ks. prof. MAREK INGLOT SJ

IX

Lublin 2010

Recenzenci
ks. prof. Wojciech Guzewicz
ks. prof. Anzelm Weiss
Opracowanie redakcyjne
Lucyna Górna
Opracowanie komputerowe
Teresa Myśliwiec
Okładkę i strony tytułowe
wykonano na podstawie projektu
Agnieszki i PrzemYSŁAWA Gąbków

Lublin 2010

ISBN 978-83-7363-991-1

Nakład 350 egz.

KS. JAN WALKUSZ

FRANCISZKANIE W DZIEJACH KOSÂCIOèA
I NARODU POLSKIEGO

Od momentu ustnego zatwierdzenia przez papiezÇa Innocentego
III w 1209 r. reguøy Zakonu Braci Mniejszych franciszkanie, realizujaÎc ± wedøug wskazanÂ sÂw. Franciszka z AsyzÇu ± model sÂwieÎtosÂci i zÇycia
w uboÂstwie, zaczeÎli sieÎ dosÂcÂ preÎzÇnie rozwijacÂ we Wøoszech, a takzÇe
w innych krajach europejskich. DosÂcÂ wieÎc wskazacÂ, zÇe kapituøa generalna z 1221 r., z udziaøem ok. 5 tysieÎcy braci, zadecydowaøa
o rozesøaniu duchowych synoÂw sÂw. Franciszka do Hiszpanii, Francji, Niemiec i WeÎgier, a w latach 1223-1235 osiedlili sieÎ oni w Tyrolu,
Turyngii, Anglii, Niderlandach, Szwajcarii, Danii, Szwecji i w Dalmacji. W Polsce zasÂ pierwszy klasztor braci mniejszych powstaø we
Wrocøawiu w 1236 r., a w roku nasteÎpnym w Krakowie. ChocÂ ±
podobnie jak w caøej Europie, a poÂzÂniej w innych czeÎsÂciach sÂwiata
± na ziemiach polskich rozwoÂj rodziny franciszkanÂskiej byø zdumiewajaÎco pomysÂlny, niemniej ksztaøtowaø sieÎ on i tu wedøug widocznego
podziaøu, ktoÂry pojawiø sieÎ w zakonie na tle interpretacji i rozumienia
sÂlubu uboÂstwa. RoÂzÇne jego rozumienie, od bardziej rygorystycznego
do nieco zøagodzonego w swej formie, doprowadziøo w istocie w XVI-XVII w. do powstania trzech odreÎbnych rodzin franciszkanÂskich,
mianowicie: obserwanci (dzielaÎcy sieÎ dodatkowo m.in. na reformatoÂw, rekolektoÂw), bracia mniejsi konwentualni i kapucyni, aczkolwiek funkcjonujaÎcy na podstawie tej samej reguøy, uroczysÂcie zatwierdzonej w 1223 r. przez papiezÇa Honoriusza III. Dalsze zasÂ,
niewielkie modyfikacje, zwøaszcza w odniesieniu do terminologii
tudziezÇ øaÎczenia i rozdziaøu poszczegoÂlnych ugrupowanÂ w ramach
rodzin, zalezÇaøy juzÇ to od kraju osiedlenia, juzÇ to od jego losoÂw
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historyczno-politycznych. Klasycznym przykøadem takich przegrupowanÂ mogaÎ bycÂ wøasÂnie ziemie polskie, gdzie z rodziny sÂcisøej obserwancji duszpasterzowali bernardyni (nazwa od pierwszego klasztoru
pod wezwaniem sÂw. Bernardyna ze Sieny w Krakowie), reformaci i ±
po poøaÎczeniu pod koniec XIX w. na terenie Galicji prowincji bernardynoÂw i reformatoÂw ± Zakon Braci Mniejszych, a takzÇe franciszkanie konwentualni (popularnie zwani ¹czarnymi franciszkanamiº)
oraz kapucyni. Nie tu jednak miejsce, by w szczegoÂøach prezentowacÂ
struktury i organizacjeÎ franciszkanoÂw w Polsce, ktoÂre zresztaÎ ulegaøy
± z racji burzliwych dziejoÂw naszej ojczyzny w jej historycznym biegu
± licznym przeobrazÇeniom w zalezÇnosÂci od okresu, terytorium i polityki, tak panÂstw zaborczych, jak i administracji polskiej1. Warto
wszak ± za ustaleniami o. Anzelma J. Szteinkego ± podacÂ dla ogoÂlnego obrazu i swoistego tøa dalszych tresÂci, zÇe obecnie w Polsce
istnieje pieÎcÂ prowincji Zakonu Braci Mniejszych (OFM): Matki BozÇej Anielskiej w Krakowie, Niepokalanego PoczeÎcia NajsÂwieÎtszej
Maryi Panny w Krakowie, WniebowzieÎcia NajsÂwieÎtszej Maryi Panny w Katowicach-Panewnikach, sÂw. Franciszka w Poznaniu i sÂw.
Jadwigi we Wrocøawiu-Karøowicach, skupiajaÎcych ponad 1300 zakonnikoÂw. Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv)
liczy trzy prowincje: sÂw. Antoniego z Padwy i bø. Jakuba StrzemieÎ
w Krakowie, Niepokalanego PoczeÎcia NajsÂwieÎtszej Maryi Panny
1

Z najwazÇniejszych opracowanÂ dotyczaÎcych dziejoÂw rodzin franciszkanÂskich,
w tym takzÇe w Polsce, zob.: K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1-2, LwoÂw 1933; tenzÇe,
Franciszkanie polscy, t. 1-2, KrakoÂw 1937-1938; F. de Sessevalle, Histoire geÂnerele de
l'ordre de Saint Francis, t. 1-2, Paris 1935-1937; L. Iriarte, Historia franciscana,
Napoli 1982 (tøum. pol. Historia franciszkanizmu, KrakoÂw 1998); Zakony sÂwieÎtego
Franciszka w Polsce w latach 1772-1970, t. 1-3, red. J.R. Bar, Warszawa 1978; P.P.
Gach, Kasaty zakonoÂw na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i SÂlaÎska 1773-1914,
Lublin 1984; H.E. Wyczawski, Bernardyni polscy, t. 3: 1772-1946, Kalwaria Zebrzydowska 1992; J. Marecki, Dzieje zakonu kapucynoÂw w okresie II Rzeczypospolitej,
KrakoÂw 2000; R. Prejs, Zakonnicy franciszkanÂscy KroÂlestwa Polskiego po kasacie
1864 roku. Dzieje ± postawy, Warszawa 2003; J. Marecki, R. Prejs, Zarys dziejoÂw
kapucynoÂw w Polsce, KrakoÂw 2004, a takzÇe opracowanie zbiorowe, Franciszkanie,
w: Encyklopedia katolicka, t. 5, red. J. Misiurek i in., Lublin 1989 (dalej: EK), kol.
473-553 (bibliogr.) oraz Polska bibliografia franciszkanÂska (7 tomoÂw w opracowaniu
R. Prejsa), PoznanÂ 1998-2007.
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w Warszawie i sÂw. Maksymiliana Marii Kolbego w GdanÂsku z 1172
zakonnikami. Kapucyni, liczaÎcy ponad 600 zakonnikoÂw, saÎ zorganizowani w dwoÂch prowincjach: sÂw. JoÂzefa OblubienÂca NajsÂwieÎtszej
Maryi Panny w Krakowie oraz sÂw. Wojciecha i Stanisøawa w Warszawie2.
Franciszkanie, przybywajaÎc na ziemie polskie juzÇ w XIII w.,
bardzo szybko zaangazÇowali sieÎ w akcjeÎ duszpasterskaÎ, tworzaÎc dosÂcÂ
znamienny i bardzo popularny wsÂroÂd ludu jej model. Polegaø on
przede wszystkim na koncentracji na ubogim i cierpiaÎcym Chrystusie. StaÎd wieÎc bracia mniejsi ozÇywili kult DzieciaÎtka Jezus, popularyzowali formy pobozÇnosÂci pasyjnej, czego wymownaÎ egzemplifikacjaÎ
staø sieÎ m.in. zÇøoÂbek ze specjalnymi nabozÇenÂstwami oraz stacje drogi
krzyzÇowej z praktykowanym zazwyczaj w niedziele nabozÇenÂstwem3.
Wszystko to wpisywaøo sieÎ w orbiteÎ sÂredniowiecznej pobozÇnosÂci
inicjowanej przez oÂwczesne zakony, gøoÂwnie benedyktynoÂw, cystersoÂw, bozÇogrobcoÂw, a przede wszystkim przez tzw. zakony zÇebrzaÎce,
tj. franciszkanoÂw i dominikanoÂw. Przedstawiciele owych rodzin wykazywali niezwykøaÎ aktywnosÂcÂ duszpasterskaÎ w sanktuariach i miejscach pielgrzymkowych, chocÂ tego typu przedsieÎwzieÎcia wyrazÂnie
osøabøy w okresie reformacji. Dopiero w dobie reformy potrydenckiej nastaÎpiøo zdecydowane ozÇywienie religijnosÂci, zwøaszcza eucharystycznej, maryjnej, a takzÇe pasyjnej. WøasÂnie w tym czasie powstajaÎ
na ziemiach polskich pierwsze kalwarie, wyjaÎtkowe sanktuaria meÎki
PanÂskiej, sÂciaÎgajaÎce rzesze paÎtnikoÂw. Od poczaÎtku XVII w. powstaøo
ich na terenach polskich 15, z czego azÇ 7 pod zarzaÎdem braci mniejszych4. Byøy to: Kalwaria Zebrzydowska z 1602 r., kalwaria w PakosÂci
z 1628 r., Kalwaria Wejherowska z 1649 r., Kalwaria Pacøawska
z 1668 r., GoÂra Kalwaria pod Poznaniem z 1670 r., GoÂra SÂwieÎtej
Anny z 1709 r. i kalwaria w Cytowinach na ZÇmudzi z 1771 r. Nie2

Zob. A.J. Szteinke, Struktury organizacyjne I zakonu franciszkanÂskiego na
ziemiach polskich (XIII ± XXI w.) [art. zamieszczony w tej ksiaÎzÇce].
3
W. Smereka, Studium pasyjne. Rys historyczny i teksty drogi krzyzÇowej, KrakoÂw 1968, s. 33.
4
Z. Bania, Kalwarie polskie w XVII wieku, Warszawa 1993; J. KopecÂ, Kalwaria,
EK VIII kol. 414-420; E. Bilska-Wodecka, Kalwarie europejskie. Analiza struktury,
typoÂw i genezy, KrakoÂw 2003, s. 158-163.
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stety, teÎtniaÎce roÂzÇnorodnosÂciaÎ form zÇycia religijnego, bogactwem
nabozÇenÂstw, praktyk i cÂwiczenÂ pobozÇnych, aktywnosÂciaÎ bractw i stowarzyszenÂ inicjowanych przez duchowych synoÂw sÂw. Biedaczyny
z AsyzÇu wspomniane sanktuaria przezÇywaøy powazÇnaÎ stagnacjeÎ
w okresie niewoli narodowej. Przyczyniøy sieÎ do tego liczne kasaty
zakonne, drakonÂskie obostrzenia administracji zaborczej i zamierzona polityka antykosÂcielna, mocno utrudniajaÎca kultywowanie tradycyjnych juzÇ praktyk. A chocÂ najtrudniejsze warunki w tym wzgleÎdzie
panowaøy pod zaborem rosyjskim i pruskim, wielce niesprzyjajaÎcym
normalnemu funkcjonowaniu sanktuarioÂw okazaø sieÎ takzÇe austriacki joÂzefinizm. Niemniej jednak ± jak wymownie przekonujaÎ chocÂby
ostatnie i komplementarne badania Franciszka Mroza5 ± wieÎkszosÂcÂ
wskazanych wyzÇej sanktuarioÂw pasyjnych peøniøa swojaÎ religijnaÎ
i narodowaÎ roleÎ, jako zÇe w dobie poteÎgujaÎcego sieÎ zniewolenia
i represji tym bardziej kult krzyzÇa Chrystusowego i nabozÇenÂstwa
meÎki PanÂskiej identyfikowano z ideaÎ narodowo-wyzwolenÂczaÎ. Najtragiczniejszym bodaj okresem w dziejach owych wyjaÎtkowych centroÂw kultu i krzewienia ducha byøy lata okupacji hitlerowskiej i sowieckiej, ktoÂre niosøy niewyobrazÇalne wprost zniszczenia i dezorganizacjeÎ. Dopiero od poczaÎtku lat osiemdziesiaÎtych XX w. mozÇna
moÂwicÂ o wyrazÂnym ozÇywieniu religijnego klimatu we wszystkich
sanktuariach, zintensyfikowaniu ruchu pielgrzymkowego i o wielu
innych inicjatywach duszpasterskich, podejmowanych ofiarnie przez
kustoszoÂw, wsÂroÂd ktoÂrych znacznaÎ grupeÎ stanowiaÎ franciszkanie. Na
istniejaÎcych bowiem aktualnie w Polsce ponad 90 sanktuarioÂw PanÂskich6, 7 sanktuarioÂw meÎki PanÂskiej znajduje sieÎ w ich zarzaÎdzie;
historia, ruch paÎtniczy, aktywnosÂcÂ religijno-duszpasterska i nierzadko mieÎdzynarodowe baÎdzÂ ponadregionalne oddziaøywania wiaÎzÇaÎ sieÎ
z bracÂmi mniejszymi. SaÎ to wieÎc: Kalwaria Zebrzydowska7, kalwaria
5

F. MroÂz, Sanktuaria PanÂskie prowadzone przez braci mniejszych w Polsce [art.
zamieszczony w niniejszej ksiaÎzÇce].
6
W. Zaleski, Sanktuaria PanÂskie. Katalog encyklopedyczny miejsc szczegoÂlnej
czci OsoÂb TroÂjcy PrzenajsÂwieÎtszej, Matki BozÇej i sÂwieÎtych PanÂskich, Warszawa 1988.
7 Ç
Zycie Jezusa Chrystusa wedøug EwangelistoÂw, Kalwaria Zebrzydowska 1984;
H.E. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska. Historia klasztoru bernardynoÂw i kalwaryjskich droÂzÇek, Kalwaria Zebrzydowska 1987; A. Bujak, Sanktuarium kalwa-

FRANCISZKANIE W DZIEJACH KOSÂCIOèA I NARODU POLSKIEGO

9

w PakosÂci nad NoteciaÎ8, Kalwaria Wejherowska9, Kalwaria Pacøawska10, kalwaria w Serpelicach nad Bugiem11, sanktuarium Pana Jezusa CierpiaÎcego w Alwerni pod Krakowem12, kalwaria i sanktuarium na GoÂrze sÂw. Anny13. OproÂcz nich franciszkanie zawiadujaÎ
aktualnie innymi znaczaÎcymi sanktuariami w Polsce, nadajaÎc im
bardzo wyrazisty klimat religijno-kulturowy. W uzupeønieniu wieÎc
dotychczas rysowanego obrazu ich pasterskiej troski wystarczy wskazacÂ na sanktuarium Matki BozÇej KroÂlowej Rodzin i kalwarieÎ
ryjskie, Kalwaria Zebrzydowska 1993; A. Mitkowska, SÂladami sÂw. Franciszka
z AsyzÇu. W poszukiwaniu kompozycyjno-krajobrazowych zÂroÂdeø Kalwarii Zebrzydowskiej, Kalwaria Zebrzydowska 1993; Tradycja, wspoÂøczesnosÂcÂ i przyszøosÂcÂ pielgrzymek w Kalwarii Zebrzydowskiej, ¹Peregrinus Cracoviensisº 1(1995) z. 2, s. 9-175.
8
K. Kieøczowski, Z przeszøosÂci PakosÂci na uczczenie trzechsetletniej rocznicy
zaøozÇenia kalwarii 1628-1928, PakosÂcÂ 1928; Cz. Sikorski, Kalwaria pakoska. Przewodnik, PakosÂcÂ 1992; K. Paczkowski, Kalwaria pakoska. Historia ± motywy powstania ±
celebracja, PakosÂcÂ 2008.
9
E. Roszczynialski, Kalwaria wejherowska. Jej fundatorowie, duszpasterze
i uroczystosÂci, Wejherowo 1928; J. WieÎckowiak, Kalwaria wejherowska. Dzieje, sztuka i architektura, Wejherowo 1982; G.A. Kustusz, SÂwieÎte GoÂry Wejherowskie, Gdynia
1991; S. Klein, Ruch pielgrzymkowy na kalwarieÎ wejherowska, Wejherowo 1997; Kult
Matki BozÇej na Kaszubach i Pomorzu, red. G.A. Kustusz, B.J. SoinÂski, Wejherowo
1999.
10
[F. SÂwierczynÂski], Kalwaria Pacøawska. Monografia ilustrowana, PrzemysÂl
1907; D. Synowiec, Na droÂzÇkach Kalwarii Pacøawskiej, Kalwaria Pacøawska 1983;
S. Barcik, Kalwaria Pacøawska, Warszawa 1985; H. PodgoÂrska, Kalwaria Pacøawska,
Warszawa 1990; E. Staniukiewicz, Sanktuarium MeÎki PanÂskiej i Matki BozÇej w Kalwarii Pacøawskiej, Kalwaria Pacøawska 1995.
11
F. MroÂz, Sanktuaria PanÂskie.
12
S. Podworski, KroÂtka historia kosÂcioøa i klasztoru Braci Mniejszych (OO
BernardynoÂw) z opisem cudownego obrazu Pana Jezusa Miøosiernego na GoÂrze Alwerni w Galicji, Bytom 1899; H.E. Wyczawski, Alwernia. Dzieje klasztoru OO BernardynoÂw, KrakoÂw 1957; W. Zaleski, Sanktuaria polskie, s. 138.
13
A. Hanich, GoÂra SÂwieÎtej Anny ± centrum pielgrzymkowe SÂlaÎska Opolskiego
1945-1999, Opole 1999; J.R. Gohly, M. ZÇbik, GoÂra SÂwieÎtej Anny, Wrocøaw 2001;
J. GoÂrecki, Pielgrzymowanie GoÂrnosÂlaÎzakoÂw na GoÂreÎ SÂwieÎtej Anny w latach 1859-1914. Studium teologiczno-pastoralne, Katowice 2002; Ch. Reisch, Historia GoÂry SÂw.
Anny na GoÂrnym SÂlaÎsku, Wrocøaw 2006; Pod pøaszczem sÂw. Anny. Materiaøy
z konferencji historycznej z okazji 350-lecia przybycia franciszkanoÂw na GoÂreÎ SÂwieÎtej
Anny 1656-2006, red. J. R. Gohly, Wrocøaw 2007.
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w Wambierzycach na Dolnym SÂlaÎsku14, a takzÇe kosÂcioøy w Krakowie
i Tarnowie, gdzie szczegoÂlnym kultem otoczone saÎ obrazy Pana
Jezusa Miøosiernego oraz sÂwiaÎtynie w Wieliczce i Wschowie z øaskami søynaÎcymi krucyfiksami15.
Aczkolwiek egzemplarycznie wskazane sanktuaria PanÂskie saÎ
wyjaÎtkowym miejscem, gdzie franciszkanie ± zaroÂwno przez wieki,
jak i aktualnie ± rozwijajaÎ nabozÇenÂstwo meÎki PanÂskiej, wzbogacajaÎ
wciaÎzÇ i unowoczesÂniajaÎ program duszpasterski, niemniej øaÎczaÎ go
sÂcisÂle z formami kultu maryjnego, sytuujaÎc w ten sposoÂb TeÎ, ktoÂra
staøa pod krzyzÇem Chrystusa w roli WspoÂøodkupicielki. Nic zatem
dziwnego, zÇe w niektoÂrych sanktuariach pasyjnych szczegoÂlnej czci
doznaje takzÇe NajsÂwieÎtsza Maryja Panna w ukoronowanych wizerunkach. Tak przykøadowo dzieje sieÎ w Kalwarii Zebrzydowskiej, Wieliczce, Wejherowie czy Wambierzycach. W Kalwarii Zebrzydowskiej
± by rozwinaÎcÂ nieco skondensowanaÎ konstatacjeÎ ± juzÇ od XVII w.
niezwykle zÇywy byø kult Matki BozÇej Kalwaryjskiej, skoncentrowany
wokoÂø obrazu Madonny z DzieciaÎtkiem (90 x 74 cm), ukoronowanego w 1894 r. przez biskupa Albina Dunajewskiego16. Podobnie rzecz
sieÎ ma z WieliczkaÎ, gdzie przywieziony przez wøoskich kupcoÂw obraz
Matki BozÇej (62 x 86 cm), zwany dzisÂ obrazem Matki BozÇej èaskawej
KsieÎzÇnej Pani z Wieliczki, zostaø jeszcze w XVII w. ulokowany
w kosÂciele klasztornym pod wezwaniem sÂw. Franciszka, a ukoronowany ± staraniem prowadzonym od 1945 r. przez ojcoÂw reformatoÂw ±
w 1996 r. przez kardynaøa Franciszka Macharskiego17. RoÂwniezÇ
14
Wambierzyce. Jerozolim dolnosÂlaÎska, Wambierzyce 1948; Wambierzyce. Przewodnik, red. L. DrozÇdzÇ, P. Nowaczyk, Wrocøaw 1998; A. Mitkowska, Wambierzyce,
Wrocøaw 1984.
15
F. MroÂz, Sanktuaria PanÂskie.
16
C. Moryc, Obraz Matki BozÇej Kalwaryjskiej ¹Beskidzka Eleusaº, w: Kalwaria
Zebrzydowska ± Polska Jerozolima skarbem KosÂcioøa i narodu polskiego, red.
Cz. Gniecki, Kalwaria Zebrzydowska 2008, s. 258-271; A. Chadam, Kult Matki BozÇej
w Kalwarii Zebrzydowskiej w XIX wieku, w: Niepokalana. Kult Matki BozÇej na
ziemiach polskich w XIX w., red. B. Pylak, Cz. Krakowiak, Lublin 1988, s. 188-192.
17
A. Gaczoø, FranciszkanÂskie sanktuaria, KrakoÂw 2000, s. 36, 52; Z dawna Polski
TysÂ KroÂlowaÎ. Koronowane wizerunki Matki BozÇej 1717-1996. Przewodnik po sanktuariach maryjnych, oprac. s. GrazÇyna od WszechposÂrednictwa Matki BozÇej i in.,
SzymanoÂw 1996, s. 556.
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XVII-wiecznej proweniencji obraz Matki BozÇej (194 x 81,7 cm) stanowi integralnaÎ czeÎsÂcÂ zÇywego kultu pasyjnego w Wejherowie. Obraz
przedstawia MaryjeÎ z DzieciaÎtkiem na lewym ramieniu, ktoÂre w prawej
døoni trzyma roÂzÇeÎ, w lewej zasÂ kroÂlewskie jabøko; Maryja natomiast jest
w postawie stojaÎcej, z berøem w prawej reÎce. Koronacji obrazu dokonaø
w 1999 r. papiezÇ Jan Paweø II w Sopocie podczas swej podroÂzÇy do
kraju18. W jego imieniu w 1980 r. oÂwczesny prymas kardynaø Stefan
WyszynÂski dokonaø koronacji XIV-wiecznej figury Madonny z DzieciaÎtkiem w Wambierzycach. Niewielka statua (wys. 28 cm), umieszczona w kosÂciele franciszkanoÂw, przedstawiajaÎca MaryjeÎ w peønej postaci
z DzieciaÎtkiem Jezus na prawej reÎce, cieszy sieÎ zÇywym kultem, popularyzowanym nie tylko przez gospodarzy, lecz takzÇe przez licznych
pielgrzymoÂw przybywajaÎcych do Wambierzyckiej Pani z Czech, Moraw, Austrii oraz SÂlaÎska, zaroÂwno Opolskiego, jak i GoÂrnego19.
Z powyzÇszego, bardzo wybioÂrczego przeciezÇ przeglaÎdu, stosunkowo øatwo sieÎ zorientowacÂ we franciszkanÂskiej praktyce øaÎczenia
form kultu pasyjnego z czciaÎ NajsÂwieÎtszej Maryi Panny. Ale prawdaÎ
jest takzÇe ± co zdaje sieÎ wydatnie uzupeøniacÂ specyfikeÎ pasterskiej
aktywnosÂci duchowych synoÂw sÂw. Franciszka z AsyzÇu na terenie
Polski ± zÇe przyczynili sieÎ oni w sposoÂb dosÂcÂ nieraz spektakularny
do popularyzowania pobozÇnosÂci maryjnej, zabiegajaÎc nadto skutecznie o koronacjeÎ wizerunkoÂw Matki Zbawiciela w sÂwiaÎtyniach i miejscach powierzonych ich pieczy. Wystarczy ± tytuøem dopeønienia obrazu ± wskazacÂ na te najbardziej znane i o najwieÎkszym oddziaøywaniu sanktuaria w: Hrubieszowie (Matka Boska Sokalska)20, LezÇajsku
(obraz Matki BozÇej Pocieszenia)21, Rzeszowie (Figura WniebowzieÎ18
G.A. Kustusz, Kult Matki BozÇej z DzieciaÎtkiem u stoÂp kalwarii w kosÂciele
franciszkanoÂw w Wejherowie, w: Kult Matki BozÇej na Kaszubach, s. 55-71; M. Lademann, Antropologia kultu Matki Boskiej Wejherowskiej, w: tamzÇe, s. 151-160; tenzÇe,
Historia kultu øaskami søynaÎcego obrazu Matki Boskiej Wejherowskiej, ¹Studia PelplinÂskieº 30(2000), s. 103-169.
19
Z dawna Polski, s. 412-414.
20
Sanktuarium Matki Boskiej Sokalskiej w Hrubieszowie. Informator, red.
S. SkirlinÂski i in., HrubieszoÂw 2003; D.A. Muskus, Dzieje kultu Sokalskiej Madonny, ¹PrzeglaÎd Kalwaryjskiº 5(1998), s. 107-117.
21
Z. Larendowicz, Kult Matki BozÇej Pocieszenia w bazylice OO BernardynoÂw
w LezÇajsku, Warszawa 1985; A.F. ObrusÂnik, LezÇajsk. Bazylika i klasztor OjcoÂw
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tej Maryi Panny)22, SkeÎpem (figura KroÂlowej Mazowsza i Pani SkeÎpskiej)23, Piotrkowie Trybunalskim (obraz Matki Boskiej Piotrkowskiej)24, Kazimierzu Dolnym (obraz Matki Boskiej Kazimierskiej
w kosÂciele Zwiastowania NMP)25, Pilicy (obraz Matki Boskiej SÂniezÇnej)26, PinÂczowie (obraz Matki Boskiej Mirowskiej)27, Osiecznej
(obraz Matki Boskiej Bolesnej)28. Znaczna czeÎsÂcÂ administrowanych
przez franciszkanoÂw sanktuarioÂw maryjnych rodziøa sieÎ wraz z fundacjami klasztornymi, chocÂ spora ich liczba (np. HrubieszoÂw, LezÇajsk, RzeszoÂw, SkeÎpe, Kazimierz Dolny, PinÂczoÂw, Wambierzyce)
istniaøa juzÇ przed przybyciem braci mniejszych do tych osÂrodkoÂw.
W kazÇdej zasÂ sytuacji zakonnicy przyczynili sieÎ do znacznego ozÇywienia pobozÇnosÂci maryjnej, m.in. przez nadanie jej franciszkanÂskiego
zabarwienia29.
BernardynoÂw, Warszawa 1991; tenzÇe, PoczaÎtki dziejoÂw lezÇajskiego sanktuarium, LezÇajsk 1997; I.M. Rusecki, Dzieje OjcoÂw BernardynoÂw w LezÇajsku 1608-1961, Kalwaria
Zebrzydowska 2000.
22
K. GrudzinÂski, Sanktuarium maryjne w Rzeszowie, ¹Kronika Diecezji Przemyskiejº 48(1962) z. 2, s. 59-62; A. Motyka, ZÇycie religijne w Rzeszowie w okresie
mieÎdzywojennym (1918-1939), Lublin-RzeszoÂw 2000, s. 33-36.
23
P. SÂliwinÂski, Sanktuarium Matki Boskiej SkeÎpskiej, Kalwaria Zebrzydowska
2000.
24
D.Cz. Postawa, Zarys historii kultu Matki BozÇej Piotrkowskiej, ¹PrzeglaÎd
Kalwaryjskiº 9(2005), s. 169-179; tenzÇe, PiotrkowskaÎ PaniaÎ uwielbiajmy, Kalwaria
Zebrzydowska 2006.
25
J. Teodorowicz-CzerpinÂska, Kazimierz Dolny. Monografia historyczno-urbanistyczna, Kazimierz 1981; A.B. Sroka, Sanktuarium maryjne franciszkanoÂw reformatoÂw w Kazimierzu Dolnym nad WisøaÎ, KrakoÂw 1984; Cz. Ryszka, Sanktuarium Zwiastowania NajsÂwieÎtszej Maryi Panny w Kazimierzu nad WisøaÎ, KrakoÂw 1986; J. SÂrutwa,
Kazimierz i jego sanktuarium maryjne, ¹WiadomosÂci Diecezjalne Lubelskieº
60(1986), s. 98-103.
26
W. Michalczyk, Pilica. Sanktuarium Matki BozÇej SÂniezÇnej, KrakoÂw 2004;
A. Mitkowska, K. Hodos, Sanktuarium Matki BozÇej SÂniezÇnej Opiekunki Rodzin
w Pilicy-Biskupicach, KrakoÂw-Pilica 2008; W. Michalczyk, A.M. Spiechowicz-JeÎdys,
Pilica. Sanktuarium Matki BozÇej SÂniezÇnej Opiekunki Rodzin, KrakoÂw 2008.
27
Z dawna Polski, s. 532-535.
28
TamzÇe, s. 403-405.
29
K. GrudzinÂski, Sanktuaria maryjne w Polsce pod opiekaÎ bernardynoÂw, ¹Studia
FranciszkanÂskieº 3(1988), s. 240.
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Troska o rozpowszechnianie Dobrej Nowiny i rozrost KosÂcioøa
Chrystusowego kazaøy w ciaÎgu osÂmiu wiekoÂw istnienia Zakonu Braci
Mniejszych szukacÂ zakonnikom wciaÎzÇ nowych form docierania do
czøowieka z oreÎdziem zbawienia. StaÎd tezÇ, poza regularnym duszpasterstwem, realizowanym z wielkim posÂwieÎceniem, m.in. w scharakteryzowanych osÂrodkach kultu, podejmowali oni takzÇe aktywnosÂcÂ misyjnaÎ, wpisanaÎ zresztaÎ w ich charyzmat30. Z racji jednak skomplikowanej historii naszego kraju polscy franciszkanie (pod zaborem pruskim i rosyjskim praktycznie zamarøo zÇycie zakonne) w dziaøalnosÂcÂ
misyjnaÎ wøaÎczyli sieÎ dopiero od 1918 r.31 Pionierami w tym wzgleÎdzie
byli bracia mniejsi konwentualni, ktoÂrzy jeszcze na przeøomie XIX
i XX w. duszpasterzowali w Moødawii oraz wsÂroÂd PolakoÂw w Ameryce i Danii, a pod koniec lat dwudziestych XX w. misjonowali
w ramach apostolskiej prefektury misyjnej w poÂønocnych Chinach.
Mimo izÇ praca byøa tu trudna z powodu uprzedzenÂ do KosÂcioøa
katolickiego i bariery jeÎzykowej, juzÇ w 1930 r. o. Maksymilian Maria
Kolbe utworzyø preÎzÇnie dziaøajaÎcaÎ misjeÎ w Japonii. Dopiero po II
wojnie sÂwiatowej, a konkretnie od 1968 r., gdy otworzyøy sieÎ nowe
mozÇliwosÂci, polscy franciszkanie konwentualni podjeÎli intensywnaÎ
praceÎ misyjnaÎ na wszystkich kontynentach. By zorientowacÂ sieÎ
w rozpieÎtosÂci owych dziaøanÂ, realizowanych czeÎstokrocÂ w ekstremalnych uwarunkowaniach, nie od rzeczy beÎdaÎ same tylko suche wyliczenia. I tak z prowincji sÂw. Antoniego i bøogosøawionego Jakuba
StrzemieÎ z siedzibaÎ w Krakowie bracia mniejsi konwentualni pracujaÎ w Boliwii, Peru, Paragwaju, Ugandzie, Kazachstanie, Uzbekistanie, Kaømucji i na Ukrainie. Podczas gdy przedstawiciele prowincji
Matki BozÇej Niepokalanej duszpasterzujaÎ w Brazylii, Kenii, Tanzanii, Burkina Faso i Rosji, to prowincja sÂw. Maksymiliana Marii Kolbego ma swoich braci w Ekwadorze i na Litwie. I tak jak zroÂzÇnicowany pod kazÇdym wzgleÎdem jest teren misyjnej aktywnosÂci wyszczeD. Mazurek, SÂwieÎty Franciszek z AsyzÇu a misje wsÂroÂd niewiernych, ¹W Nurcie
FranciszkanÂskimº 8(1999), s. 109-119; K. GorgonÂ, SÂwieÎty Franciszek z AsyzÇu prekursorem dialogu chrzesÂcijan z islamem, tamzÇe 16(2007), s. 137-149.
31
Z. Gogola, DziaøalnosÂcÂ misyjna i zagraniczna pomoc duszpasterska polskich
zakonoÂw braci mniejszych w latach 1900-2009 [art. zamieszczony w niniejszej ksiaÎzÇce].
30
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goÂlnionych rejonoÂw, tak tezÇ roÂzÇnorodne saÎ formy pracy zakonnikoÂw,
od typowo pasterskiej, administracyjnej i gospodarczo-organizacyjnej, azÇ do wydawniczo-naukowej, czego najlepszym przykøadem mozÇe bycÂ Moskwa ± chocÂ wcale nie odosobniona w tej materii ± gdzie
franciszkanie zainicjowali m.in. wydawanie Rosyjskiej encyklopedii
katolickiej, a poprzez czasopisma przyblizÇajaÎ rosyjskim czytelnikom
takzÇe osobeÎ i charyzmat sÂw. Franciszka z AsyzÇu32.
RoÂwnie owocne co spektakularne osiaÎgnieÎcia na polu misyjnym
majaÎ polscy kapucyni, ktoÂrzy czynni byli na tej pøaszczyzÂnie ± chocÂ
raczej w wymiarze jednostkowym ± takzÇe w okresie zaboroÂw. Na
sposoÂb jednak bardziej zorganizowany i koncepcyjnie uporzaÎdkowany nastaÎpiø oÂw proces na poczaÎtku XX w. Wtedy bowiem o. Honorat
JedlinÂski udaø sieÎ do Brazylii, pracujaÎc tam w latach 1901-1906. Lata
dwudzieste zasÂ ubiegøego wieku staøy sieÎ czasem swoistej ekspansji
misyjnego zaangazÇowania kapucynoÂw, trwajaÎcego owocnie do dnia
dzisiejszego. PosiøkujaÎc sieÎ schematycznym zestawieniem, wypada
podkresÂlicÂ, izÇ bracia mniejsi kapucyni z prowincji krakowskiej pracujaÎ na terenie: Estonii, Syrii, Woøynia, Gwatemali, Republiki Centralnej Afryki i Turcji, natomiast z prowincji warszawskiej na èotwie,
w Szwecji, na Biaøorusi, w Gabonie i w Australii33.
Najliczniejsza rodzina franciszkanÂska, czyli bracia mniejsi (tzw.
franciszkanie braÎzowi), juzÇ to z racji tradycji, juzÇ to z racji dosÂwiad32
W. Nadworny, Franciszkanie w Rosji, ¹W Nurcie FranciszkanÂskimº 5(1996),
s. 135-142; G. Cioroch, J. Sroka, ObecnosÂcÂ i perspektywy rozwoju zakonu w Rosji,
¹Lignum Vitaeº 8(2007), s. 530-534; por. J. Bajowski, Boliwia franciszkanÂska, KrakoÂw
1999; Z. Gogola, DziaøalnosÂcÂ misyjna Braci Mniejszych Konwentualnych w Peru,
KrakoÂw 2003; H. LipinÂski, Spotkania z bracÂmi w Europie SÂrodkowej i Wschodniej
w latach 1990-2000, Rzym 2001; W.Z. GøeÎbocki, Jardin da Immaculada. NiepokalanoÂw
franciszkanÂski w Brazylii 1974-1986, ¹Lignum Vitaeº 9(2008), s. 287-373; Z. Gogola,
DziaøalnosÂcÂ misyjna.
33
J. Marecki, Dzieje zakonu kapucynoÂw, s. 337-482; W Michaøowski, Kapucyni
w Estonii w latach 1931-1964, KrakoÂw 2000; S. Pyza, ZÇycie heroiczne i mysÂl ojca
Serafina Kaszuby, Biaøy Dunajec-OstroÂg 2005; S.A. Kaszuba, Zapiski z Kazachstanu, Biaøy Dunajec-OstroÂg 2006; Søuga BozÇy o. Serafin Kaszuba. Materiaøy z sympozjum posÂwieÎconego zÇyciu i dziaøalnosÂci Søugi BozÇego o. Serafina Kaszuby, kapucyna,
red. J. Marecki, KrakoÂw 1994; R. Modelski, WeÎdroÂwki misyjne wsÂroÂd wulkanoÂw
Gwatemali, Gwatemala-Rzym 1981; A. Derdziuk, Bracia mniejsi kapucyni w Australii, ¹Studia FranciszkanÂskieº 18(2008), s. 329-338.
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czenia i liczebnosÂci majaÎ bodaj najwieÎksze zasøugi na polu rozszerzania i przekazywania Dobrej Nowiny na tzw. terenach misyjnych.
BioraÎc pod uwageÎ tylko wiek dwudziesty, trzeba zauwazÇycÂ ich olbrzymiaÎ aktywnosÂcÂ w tej materii, albowiem kazÇda z pieÎciu prowincji
udzielaøa sieÎ duszpastersko i organizacyjnie na sÂcisÂle okresÂlonych
terytoriach wszystkich kontynentoÂw. MoÂwiaÎc inaczej, franciszkanie
z prowincji Niepokalanego PoczeÎcia NajsÂwieÎtszej Maryi Panny
w Krakowie (bernardyni) pracowali lub pracujaÎ w: Chinach, na Syberii, w MandzÇurii, Kongo, Libii, Zimbabwe, Argentynie i na Ukrainie, zapuszczajaÎc ostatnio coraz mocniej korzenie w Niemczech, Belgii, Wøoszech, Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Søowacji, Anglii
i Irlandii. Ich wspoÂøbracia z prowincji Matki Boskiej Anielskiej
w Krakowie prowadzaÎ misje w Brazylii, na Sachalinie, w Konstantynopolu, Ziemi SÂwieÎtej, w Afryce i w Australii, a takzÇe ± po upadku
bloku komunistycznego ± na terenie byøego ZwiaÎzku Radzieckiego.
Trzy pozostaøe prowincje braci mniejszych, a wieÎc: sÂw. Jadwigi,
WniebowzieÎcia NajsÂwieÎtszej Maryi Panny oraz sÂw. Franciszka z AsyzÇu takzÇe wykazujaÎ niezwykøaÎ aktywnosÂcÂ pastoralnaÎ w Ziemi SÂwieÎtej,
Chinach, Japonii, Afryce, na Madagaskarze, w Ameryce Poøudniowej, na wyspach Oceanu Indyjskiego oraz w krajach postkomunistycznych, peøniaÎc niejednokrotnie wazÇne funkcje administracyjne
i spoøeczne, potwierdzajaÎc tym samym nieustannaÎ gotowosÂcÂ integralnej troski o czøowieka i jego najwyzÇsze dobro34.
Z owaÎ troskaÎ, nie tylko zresztaÎ na terenach misyjnych øaÎczyøa sieÎ
zwykøa codziennosÂcÂ franciszkanÂska, wymagajaÎca odpowiedniej organizacji i sprawnego zarzaÎdu, spoczywajaÎcego na barkach przeøozÇonych roÂzÇnego autoramentu. WøasÂnie temu søuzÇyøy i søuzÇaÎ kapituøy
generalne, ktoÂre odbywaøy sieÎ zasadniczo w Rzymie lub w Hiszpa34
A.K. Sitnik, ObecnosÂcÂ Zakonu Braci Mniejszych (bernardynoÂw) na terenach
dzisiejszej Ukrainy (1460-1993), ¹Studia FranciszkanÂskieº 15(2005), s. 381-441;
W. Czarniak, FranciszkanÂska misja na Sachalinie 1911-1948, Kalwaria Zebrzydowska
2003; V. Brocanelli, Franciszkanie bez granic. Misje Braci Mniejszych w sÂwiecie,
Starsbourg 2009; J. Bommersbach, Misja polskich franciszkanoÂw-reformatoÂw w Konstantynopolu, KrakoÂw 1990; A.J. Szteinke, Cz. Drzyzgiewicz, E.R. Dymowski, Komisariat Ziemi SÂwieÎtej w Polsce w latach 1945-1992, ¹Studia FranciszkanÂskieº 6(1994),
s. 283-302.
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nii, a na ktoÂre udawali sieÎ takzÇe polscy zakonnicy, dokonujaÎc przy
okazji ciekawych zapiskoÂw i relacji z odbytych podroÂzÇy. Byøy to
przede wszystkim bogate od strony tresÂciowej diariusze, stanowiaÎce
dzisÂ kapitalne zÂroÂdøo poznania oÂwczesnego sÂwiata i jego kultury.
SposÂroÂd wielu ciekawie prezentujaÎ sieÎ te z XVIII w., beÎdaÎce przedmiotem badanÂ Bogdana Roka35. Okazuje sieÎ bowiem, zÇe takie diariusze i relacje spisywali bernardyni i reformaci oraz kapucyni. TrzymajaÎc sieÎ porzaÎdku chronologiczno-podmiotowego, wypada najpierw wskazacÂ na taki opis Symforiana Arakieøowicza (1678-1742),
zasteÎpcy prowincjaøa maøopolskiej prowincji reformatoÂw, ktoÂry udaø
sieÎ na kapituøeÎ do Rzymu w 1723 r. i z tej okazji sporzaÎdziø obszerny
diariusz, doøaÎczajaÎc do niego praktyczne rozmoÂwki polsko-wøoskie36.
Z wyprawy na kolejnaÎ kapituøeÎ z roku 1750 zachowaøy sieÎ azÇ dwa
diariusze reformackie ± o. Stanisøawa Dominika Kleczewskiego
(1714-1776), oÂwczesnego definitora prowincji ruskiej37 oraz pochodzaÎcego z Nowego Miasta Lubawskiego o. Remigiusza Macieja Zawadzkiego (1703-1775), prowincjaøa i kustosza prowincji wielkopolskiej, ktoÂry ± w odroÂzÇnieniu od swych poprzednikoÂw ± okazaø sieÎ
niezwykle precyzyjny w opisach i hojny w informacjach kontekstowych, zwiaÎzanych m.in. z kapituøaÎ i jej przebiegiem, odwiedzanymi
kosÂcioøami i klasztorami tudziezÇ spotykanymi ludzÂmi38. Nie doroÂwnujaÎ tej relacji swaÎ formaÎ diariusze o. Juwenalisa Charkiewicza
35
B. Rok, Europejskie relacje podroÂzÇnicze franciszkanoÂw polskich XVIII wieku
± poszukiwanie sacrum, odnajdywanie profanum [art. zamieszczony nizÇej].
36
Biblioteka GøoÂwna Prowincji FranciszkanoÂw-ReformatoÂw w Krakowie, Dziaø
reÎkopisoÂw, S. Arakieøowicz, Itinerarium Romanum continens descriptionem locorum,
per quam eundum ad capitulum generalem cum omnibus circumstantiis tam in via
quam in loco capituli scitu dignis ac itinerantibus utilibus conscriptum Anno 1723
per [...], k. 1-71, sygn. 525; zob. G.A. WisÂniowski, Arakieøowicz Symforian Kazimierz, w: Søownik polskich teologoÂw katolickich, t. 1, red. H.E. Wyczawski, Warszawa
1981, s. 62 [dalej: SPTK].
37
B. Rok, ¹Kalendarz Seraficznyº Stanisøawa Kleczewskiego OFMRef (1714-1776) na tle hagiografii polskich XVIII wieku, ¹Pietas et Studiumº 1(2008), s. 105125.
38
A.J. Szteinke, PodroÂzÇ Remigiusza Macieja Zawadzkiego OFM (1703-1775) na
kapituøeÎ generalnaÎ do Rzymu w 1750 r., w: Staropolski oglaÎd sÂwiata. Rzeczpospolita
mieÎdzy okcydentalizmem a orientalizacjaÎ. PrzestrzenÂ wyobrazÇenÂ, t. 2, red. F. WolanÂski, R. Koøodziej, TorunÂ 2009, s. 87-96.
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(1720-1788), litewskiego prowincjaøa bernardynoÂw z kapituøy generalnej w Walencji z 1768 r.39 i o. Macieja Borkowskiego (zm. 1824),
ktoÂry w 1775 r. odbyø podroÂzÇ do Rzymu w celu zaøatwienia formalnosÂci zwiaÎzanych z jego przejsÂciem od franciszkanoÂw do duchowienÂstwa diecezjalnego40, a takzÇe relacje z podroÂzÇy, sporzaÎdzone
w XVIII w. przez przeøozÇonych braci mniejszych kapucynoÂw. Z tych
ostatnich na uwageÎ zasøugujaÎ przynajmniej dwa diariusze, mianowicie o. Kornela Antonina Przedwojewskiego (1728-1793), ktoÂry udaø
sieÎ na kapituøeÎ do Rzymu w 1761 r. jako kustosz prowincji polskiej41
oraz o. èukasza Baranieckiego z kapituøy w roku 178342.
Mimo oczywistej roÂzÇnorodnosÂci formalnej wskazanych wyzÇej ±
na zasadzie swoistego pars pro toto ± XVIII-wiecznych relacji z podroÂzÇy, nie brak im wszak cech wspoÂlnych, odsøaniajaÎcych ducha epoki.
PoniewazÇ byøy to podroÂzÇe wynikajaÎce z obowiaÎzkoÂw, staÎd tak obficie
ilustrowana codziennosÂcÂ przemierzanej zasadniczo pieszo drogi, od
obaw, przygoÂd i opisu szlakoÂw poczynajaÎc, poprzez czas trwania
podroÂzÇy, charakterystykeÎ odwiedzanych obiektoÂw, spotkanych ludzi i zwyczajoÂw, a na przezÇyciach religijnych i mniej lub bardziej
szczegoÂøowych relacjach z przebiegu kapituøy i towarzyszaÎcych im
obrad konÂczaÎc. Nie ulega zatem waÎtpliwosÂci, zÇe po czeÎsÂci tylko drukowane relacje (o wiele wieÎksza czeÎsÂcÂ z nich pozostaje w reÎkopisach)
saÎ wreÎcz nieocenionym, skaÎdinaÎd maøo dotaÎd wykorzystanym materiaøem uzupeøniajaÎcym komplementarnaÎ wiedzeÎ nie tylko o zakonie
sÂw. Franciszka, ale takzÇe o bogatym konteksÂcie jego aktywnosÂci.
39
J. Charkiewicz, Dyjariusz podroÂzÇy hiszpanÂskiej z Wilna do miasta Walencji na
kapituøeÎ generalnaÎ Zakonu Mniejszych Braci sÂw. Franciszka, to jest BernardynoÂw,
odprawionej w roku 1768, oprac., wsteÎpem poprzedziø B. Rok, Wrocøaw 1988.
40
Diariusz wojazÇu rzymskiego ks. Macieja Borkowskiego, wsteÎp, opracowanie
i przygotowanie do druku ks. Michaø Grzybowski, ¹Warszawskie Studia Teologiczneº
5(1992), s. 95-146.
41
Diariusz odprawionej na kapituøeÎ rzymskiej podroÂzÇy (o. èukasza Baranieckiego) w roku 1761-ym cum R. P. Antonino de Zdziane (Przedwojewski), primo custode
romano ex Provincia Nostra, wyd. F.J. Duchniewski, ¹Studia FranciszkanÂskieº
10(1999), s. 277-288.
42
F.J. Duchniewski, Diariusz polskiego kapucyna z XVIII w., w: »... nam et
Ecclesia quotidie gignit Ecclesiam«. Praca zbiorowa posÂwieÎcona sÂp. Markowi Budziarkowi, red. M. Marczewski, Lublin 2010, s. 61-77.
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JednaÎ z form takiej aktywnosÂci, i to dosÂcÂ istotnaÎ w hierarchii
franciszkanÂskiego charyzmatu, byøo przepowiadanie Søowa BozÇego.
Trzeba wszak od razu zauwazÇycÂ ± chocÂby w sÂwietle badanÂ Magdaleny Kuran43 ± zÇe w tym wzgleÎdzie kaznodzieje spod znaku Biedaczyny z AsyzÇu z jednej strony jako dzieci konkretnej epoki historycznej miesÂcili sieÎ w nurcie jej praÎdoÂw ideowo-stylistycznych, z drugiej
zasÂ ± kreowali wøasny model kaznodziejski, wpisujaÎcy sieÎ w bardzo
wyrazistaÎ duchowosÂcÂ franciszkanÂskaÎ. JesÂli wieÎc odniesÂcÂ poczynionaÎ
konstatacjeÎ do kazanÂ niedzielnych polskich reformatoÂw doby baroku44, trzeba podkresÂlicÂ, zÇe mieszczaÎ sieÎ one w konwencji kazanÂ tematycznych, nastawionych na wykøad prawd wiary i reguø moralnych,
przy czym punktem wyjsÂcia do owych rozwazÇanÂ byøo z reguøy przesøanie perykopy ewangelicznej z danego dnia. Ponadto dowodzaÎ one
rozleglej wiedzy i umiejeÎtnosÂci wykorzystania zasad z zakresu retoryki, zdobytej podczas studioÂw zakonnych. Wedøug jej reguø kazanie
powinno bycÂ realizowane w 3-czeÎsÂciwym procesie: inventio (obmysÂlanie), dispositio (ukøadanie) i elocutio (wypowiadanie)45. Bodaj najwazÇniejsze ± aczkolwiek trudno tutaj o zdecydowanaÎ klasyfikacjeÎ ±
to wøasÂnie owo ¹obmysÂlanieº, czyli kompozycja kazania wypeøniona
¹racjamiº, tj. argumentami (auctoritates) z Pisma SÂwieÎtego i dzieø
OjcoÂw KosÂcioøa, przykøadami o roÂzÇnym stopniu prawdziwosÂci
43

M. Kuran, Reformackie kazania niedzielne doby baroku wobec tradycji postyllograficznej [art. publikowany w niniejszej ksiaÎzÇce].
44
Odnosi sieÎ to m.in. do nasteÎpujaÎcych zbioroÂw: F. Rychøowski, Kazania na
niedziele caøego roku, KrakoÂw 1664; tenzÇe, Kazania na sÂwieÎta caøego roku, KrakoÂw
1667; tenzÇe, Kazania dwojakie na niedziele caøego roku, KrakoÂw 1672; B. Gutowski,
Kazania na niedziele caøego roku z przydatkiem po wieÎkszej czeÎsÂci na sÂwieÎta uroczyste
kosÂcielne i zakonne takzÇe o MeÎce PanÂskiej na wtorki wielkopostne, Warszawa 1696;
A. WeÎgrzynowicz, KazanÂ niedzielnych ksieÎga pierwsza, to jest siedem traÎb z Objawienia
Jana sÂwieÎtego przeciwko siedmiu gøoÂwnym grzechom napisane, KrakoÂw 1708; tenzÇe,
KazanÂ niedzielnych ksieÎga wtoÂra, albo siedem kolumn domu pobozÇnosÂci, to jest
o siedmiu cnotach chrzesÂcijanÂskich, CzeÎstochowa 1713; tenzÇe, KazanÂ niedzielnych
ksieÎga trzecia o czterech rzeczach ostatecznych, Warszawa 1714.
45
Archiwum Uniwersyteckie KUL, sygn. T. d. 154, A.H. BøazÇkiewicz, Studia
w maøopolskiej prowincji reformatoÂw (1639-1785), Lublin 1965, s. 76-126 (mps); tenzÇe, Szkoøa franciszkanÂska, w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, red. M. Rechowicz,
t. 2, cz. 2, Lublin 1975, s. 289-364; por. E. Ulinaite, Teoria retoryczna w Polsce i na
Litwie w XVIII wieku. ProÂba rekonstrukcji schematu retorycznego, Wrocøaw 1984.
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(exempla) oraz figurami, a wieÎc alegorycznaÎ interpretacjaÎ Biblii
w celu wydobycia gøeÎbszego znaczenia literackiego przekazu tekstu. Dopiero po tak zorganizowanej konstrukcji nasteÎpujaÎ w analizowanych kazaniach nalezÇyte uporzaÎdkowania mysÂli wedøug konsekwentnego klucza: wsteÎp, przedstawienie rzeczy, wyøozÇenie racji oraz
odparcie ewentualnych zarzutoÂw. Wszystkie zasÂ wskazane skøadniki
øaÎczy odpowiednio dobrana forma przekazu, czyli jeÎzyk beÎdaÎcy skutecznaÎ pøaszczyznaÎ komunikacji, pobudzajaÎcaÎ intelekt, woleÎ i dziaøanie søuchacza, azÇ do peønej akceptacji i zamierzonej realizacji usøyszanego søowa46.
MoÂwiaÎc o kazaniach franciszkanÂskich XVII i XVIII w., warto
nieco zatrzymacÂ sieÎ nad kazaniami bernardynÂskimi epoki saskiej,
a zwøaszcza wykorzystaniem w nich ± na zasadzie zamierzonej akomodacji czy tezÇ swoistej inkulturacji ± staropolskiej codziennosÂci.
Liczne teksty oratorskie z tego okresu, juzÇ to drukowane, juzÇ to
pozostajaÎce w reÎkopisach, przekonujaÎ ponad wszelkaÎ waÎtpliwosÂcÂ,
izÇ kaznodzieje tej formacji franciszkanÂskiej bardzo czeÎsto odwoøywali sieÎ do czytelnych epizodoÂw oÂwczesnej rzeczywistosÂci, bliskiej
zaroÂwno søuchaczom, jak i moÂwcom kosÂcielnym. A rzeczywistosÂcÂ
owaÎ ± odwoøujaÎc sieÎ tak do tresÂci kazanÂ, jak i literatury przedmiotu47 ± tworzyøa katolicka religijnosÂcÂ, obyczajowosÂcÂ i realia spoøeczne
oraz pamieÎcÂ historyczna integrujaÎce wszystkie grupy spoøeczne. Na
zasadzie obficie dobieranych i komplementarnie interpretowanych
46
M. Kuran, Reformackie kazania niedzielne; por. J.A. Drob, Trzy zegary. Obraz czasu i przestrzeni w polskich kazaniach barokowych, Lublin 1998, J. ZwiaÎzek,
RzeczywistosÂcÂ historyczna w kazaniach, CzeÎstochowa 2009, s. 45-200.
47
F. WolanÂski, Staropolska codziennosÂcÂ w sÂwietle dyskursu bernardynÂskich kazanÂ epoki saskiej [art. zamieszczony w niniejszej ksiaÎzÇce]; por. U. Borkowska, Badania
pojeÎcÂ i postaw religijno-moralnych w oparciu o zÂroÂdøa historyczne, ¹Roczniki Humanistyczneº 22(1974) z. 2, s. 5-11; D. Platt, Kazania pogrzebowe z przeøomu XVI i XVII
wieku. Z dziejoÂw prozy staropolskiej, Wrocøaw 1992; B. Rok, Czøowiek wobec sÂmierci
w kulturze staropolskiej, Wrocøaw 1995; M. Skwara, O dowodzeniu retorycznym
w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku, Szczecin 1999; T. WisÂlicz, ZarobicÂ na duszne zbawienie. ReligijnosÂcÂ chøopoÂw maøopolskich od poøowy XVI
do konÂca XVII wieku, Warszawa 2001; A. SmolinÂska, SpoøeczenÂstwo polskie w kazaniach jezuickich przeøomu XVII i XVIII wieku, Kielce 2005.
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egzemploÂw wysteÎpowaøy one w podstawowych typach kazanÂ bernardynÂskich, czyli: maryjnych, hagiograficznych i pogrzebowych.
PopularnosÂcÂ przepowiadania zwiaÎzanego z NajsÂwieÎtszaÎ MaryjaÎ
PannaÎ wynikaøa przede wszystkim z faktu XVIII-wiecznych koronacji Jej wizerunkoÂw w kosÂcioøach bernardynÂskich: w Sokalu (1728),
w LezÇajsku (1752), w Rzeszowie (1763) i w SkeÎpem (1755)48. Natomiast przyblizÇanie za pomocaÎ søowa postaci sÂwieÎtych i stawianie ich
za przekonujaÎcy przykøad do nasÂladowania byøo w istocie dziaøaniem
o charakterze uniwersalnym, aczkolwiek w praktyce owej stosunkowo øatwo doszukacÂ sieÎ specyfiki bernardynÂskiej, albowiem poza sylwetkami popularnych w oÂwczesnym spoøeczenÂstwie sÂwieÎtych popularyzowano szczegoÂlnie sÂwieÎtych i bøogosøawionych z kreÎgu franciszkanÂskiego (gøoÂwnie sÂw. Franciszka i sÂw. Antoniego z Padwy), a takzÇe
postaci bliskie XVIII-wiecznym Polakom, tj. sÂw. Stanisøawa KostkeÎ
i Jana z Dukli49.
Bezsprzecznie czynnikiem uøatwiajaÎcym franciszkanÂskim kaznodziejom dotarcie z tresÂciaÎ religijnaÎ do sÂwiadomosÂci odbiorcy byøo
odwoøywanie sieÎ do realioÂw codziennosÂci, tzn. rodzimej terminologii, oÂwczesnej wiedzy o spoøeczenÂstwie, zwyczajoÂw, powszechnie nieakceptowanych zjawisk i zachowanÂ negatywnych, a przede wszystkim
do pamieÎci i sÂwiadomosÂci historycznej. Ten ostatni zabieg retoryczny
stosowano gøoÂwnie w licznych kazaniach pogrzebowych50. Zawarte
tam implikacje historyczne odnosiøy sieÎ do ukazywania, obok lub
paralelnie z motywami biblijnymi, wydarzenÂ z przeszøosÂci Polski
i Litwy, a takzÇe elementoÂw genealogicznych. W tym drugim przypadku przytaczano niekiedy døugie listy krewnych zmarøego, nawiaÎzywa48
Zob. przykøadowo zbioÂr kazanÂ roÂzÇnych autoroÂw, wydany przez bernardyna o.
Ignacego Orøowskiego pt. Chwaøa koronna, szczeÎsÂliwa koronacja Monarchini caøego
sÂwiata Marii w cudownym jej obrazie Sokalskim, anielskaÎ reÎkaÎ wymalowanym, od Ojca
sÂw. Innocentego XIII zøotaÎ koronaÎ udekorowanym roku 1724 dnia 8 wrzesÂnia, od
roÂzÇnych kaznodziejoÂw stylem panegirycznym w kosÂciele BernardynoÂw przez caøaÎ
oktaweÎ aktu tego wystawiona, LwoÂw 1726, s. 361.
49
A. Prochaska, Bøogosøawiony Jan z Dukli, LwoÂw 1919; H.E. Wyczawski,
Bøogosøawiony Jan z Dukli. ZÇycie i czesÂcÂ posÂmiertna, KrakoÂw 1957.
50
Wedøug ustalenÂ Filipa WolanÂskiego w samym tylko okresie saskim azÇ dwudziestu bernardynoÂw wydaøo swoje kazania zÇaøobne. Zob. F. WolanÂski, Staropolska
codziennosÂcÂ.
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no do legendarnych poczaÎtkoÂw rodu, przywoøywano przodkoÂw
i osoby zasøuzÇone dla dobra Rzeczypospolitej Obojga NarodoÂw.
Jakkolwiek by patrzecÂ na aktywnosÂcÂ i znaczenie franciszkanoÂw
w dziejach KosÂcioøa i narodu polskiego, nie sposoÂb nie dostrzec tam
wyjaÎtkowo silnego sprzeÎzÇenia posøugi kosÂcielno-sakralnej z troskaÎ
Â w zÇarliwy patriotyzm uwieczniony i spopularyzowany
o ojczyzneÎ. O
w kreacjach literackich i dzieøach sztuki51 wynikaø przede wszystkim
z przekonania i codziennej praktyki polskich synoÂw duchowych sÂw.
Franciszka, ktoÂrzy zawsze byli tam, gdzie chodziøo o wolnosÂcÂ, niepodlegøosÂcÂ i sprawiedliwosÂcÂ Rzeczypospolitej. ZÂroÂdøa i inne przekazy
moÂwiaÎ o ich udziale w powstaniu kosÂciuszkowskim, przypøaconym
wygnaniem, a poÂzÂniej rabunkowymi kasatami, bo ± jak potwierdzajaÎ
badania z terenu zaboru pruskiego ± klasztory w opinii zaborcy ¹byøy
nie tylko bez pozÇytku dla spoøeczenÂstwa, ale wysoce szkodliwe [...],
a ich kwestarze byli tajnymi wysøannikami przywoÂdcoÂw rewolucyjnychº52. A chocÂ lepiej przedstawiaø sieÎ los zakonnikoÂw w Galicji,
ktoÂra staøa sieÎ znaczaÎcym oparciem dla powstanÂcoÂw z zaboru rosyjskiego, a domy klasztorne czeÎsto miejscem schronienia dla skazanÂcoÂw politycznych, o bezposÂrednim zaangazÇowaniu patriotycznym
franciszkanoÂw mozÇna moÂwicÂ w odniesieniu do KroÂlestwa i ziem
wcielonych do Rosji. PoteÎgujaÎcy sieÎ tam ucisk i przesÂladowanie PolakoÂw wygenerowaøy powstania narodowe 1830-1831 i 1863-1864
z czynnym uczestnictwem bernardynoÂw. I wcale nie chodziøo tylko
o organizowanie nabozÇenÂstw za polegøych czy bezposÂredniaÎ søuzÇbeÎ
powstanÂcom w roli kapelana baÎdzÂ sanitariusza, lecz walkeÎ z broniaÎ
w reÎku i inne formy czynnego udziaøu w insurekcjach. Tak byøo
w czasie powstania listopadowego53 i styczniowego54 tudziezÇ
51
Wystarczy w tym miejscu odwoøacÂ sieÎ chocÂby tylko do sylwetki ksieÎdza Robaka (bernardyna) z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza czy obrazoÂw Artura Grottgera. Zob. W.F. Murawiec, ZaangazÇowanie patriotyczne zakonnikoÂw franciszkanÂskich prowincji Niepokalanego PoczeÎcia NajsÂwieÎtszej Maryi Panny w Polsce [art.
drukowany nizÇej].
52
A. Mazurek, Kasata zakonu bernardynoÂw w zaborze pruskim, ¹Studia z Historii KosÂcioøa w Polsceº 1(1972), s. 442.
53
E. Nowak, Rys dziejoÂw duszpasterstwa wojskowego w Polsce (968-1831), Warszawa 1932, s. 159-168; K. GrudzinÂski, Bernardyni w latach 1772-1970, w: Zakony sÂw.
Franciszka w Polsce w latach 1772-1970, t. 3, red. J.R. Bar, Warszawa 1978, s. 46-98;
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w okresie mieÎdzypowstaniowym. DobraÎ ilustracjaÎ tej ostatniej aktywnosÂci jest zaangazÇowanie o. Pocjana BrzezinÂskiego55 oraz o. Benwenutego ManÂkowskiego, ktoÂry jako pøomienny kaznodzieja patriotyczny gøosiø kazania w Warszawie, Kole, Kaliszu, Zøoczowie, Przasnyszu i jako czøonek konspiracyjnego Towarzystwa Demokratycznego Polskiego zostaø aresztowany i zesøany w 1850 r. do guberni
woøogodzkiej, a zginaÎø w powstaniu styczniowym (22 marca 1863 r.),
gdy z krzyzÇem w reÎku bøogosøawiø idaÎcych do ataku powstanÂcoÂw56.
WidacÂ z powyzÇszych rozwazÇanÂ, izÇ zakonnicy proweniencji franciszkanÂskiej w ciaÎgu 800-letniej historii wykazywali zroÂzÇnicowanaÎ
aktywnosÂcÂ na wielu pøaszczyznach, co wynikaøo z odpowiednich
ustaw zakonnych, a takzÇe pragmatyki narzuconej okolicznosÂciami
czasu i topografii. Wprawdzie ustawy te ± a trzeba to odniesÂcÂ do
wszystkich gaøeÎzi franciszkanÂskich w Polsce, tj. bernardynoÂw, franciszkanoÂw konwentualnych, reformatoÂw i kapucynoÂw ± nie przepisywaøy apostolatu søowa drukowanego, lecz z chwilaÎ wynalezienia
druku wielu synoÂw duchowych sÂw. Franciszka chwytaøo za pioÂro
w celu skuteczniejszego popularyzowania Ewangelii. A chocÂ w tym
nurcie aktywnosÂci nie brak byøo wybitnych teologoÂw, niemniej najokazalsze ± co do liczebnosÂci i stopnia oddziaøywania ± okazaøo sieÎ
tzw. pisÂmiennictwo popularne. Wedøug badacza i dokumentalisty tej
problematyki pod pojeÎciem ¹pisÂmiennictwo popularneº nalezÇy rozumiecÂ ¹twoÂrczosÂcÂ religijnaÎ przeznaczonaÎ dla prostego odbiorcy, obejmujaÎcaÎ zÇywoty sÂwieÎtych, pogadanki moralno-katechetyczne i wszelkiego rodzaju publikacje kultowe (nabozÇenÂstwa, modlitewniki, meE.M. ZioÂøek, Duszpasterstwo w wojsku KsieÎstwa Warszawskiego, KroÂlestwa Polskiego
i w powstaniu listopadowym, w: Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach
polskich, red. J. ZioÂøek i in., Lublin 2004, s. 173-197.
54
J.S. Pietrzak, KsieÎzÇa powstanÂcy 1863, KrakoÂw 1916, s. 62-65; W. Murawiec,
Bernardyni warszawscy. Dzieje klasztoru sÂw. Anny w Warszawie 1454-1864, Warszawa 1973, s. 174-185; E. Niebelski, DuchowienÂstwo lubelskie i podlaskie w powstaniu
1863 roku i na zesøaniu w Rosji, Lublin 2002; tenzÇe, KsieÎzÇa kapelani w powstaniu
styczniowym, w: Historia duszpasterstwa wojskowego, s. 199-240; R. Prejs, Zakonnicy
franciszkanÂscy KroÂlestwa Polskiego, s. 83-88.
55
W.F. Murawiec, ZaangazÇowanie patriotyczne zakonnikoÂw.
56
TenzÇe, ManÂkowski (ManÂko) Walenty Benwenuty, w: Polski søownik biograficzny, t. 19, KrakoÂw 1974, s. 514.
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dytacje itp.)º57. MoÂwiaÎc inaczej, chodzi o nasteÎpujaÎce grupy tematyczne pisÂmiennictwa: hagiografia, modlitewniki (gøoÂwnie bardzo
bogate i popularne tzw. kalwaryjki) oraz zroÂzÇnicowane czasopisÂmiennictwo, zwøaszcza przeznaczone dla tercjarzy i czøonkoÂw
bractw dziaøajaÎcych przy kosÂcioøach franciszkanÂskich. PrzyjmujaÎc
poczynione zaøozÇenia i uporzaÎdkowania typologiczne tudziezÇ odwoøujaÎc sieÎ do najnowszych opracowanÂ bio-bibliograficznych58,
mozÇna w przyblizÇeniu wskazacÂ ok. 70 takich autoroÂw z grona polskich franciszkanoÂw do 1939 r., z ktoÂrych niemal 2/3 to bernardyni.
Tworzyli oni obszerne dzieøa hagiograficzne (np. o. Florian Jaroszewicz, o. Dominik Kleczewski, o. Prokop LeszczynÂski) uøozÇone
juzÇ to wedøug kalendarza liturgicznego, juzÇ to wedøug katalogu
PolakoÂw wyniesionych do chwaøy oøtarza baÎdzÂ zmarøych w opinii
sÂwieÎtosÂci.
BeÎdaÎce pod opiekaÎ franciszkanoÂw ± jak juzÇ wyzÇej wskazano ±
kalwarie generowaøy zaroÂwno adekwatne do miejsca i okolicznosÂci
formy duszpasterstwa, jak i pøaszczyzny indywidualnej pobozÇnosÂci.
Temu miaøy przede wszystkim søuzÇycÂ specjalne modlitewniki, zawierajaÎce zazwyczaj wyboÂr nabozÇenÂstw pasyjnych (gøoÂwnie droga krzyzÇowa), praktyczne przygotowanie do sakramentoÂw (przede wszystkim spowiedzi i komunii sÂw.) oraz bogaty zestaw piesÂni religijnych.
Ich masowe nakøady i wielokrotne wznowienia sÂwiadczaÎ o niezwykøej
popularnosÂci owych ksiaÎzÇeczek, ktoÂre nie tylko stanowiøy pomoc
w formacji duchowej i czynnym zaangazÇowaniu w nabozÇenÂstwach,
ale ± jak to przede wszystkim miaøo miejsce na SÂlaÎsku i Pomorzu ±
søuzÇyøy niejednokrotnie jako pierwszy i podstawowy elementarz na57
R. Prejs, FranciszkanÂski wkøad w pisÂmiennictwo popularne. Zarys zagadnienia
[art. umieszczony w niniejszej ksiaÎzÇce]; por. D. Olszewski, KsiaÎzÇka religijna na terenie
KroÂlestwa Polskiego w XIX w., ¹Rocznik SÂwieÎtokrzyskiº 16(1989), s. 147-173; R. Prejs,
Katolicka literatura popularna w KroÂlestwie Polskim przeøomu XIX i XX wieku. Uwagi
wsteÎpne, ¹Roczniki Teologiczneº 54(2007) z. 4, s. 29-40.
58
Zob. Søownik polskich pisarzy franciszkanÂskich, red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1981; Søownik polskich teologoÂw katolickich, t. 1-4, red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1981-1983; t. 5-7, red. L. GrzebienÂ, Warszawa 1983; t. 8-9, red. J. Mandziuk,
Warszawa 1995-2006; J.L. Gadacz, Søownik polskich kapucynoÂw, t. 1-2, Wrocøaw 1985-1986; A. Witkowska, J. Nastalska, Staropolskie pisÂmiennictwo hagiograficzne, t. 1-2,
Lublin 2007.

24

KS. JAN WALKUSZ

uki jeÎzyka polskiego59. Nieco zblizÇonaÎ zresztaÎ funkcjeÎ peøniøy tezÇ
czasopisma franciszkanÂskie zasadniczo o tematyce tercjarskiej, nie
brak tezÇ byøo tytuøoÂw o innej problematyce i odmiennym profilu.
W kazÇdym razie byøy one nastawione na ksztaøtowanie duchowosÂci
franciszkanÂskiej u masowego odbiorcy oraz popularyzacjeÎ zagadnienÂ
spoøecznych tudziezÇ wiedzy ogoÂlnej. StaÎd na ich øamach pojawiaøy sieÎ
takzÇe tresÂci misyjne, historyczne, geograficzne, literackie oraz zwiaÎzane z szeroko rozumianaÎ kulturaÎ religijnaÎ60. Jak olbrzymie byøo to
przedsieÎwzieÎcie, najlepiej sÂwiadczy fakt, zÇe tylko w okresie mieÎdzywojennym franciszkanie i franciszkanki wydawali øaÎcznie 45 tytuøoÂw,
a przodujaÎcymi osÂrodkami w tym wzgleÎdzie byøy: NiepokalanoÂw,
GoÂra sÂw. Anny, Katowice-Panewniki, KrakoÂw i Warszawa61.
Nie bez znaczenia w procesie tej swoistej eksplozji czasopisÂmiennictwa franciszkanÂskiego byø popularny, o masowym charakterze,
ruch tercjarski, obejmujaÎcy swym zasieÎgiem duchownych i sÂwieckich, zaroÂwno meÎzÇczyzn, jak i kobiety62. Jako najliczniejsza gaøaÎzÂ
Zakonu Braci Mniejszych na przeøomie XIX i XX w. szczegoÂlnaÎ
aktywnosÂcÂ wykazywaø on na SÂlaÎsku w ramach powstaøego na poczaÎtku lat dwudziestych XX w. wrocøawskiego komisariatu trzeciego
zakonu w prowincji sÂw. Jadwigi. Regularne spotkania, rekolekcje
59

B. Brzuszek, DziaøalnosÂcÂ pisarska i wydawnicza franciszkanoÂw-reformatoÂw
(1772-1970), w: Zakony sÂw. Franciszka w Polsce w latach 1772-1970, cz. 3, red. J.R.
Bar, Warszawa 1978, s. 248-252; G.A. Kustusz, Wejherowskie modlitewniki kalwaryjskie, ¹Studia PelplinÂskieº 7(1976), s. 27-49; I. Pryczek, Wejherowskie modlitewniki
kalwaryjskie ± uwagi o historii i jeÎzyku, w: Wejherowo. Dzieje ± kultura ± sÂrodowisko, red. J. Treder, Wejherowo 1993, s. 93-102; M.A. Gola, Modlitewniki z GoÂry sÂw.
Anny ± inwentaryzacja i typologia, ¹Archiwa, Biblioteki i Muzea KosÂcielneº 65(1996),
s. 149-253; I. KeÎpka, Modlitewniki kalwarii wejherowskiej (1785-1901) ± uwagi
o historii, søownictwie i stylu, w: Kalwaria wejherowska. ZÇywy pomnik kultury barokowej Pomorza, Wejherowo 2008, s. 112-117.
60
B.S. Tomczak, CzasopisÂmiennictwo franciszkanÂskie w Polsce w XIX i XX
wieku, w: Dzieøo sÂwieÎtego Franciszka z AsyzÇu. Projekcja w kulturze i duchowosÂci
polskiej XIX i XX wieku, Warszawa 2004, s. 447-465.
61
Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944, oprac. i red.
Z. ZielinÂski, Lublin 1981, s. 405-411.
62
J. Bar, Tercjarstwo franciszkanÂskie, KrakoÂw 1945; J. Bar, Z. Wøodarczyk,
ÂSwieÎty Franciszek z AsyzÇu i jego trzeci zakon, Wrocøaw 1948; por. Liczba czøonkoÂw
III Zakonu sÂw. Ojca naszego Franciszka, ¹Gøos sÂw. Franciszkaº 6(1913), s. 124.

FRANCISZKANIE W DZIEJACH KOSÂCIOèA I NARODU POLSKIEGO

25

i caøy wachlarz praktyk formacyjnych konsolidowaø wspoÂlnoty
w wielu osÂrodkach, z ktoÂrych wyjaÎtkowym stopniem zdyscyplinowania i liczebnosÂciaÎ wyroÂzÇniaøy sieÎ gminy tercjarskie w: Lipinach,
Mikoøowie, LesÂnicy, Mysøowicach, Kochøowicach, Makowie, Walcach, Raciborzu, Krapkowicach, Bytomiu i wielu innych. Dodatkowym zasÂ bodzÂcem intensyfikacji ruchu byø obchodzony uroczysÂcie
w 1921 r. jubileusz 700-lecia zaøozÇenia przez sÂw. Franciszka III
zakonu. Poza okazjonalnymi uroczystosÂciami, poøaÎczonymi z bogatym programem odnowy duchowej, nawiaÎzano wtedy kontakt z tercjarzami innych dzielnic, generujaÎcy niemaøe ozÇywienie i wiele
nowych rozwiaÎzanÂ organizacyjno-ideowych. Jednym z nich, powiaÎzanym m.in. z reorganizacjaÎ w 1923 r. prowincji sÂw. Jadwigi, byø
nowy podziaø struktur sÂlaÎskiego tercjarstwa na trzy okreÎgi komisaryczne: Wrocøaw, GoÂra sÂw. Anny i Olsztyn z 482 wspoÂlnotami63.
Wtedy tezÇ podczas specjalnego zjazdu przeøozÇonych III zakonu na
GoÂrze sÂw. Anny na nowo okresÂlono zasady przyjmowania w poczet
tercjarstwa. Wedøug nich kandydaci musieli miecÂ co najmniej 14 lat,
ale nie wieÎcej nizÇ 60. Dla osoÂb starszych i niedomagajaÎcych przewidziano mozÇliwosÂcÂ uczestnictwa w zÇyciu tercjarzy w charakterze tzw.
cichego czøonka. Generalnie jednak zaliczenie w szeregi formacji
nasteÎpowaøo po upøywie co najmniej trzech miesieÎcy od zgøoszenia
takiego zamiaru dyrektorowi gminy, ktoÂry przedstawiaø kandydata
radzie tercjarskiej, podejmujaÎcej decyzjeÎ w tajnym gøosowaniu. Sama natomiast ceremonia przyjeÎcia oraz poÂzÂniejsza profesja nasteÎpowaøy wyøaÎcznie podczas zgromadzenia tercjarskiego w kosÂciele baÎdzÂ
kaplicy. Kandydat otrzymywaø woÂwczas szkaplerz, pasek, sÂwieceÎ,
imieÎ zakonne, reguøeÎ i sÂwiadectwo przyjeÎcia do nowicjatu. Dopiero
po roku proÂby nowicjackiej przewidywano skøadanie profesji zakonnej64.
B. Kurowski, Trzeci Zakon sÂw. Franciszka na SÂlaÎsku w pierwszej poøowie XX
wieku [art. zamieszczony nizÇej]; por. tenzÇe, Franciszkanie prowincji sÂw. Jadwigi na
SÂlaÎsku 1887-1939, Wrocøaw 1997, s. 230-245.
64
Unterrich fuÈr Novizen im Dritten Orden des hl. Franziscus, Wiesbaden 1928,
s. 11-20; Richtlinien fuÈr die Drittensarbeit in der Schlesischen Franziscanerprovinz.
Aufnahmen. Probezeit und Profeû, Breslau 1931, s. 15-16.
63
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Tercjarze ± poza roÂzÇnorodnaÎ formacjaÎ i praktykami duchowymi ±
zajmowali sieÎ pracaÎ charytatywnaÎ, a z systematycznie zbieranych
skøadek wspierali parafie, misje zagraniczne, przekazywali sÂrodki
finansowe na potrzeby Ziemi SÂwieÎtej oraz na rzecz ludzi ubogich.
Niekiedy, zwøaszcza w duzÇych miastach (Wrocøaw, Olsztyn, GdanÂsk),
otaczali takzÇe opiekaÎ ludzi chorych i samotnych oraz møodziezÇ, ktoÂra
stanowiøa prawdziwaÎ awangardeÎ w sÂrodowiskach rodzin franciszkanÂskich65, a wszystko to razem wzieÎte decydowaøo o popularnosÂci ruchu. DosÂcÂ wieÎc ± tytuøem podsumowania ± dodacÂ, zÇe tuzÇ przed II
wojnaÎ sÂwiatowaÎ trzeci zakon sÂw. Franciszka w prowincji sÂw. Jadwigi
na SÂlaÎsku liczyø niemal 45 tys. czøonkoÂw w ok. 500 kanoniczne erygowanych wspoÂlnotach tercjarskich. Formacje møodziezÇowe zasÂ byøy
zorganizowane w 21 wspoÂlnotach, liczaÎcych prawie 1 500 czøonkoÂw66.
65

B. Kurowski, Franciszkanie, s. 240-243; por. HandbuÈchlein der Franziskanischen Jugend, Breslau 1933, s. 1-3; Immerfoh. Liederbuch der Franziskanischen Jugend, Breslau 1934.
66
B. Kurowski, Trzeci zakon sÂw. Franciszka; tenzÇe, Franciszkanie, s. 245.
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STRUKTURY ORGANIZACYJNE
I ZAKONU FRANCISZKANÂSKIEGO
NA ZIEMIACH POLSKICH (XIII-XXI W.)

Â LNY ZARYS ORGANIZACYJNY
1. OGO

Franciszek z AsyzÇu (1181/82-1226), ze chrztu Giovanni Bernardone, przyszøy zaøozÇyciel zakonu i sÂwieÎty, pochodziø z bogatej rodziny
mieszczanÂskiej. Ojciec po powrocie z Francji zmieniø mu imieÎ na
Francesco. W 1205 r. usøyszaø w kosÂciele sÂw. Damiana gøos Chrystusa z krzyzÇa: ¹Franciszku, idzÂ i odbuduj moÂj dom, bo popada w ruineÎº.
Pod wpøywem lektury Ewangelii o rozesøaniu ApostoøoÂw odkryø
w 1208 r. swoje definitywne powoøanie do zÇycia wedøug formy sÂwieÎtej Ewangelii w caøkowitym uboÂstwie. Dnia 16 IV 1208 r. doøaÎczyli
donÂ pierwsi towarzysze, ktoÂrych nazwaø bracÂmi. W 1209 r. zredagowaø dla nich kroÂtkaÎ reguøeÎ opartaÎ na teksÂcie Ewangelii i wraz z towarzyszami udaø sieÎ do Rzymu, gdzie papiezÇ Innocenty III ustnie zatwierdziø ich sposoÂb zÇycia. Ten fakt uwazÇa sieÎ za poczaÎtek Zakonu
Braci Mniejszych, do ktoÂrego tezÇ nawiaÎzujaÎ obecne obchody jubileuszowe. Za Franciszkiem wkroÂtce podaÎzÇyli liczni nasÂladowcy, tak
zÇe kapituøa generalna w 1217 r. podzieliøa zakon na 12 okreÎgoÂw
terytorialnych, ktoÂre poÂzÂniej nazwano prowincjami. Wprowadzono
je za wzorem braci kaznodziejoÂw ± dominikanoÂw. Taka organizacja
zakonu byøa w KosÂciele czymsÂ zupeønie nowym i przyjeÎøa sieÎ potem
we wszystkich powstaøych poÂzÂniej zakonach. NasteÎpna kapituøa generalna odprawiona w 1221 r. z udziaøem ok. 5000 braci podtrzymaøa
ten podziaø oraz zadecydowaøa o rozesøaniu braci do wszystkich
krajoÂw katolickich: Hiszpanii, Francji, Niemiec i WeÎgier; osiedlili
sieÎ w Tyrolu i Turyngii (1223), Anglii (1224), Niderlandach (1228),
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Szwajcarii i Danii (1230), Szwecji (1231), na WeÎgrzech (ok. 1223),
w Dalmacji (1235) i w Polsce (1234-1236).
JuzÇ w XIV w. pojawiøy sieÎ w zakonie roÂzÇnice w interpretacji sÂlubu
uboÂstwa, ktoÂre doprowadziøy do powstania w nim ugrupowanÂ reformistycznych cieszaÎcych sieÎ pewnaÎ autonomiaÎ. PapiezÇ Leon X bullaÎ
Ite vos z 29 V 1517 r. zadecydowaø, aby wszystkie grupy zmierzajaÎce
do sÂcisÂlejszego przestrzegania reguøy utworzyøy jednaÎ rodzineÎ, ktoÂra
odtaÎd ma sieÎ nazywacÂ Zakonem Braci Mniejszych Regularnej Obserwancji lub kroÂtko obserwantoÂw, w odroÂzÇnieniu od Zakonu Braci
Mniejszych Konwentualnych. W ten sposoÂb KosÂcioÂø potwierdziø powstanie dwoÂch odreÎbnych rodzin franciszkanÂskich. Mimo zÇe wspomniana bulla zawieraøa zakaz tworzenia nowych podziaøoÂw, to jeszcze
w XVI w. ukonstytuowaøy sieÎ kolejne ugrupowania franciszkanÂskie:
bracia mniejsi kapucyni, powstali w 1523 r., a peønaÎ samodzielnosÂcÂ
uzyskali w 1619 r. Ponadto w Zakonie Braci Mniejszych ObserwantoÂw wyøoniøy sieÎ trzy nowe ugrupowania sÂcisÂlejszej obserwancji, bosych albo dyskalceatoÂw lub alkantarynoÂw, reformatoÂw i rekolektoÂw.
Te ugrupowania nie stworzyøy jednak odreÎbnego zakonu, pozostaøy
pod wøadzaÎ wspoÂlnego generaøa obserwantoÂw, ale kazÇde z nich miaøo
w zarzaÎdzie generalnym wøasnych przedstawicieli. Zachowywali teÎ
samaÎ dla wszystkich rodzin I zakonu reguøeÎ sÂw. Franciszka, zatwierdzonaÎ uroczysÂcie przez papiezÇa Innocentego III bullaÎ Sollet annuere
z 29 XI 1223 r. Mieli jednak wøasne ustawodawstwo oraz organizacjeÎ
prowincjalnaÎ. Reformaci zaistnieli w dniu 15 XI 1532 r., kiedy to
papiezÇ Klemens VII z domoÂw skupienia prowincji rzymskiej ustanowiø oddzielnaÎ kustodieÎ, wyøaÎczajaÎc jaÎ spod wøadzy generaøa i prowincjaøa. Za jej wzorem powstaøy analogiczne kustodie we Wøoszech,
a potem w innych krajach, ktoÂre papiezÇ Urban VIII na kapitule
generalnej w1639 r. podnioÂsø do godnosÂci prowincji. Rekolekci pojawili sieÎ we Francji, Niderlandach, Anglii i krajach niemieckich.
W 1612 r. kapituøa generalna zakonu zatwierdziøa dwie pierwsze
prowincje we Francji: pw. sÂw. Dionizego w poÂønocno-zachodniej
czeÎsÂci i sÂw. Bernardyna w Prowansji i Akwitanii. Przez reformeÎ
prowincji obserwanckich do ugrupowania rekolektoÂw przeniosøy
sieÎ prowincje niemieckie: kolonÂska (1621), saska (1625) i turyngska
(1633).
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Wszystkie rodziny franciszkanÂskie I zakonu pomysÂlnie rozwijaøy
sieÎ niemal do konÂca XVIII w. Obserwanci, øaÎcznie z ugrupowaniami
sÂcisÂlejszej obserwancji, w 1768 r. liczyli ± 76 000 braci, konwentualni ±
23 000 czøonkoÂw, a kapucyni niemal 33 000 zakonnikoÂw. PoÂzÂniej
zaczeÎøy sieÎ kasaty inicjowane przez wøadze panÂstwowe i trwaøy przez
prawie caøe nasteÎpne stulecie, doprowadzajaÎc do niemal caøkowitego
upadku zÇycia zakonnego w ogoÂle, franciszkanÂskiego nie wyøaÎczajaÎc.
Na przeøomie XIX/XX w. omawiane przez nas rodziny franciszkanÂskie wkroczyøy na drogeÎ odrodzenia. U braci mniejszych obserwantoÂw zaczeÎøo sieÎ to nieco wczesÂniej, a mianowicie za generaøa o. Bernardyna Dal Vago (1869-1889). DotaÎd podzieleni na cztery ugrupowania: obserwanci, bosi, reformaci i rekolekci, postanowili zjednoczycÂ swoje siøy. UsÂwiadomili sobie, zÇe wspoÂlnie przezÇyte lata kryzysu
i zmienione warunki zatarøy w duzÇej mierze roÂzÇnice, jakie ich dzieliøy.
WoÂwczas poczeÎli, nie bez søusznosÂci, dopatrywacÂ sieÎ w poøaÎczeniu
dotychczas rozproszonych siø istotnego warunku dalszego trwania
i rozwoju. I jakkolwiek przeciwko zjednoczeniu byøy jakiesÂ opory
wsÂroÂd zainteresowanych, to szybko je pokonano, gdy daÎzÇnosÂci te
swoim autorytetem poparøa Stolica Apostolska. PapiezÇ Leon XIII
konstytucjaÎ apostolskaÎ Felicitatate quadam z 4 X 1897 r. poøaÎczyø
wspomniane ugrupowania w jeden Zakon Braci Mniejszych (bez
dodatkowego okresÂlenia)1.
U progu jubileuszu 800-lecia istnienia zakonu franciszkanÂskiego,
czyli w dniu 31 XII 2008 r., interesujaÎce nas rodziny zakonne tak sieÎ
przedstawiaøy: Zakon Braci Mniejszych liczyø 14 724 czøonkoÂw i byø
obecny w 110 krajach, dzieliø sieÎ na 103 prowincje, 8 kustodii autonomicznych, 14 kustodii zalezÇnych, 1 federacjeÎ i 20 fundacji. Pod
1

O ile nie zaznaczono inaczej, opracowanie niniejsze opiera sieÎ na hasøach
zamieszczonych w Encyklopedii katolickiej: Franciszkanie, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorum, t. 5, Lublin 1989, kol. 473-491, 494-515 (M. Daniluk, K. Klauza,
A. WisÂniowski, H.E. Wyczawski, A. Zwiercan); Kapucyni, Bracia Mniejsi Kapucyni,
Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum, t. 8, Lublin 2000, kol. 732-740 (R. Prejs). Gdy
zachodziøa potrzeba uzupeønienÂ, sieÎgano do najnowszej syntezy dziejoÂw zakonu, za
ktoÂry uwazÇa sieÎ podreÎcznik Lazaro Iriarte OFMCap, Historia franciszkanizmu, KrakoÂw 1998 (tøumaczenie zbiorowe. Bracia Mniejsi Kapucyni). W przypadku opracowanÂ
szczegoÂøowych, beÎdaÎ cytowane na biezÇaÎco.
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wzgleÎdem geograficznym zakonnicy rozdzieleni byli: Afryka i Bliski
WschoÂd ± 1 081, Ameryka èacinÂska ± 3 530, Ameryka PoÂønocna ±
1 554, Azja i Oceania ± 1 305, Europa Zachodnia ± 4 769, Europa
Wschodnia ± 2 4852. Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych miaø
4 290 zakonnikoÂw, ktoÂrzy pracowali w 38 prowincjach, 3 kustodiach
generalnych, 12 kustodiach prowincjalnych oraz 7 delegaturach generalnych i prowincjalnych3. Zakon Braci Mniejszych KapucynoÂw
zorganizowany byø w 83 prowincjach i 9 wiceprowincjach generalnych. W jego 1 617 klasztorach mieszkaøo 10 590 braci4.
RoÂzÇnie na przestrzeni osÂmiu wiekoÂw istnienia (1209-2009) oceniano podziaøy systematycznie dokonujaÎce sieÎ w zakonie franciszkanÂskim. Nie da sieÎ zaprzeczycÂ, zÇe w trakcie ich przeprowadzania
prawie zawsze pojawiaøy sieÎ napieÎcia i dawaøy znacÂ o sobie ludzkie
søabosÂci, staÎd u wspoÂøczesnych przewazÇaøy gøosy negatywne. Z perspektywy czasowej dostrzegano dobre strony zachodzaÎcych przemian i ta pozytywna ocena dominuje w badaniach historykoÂw. To
zasÂ uprawnia do nasteÎpujaÎcej konstatacji: pojawiajaÎce sieÎ wciaÎzÇ
u synoÂw sÂw. Franciszka nowe ugrupowania, poroÂwnywane do paÎczkowania, staøy sieÎ przyczynaÎ duchowego, intelektualnego i apostolskiego posteÎpu zakonu i jego trwania przez osiem wiekoÂw. Mimo
istniejaÎcych podziaøoÂw administracyjnych I zakon (meÎski) czuje sieÎ
jednaÎ rodzinaÎ, czego przykøadem saÎ wspoÂlnie organizowane rocznice
franciszkanÂskie, chocÂby obecne 800-lecie istnienia zakonu, razem
przezÇywane na kapitule namiotoÂw, ktoÂra odbyøa sieÎ w AsyzÇu
w dniach 15±18 IV 2009 r. w namiocie ustawionym przed BazylikaÎ
Matki BozÇej Anielskiej, gdzie zrodziø sieÎ zakon. Zgromadziøa oproÂcz
czøonkoÂw wymienionych rodzin takzÇe przedstawicieli III Zakonu
Regularnego, øaÎcznie ok. dwa tysiaÎce braci z caøego sÂwiata, w tym
200 PolakoÂw. Na zakonÂczenie w dniu 18 IV wszyscy udali sieÎ do
Castel Gandolfo na audiencjeÎ do papiezÇa Benedykta XVI, podczas
2
¹Acta Ordinis Fratrum Minorumº 128(2009), s. 93-118; Fraternitas, edycja
polska, 2009, nr 153.
3
Fraternus Nuntius. Notitiarium Fratrum Minorum Conventualium, wydanie
polskie, nr 1(2009).
4
Analecta Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum, 2009, nr 1.
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ktoÂrej generaøowie rodzin franciszkanÂskich odnowili profesjeÎ na reÎce
Ojca SÂwieÎtego5.
2. ZARYS ORGANIZACYJNY NA ZIEMIACH POLSKICH

2.1. W I RZECZYPOSPOLITEJ (1236-1795)

Pierwszy klasztor braci mniejszych na ziemiach polskich powstaø
w 1236 r. we Wrocøawiu, a drugi w Krakowie w 1237 r. Obserwanci
pierwszy dom zaøozÇyli w 1453 r. w Krakowie. Z ugrupowanÂ sÂcisÂlejszej
obserwancji na ziemiach polskich byli obecni jedynie reformaci
i rekolekci; reformaci na staøe zaczeÎli sieÎ osiedlacÂ w 1621 r.; rekolekci dopiero w 1859 r. na GoÂrze SÂwieÎtej Anny. Kapucyni zameldowali
sieÎ w 1681 r. w Warszawie.
2.1.1. FRANCISZKANIE, OD 1517 R. FRANCISZKANIE KONWENTUALNI

W 1230 r. prowincja niemiecka podzieliøa sieÎ na renÂskaÎ i saskaÎ. Ta
ostatnia zwroÂciøa swojaÎ uwageÎ na wschoÂd i doprowadziøa do zaøozÇenia klasztoru w Pradze, a nasteÎpnie we Wrocøawiu (1236) i w Krakowie (1237). Na kapitule odprawionej w Pradze w 1238 r. utworzono
prowincjeÎ czesko-polskaÎ, ktoÂraÎ zatwierdziøa kapituøa generalna odbyta w Rzymie w 1239 r. Dnia 14 X tegozÇ roku nowo powstaøa
prowincja odprawiøa swaÎ kapituøeÎ we Wrocøawiu. WzrastajaÎca liczba
klasztoroÂw spowodowaøa tworzenie mniejszych okreÎgoÂw, zwanych
kustodiami. KustodieÎ wrocøawskaÎ tworzyøy domy we Wrocøawiu,
SÂwidnicy (1245), Nysie (1257), Namysøowie, Brzegu, SÂrodzie i Ziembicach (przed 1284). Do kustodii zøotoryjskiej nalezÇaøy klasztory
w Zøotoryi (1243), LwoÂwku SÂlaÎskim, Zgorzelcu (przed 1245), Legnicy (1264), KrosÂnie OdrzanÂskim (1272), Lubaniu (1273) i ZÇaganiu
(przed 1284). KustodieÎ opolskaÎ tworzyøy klasztory w Opolu (1248),
Bytomiu (1257) i GøogoÂwku (1264). Wodzisøawiu SÂlaÎskim (1257).
5

PeønaÎ dokumentacjeÎ podajaÎ Acta Ordinis Fratrum Minorum, 2009, n. 1, s. 9-43.
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Klasztor w Køodzku nalezÇaø do kustodii hralowo±hradeckiej,
a w Gøogowie do gniezÂnienÂskiej. Kustodia szczecinÂska, pozostajaÎca
od poczaÎtku pod jurysdykcjaÎ prowincji saskiej, miaøa domy w Szczecinie (1240), Gryfii (1242), Strzaøowej (1254), Pyrzycach (przed
1281), Gryficach (przed 1289) i w Drawsku (ok. 1350). Kryzys spowodowany prawdopodobnie niedostatecznaÎ formacjaÎ oraz konflikty
narodowosÂciowe byøy przyczynaÎ zmian terytorialnych. Do prowincji
saskiej w 1272 r. definitywnie przyøaÎczono kustodie sÂlaÎskie: wrocøawskaÎ i zøotoryjskaÎ oraz pruskaÎ z klasztorami w Toruniu (1239)
i Cheømnie (1258). Przeciwko temu zaprotestowaø abp gniezÂnienÂski
Jakub SÂwinka na synodzie w èeÎczycy w 1285 r., wysyøajaÎc oproÂcz
tego pismo do Kurii Rzymskiej.
W centralnej Polsce byøy kustodie: krakowska i kujawska, zwana
poÂzÂniej gniezÂnienÂskaÎ. PierwszaÎ z nich tworzyøy klasztory w Krakowie,
Sandomierzu (1242), ktoÂry w 1257 r. przeniesiono do Zawichostu,
Nowym Korczynie (1257), Starym SaÎczu, BrzezÂnicy (1286) ± przeniesiony do Radomska (1288), Skale (zwinieÎty ok. 1316). Do kustodii
kujawskiej wchodziøy domy w Inowrocøawiu (1238), Kaliszu (1257),
GniezÂnie, Obornikach (1259), SÂremie (1270), Pyzdrach (1277), Radziejowie (1298), Nieszawie (po 1335), Lelowie (1357), CheÎcinach
(1368), a na przeøomie XIV/XV w. w Dobrzyniu i Wyszogrodzie.
Nowe mozÇliwosÂci fundowania klasztoroÂw otworzyøo w XIV w. przyøaÎczenie do Polski Rusi Czerwonej oraz unia Polski z LitwaÎ. Na Rusi
uformowaøo sieÎ 8 domoÂw, m.in. we Lwowie, PrzemysÂlu, Haliczu,
Sanoku, KrosÂnie, GroÂdku i KamienÂcu. Na Litwie powstaøy klasztory
w Wilnie, Kownie, Drohiczynie i PinÂsku.
Podziaø zakonu na obserwantoÂw i konwentualnych w 1517 r.
przesaÎdziø o erekcji polskiej prowincji Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych, ktoÂra w tym czasie miaøa 32 klasztory i 400-600
zakonnikoÂw. Po kryzysie spowodowanym reformacjaÎ nastaÎpiøo odrodzenie prowincji: w 1598 r. ponownie posiadaøa 32 klasztory,
w ktoÂrych mieszkaøo 265 braci. WsÂroÂd nowo objeÎtych klasztoroÂw
nalezÇy wymienicÂ domy przyjeÎte w 1605 r. w Bytomiu i Opolu, ktoÂre
zaznaczyøy sieÎ pracaÎ wsÂroÂd wiernych narodowosÂci polskiej. W 1725 r.
kapituøa generalna nakazaøa je przekazacÂ prowincji czeskiej, ktoÂra
zabiegaøa o nie przez kilka lat. W 1625 r. z kustodii lwowskiej
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i wilenÂskiej utworzono prowincjeÎ litewsko-ruskaÎ pw. sÂw. Antoniego
z Padwy, z ktoÂrej w 1686 r. wydzielono prowincjeÎ litewskaÎ pw. sÂw.
Kazimierza. W 1772 r. do prowincji polskiej nalezÇaøy klasztory: kustodii krakowskiej w: Krakowie, Beøchatowie, CheÎcinach, Lelowie,
Nowym KonÂczynie, Radomsku i Starym SaÎczu; kustodii gniezÂnienÂskiej w: GniezÂnie, Grabowie, Kaliszu, èodzi-èagiewnikach, Obornikach, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu, Pyzdrach i SÂremie; kustodii cheøminÂskiej w: Cheømnie, CheømzÇy, Dobrzyniu, Inowrocøawiu,
Nieszawie, Radziejowie, Wyszogrodzie; kustodii lubelskiej w: Lublinie, Smardzewicach, SteÎzÇycy, Warce, Warszawie i ZawichosÂcie. ProwincjeÎ litewskaÎ stanowiøy klasztory: kustodii wilenÂskiej w: Wilnie,
Holszanach, IwienÂcu, MinÂsku, Narwiliszkach, NowogroÂdku, Oszmianie, Szejbakpolu; kustodii grodzienÂskiej w: Grodnie, Drohiczynie,
Drohiczynie Poleskim, èopienicy, Olkienikach, PinÂsku, Stawiskach
i SÂwisøoczy; kustodii kowienÂskiej w: Kownie, Gieøwanach, Koøtynianach, Postawach, Prozorokach, Udziale; kustodii poøockiej w: Poøocku, Dzisnej, Hubinie, èukomli, Orszy, Siennie, Sokolnikach, Macewiczach, ZÇoginie. W skøad prowincji ruskiej wchodziøy domy kustodii
lwowskiej w: Lwowie (dwa konwenty), GroÂdku JagiellonÂskim, Haliczu (dwa konwenty), KamienÂcu Podolskim, Kosowie, Stryju; kustodii mieÎdzyrzeckiej w: MieÎdzyrzecu Ostrogskim, Barze, BorszczahoÂwce, Komargrodzie, Korcu, KrzemienÂcu, Lisiance, Szumsku i Workowcach; kustodii przemyskiej w: PrzemysÂlu, Jarosøawiu, Kalwarii
Pacøawskiej, KrosÂnie, Sanoku; kustodii zamojskiej w ZamosÂciu,
DruzÇkopolu, GoÂrecku KosÂcielnym, HorynÂcu, Puszczy Solskiej
i Szczebrzeszynie. W klasztorach tych trzech prowincji mieszkaøo
1 254 zakonnikoÂw6 .

6

K. Kantak, Franciszkanie polscy, KrakoÂw 1937-1938, t. 1 (1237-1517), t. 2 (1717-1795), passim; Zakony meÎskie w Polsce w 1772 roku. Materiaøy do atlasu historycznego chrzesÂcijanÂstwa w Polsce, Lublin 1972, t. 1, s. 218-224; tabule poszczegoÂlnych
prowincji, a w nich kustodii z klasztorami do nich nalezÇaÎcymi wraz z odnosÂnikami do
map; Franciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku.
Katalog wystawy, Gniezno 2006.
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2.1.2. BRACIA MNIEJSI OBSERWANCI
2.1.2.1. BRACIA MNIEJSI BERNARDYNI

PoczaÎtki braci mniejszych obserwantoÂw w Polsce wiaÎzÇaÎ sieÎ z pobytem sÂw. Jana Kapistrana w Krakowie w 1453 r., dokaÎd przybyø na
zaproszenie kroÂla Kazimierza JagiellonÂczyka. Na ofiarowanym przez
kard. Zbigniewa OlesÂnickiego gruncie na Stradomiu pod Wawelem
zbudowano pierwszy klasztor pod wezwaniem sÂw. Bernardyna ze
Sieny, od ktoÂrego zaczeÎto obserwantoÂw w Polsce nazywacÂ bernardynami. WyjezÇdzÇajaÎc po osÂmiu miesiaÎcach z Polski, Kapistran zostawiø
tu ok. 130 zakonnikoÂw rekrutujaÎcych sieÎ gøoÂwnie sposÂroÂd mistrzoÂw
i studentoÂw Akademii Krakowskiej. NasteÎpne klasztory powstaøy
1454 r. w Warszawie, 1455 r. w KosÂcianie i Wschowie, 1456 r. w Kole
n. WartaÎ, 1457 r. w Poznaniu, 1460 r. w Lublinie i Lwowie, 1465 r.
w Przeworsku. W 1467 r. klasztory te, podlegøe dotaÎd wikariuszowi
austriacko-czeskiemu, utworzyøy oddzielnaÎ wikarieÎ polskaÎ. Kolejne
domy ufundowano: 1468 r. w Warcie k. Sieradza, èowiczu, Radomiu,
Wilnie, Kownie, 1469 r. w Opatowie, 1474 r. w Samoborze, 1477 r.
w SÂwieÎtej Katarzynie k. Kielc, 1479 r. w Tykocinie, 1480 r. w Bydgoszczy, 1498 r. w Poøocku i SkeÎpem k. Lipna, 1504 r. w Budsøawiu (diec.
wilenÂska), 1514 r. w Kazimierzu Biskupim, 1595 r. w Grodnie, 1598 r.
w Barczewie (dawniej prow. saska) i NiesÂwiezÇu. Wikaria w 1517 r.
liczaÎca juzÇ 27 konwentoÂw staøa sieÎ w tymzÇe roku prowincjaÎ w zwiaÎzku
z dokonanym podziaøem zakonu na obserwantoÂw i konwentualnych.
W okres samodzielnosÂci wprowadziøa polskich bernardynoÂw wizyta
generaøa zakonu Franciszka Lichetto w 1520 r., podczas ktoÂrej wyraziø møodej prowincji najwyzÇsze uznanie. Do 1580 r. nie przyjeÎto ani
jednej nowej fundacji. Co wieÎcej, prowincja osøabiøa sieÎ przez odøaÎczenie od niej w 1530 r. czterech konwentoÂw litewskich z Wilnem na
czele i utworzenie z nich prowincji litewskiej. Ta ostatnia, zaledwie
wegetujaÎca i zasilana przez polskich wspoÂøbraci, poøaÎczyøa sieÎ w 1570 r.
z powrotem z prowincjaÎ polskaÎ. W latach 1600-1628 przybyøy 33
klasztory, m.in. 1602 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej i w Kretyndze
(w diec. zÇmudzkiej), 1604 r. w Nowem i Zasøawiu nad Horyniem,
1605 r. w BrzesÂciu n. Bugiem, 1608 r. w LezÇajsku n. Sanem.
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W 1628 r. komisarz i wizytator generalny prowincji Antoni Strozzi, niedawny wikariusz generalny reformatoÂw7, podzieliø polskaÎ
prowincjeÎ bernardynoÂw na cztery prowincje: maøopolskaÎ z Krakowem ± 10 klasztoroÂw, wielkopolskaÎ z Poznaniem ± 13 konwentoÂw,
ruskaÎ ze Lwowem i WarszawaÎ ± 16 domoÂw i litewskaÎ z Wilnem ± 14
klasztoroÂw. Ten narzucony podziaø nie przyjaÎø sieÎ z powodu opozycji
bernardynoÂw, ktoÂrzy byli przekonani, zÇe miaø uøatwicÂ wizytatorowi
skøonienie tych maøych prowincji do przyjeÎcia sÂcisÂlejszej obserwancji.
JuzÇ bowiem w 1630 r. zostaø anulowany. Utrzymano jedynie prowincjeÎ wielkopolskaÎ pw. Matki BozÇej Anielskiej, ktoÂrej przyznano klasztor w Warszawie, a trzy pozostaøe prowincje poøaÎczyøy sieÎ w jednaÎ
prowincjeÎ polskaÎ pod patronatem WniebowzieÎcia NMP. Kiedy
wzrosøa liczba jej klasztoroÂw do 44, wyodreÎbniono z niej w 1637 r.
prowincjeÎ ruskaÎ pw. Niepokalanego PoczeÎcia NMP. OdtaÎd prowincja polska nosiøa tytuø maøopolskiej. Taki status przetrwaø do 1731 r.,
kiedy to wydzielono z niej czwartaÎ prowincjeÎ litewskaÎ pod patronatem sÂw. Kazimierza. W latach 1772-1773 bernardyni posiadali 116
klasztoroÂw, w ktoÂrych mieszkaøo ok. 2 300 braci. Prowincja litewska
miaøa 31 klasztoroÂw w Wilnie, Bienicy, Budsøawiu, Cytowianach,
Datnowie, DaÎbrownej, Drui, Grodnie, Høusku, Iwiu, Kownie, Kretyndze, Pikulinie, MinÂsku, Mohylewie, Mozyrzu, MsÂcisøawiu, NiesÂwiezÇu, Orszy, PinÂsku-Karolinie, Poøocku, Søonimiu, Telszach, Trasz7
Strozzi Antoni (ok. 1558-1628) urodziø sieÎ w Rawennie w znanej rodzinie
arystokratycznej. Tutaj zapewne zdobyø wyksztaøcenie podstawowe i sÂrednie ze znajomosÂciaÎ jeÎzykoÂw francuskiego, hiszpanÂskiego i øacinÂskiego.
Po wstaÎpieniu do stanu duchownego uzyskaø doktorat prawa cywilnego oraz
kanonicznego i rozpoczaÎø søuzÇbeÎ w PanÂstwie KosÂcielnym. Za papiezÇa Pawøa V doszedø
do godnosÂci praøata i przez kilka lat byø gubernatorem w Nursji. Dnia 28 XI 1615 r.
w AsyzÇu wstaÎpiø do tamtejszej kustodii reformatoÂw, gdzie po roku zøozÇyø sÂluby zakonne. Gdy papiezÇ Grzegorz XV w swej zÇyczliwosÂci dla reformatoÂw przyznaø im urzaÎd
wikariusza generalnego, dnia 24 XI 1621 r. jako pierwszego na trzyletniaÎ kadencjeÎ
mianowaø Strozziego. Jednak zraziø sobie zakonnikoÂw nadmiernaÎ surowosÂciaÎ, dlatego
po niespeøna roku zmuszono go do rezygnacji. Dnia 8 XI 1625 r. generaø zakonu
Bernardyn de Senis mianowaø go komisarzem i wizytatorem generalnym bernardynoÂw i reformatoÂw w Polsce, a papiezÇ Urban VIII wyposazÇyø go ponadto w uprawnienia
wizytatora apostolskiego i w specjalnym lisÂcie poleciø jego misjeÎ opiece kroÂla Zygmunta III. Zmarø 18 III 1628 r. w klasztorze reformatoÂw w Warszawie. A.J. Szteinke,
Strozzi Antoni (ok. 1558-1628), szkic zÇyciorysu w posiadaniu autora.
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kunach, Trokach, Witebsku, WoøozÇynie, Berezynie, Sieliszczach,
Søucku i Wielonie. Mieszkaøo w nich 511 zakonnikoÂw. Prowincja maøopolska liczyøa 18 domoÂw w Krakowie (dwa konwenty), Alwerni,
Bochni, GoÂrze Kalwarii, Kalwarii Zebrzydowskiej, KarczoÂwce k.
Kielc, Kazanowie, KrzesÂlinie, Opatowie, ParadyzÇu, Piotrkowicach,
Radomiu, SÂw. Annie pod Przyrowem, SÂw. Katarzynie k. Bodzentyna, Tarnowie, Tykocinie i w Warszawie-Pradze. Pracowaøo w nich 444
wspoÂøbraci. ProwincjeÎ ruskaÎ stanowiøo 30 klasztoroÂw zamieszkaøych
przez 575 ojcoÂw, braci i klerykoÂw, t.j.: we Lwowie, BrzesÂciu Litewskim, BrzezÇanach, Cudownie, Dubnie, Dukli, Fradze, GwozÂdzÂcu, Husiatynie, JanoÂwce, JoÂzefowie n. WisøaÎ, Krystynopolu, Kustyniu, Leszniowie, LezÇajsku, Lublinie, èucku, èukowie, Przeworsku, Radecznicy, Rzeszowie, Samoborze, Sokalu, Warkowiczach, Zasøawiu, ZbarazÇu, Janowie, JarmolinÂcach, JelenÂcu i ZÇytomierzu. Prowincja wielkopolska liczyøa 38 klasztoroÂw zorganizowanych w dwie kustodie,
w ktoÂrych mieszkaøo 527 zakonnikoÂw. Do kustodii poznanÂskiej nalezÇaøy domy w Poznaniu, Barczewie, Bydgoszczy, GoøanÂczy, GoÂrce
Klasztornej, Grodzisku Wielkopolskim, Kaliszu, Kazimierzu Biskupim, Kobylinie, Kole, KosÂcianie, KozÂminie, Nowem, Ostrzeszowie,
Sierakowie, SÂwieciu, Warcie, Wschowej, Zamarøem i èobzÇenicy. KustodieÎ warszawskaÎ stanowiøy klasztory w Warszawie, Kadynach, Lubawie, èeÎczycy, èowiczu, OstroøeÎce, Piotrkowie Tryb., Przasnyszu, Ratowie, SkeÎpem, Stoczku Klasztornym, Strzegocinie, Toruniu, Warszawie-Czerniakowie, Widawie, Zøoczewie, Grodzisku i Wieluniu8.
2.1.2.2. BRACIA MNIEJSI REFORMACI

Reformaci w Polsce po kroÂtkim pobycie w PinÂczowie (1608-1610)
osiedli na staøe w Gliwicach (1612); na dobre zaczeÎli sieÎ organizowacÂ
w 1621 r., tak zÇe juzÇ dwa lata potem podzielili sieÎ na dwie kustodie:
maøopolskaÎ pw. Matki BozÇej Anielskiej z klasztorami w Gliwicach,
Zakliczynie n. Dunajcem (1622) i Wieliczce (1623); wielkopolskaÎ
8

K. Kantak, Bernardyni polscy, LwoÂw 1933, t. 1, 1453-1572, t. 2, 1573-1795-1932,
passim; Zakony meÎskie w Polsce w 1772 roku, s. 190-197. Zaznaczeni na s. 198 jako
bernardyni prowincji sÂlaÎskiej, rzeczywisÂcie byli reformatami, ktoÂrych tu nazywano
franciszkanami.
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pod patronatem sÂw. Antoniego z Padwy z domami (1622) w Miejskiej
GoÂrce k. Rawicza i Osiecznej k. Leszna Wlkp., (1623) w Choczu k.
Pleszewa i Warszawie. Obydwie kustodie w 1639 r. zostaøy podniesione do rangi prowincji przez papiezÇa Urbana VIII. Do 1650 r.
przybyøo 20 nowych klasztoroÂw: 1624 w Bieczu, 1625 ± w Krakowie
i Wøocøawku, 1627 ± w èabiszynie, Brzezinach, Kazimierzu Dolnym,
Solcu n. WisøaÎ, 1629 ± PrzemysÂlu, Koninie, Wieluniu, 1630 ± Lwowie,
1631 ± Kaliszu, PakosÂci, 1633 ± Stopnicy k. Buska Zdroju, 1641 ±
Rakowie, 1644 ± PodgoÂrzu k. Torunia, 1647 ± Wejherowie, 1648 ±
Puøtusku i 1650 ± Lutomiersku. Wobec dalszego wzrostu klasztoroÂw
i osoÂb w poøowie XVIII w. powstaøy nowe prowincje: w 1746 r. z kilku
klasztoroÂw prowincji maøopolskiej utworzono kustodieÎ ruskaÎ pw.
Matki BozÇej Bolesnej, ktoÂra w 1763 r. zyskaøa status prowincji.
W 1750 r. z 12 klasztoroÂw prowincji wielkopolskiej erygowano prowincjeÎ pruskaÎ pod patronatem WniebowzieÎcia NMP.
W 1772 r., ktoÂry jest szczytowym w rozwoju wszystkich rodzin
zakonnych w Polsce, reformaci mieli 60 klasztoroÂw, w ktoÂrych mieszkaøo 1345 zakonnikoÂw (kapøanoÂw, braci i klerykoÂw). Do prowincji
maøopolskiej nalezÇaøy domy w: Bieczu, Gliwicach, na GoÂrze SÂwieÎtej
Anny, w Jarosøawiu, Kazimierzu Dolnym, KeÎtach, Krakowie, Lublinie, Pilicy, PinÂczowie, PrzemysÂlu, Rzeszowie, Sandomierzu, Solcu
nad WisøaÎ, Stopnicy, Wieliczce, Zakliczynie nad Dunajcem i ZamosÂciu. Mieszkaøo w nich 438 zakonnikoÂw. Prowincja wielkopolska posiadaøa klasztory w Brzezinach k. èodzi, Choczu k. Pleszewa, Kaliszu, Koninie, Lutomiersku w poblizÇu Pabianic, èabiszynie, Miedniewicach pod ZÇyrardowem, Miejskiej GoÂrce, Osiecznej k. Leszna
Wlkp, PakosÂci, Poznaniu, Rawiczu, Szamotuøach, Szczawinie KosÂcielnym, Warszawie, Wieluniu i WozÂnikach k. Grodziska Wlkp. Liczyøa 389 braci. ProwincjeÎ ruskaÎ tworzyøy domy w Bukaczowcach,
Cheømie, Dederkaøach Wielkich, Kryøowie, KrzemienÂcu, Lwowie,
Rawie Ruskiej, SaÎdowej Wiszni, Zøoczowie i ZÇorniszczach. Zamieszkiwaøo w nich 176 zakonnikoÂw. ProwincjeÎ pruskaÎ stanowiøy klasztory
w Biaøej Podlaskiej, BocÂkach, Brodnicy, Dzierzgoniu (Kiszporku),
GdanÂsku-Cheømie (Stolzenbergu), GrudziaÎdzu, èaÎkach BratianÂskich pod Nowym Miastem Lub., Pøocku, Puøtusku, Siennicy k. MinÂska Maz., Toruniu-PodgoÂrzu, Wejherowie, WeÎgrowie, Wøocøawku
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i ZareÎbach KosÂcielnych k. Ostrowi Maz. Prowincja ta miaøa 338
czøonkoÂw9.
2.1.3. KAPUCYNI

O sprowadzenie kapucynoÂw do Polski zabiegali kroÂlowie Polski
poczaÎwszy od Zygmunta III, ale dopiero Janowi III Sobieskiemu
udaøo sieÎ w 1680 r. uzyskacÂ zezwolenie papiezÇa Innocentego XI na
zaøozÇenie dwoÂch klasztoroÂw w Polsce, tj. w Warszawie i Krakowie.
Pierwsza grupa zakonnikoÂw przybyøa do stolicy w 1681 r., a dwa lata
potem przystaÎpiono do budowy kosÂcioøa i klasztoru jako wotum za
zwycieÎstwo Sobieskiego pod Wiedniem. Dom krakowski powstaø
w 1695 r., nasteÎpne we Lwowie (1708), Lublinie (1721) i Lubartowie
(1736). PoczaÎtkowo byøy zalezÇne od generaøa zakonu, potem podlegaøy kolejno prowincji toskanÂskiej, Marchii AnkonÂskiej i wreszcie
czesko-morawskiej. WzrastajaÎca liczba zakonnikoÂw umozÇliwiøa
przyjmowanie nowych klasztoroÂw: w SeÎdziszowie Maøopolskim
i Olesku (1739), Rozwadowie (1741), Mariampolu k. Lwowa
(1742), Winnicy i ZbrzyzÇu na Podolu (1744), Ostrogu, Rywaødzie
KroÂlewskim i UsÂciøugu (1747), Konstatynowie Starym (1750), Dunajowcach (1751), KrosÂnie i Kutkorzu (1753). Kiedy w 1754 r. erygowano prowincjeÎ pw. SÂwieÎtych MeÎczennikoÂw Wojciecha i Stanisøawa,
posiadaøa juzÇ 231 zakonnikoÂw. W roku nasteÎpnym podzielono jaÎ na
kustodie: polskaÎ pw. sÂw. Wojciecha i ruskaÎ (woøynÂskaÎ) pod patronatem sÂw. Stanisøawa. W ciaÎgu 20 kolejnych lat powstaøo 8 klasztoroÂw
w: Lubieszowie i Zakroczymiu (1756), Bliznem k. Krosna i Wøodzimierzu WoøynÂskim (1760), Nowym MiesÂcie n. PilicaÎ (1762), Chodorkowie i èomzÇy (1763), Kunie (1773), Brusiøowie (1781) i w Jurewiczach (1781-1788). Pierwszym Polakiem na urzeÎdzie prowincjaøa
zostaø w 1762 r. Antonin Kornel Przedwojewski. Okoøo 1776 r. kapucyni mieli 25 klasztoroÂw, 354 zakonnikoÂw, w tym 222 kapøanoÂw, 20
klerykoÂw i 112 braci10.
9

Zakony meÎskie w Polsce w 1772 roku, s. 280-285.
TamzÇe, s. 252-254; J, Marecki, R. Prejs, Zarys historii kapucynoÂw w Polsce,
KrakoÂw 2004, s. 1-44.
10
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2.2. W LATACH NIEWOLI NARODOWEJ (1772±1918)

Dynamiczny rozwoÂj wszystkich zakonoÂw franciszkanÂskich zahamowaøy rozbiory Polski, ktoÂrych skutkiem poszczegoÂlne czeÎsÂci
naszego kraju znalazøy sieÎ pod panowaniem panÂstw zaborczych,
zabraniajaÎcych kontaktoÂw z przeøozÇonymi znajdujaÎcymi sieÎ poza
granicami kraju. StaÎd zaistniaøa koniecznosÂcÂ dostosowania granic
prowincji do granic panÂstw, w ktoÂrych znalazøy sieÎ poszczegoÂlne
klasztory. W latach 1773-1815 kilkakrotnie zmieniaøy one swaÎ
przynalezÇnosÂcÂ do prowincji lub tworzyøy tymczasowe jednostki
administracyjne, ktoÂrymi nie beÎdziemy sieÎ w tym miejscu zajmowacÂ. Wymienimy jedynie klasztory zniesione w tym okresie: bernardynoÂw w Samborze w 1786 r., z tym zÇe zakonnikoÂw przeniesiono do domu po misjonarzach w tymzÇe miesÂcie; w 1788 r.
w Husiatynie i Bochni, a w 1789 r. w Tarnowie, ale bernardynom
pozwolono objaÎcÂ wczesÂniej zamknieÎty klasztor bernardynek; franciszkanoÂw konwentualnych w: GroÂdku JagiellonÂskim (1782), Lwowie (konwent sÂw. Antoniego ± 1784, klasztor sÂw. KrzyzÇa 1788)
i Haliczu, Stryju (1787), Nowym SaÎczu (1788), w Jarosøawiu
(1789), w Kosowie (ok. 1790), Szczebrzeszynie i ZamosÂciu
(1812); kapucynoÂw w Mariampolu (1784), Lwowie (1785) i w Bliznem (1788); reformatoÂw we Lwowie (1783 r. przeniesieni do klasztoru po karmelitankach bosych, w 1786 r. przesunieÎci do domu po
karmelitach bosych, w 1789 r. wydaleni caøkowicie), Rzeszowie
(1787) i w Zøoczowie (1790)11. CzeÎsÂciowa stabilizacja nastaÎpiøa
w 1810 r. po utworzeniu KsieÎstwa Warszawskiego (1807) oraz
jego powieÎkszeniu (1809), a zwøaszcza przemianowaniu na KroÂlestwo Polskie na Kongresie WiedenÂskim w 1815 r. PrzesÂledzimy te
zmiany, ktoÂre nastaÎpiøy poÂzÂniej.

11

Problem kasat w szerokim konteksÂcie historycznym omawia: P.P. Gach,
Kasaty zakonoÂw na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i SÂlaÎska 1773-1914, Lublin
1984.
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ÂW
2.2.1. ZAKON BRACI MNIEJSZYCH OBSERWANTO
ÂW
2.2.1.1. ZAKON BRACI MNIEJSZYCH BERNARDYNO

Wszystkie klasztory, ktoÂre znalazøy sieÎ pod panowaniem Prus,
a wieÎc na Pomorzu i Warmii, a takzÇe w Wielkim KsieÎstwie PoznanÂskim, zlikwidowano w latach 1818-1841. Wymieniamy je w porzaÎdku
alfabetycznym miejscowosÂci, w ktoÂrych sieÎ znajdowaøy: Barczewo,
Bydgoszcz, GoøanÂcza, GoÂrka Klasztorna, Grodzisk Wielkopolski,
Kadyny, Kobylin, KosÂcian, KozÂmin, Lubawa, èobzÇenica, Nowe,
OstrzeszoÂw, PoznanÂ, SierakoÂw, Stoczek, SÂwiecie, TorunÂ, Wschowa
i Zamarte. Z innych przyczyn przestaøy istniecÂ klasztory w èowiczu
(1806), w Warszawie na Pradze (1811) i w Piotrkowicach (1824).
W cesarstwie rosyjskim byøy klasztory dwoÂch prowincji: litewskiej i ruskiej, ktoÂre w 1815 r. poøaÎczyøy sieÎ, tworzaÎc prowincjeÎ litewsko-ruskaÎ z domami w: Berezynie, Bienicy, Budsøawiu, Chocimsku,
Cytowianach, Datnowie, Drui, Grodnie, Høusku, Iwiu, Jurewiczach,
Køajpedzie, Kownie, Kretyndze, Mikulinie, MinÂsku, Mohylewie, Mozyrzu, MsÂcisøawiu, NiesÂwiezÇu, Orszy, PinÂsku, Poøocku, Rohaczewie,
Sieliszczu, Søonimiu, Søucku, Szumiaczu, Telszach, Traszkunach, Trokach, Wielonie, Wilnie, Witebsku, WoøozÇynie, BrzesÂciu n. Bugiem,
Cudnowie, Dubnie, Janowie, JanoÂwce, JarmolinÂcach, Kustyniu, èucku, Warkowiczach, Zasøawiu i ZÇytomierzu. W ramach represji za
udziaø zakonnikoÂw w powstaniu 1830/31 ukazem cara Mikoøaja
I z 18 VIII 1832 r. zniesiono klasztory w: Berezynie, Cudnowie,
Høusku, Janowie, JanoÂwce, JarmolinÂcach Jurewiczach, Mikulinie,
Mozyrzu, MsÂcisøawiu, Orszy, PinÂsku, Poøocku, Rohaczewie, Sieliszczu, Søucku, Warkowiczach, Wielonie i Witebsku. W 1841 r. wydano rozporzaÎdzenie, zÇe majaÎ bycÂ kasowane klasztory, w ktoÂrych
liczba zakonnikoÂw spadnie ponizÇej osÂmiu. W ten sposoÂb ulegøy likwidacji domy: w 1842 r. w ZÇytomierzu, po 1843 r. w èozowicy, 1845
w Trokach, po 1850 w Drui, 1853 w Chocimsku, Grodnie i SmolenÂsku, 1857 w Kownie, 1858 w Iwiu, 1860 w WoøozÇynie. RoÂwnoczesÂnie
zniesiono urzeÎdy prowincjaøoÂw, poddajaÎc zakonnikoÂw jurysdykcji
biskupoÂw. Ostatnich 7 klasztoroÂw zlikwidowano w 1864 r. za solidaryzowanie sieÎ zakonnikoÂw ze wspoÂøbracÂmi w KroÂlestwie Polskim na
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rzecz powstania styczniowego. Byøy to domy w: Cytowianach, Datnowie, Mohylewie, NiesÂwiezÇu, Søonimiu, Traszkunach i Wilnie. Pozostaøy tylko dwa klasztory etatowe w Kretyndze i Zasøawiu. Pierwszy z nich przyczyniø sieÎ po 1918 r. do odrodzenia zÇycia franciszkanÂskiego na Litwie.
W KroÂlestwie Polskim znalazøy sieÎ dwie prowincje bernardynÂskie: maøopolska pw. WniebowzieÎcia NMP i wielkopolska pod patronatem Matki BozÇej Anielskiej. Do pierwszej nalezÇaøy klasztory
w JelenÂcu, JoÂzefowie n. WisøaÎ, Kazanowie, Kielcach na KarczoÂwce,
Kobyøce, KrzesÂlinie, Lublinie, èukowie, Opatowie, Radecznicy
i Wielkowoli. Podlegøe jej jurysdykcji domy w Alwerni i Krakowie
lezÇaøy na terenie Wolnego Miasta Krakowa. ProwincjeÎ wielkopolskaÎ
stanowiøy klasztory w Czerniakowie k. Warszawy, GoÂrze Kalwarii,
Grodzisku k. Radzymina, Kaliszu, Kazimierzu Biskupim, Kole, èeÎczycy, OstroøeÎce, Piotrkowie Trybunalskim, Przasnyszu, Ratowie,
SkeÎpem, Strzegocinie, SÂwieÎtej Annie pod Przyrowem, Warcie, Warszawie, Widawie i Zøoczewie oraz rezydencje przy klasztorach bernardynek w èowiczu, SÂwieÎtej Katarzynie k. Bodzentyna i w Wieluniu.
Obydwie prowincje zlikwidowano w 1864 r. w ramach represji po
upadku powstania styczniowego. ZakonnikoÂw zwieziono do klasztoroÂw etatowych w Kazimierzu Biskupim, Kole, Warcie, Widawie
i Wielkowoli. Tylko dom w Kole doczekaø sieÎ odrodzonej Polski,
a pozostaøe skasowano w latach 1893 i 1898.
Erygowana w 1785 r. prowincja galicyjska przejeÎøa tytuø prowincji
ruskiej Niepokalanego PoczeÎcia NMP, w 1815 r. miaøa klasztory w:
BrzezÇanach, Dukli, GwozÂdzÂcu, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krystynopolu, Leszniowie, LezÇajsku, Lwowie, Przeworsku, Rzeszowie, Samborze,
Sokalu, Tarnowie i ZbarazÇu. W 1852 r. przyøaÎczono klasztor w Alwernii
z prowincji maøopolskiej, a po jej likwidacji w 1864 r. roÂwniezÇ dom
w Krakowie. ZÇycie zakonne zaczeÎøo sieÎ tu odradzacÂ po dwukrotnej
wizycie generaøa zakonu o. Bernardyna Dal Vago (1882, 1884)12.
12
K. GrudzinÂski, Bernardyni w latach 1772-1970, w: Zakony SÂw. Franciszka
w Polsce w latach 1772-1970, cz. 3, Zakon Braci Mniejszych ± FranciszkanoÂw, red.
J.R. Bar, Warszawa 1978, s. 7-131; H.E. Wyczawski, Bernardyni Polscy, t. 3, 17721946, Kalwaria Zebrzydowska 1992, passim; R. Prejs, Zakonnicy franciszkanÂscy KroÂlestwa Polskiego po kasacie 1864 roku. Dzieje ± postawy, Warszawa 2003, passim.
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ÂW
2.2.1.2. ZAKON BRACI MNIEJSZYCH REFORMATO

Dekret kroÂla pruskiego Fryderyka Wilhelma III z 30 X 1810 r. od
razu zamknaÎø klasztory w Gliwicach i na GoÂrze SÂwieÎtej Anny, a do
1840 r. przesaÎdziø o dalszej egzystencji innych domoÂw na obszarze
Prus w: WozÂnikach (1820), Poznaniu (1826), èabiszynie (1829), Miejskiej GoÂrce (1830), Osiecznej (1833), PakosÂci (1838) i Szamotuøach
(1839). Ocalaøy jedynie dwa sanktuaria meÎki PanÂskiej w Wejherowie
i Matki NajsÂwieÎtszej w èaÎkach BratianÂskich k. Nowego Miasta Lub.
DzieÎki zøagodzeniu represji wobec zakonoÂw w panÂstwie pruskim
w 1855 r. utworzono nowaÎ, piaÎtaÎ prowincjeÎ reformackaÎ na ziemiach
polskich w Wielkim KsieÎstwie PoznanÂskim i Prusach Zachodnich pw.
Niepokalanego PoczeÎcia NMP. W jej skøad oproÂcz wspomnianych
sanktuarioÂw weszøy klasztory w Bysøawku, Miejskiej GoÂrce±Goruszkach, Osiecznej, Poznaniu, Wronkach i Zamartem. W wyniku realizacji ustaw majowych, tzw. kulturkampfu, prowincja ta w 1875 r.
praktycznie przestaøa istniecÂ, ale formalnie przetrwaøa do 1923 r.,
zarzaÎdzana do 1890 r. przez prowincjaøa Rogeriusza Binkowskiego,
a potem komisarzy generalnych. CzeÎsÂcÂ zakonnikoÂw pozostaøo przy
zniesionych klasztorach, kilku przeszøo do prowincji galicyjskiej,
a czeÎsÂcÂ wyjechaøa na misje lub do StanoÂw Zjednoczonych Ameryki
PoÂønocnej.
W KroÂlestwie Polskim znalazøy sieÎ trzy prowincje: dawna maøopolska pod patronatem Matki BozÇej Anielskiej, wielkopolska pw. sÂw.
Antoniego z Padwy i pruska pod patronatem WniebowzieÎcia NMP.
W skøad prowincji Matki BozÇej Anielskiej wchodziøy klasztory w:
Cheømie, Kazimierzu Dolnym, Lublinie, Pilicy, PinÂczowie, Sandomierzu, Solcu n. WisøaÎ i Stopnicy. Do tej prowincji nalezÇaø takzÇe
klasztor w Krakowie, ale lezÇaø na terenie Rzeczypospolitej Krakowskiej. JuzÇ w 1820 r. reformaci musieli ustaÎpicÂ z klasztoru w Lublinie
na rzecz bonifratroÂw. PewnaÎ rekompensateÎ otrzymali dopiero w latach szesÂcÂdziesiaÎtych, obejmujaÎc dawne opactwo cysterskie w JeÎdrzejowie i erem kamedulski w Rytwianach, ktoÂre wymagaøy powazÇnych remontoÂw. ProwincjeÎ wielkopolskaÎ stanowiøy domy w: Brzezinach k. èodzi, Choczu, Kaliszu, Koninie, Lutomiersku, Miedniewicach, Szczawinie KosÂcielnym, Warszawie i Wieluniu. Do prowincji
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pruskiej nalezÇaøy klasztory w: Biaøej Podlaskiej, Pøocku, Puøtusku,
Siennicy, WeÎgrowie, Wøocøawku, ZreÎbach KosÂcielnych i ZÇurominie.
W 1839 r. doszedø jeszcze klasztor w Smolanach k. Suwaøk. W listopadzie 1864 r. na mocy ukazu cara Aleksandra II prowincje te zlikwidowano. ZakonnikoÂw ze skasowanych domoÂw zwieziono do klasztoroÂw etatowych w JeÎdrzejowie, Pilicy, PinÂczowie, Stopnicy (dla
prowincji maøopolskiej), w Kaliszu i Lutomiersku (dla prowincji
wielkopolskiej) oraz w Smolanach i Wøocøawku (dla prowincji pruskiej). Pozbawione napøywu møodych siø klasztory te zostaøy skasowane do 1900 r. Jedynie klasztor we Wøocøawku doczekaø sieÎ odzyskania przez PolskeÎ niepodlegøosÂci13. Pojedynczy zakonnicy wyjechali do StanoÂw Zjednoczonych, aby wraz z przybyøymi tu wczesÂniej
pracowacÂ wsÂroÂd polskich emigrantoÂw. Oni to w 1887 r. zaøozÇyli
klasztor w Pulaski w stanie Wisconsin, ktoÂry w 1888 r. staø sieÎ siedzibaÎ komisariatu, a w 1939 r. polonijnej prowincji pw. WniebowzieÎcia NMP14.
W wyniku zmian zaszøych na skutek rozbioroÂw Polski w 1785 r.
zlikwidowano prowincjeÎ ruskaÎ pod wezwaniem MB Bolesnej. CzeÎsÂcÂ
jej klasztoroÂw oraz tytuø przejeÎøa prowincja galicyjska, do ktoÂrej
ponadto przydzielono domy prowincji maøopolskiej lezÇaÎce w zaborze austriackim. W 1815 r. stanowiøy jaÎ klasztory w Bieczu, Jarosøawiu, KeÎtach, PrzemysÂlu, Rawie Ruskiej, SaÎdowej Wiszni, Wieliczce
i Zakliczynie. W 1865 doøaÎczono do niej klasztor w Krakowie,
a w latach 1894-1896 wybudowano kosÂcioÂø i klasztor we Lwowie.
2.2.1.3. ZAKON BRACI MNIEJSZYCH

IstniejaÎce w Galicji prowincje bernardynoÂw pw. Niepokalanego
PoczeÎcia NMP i reformatoÂw pw. Matki Boskiej Bolesnej poøaÎczono
w 1899 r. w jednaÎ prowincjeÎ na mocy konstytucji apostolskiej Felicitate quadam z 4 X 1897 r., znoszaÎcej odreÎbnosÂci w Zakonie Braci
13
G. WisÂniowski, A. Sroka, A. Szteinke, S. Brzuszek, Franciszkanie ± Reformaci
w latach 1772-1970, w: Zakony SÂw. Franciszka w Polsce w latach 1772-1970, cz. 3,
Zakon Braci Mniejszych ± FranciszkanoÂw, s. 133-302.
14
A.J. Szteinke, Bracia mniejsi na rzecz Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki PoÂønocnej w XIX i XX wieku, ¹PrzeglaÎd Kalwaryjskiº 13(2009), s. 135-165.
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Mniejszych ObserwantoÂw. W zwiaÎzku z tym wspomniana konstytucja zakazywaøa uzÇywania dotychczasowych nazw dawnych ugrupowanÂ typu obserwanci bernardyni i reformaci, ktoÂre sprawiaøy, zÇe
ludzie uwazÇali ich za czøonkoÂw odreÎbnych zakonoÂw. Zjednoczonej
prowincji nadano tytuø Niepokalanego PoczeÎcia NMP. W 1911 r.
dawni reformaci, podobnie jak wczesÂniej ich wspoÂøbracia we Wøoszech, podjeÎli starania, w wyniku ktoÂrych nastaÎpiø podziaø prowincji
w granicach, jakie miaøy przed zjednoczeniem. Nie oznaczaøo to
jednak przekresÂlenia dzieøa zjednoczenia zakonu i powrotu do starej
denominacji, jak dotaÎd utrzymujaÎ historycy rodziny bernardynÂskiej.
Prowincja byøych bernardynoÂw powroÂciøa do swego pierwotnego
tytuøu Niepokalanego PoczeÎcia NMP, a dawnej prowincji reformackiej, na wniosek zainteresowanych, nadano tytuø skasowanej w 1864 r.
w KroÂlestwie Polskim prowincji maøopolskiej, czyli wezwanie Matki
BozÇej Anielskiej15.
2.2.2. ZAKON BRACI MNIEJSZYCH KONWENTUALNYCH

Po III rozbiorze na ziemiach polskich kroÂtko funkcjonowaøo azÇ 5
prowincji franciszkanoÂw konwentualnych: pruska, Galicji Zachodniej, Galicji Wschodniej, ruska i litewska. Tylko ta ostatnia nie zmieniøa swych granic i liczby klasztoroÂw. W zwiaÎzku z utworzeniem
i powieÎkszeniem KsieÎstwa Warszawskiego (1807, 1809), a nasteÎpnie
powstaniem KroÂlestwa Polskiego na Kongresie WiedenÂskim
w 1815 r., ukonstytuowaøy sieÎ ostatecznie nasteÎpujaÎce prowincje:
polska, litewska, ruska i galicyjska. Prowincja polska miaøa klasztory
w: Krakowie, Beøchatowie, CheÎcinach, Dobrzyniu n. WisøaÎ, GoÂrecku, Kaliszu, Lelowie, Lublinie, èagiewnikach, Nieszawie, Nowym
Korczynie, Piotrkowie Tryb., Puszczy Solskiej, Pyzdrach, Radomsku, Radziejowie, Smardzewicach, Stawiskach, SteÎzÇycy, Warce, Warszawie i ZawichosÂcie. JuzÇ w 1817 r. skasowano klasztor lubelski,
w 1819 r. dom w Lelowie przeszedø pod zarzaÎd biskupa krakowskie15

SzczegoÂøowo teÎ spraweÎ omawiam w artykule: Recepcja i realizacja konstytucji
apostolskiej ¹Felicitate quadamº Leona XIII w Polsce, w: Zjednoczenie Zakonu Braci
Mniejszych w 1897 r. Geneza ± Przebieg ± Konsekwencje, PoznanÂ 2001, s. 168-209.
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go, a w 1832 r. zlikwidowano klasztor w Piotrkowie. Prowincja dzieliøa sieÎ na trzy kustodie: kaliskaÎ z klasztorami w Kaliszu, Beøchatowie,
Nieszawie, Pyzdrach, Radomsku i Radziejowie; warszawskaÎ z domami w Warszawie, Dobrzyniu, èagiewnikach, Stawiskach, SteÎzÇycy
i Warce; krakowskaÎ z klasztorami w Krakowie, CheÎcinach, GoÂrecku, Nowym Korczynie, Puszczy Solskiej, Smardzewicach i ZawichosÂcie. W 1864 r. rzaÎd rosyjski znioÂsø prowincjeÎ w ramach ogoÂlnych
represji po powstaniu styczniowym. Liczyøa 143 zakonnikoÂw, w tym
84 ksieÎzÇy, 30 klerykoÂw i 29 braci. Pozostawiono jedynie klasztor
w Kaliszu jako etatowy i klasztor w Krakowie, ktoÂry wcielono do
prowincji galicyjskiej. Do Kalisza zwieziono ponad 40 zakonnikoÂw,
pojedynczy kapøani pozostali przy zniesionych kosÂcioøach jako ich
rektorzy, a czeÎsÂcÂ udaøa sieÎ do prowincji galicyjskiej.
W 1819 r. na polecenie wøadz rosyjskich poøaÎczyøy sieÎ prowincje
litewska i ruska. Nowo powoøana prowincja litewsko-ruska miaøa
klasztory w kustodiach: wilenÂskiej (Wilno, Olkieniki, Kowno, ZÇoginie, Gieøwany, Koøtynianny, Oszmiana, Holszany i Narwiliszki), grodzienÂskiej (Grodno, Drohiczyn n. Bugiem, NowogroÂdek, èopienica,
SÂwisøocz, Szeibakpol), pinÂskiej (PinÂsk, MinÂsk, Serafin, Iwieniec, Postawy, Udziaø, Dzisna, Prozoroki), poøockiej (Poøock, Sokolniki, Hubin, Sienno, Orsza, èukomla), mieÎdzyrzeckiej (MieÎdzyrzec Ostrogski, Korzec, Iwnica, DruzÇkopol, Krzemieniec, Szumsk) i kamieniecko-groÂdeckiej (GroÂdek Podolski, WonÂkowce, Bar, KomargroÂd, Lisianka). W 1825 r. w tych klasztorach mieszkaøo 277 zakonnikoÂw. Na
mocy ukazu cara z 18 VIII 1832 r. zniesiono domy w Barze, Drohiczynie n. Bugiem i Drohiczynie KobrynÂskim, Druszkopolu, Dzisnej,
Gieøwanach, GroÂdku Podolskim, Hilszanach, Hubinie, IwienÂcu, Iwnicy, Korcu, Koøtynianach, Komargrodzie, KrzemienÂcu, Lisiance,
èopienicy, èukomli, MinÂsku, Narwiliszkach, Olkienikach, Poøocku,
Postawach, Prozorokach, Serafinie, Sokolnikach, SÂwisøoczy, Szeibakpolu, Szumsku, WonÂkowcach i ZÇogieniu. Pozostaøo tylko 10 konwentoÂw, ale juzÇ w 1845 r. skasowano domy w Kownie, NowogroÂdku
i Oszmianie; w 1848 r. w Orszy i Siennie, w 1851 r. w Udziale,
w 1852 r. w PinÂsku, w 1864 r. w Wilnie i w 1866 r. w MieÎdzyrzeczu
Ostrogskim. Pozostaø jedynie klasztor etatowy w Grodnie, w ktoÂrym
ostatni zakonnicy umarli na poczaÎtku XX w. JednakzÇe w 1911 r.
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wstaÎpiø donÂ ks. JoÂzef Fordon, ktoÂry udaø sieÎ do Galicji, gdzie ukonÂczyø nowicjat i jako o. Melchior powroÂciø do Grodna, zamieszkujaÎc
incognito w klasztorze. Jako franciszkanin ujawniø sieÎ dopiero po
ustaÎpieniu Rosjan z miasta. DzieÎki temu staø sieÎ øaÎcznikiem mieÎdzy
dawnymi franciszkanami litewskimi a polskimi, ktoÂrzy powroÂcili na
te tereny po I wojnie sÂwiatowej.
RzaÎd pruski skasowaø wszystkie klasztory franciszkanÂskie, ktoÂre
znalazøy sieÎ na jego terytorium. NajwczesÂniej, bo w 1796 r. uczyniø to
w Wyszogrodzie, nasteÎpnie w 1806 r. w Cheømnie, w 1812 r. w CheømzÇy, a w 1819 r. w Inowrocøawiu i Obornikach. W latach 1835-1837 jako
ostatnie zamknieÎto klasztory w Poznaniu, GniezÂnie i SÂremie.
Do prowincji galicyjskiej weszøo 8 domoÂw z kustodii lwowskiej
we: Lwowie, Haliczu i HorynÂcu oraz dwie parafie w: Czyszkach
i Hanaczowie; i kustodii przemyskiej w: PrzemysÂlu, Kalwarii Pacøawskiej, KrosÂnie i Sanoku, do ktoÂrych, jak juzÇ wiemy, w 1865 doøaÎczono
klasztor w Krakowie, a w 1892 r. otwarto nowy dom w JasÂle. DzieÎki
reformie zÇycia zakonnego przeprowadzonej w II poøowie XIX stulecia wzrosøa liczba zakonnikoÂw, otwarto wøasne studia filozoficzno-teologiczne, w 1904 r. osÂmiu franciszkanoÂw wyjechaøo do USA,
gdzie odegrali wazÇnaÎ roleÎ przy powstaniu dwoÂch polskich prowincji
tejzÇe rodziny franciszkanÂskiej. W 1907 r. podjeÎli praceÎ w Danii16.
ÂW
2.2.3. ZAKON BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNO

Rozbiory Polski spowodowaøy podziaø prowincji. Klasztory, ktoÂre znalazøy sieÎ na obszarze I rozbioru austriackiego (Blizne, Krosno,
Kutkorz, LwoÂw, Mariampol, Olesko, SeÎdziszoÂw Møp. i RozwadoÂw)
utworzyøy w 1785 r. prowincjeÎ galicyjskaÎ pw. sÂw. Wojciecha i Jana
Nepomucena. Na poczaÎtku liczyøa 101 zakonnikoÂw, ale na skutek
kasat klasztoroÂw w 1785 r. we Lwowie i Mariampolu, a w 1788 r.
w Bliznem oraz innych restrykcji systematycznie zmniejszaøa sieÎ liczba wspoÂøbraci: w 1807 ± 57, w 1813 ± 33. Dopiero po konkordacie
D. Synowiec, Franciszkanie polscy 1772-1970, w: Zakony SÂw. Franciszka
w Polsce w latach 1772-1970, cz. 2, Franciszkanie i kapucyni, red. J.R. Bar, Warszawa
1978, s. 5-136; R. Prejs, Zakonnicy franciszkanÂscy, passim.
16
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Austrii ze StolicaÎ ApostolskaÎ w 1855 r. prowincja powoli zaczeÎøa sieÎ
odradzacÂ. W 1865 r. przyøaÎczono do niej klasztor w Krakowie. W tym
czasie przybyøo tutaj roÂwniezÇ sporo zakonnikoÂw ze zniesionych prowincji w KroÂlestwie Polskim i w Rosji, a w 1904 r. zaøozÇono nowaÎ
placoÂwkeÎ w Zamarstynowie k. Lwowa. Z powodu maøej liczby kapøanoÂw w 1912 r. zredukowano prowincjeÎ do rangi komisariatu galicyjskiego.
Klasztory zaboru rosyjskiego w Brusiøowie, Chodorkowie, Dunajowcach, Kunie, Lubieszowie, Ostrogu, Starym Konstantynowie, UsÂciøugu, Winnicy, Wøodzimierzu WoøynÂskim i ZbrzyzÇu, zrazu uwazÇane
za kontynuacjeÎ prowincji polskiej, w 1796 r. przyjeÎøy nazweÎ prowincji
ruskiej pw. sÂw. Wojciecha i Stanisøawa. Jej poczaÎtkowy stan personalny ± 99 zakonnikoÂw utrzymywaø sieÎ mimo ograniczenÂ ze stron wøadz
carskich. W ramach represji za udziaø jej zakonnikoÂw w powstaniu
listopadowym skasowano klasztory w Dunajowcach, Kunie, Lubieszowie, Ostrogu, UsÂciøugu i Wøodzimierzu WoøynÂskim. Podobnie po
powstaniu styczniowym do 1888 r. zlikwidowano pozostaøe klasztory,
tj. w Brusiøowie, Chodorkowie, Konstantynowie Starym i Winnicy.
Domy, ktoÂre po III rozbiorze znalazøy sieÎ w granicach Austrii
i Prus, a mianowicie w Krakowie, Lubartowie, Lublinie, èomzÇy,
Nowym MiesÂcie, Rywaødzie KroÂlewskim, Warszawie i Zakroczymiu
w 1810 r., utworzyøy nowaÎ prowincjeÎ polskaÎ. W 1825 r. wøadze pruskie
zlikwidowaøy klasztor w Rywaødzie, ale w 1850 r. objeÎto pocysterski
klasztor w LaÎdzie n. WartaÎ. WyjsÂciowy stan personalny prowincji ± 64
zakonnikoÂw utrzymywaø sieÎ do poøowy XIX w., kiedy to dzieÎki reformom zÇycia zakonnego i dziaøalnosÂci duszpasterskiej, zainicjowanym
przez prowincjaøoÂw W. Piotrowskiego i F. Szumowskiego, a zwøaszcza
B. SzymanÂskiego, wzroÂsø do 126. Za aktywny udziaø zakonnikoÂw
w powstaniu styczniowym dwoÂch zakonnikoÂw skazano na kareÎ sÂmierci, 16 zesøano na Sybir lub w gøaÎb Rosji, skasowano klasztory w LaÎdzie,
Warszawie i Lubartowie, a zakonnikoÂw umieszczono w klasztorach
etatowych w Nowym MiesÂcie, èomzÇy i Zakroczymiu17.
17
F. Duchniewski, K. Gadacz, Kapucyni polscy w latach 1772-1970, w: Zakony
ÂSw. Franciszka w Polsce w latach 1772-1970, cz. 2, Franciszkanie i kapucyni, red.
J.R. Bar, Warszawa 1978, s. 137-262; R. Prejs, Zakonnicy franciszkanÂscy, passim.

50

ANZELM JANUSZ SZTEINKE OFM

Â STWIE POLSKIM (1918-2009)
2.3. W ODRODZONYM PAN

Odzyskania przez PolskeÎ niepodlegøosÂci doczekaøy sieÎ jedynie
galicyjskie prowincje omawianych przez nas zakonoÂw oraz trzy klasztory na ziemiach dawnego KroÂlestwa Polskiego: braci mniejszych
w Kole i we Wøocøawku oraz kapucynoÂw w Nowym MiesÂcie. Kolejne
domy na tym obszarze oraz w dawnym zaborze pruskim zasiedlano
przez zakonnikoÂw prowincji, odtaÎd nazywanych polskimi, przez caøe
dwudziestolecie mieÎdzywojenne stosownie do mozÇliwosÂci personalnych i zgody poszczegoÂlnych biskupoÂw.
2.3.1. ZAKON BRACI MNIEJSZYCH

Dwie prowincje Zakonu Braci Mniejszych ostatecznie uformowane w 1911 r. weszøy w okres niepodlegøosÂci Polski z tymi samymi
klasztorami. Dla Prowincji Niepokalanego PoczeÎcia NMP byøy to
domy w Alwernii, Dukli, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowie, LezÇajsku, Lwowie, Przeworsku, Rzeszowie, Tarnowie i Zakopanem.
W okresie mieÎdzywojennym odzyskaøa dawne klasztory w KroÂlestwie Polskim: w Kole (1918), Radecznicy (1919), Piotrkowie
Tryb. (1922), Warcie (1929), SkeÎpem k. Lipna (1933), Radomiu
(1936) i Opatowie k. Sandomierza (1939). Rewindykowano na kroÂtko (1919-1932) klasztor w Zasøawiu n. Horyniem. W 1932 r. rozpoczeÎto budoweÎ klasztoru w èodzi. Na skutek zmian granic Polski
w 1945 r. prowincja utraciøa domy na wschodzie w BrzezÇanach,
Fradze, GwozÂdzÂcu, Husiatynie, Leszniowie, Lwowie, Samborze,
Sokalu i ZbarazÇu wraz z placoÂwkami dojazdowymi w DzÇurkowie,
Jacowcach, Kretowcach, MaksymoÂwce, MiaÎczynie, Sichowie, Sieniawie, Sorokach, StryjoÂwce i Zarudeczku. PewnaÎ rekompensataÎ
byø powroÂt do dawnych klasztoroÂw w KongresoÂwce w Warszawie
na Czerniakowie w 1945, a w 1946 r. w èeÎczycy. W tymzÇe roku na
polecenie wøadz zakonnych przejeÎli klasztory w Olsztynie i Stoczku
WarminÂskim, nalezÇaÎce dotaÎd do Prowincji sÂw. Jadwigi na SÂlaÎsku.
Kiedy warunki zewneÎtrzne umozÇliwiøy wznoszenie nowych budowli,
wøadze prowincji poczaÎwszy od 1981 r. kolejno przystaÎpiøy do budowy gmachu WyzÇszego Seminarium Duchownego i Domu Piel-
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grzyma w Kalwarii Zebrzydowskiej, nowego kosÂcioøa i klasztoru
w Warszawie na Czerniakowie, Lublinie i CzeÎstochowie. OproÂcz
tych prowincja posiada domy w Alwernii, Dukli, Hrubieszowie,
Kalwarii Zebrzydowskiej, Kole, Krakowie, LezÇajsku i filieÎ w Jelnej
k. Nowej Sarzyny, Lublinie, èeÎczycy, èodzi, Opatowie, Piotrkowie
Tryb., Przeworsku i filieÎ w i ZÇurawiczkach, Radecznicy, Radomiu,
Rzeszowie, SkeÎpem k. Lipna, Tarnowie, Warcie, Wetlinie i Zakopanem18.
DzieÎki o. Martynianowi Darzyckiemu, zakonnikowi z Prowincji
Niepokalanego PoczeÎcia NMP, zakon przetrwaø na Ukrainie lata
zniewolenia komunistycznego i odrodziø sieÎ na skutek staranÂ zakonnikoÂw tejzÇe prowincji najpierw (1993 r.) jako kustodia pw. sÂw. Michaøa Archanioøa, ktoÂra w 2004 r. zyskaøa status samodzielnej prowincji pod tymzÇe wezwaniem. Obecnie posiada 16 domoÂw kanonicznie erygowanych w: Czeczelniku, MiastkoÂwce, Poøonnem, Seredniem, Szarogrodzie, ZbarazÇu, ZÇytomierzu, SzepetoÂwce, BaranoÂwce, Husiatyniu, Cudownie, Kijowie, Feodozji, Kowlu, Rawie Ruskiej, SaÎdowej Wiszni i dom w Budsøawiu na Biaøorusi19.
Do Prowincji Matki BozÇej Anielskiej w 1918 r. nalezÇaøy klasztory
w Bieczu, Jarosøawiu, KeÎtach, Krakowie, Lwowie, PrzemysÂlu, Rawie
Ruskiej, SaÎdowej Wiszni, Wieliczce i Zakliczynie oraz dwa rewindykowane w KroÂlestwie Polskim, tj. w Pilicy (1915) i Stopnicy (1916).
W dwudziestoleciu mieÎdzywojennym odzyskano dalsze domy na tym
terenie: w 1919 r. w Koninie i Wøocøawku, w 1921 r. w Brzezinach,
w 1928 r. w Kazimierzu Dolnym i PinÂczowie, w 1936 r. w Cheømie
Lubelskim. W 1933 r. wybudowano dom w Dursztynie k. Nowego
Targu, a w 1938 r. rozpoczeÎto wznoszenie klasztoru i kosÂcioøa
w Krakowie na Azorach. Po II wojnie utracono trzy klasztory na
wschodzie (LwoÂw, Rawa Ruska, SaÎdowa Wisznia), ale otwarto nowy dom w GdanÂsku-Nowym Porcie przy kosÂciele poewangelickim
(1946) oraz w Warszawie na Mokotowie (1947). Ponadto odzyskano
18
H.E. Wyczawski, Bernardyni polscy, s. 335-430; Schematyzm Prowincji Niepokalanego PoczeÎcia NajsÂwieÎtszej Maryi Panny (OO. BernardynoÂw) Zakonu Braci
Mniejszych w Polsce, KrakoÂw 2003, s. 27-45, 55-127.
19
Schematyzm Prowincji Niepokalanego PoczeÎcia NajsÂwieÎtszej Maryi Panny
(OO. BernardynoÂw) Zakonu Braci Mniejszych, s. 139-183.
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klasztor w Brodnicy (1947) i w Warszawie przy ul. Senatorskiej
(1949). W pierwszym okresie powojennym odbudowano zniszczone
kosÂcioøy i klasztory w Brzezinach, GdanÂsku i Warszawie. Pod koniec
lat pieÎcÂdziesiaÎtych wzniesiono nowy klasztor w GdanÂsku, a na poczaÎtku lat siedemdziesiaÎtych sfinalizowano budoweÎ kosÂcioøa i klasztoru w Krakowie na Azorach. NasteÎpnie wzniesiono od nowa budowle sakralne w Krakowie-Bronowicach Wielkich, øaÎcznie z gmachem WyzÇszego Seminarium Duchownego oraz w Warszawie-Mokotowie na osiedlu Wierzbno. W 1979 r. odstaÎpiono sercanom klasztor w Stopnicy, a w 1991 r. domy w Brodnicy i GdanÂsku-Nowym
Porcie na mocy decyzji wøadz generalnych zakonu przydzielono nowo powstaøej prowincji sÂw. Franciszka. Aktualnie do prowincji Matki
BozÇej Anielskiej nalezÇaÎ domy w Bieczu, Brzezinach, Cheømie, Dursztynie, Dzwono-Sierbowicach, Jarosøawiu, Kazimierzu Dolnym, KeÎtach, Koninie, Krakowie (3 klasztory), Pilicy-Biskupicach, PinÂczowie, PrzemysÂlu, Warszawie (2 domy), Wieliczce, Wøocøawku i Zakliczynie20 .
OproÂcz nich istniejaÎ w Polsce jeszcze trzy inne prowincje Zakonu
Braci Mniejszych. W 1923 r. odrodziøa sieÎ istniejaÎca tylko formalnie
dawna prowincja reformatoÂw pw. Niepokalanego PoczeÎcia NMP21
dzieÎki poøaÎczeniu ze sÂlaÎskim komisariatem prowincji sÂw. Jadwigi
utworzonym z klasztoroÂw, ktoÂre po plebiscycie w 1921 r. znalazøy
sieÎ na obszarze panÂstwa polskiego22. Byøy to domy w Katowicach20
G. WisÂniowski, Prowincja Matki BozÇej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych
w Polsce (Zarys historii i dziaøalnosÂci), w: Schematyzm Prowincji Matki BozÇej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, KrakoÂw 2001, s. 45-82, 83-127 (historia
klasztoroÂw powtoÂrzona za schematyzmami poprzednimi).
21
A.J. Szteinke, Reformackie korzenie Prowincji WniebowzieÎcia NMP Zakonu
Braci Mniejszych w Polsce, w druku.
22
GenezeÎ powstania Prowincji sÂw. Jadwigi na SÂlaÎsku mozÇna w skroÂcie przedstawicÂ w ten sposoÂb. Wøadze pruskie nie zezwoliøy w poøowie XIX w. na powroÂt na GoÂreÎ
SÂwieÎtej Anny reformatoÂw z prowincji maøopolskiej, usunieÎtych w 1810 r. Natomiast
w 1859 r. wyraziøy zgodeÎ na objeÎcie tej placoÂwki przez braci mniejszych rekolektoÂw
z saksonÂskiej prowincji KrzyzÇa SÂwieÎtego w przekonaniu, zÇe uzÇyjaÎ ich do akcji germanizacyjnej. Wydaleni staÎd w 1875 r. powroÂcili w 1887 r. Obsøuga duszpasterska tego
gøoÂwnego sanktuarium sÂlaÎskiego oraz praca w terenie wymagaøy od zakonnikoÂw
znajomosÂci jeÎzyka polskiego i niemieckiego. Troska o ich przygotowanie staøa sieÎ

STRUKTURY ORGANIZACYJNE I ZAKONU FRANCISZKANÂSKIEGO

53

-Panewnikach (klasztor gøoÂwny), Rybniku, Choczu koøo Pleszewa
i Wieluniu. W 1932 r. zmieniono tytuø prowincji na: WniebowzieÎcia
NMP. OproÂcz powyzÇszych w 1939 r. miaøa klasztory w: Chorzowie-Klimzowcu, Jarocinie, Kobylinie, Miejskiej GoÂrce, Osiecznej, PakosÂci na Kalwarii i Wronkach. Po II wojnie sÂwiatowej objeÎto dawne
placoÂwki franciszkanÂskie w Bytomiu, Opolu, PakosÂci ± gøoÂwny kosÂcioÂø z klasztorem, Poznaniu, Toruniu-PodgoÂrzu, Wejherowie, WozÂnikach, Wschowej. NiektoÂre z nich musiano odbudowacÂ ze zniszczenÂ
wojennych. Otworzono nowe domy na Helu, w Starych Panewnikach, WiezÇycy, Zabrzu i Zimnicach Wielkich. Po odstaÎpieniu
w 1991 r. na rzecz prowincji sÂw. Franciszka azÇ 11 domoÂw, w prowincji katowickiej pozostaøy klasztory w Bytomiu, Choczu, Chorzowie-Klimzowcu, Cieszynie, CzeÎstochowie, GoÂrkach Wielkich, Jabøonkowie, Jaworzynce, Katowicach (2 placoÂwki), Kobylinie, Koszarawie,
Miejskiej GoÂrce, Opolu, PodøeÎzÇu, Rybniku (2 placoÂwki), Tychach,
Wieluniu i Zabrzu23. Czwarta prowincja pw. sÂw. Jadwigi powstaøa
w 1946 r. zrazu jako komisariat utworzony z klasztoroÂw sÂlaÎskiej
prowincji pod tymzÇe patronatem, ktoÂre znalazøy sieÎ w granicach
Polski. Status samodzielnej prowincji uzyskaøa w 1972 r., a jej klasztor gøoÂwny znajduje sieÎ we Wrocøawiu na Karøowicach. Ponadto
posiada domy w nasteÎpujaÎcych miejscowosÂciach: Borki Wielkie,
Duszniki ZdroÂj, Gliwice, Gøubczyce, GoÂra SÂwieÎtej Anny (2 placoÂwzasadniczym motywem utworzenia w 1897 r. SÂlaÎskiego Komisariatu Zakonu Braci
Mniejszych, ktoÂry w 1902 r. uzyskaø status samodzielnej kustodii sÂw. Jadwigi,
a w 1911 r. zostaø podniesiony do godnosÂci prowincji pod tymzÇe wezwaniem. OsÂrodkiem odrodzenia zÇycia franciszkanÂskiego na SÂlaÎsku staø sieÎ zaøozÇony w 1897 r. klasztor
w Karøowicach pod Wrocøawiem, w ktoÂrym otwarto nowicjat oraz nizÇsze i wyzÇsze
seminarium duchowne. Por. A.J. Szteinke, Chryzogon Antoni Reisch OFM (1870-1923) ± historyk franciszkanoÂw na SÂlaÎsku, w: Pod pøaszczem SÂwieÎtej Anny. Materiaøy
z konferencji historycznej z okazji 350-lecia przybycia franciszkanoÂw na GoÂreÎ SÂwieÎtej
Anny 1656-2006, GoÂra SÂwieÎtej Anny 25-26 X 2006, Wrocøaw 2007, s. 165-166; szerzej
zob. B.B. Kurowski, Franciszkanie Prowincji SÂw. Jadwigi na SÂlaÎsku 1887-1939, Wrocøaw 1997, passim.
23
N. Kubica, Zarys dziejoÂw Prowincji WniebowzieÎcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, w: Katalog Prowincji WniebowzieÎcia NMP Zakonu Braci Mniejszych
w Polsce. 150 lat istnienia Prowincji 1855-2005, Katowice 2005, s. 23-29, 31-81 (historia
klasztoroÂw).
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ki), Køodzko, Kryniczno, Nysa, Prudnik, RaciboÂrz, Wambierzyce
i Zieleniec24. PiaÎtaÎ prowincjeÎ pw. sÂw. Franciszka z AsyzÇu erygowano
19 III 1991 r. z 16 domoÂw poøozÇonych na poÂønocy Polski, a wchodzaÎcych dotaÎd w skøad trzech prowincji: Matki BozÇej Anielskiej (2 klasztory: Brodnica nad DrweÎcaÎ i GdanÂsk-Nowy Port), Niepokalanego
PoczeÎcia NMP (3 domy: Barczewo, Miøakowo i Olsztyn) i WniebowzieÎcia NMP (11 klasztoroÂw: Hel, Jarocin, Osieczna, PakosÂcÂ, PoznanÂ,
TorunÂ, Wejherowo, WiezÇyca, WozÂniki, Wronki i Wschowa)25 .
WspomniecÂ wreszcie nalezÇy o polonijnej prowincji WniebowzieÎcia NMP z domem gøoÂwnym w Pulaski w st. Wisconsin, ktoÂra mniej
wieÎcej do poøowy lat szesÂcÂdziesiaÎtych XX stulecia zachowaøa swoÂj
polski charakter, nalezÇaÎc wtedy do najwieÎkszych i najlepiej prosperujaÎcych prowincji w Zakonie Braci Mniejszych. Na poczaÎtku 1966 r.
prowincja liczyøa 223 ksieÎzÇy, 147 braci zakonnych, 75 klerykoÂw, 44
tercjarzy, 16 nowicjuszy klerykoÂw, 7 nowicjuszy braci. Miaøa 14 klasztoroÂw, 4 rezydencje i 3 hospicja. Prowadziøa duszpasterstwo parafialne, szkoøy podstawowe oraz sÂrednie i kapelanie przy szpitalach oraz
domach opieki spoøecznej. ZespoÂø misjonarzy liczyø 27 ojcoÂw, ktoÂry
przeprowadziø 62 serie misji, 28 rekolekcji parafialnych, 8 rekolekcji
dla szkoÂø sÂrednich, 68 rekolekcji dla osoÂb zakonnych. JuzÇ w 1907 r.
rozpoczeÎli apostolstwo søowa drukowanego, z ¹MiesieÎcznikiem FranciszkanÂskimº na czele, ukazujaÎcym sieÎ do 1993 r.26
2.3.2. ZAKON BRACI MNIEJSZYCH KONWENTUALNYCH

Do niektoÂrych klasztoroÂw w byøym KroÂlestwie Polskim, a mianowicie Kalisza i èodzi-èagiewnik, franciszkanie konwentualni z Galicji
24
F. Klosa, Prowincja franciszkanoÂw SÂw. Jadwigi na SÂlaÎsku, w: Zakony SÂw.
Franciszka w Polsce w latach 1772-1970, cz. 3, Zakon Braci Mniejszych ± FranciszkanoÂw, s. 237- 243; B. Kurowski, Geneza Kustodii SÂw. Jadwigi na SÂlaÎsku, w: Schematyzm
Zakonu Braci Mniejszych Prowincji SÂw. Jadwigi w Polsce, Wrocøaw 2002, wydany
z okazji 100 lat istnienia Kustodii, s. 7-31.
25
Schematyzm Prowincji SÂw. Franciszka z AsyzÇu Zakonu Braci Mniejszych
w Polsce, PoznanÂ 1999, s. 25-83. Dokumentacja dotyczaÎca powstania Prowincji; s. 91-128. Wprowadzenie do opisoÂw historycznych kosÂcioøoÂw i klasztoroÂw; s. 129-194 ±
Klasztory Prowincji. CzeÎsÂcÂ historycznaÎ opracowaø S. Tomczak.
26
A.J. Szteinke, Bracia Mniejsi na rzecz Polonii, por. przyp. 14.
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powroÂcili jeszcze przed zakonÂczeniem I wojny sÂwiatowej. Kontynuowali ten proces przez caøe dwudziestolecie niepodlegøosÂci. Ponadto
zakøadali nowe klasztory z Niepokalanowem na czele. Ten dom,
zarazem osÂrodek wydawniczy powstaø w 1927 r., a drugi analogiczny
w 1930 r. w Japonii w Nagasaki ± Mugenzai no Sono, dzieÎki inicjatywie o. Maksymiliana Kolbego. Jego dziaøalnosÂcÂ przyczyniøa sieÎ do
ogromnego wzrostu powoøanÂ, zwøaszcza na braci zakonnych. W 1939 r.
franciszkanie mieli 32 klasztory, w ktoÂrych mieszkaøo 1 190 zakonnikoÂw, 141 kapøanoÂw, 137 klerykoÂw, 657 braci, 167 ucznioÂw NSD i 88
kandydatoÂw na braci. TrudnosÂci administracyjne w zarzaÎdzaniu
klasztorami rozrzuconymi na obszarze caøego panÂstwa legøy u podstaw podziaøu na dwie prowincje dokonanego 23 VIII 1939 r. Prowincja krakowska pw. sÂw. Antoniego i bø. Jakuba Strepy objeÎøa
metropolie krakowskaÎ i lwowskaÎ, a prowincja warszawska pod patronatem Niepokalanego PoczeÎcia NMP metropolieÎ gniezÂnienÂskaÎ,
poznanÂskaÎ, warszawskaÎ i wilenÂskaÎ. Po II wojnie obydwie prowincje
przesuneÎøy swe klasztory ze wschodu na odzyskane przez PolskeÎ
ziemie zachodnie i poÂønocne. W 1979 r. prowincja warszawska liczyøa 488 zakonnikoÂw: 188 kapøanoÂw, 239 braci, 58 klerykoÂw, ktoÂrzy
mieszkali w 22 klasztorach. Na kapitule prowincjalnej odprawionej
w listopadzie 1985 r. podjeÎto uchwaøeÎ o podziale prowincji warszawskiej, wydzielajaÎc z niej prowincjeÎ gdanÂskaÎ pod patronatem sÂw. Maksymiliana M. Kolbego. DecyzjeÎ teÎ zatwierdziøa kapituøa generalna
w dniu 26 II 1986 r., a wprowadzono jaÎ w zÇycie w pazÂdzierniku tegozÇ
roku. W 2009 r. prowincja gdanÂska posiadaøa klasztory w nasteÎpujaÎcych miejscowosÂciach w: GdanÂsku, Darøowie, DarøoÂwku, Dobrej
SzczecinÂskiej, ElblaÎgu, Gdyni, GniezÂnie, Koøobrzegu, Koszalinie,
Kwidzyniu, LeÎborku, Lublinie, Olsztynie, OstroÂdzie i Poznaniu. Do
prowincji krakowskiej nalezÇaøy domy w: Krakowie, CheÎcinach, DaÎbrowie GoÂrniczej, GøogoÂwku, Gøowience, HorynÂcu, JasÂle, Kalwarii
Pacøawskiej, Kowarach, Legnicy, Lublinie, Lubomierzu, LwoÂwku
SÂlaÎskim, PienÂsku, PrzemysÂlu, Radomsku, Rychwaødzie, Sanoku,
Szklarskiej PoreÎbie, Wrocøawiu, Zakopanem i Zielonej GoÂrze.
Dwa klasztory, mianowicie siedzibeÎ Kurii Prowincjalnej w Krakowie i w OsÂwieÎcimiu-HarmeÎzÇach oraz dom pielgrzyma w Kalwarii
Pacøawskiej zbudowano od podstaw w ostatnich kilkunastu latach.
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ProwincjeÎ warszawskaÎ stanowiøy klasztory w: Warszawie, Kaliszu,
Lublinie, w èodzi (dwa domy), èodzi-èagiewnikach, Miedniewicach, Niepokalanowie, Radziejowie, Smardzewicach, Wyszogrodzie
i ZamosÂciu. Nowe placoÂwki powstaøy w èodzi-èagiewnikach ± WyzÇsze Seminarium Duchowne, Niepokalanowie-Lasku, Siedlcach, SkarzÇysku-Kamiennej, Stoczku i Suwaøkach27 .
ÂW
2.3.3. ZAKON BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNO

Kapucyni wkroczyli w okres niepodlegøosÂci panÂstwa polskiego
zorganizowani na poøudniu w komisariat galicyjski, a na poÂønocy
w komisariat warszawski. Komisariatem galicyjskim nazywano dawnaÎ prowincjeÎ o tejzÇe nazwie, ktoÂraÎ w 1912 r. na skutek braku odpowiedniej liczby kapøanoÂw zredukowano do jednostki o nizÇszej randze
± komisariatu. W 1921 r., nazwany krakowskim, rozwijaø sieÎ gøoÂwnie
poprzez zwroÂcenie uwagi na formacjeÎ nowych zakonnikoÂw. DzieÎki
ich wzrostowi zdoøano wybudowacÂ nowe klasztory w Drohobyczu
i w Olszanicy k. Krakowa, a w 1939 r. odzyskali dawny klasztor
prowincji ruskiej w Ostrogu. W tymzÇe roku komisariatowi przywroÂcono godnosÂcÂ prowincji pw. sÂw. JoÂzefa OblubienÂca NMP. Na skutek
zmiany granic Polski po II wojnie sÂwiatowej utracono klasztory na
wschodzie (Drohobycz, Kutkorz, LwoÂw-ZamarstynoÂw, OstroÂg),
a zakonnicy podjeÎli praceÎ duszpasterskaÎ na Ziemiach Odzyskanych, zakøadajaÎc placoÂwki w GdanÂsku, Pile, Gorzowie Wlkp i Waøczu, Wrocøawiu, Nowej Soli, Bytomiu i Woøczynie. W 1949 r. przyjeÎli
parafieÎ w Skomielnej Czarnej (archidiec. krak.), w 1957 r. w saÎsiednim Tenczynie, w 1992 r. w CzeÎstochowie i Terliczce, w 1997 r.
w Kielcach i w 2003 r. w ZagoÂrzu. W 1989 r. udali sieÎ do pracy na
Ukrainie, odzyskujaÎc dawne klasztory prowincji ruskiej w Winnicy
i Starym Konstantynowie oraz zakøadajaÎc nowe w DnieprodzierzÇynÂsku, Dniepropietrowsku, Kijowie i Krasiøowie. W 1995 r. utworzono
z nich kustodieÎ. Aktualnie prowincja posiada klasztory w Krakowie
27

Katalog FranciszkanÂskiej Prowincji Matki BozÇej Niepokalanej w Polsce Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ordinis Fratrum Minorum Conventualium:
OFMConv) 1939-1999, Warszawa 2000, passim. Opracowaø zespoÂø. Obszerne teksty
historyczne oraz podajaÎce dane statystyczne o Prowincjach Krakowskiej i GdanÂskiej.
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(dwa domy), Bytomiu, CzeÎstochowie, GdanÂsku, Kielcach, KrosÂnie,
Nowej Soli, Pile, SeÎdziszowie Maøopolskim, Skomielnej Czarnej
(dwa domy), Stalowej Woli, Tenczynie (dwa domy), Terliczce, Waøczu, Poøczynie, Wrocøawiu i ZagoÂrzu28.
Komisariatowi polskiemu, nazwanemu warszawskim po I wojnie
sÂwiatowej, daø poczaÎtek ocalaøy klasztor w Nowym MiesÂcie i ledwo
wegetujaÎcy dom w èomzÇy. Systematycznie obejmowaø dawne klasztory w Warszawie (1918), Lublinie (1919), Lubieszowie i Zakroczymiu (1932) oraz w Lubartowie (1938). W tymzÇe roku zaøozÇono
placoÂwkeÎ w Przeøomie k. Grodna. W 1920 r. z pomocaÎ personalnaÎ
pospieszyøo kilkunastu wspoÂøbraci z prowincji belgijskiej i holenderskiej. W 1945 r. komisariat utraciø klasztory w Lubieszowie i Przeøomie; w 1952 r. uzyskaø godnosÂcÂ prowincji warszawskiej. ZaøozÇono
nowe klasztory: w Krynicy Morskiej (1957), Gorzowie Wielkopolskim (1966 od kapucynoÂw prow. krakowskiej), Biaøej Podlaskiej
(1968), Olsztynie (1991), Bydgoszczy (1993), a w Lublinie na Poczekajce przy klasztorze Niepokalanego Serca NMP wzniesiono
gmach WSD (1991). W 1989 r. kapucyni warszawscy wyjechali na
BiaøorusÂ, gdzie zaøozÇyli domy zakonne w Lipniszkach, Søonimiu,
Dokszucach i MinÂsku, tworzaÎc z nich w 1997 r. wiceprowincjeÎ.
Obecnie prowincja ma klasztory w Warszawie, Biaøej Podlaskiej,
Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Krynicy Morskiej, Lubartowie, Lublinie (dwa konwenty), èomzÇy, Nowym MiesÂcie, Olsztynie,
OrchoÂwku, Rywaødzie KroÂlewskim, Serpelicach n. Bugiem i Zakroczymiu (dwa domy)29.

28

J.L. Gadacz, Søownik polskich kapucynoÂw, Wrocøaw 1985-1986, t. 1, A-L; t. II,
è-Z; J. Marecki, Dzieje Zakonu KapucynoÂw w okresie II Rzeczypospolitej, KrakoÂw
2000, passim; Katalog Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych KapucynoÂw.
Stan Prowincji z dnia 1 lutego 2004, KrakoÂw 2004.
29
W søuzÇbie pokoju i dobra. Jubileusz pieÎcÂdziesieÎciolecia odrodzenia Warszawskiej Prowincji KapucynoÂw. KsieÎga pamiaÎtkowa, praca zbiorowa pod red. R. Prejsa,
Warszawa 2002; Jubileuszowy Katalog Zakonu Braci Mniejszych KapucynoÂw Prowincji Warszawskiej 1952-2002, opracowanie i redakcja R. Matyka, R. Prejs, Warszawa
2002.
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PODSUMOWANIE

Obecnie w Polsce istnieje 10 prowincji I Zakonu FranciszkanÂskiego: pieÎcÂ Zakonu Braci Mniejszych (OFM): Matki BozÇej Anielskiej (KrakoÂw, ul. Reformacka 4), Niepokalanego PoczeÎcia NajsÂwieÎtszej Maryi Panny (KrakoÂw, ul. BernardynÂska 2), WniebowzieÎcia NajsÂwieÎtszej Maryi Panny (Katowice-Panewniki), sÂw. Franciszka
(PoznanÂ) i sÂw. Jadwigi (Wrocøaw-Karøowice). èaÎcznie mieszka w nich
1 309 braci. Istnieje ponadto prowincja sÂw. Michaøa Archanioøa na
Ukrainie, zawdzieÎczajaÎca swe powstanie polskiej prowincji Niepokalanego PoczeÎcia NMP, ktoÂra pod koniec 2008 r. liczyøa 75 zakonnikoÂw. Dalej, saÎ trzy prowincje Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, a mianowicie: krakowska pw. sÂw. Antoniego z Padwy i bø.
Jakuba Strepy, warszawska pod patronatem Niepokalanego PoczeÎcia NajsÂwieÎtszej Maryi Panny i gdanÂska noszaÎca imieÎ sÂw. Maksymiliana Marii Kolbego, w ktoÂrych przebywa 1 172 wspoÂøbraci. Wreszcie
mamy dwie prowincje Zakonu Braci Mniejszych KapucynoÂw: krakowskaÎ pw. sÂw. JoÂzefa OblubienÂca NMP i warszawskaÎ sÂw. Wojciecha
i sÂw. Stanisøawa, zamieszkiwane przez 610 zakonnikoÂw30.
Struttura dell'organizzazione del Primo Ordine Francescano sul
territorio polacco (XIII ± XXI sec.)
Riassunto
Francesco d'Assisi (1182-1226), il futuro santo e fondatore dell'Ordine dei Frati Minori (Ordo Fratrum Minorum) con i primi compagni,
nell'anno 1209, si recoÁ a Roma, dove il papa Innocenzo III approvoÁ
oralmente il loro forma vitae. Tale avvenimento eÁ ritenuto come l'inizio
dell'Ordine Francescano. L'Ordine diviso in zone geografiche, chiamate
30
Dane polskich prowincji na podstawie B. èozinÂski, Leksykon zakonoÂw
w Polsce. Informator o instytutach zÇycia konsekrowanego i stowarzyszeniach zÇycia
apostolskiego, wydanie trzecie rozszerzone i uaktualnione, Warszawa 2009, s. 58-61,
75-76. Dane z 31 pazÂdziernika 2008 r.; Prowincja SÂw. Michaøa na Ukrainie, zob. Acta
Ordinis Fratrum Minorum, 2009 n. 1, s. 100.
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province, velocemente si estende in tutti i paesi d'Europa, e successivamente, anche nelle altre parti del mondo. Le differenze nell'interpretazione del voto di povertaÁ diedero origine alla formazione dei movimenti
riformistici. Nell'anno 1517 il papa Leone X riconobbe la divisione in
due famiglie: Ordine dei Frati Minori Osservanti (Ordo Fratrum Minorum Regularis Observantiae) e Ordine dei Frati Minori Conventuali
(Ordo Fratrum Minorum Conventualium). Nello stesso sedicesimo secolo si costituõÁ un'altra formazione: Ordine dei Frati Minori Cappuccini
(Ordo Fratrum Minorum Cappucinorum ± 1523, 1619). All'interno dei
Frati Minori Osservanti si formarono, inoltre, tre gruppi dell'osservanza
piuÁ stretta, fra i quali i cosiddetti riformati (Ordo Fratrum Minorum
Strictioris Observantiae Reformatorum ± 1532). Il primo convento dei
frati minori sul terittorio polacco eÁ stato fondato a Breslavia nel 1236; il
secondo a Cracovia nell'anno 1237. Osservanti fondarono il loro primo
convento a Cracovia nel 1453. I riformati cominciarono a stabilirsi in
Polonia nell'anno 1621, invece i cappuccini nel 1681. Fino all'anno 1772
tutte queste famiglie felicemente progredivano in tutta la Polonia: conventuali in Polonia erano divisi in tre province, bernardini e riformati in
quattro province ciascuno. Solamente i cappuccini avevano una provincia
sola. La spartizione della Polonia alla fine del diciottesimo secolo e successiva la perdita della sua indipendenza provocarono la cassazione di
tutti gli ordini religiosi. Sono rimaste solamente le province in Galizia
(sotto il dominio austro-ungarico), le quali dopo la riconquista
dell'indipendenza della Polonia (1918) diedero origine al rinascimento
della vita francescana. Attualmente (2009) in Polonia abbiamo 10 province francescane: cinque dei Frati Minori con un numero totale dei frati
1309; tre province dei Frati Conventuali (insieme 1172 frati) e due province dei Cappuccini create da 610 religiosi.
Kasper KapronÂ OFM
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SANKTUARIA PANÂSKIE
PROWADZONE PRZEZ BRACI MNIEJSZYCH
W POLSCE

1. WPROWADZENIE

PodstawaÎ powstawania i rozwoju sanktuarioÂw jest chrystocentryczny wymiar wiary i religii chrzesÂcijanÂskiej. Jezus Chrystus, jako
postacÂ historycznie okresÂlona, ale roÂwnoczesÂnie jako wcielony Syn
BozÇy, jest przedmiotem czci chrzesÂcijan jako Realizator odwiecznego, zbawczego planu Boga wobec czøowieka. W Jezusie Chrystusie,
prawdziwym Bogu i zarazem Czøowieku oraz przez Niego tworzy sieÎ
nadprzyrodzony zwiaÎzek konkretnego czøowieka, a takzÇe caøych spoøecznosÂci z TroÂjjedynym Bogiem. W realizacji tej niezwykøej relacji
czøowiek ± BoÂg szczegoÂlne miejsce zajmuje kult Jezusa Chrystusa.
JednakzÇe do sanktuarioÂw PanÂskich muszaÎ bycÂ wøaÎczane wszystkie te,
ktoÂre dedykowane saÎ TroÂjcy SÂwieÎtej baÎdzÂ poszczegoÂlnym Jej Osobom, czy tezÇ wreszcie sanktuaria posÂwieÎcone szczegoÂlnym przymiotom Boskim, jak np. BozÇemu Miøosierdziu i BozÇej OpatrznosÂci1.
1
Ks. W. Zaleski ± autor jednej z pierwszych definicji sanktuarioÂw PanÂskich
w literaturze polskiej ± przyjaÎø, zÇe sanktuaria PanÂskie ¹to miejsca szczegoÂlnego nabozÇenÂstwa do tajemnic BozÇych: SÂwieÎtej TroÂjcy, BozÇego Ciaøa, SÂwieÎtego KrzyzÇa, MeÎki
PanÂskiej, Przemienienia PanÂskiegoº; por. W. Zaleski (oprac. M.J. èempiccy), Sanktuaria Polskie. Katalog encyklopedyczny miejsc szczegoÂlnej czci OsoÂb TroÂjcy PrzenajsÂwieÎtszej, Matki BozÇej i SÂwieÎtych PanÂskich, Wydawnictwo SalezjanÂskie, Warszawa
1988, s. 7. RozwijajaÎc teÎ definicjeÎ, mozÇna przyjaÎcÂ, zÇe sanktuaria to miejsca w ziemi
usÂwieÎconej zÇyciem Jezusa Chrystusa (Ziemia SÂwieÎta) oraz miejsca i sÂwiaÎtynie w caøym
sÂwiecie, upamieÎtniajaÎce Jego zÇycie i dzieøo, z wizerunkami przedstawiajaÎcymi tajemnice zÇycia Zbawiciela (zwiastowanie/Wcielenie, narodzenie, pokøon Trzech KroÂli,
chrzest, dziecinÂstwo, przemienienie PanÂskie, meÎkeÎ, zmartwychwstanie oraz wniebo-
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Sanktuaria nalezÇaÎ do najstarszych sposÂroÂd wszystkich chrzesÂcijanÂskich osÂrodkoÂw kultu religijnego. Pierwszymi z nich byøy miejsca
w Ziemi SÂwieÎtej, zwiaÎzane z zÇyciem, meÎkaÎ, sÂmierciaÎ i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Materializacja i rozwoÂj kultu, polegajaÎce na budowie w tych miejscach okresÂlonych obiektoÂw sakralnych,
nastaÎpiøy po przyznaniu chrzesÂcijanom wolnosÂci religijnej w 313 r.
Sanktuaria PanÂskie zaliczane saÎ takzÇe do najstarszych osÂrodkoÂw
pielgrzymkowych na ziemiach polskich. Powszechnie uznaje sieÎ, zÇe
pierwszym narodowym sanktuarium Polski byøo opactwo benedyktynoÂw na èysej GoÂrze w GoÂrach SÂwieÎtokrzyskich, w ktoÂrym do
dzisiaj przechowuje sieÎ relikwie Drzewa KrzyzÇa SÂwieÎtego. Do grupy
najwazÇniejszych sÂredniowiecznych osÂrodkoÂw kultu w Koronie nalezÇaø takzÇe kosÂcioÂø BozÇego Ciaøa w Poznaniu, søynny z przechowywanych w nim SÂwieÎtych Hostii, oraz kosÂcioÂø bozÇogrobcoÂw w Miechowie,
do ktoÂrego pielgrzymowano, aby pomodlicÂ sieÎ przy jerozolimskiej
kopii BozÇego Grobu.
Jednym z najwazÇniejszych czynnikoÂw, ktoÂry miaø wpøyw na powstanie i rozwoÂj sanktuarioÂw PanÂskich na ziemiach polskich w sÂredniowieczu, byøa dziaøalnosÂcÂ duszpasterska zgromadzenÂ zakonnych,
gøoÂwnie benedyktynoÂw, cystersoÂw, bozÇogrobcoÂw, franciszkanoÂw
i dominikanoÂw. Od XIII w. znaczenia nabierajaÎ zakony zÇebracze ±
franciszkanoÂw i dominikanoÂw. Ich dziaøalnosÂcÂ kaznodziejska, rekolekcyjna oraz zaangazÇowanie w szerzeniu pobozÇnosÂci ludowej jest
szczegoÂlnie widoczna od poczaÎtku XV w.
ReligijnosÂcÂ franciszkanoÂw skoncentrowana byøa gøoÂwnie na ubogim i cierpiaÎcym Chrystusie. Bracia mniejsi ozÇywili w Polsce kult
DzieciaÎtka Jezus poprzez wprowadzenie jaseøek oraz nabozÇenÂstwa
¹zÇøoÂbkaº. NajwieÎkszy jednak wpøyw przypisuje sieÎ im w ksztaøtowaniu i w rozwoju kultu meÎki PanÂskiej. Niemal w kazÇdym kosÂciele
wstaÎpienie), krucyfiksami i obrazami przedstawiajaÎcymi Jego sÂmiercÂ krzyzÇowaÎ oraz
z replikami SÂwieÎtych SchodoÂw i SÂwieÎtego Grobu. Do tego typu sanktuarioÂw nalezÇaÎ
roÂwniezÇ kalwarie oraz kosÂcioøy i kaplice, w ktoÂrych przechowuje sieÎ relikwie zwiaÎzane
z tajemnicaÎ meÎki i sÂmierci Chrystusa (relikwie Drzewa KrzyzÇa sÂw. i narzeÎdzi meÎki
PanÂskiej), jak tezÇ sanktuaria TroÂjcy SÂwieÎtej, eucharystyczne i BozÇej OpatrznosÂci.
Autor skøada serdeczne podzieÎkowanie o. dr Salezemu Brzuszkowi OFM za
cenne uwagi w opracowaniu niniejszego artykuøu.
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franciszkanÂskim, w nadstawie gøoÂwnego oøtarza umieszczony byø
wizerunek Chrystusa UkrzyzÇowanego, zasÂ w nawie gøoÂwnej, kruzÇgankach lub na placu przykosÂcielnym stacje drogi krzyzÇowej. Duchowi ¹synowieº Biedaczyny z AsyzÇu szczegoÂlnie pieleÎgnowali nabozÇenÂstwo drogi krzyzÇowej, odprawiajaÎc je zazwyczaj w kazÇdaÎ niedzieleÎ2.
Okres reformacji zahamowaø rozwoÂj sanktuarioÂw PanÂskich na
ziemiach polskich. Dopiero od poczaÎtku XVII w. zaczeÎøy wyksztaøcacÂ sieÎ nowe miejsca pielgrzymkowe, zwiaÎzane gøoÂwnie z kultem
meÎki PanÂskiej. W sumie, w okresie odnowy potrydenckiej powstaøo
w Polsce niemal 40 sanktuarioÂw. Podobnie jak w okresie sÂredniowiecza, duzÇy wpøyw na powstanie i rozwoÂj badanych osÂrodkoÂw miaøa
dziaøalnosÂcÂ zakonoÂw, gøoÂwnie zÇebraczych, mecenat magnacki i szlachecki, a takzÇe dziaøalnosÂcÂ bractw i stowarzyszenÂ religijnych.
W okresie reformy potrydenckiej nastaÎpiø ogromny rozwoÂj kultu
eucharystycznego oraz cudownych wizerunkoÂw, gøoÂwnie maryjnych,
ale takzÇe Chrystusa CierpiaÎcego i UkrzyzÇowanego. W tym tezÇ okresie powstaøy na ziemiach polskich pierwsze kalwarie ± sanktuaria
meÎki PanÂskiej. Ich gøoÂwnym zadaniem byøo odtworzenie miejsc sÂwieÎtych zwiaÎzanych z zÇyciem i meÎczenÂskaÎ sÂmierciaÎ Chrystusa. Stanowiøy
cel pielgrzymek dla wielu paÎtnikoÂw, ktoÂrym gøoÂwnie ze wzgleÎdu na
sytuacjeÎ politycznaÎ w Palestynie oraz wysokie koszta nie dane byøo
staÎpacÂ po Ziemi SÂwieÎtej. W sumie od poczaÎtku XVII w. do konÂca
XVIII w. powstaøo w granicach wspoÂøczesnej Polski 15 kalwarii ±
w siedmiu opiekeÎ duszpasterskaÎ sprawowali bracia mniejsi (tab. 1).
Okres niewoli narodowej charakteryzowaø sieÎ stagnacjaÎ wieÎkszosÂci sanktuarioÂw. Do upadku wielu sanktuarioÂw przyczyniøy sieÎ
kasaty zakonoÂw. Najtrudniejsze warunki funkcjonowania osÂrodkoÂw
pielgrzymkowych panowaøy w zaborach rosyjskim i pruskim. W zaborze austriackim z kolei, do 1850 r. funkcjonowanie sanktuarioÂw
PanÂskich byøo znacznie utrudnione ze wzgleÎdu na panujaÎcy w Austrii
tzw. system joÂzefinÂski. Pomimo roÂzÇnych represji ze strony zaborcoÂw,
wieÎkszosÂcÂ sanktuarioÂw funkcjonowaøa nadal, a gøoÂwnymi czynnikami, ktoÂre miaøy na to wpøyw, byøy przede wszystkim tradycja piel2
Por. W. Smereka, Studium pasyjne, rys historyczny i teksty Drogi KrzyzÇowej,
Polskie Towarzystwo Teologiczne, KrakoÂw 1968, s. 33.
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grzymowania, troska o rozwoÂj kultu i praca duszpasterska opiekujaÎcych sieÎ nimi kustoszoÂw oraz identyfikacja walki narodowo-wyzwolenÂczej z krzyzÇem i meÎkaÎ PanÂskaÎ.
Tab. 1. Kalwarie na ziemiach Rzeczypospolitej i SÂlaÎska,
powstaøe w okresie od poczaÎtku XVII w. do konÂ ca XVIII w.
Data
fundacji
Fundator
Patronat
kalwarii
Kalwaria
krakowska 1602 r. wojewoda krakowski zakonny (franciszkanie
Zebrzydowska
Mikoøaj Zebrzydowski bernardyni)
gniezÂnienÂska 1628 r. Michaø DziaøynÂski
zakonny (franciszkanie
PakosÂcÂ
reformaci)
n/NoteciaÎ
Kalwaria
zÇmudzka
1639 r. biskup
zakonny (dominikanie)
ZÇmudzka
Jerzy Tyszkiewicz
Wejherowo
gdanÂska
1649 r. wojewoda malborski zakonny (franciszkanie
Jakub Wejher
reformaci)
Werki
wilenÂska
1662 r. biskup wilenÂski
zakonny (dominikanie)
Jerzy Biaøøozor
zakonny (franciszkanie
Kalwaria
przemyska
1668 r. wojewoda podolski
Pacøawska
Andrzej Maksymilian konwentualni)
Fredro
GoÂra Kalwaria poznanÂska
1670 r. biskup
zakonny (filipini, franStefan Wierzbowski ciszkanie bernardyni,
dominikanie, dominikanki, pijarzy)
KrzeszoÂw
wrocøawska 1661 r. opat Bernard Rosa
zakonny (cystersi)
(GruÈssau)*
Wambierzyce praska
1681 r. Daniel Paschazjusz
diecezjalny
(Albendorf)*
von Osterberg
wrocøawska 1709 r. hrabia Melchior de
zakonny (franciszkanie
GoÂra
Gaschyn
reformaci)
SÂwieÎtej Anny
(Annaberg)*
UjazdoÂw
poznanÂska
1731 r. kroÂl August II
zakonny (trynitarze)
BerzÇory
zÇmudzka
1759 r.
diecezjalny
Kobyøka
poznanÂska
1762 r. Marcin Zaøuski
diecezjalny
Cytowiany
zÇmudzka
1771 r. o. Antoni Burnicki
zakonny (franciszkanie
bernardyni)
Miadzioø Stary wilenÂska
1772 r.
zakonny (karmelici
bosi)

Lp. MiejscowosÂcÂ
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10

11
12
13
14
15

Diecezja
w 1772 r.

* ± kalwarie powstaøe na SÂlaÎsku (poza granicami oÂwczesnej Rzeczypospolitej)
ZÂroÂdøo: opracowanie wøasne na podstawie: E. Bilska-Wodecka, Kalwarie europejskie. Analiza
struktury, typoÂw i genezy, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, KrakoÂw 2003,
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s. 158, 161-163; A. Mitkowska, Wambierzyce, Zakøad Narodowy Imienia OssolinÂskich, Wrocøaw 1984, s. 33; A. Mitkowska, Kalwaria w Werkach pod Wilnem na tle kalwarii polskich
i europejskich, KrakoÂw 1998; A. Motuzas, Drogi krzyzÇowe litewskich kalwarii i ich zwiaÎzki
z PolskaÎ, ¹PrzeglaÎd Kalwaryjskiº 7(2002), s. 223-251; L.T. Tripplin, GoÂra Kalwarya czyli
Nowe Jeruzalem, poøozÇona dzisÂ w Gubernii Warszawskiej, obwodzie warszawskim, powiecie
czerskim. Opis historyczno-statystyczny, Drukarnia Gazety Codziennej, Warszawa 1854; B.J.
Wanat, Zakon KarmelitoÂw Bosych w Polsce. Klasztory karmelitoÂw i karmelitanek bosych
1605-1975, Wydawnictwo KarmelitoÂw Bosych, KrakoÂw 1974, s. 559.

Najtragiczniejszym okresem w funkcjonowaniu sanktuarioÂw
w Polsce byøy lata okupacji hitlerowskiej i sowieckiej, w trakcie ktoÂrych zniszczonych zostaøo 14 sanktuarioÂw.
Na poczaÎtku lat 80. XX w. nastaÎpiø dynamiczny rozwoÂj osÂrodkoÂw pielgrzymkowych. Byø on spowodowany przede wszystkim wyborem metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyøy na papiezÇa
i jego pielgrzymkami apostolskimi do ojczyzny oraz zmianami sytuacji politycznej i religijnej po upadku ustroju komunistycznego
w Polsce.
Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 90 sanktuarioÂw. Pomimo izÇ
stanowiaÎ one zaledwie 12% ogoÂøu3 sanktuarioÂw w Polsce, zawsze
zaznaczaøy trwaøaÎ obecnosÂcÂ w sieci osÂrodkoÂw pielgrzymkowych na
ziemiach polskich. Pod opiekaÎ braci mniejszych znajduje sieÎ ponad
50 sanktuarioÂw, w tym 7 sanktuarioÂw PanÂskich (tab. 2). NajwazÇniejszaÎ roleÎ w grupie analizowanych osÂrodkoÂw majaÎ: sanktuarium meÎki
PanÂskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej (sanktuarium o randze mieÎdzynarodowej), sanktuarium na GoÂrze sÂw. Anny (sanktuarium o randze
mieÎdzynarodowej) oraz sanktuaria pasyjne w Kalwarii Pacøawskiej,
Wejherowie, PakosÂci, Serpelicach i Alwerni (sanktuaria o randze
ponaddiecezjalnej ± ponadregionalnej).

3

Obecnie w Polsce rejestruje sieÎ okoøo 800 osÂrodkoÂw pielgrzymkowych zwiaÎzanych przede wszystkim z KosÂcioøem rzymskokatolickim. WsÂroÂd nich zdecydowanie
dominujaÎ maryjne osÂrodki pielgrzymkowe (okoøo 550 sanktuarioÂw ± 70% ogoÂøu),
z ktoÂrych w ponad 220 znajdujaÎ sieÎ koronowane na prawie papieskim wizerunki
Matki BozÇej. W ponad 150 osÂrodkach pielgrzymkowych rozwinieÎty jest szczegoÂlny
kult sÂwieÎtych lub bøogosøawionych.

Wejherowo

7

pelplinÂska

MeÎki PanÂskiej
i Matki BozÇej
Wejherowskiej

drohiczynÂska MeÎki PanÂskiej

ZÂroÂdøo: opracowanie wøasne.

Serpelice

6

5

4

MeÎki PanÂskiej
i Matki BozÇej
Kalwaryjskiej
Kalwaria
krakowska
MeÎki PanÂskiej
Zebrzydowska
i Matki BozÇej
Kalwaryjskiej
PakosÂcÂ
gniezÂnienÂska MeÎki PanÂskiej,
SÂwieÎtego KrzyzÇa

przemyska

3

Kalwaria
Pacøawska

GoÂra SÂw. Anny wrocøawska

Nazwa
sanktuarium
Pana Jezusa
CierpiaÎcego
sÂw. Anny
i MeÎki PanÂskiej

2

Diecezja
w 2009 r.
krakowska

Alwernia

MiejscowosÂcÂ

1

Lp.

kalwaria, krucyfiks, relikwie XVII w. zakonny
Drzewa KrzyzÇa SÂwieÎtego
(franciszkanie
reformaci)
kalwaria i krucyfiks
XX w.
zakonny
(kapucyni)
kalwaria i obraz Matki BozÇej XVII w. zakonny
Wejherowskiej
(franciszkanie
reformaci)

GøoÂwny przedmiot kultu

PoczaÎtki
Patronat
kultu
obraz Chrystusa CierpiaÎcego 1686 r. zakonny
Ecce Homo
(bernardyni)
figura sÂw. Anny Samotrze- XVIII w. zakonny
(franciszkanie
ciej, kalwaria i figura Matki
reformaci)
BozÇej
kalwaria i obraz Matki BozÇej XVII w. zakonny
Kalwaryjskiej
(franciszkanie
konwentualni)
kalwaria i obraz Matki BozÇej XVII w. zakonny
Kalwaryjskiej
(bernardyni)

ponaddiecezjalna

diecezjalna

ponaddiecezjalna

mieÎdzynarodowa

ponaddiecezjalna

mieÎdzynarodowa

ponaddiecezjalna

Ranga sanktuarium

Tab. 2. Sanktuaria PanÂ skie w Polsce pod patronatem braci mniejszych (stan na 31 XII 2008 r.)
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2. SANKTUARIUM MEÎKI PANÂSKIEJ
I MATKI BOZÇEJ KALWARYJSKIEJ
W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

Sanktuarium meÎki PanÂskiej i Matki BozÇej Kalwaryjskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej jest jednym z najwazÇniejszych osÂrodkoÂw kultu religijnego w Europie. W 2008 r. to sÂwieÎte miejsce odwiedziøo 1,5 mln osoÂb.
MieÎdzynarodowa ranga kalwaryjskiego sanktuarium zostaøa utrwalona juzÇ na przeøomie XIX i XX w. Obecnie o randze osÂrodka decydujaÎ
przede wszystkim jego walory religijne, kulturowe, historyczne i architektoniczne, a takzÇe poøaÎczenie kultu meÎki PanÂskiej z kultem maryjnym, kilkusetletnia tradycja zaroÂwno nabozÇenÂstw kalwaryjskich i misterium meÎki PanÂskiej, zwiaÎzki ze søugaÎ BozÇym Janem Pawøem II oraz
stale ubogacany program duszpasterski. W 1999 r. unikatowy w skali
sÂwiata zabytkowy zespoÂø architektoniczno-krajobrazowy i pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej (bazylika pw. Matki BozÇej Anielskiej, klasztor oo. franciszkanoÂw-bernardynoÂw i 40 kaplic kalwaryjskich zbudowanych pomieÎdzy goÂraÎ ZÇarek a GoÂraÎ LanckoronÂskaÎ) zostaø wpisany na listeÎ SÂwiatowego Dziedzictwa UNESCO.
PoczaÎtki sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej sieÎgajaÎ 1600 r.,
kiedy wojewoda krakowski Mikoøaj Zebrzydowski, mieszkajaÎcy
w swym zamku w Lanckoronie, postanowiø na pobliskiej goÂrze
ZÇarek (obecnie goÂra UkrzyzÇowania) wybudowacÂ kapliceÎ KrzyzÇa
SÂwieÎtego, ktoÂra miaøa bycÂ odwzorowaniem kaplicy Golgoty z Jerozolimy4. Kaplica zostaøa posÂwieÎcona 4 pazÂdziernika 1601 r. przez
nuncjusza papieskiego Klaudiusza Rangowi, w towarzystwie biskupa krakowskiego Bernarda Maciejowskiego, duchowienÂstwa
i szlachty5. W tym tezÇ dniu fundator postanowiø wybudowacÂ kapliceÎ
Grobu Chrystusa i klasztor dla braci mniejszych bernardynoÂw, ma4

Zebrzydowski posiadaø gipsowe odlewy kaplic UkrzyzÇowania i Grobu BozÇego
w Jerozolimie. Otrzymaø je od Hieronima Strzaøy ± dziedzica DaÎbroÂwki, ktoÂry przywioÂzø je z pielgrzymki, jakaÎ odbyø w latach 1596-97 do Ziemi SÂwieÎtej. Por. H.E.
Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska. Historia klasztoru bernardynoÂw i kalwaryjskich
droÂzÇek, Wydawnictwo Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 1987, s. 57.
5
A. Chadam, Modlitewnik kalwaryjski, Wydawnictwo Calvarianum, Kalwaria
Zebrzydowska 2001, s. 15.
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jaÎcych sprawowacÂ opiekeÎ nad obiema kaplicami. Bernardyni przybyli tu w 1602 r.
Istotnym, bycÂ mozÇe nawet najwazÇniejszym momentem w dalszych
dziejach Kalwarii, byø przeøom 1604 i 1605 r., kiedy Zebrzydowski
zetknaÎø sieÎ z ksiaÎzÇkaÎ Chrystiana Adrichomiusa6 opisujaÎcaÎ ZiemieÎ
SÂwieÎtaÎ i samaÎ JerozolimeÎ w czasach Chrystusa7. Zawarte w tym
dziele dokøadne odlegøosÂci pomieÎdzy poszczegoÂlnymi stacjami,
a przede wszystkim zacheÎta do odtwarzania pojmania i drogi krzyzÇowej, ostatecznie zainspirowaøy wojewodeÎ do wybudowania w swoich posiadøosÂciach kalwarii.
PoszczegoÂlne kaplice kalwaryjskie zostaøy rozmieszczone zgodnie
z planem Adrichomiusza, chocÂ juzÇ woÂwczas stwierdzono, zÇe dokøadne
odtworzenie odlegøosÂci jerozolimskich beÎdzie jednak niemozÇliwe.
WieÎkszosÂcÂ odlegøosÂci mieÎdzy poszczegoÂlnymi stacjami byøa w rezultacie o wiele døuzÇsza8. JednoczesÂnie fundator, dopatrujaÎc sieÎ podobienÂstw
miejscowego krajobrazu do krajobrazu jerozolimskiego, zmieniø nazweÎ
GoÂry ZÇarek na GolgoteÎ, wzniesienia pod LanckoronaÎ na GoÂreÎ OliwnaÎ,
wzniesienie w okolicy, gdzie powstaøa poÂzÂniej kaplica Kajfasza ± GoÂraÎ
Syjon, teren, na ktoÂrym wzniesiono Ratusz Piøata ± GoÂraÎ Moria, zasÂ
pøynaÎcaÎ pod GoÂraÎ OliwnaÎ rzeczkeÎ SkawinkeÎ na Cedron. NalezÇy zaznaczycÂ, zÇe kalwaria zbudowana w dobrach Zebrzydowskiego byøa pierwszaÎ w Europie imitacjaÎ jerozolimskiej Via Crucis o peønej liczbie stacji.
KoncepcjeÎ budowy, a przede wszystkim finansowe pokrycie
kosztoÂw stawiania kolejnych kaplic meÎki PanÂskiej w caøosÂci przypisuje sieÎ Zebrzydowskiemu. GøoÂwnym projektantem i wykonawcaÎ
zamierzenÂ wojewody byø flamandzki architekt Paweø Baudarth. Do
sÂmierci wojewody w 1620 r. wzniesiono 17 kaplic. RozpoczeÎte dzieøo
6
Adrichomius Christianus (1533-1585) ± przeøozÇony klasztoru sÂw. Barbary
w Delf w Niderlandach. W swych dwoÂch dzieøach: Jerusalem sicut Christi tempore
florvit, et suburbanonem insignionunque; historianum eius breuis descripto (Kolonia
1584), Theatrum Terrae Sanctae et biblicarum historiarum (Kolonia 1590) opisaø dokøadnie miejsca zwiaÎzane z zÇyciem i meÎkaÎ Chrystusa w Jerozolimie.
7
A. Chadam, Geneza Kalwarii Zebrzydowskiej, w: red. A. Jackowski, Tradycje,
wspoÂøczesnosÂcÂ i przyszøosÂcÂ pielgrzymek w Kalwarii Zebrzydowskiej, ¹Peregrinus Cracoviensisº 2(1995), s. 22.
8
A. Chadam, KroÂtka historia Kalwarii, Wydawnictwo Calvarianum, Kalwaria
Zebrzydowska 1997, s. 4-5.
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Mikoøaja Zebrzydowskiego kontynuowaø jego syn Mikoøaj Jan ±
miecznik koronny, a nasteÎpnie jego wnuk Michaø.
Pierwsze nabozÇenÂstwo drogi krzyzÇowej w Kalwarii odprawiono
w dzienÂ PodwyzÇszenia KrzyzÇa sÂw. w 1608 r.9 WiadomosÂcÂ o nim,
a takzÇe o kolejnych ¹nabozÇenÂstwach jerozolimskichº szybko rozeszøa sieÎ po Polsce. JuzÇ w 1609 r. w nabozÇenÂstwie odprawianym
w sÂwieÎto Znalezienia KrzyzÇa SÂwieÎtego uczestniczyøo 6 tys. wiernych, zasÂ w odpusÂcie PodwyzÇszenia KrzyzÇa SÂwieÎtego 8 tys.10 Pielgrzymi przybywali ze Lwowa, Lublina, Warszawy, SÂlaÎska, Moraw,
a nawet z Litwy, Prus, Podola i Woøynia. Najbardziej licznaÎ grupaÎ
w trakcie pierwszych odpustoÂw byøa liczaÎca 2 tys. paÎtnikoÂw kompania
goÂrnikoÂw z Wieliczki i Bochni11.
W 1614 r. do Kalwarii przybyøa zbiorowa pielgrzymka z Cieszyna,
w ktoÂrej uczestniczyø po przejsÂciu z luteranizmu na katolicyzm ksiaÎzÇeÎ
cieszynÂski Adam Wacøaw. Do 1632 r. nowaÎ ¹PolskaÎ JerozolimeÎº ±
jak zaczeÎto nazywacÂ sanktuarium ± odwiedziøo ponad 15 biskupoÂw,
wielu senatoroÂw i przedstawicieli szlachty12.
Jeszcze wieÎkszy rozgøos sanktuarium nastaÎpiø po roku 1641, kiedy
Stanisøaw Paszkowski, wøasÂciciel saÎsiedniej KopytoÂwki przekazaø bernardynom cudowny obraz Matki BozÇej, na ktoÂrym 3 maja 1641 r.
widziano pøynaÎce z oczu Maryi krwawe øzy. Kult obrazu rozwinaÎø sieÎ
bardzo szybko, tak zÇe juzÇ w poøowie XVIII w. odpust WniebowzieÎcia
NMP gromadziø wieÎcej pielgrzymoÂw nizÇ odpust wielkotygodniowy.
Trudno jest dokøadnie okresÂlicÂ wielkosÂcÂ i zasieÎg ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej w XVII-XIX w.,
gdyzÇ bernardyni zaczeÎli rejestrowacÂ liczbeÎ paÎtnikoÂw dopiero od koronacji obrazu Matki BozÇej w 1887 r.13 NiewaÎtpliwie sanktuarium juzÇ
w poøowie XVII w. nalezÇaøo do najwazÇniejszych miejsc pielgrzymko9

H.E. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska, s. 22.
I. Soøjan, Kalwaria Zebrzydowska na tle innych osÂrodkoÂw pielgrzymkowych,
w: red. A. Jackowski, Tradycje, wspoÂøczesnosÂcÂ i przyszøosÂcÂ pielgrzymek w Kalwarii
Zebrzydowskiej, s. 78.
11
J. èepkowski, Kalwaria Zebrzydowska i jeÂj okolice pod wzgleÎdem dziejowym
i archeologicznym, Wydawnictwo Dzieø Literackich, KrakoÂw 1850, s. 32.
12
A. Chadam, KroÂtka historia Kalwarii, s. 7.
13
I. Soøjan, Kalwaria Zebrzydowska na tle, s. 78-79.
10
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wych, skoro zostaøo wymienione w dziele Morze èaski BozÇey autorstwa Piotra Hiacynta Pruszcza14.
Ranga osÂrodka wzrosøa w drugiej poøowie XIX w. ZøozÇyøy sieÎ na
to nasteÎpujaÎce czynniki: autonomia Galicji, trudnosÂci w pielgrzymowaniu do poøozÇonej na terenie zaboru rosyjskiego CzeÎstochowy,
doprowadzenie linii kolejowej øaÎczaÎcej KalwarieÎ z Krakowem i TrzebiniaÎ, a przede wszystkim bogaty program duszpasterski realizowany
w sanktuarium przez bernardynoÂw15.
Wedøug A. Jackowskiego na przeøomie XIX i XX w. Kalwaria
Zebrzydowska nalezÇaøa do dziesieÎciu najwazÇniejszych osÂrodkoÂw kultu religijnego w Europie, a pielgrzymowaøo do niej w ciaÎgu roku
okoøo 300-350 tys. osoÂb16.
Ruch pielgrzymkowy wyrazÂnie wzrastaø podczas wieÎkszych uroczystosÂci. W koronacji obrazu Matki BozÇej Kalwaryjskiej w 1887 r.
uczestniczyøo ok. 230 tys. wiernych z Galicji, KroÂlestwa Polskiego,
WeÎgier, Moraw, SÂlaÎska, KsieÎstwa PoznanÂskiego i Litwy, a podczas
jubileuszu 300-lecia zaøozÇenia Kalwarii w 1902 r. przybyøo do sanktuarium ok. 500 tys. paÎtnikoÂw.
W poczaÎtkach XX w. sanktuarium kalwaryjskie byøo jednym
z najwazÇniejszych osÂrodkoÂw pielgrzymkowych w monarchii austro-weÎgierskiej i nalezÇaøo do grupy kilkunastu duzÇych osÂrodkoÂw pielgrzymkowych (Grosse Wallfahtrsorte)17.
Po odzyskaniu przez PolskeÎ niepodlegøosÂci w 1918 r. zasieÎg przestrzenny pielgrzymek do Kalwarii Zebrzydowskiej znacznie sieÎ powieÎkszyø. W okresie mieÎdzywojennym do sanktuarium przybywaøo
co najmniej okoøo 250 tys. pielgrzymoÂw z caøej Europy18.
14
P.H. Pruszcz, Morze èaski BozÇey, ktoÂre Pan BoÂg w Koronie Polskiej, po
roÂzÇnych mieyscach przy obrazach Chrystusa Pana i Matki Jego wylewa, KrakoÂw
1662, s. 9. Dzieøo Pruszcza uznaje sieÎ za najstarszy informator o cudownych wizerunkach i miejscach kultu Polski w XVII w.
15
I. Soøjan, OsÂrodki kultu maryjnego w Karpatach Polskich (1772-1992), IGiGP
UJ, KrakoÂw 2002, s. 77-78.
16
A. Jackowski, Kalwaria Zebrzydowska w sieci osÂrodkoÂw pielgrzymkowych
w Polsce i w Europie, w: A. Jackowski (red.) Tradycje, wspoÂøczesnosÂcÂ i przyszøosÂcÂ
pielgrzymek w Kalwarii Zebrzydowskiej, ¹Peregrinus Cracoviensisº 2(1995), s. 65.
17
È sterreichers Wallfahrtsorte, Wien 1914, s. 56.
A. Hoppe, Des O
18
A. Jackowski, Kalwaria Zebrzydowska w sieci, s. 66.
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Wybuch II wojny sÂwiatowej zahamowaø rozwoÂj ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium. Ponowne ozÇywienie pielgrzymowania do
Kalwarii nastaÎpiøo po zakonÂczeniu okupacji hitlerowskiej, jednak
trwaøo bardzo kroÂtko, ze wzgleÎdu na oÂwczesnaÎ sytuacjeÎ politycznaÎ
w kraju. Pomimo antyreligijnej polityki wøadz panÂstwowych i søuzÇb
bezpieczenÂstwa corocznie przybywaøo do Kalwarii ok. 200-250 tys.
pielgrzymoÂw19.
Ogromny wpøyw na rozwoÂj sanktuarium od konÂca lat 70. XX w.
miaø wyboÂr metropolity krakowskiego kardynaøa Karola Wojtyøy na
papiezÇa. Jan Paweø II dwukrotnie podczas swoich podroÂzÇy apostolskich do Polski odwiedziø sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej20.
W trakcie pierwszej wizyty w 1979 r., Ojciec SÂwieÎty nadaø kosÂcioøowi
pw. Matki BozÇej Anielskiej tytuø bazyliki mniejszej. Podczas drugiej
pielgrzymki do Kalwarii 19 sierpnia 2002 r. papiezÇ przewodniczyø
uroczystosÂciom zwiaÎzanym z jubileuszem 400-lecia sanktuarium
oraz zawierzyø Matce BozÇej Kalwaryjskiej losy KosÂcioøa, Polski
i swojaÎ osobeÎ. Ze wzgleÎdu na wieÎzi, jakie øaÎczyøy Ojca SÂwieÎtego Jana
Pawøa II z sanktuarium kalwaryjskim, Kalwaria Zebrzydowska nazywana jest bardzo czeÎsto KalwariaÎ PapieskaÎ21. Warto roÂwniezÇ podkresÂlicÂ, zÇe nasteÎpca Jana Pawøa II na Stolicy Piotrowej ± papiezÇ
Benedykt XVI, podczas pielgrzymki do Polski, 26 maja 2006 r. odwiedziø sanktuarium kalwaryjskie i modliø sieÎ przed cudownym obrazem Matki BozÇej Kalwaryjskiej.
Od konÂca lat 70. XX w. widoczny jest staøy wzrost liczby pielgrzymoÂw przybywajaÎcych do Kalwarii Zebrzydowskiej22. Dla przy19

TamzÇe, s. 67.
Podczas IV pielgrzymki do ojczyzny, 4 czerwca 1991 r., papiezÇ w drodze
z Krakowa do Wadowic zatrzymaø sieÎ na rynku w Kalwarii Zebrzydowskiej i udzieliø
bøogosøawienÂstwa mieszkanÂcom miasta.
21
Podczas III pielgrzymki do ojczyzny, 10 czerwca 1987 r., Ojciec SÂwieÎty Jan
Paweø II modliø sieÎ przed obrazem Matki BozÇej Kalwaryjskiej na krakowskich Bøoniach i ofiarowaø Matce BozÇej zøotaÎ roÂzÇeÎ.
22
Autor skøada podzieÎkowania o. Damianowi Muskusowi OFM ± kustoszowi
sanktuarium MeÎki PanÂskiej i Matki BozÇej Kalwaryjskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
oraz o. Antoniemu Klusce OFM za udosteÎpnienie ksiaÎg pielgrzymkowych oraz udzielenie cennych informacji zwiaÎzanych z ruchem pielgrzymkowym do sanktuarium
kalwaryjskiego.
20
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køadu mozÇna podacÂ, zÇe w 1970 r. zarejestrowano w sanktuarium 256
grup pielgrzymkowych, w 1975 r. ± 320, w 1978 r. ± 565, w 1980 r. ±
1 563, w 2000 r. ± 2 622, w 2006 r. ± 3 823, a w 2008 r. ± 4 091 grup23.
NajwieÎksze nateÎzÇenie ruchu pielgrzymkowego w ostatnich latach
nastaÎpiøo po wspomnianej wizycie Ojca SÂwieÎtego Jana Pawøa II
w Kalwarii (19 sierpnia 2002 r.)24, a takzÇe po sÂmierci papiezÇa Polaka
(2 kwietnia 2005 r.). W 2006 r. w ksieÎgach pielgrzymkowych zarejestrowano 1 063 tys. osoÂb, a w 2007 r. ± 1 308 tys. osoÂb25.
NajwieÎcej paÎtnikoÂw przybywa do Kalwarii Zebrzydowskiej podczas Wielkiego Tygodnia (uroczystosÂci poøaÎczone z misterium meÎki
PanÂskiej) oraz w sierpniu podczas kilkudniowych uroczystosÂci odpustowych zwiaÎzanych ze sÂwieÎtem WniebowzieÎcia NajsÂwieÎtszej Maryi
Panny.
Misterium meÎki PanÂskiej rozpoczyna sieÎ w NiedzieleÎ PalmowaÎ
¹Wjazdem Pana Jezusa do Jerozolimyº, a konÂczy w Wielki PiaÎtek
drogaÎ krzyzÇowaÎ na GolgoteÎ. Opiekunowie sanktuarium szacujaÎ, zÇe
co roku w wielkopiaÎtkowym nabozÇenÂstwie uczestniczy okoøo 150 tys.
pielgrzymoÂw z caøej Polski26.
WieÎkszym udziaøem pielgrzymoÂw od uroczystosÂci wielkopiaÎtkowych odznacza sieÎ odpust WniebowzieÎcia NMP, w ktoÂrym uczestni23

H.E. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska, s. 227; W. WasÂko, Kalwaria Zebrzydowska. Regestrum pielgrzymek, wycieczek, grup turystycznych oprowadzonych
po obiektach sakralnych przez Braci KlerykoÂw WSD OO. BernardynoÂw w Kalwarii
Zebrzydowskiej w Roku PanÂskim 1980, Archiwum Prowincji OO. BernardynoÂw
w Krakowie, sygn. IV-c-166.; A. Kluska, Pielgrzymi Kalwaryjscy 2008, Archiwum
Sanktuarium MeÎki PanÂskiej i Matki BozÇej Kalwaryjskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
(rkp).
24
W ciaÎgu nasteÎpnych tygodni po pielgrzymce papieskiej w sanktuarium kalwaryjskim rejestrowano kilka tysieÎcy pielgrzymoÂw dziennie. Ten ogromny ruch paÎtniczy
zmalaø dopiero poÂzÂnaÎ jesieniaÎ. Szacuje sieÎ, zÇe w 2002 r. do sanktuarium w Kalwarii
Zebrzydowskiej przybyøo ponad 1 mln osoÂb.
25
A. Kluska, Pielgrzymi Kalwaryjscy 2006, Archiwum Sanktuarium MeÎki PanÂskiej i Matki BozÇej Kalwaryjskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej (rkp); A. Kluska, Pielgrzymi Kalwaryjscy 2007, Archiwum Sanktuarium MeÎki PanÂskiej i Matki BozÇej Kalwaryjskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej (rkp).
26
W 2007 r. w obchodach Niedzieli Palmowej wzieÎøo udziaø okoøo 50 tys. pielgrzymoÂw, natomiast w caøym odpusÂcie Wielkiego Tygodnia okoøo 150 tys. osoÂb. Por.
A. Kluska, Pielgrzymi Kalwaryjscy 2007.
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czy ponad 200 tys. osoÂb z caøej Polski27. Jest to bez waÎtpienia jeden
z najwieÎkszych odpustoÂw obchodzonych w Polsce. Odpust rozpoczyna sieÎ we wtorek (przed niedzielaÎ wypadajaÎcaÎ po 15 sierpnia) od
nieszporoÂw, zasÂ gøoÂwne uroczystosÂci odbywajaÎ sieÎ w niedzieleÎ. WyjaÎtkowy charakter majaÎ procesje pogrzebu oraz wniebowzieÎcia i Triumfu Matki BozÇej, w ktoÂrych uczestniczy kilkadziesiaÎt tysieÎcy wiernych. Liczba sÂwieckich asyst bioraÎcych udziaø w tych procesjach
wzrosøa po 1945 r. W ostatnich latach przy trumience i figurze Matki
BozÇej WniebowzieÎtej w czasie procesji zasÂnieÎcia i wniebowzieÎcia
NMP weÎdruje ponad 90 asyst28.
AnalizujaÎc mapeÎ przedstawiajaÎcaÎ zasieÎg przestrzenny oddziaøywania sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej w 2007 r., widacÂ
zdecydowanaÎ dominacjeÎ metropolii krakowskiej (z diecezji krakowskiej zarejestrowano 582 grupy, tarnowskiej ± 286, bielsko-zÇywieckiej
± 273 i kieleckiej ± 111 grup) oraz duzÇy udziaø diecezji katowickiej
(257 grup). UwageÎ zwraca znaczna liczba grup z odlegøych diecezji:
øomzÇynÂskiej (84 grupy), szczecinÂsko-kamienÂskiej (77), gdanÂskiej (67)
i pelplinÂskiej (61 grup)29. W sumie z metropolii krakowskiej w 2007 r.
do kalwaryjskiego sanktuarium przybyøo øaÎcznie niemal 35% ogoÂøu
zarejestrowanych grup z Polski. NajwieÎksza liczba grup pielgrzymkowych z diecezji krakowskiej wiaÎzÇe sieÎ z faktem, zÇe sanktuarium
w Kalwarii Zebrzydowskiej nalezÇy, obok sanktuarium BozÇego Miøosierdzia w Krakowie-èagiewnikach, do gøoÂwnych osÂrodkoÂw pielgrzymkowych diecezji. 15 sierpnia 1946 r. kardynaø Adam Sapieha
przed cudownym obrazem Matki BozÇej Kalwaryjskiej zawierzyø Niepokalanemu Sercu Maryi caøaÎ archidiecezjeÎ krakowskaÎ. Od 1948 r.
biskup ordynariusz baÎdzÂ tezÇ jeden z sufraganoÂw krakowskich uczestniczy w gøoÂwnych uroczystosÂciach kalwaryjskich.
Od kilku do kilkudziesieÎciu tysieÎcy pielgrzymoÂw bierze udziaø
w tradycyjnych dorocznych pielgrzymkach stanowych organizowa27

W 2007 r. w odpusÂcie WniebowzieÎcia NMP w Kalwarii Zebrzydowskiej uczestniczyøo ponad 250 tys. wiernych ± w Pogrzebie Matki BozÇej (17 sierpnia) ± 100 tys.,
w uroczystosÂci WniebowzieÎcia NMP (19 sierpnia) ± 100 tys. osoÂb, zasÂ w pozostaøe dni
odpustu okoøo 50 tys. pielgrzymoÂw. Por. A. Kluska, Pielgrzymi Kalwaryjscy 2007.
28
A. Kluska, Pielgrzymi Kalwaryjscy 2007.
29
TamzÇe.
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nych przez franciszkanoÂw, a takzÇe przez roÂzÇne wydziaøy Kurii Metropolitalnej w Krakowie: pielgrzymce chorych (I sobota lipca), mieÎdzypowiatowej pielgrzymce strazÇakoÂw i pielgrzymce zaprzeÎgoÂw konnych (sierpienÂ), pielgrzymce Ruchu SÂwiatøo-ZÇycie oraz søuzÇby liturgicznej (ostatnia sobota sierpnia), archidiecezjalnej pielgrzymce rodzin30 (niedziela po 8 wrzesÂnia), maøopolskiej pielgrzymce rzemiesÂlnikoÂw i kupcoÂw (II niedziela wrzesÂnia), pielgrzymce franciszkanÂskiego zakonu sÂwieckich (IV niedziela wrzesÂnia), pielgrzymce Papieskiej
Akademii Teologicznej (wrzesienÂ) oraz Pielgrzymce Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Bardzo licznym udziaøem wiernych odznaczajaÎ
sieÎ roÂwniezÇ obchody rocznic pielgrzymek Ojca SÂwieÎtego Jana Pawøa
II (7 czerwca i 19 sierpnia) i pielgrzymki Benedykta XVI (27 maja)
do kalwaryjskiego sanktuarium, a takzÇe rocznica sÂmierci papiezÇa
Polaka (2 kwietnia).
Grupy zagraniczne stanowiaÎ ponad 10% ogoÂøu rejestrowanych
w sanktuarium grup pielgrzymkowo-turystycznych. W 2008 r. w ksieÎgach pielgrzymkowych zarejestrowano ponad 14 tys. cudzoziemcoÂw
w 450 grupach z 51 krajoÂw sÂwiata31 (najwieÎcej z Søowacji, Wøoch,
Niemiec, Wielkiej Brytanii, WeÎgier, Francji, Czech, Ukrainy i StanoÂw Zjednoczonych).
NalezÇy przypuszczacÂ, zÇe mieÎdzynarodowa ranga sanktuarium
w Kalwarii Zebrzydowskiej w ciaÎgu najblizÇszych lat jeszcze bardziej
sieÎ umocni, zasÂ liczba pielgrzymoÂw i turystoÂw, zwøaszcza zagranicznych
beÎdzie systematycznie wzrastacÂ. NiewaÎtpliwie do najwazÇniejszych
czynnikoÂw, ktoÂre mogaÎ miecÂ na to wpøyw, jest obok tradycji pielgrzymowania i bogatego programu duszpasterskiego, roÂwniezÇ poøozÇenie
Kalwarii na szlaku papieskim, fakt wpisania klasztoru i parku piel-

30
Pielgrzymka rodzin w 1993 r. zastaÎpiøa organizowanaÎ wczesÂniej pielgrzymkeÎ
meÎzÇczyzn i møodziezÇy meÎskiej oraz pielgrzymkeÎ kobiet i møodziezÇy zÇenÂskiej, ktoÂrych
inicjatorem byø jeszcze w latach 60. XX wieku arcybiskup Karol Wojtyøa.
31
Dla poroÂwnania mozÇna podacÂ, zÇe w sanktuarium BozÇego Miøosierdzia w Krakowie-èagiewnikach oraz w Domu Rodzinnym Ojca SÂwieÎtego Jana Pawøa II rejestruje
sieÎ pielgrzymoÂw i turystoÂw z ponad 90 krajoÂw sÂwiata, w sanktuarium na Jasnej GoÂrze
z ponad 80 krajoÂw, w maryjnych osÂrodkach pielgrzymkowych w Lourdes i Fatima
z ponad 70, w ParyzÇu ± Rue du Bac ± z ponad 50 krajoÂw sÂwiata.
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grzymkowego na listeÎ SÂwiatowego Dziedzictwa UNESCO (1 grudnia
1999 r.) oraz oczekiwana beatyfikacja søugi BozÇego Jana Pawøa II.
3. SANKTUARIUM MEÎKI PANÂSKIEJ
W PAKOSÂCI N/NOTECIAÎ32

WiadomosÂcÂ o wybudowaniu na polach Zebrzydowskich kalwarii
w kroÂtkim czasie obiegøa ziemie oÂwczesnej Polski. W 1628 r., kiedy
powstawaøy ostatnie kaplice w Kalwarii Zebrzydowskiej, w PakosÂci
na Kujawach rozpoczeÎto budoweÎ drugiej polskiej kalwarii.
Inicjatorem budowy byø oÂwczesny proboszcz PakosÂci ks. Albert
KeÎsicki, ktoÂry przeglaÎdajaÎc mapeÎ Adrichomiusza, zauwazÇyø podobienÂstwo mieÎdzy poøozÇeniem Jerozolimy a uksztaøtowaniem okolic PakosÂci33. Ks. KeÎsicki pragnaÎø poprzez budoweÎ stacji meÎki PanÂskiej umocnicÂ na nowo wiareÎ katolickaÎ w miesÂcie oraz ozÇywicÂ
i wzmocnicÂ kult Chrystusa UkrzyzÇowanego34.
Przy budowie i rozmieszczeniu kaplic wzorowano sieÎ na mapie
Christianusa Adrichomiusa umieszczonej w Theatrum Terrae Sanctae et biblicarum historianum cum Tabulis geographicis aere expressis.
Dzieøo to prawdopodobnie posiadaø w swoim ksieÎgozbiorze ks. KeÎsicki35. JuzÇ w 1628 r. w wyznaczonych miejscach postawiono krzyzÇe,

32
PakosÂcÂ ± miasto poøozÇone w poøudniowo-zachodniej czeÎsÂci woj. kujawsko-pomorskiego (w archidiecezji gniezÂnienÂskiej), na Pojezierzu GniezÂnienÂskim, nad
NoteciaÎ, miedzy jeziorami Pakoskim i Mielno, ok. 11 km na zachoÂd Inowrocøawia.
33
WsÂroÂd nielicznych, wspoÂøczesnych opracowanÂ dotyczaÎcych genezy i funkcjonowania sanktuarium w PakosÂci, na szczegoÂlnaÎ uwageÎ zasøuguje praca o. Kamila
Paczkowskiego OFM. Por. K. Paczkowski, Kalwaria Pakoska. Historia ± Motywy
powstania ± Celebracja, Fundacja ¹Kalwaria Pakoskaº, PakosÂcÂ 2008.
34
W 1560 r. wøasÂciciel PakosÂci Jan Erazm Krotowski przeszedø na stroneÎ husytoÂw. Do 1597 r. innowiercy przejeÎli obydwa kosÂcioøy katolickie (parafialny pw. NajsÂwieÎtszej Maryi Panny oraz kosÂcioÂø pw. sÂw. Jakuba). W tym tezÇ czasie doszøo w miesÂcie
do ostrych starcÂ mieÎdzy katolikami i innowiercami. W 1608 r. do PakosÂci przyszedø
nowy proboszcz ks. Albert KeÎsicki, a dwa lata poÂzÂniej dobra pakoskie nabyøa po
Krotowskim rodzina DziaøynÂskich.
35
Cz. Sikorski, Kalwaria Pakoska. Przewodnik, PakosÂcÂ 1992, s. 13.
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przy ktoÂrych ks. KeÎsicki poprowadziø po raz pierwszy nabozÇenÂstwo
drogi krzyzÇowej.
Fundatorem kalwarii byø Michaø DziaøynÂski, ktoÂry ofiarowaø
grunt pod budoweÎ i w 1629 r. wydaø oficjalny dokument fundacyjny. Jego brat, Paweø DziaøynÂski, potwierdziø ten akt i sprowadziø dla
posøugi duszpasterskiej i opieki nad kalwariaÎ franciszkanoÂw reformatoÂw. W 1631 r. metropolita gniezÂnienÂski, arcybiskup Jan WeÎzÇyk
zatwierdziø dokument fundacyjny.
W 1647 r. na prosÂbeÎ ks. KeÎsickiego i za zgodaÎ prymasa Macieja
èubienÂskiego opiekeÎ nad kalwariaÎ oficjalnie przejaÎø Zakon Braci
Mniejszych. Podczas uroczystosÂci, ktoÂre odbyøy sieÎ w NiedzieleÎ PalmowaÎ, ks. KeÎsicki przekazaø franciszkanom klucze, przywileje i jurysdykcje.
PoniewazÇ gromadzenie funduszy na budoweÎ kaplic kalwaryjskich
byøy sprzeczne ze sÂlubem uboÂstwa skøadanym przez zakonnikoÂw,
dlatego w 1658 r. zrezygnowali z zarzaÎdu kalwarii36. Zaledwie dwa
lata poÂzÂniej, na prosÂbeÎ mieszkanÂcoÂw PakosÂci, franciszkanie ponownie zostali kustoszami kalwarii, peøniaÎc teÎ funkcjeÎ azÇ do kasaty konwentu w 1832 r.37 Po kasacie klasztoru opiekeÎ nad kalwariaÎ przejeÎøo
duchowienÂstwo diecezjalne. Franciszkanie powroÂcili do PakosÂci dopiero 4 pazÂdziernika 1931 r.
Podczas okupacji hitlerowskiej zakonnicy zostali zmuszeni do
opuszczenia kalwarii. Niemcy urzaÎdzili w wieÎkszych kaplicach magazyny, natomiast mniejsze kaplice staøy sieÎ miejscem zabaw dla dzieci
niemieckich. Franciszkanie powroÂcili ponownie do PakosÂci w maju
1945 r. i do dzisÂ sprawujaÎ opiekeÎ duszpasterskaÎ w sanktuarium.
Kalwaria Pakoska zostaøa podzielona na dwie drogi procesyjne:
drogeÎ pojmania i drogeÎ krzyzÇowaÎ. Obecnie skøada sieÎ z 25 kaplic38,
z ktoÂrych wieÎkszosÂcÂ zostaøa zbudowana po 1660 r.39
36

TamzÇe, s. 13-14.
Dekret RzaÎdu Pruskiego zamykajaÎcy klasztor w PakosÂci zostaø podpisany 25
grudnia 1832 r. W 1838 r. Kalwaria przeszøa pod administracjeÎ miejscowego proboszcza.
38
Kaplica UkrzyzÇowania peøni obecnie funkcjeÎ kosÂcioøa parafialnego dla utworzonej 6 listopada 1975 r. przez kard. Stefana WyszynÂskiego parafii pw. Pana Jezusa
UkrzyzÇowanego i Matki BozÇej Bolesnej. Duszpasterzami w tej parafii saÎ roÂwniezÇ
franciszkanie reformaci.
37
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Ruch pielgrzymkowy do Kalwarii Pakoskiej rozpoczaÎø sieÎ juzÇ
w drugiej poøowie XVII w. W uroczystosÂciach i nabozÇenÂstwach kalwaryjskich w XVIII w. uczestniczyøo ok. 20 tys. paÎtnikoÂw z Kujaw,
Paøuk, Wielkopolski, Mazowsza, SÂlaÎska a nawet z WeÎgier, Czech
i Niemiec40.
Ks. Karol Kieøczewski opisaø wielkie uroczystosÂci, jakie odbyøy
sieÎ w sanktuarium w 1841 r., kiedy do PakosÂci pielgrzymowaø arcypasterz Marcin Dunin, ¹by podzieÎkowacÂ Jezusowi Kalwaryjskiemu
za uwolnienie z kazÂni wieÎziennej w Koøobrzegu. 3 maja prowadziø
wielkaÎ procesjeÎ na KalwarieÎ. Szøo z nim przeszøo 30 000 ludu. Do
konfesjonaøoÂw zasiadøo 50 ksieÎzÇy [...]º41.
O randze sanktuarium pakoskiego mozÇe sÂwiadczycÂ tezÇ fakt, zÇe
w ciaÎgu wiekoÂw na gøoÂwne uroczystosÂci w sÂwieÎto Znalezienia KrzyzÇa
SÂwieÎtego: PodwyzÇszenia KrzyzÇa SÂwieÎtego przybywali do sanktuarium biskupi wrocøawscy, sufragani gniezÂnienÂscy i poznanÂscy, kanonicy metropolitalni z Gniezna i opaci z Mogilna i Trzemeszna42.
W XVIII w. odpusty oraz piaÎtki Wielkiego Postu gromadziøy na
Kalwarii ok. 20 tys. paÎtnikoÂw43. Nie bez znaczenia dla przybywajaÎcych do PakosÂci paÎtnikoÂw byøy odpusty nadane przez papiezÇy oraz
biskupoÂw gniezÂnienÂskich do poszczegoÂlnych stacji drogi krzyzÇowej.
Obecnie sanktuarium w PakosÂci jest najwazÇniejszym miejscem
kultu meÎki PanÂskiej na Kujawach i w poÂønocnej czeÎsÂci Wielkopolski. NajwieÎcej paÎtnikoÂw przybywa tam podczas gøoÂwnych odpustoÂw:
w niedzieleÎ po 3 maja (dawne sÂwieÎto Znalezienia KrzyzÇa SÂwieÎtego)
oraz w niedzieleÎ po 14 wrzesÂnia (sÂwieÎto PodwyzÇszenia KrzyzÇa SÂwieÎtego). W dzienÂ przed odpustem oraz w samym dniu odpustu odprawiane saÎ nabozÇenÂstwa kalwaryjskie. W uroczystosÂciach odpustowych
39
WyjaÎtek stanowiaÎ kaplice: WniebowzieÎcia NMP i Judasz, zbudowane przed
1647 r., a wieÎc jeszcze przed sÂmierciaÎ ks. KeÎsickiego. Por. Cz. Sikorski, Kalwaria
Pakoska, s. 16-17.
40
Cz. Sikorski, Kalwaria Pakoska, s. 9, 15.
41
K. Kieøczewski, Z PrzeszøosÂci PakosÂci na uczczenie trzechsetletniej rocznicy
zaøozÇenia Kalwarji 1628-1928, Nakøadem Kasy Kalwaryjskiej w PakosÂci, PakosÂcÂ 1928,
s. 79.
42
E. Frankiewicz, W søuzÇbie dzieøa odkupienia, ¹Przewodnik Katolickiº 1974, nr
10, s. 5.
43
K. Kieøczewski, Z PrzeszøosÂci PakosÂci, s. 54.
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bierze udziaø okoøo 5 tys. pielgrzymoÂw, ktoÂrzy przybywajaÎ tu pieszo
z okolicznych parafii. WieÎkszaÎ rangeÎ posiada odpust wrzesÂniowy ±
jest on poøaÎczony z dozÇynkami gminnymi i gromadzi znacznie wieÎcej
pielgrzymoÂw nizÇ odpust majowy. Uroczystej mszy sÂw. odpustowej
przewodniczy jeden z biskupoÂw diecezji gniezÂnienÂskiej.
Niespotykany w innych kalwariach polskich jest przebieg uroczystosÂci podczas liturgii Triduum Sacrum. W Wielki Czwartek,
o godz. 18 w kosÂciele pw. sÂw. Bonawentury odprawiana jest msza
sÂw. Wieczerzy PanÂskiej, po ktoÂrej o godz. 20 rozpoczyna sieÎ pierwsza
czeÎsÂcÂ obchodoÂw ± Droga pojmania. Podczas tego nabozÇenÂstwa, pielgrzymi w procesji nawiedzajaÎ kaplice Wieczernik, PozÇegnanie z MatkaÎ, OgroÂd Oliwny, Judasz, Potok Cedron, Brama Jerozolimska, Annasz oraz Kajfasz ± WieÎzienie. Do tej ostatniej kaplicy procesja
dociera okoøo godziny 23, konÂczaÎc celebracjeÎ Drogi pojmania odsÂpiewaniem PiesÂni na dobranoc Panu Jezusowi.
W Wielki PiaÎtek, o godz. 3, sÂpiewem piesÂni Na dzienÂ dobry Panu
Jezusowi rozpoczyna sieÎ druga czeÎsÂcÂ obchodoÂw ± nabozÇenÂstwo Drogi
meÎki, ktoÂrego zakonÂczenie nasteÎpuje przed poøudniem w kaplicy
Grobu BozÇego44. Zgodnie z tradycjaÎ, pielgrzymi powinni uczestniczycÂ w obydwoÂch czeÎsÂciach obchodoÂw, gdyzÇ opuszczenie Drogi meÎki
oznaczaøoby pozostawienie cierpiaÎcego Jezusa w WieÎzieniu.
We wszystkie piaÎtki Wielkiego Postu odprawiana jest na Kalwarii droga krzyzÇowa. Na nabozÇenÂstwo to przybywajaÎ wierni z parafii,
a takzÇe pielgrzymi z dekanatu Barcin (pieszo i autokarami). Po zakonÂczeniu nabozÇenÂstwa w kosÂciele odprawiana jest msza sÂw. z kazaniem pasyjnym, po ktoÂrej wystawiany jest relikwiarz Drzewa KrzyzÇa
SÂwieÎtego45.
W poniedziaøek wielkanocny w sanktuarium uroczysÂcie obchodzony jest odpust Emmaus. Zgodnie z wielowiekowaÎ tradycjaÎ pielgrzymi uczestniczaÎ w procesji z relikwiaÎ Drzewa KrzyzÇa SÂwieÎtego,
44

Pierwsza, ¹nocnaº czeÎsÂcÂ Drogi meÎki trwa w godzinach od 3. do 6.; druga,
¹dziennaº czeÎsÂcÂ tego nabozÇenÂstwa rozpoczyna sieÎ o godz. 9 i konÂczy okoøo 12
w kaplicy Grobu BozÇego.
45
Relikwiarz Drzewa KrzyzÇa SÂwieÎtego w klasztorze franciszkanoÂw w PakosÂci
jest obecnie najwieÎkszym polskim relikwiarzem przechowujaÎcym tego typu relikwie.
Relikwie przywioÂzø z Jerozolimy Zygmunt DziaøynÂski.
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ktoÂra wiedzie od kosÂcioøa sÂw. Bonawentury do kosÂcioøa UkrzyzÇowania na wzgoÂrzu kalwaryjskim. Od 1992 r. w lipcu w sanktuarium
organizowany jest Festiwal Piosenki Religijno-Ekologicznej.
W ciaÎgu roku do sanktuarium przybywa autokarami wiele zorganizowanych grup pielgrzymkowych, gøoÂwnie z archidiecezji gniezÂnienÂskiej, ale takzÇe z miejscowosÂci poøozÇonych w innych regionach
Polski, m.in. z èodzi, Torunia, Poznania, Bydgoszczy, Kalisza i Wøocøawka46. Ze wzgleÎdu na fakt, zÇe PakosÂcÂ poøozÇona jest na Szlaku
Piastowskim, KujawskaÎ JerozolimeÎ ± jak nazywane jest popularnie
sanktuarium, odwiedza roÂwniezÇ wiele grup turystycznych.
4. SANKTUARIUM MEÎKI PANÂSKIEJ
I MATKI BOZÇEJ WEJHEROWSKIEJ W WEJHEROWIE

Fundatorem pierwszej na terenie Prus KroÂlewskich kalwarii byø
wojewoda malborski Jakub Wejher. Jej powstanie jest nasteÎpstwem
wydarzenÂ w zÇyciu Wejhera. ZÂroÂdøem informacji na ten temat, a takzÇe
informacji dotyczaÎcej historii wejherowskiego sanktuarium meÎki
PanÂskiej jest kronika klasztorna franciszkanoÂw Liber seu matricula
conventus ac totius fundationis weiheropolitanae (in annis 1633-1676)
autore Gregorio47. Na pierwszych stronach kroniki czytamy:
¹[...] roku 1633 w lipcu JasÂnie OsÂwiecony i Dostojny Pan Jakub
Wejher [...] powroÂciø do swej ojczyzny, Polski. Powoøany przez jej
KroÂla, poteÎzÇnego Wøadysøawa IV, zebrawszy wojsko wyruszyø na
46
Serdecznie dzieÎkujeÎ Panu Zbigniewowi Wojciechowskiemu za udosteÎpnienie
wykazu pielgrzymek przybyøych do sanktuarium.
47
Z øacinÂskiego reÎkopisu kronikeÎ przeøozÇyø o. Pius TurbanÂski OFM w 1972 r.
Oryginaø przekøadu noszaÎcy tytuø Kronika Klasztoru OO. ReformatoÂw, czyli Zakonu
Braci Mniejszych SÂcisÂlejszej KarnosÂci sÂw. Franciszka w Wejherowie 1647-1748 znajduje sieÎ w archiwum klasztoru franciszkanoÂw w Wejherowie. W 1996 r. Muzeum PisÂmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wydaøo tekst kroniki
w jeÎzyku øacinÂskim i polskim. Por. O. Grzegorza GdanÂskiego Kronika Klasztoru
FranciszkanoÂw SÂcisÂlejszej Obserwancji w Wejherowie 1647-1748, red. G. Labuda,
Muzeum PisÂmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Wejherowo
1996.
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MoskweÎ. We wrzesÂniu tegozÇ roku braø udziaø w zwycieÎstwie pod
SmolenÂskiem, gdzie triumfowaø.
Ale w marcu nasteÎpnego roku tj. 1634 podczas powrotu do Ojczyzny, gdy Biaøa, miesÂcina rosyjska, jeszcze nie byøa zdobyta, wziaÎø
udziaø w jej obleÎzÇeniu, nagle zostaø przywalony, bo nieprzyjaciel
zastosowaø miny. WidzaÎc, zÇe jest w ostatecznym niebezpieczenÂstwie
zÇycia i caøy ratunek opatrujaÎc tylko w Bogu, wezwaø pomocy BozÇej
i sÂlubowaø, zÇe jezÇeli caøo wyjdzie z tego krytycznego poøozÇenia, na
wiecznaÎ pamiaÎtkeÎ tego dobrodziejstwa wybuduje kosÂcioÂø na czesÂcÂ
SÂwieÎtej TroÂjcy i sÂw. Franciszka w swoich dobrach i wszelkimi siøami
beÎdzie szerzyø chwaøeÎ BozÇaÎ. Uczyniwszy ten sÂlub ocalaø. Przeto
w czerwcu 1635 r. powroÂciwszy do swoich posiadøosÂci, zawsze mysÂlaÎc
o wypeønieniu zøozÇonego sÂlubu, zaczaÎø szukacÂ odpowiedniego miejsca, a znalazøszy takie dogodne miejsce pod wsiaÎ SÂmiechowo, przystaÎpiø do dzieøa. Ale poniewazÇ w realizowaniu swego zamiaru nie
wszystko widziaø dostosowane do swoich zÇyczenÂ, przerwaø praceÎ
i odroczyø przedsieÎwzieÎcie [...].
1637 r. W tym roku znalazø pagoÂrek na polu mieÎdzy dwiema
rzekami, ktoÂry wydaø sieÎ mu odpowiedni. A kiedy zapytaø o nazwy
rzeczek, dowiedziaø, zÇe to Biaøa, a druga Srebrna. Na to z radosÂciaÎ
rzekø «To jest to, czego szukaøem. Jak pod BiaøaÎ sÂlub zøozÇyøem, tak
nad BiaøaÎ go wypeønieÎ» [...]º48.
W maju 1643 r. Wejher za zgodaÎ kroÂla Wøadysøawa IV zaøozÇyø
nowaÎ osadeÎ zwanaÎ w jeÎzyku niemieckim Weihersfrey (Wola Wejherowska), dla ktoÂrej wydaø specjalny przywilej lokacyjny. KosÂcioÂø
zbudowany na czesÂcÂ TroÂjcy SÂwieÎtej i sÂw. Franciszka posÂwieÎciø
w 1645 r. opat oliwski o. Aleksander KeÎsowski.
W 1646 r. fundator zwroÂciø sieÎ z prosÂbaÎ do biskupa Mikoøaja
Alberta Gniewosza o pozwolenie wybudowania klasztoru dla braci
mniejszych, ktoÂrzy mieliby sieÎ opiekowacÂ budowanaÎ kalwariaÎ. Otrzymawszy zgodeÎ ordynariusza, Wejher poprosiø prowincjaøa o. BonawentureÎ KolczynÂskiego o skierowanie na placoÂwkeÎ zakonnikoÂw.
Franciszkanie: o. Grzegorz GdanÂski i brat Witalis Nowomiejski,
przybyli do Wejherowa w 1647 r.
48

Kronika Klasztoru OO. ReformatoÂw, s. 4-5.
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ZgodeÎ na budoweÎ kalwarii wyraziø biskup wøocøawski i pomorski
Mikoøaj Albert Gniewosz w 1649 r.49 ¹Wojewoda otrzymawszy powyzÇsze pozwolenie przystaÎpiø do zbozÇnego i chwalebnego dzieøa. Wyznaczenia miejsc na droÂzÇki kalwaryjskie dokonaø w poprzednim roku
geometra, O. Robert z Werden, cysters z klasztoru oliwskiego. Najpierw zaznaczyø je drewnianymi krzyzÇami. Wojewoda w kroÂtkim czasie
kazaø wzniesÂcÂ kaplice z cegøy i kamienia ciosanego, czeÎsÂciowo zamknieÎte, czeÎsÂciowo otwarte, razem z narzeÎdziami MeÎki PanÂskiej, artystycznie pomalowane i rzezÂbione w kamieniu, wspaniale wypracowane,
baÎdzÂ to wøasnym, baÎdzÂ to kosztem innych ludzi. Tym wszystkim przykøad daø ks. Mateusz Jan Judycki, archidiakon pomorski, ktoÂry jako
naczelny przywoÂdca tego zbozÇnego dzieøa ufundowaø pierwszaÎ ze
wszystkich kapliceÎ, mianowicie I upadek Chrystusa pod krzyzÇemº50.
KalwarieÎ wytyczono na podstawie wskazoÂwek Adrichomiusza51.
Pierwsze nabozÇenÂstwo na Kalwarii odprawiø 20 czerwca 1654 r. prowincjaø franciszkanoÂw o. Kartoszyn52. W 1661 r. papiezÇ Aleksander
VII nadaø sanktuarium pierwsze odpusty na okres dziesieÎciu lat. SpeøniajaÎc prosÂbeÎ coÂrki Jakuba Wejhera, Cecylii Eleonory Breunerowej,
papiezÇ Klemens X przedøuzÇyø wazÇnosÂcÂ tego odpustu na kolejne dziesieÎcÂ lat. NajwieÎksze jednak znaczenie dla rosnaÎcego stale ruchu pielgrzymkowego miaøa bulla papiezÇa Innocentego XI z 4 marca 1678 r.,
w ktoÂrej papiezÇ udzieliø kalwarii wejherowskiej odpustu wieczystego53.
49

O. Grzegorza GdanÂskiego Kronika Klasztoru FranciszkanoÂw, s. 94-96.
Kronika Klasztoru OO. ReformatoÂw, s. 27.
51
E. Roszczynialski w opracowaniu pt. Kalwaria Wejherowska. Jej fundatorowie,
duszpasterze i uroczystosÂci podaje, zÇe Jakub Wejher wysøaø do Ziemi SÂwieÎtej cystersa
o. Roberta, ktoÂry miaø w Jerozolimie dokonacÂ odpowiednich pomiaroÂw i wykonacÂ
plan, potrzebny przy lokalizacji droÂg i kaplic w nowo powstaøej Kalwarii Wejherowskiej. Por. E. Roszczynialski, Kalwaria Wejherowska. Jej fundatorowie, duszpasterze
i uroczystosÂci, Nakøadem i Drukiem ¹Gazety Kaszubskiejº, Wejherowo 1928, s. 4.
HipotezeÎ taÎ odrzuca Kustusz, ktoÂry przyjmuje, zÇe przy lokalizacji Kaszubskiej Jerozolimy oparto sieÎ na dziele Adrichomiusza. Por. G.A. Kustusz, SÂwieÎte GoÂry Wejherowskie, Wydawnictwo Oddziaøu GdynÂskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
Gdynia 1991, s. 31-35.
52
E. Roszczynialski, Kalwaria Wejherowska, s. 5.
53
G.A. Kustusz, SÂwieÎte GoÂry Wejherowskie, s. 83; E. Roszczynialski, Kalwaria
Wejherowska, s. 15.
50
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W 1834 r. wøadze pruskie skasowaøy wejherowski klasztor franciszkanoÂw reformatoÂw. Jednak w 1835 r. zakonnicy powroÂcili do
Wejherowa i prowadzili ozÇywionaÎ dziaøalnosÂcÂ duszpasterskaÎ w sanktuarium. W 1873 r. franciszkanie zostali zmuszeni do opuszczenia
konwentu i przeniesienia sieÎ do zabudowanÂ ofiarowanych przez
miejscowaÎ ludnosÂcÂ i duchowienÂstwo54. W 1875 r. nastaÎpiøa caøkowita
kasata konwentu. OpiekeÎ nad kalwariaÎ oraz kosÂcioøem klasztornym
przejaÎø proboszcz parafii sÂw. TroÂjcy w Wejherowie. Kolejni proboszczowie ks. Jan A. Rook (1861-1887), ks. Walenty DaÎbrowski (18871924) i ks. Edmund Roszczynialski (1924-1939) przeprowadzili remont kaplic kalwaryjskich, kontynuowali nabozÇenÂstwa oraz uroczystosÂci, ktoÂre przed kasataÎ prowadzili franciszkanie55.
Pod koniec XIX w. sanktuarium w Wejherowie byøo najwazÇniejszym miejscem pielgrzymkowym w diecezji cheøminÂskiej, a pielgrzymowaøo do niej w ciaÎgu roku kilkanasÂcie tysieÎcy osoÂb. R. Frydrychowicz (1893), opisujaÎc JerozolimeÎ KaszubskaÎ, zaznaczyø, zÇe ¹Kaszuba
za grzech sobie poczytuje, jezÇeli co rok nie jest na jednym z trzech
gøoÂwnych odpustoÂw, ktoÂre przypadajaÎ w dzienÂ sÂw. apostoøoÂw Filipa
i Jakuba, na WniebowstaÎpienie PanÂskie i TroÂjceÎ SÂwieÎtaÎº56.
Podczas II wojny sÂwiatowej hitlerowcy zmusili franciszkanoÂw do
opuszczenia sanktuarium, ktoÂre zostaøo w znacznym stopniu zdewastowane. Przeprowadzone w latach 50. XX w. prace remontowe tylko
czeÎsÂciowo odrestaurowaøy bezcenny zespoÂø sakralny. W 2006 r., dzieÎki przyznanej miastu dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w wysokosÂci 10,3 mln zø na projekt ¹Zachowanie
i udosteÎpnienie dziedzictwa Pomorza poprzez utworzenie Parku
Kulturowego w Wejherowieº, rozpoczeÎto remont kalwarii. W ra54

G. Kustusz, Kult Matki BozÇej z DzieciaÎtkiem u stoÂp Kalwarii w kosÂciele FranciszkanoÂw w Wejherowie, w: red. G.A. Kustusz, B.J. SoinÂski, Kult Matki BozÇej na
Kaszubach i Pomorzu, Wydawca ± UrzaÎd Miasta Wejherowa i Prowincja sÂw. Franciszka z AsyzÇu Zakonu Braci Mniejszych ± FranciszkanoÂw, Wejherowo 1999, s. 56.
55
J. Walkusz, Kalwaria Wejherowska pod zarzaÎdem duchowienÂstwa diecezjalnego, w: red. G.A. Kustusz, B.J. SoinÂski, Kult Matki BozÇej na Kaszubach, s. 136-146.
56
Red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Søownik geograficzny KroÂlestwa Polskiego i innych krajoÂw søowianÂskich, Nakøadem Wøadysøawa Walewskiego, t.
13, Warszawa 1983, s. 193-195.
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mach projektu przeprowadzono kompleksowaÎ renowacjeÎ kaplic kalwaryjskich, zrekultywowano zielenÂ wokoÂø kaplic, a takzÇe przygotowano alejki i parkingi. Dzisiaj odnowiona kalwaria budzi podziw
i urzeka swym pieÎknym pielgrzymoÂw i turystoÂw odwiedzajaÎcych
sanktuarium.
Obecnie sanktuarium meÎki PanÂskiej i Matki BozÇej Wejherowskiej w Wejherowie jest najwieÎkszym osÂrodkiem pielgrzymkowym
w archidiecezji gdanÂskiej. NajwieÎksze nateÎzÇenie ruchu pielgrzymkowego rejestruje sieÎ tu zwøaszcza podczas tzw. wielkich odpustoÂw
obchodzonych w uroczystosÂcÂ WniebowstaÎpienia PanÂskiego oraz
TroÂjcy SÂwieÎtej. Mniejszy ruch pielgrzymkowy obserwuje sieÎ podczas
maøych odpustoÂw, ktoÂre obchodzi sieÎ w sÂwieÎto NajsÂwieÎtszej Maryi
Panny Uzdrowienia Chorych, w uroczystosÂcÂ WniebowzieÎcia NMP
i PodwyzÇszenia KrzyzÇa SÂwieÎtego.
Odpust z okazji uroczystosÂci WniebowzieÎcia PanÂskiego rozpoczyna sieÎ w piaÎtek poprzedzajaÎcy tydzienÂ przed Zielonymi SÂwieÎtami. Po
poøudniu, przy kaplicy Grobu BozÇego nasteÎpuje powitanie pielgrzymki z KosÂcierzyny, SteÎzÇycy i Wygody, a nasteÎpnie przy kaplicy
¹Paøac Piøataº procesja powitalna wita kompanie z Kartuz, Przodkowa i ZÇukowa. W soboteÎ po poøudniu rozpoczynajaÎ sieÎ obchody kalwaryjskie, zakonÂczone mszaÎ sÂw. przy oøtarzu polowym przed kosÂcioøem Trzech KrzyzÇy. W niedzieleÎ nabozÇenÂstwo rozpoczyna sieÎ od
procesji na KalwarieÎ, gdzie roÂwniezÇ przed kosÂcioøem Trzech KrzyzÇy
odprawiana jest suma pontyfikalna. Generalnie na odpust WniebowstaÎpienia PanÂskiego przybywajaÎ pielgrzymi z poøudniowych i sÂrodkowych Kaszub. Z tego tezÇ wzgleÎdu odpust ten nazywany jest czeÎsto
¹laÎdowymº57. Na szczegoÂlnaÎ uwageÎ zasøugujaÎ dwie pielgrzymki
o ponad trzechsetletniej tradycji ± kompania oliwska i kosÂcierzynÂska.
Na drugi odpust kalwaryjski, obchodzony w uroczystosÂcÂ TroÂjcy
SÂwieÎtej, przybywajaÎ pielgrzymi z Chøapowa, Kosakowa, LesÂniewa,
èebcza, Mechowa, Pucka, Redy, Swarzewa, Strzelna, Starzyna, Wøadysøawowa i niemal wszystkich parafii gdynÂskich. Ze wzgleÎdu na to,
57

W przeszøosÂci odpust WniebowstaÎpienia PanÂskiego nazywano takzÇe ¹dalszymº, ¹møodychº, ¹czeladnymº i ¹biednymº. Por. A. Datko, Czøowiek w przestrzeni
symbolicznej. Struktura oraz sakralne i spoøeczne funkcje pielgrzymek na przykøadzie
paÎtnictwa do Wejherowa i Swarzewa, ¹Peregrinus Cracoviensisº 12(2001), s. 126.
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zÇe saÎ to miejscowosÂci z poÂønocnej ± nadmorskiej krainy Kaszub,
odpust ten okresÂla sieÎ jako ¹morskiº (dawniej ¹bliskimº, ¹dla starszychº i ¹bogatymº). Powitanie pielgrzymoÂw przybyøych z parafii
gdynÂskich oraz z miejscowosÂci poøozÇonych na Pradolinie Kaszubskiej i nad ZatokaÎ PuckaÎ nasteÎpuje przy tzw. Bramie Oliwskiej i przy
KrzyzÇu Nanickim. SzczegoÂlnie serdecznie witana jest kompania pucka i rybakoÂw ze Swarzewa ± wsi søynaÎcej z sanktuarium Matki BozÇej
KroÂlowej Polskiego Morza. W uroczystosÂcÂ TroÂjcy SÂwieÎtej wszystkie
grupy pielgrzymkowe uczestniczaÎ w porannej procesji z kosÂcioøa
klasztornego na KalwarieÎ, a nasteÎpnie w uroczystej mszy sÂw.
CharakterystycznaÎ opraweÎ, niespotykanaÎ w zÇadnym innym osÂrodku pielgrzymkowym w Polsce, ma w Wejherowie zwyczaj køaniania sieÎ feretronoÂw podczas powitanÂ i pozÇegnanÂ grup pielgrzymkowych58. Od 1959 r. w pierwszaÎ soboteÎ i niedzieleÎ lipca obchodzony
jest odpust Matki BozÇej Uzdrowienia Chorych. Jest to pierwszy
z trzech tzw. maøych odpustoÂw wejherowskich. PoczaÎtkowo byø on
zwiaÎzany ze sÂwieÎtem PrzenajdrozÇszej Krwi Chrystusa. W ostatnim
okresie odpust ten gromadzi gøoÂwnie ludzi chorych i w podeszøym
wieku z Wejherowa i okolicznych parafii.
Drugi maøy odpust kalwaryjski obchodzi sieÎ w soboteÎ i niedzieleÎ
po uroczystosÂci WniebowzieÎcia NajsÂwieÎtszej Maryi Panny (15 sierpnia). NajwieÎksze wrazÇenie na pielgrzymach wywiera wieczorna procesja z figuraÎ zmarøej Matki BozÇej zøozÇonaÎ w przezÂroczystej trumience. PaÎtnicy z zapalonymi sÂwiecami weÎdrujaÎ z kaplicy Domek Matki
BozÇej do kaplicy GroÂb Matki BozÇej.
Ostatni odpust kalwaryjski ± PodwyzÇszenia KrzyzÇa SÂwieÎtego ±
obchodzony jest w drugaÎ soboteÎ i niedzieleÎ wrzesÂnia. W tym spotkaniu modlitewnym na kalwarii uczestniczy przede wszystkim møodziezÇ, dzieci, rodzice i nauczyciele z diecezji gdanÂskiej.
58

S. Klein, w nasteÎpujaÎcy sposoÂb opisuje ten zwyczaj: ¹[...] Polega on na rytmicznych skøonach we wszystkich kierunkach, dokonywanych przez cztery osoby noszaÎce
obraz w ten sposoÂb, zÇe gdy dwie z nich trzymajaÎ feretron stojaÎc, dwie pozostaøe
trzymajaÎ go kleÎczaÎc. W rytm muzyki sytuacje kolejno sieÎ zmieniajaÎ, tym samym
feretronem kilkakrotnie zakresÂla sieÎ znak krzyzÇa sÂwieÎtegoº. Patrz. S. Klein, Ruch
pielgrzymkowy na KalwarieÎ WejherowskaÎ. Odpust WniebowstaÎpienia PanÂskiego, Nakøadem OO. FranciszkanoÂw w Wejherowie, Wejherowo 1997, s. 110.
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Kilka tysieÎcy pielgrzymoÂw z GdanÂska, Gdyni, Sopotu, Helu,
Wøadysøawowa, LeÎborka, Kartuz, ZÇukowa oraz Wejherowa i okolic
bierze udziaø w nabozÇenÂstwie drogi krzyzÇowej odprawianej we
wszystkie piaÎtki Wielkiego Postu. Rozpoczyna sieÎ ono w kosÂciele
franciszkanoÂw, a nasteÎpnie wiedzie kolejnymi stacjami meÎki PanÂskiej na kalwarii. Z kazÇdym rokiem zwieÎksza sieÎ liczba wiernych
uczestniczaÎcych w organizowanym w Wielki PiaÎtek wejherowskim
misterium meÎki PanÂskiej.
5. SANKTUARIUM MEÎKI PANÂSKIEJ
I MATKI BOZÇEJ KALWARYJSKIEJ
W KALWARII PACèAWSKIEJ59

PoczaÎtki sanktuarium, jak i osady w Kalwarii Pacøawskiej zwiaÎzane saÎ z osobaÎ Andrzeja Maksymiliana Fredry ± kasztelana lwowskiego, wojewody podolskiego. Jedna z legend dotyczaÎca powstania
osÂrodka gøosi, zÇe Fredro podczas polowania zapusÂciø sieÎ w gøaÎb lasu
w pogoni za upatrzonym jeleniem i w miejscu, gdzie obecnie znajduje
sieÎ kosÂcioÂø, miaø ujrzecÂ wsÂroÂd rogoÂw jelenia jasÂniejaÎcy krzyzÇ. Wydarzenie to miaøo skøonicÂ wojewodeÎ do ufundowania na tym miejscu
kosÂcioøa, klasztoru, a takzÇe kalwarii na wzoÂr jerozolimskiej drogi
krzyzÇowej.
Historycy badajaÎcy genezeÎ Kalwarii Pacøawskiej podkresÂlajaÎ, zÇe
najwazÇniejszaÎ roleÎ w powstaniu osÂrodka odegraø czynnik religijny,
osadniczy i obronny60. NalezÇy bowiem zaznaczycÂ, zÇe region, w ktoÂrym Andrzej Maksymilian Fredro ulokowaø swojaÎ fundacjeÎ, od
59

Kalwaria Pacøawska ± wiesÂ we wschodniej czeÎsÂci woj. podkarpackiego (w
archidiecezji przemyskiej), na PogoÂrzu Przemyskim, w poblizÇu granicy z UkrainaÎ,
ok. 24 km na poøudnie od PrzemysÂla. Okolice Kalwarii Pacøawskiej stanowiaÎ najwyzÇszaÎ czeÎsÂcÂ PogoÂrza Przemyskiego. Sama miejscowosÂcÂ zlokalizowana jest na wzniesieniu
o wys. 465 m n.p.m. Z wzniesienia rozlega sieÎ wspaniaøy widok na masyw Turnicy
i dolineÎ rzeki Wiar. Obecnie Kalwaria Pacøawska skøada sieÎ z 41 kaplic (35 murowanych, 6 drewnianych) oraz 5 figur i jednego krzyzÇa.
60
S. Barcik, Kalwaria Pacøawska, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa
1985, s. 21.
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XIV w. do poøowy XVII w. zamieszkiwaøa gøoÂwnie ludnosÂcÂ ruska,
wyznania greckokatolickiego. Ufundowanie przez FredreÎ øacinÂskiego klasztoru miaøo na celu ¹wzmocnienie polskiego elementu narodowegoº. Przemawia za tym zaøozÇenie w poblizÇu klasztoru osady
Søoboda, w ktoÂrej osiedlenÂcami byli przewazÇnie Polacy, a gøoÂwnym
celem byøa ¹wygoda majaÎcych tu przybywacÂ paÎtnikoÂwº61. Søoboda
zwiaÎzana byøa funkcjonalnie z klasztorem franciszkanoÂw, nigdy jednak nie rozrosøa sieÎ w wieÎkszaÎ jednostkeÎ osadniczaÎ62. Zamierzeniem
Andrzeja Fredry byøo jednoczesÂnie wzniesienie tzw. fortalicji63,
w ktoÂrej mogøaby sieÎ ukrycÂ miejscowa ludnosÂcÂ w przypadku najazdu
TataroÂw baÎdzÂ KozakoÂw. Zbudowana forteca typu bastionowego
zajmowaøa powierzchnieÎ ok. 2,8 ha, a na jej terenie znajdowaø sieÎ
caøy zespoÂø klasztorno-kosÂcielny wraz z zabudowaniami gospodarczymi64. Twierdza kalwaryjska nie zostaøa w caøosÂci wykonÂczona,
gdyzÇ prawdopodobnie sam fundator wycofaø sieÎ ze swojego planu,
zasÂ zakonnicy nie byli do konÂca zainteresowani budowaÎ fortecy65.
Powstanie osÂrodka przyczyniøo sieÎ do powstania osady, ktoÂra poczaÎtkowo nazywana byøa SøobodaÎ, a nasteÎpnie KoloniaÎ FredroÂw
i w konÂcu KalwariaÎ PacøawskaÎ. Do 1667 r. zostaø zbudowany maøy
drewniany klasztor i pierwszych 28 kaplic66, z ktoÂrych do dnia dzisiejszego nie zachowaøa sieÎ ani jedna. Marzeniem fundatora byøo, aby
powstaøe sanktuarium byøo miejscem kultu religijnego, do ktoÂrego
61

TamzÇe, s. 23.
CharakterystycznaÎ cechaÎ zabudowy Kalwarii Pacøawskiej saÎ domy z podcieniami, usytuowane wzdøuzÇ gøoÂwnej ulicy i placu peøniaÎcego roleÎ rynku. Zostaøy one
zbudowane na przeøomie XIX i XX w. Podcienia søuzÇyøy do przyjmowania na nocleg
przybyøych do sanktuarium pielgrzymoÂw. Konstrukcja przysøupowa domoÂw podkresÂla
charakter miasteczkowy osady, ktoÂra jednak nigdy nie uzyskaøa praw miejskich.
63
Fortalicjum (zameczek) ± byø to kosÂcioÂø, klasztor lub cerkiew, dwoÂr, wzniesiony z drewna, umocniony palisadaÎ, waøami i fosaÎ.
64
S. Dziedzic, Kalwaria Zebrzydowska i Kalwaria Pacøawska ± podobienÂstwa
i roÂzÇnice, ¹Peregrinus Cracoviensisº 2(1995), s. 114.
65
S. Barcik, Kalwaria Pacøawska, s. 26.
66
Prawdopodobnie byøy to kaplice drewniane lub tezÇ byøy to wolnostojaÎce figury
i krzyzÇe. Por. M. Gosztyøa, J. Szpyt, Sanktuarium MeÎki PanÂskiej i Matki BozÇej
w Kalwarii Pacøawskiej, Klasztor OO. FranciszkanoÂw w Kalwarii Pacøawskiej 1999,
s. 41.
62
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sÂciaÎgacÂ beÎdaÎ pielgrzymi z odlegøych ziem. W kondycjach do fundacji
Fredro poleciø organizowacÂ tu pielgrzymki ze Lwowa, KamienÂca Podolskiego, ZamosÂcia, a nawet z Litwy. NiewaÎtpliwie Kalwaria Pacøawska odegraøa duzÇaÎ we wzmocnieniu katolicyzmu na ziemi przemyskiej
w XVII w., ktoÂraÎ zamieszkiwaøa w wieÎkszosÂci ludnosÂcÂ ruska67.
W 1668 r. do opieki nad ufundowanym osÂrodkiem Fredro sprowadziø franciszkanoÂw. Niestety, fundator zaniedbaø tzw. intabulacji
swojego zapisu fundacyjnego ± zaaprobowania przez saÎd ziemski
wpisu do ksiaÎg wieczystych. Na skutek tego darowizna nie uzyskaøa
mocy prawnej, czego nasteÎpstwem byøy trwajaÎce spory majaÎtkowe
pomieÎdzy franciszkanami a kolejnymi wøasÂcicielami doÂbr. JuzÇ syn
fundatora, Jerzy Bogusøaw Fredro, w 1713 r. domagaø sieÎ przed
saÎdem starosÂcinÂskim w PrzemysÂlu uniewazÇnienia fundacji dokonanej przez ojca. Pomimo korzystnego wyroku oraz utworzenia parafii
w 1743 r., klasztor i kosÂcioÂø w drugiej poøowie XVIII w. chyliø sieÎ ku
upadkowi.
TrudnaÎ sytuacjeÎ osÂrodka uratowaøa finansowa pomoc czesÂnika
przemyskiego Szczepana JoÂzefa Dwernickiego, ktoÂry sprzedawszy
swoÂj rodowy majaÎtek zamieszkaø w Kalwarii przed 1770 r. jako tercjarz franciszkanÂski. Z fundacji Dwernickiego w latach 1770-1775
zostaø zbudowany murowany kosÂcioÂø pw. Znalezienia KrzyzÇa sÂw.,
uroczysÂcie konsekrowany 26 wrzesÂnia 1776 r. przez biskupa kamienieckiego obrzaÎdku ormianÂskiego Jakuba Waleriana Tumanowicza.
Niemal roÂwnoczesÂnie z kultem meÎki PanÂskiej zaczaÎø rozwijacÂ sieÎ
kult øaskami søynaÎcego obrazu Matki BozÇej, sprowadzonego do Kalwarii Pacøawskiej z KamienÂca Podolskiego w 1679 r. Obraz zostaø
uroczysÂcie koronowany koronami papieskimi 15 sierpnia 1882 r.
przez biskupa przemyskiego èukasza OstojeÎ Soleckiego w obecnosÂci ok. 100 tys. pielgrzymoÂw68.
Pierwszych odpustoÂw wazÇnych na 20 lat udzieliø sanktuarium
papiezÇ Klemens X w 1671 r. Odpustu zupeønego na staøe udzieliø
Pius IX w 1868 r. Podobnie jak w innych kalwariach w Polsce dla
67

S. Barcik, Kalwaria Pacøawska, s. 20.
W. Ostaszewski, Kalwarya Pacøawska. Monografia ilustrowana, Nakøadem
OO. FranciszkanoÂw w Kalwarii, KrakoÂw 1907, s. 12.
68
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pielgrzymoÂw i kapøanoÂw przybywajaÎcych do Kalwarii pod PrzemysÂlem w 1768 r. wydano specjalny podreÎcznik do obchodu droÂzÇek
kalwaryjskich. W 1863 r. wydano kolejny modlitewnik, opracowany
przez o. I. Nycza, ktoÂry w nasteÎpnym stuleciu wznowiono szesÂciokrotnie69.
Ruch pielgrzymkowy do sanktuarium rozwinaÎø sieÎ na wieÎkszaÎ skaleÎ
dopiero w drugiej poøowie XIX w. Wedøug S. Barcika (1985), zasieÎg
oddziaøywania osÂrodka obejmowaø na zachodzie tereny obecnej diecezji rzeszowskiej, na poÂønoc wyznaczaøa go granica Galicji, na poøudniu pasmo Karpat, a na wschodzie linia przechodzaÎca przez StanisøawoÂw, Stryj i LwoÂw. Z tego terenu stale przybywaøy na KalwarieÎ pielgrzymki lub indywidualni paÎtnicy. Do osÂrodka docieraøy takzÇe grupy
paÎtnikoÂw z terenoÂw poøozÇonych poza wyzÇej wymienionaÎ granicaÎ70.
Pod koniec XIX w. odpust majowy straciø swe znaczenie, a po II
wojnie sÂwiatowej zrezygnowano nawet z nabozÇenÂstwa droÂzÇkowego
w dniu 2 maja. Z kolei na gøoÂwny odpust w uroczystosÂcÂ WniebowzieÎcia NMP przed I wojnaÎ sÂwiatowaÎ do Kalwarii Pacøawskiej przychodziøy liczne grupy SøowakoÂw i RusinoÂw spoza granicy weÎgierskiej.
Z okolicznych powiatoÂw przybywaøa ludnosÂcÂ pieszo w tzw. kompaniach. èaÎcznie odpust ten gromadziø ok. 50 000 wiernych71. Taka
sama liczba pielgrzymoÂw przybywaøa takzÇe w okresie mieÎdzywojennym72. Nieco mniejszaÎ rangeÎ miaø drugi wielki kalwaryjski odpust ±
na PodwyzÇszenie KrzyzÇa SÂwieÎtego. Na przeøomie XIX i XX w.
uczestniczyøo w nim ok. 10 000 wiernych (przecieÎtnie 30 ksieÎzÇy,
w tym ok. 10 kapøanoÂw obrzaÎdku greckokatolickiego)73.
Ruch pielgrzymkowy do osÂrodka znacznie zmalaø po II wojnie
sÂwiatowej. W wyniku wytyczenia nowej ± wschodniej granicy Polski,
poza granicami znalazøa sieÎ wschodnia czeÎsÂcÂ diecezji przemyskiej,
69
Por. takzÇe: D. Synowiec, Na droÂzÇkach Kalwarii Pacøawskiej, Nakøadem OO.
FranciszkanoÂw, Kalwaria Pacøawska 1983.
70
S. Barcik, Kalwaria Pacøawska, s. 117.
71
M. Orøowicz, Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, SpizÇu, Orawie
i SÂlaÎsku CieszynÂskim, Nakøadem Akademickiego Klubu Turystycznego, LwoÂw 1914,
s. 266.
72
M. Gumowski, Polskie Kalwarje, ¹Ateneum KapøanÂskieº 23(1929), s. 501.
73
S. Barcik, Kalwaria Pacøawska, s. 103.
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z ktoÂrej przed wojnaÎ licznie pielgrzymowali paÎtnicy, samo zasÂ sanktuarium w Kalwarii Pacøawskiej znalazøo sieÎ w strefie przygranicznej74. LudnosÂcÂ zamieszkaøa na terenach poøozÇonych na wschoÂd od
sanktuarium straciøa mozÇliwosÂcÂ swobodnego pielgrzymowania do
tego sanktuarium. Sytuacja taka utrzymywaøa sieÎ w zasadzie do poczaÎtku lat 90. XX w., od kiedy na nowo do Kalwarii Pacøawskiej
mogli przybywacÂ paÎtnicy z Ukrainy. PrzystaÎpienie Polski do strefy
Schengen (21 grudnia 2007 r.) miaøo istotny wpøyw na znaczne
zmniejszenie ruchu pielgrzymkowego mieszkanÂcoÂw Ukrainy.
W latach 50. XX w. najwieÎcej pielgrzymoÂw gromadziø sierpniowy
odpust WniebowzieÎcia NMP. Braøo w nim udziaø przecieÎtnie 10-15
tys. wiernych. Pozostaøe odpusty (m.in. odpust Matki BozÇej Anielskiej), ktoÂre gromadziøy przed wojnaÎ tysiaÎce pielgrzymoÂw straciøy na
swym znaczeniu. W 1957 r. w sanktuarium uroczysÂcie obchodzono 75.
roczniceÎ koronacji obrazu Matki BozÇej, zasÂ w 1968 r. ± jubileusz 300-lecia ufundowania kalwarii. W tych dwoÂch latach liczba pielgrzymoÂw
przybyøych do sanktuarium przekroczyøa 30 tys. osoÂb. Do poøowy lat
70. XX w. liczba pielgrzymoÂw modlaÎcych sieÎ w Kalwarii Pacøawskiej
wahaøa sieÎ na poziomie 20-25 tys. osoÂb. Znaczne ozÇywienie ruchu
pielgrzymkowego nastaÎpiøo po 1978 r. Miaøo to zwiaÎzek z rozwojem
pielgrzymowania w caøym kraju po wyborze kardynaøa Karola Wojtyøy na papiezÇa. W 1980 r. na odpust WniebowzieÎcia NMP przybyøo
okoøo 30 tys. paÎtnikoÂw. Od tego czasu w sanktuarium rejestruje sieÎ
staøy wzrost liczby grup pielgrzymkowych i liczby pielgrzymoÂw.
Sanktuarium w Kalwarii Pacøawskiej nalezÇy do najbardziej znanych osÂrodkoÂw pielgrzymkowych w Karpatach Polskich. Jest tezÇ
najwazÇniejszym sanktuarium w wojewoÂdztwie podkarpackim. Wedøug danych szacunkowych, w ostatnich latach KalwarieÎ PacøawskaÎ
odwiedza w ciaÎgu roku okoøo 250 tys. osoÂb.
NajwieÎcej pielgrzymoÂw przybywa do sanktuarium podczas gøoÂwnych odpustoÂw: w uroczystosÂcÂ Zesøania Ducha SÂwieÎtego, WniebowzieÎcia NMP i sÂwieÎto PodwyzÇszenia KrzyzÇa SÂwieÎtego, a takzÇe podczas misterium meÎki PanÂskiej.
74
Kalwaria Pacøawska poøozÇona jest w odlegøosÂci zaledwie 3 km od granicy
polsko-ukrainÂskiej.
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NajwieÎksze znaczenie w programie duszpasterskim sanktuarium
ma tzw. wielki odpust zwiaÎzany z uroczystosÂciaÎ WniebowzieÎcia NMP.
Obchodzony jest on w dniach 11-15 sierpnia, a uczestniczy w nim 4050 tys. pielgrzymoÂw75, w tym kilkaset osoÂb z Ukrainy76 (gøoÂwnie
z GroÂdka, MosÂcisk i ze Lwowa). UroczystosÂci odpustowe rozpoczynajaÎ sieÎ 11 sierpnia od posÂwieÎcenia szat, ktoÂrymi przystraja sieÎ figureÎ
ZasÂnieÎtej Matki BozÇej. Figura ta jest przenoszona w tym dniu
w otwartej trumnie z Domku Matki BozÇej do kosÂcioøa. Rankiem 13
sierpnia odbywa sieÎ ceremonia Pogrzebu Matki BozÇej (figura zostaje
przeniesiona do kaplicy Grobu Matki BozÇej), zasÂ w samaÎ uroczystosÂcÂ
procesja Triumfu Maryi.
Odpusty w uroczystosÂcÂ Zesøania Ducha SÂwieÎtego i sÂwieÎto PodwyzÇszenia KrzyzÇa SÂwieÎtego (sobota-niedziela po 14 wrzesÂnia) majaÎ
znacznie mniejszaÎ rangeÎ i gromadzaÎ okoøo 5 tys. osoÂb, gøoÂwnie
z najblizÇszej okolicy i PrzemysÂla.
Kilka tysieÎcy wiernych przybywa do sanktuarium na misterium
meÎki PanÂskiej. Jest ono rozwazÇane na droÂzÇkach kalwaryjskich od
1995 r. w NiedzielaÎ PalmowaÎ (I i II czeÎsÂcÂ) oraz w Wielki Czwartek
(I czeÎsÂcÂ) i Wielki PiaÎtek (II czeÎsÂcÂ). W tym plenerowym nabozÇenÂstwie zaangazÇowanych jest ponad 50 osoÂb ± mieszkanÂcoÂw okolicznych wiosek oraz franciszkanoÂw. Misterium rozpoczyna sieÎ przy
kaplicy Gradusy, skaÎd ¹Jezus udaje sieÎ na saÎdº do kaplicy U Piøata. Kulminacyjnym punktem nabozÇenÂstwa jest ¹ukrzyzÇowanie
Chrystusaº przy kaplicy UkrzyzÇowania. NasteÎpnie martwe ciaøo
Zbawiciela jest zøozÇone w kaplicy BozÇego Grobu. W Wielki PiaÎtek
pielgrzymi po zakonÂczonym misterium udajaÎ sieÎ do kosÂcioøa, gdzie
bioraÎ udziaø w liturgii wielkopiaÎtkowej. Po adoracji krzyzÇa, rozpoczyna sieÎ procesja z NajsÂwieÎtszym Sakramentem do kaplicy Grobu
Chrystusa, a nasteÎpnie nabozÇenÂstwo Gorzkich ZÇali i caøonocna adoracja.
75

W 2008 r. w ¹wielkim odpusÂcieº WniebowzieÎcia NMP uczestniczyøo (wedøug
danych szacunkowych) ponad 50 tys. pielgrzymoÂw.
76
Do momentu przystaÎpienia Polski do strefy Schengen na Wielki Odpust przybywaøo ponad 2 tysiaÎce pielgrzymoÂw z Ukrainy. Obecnie ze wzgleÎdu na problemy
z uzyskaniem i cenaÎ wizy do Polski liczba UkrainÂcoÂw uczestniczaÎca w odpusÂcie WniebowzieÎcia NMP w Kalwarii Pacøawskiej jest pieÎciokrotnie mniejsza.
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Od poczaÎtku lat 90. XX wieku na przeøomie lipca i sierpnia
w Kalwarii Pacøawskiej odbywajaÎ sieÎ FranciszkanÂskie Spotkania
Møodych. W tej wakacyjnej formie rekolekcji w duchu franciszkanÂskim bierze udziaø okoøo tysiaÎc møodych osoÂb z Polski i Ukrainy. Ze
wzgleÎdu na podobne spotkania organizowane w innych prowincjach
franciszkanÂskich, ranga FSM w Kalwarii Pacøawskiej w ostatnich
latach znacznie zmalaøa.
ZasieÎg oddziaøywania sanktuarium w Kalwarii Pacøawskiej obejmuje przede wszystkim region Polski poøudniowo-wschodniej. NalezÇy jednak zaznaczycÂ, zÇe w ostatnich latach w sanktuarium rejestruje
sieÎ grupy pielgrzymkowe z niemal kazÇdej diecezji w Polsce (w 2000 r.
w ksieÎgach pielgrzymkowych nie zarejestrowano jedynie pielgrzymoÂw z diecezji drohiczynÂskiej i torunÂskiej).
Franciszkanie pracujaÎcy w sanktuarium podkresÂlajaÎ, zÇe bardzo
wiele grup pielgrzymkowych i indywidualnych paÎtnikoÂw przybywa
do Podkarpackiej Jerozolimy ze SÂlaÎska ± gøoÂwnie z okolic Katowic,
Gliwic i Rybnika (archidiecezja katowicka i diecezja gliwicka). SaÎ to
najczeÎsÂciej osoby w podeszøym wieku ± rencisÂci i emeryci zakøadoÂw
goÂrniczych. Podczas wakacji na KalwarieÎ przybywajaÎ pielgrzymi na
rowerach ± bardzo czeÎsto z odlegøych zakaÎtkoÂw Polski ± podroÂzÇujaÎcy
szlakiem sanktuarioÂw Podkarpacia. Sanktuarium odwiedzajaÎ takzÇe
grupy zagraniczne, gøoÂwnie z Ukrainy, Biaøorusi i WeÎgier.
PoøozÇenie sanktuarium wsÂroÂd malowniczych wzniesienÂ i lasoÂw
najwyzÇszej czeÎsÂci PogoÂrza Przemyskiego, walory krajobrazowe okolic Kalwarii oraz pieÎkno nieskazÇonej przyrody majaÎ istotne znaczenie
w rozwoju turystyki religijnej do osÂrodka. W okresie od maja do
wrzesÂnia w Kalwarii Pacøawskiej zatrzymujaÎ sieÎ setki turystoÂw zwiedzajaÎcych PogoÂrze Przemyskie i wracajaÎcych lub podaÎzÇajaÎcych nad
Jezioro SolinÂskie, w Bieszczady i na UkraineÎ.
6. SANKTUARIUM MEÎKI PANÂSKIEJ W SERPELICACH

Sanktuarium MeÎki PanÂskiej w Serpelicach nad Bugiem (diec.
drohiczynÂska) jest jedynym sanktuarium kalwaryjskim w poÂønocno-wschodniej czeÎsÂci Polski. Kalwaria powstaøa dzieÎki wielkiemu zaan-
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gazÇowaniu br. Adama Krajewskiego OFMCap., ktoÂry w 1980 r. odbyø pielgrzymkeÎ do Ziemi SÂwieÎtej, skaÎd przywioÂzø ziemieÎ i skaøy
z drogi krzyzÇowej w Jerozolimie. W 1981 r. podczas Kapituøy Prowincjalnej KapucynoÂw zostaøa zatwierdzona budowa stacji kalwaryjskich. Przy budowie kolejnych stacji meÎki PanÂskiej starano sieÎ zachowacÂ dokøadne odlegøosÂci i usytuowanie kaplic zgodnie z miarami
jerozolimskimi.
GøoÂwny odpust, zwiaÎzany z wezwaniem parafii, obchodzony jest
w sanktuarium w uroczystosÂcÂ sÂw. ApostoøoÂw Piotra i Pawøa (29
czerwca). W ostatnich latach w tym dniu do Serpelic pielgrzymuje
kilka tysieÎcy paÎtnikoÂw, w tym grupy piesze z saÎsiednich parafii:
Sarnak, Horszek, Hoøowczyc i Konstantynowa. W uroczystosÂcÂ PodwyzÇszenia KrzyzÇa sÂw. pod przewodnictwem ordynariusza diecezji
drohiczynÂskiej odprawiana jest w sanktuarium uroczysta droga krzyzÇowa. Po jej zakonÂczeniu na kalwarii sprawowana jest msza sÂw. Jest
to zarazem sÂwieÎto møodziezÇy. MøodziezÇ ze szkoÂø sÂrednich w diecezji
drohiczynÂskiej przybywa do Kalwarii w Serpelicach roÂwniezÇ na swoÂj
zjazd w ostatniaÎ niedzieleÎ lipca. NalezÇy takzÇe zaznaczycÂ, zÇe sanktuarium odwiedzajaÎ roÂwniezÇ turysÂci i wczasowicze wypoczywajaÎcy
w Serpelicach i okolicznych miejscowosÂciach.
7. SANKTUARIUM PANA JEZUSA CIERPIAÎCEGO
W ALWERNI77

Do najwazÇniejszych sanktuarioÂw Pana Jezusa CierpiaÎcego
w Polsce nalezÇy sanktuarium w Alwerni. Jest to znane miejsce pielgrzymkowe mieszkanÂcoÂw okolic Krakowa i GoÂrnego SÂlaÎska. W ciaÎgu
roku osÂrodek odwiedza okoøo 200 zorganizowanych grup pielgrzymkowych ± øaÎcznie okoøo 15 tys. paÎtnikoÂw.
77
Alwernia jest niewielkim miasteczkiem poøozÇonym w woj. maøopolskim, na
WyzÇynie Krakowsko-CzeÎstochowskiej, ok. 30 km na zachoÂd od Krakowa oraz 14
km na poøudniowy-wschoÂd od Chrzanowa. SwojaÎ nazweÎ miasto zawdzieÎcza wøoskiej
goÂrze La Verna poøozÇonej w Toskanii, ok. 60 km na wschoÂd od Florencji, gdzie 17
wrzesÂnia 1224 r. sÂw. Franciszek z AsyzÇu otrzymaø stygmaty meÎki Jezusa Chrystusa.
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Przedmiotem kultu w sanktuarium jest øaskami søynaÎcy obraz
Pana Jezusa Ecce Homo78. Wedøug tradycji obraz znajdowaø sieÎ
poczaÎtkowo w kaplicy cesarskiej Konstantego XII. Po upadku Konstantynopola w 1453 r. dostaø sieÎ w reÎce suøtana Mahometa II, ktoÂry
umiesÂciø go w skarbcu. Jego nasteÎpca, suøtan Amurat IV, podarowaø
obraz cesarzowi habsburskiemu Ferdynandowi III, ktoÂry zawiesiø go
w paøacowej kaplicy. Przed sÂmierciaÎ cesarz ofiarowaø obraz nadwornemu kapelanowi, ktoÂry z kolei przekazaø go wysokiemu urzeÎdnikowi cesarskiemu Zygmuntowi Hollo. Hollo ofiarowaø obraz do kosÂcioøa w Koszycach na Søowacji. Tam nabyø go ks. Jan Franciszek
Michlajski, proboszcz parafii w Babicach. Ks. Michalajski ofiarowaø
wizerunek bernardynom w Alwerni w gesÂcie wdzieÎcznosÂci za opiekeÎ
nad chorym ojcem. Uroczyste przekazanie obrazu miaøo miejsce
w sÂwieÎto Matki BozÇej Anielskiej, 2 sierpnia 1686 r. Wizerunek zostaø
umieszczony poczaÎtkowo w oøtarzu gøoÂwnym kosÂcioøa, a 1709 r.
przeniesiony do specjalnie wybudowanej kaplicy, przylegajaÎcej do
lewego skrzydøa transeptu79.
Ruch pielgrzymkowy do Alwerni rozpoczaÎø sieÎ juzÇ z chwilaÎ przekazania bernardynom obrazu. PoczaÎtkowo zasieÎg pielgrzymowania
obejmowaø najblizÇszaÎ okoliceÎ. Znaczne ozÇywienie kultu nastaÎpiøo
w XIX w.
Warto podkresÂlicÂ, zÇe sanktuarium odwiedzili dwaj kroÂlowie Polski: Jan III Sobieski i Stanisøaw August Poniatowski. W kronice
klasztornej zanotowano, zÇe przed cudownym wizerunkiem modlili
sieÎ m.in. abp lwowski JoÂzef Bilczewski, abp lwowski i krakowski
78

Obraz Chrystusa CierpiaÎcego zostaø namalowany na pøoÂtnie przyklejonym do
deski, a jego wymiary wynoszaÎ 65 cm x 50 cm. Przedstawia on Pana Jezusa w purpurowym pøaszczu, z trzcinaÎ w prawej reÎce oraz w koronie cierniowej. Døonie Chrystusa
zwiaÎzane saÎ powrozem. SzczegoÂlnaÎ uwageÎ na obrazie skupia twarz Chrystusa ± peøna
spokoju i wielkiego miøosierdzia. W 1700 r. obraz ozdobiono srebrnaÎ sukienkaÎ, ufundowanaÎ jako wotum zbiorowe przez pielgrzymoÂw. Niestety, w 1984 r. sukienka oraz
pozøacana korona i trzcina zdobiaÎce cudowny obraz zostaøy skradzione.
79
Cz. Bogdalski, Kroniczka alwernenÂska, Archiwum Klasztoru OO. BernardynoÂw w Alwerni; S. Podworski, KroÂtka historya kosÂcioøa i klasztoru Braci Mniejszych
(OO. BernardynoÂw) z opisem cudownego obrazu Pana Jezusa miøosiernego na goÂrze
Alwernii w Galicyi, Bytom 1899; H.E. Wyczawski, Alwernia. Dzieje klasztoru OO.
BernardynoÂw, Nakøadem Archiwum Prowincji OO. BernardynoÂw, KrakoÂw 1957.
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Eugeniusz Baziak, kardynaøowie krakowscy: Albin Dunajewski, Jan
Puzyna, Adam Stefan Sapieha, Karol Wojtyøa, Franciszek Macharski, a takzÇe wielu biskupoÂw z roÂzÇnych diecezji w Polsce. NalezÇy
zaznaczycÂ, zÇe sanktuarium w Alwerni wymienia A. Hoppe we
È sterreichers Wallfahrtsorte80.
wspomnianym juzÇ dziele Des O
NajwieÎcej pielgrzymoÂw przybywa do sanktuarium w Alwerni
z GoÂrnego SÂlaÎska (diec. katowicka, sosnowiecka i gliwicka) oraz
okolic Krakowa (diec. krakowska). Do sanktuarium przyjezÇdzÇajaÎ
takzÇe grupy z innych regionoÂw Polski, gøoÂwnie z diecezji w poøudniowo-wschodniej czeÎsÂci kraju (diecezja przemyska i tarnowska) oraz
z diecezji czeÎstochowskiej, radomskiej i poznanÂskiej. Wiele grup
zatrzymuje sieÎ w osÂrodku, pielgrzymujaÎc do sanktuarioÂw w Kalwarii
Zebrzydowskiej i Krakowie-èagiewnikach. Bardzo czeÎsto do Pana
Jezusa CierpiaÎcego w Alwerni pielgrzymujaÎ pieszo mieszkanÂcy Kwaczaøy, modlaÎc sieÎ w sanktuarium o pogodeÎ na okres zÇniw i zbioroÂw.
Wielu pielgrzymoÂw oraz turystoÂw przybywa do sanktuarium, uczestniczaÎc tu w niedzielnej mszy sÂw. i innych nabozÇenÂstwach.
GøoÂwna uroczystosÂcÂ odpustowa w sanktuarium odbywa sieÎ
w niedzieleÎ w oktawie BozÇego Ciaøa i jest nazywana popularnie
¹StrzelankaÎº. W uroczystosÂciach tych bioraÎ udziaø gøoÂwnie pielgrzymi z okolic Alwerni. WazÇnymi wydarzeniami w kalendarium sanktuarium jest takzÇe misterium BozÇonarodzeniowe, poprzedzajaÎce PasterkeÎ oraz misterium meÎki PanÂskiej, ktoÂre wystawiane jest w Wielki
Czwartek i Wielki PiaÎtek.
Â RZE SÂW. ANNY
8. SANKTUARIUM NA GO

Sanktuarium na GoÂrze sÂw. Anny øaÎczy kult sÂw. Anny z kultem
maryjnym i meÎki PanÂskiej. Od ponad 500 lat jest gøoÂwnym miejscem
paÎtniczym GoÂrnego SÂlaÎska, a zwøaszcza SÂlaÎska Opolskiego. W skøad
tutejszego kompleksu sanktuaryjnego wchodzi bazylika sÂw. Anny
z øaskami søynaÎcaÎ figuraÎ sÂw. Anny, zwanej SamotrzeciaÎ, Grota Lurdzka, Rajski Plac i zbudowana w latach 1700-1709 kalwaria.
80

È sterreichers, s. 903.
A. Hoppe, Des O
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Inicjatorem budowy kalwarii na stokach GoÂry Cheømowej byø
hrabia Melchior de Gaschyn. Zauroczony KalwariaÎ ZebrzydowskaÎ,
zapragnaÎø zbudowacÂ podobnaÎ w swoich posiadøosÂciach. Ze wzgleÎdu
jednak na podeszøy wiek nie podjaÎø sieÎ juzÇ realizacji tego dzieøa.
Zobligowaø jednak w testamencie swoich nasteÎpcoÂw do podjeÎcia
budowy. W 1700 r. bratanek Melchiora, Jerzy Adam de Gaschyn
otrzymaø od biskupa wrocøawskiego pozwolenie na budoweÎ 33 kaplic kalwaryjskich. Wykonanie ich powierzyø wøoskiemu mistrzowi
Dominikowi Sighno z Opola81.
Przy budowie Nowej Jerozolimy, jak nazwano powstajaÎce dzieøo,
wzorowano sieÎ na kaplicach w Kalwarii Zebrzydowskiej. Prace budowlane zostaøy zakonÂczone 24 lipca 1709 r. Przez nasteÎpne jednak
50 lat kalwaria, pozbawiona opieki82, ulegøa powazÇnemu zniszczeniu.
Dopiero w 1753 r., kiedy przeøozÇonym klasztoru zostaø o. Franciszek
Sachakowski, franciszkanie postanowili zatroszczycÂ sieÎ o kaplice83.
21 wrzesÂnia 1756 r. podczas kapituøy prowincjalnej w Krakowie zadecydowano o podjeÎciu opieki nad kalwariaÎ na GoÂrze sÂw. Anny.
Kaplice kalwaryjskie zostaøy odnowione w latach 1756-1764,
dzieÎki funduszom hrabiego Antoniego de Gaschyn, zwanego Mocnym. W latach 1763-1764 zostaøa przebudowana kaplica SÂwieÎtych
SchodoÂw i zbudowano cztery nowe kaplice84.
Pierwsze nabozÇenÂstwo na odnowionej kalwarii, poøaÎczone z jej
posÂwieÎceniem i przekazaniem franciszkanom, zostaøo odprawione 14
wrzesÂnia 1764 r. UroczystosÂcÂ ta zgromadziøa ¹tysieÎczne tøumy z bliska
i dalekaº85. W nasteÎpnym roku do komunii sÂw. w Wielki Czwartek
i Wielki PiaÎtek przystaÎpiøo 3 700 pielgrzymoÂw, w sÂwieÎto Znalezienia
81
A. Hanich, GoÂra SÂwieÎtej Anny ± centrum pielgrzymkowe SÂlaÎska Opolskiego
1945-1999, Wydawnictwo Instytut SÂlaÎski, Opole 1999, s. 50.
82
Franciszkanie skupieni na wøasnym zÇyciu zakonnym oraz zaangazÇowani
w budoweÎ murowanego klasztoru odmoÂwili opieki nad kalwariaÎ.
83
J.R. Gohly, M. ZÇbik, GoÂra SÂwieÎtej Anny, Wydawnictwo ZET, Wrocøaw 2001,
s. 12.
84
A. Hanich, GoÂra SÂwieÎtej Anny, s. 51. W latach 1783-1790 powstaøa kaplica sÂw.
Weroniki i kaplica sÂw. Marii Magdaleny, ktoÂraÎ zbudowano jako kapliceÎ grobowaÎ
hrabiego Antoniego de Gaschyn.
85
C. Reisch (tøum. J. Bednorz), PamiaÎtka 200-letniego istnienia kalwaryi na
GoÂrze sÂw. Anny, Wrocøaw 1909, s. 41.
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KrzyzÇa SÂwieÎtego 4 200 paÎtnikoÂw z Kamienia Wielkiego, KozÂla, LesÂnicy, a w uroczystosÂcÂ Zesøania Ducha SÂwieÎtego 9 400 wiernych m.in.
z SosÂnicowic i Jemielnicy86. W dwa lata po przyjeÎciu przez franciszkanoÂw kalwarii o. Stefan Staniewski przygotowaø program nabozÇenÂstw
kalwaryjskich.
W 1810 r. rzaÎd pruski skasowaø klasztor franciszkanoÂw na GoÂrze
sÂw. Anny. Pozwoliø jednak na odprawianie nabozÇenÂstw kalwaryjskich przez ksieÎzÇy diecezjalnych. W 1832 r. klasztor i kalwaria zostaøy przekazane przez rzaÎd pruski biskupowi wrocøawskiemu Emanuelowi SzymonÂskiemu, jednak bez prawa wøasnosÂci. W 1858 r.
wrocøawska kuria biskupia kupiøa na wøasnosÂcÂ kosÂcioÂø i klasztor za
1 600 talaroÂw, po czym w tym samym roku biskup Henryk FoÈrster
przekazaø caøy obiekt na wøasnosÂcÂ franciszkanom87. 13 sierpnia 1859 r.
na GoÂreÎ sÂw. Anny przybyli franciszkanie z saksonÂskiej prowincji sÂw.
KrzyzÇa: o. AmbrozÇy DreimuÈller i br. Natalis Smitz.
W 1864 r. od WniebowstaÎpienia NMP (13 sierpnia) do PodwyzÇszenia KrzyzÇa sÂw. (18 wrzesÂnia) na GoÂrze SÂw. Anny uroczysÂcie obchodzono 100-lecie zapoczaÎtkowania nabozÇenÂstw kalwaryjskich.
W tym okresie do sanktuarium przybyøo 400 tys. pielgrzymoÂw ze
SÂlaÎska, Wielkopolski, Galicji, KroÂlestwa Polskiego, Moraw, Czech
i Søowacji88.
Na pamiaÎtkeÎ jubileuszu zostaøa wybudowana nowa kaplica Trzeciego Upadku (kamienie na jej budoweÎ przyniesÂli pielgrzymi przybywajaÎcy na uroczystosÂci jubileuszowe).
W 1910 r. figura sÂw. Anny zostaøa koronowana przez biskupa
wrocøawskiego Karola Augustyna. W tym tezÇ roku, na pamiaÎtkeÎ
dwusetnej rocznicy powstania kalwarii i jako wotum za koronacjeÎ
figury sÂw. Anny zostaøa wybudowana kaplica Koronacji Matki BozÇej.
Sanktuarium na GoÂrze sÂw. Anny jest najwazÇniejszym miejscem
pielgrzymkowym dla opolskich SÂlaÎzakoÂw. Jego mieÎdzynarodowa
ranga jest przede wszystkim wynikiem emigracji do Niemiec sÂlaÎskiej
ludnosÂci rodzimej. Do sanktuarium przybywajaÎ paÎtnicy z najdalszych
J. GoÂrecki, Pielgrzymowanie GoÂrnosÂlaÎzakoÂw na GoÂreÎ SÂw. Anny w latach 1859-1914. Studium teologiczno-pastoralne, KsieÎgarnia sÂw. Jacka, Katowice 2002, s. 59.
87
TamzÇe, s. 39-40.
88
TamzÇe, s. 60.
86
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zakaÎtkoÂw Polski, aby przed cudownaÎ figuraÎ SÂwieÎtej Anny prosicÂ
o uzdrowienie, dar macierzynÂstwa, pomoc w znalezieniu pracy, pomysÂlne zdanie egzaminoÂw, wyzwolenie swoich bliskich z naøogoÂw.
W ostatnich latach pielgrzymuje tu okoøo 500 tys. osoÂb rocznie89.
Program nabozÇenÂstw i uroczystosÂci w sanktuarium na GoÂrze sÂw.
Anny jest bardzo bogaty, a staøymi jego punktami saÎ wielkie i maøe
odpusty z obchodami kalwaryjskimi, nabozÇenÂstwa diecezjalne oraz
odpusty franciszkanÂskie. NajwieÎkszy napøyw pielgrzymoÂw w sanktuarium notowany jest podczas wielkich odpustoÂw: sÂw. Anny (niedziela najblizÇsza 26 lipca), uroczystosÂci WniebowzieÎcia NMP z obchodami kalwaryjskimi (piaÎtek±niedziela, okoøo 15 sierpnia), uroczystosÂci AnioøoÂw StroÂzÇoÂw z obchodami kalwaryjskimi (w dwa tygodnie po obchodach WniebowzieÎcia NMP) oraz uroczystosÂci PodwyzÇszenia KrzyzÇa SÂwieÎtego z obchodami kalwaryjskimi (czwartek±
niedziela, okoøo 14 wrzesÂnia).
NajwazÇniejsze miejsce w grupie wielkich odpustoÂw ma odpust
PodwyzÇszenia KrzyzÇa SÂwieÎtego. Trwa on cztery dni (od czwartku
do niedzieli), a przybywa na niego ± wedøug szacunkoÂw franciszkanoÂw ± ok. 15-20 tys. paÎtnikoÂw. W ostatnim dziesieÎcioleciu, zaroÂwno
liczba grup paÎtniczych, jak i liczba pielgrzymoÂw (zarejestrowanych
w ksieÎgach pielgrzymkowych) bioraÎcych udziaø w odpusÂcie PodwyzÇszenia KrzyzÇa SÂwieÎtego znacznie zmalaøa (dla poroÂwnania w 1986 r.
zarejestrowano 94 grupy ± 5 113 pielgrzymoÂw, w 1996 r.: 80 grup ±
3 812 pielgrzymoÂw, natomiast w 2006 r.: 55 grup ± 2 860 osoÂb).
Mniejszym napøywem pielgrzymoÂw odznaczajaÎ sieÎ odpusty na
WniebowzieÎcie NMP, uroczystosÂcÂ AnioøoÂw StroÂzÇoÂw oraz patronalna uroczystosÂcÂ sÂw. Anny (gøoÂwnej patronki SÂlaÎska Opolskiego). Odpusty maøe z obchodami kalwaryjskimi to: Wielki PiaÎtek, uroczystosÂcÂ
Matki BozÇej Szkaplerznej (trzecia niedziela lipca) i uroczystosÂcÂ sÂw.
Piotra z Alkantary (trzecia niedziela pazÂdziernika). Podczas tych
odpustoÂw na Kalwarii pielgrzymi odprawiajaÎ nabozÇenÂstwo drogi
krzyzÇowej.
F. MroÂz, Pielgrzymowanie do sanktuarium na GoÂrze SÂwieÎtej Anny w latach
1996-2006, w: red. J.R. Gohly, Pod pøaszczem SÂw. Anny. Materiaøy z konferencji
historycznej z okazji 350-lecia przybycia franciszkanoÂw na GoÂreÎ SÂwieÎtej Anny 1656-2006, Wrocøaw 2007, s. 73-80.
89
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Warto podkresÂlicÂ, zÇe na GoÂrze sÂw. Anny odbywa sieÎ ponad 20
uroczystosÂci religijnych organizowanych przez KurieÎ DiecezjalnaÎ
w Opolu oraz franciszkanoÂw. UroczystosÂci te obejmujaÎ swym zasieÎgiem przede wszystkim diecezjeÎ opolskaÎ, chocÂ niektoÂre z nich, jak
Pielgrzymka Orkiestr Kalwaryjskich i HodowcoÂw GoøeÎbi oraz Pielgrzymka StrazÇakoÂw majaÎ juzÇ zasieÎg krajowy.
Wzrost ruchu pielgrzymkowego poza wielkimi odpustami obserwowany jest w sanktuarium od 1983 r., tj. po pielgrzymce papieskiej.
Wiele grup z kraju i zagranicy przybywa do sanktuarium, pielgrzymujaÎc szlakiem papieskich pielgrzymek. Na GoÂrze sÂw. Anny zatrzymujaÎ sieÎ roÂwniezÇ grupy autokarowe, pielgrzymujaÎce do sanktuarium
na Jasnej GoÂrze lub Lichenia.
9. INNE OSÂRODKI KULTU PANÂSKIEGO
POD OPIEKAÎ BRACI MNIEJSZYCH

Istotnym warunkiem uznania danego miejsca sÂwieÎtego za sanktuarium jest jego kanoniczne zatwierdzenie90. NalezÇy jednak zaznaczycÂ, zÇe istnieje wiele miejsc kultu religijnego, ktoÂre takiego zatwierdzenia nie majaÎ, jednak ze wzgleÎdu na wielowiekowaÎ tradycjeÎ pielgrzymowania, uroczystosÂci odpustowe oraz znacznaÎ liczbeÎ przybyøych do nich pielgrzymoÂw, zyskaøy sobie miano sanktuarium i za
takie uwazÇane saÎ przez mieszkanÂcoÂw danego regionu oraz pielgrzymoÂw. Dodatkowo, bardzo czeÎsto peøniaÎ one podobne funkcje, jak
sanktuaria z oficjalnaÎ aprobataÎ wøadzy kosÂcielnej. Dyrektorium
o pobozÇnosÂci ludowej i liturgii, zatwierdzone przez KonferencjeÎ PlenarnaÎ Kongregacji ds. Kultu BozÇego i Dyscypliny SakramentoÂw
w 2001 r., podkresÂla, zÇe osÂrodki takie ¹stanowiaÎ czeÎsÂcÂ «geografii»
90

Obecnie obowiaÎzujaÎcaÎ w KosÂciele katolickim definicjeÎ sanktuarium zamieszcza Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany 25 stycznia 1983 r. przez papiezÇa
Jana Pawøa II. W kanonie 1230, sanktuarium okresÂlone jest jako: ¹kosÂcioÂø lub inne
miejsce sÂwieÎte, do ktoÂrego ± za aprobataÎ ordynariusza miejscowego ± pielgrzymujaÎ
liczni wierni, z powodu szczegoÂlnej pobozÇnosÂciº. Kodeks Prawa Kanonicznego (przekøad polski zatwierdzony przez KonferencjeÎ Episkopatu), Wydawnictwo Pallottinum,
PoznanÂ 1984, kan. 1230.
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wiary i pobozÇnosÂci ludu BozÇego, spoøecznosÂci, ktoÂra mieszka na
okresÂlonym terytorium i ktoÂra w duchu wiary pielgrzymuje do niebieskiego Jeruzalemº91. W Polsce do osÂrodkoÂw takich nalezÇaÎ m.in.
franciszkanÂskie kosÂcioøy z øaskami søynaÎcymi wizerunkami Chrystusa
CierpiaÎcego w Krakowie (kosÂcioÂø pw. sÂw. Kazimierza przy ul. Reformackiej), PrzemysÂlu (kosÂcioÂø pw. Niepokalanego PoczeÎcia NMP)
i Tarnowie, z cudownymi krucyfiksami (Wieliczka i Wschowa) oraz
kalwarie na GoÂrze sÂw. Anny, w Katowicach-Panewnikach i Wambierzycach. Miejsca te, chocÂ nie posiadajaÎ kanonicznego zatwierdzenia
jako sanktuaria PanÂskie, saÎ wazÇnymi miejscami kultu meÎki PanÂskiej,
a podczas gøoÂwnych odpustoÂw gromadzaÎ rzesze pielgrzymoÂw.
9.1. WAMBIERZYCE ± DOLNOSÂLAÎSKA JEROZOLIMA

Sanktuarium Matki BozÇej KroÂlowej Rodzin to jedno z gøoÂwnych
osÂrodkoÂw pielgrzymkowych w metropolii wrocøawskiej. W skøad
sanktuarium ± nazywanego czeÎsto DolnosÂlaÎskaÎ JerozolimaÎ ± wchodzi bazylika pw. Nawiedzenia NMP92, kalwaria z 74 kaplicami oraz
ruchoma szopka. Od 25 czerwca 2007 r. opiekeÎ duszpasterskaÎ
w sanktuarium sprawujaÎ franciszkanie z Prowincji sÂw. Jadwigi.
PoczaÎtki kultu maryjnego w Wambierzycach sieÎgajaÎ XIII w.
Wedøug tradycji, niewidomy Jan z Raszewa modlaÎcy sieÎ przed figurkaÎ Matki BozÇej z DzieciaÎtkiem umieszczonej na lipie odzyskaø wzrok.
WiadomosÂcÂ o tym wydarzeniu szybko rozeszøa sieÎ w najblizÇszym
regionie. Napøyw pielgrzymoÂw pragnaÎcych sieÎ pomodlicÂ przed cudownaÎ figuraÎ musiaø bycÂ duzÇy, skoro w 1261 r. wøasÂciciele osady ±
rodzina von Tschitschwitz ufundowaøa drewniany kosÂcioÂø. Zostaø on
posÂwieÎcony w 1263 r. przez biskupa z OøomunÂca pod wezwaniem
Nawiedzenia NajsÂwieÎtszej Maryi Panny i do niego uroczysÂcie przeniesiono figureÎ93. PaÎtnicy przybywali gøoÂwnie z Czech, Moraw, Austrii i GoÂrnego SÂlaÎska.
91
Dyrektorium o pobozÇnosÂci ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, Wydawnictwo Pallottinum, PoznanÂ 2003, s. 187.
92
Tytuø bazyliki mniejszej nadaø sÂwiaÎtyni papiezÇ Pius XI w 1936 r.
93
Wambierzyce. Jerozolima DolnosÂlaÎska, Nakøadem Klasztoru OO. JezuitoÂw
w Wambierzycach 1948, s. 3.
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Wambierzyce, poøozÇone w Hrabstwie Køodzkim, niestety nie
unikneÎøy dziaøanÂ wojennych, prowadzonych w tym regionie. W pierwszej poøowie XV w. sanktuarium zostaøo zniszczone na skutek wojen
husyckich, pod koniec XV w. z kolei docieraøy tu walki pomieÎdzy
ksiaÎzÇeÎtami i miastami sÂlaÎskimi. Najgorsze czasy w historii sanktuarium to konflikty religijne w okresie reformacji i kontrreformacji.
W 1563 r. kosÂcioÂø przejeÎli protestanci. Dopiero w 1628 r. ponownie
staø sieÎ on sÂwiaÎtyniaÎ katolickaÎ. W czasie wojny trzydziestoletniej
kosÂcioÂø zostaø kilkakrotnie zrabowany, zasÂ w 1645 r. zostaø spalony
przez wojska szwedzkie94.
PrzeøomowaÎ dataÎ w dziejach Wambierzyc i sanktuarium byø
1677 r., kiedy wøasÂcicielem wsi zostaø Daniel Paschazjusz von Osterberg. Marzeniem Osterberga byøo utworzenie w Wambierzycach
kopii sÂwieÎtego miasta Jerozolimy. Wpøyw na taÎ decyzjeÎ, obok uksztaøtowania terenu osady i tradycji pielgrzymkowych miaøy dwa
wydarzenia. Pierwszym z nich byøo wytrysÂnieÎcie 7 czerwca 1678 r.
zÂroÂdeøka u podnoÂzÇa kosÂcioøa, z ktoÂrego woda uzdrowiøa sÂmiertelnie
choraÎ AnneÎ Scholz z Raszkowa. Drugie wydarzenie miaøo miejsce 30
maja 1679 r., kiedy o zachodzie søonÂca, niezwykøy blask otoczyø
kosÂcioÂø95.
W 1681 r. Osterberg rozpoczaÎø budoweÎ na okolicznych wzgoÂrzach pierwszych kaplic kalwaryjskich. Od tego momentu zmieniø
sieÎ tezÇ charakter kultu osÂrodka z maryjnego na maryjno-pasyjny.
Przy budowie kalwarii zastosowano nowozÇytny model kopiowania
Jerozolimy96.
Kalwaria zostaøa posÂwieÎcona w 1701 r. W tym roku do Wambierzyc przybyøo ok. 80 tys. pielgrzymoÂw97. W 1703 r. konsystorz arcybiskupi w Pradze zatwierdziø kalwarieÎ w Wambierzycach. Od tego
94
Red. L. DrozÇdzÇ, P. Nowaczyk, Wambierzyce. Przewodnik, Wydawnictwo
ZET, Wrocøaw 1998, s. 6-7.
95
Do zdarzenia tego, dokøadnie opisanego i posÂwiadczonego przez sÂwiadkoÂw
nawiaÎzuje obecnie iluminacja kosÂcioøa.
96
E. Bilska-Wodecka, w: red. A. Jackowski, I. Soøjan, Szlaki pielgrzymkowe
Europy. Leksykon, Wydawnictwo Znak, KrakoÂw 2000, s. 177.
97
A. Mitkowska, Wambierzyce, Zakøad Narodowy imienia OssolinÂskich ± Wydawnictwo, Wrocøaw 1984, s. 36.
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momentu nastaÎpiø wzrost ruchu pielgrzymkowego do osÂrodka, nazywanego roÂwniezÇ odtaÎd ¹DolnosÂlaÎskaÎ JerozolimaÎº. Budowa zespoøu
kalwaryjskiego zostaøa ukonÂczona w 1708 r.
W latach 1695-1710 zbudowano nowaÎ barokowaÎ sÂwiaÎtynieÎ,
w ktoÂrej w 1711 r. zostaø pochowany fundator. Nowa bazylika, ze
wzgleÎdu na zÂle wykonanaÎ konstrukcjeÎ, zaledwie po pieÎciu latach
istnienia zostaøa rozebrana. W 1715 r. nowy wøasÂciciel Wambierzyc
± hrabia Franciszek von GoÈtzen, przystaÎpiø do odbudowy kosÂcioøa,
ktoÂra trwaøa do 1720 r.
W 1788 r. proboszcz Wambierzyc Joseph MuÈller rozpoczaÎø wielkaÎ
przebudoweÎ kalwarii. Prace budowlane trwaøy do 1820 r., przy czym
od 1814 r. kierowaø nimi Georg MuÈller. Z kaplic ufundowanych przez
Daniela von Osterberga zachowaøa sieÎ jedynie kaplica BozÇego Grobu. KolejnaÎ wielkaÎ przebudoweÎ zespoøu sanktuaryjnego przeprowadzono w II poø. XIX w., zasÂ znajdujaÎce sieÎ w kaplicach figury zostaøy
wykonane przez rzezÂbiarzy tyrolskich z firmy JoÂzefa Rifessera
w XX w. WzgoÂrze, na ktoÂrym Osterberg wystawiø trzy krzyzÇe, otrzymaøo nazweÎ Kalwaria, saÎsiednie wzgoÂrze od strony poÂønocnej GoÂra
Kwarantanny, a od poøudniowo-zachodniej Synaj, zasÂ goÂreÎ przed
kosÂcioøem nazwano GoÂraÎ Tabor.
NajwazÇniejszym wydarzeniem w dziejach sanktuarium w Wambierzycach byøa koronacja figurki Matki BozÇej Wambierzyckiej KroÂlowej Rodzin. 17 sierpnia 1980 r. Prymas Polski Stefan WyszynÂski,
wraz z kardynaøem S. Baggio ± prefektem kongregacji do spraw
biskupoÂw, kardynaøem F. Tomaszkiem z Pragi i arcybiskupem
H. Gulbinowiczem, w obecnosÂci 30 biskupoÂw i tysieÎcy wiernych,
dokonaø aktu koronacji figury.
15 sierpnia 2009 r. biskup Ignacy Dec, ordynariusz diecezji sÂwidnickiej, podczas uroczystej mszy sÂw. sprawowanej w sanktuarium
ogøosiø MatkeÎ BozÇaÎ WambierzyckaÎ PatronkaÎ Ziemi Køodzkiej oraz
zawierzyø mieszkanÂcoÂw regionu NajsÂwieÎtszej Maryi Pannie.
Szacuje sieÎ, zÇe w ostatnich latach do sanktuarium w Wambierzycach pielgrzymuje ok. 200 tys. osoÂb. NalezÇy zaznaczycÂ, zÇe wsÂroÂd
przybywajaÎcych do osÂrodka przewazÇajaÎ grupy o charakterze turystycznym i religijno-poznawczym, najmniejszy zasÂ odsetek stanowiaÎ
grupy typowo pielgrzymkowe.
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NajwieÎcej grup pielgrzymkowych w ciaÎgu roku rejestruje sieÎ
w osÂrodku w miesiaÎcach wakacyjnych (zwøaszcza w dniu odpustu 15
sierpnia), a takzÇe we wrzesÂniu. Coraz wieÎkszaÎ frekwencjaÎ wiernych
cieszy sieÎ takzÇe nabozÇenÂstwo drogi krzyzÇowej odprawiane na Kalwarii w Wielki PiaÎtek oraz w uroczystosÂcÂ PodwyzÇszenia KrzyzÇa sÂw.
ZasieÎg oddziaøywania sanktuarium obejmuje przede wszystkim
region poøudniowo-zachodniej i zachodniej Polski. Ze wzgleÎdu na
swoje poøozÇenie geograficzne w poblizÇu granicy z Czechami oraz
niewielkiej odlegøosÂci do granicy z Niemcami, do sanktuarium przybywa takzÇe wiele grup zagranicznych (w ostatnich latach okoøo 5%
ogoÂøu grup). OzÇywienie ruchu pielgrzymkowego grup zagranicznych
obserwuje sieÎ w sanktuarium od 1989 r. NajwieÎcej cudzoziemcoÂw
rejestruje sieÎ w osÂrodku z Niemiec (gøoÂwnie z okolic Drezna, Berlina, Magdeburga, Paderborn i Augsburga), Czech (gøoÂwnie z okolic
Pragi, Hradec Kralove, Brna i OøomunÂca) oraz w ostatnim okresie
takzÇe z Austrii.
9.2. KATOWICE-PANEWNIKI

Bazylika pw. sÂw. Ludwika KroÂla i WniebowzieÎcia NMP w Katowicach-Panewnikach søynie z najwieÎkszej oøtarzowej szopki w Europie (pow. okoøo 600 m2). Po raz pierwszy szopka zostaøa wystawiona
w bazylice w 1913 r. Zostaøa ona stopniowo rozbudowywana przez
franciszkanoÂw. PoczaÎtkowo byøa ustawiana przy oøtarzu sÂw. Franciszka, zasÂ od 1947 r. ustawia sieÎ jaÎ w prezbiterium nad gøoÂwnym oøtarzem. W 2005 r. szopkeÎ poszerzono ± rozbudowujaÎc jaÎ takzÇe w lewej
nawie, a w nasteÎpnym roku zbudowano dodatkowo prawe skrzydøo.
Figury w szopce saÎ naturalnej wielkosÂci. Figurka DzieciaÎtka Jezus
zostaøa przywieziona do sanktuarium w 1981 r. z Betlejem. SzopkeÎ
mozÇna podziwiacÂ od uroczystosÂci BozÇego Narodzenia do 2 lutego.
W tym okresie przy zÇøoÂbku organizowane saÎ adoracje dla roÂzÇnych
stanoÂw z udziaøem biskupoÂw katowickich.
Katowice-Panewniki saÎ takzÇe znanym w diecezji katowickiej osÂrodkiem kultu meÎki PanÂskiej. Zamiar budowy kalwarii powstaø juzÇ
w 1908 r., zaraz po zakonÂczeniu budowy nowego, neoromanÂskiego
kosÂcioøa pw. sÂw. Ludwika KroÂla i WniebowzieÎcia NMP. Postanowio-
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no woÂwczas wykorzystacÂ w tym celu pagoÂrkowaty obszar klasztorny.
PoczaÎtkowo zostaøa zbudowana droga krzyzÇowa, ktoÂrej stacje uroczysÂcie posÂwieÎcono w 1911 r. W latach 1937-1939 i 1947-1953 staneÎøy
artystycznie rzezÂbione stacje figuralne. We wszystkie piaÎtki Wielkiego Postu na Kalwarii odprawiane jest nabozÇenÂstwo drogi krzyzÇowej
z udziaøem orkiestry deÎtej.
9.3. èASKAMI SèYNAÎCE OBRAZY PANA JEZUSA MIèOSIERNEGO
W KRAKOWIE I TARNOWIE

KosÂcioÂø pw. sÂw. Kazimierza w Krakowie (przy ul. Reformackiej 4)
jest jedynym w Polsce sanktuarium sÂw. Kazimierza KroÂlewicza98.
W kosÂciele wierni otaczajaÎ wielkim kultem øaskami søynaÎcy obraz
sÂwieÎtego99, a takzÇe obraz Pana Jezusa Miøosiernego znajdujaÎcy sieÎ
w przylegajaÎcej do sÂwiaÎtyni kaplicy.
PoczaÎtki kultu obrazu Chrystusa Miøosiernego saÎ zwiaÎzane z niezwykøymi wydarzeniami, jakie miaøy miejsce w klasztorze podczas
epidemii cholery, ktoÂra wybuchøa w miesÂcie w 1707 r. WsÂroÂd ponad
7 tysieÎcy zmarøych byli takzÇe bracia franciszkanie reformaci. 13 grudnia 1707 r., jednemu z zakonnikoÂw, o. Jakubowi Mikowskiemu,
podczas odmawiania litanii do Imienia Jezus, ukazaø sieÎ Chrystus
Miøosierny (w postaci przedstawionej na cudownym obrazie) i trzykrotnie uderzajaÎc laskaÎ w stoÂø powiedziaø: ¹DosycÂ! DosycÂ! DosycÂ!º.
Od tego momentu, zÇaden z franciszkanoÂw opiekujaÎcych sieÎ umierajaÎcymi juzÇ nie zachorowaø. Wydarzenie to przyczyniøo sieÎ do jeszcze
wieÎkszego rozwoju kultu obrazu100. Ruch pielgrzymkowy do sÂwiaÎtyni byø tak duzÇy, zÇe w poøowie XIX w. Kuria Biskupia w Krakowie
wysuneÎøa postulat, aby wizerunek przeniesÂcÂ z korytarza klasztornego
do sÂwiaÎtyni. W 1901 r. øaskami søynaÎcy obraz przeniesiono do nowej
98

Sanktuarium ustanowiø kard. Franciszek Macharski dekretem z dnia 16 listopada 2001 r.
99
Obraz sÂw. Kazimierza zostaø namalowany w drugiej poøowie XVII w. przez
Daniela Schultza ± nadwornego malarza trzech wøadcoÂw polskich: Jana Kazimierza,
Michaøa Korybuta WisÂniowieckiego i Jana III Sobieskiego.
100
G. WisÂniowski, Sto lat kaplicy Pana Jezusa Miøosiernego w Krakowie 1901-2001, ¹Ziemia SÂwieÎtaº (29)/2002; dodatek ¹Egeria Plusº, s. VI.
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kaplicy, zbudowanej w tymzÇe roku z inicjatywy gwardiana klasztoru
o. Zygmunta Janickiego101.
Co roku 13 grudnia ± w roczniceÎ wydarzenÂ z 1707 r. ± w kaplicy
odprawiana jest uroczysta msza sÂw. z okolicznosÂciowym kazaniem,
procesjaÎ z NajsÂwieÎtszym Sakramentem i modlitwy przez obrazem.
MieszkanÂcy Tarnowa i okolicznych miejscowosÂci wielkim kultem
otaczajaÎ øaskami søynaÎcy obraz Pana Jezusa CierpiaÎcego i Matki
BozÇej Bolesnej w tarnowskim kosÂciele franciszkanoÂw bernardynoÂw
pw. PodwyzÇszenia KrzyzÇa sÂw.
Pierwsza wzmianka o obrazie pochodzi z 1540 r. W 1654 r. wizerunek zostaø umieszczony w podziemnej kaplicy nazywanej WieÎzieniem Pana Jezusa. Na poczaÎtku XVIII w., w nasteÎpstwie stale rosnaÎcej liczby wiernych, kaplica zostaøa rozbudowana, obraz zasÂ zyskaø
miano miraculis clari. Dekret kasacyjny JoÂzefa II, likwidujaÎcy klasztor bernardynoÂw, spowodowaø zanik kultu. Kroniki klasztorne wspominajaÎ ponownie o obrazie dopiero pod koniec XIX w. W 1895 r.
obraz zostaø odnowiony i oddany do publicznej czci. W 1954 r. przeniesiono go do specjalnej kaplicy pw. BozÇego Miøosierdzia i Matki
BozÇej Bolesnej, w ktoÂrej odbiera on kult do dnia dzisiejszego.
9.4. èASKAMI SèYNAÎCE KRUCYFIKSY
W FRANCISZKANÂSKICH KOSÂCIOèACH W WIELICZCE I WSCHOWIE

KosÂcioÂø franciszkanoÂw w Wieliczce to znane w diecezji krakowskiej sanktuarium Matki BozÇej èaskawej ± KsieÎzÇnej Wieliczki.
W oøtarzu bocznym sÂwiaÎtyni od ponad 350 lat wielkim kultem otaczany jest obraz Matki BozÇej z DzieciaÎtkiem Jezus. Wizerunek zostaø
koronowany na prawie papieskim przez kard. Franciszka Macharskiego w dniu 4 czerwca 1995 r. MieszkanÂcy Wieliczki wielkaÎ czciaÎ
otaczajaÎ takzÇe øaskami søynaÎcy krucyfiks znajdujaÎcy sieÎ w kaplicy przy
zakrystii. Warto podkresÂlicÂ, zÇe krucyfiks ten juzÇ w pierwszej poøowie
XVIII w. uwazÇany byø za imago gratiosa ± øaskami søynaÎcy102.
101

Por. Z. Janicki, PamiaÎtka przeniesienia cudownego obrazu Miøosiernego Pana
Jezusa do nowej kaplicy w kosÂciele Braci Mniejszych u sÂw. Kazimierza w Krakowie
w roku jubileuszowym, KrakoÂw 1901.
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Kaplica sÂw. KrzyzÇa w franciszkanÂskim kosÂciele pw. sÂw. JoÂzefa
OblubienÂca we Wschowie jest dla mieszkanÂcoÂw miasta i okolicy
miejscem szczegoÂlnego kultu tajemnicy meÎki Pana Jezusa i Miøosierdzia BozÇego. W oøtarzu gøoÂwnym kaplicy znajduje sieÎ øaskami søynaÎcy
krucyfiks, wyrzezÂbiony prawdopodobnie na przeøomie XIV i XV w.
Wedøug kroniki klasztornej rzezÂba Chrystusa UkrzyzÇowanego znajdowaøa sieÎ w pierwszym XV-wiecznym kosÂciele klasztornym bernardynoÂw, ktoÂry zostaø spalony przez luteran w 1558 r. Krucyfiks zostaø
odnaleziony podczas budowy nowej sÂwiaÎtyni i umieszczony poczaÎtkowo na zewneÎtrznej sÂcianie prezbiterium, a nasteÎpnie w specjalnie
wybudowanej kaplicy pw. KrzyzÇa sÂw. Codziennie po porannej mszy
sÂw. o godz. 7:00 do godz. 18.00 w kaplicy wystawiony jest do adoracji
NajsÂwieÎtszy Sakrament, zasÂ o godz. 15.00 odmawiana jest koronka
do Miøosierdzia BozÇego.
10. SANKTUARIA PANÂSKIE
POD OPIEKAÎ BRACI MNIEJSZYCH W 1772 R.

Przeprowadzone powyzÇej przedstawienie genezy i funkcjonowania wspoÂøczesÂnie funkcjonujaÎcych sanktuarioÂw w Polsce pod opiekaÎ
braci mniejszych byøoby niepeøne, gdyby nie wspomniano o franciszkanÂskich sÂwiaÎtyniach, ktoÂre w epoce przedrozbiorowej byøy znanymi
osÂrodkami pielgrzymkowymi i cieszyøy sieÎ duzÇaÎ frekwencjaÎ wiernych,
jednak w wyniku kasat przeprowadzonych przez zaborcoÂw bracia
mniejsi zostali zmuszeni do opuszczenia palcoÂwek i juzÇ do nich nie
powroÂcili. Obok wspomnianych juzÇ sanktuarioÂw (prowadzonych do
dzisÂ przez franciszkanoÂw) na podkresÂlenie zasøugujaÎ przede wszystkim osÂrodki w BocÂkach, Cytowianach, Dederkaøach Wielkich, GoÂrze
Kalwarii, Nowym SaÎczu i ParadyzÇu.
102

Por. Tabele Zaøuskiego (1748-1749), Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, tom VI, tab. 73; Tabele Zaøuskiego sporzaÎdzono na podstawie wizytacji biskupa
krakowskiego Andrzeja Stanisøawa Kostki Zaøuskiego. Dane wizytacyjne z lat 1747-1748 zostaøy umieszczone w 12 tomach ksiaÎg, w formie zestawienÂ rozpisanych w 140
rubrykach (m.in. interesujaÎca nas rubryka z hasøem imago gratiosa), odnoszaÎcych sieÎ
do konkretnych parafii w diecezji krakowskiej.
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NalezÇy podkresÂlicÂ, zÇe w 1772 r. zgromadzenia zakonne sprawowaøy opiekeÎ nad 24 sanktuariami PanÂskimi. Z zestawienia tabeli 3.
wynika, zÇe zdecydowanie najwieÎkszy udziaø w tym patronacie miaøy
zakony zÇebracze, ktoÂre obsøugiwaøy duszpastersko 17 sanktuarioÂw.
W tej grupie zakonnej wyroÂzÇniali sieÎ zwøaszcza franciszkanie bernardyni i franciszkanie reformaci, ktoÂrzy mieli pod opiekaÎ po pieÎcÂ osÂrodkoÂw pielgrzymkowych.
Tab. 3. Patronat zakonny w sanktuariach PanÂ skich w 1772 r.
Lp.
1
2
3
4

5
6

7
8

Nazwa zgromadzenie
zakonnego
Benedyktyni
Cystersi

Sanktuarium
mnisi
SÂwieÎty KrzyzÇ
KrakoÂw-Mogiøa

zakony źebracze
Lublin
Alwernia
Cytowiany
GoÂra Kalwaria
Kalwaria Zebrzydowska
ParadyzÇ
Franciszkanie
Kalwaria Pacøawska
konwentualni
Nowy SaÎcz
Franciszkanie reformaci BocÂki
Dederkaøy Wielkie
GoÂra sÂw. Anny
PakosÂcÂ
Wejherowo
Karmelici bosi
Milatyn
Karmelici trzewiczkowi Kcynia
PoznanÂ (kosÂcioÂø pw. BozÇego Ciaøa)
PoznanÂ (kosÂcioÂø pw. NajdrozÇszej Krwi Chrystusa)
Dominikanie
Franciszkanie
bernardyni

9

BozÇogrobcy

10

Trynitarze

kanonicy
MiechoÂw
Przeworsk
Warszawa (kosÂcioÂø pw. TroÂjcy PrzenajsÂwieÎtszej)

11

Jezuici

klerycy regularni
Braniewo

12

Bernardynki

siostry zakonne
PoznanÂ (kosÂcioÂø pw. Przemienienia PanÂskiego)

ZÂroÂdøo: opracowanie wøasne.

SANKTUARIA PANÂSKIE PROWADZONE PRZEZ BRACI MNIEJSZYCH

107

Bernardyni wyroÂzÇniali sieÎ wsÂroÂd istniejaÎcych w XVIII w. na
ziemiach polskich zakonoÂw liczbaÎ zakonnikoÂw103, organizacjaÎ, formacjaÎ nowicjuszy, studiami zagranicznymi mnichoÂw oraz regularnie
przeprowadzanymi kapituøami prowincjalnymi. Zapewne pozycja
bernardynoÂw jako najwieÎkszego zakonu w Polsce oraz ich stan obserwancji miaøy decydujaÎcy wpøyw na przekazanie im w 1602 r. opieki
nad kaplicami kalwaryjskimi przez wojewodeÎ krakowskiego Mikoøaja Zebrzydowskiego, a takzÇe na przekazanie im przez Kazimierza
Saryusza SkoÂrkowskiego opieki nad kosÂcioøem w Paradyźu104,
w ktoÂrym umieszczono øaskami søynaÎcy obraz Chrystusa Cierniem
Ukoronowanego.
PoczaÎtki kultu tego wizerunku zwiaÎzane saÎ z cudownym wydarzeniem, ktoÂre miaøo miejsce w Wielki PiaÎtek ± 8 kwietnia 1678 r., kiedy
na obrazie, pod cierniowaÎ koronaÎ CierpiaÎcego Chrystusa ukazaøy sieÎ
krople krwi. Obraz zostaø przeniesiony z kaplicy dworskiej do kosÂcioøa
w ParadyzÇu i tam zaczaÎø odbieracÂ powszechnaÎ czesÂcÂ. W 1763 r. prymas
ks. Wøadysøaw èubienÂski uznaø obraz za øaskami søynaÎcy105.
W 1864 r. w ramach represji popowstaniowych wøadze carskie
uznaøy klasztor w ParadyzÇu za konwent etatowy, dlatego zamieszkaøo w nim 30 zakonnikoÂw z innych skasowanych klasztoroÂw bernardynÂskich. W 1893 r. nastaÎpiøa jednak ostateczna kasata tego klasztoru, ostatni zakonnicy zgodnie z rozkazem rzaÎdu rosyjskiego zostali
przewiezieni do klasztoru w Kole nad WartaÎ, a opiekeÎ duszpasterskaÎ
nad sanktuarium przejeÎli ksieÎzÇa diecezjalni.
Pod koniec XVIII w. bernardyni sprawowali duszpasterskaÎ opiekeÎ w trzech sanktuariach meÎki PanÂskiej. BernardynÂskie kalwarie
w Kalwarii Zebrzydowskiej, GoÂrze Kalwarii i Cytowianach przyniosøy im jeszcze wieÎkszaÎ popularnosÂcÂ.
103
W latach 1579-1605 liczba bernardynoÂw wzrosøa ponad trzykrotnie z 400
zakonnikoÂw w 1579 r. do 1300 w 1605. Por. J. Køoczowski, Zakony meÎskie w Polsce
w XVI-XVIII wieku, w: red. J. Køoczowski, KosÂcioÂø w Polsce, wieki XVI-XVIII, Wydawnictwo Znak, KrakoÂw 1969, s. 502.
104
ParadyzÇ ± wiesÂ w woj. øoÂdzkim, na terenie WzgoÂrz OpoczynÂskich, przy drodze
z Kielc do Sulejowa, ok. 18 km na pød-wsch. od Sulejowa.
105
S. Makarewicz, Sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego w Wielkiej
Woli (ParadyzÇu), Radom 1997, s. 6.
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Inicjatorem budowy tzw. maøej kalwarii w Cytowianach na Litwie
byø o. Antoni Burnicki, ktoÂry w latach 1762-1766 przebywaø w Ziemi
SÂwieÎtej. Po powrocie z Palestyny pragnaÎø zbudowacÂ miniatureÎ kalwarii jerozolimskiej na ojczystej ziemi. Kaplice meÎki ze stacjami
drogi krzyzÇowej zbudowano na cmentarzu przykosÂcielnym w 1771 r.
PapiezÇ Klemens XIX udzieliø pielgrzymom odwiedzajaÎcym to sanktuarium licznych odpustoÂw106.
OsÂrodek kultu meÎki PanÂskiej w GoÂrze Kalwarii107 powstaø dzieÎki
inicjatywie biskupa poznanÂskiego Stefana Wierzbowskiego. W 1670 r.
biskup Wierzbowski uzyskaø od kroÂla Michaøa Korybuta WisÂniowieckiego przywilej pozwalajaÎcy na lokacjeÎ miasta na prawie magdeburskim Nowe Jeruzalem (Nova Hierusalem, Neohierosolima).
Na wzgoÂrzu nazywanym KalwariaÎ zostaø zbudowany kosÂcioÂø sÂw.
KrzyzÇa, ktoÂry fundator powierzyø filipinom. Niestety, po sÂmierci
biskupa kosÂcioÂø popadø w ruineÎ i juzÇ w 1791 r. zostaø caøkowicie
opuszczony.
Przy kosÂciele pw. WniebowzieÎcia NMP fundator w 1670 r. osadziø
bernardynoÂw, oddajaÎc im zarazem w zarzaÎd stacje kalwaryjskie
i nakazujaÎc odprawianie nabozÇenÂstw pasyjnych. Z kolei na wzgoÂrzu
Syjon biskup Wierzbowski zaøozÇyø klasztor dominikanoÂw i dominikanek, zasÂ przy kosÂciele nazwanym Betlejem ufundowaø klasztor
pijaroÂw, a przy nim szkoøeÎ.
W 1676 r. kroÂl Jan III Sobieski potwierdziø nadane miastu prawa
i rozszerzyø przywileje, zasÂ w 1680 r. nadaø miastu wszelkie wolnosÂci
i prawa miast kroÂlewskich. W GoÂrze Kalwarii uroczysÂcie obchodzono 9 duzÇych odpustoÂw, 16 odpustoÂw mniejszych oraz 10 innych.
W 1794 r. spaliø sieÎ na GoÂrze Syjon klasztor i kosÂcioÂø dominikanoÂw, a takzÇe klasztor i kosÂcioÂø dominikanek. Zakonnicy nie znalazøszy pomocy i funduszy na odbudoweÎ opusÂcili miasto108. Do upadku
sanktuarium przyczyniøy sieÎ ostatecznie zniszczenia miasta podczas
106

J.R. Bar, Zakony sÂw. Franciszka w Polsce w latach 1772-1970, cz. III, Zakon
Braci Mniejszych ± FranciszkanoÂw, s. 47-48;
107
GoÂra Kalwaria ± miasto poøozÇone w woj. mazowieckim, na pograniczu Doliny
SÂrodkowej Wisøy i RoÂwniny Warszawskiej, 36 km na pød-wsch. od Warszawy. Pierwotnie osada ta nazywana byøa GoÂraÎ.
108
L.T. Tripplin, GoÂra Kalwarya, s. 26-27, 34.
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dziaøanÂ wojennych w trakcie powstania kosÂciuszkowskiego i powstania listopadowego, a takzÇe sekularyzacja doÂbr kosÂcielnych przeprowadzona w 1795 r. przez rzaÎd pruski109.
W poøowie XVII w. przybyli do Polski przedstawiciele nowych
zgromadzenÂ zakonnych ± m.in. karmelici bosi, sprowadzeni w 1605 r.,
bonifratrzy (1609 r.), reformaci (1622 r.), pijarzy (1642 r.), misjonarze
sÂw. Wincentego aÂ Paulo (1651 r.) i trynitarze (1685 r.). WsÂroÂd nich
szczegoÂlne uznanie uzyskali franciszkanie reformaci ± grupa zakonnikoÂw sÂcisÂlejszej obserwancji zakonnej, wyøoniona z zakonu bernardynoÂw w latach 1598-1605. O popularnosÂci reformatoÂw sÂwiadczycÂ
mozÇe chocÂby fakt, zÇe jak juzÇ wspomniano, fundatorzy kalwarii
w PakosÂci, Wejherowie i na GoÂrze sÂw. Anny do opieki nad kaplicami kalwaryjskimi sprowadzili wøasÂnie tych zakonnikoÂw. Reformaci
sprawowali roÂwniezÇ opiekeÎ nad relikwiaÎ ciernia z korony Chrystusa
przechowywanaÎ w kosÂciele w BocÂkach110, a takzÇe sanktuarium
z øaskami søynaÎcym obrazem Pana Jezusa UkrzyzÇowanego ± Dederkalskiego111 w Dederkaøach Wielkich na Woøyniu.
A. Jackowski, Miejsca SÂwieÎte Rzeczypospolitej. Leksykon, Wydawnictwo
Znak, KrakoÂw 1998, s. 85.
110
KosÂcioÂø w BocÂkach zostaø zbudowany w latach 1730-1739, dzieÎki fundacji
ksieÎcia JoÂzefa Franciszka Sapiehy i jego zÇony Krystyny z Branickich, w podzieÎkowaniu za urodzenie coÂrki Teresy. Fundator przeznaczyø teÎ sÂwiaÎtynieÎ dla przechowywania
relikwii ciernia z korony Zbawiciela, ktoÂraÎ najprawdopodobniej przywioÂzø z SÂwieÎtej
Kaplicy w ParyzÇu. Reformaci przybyli do Bociek w 1739 r. Do momentu kasaty
klasztoru przez rzaÎd carski w 1832 r., BocÂki byøy znanym osÂrodkiem kultu relikwii
ciernia oraz sÂw. Antoniego. Relikwie ciernia z korony Chrystusa zachowaøy sieÎ do
czasoÂw wspoÂøczesnych. SaÎ one wystawiane do adoracji podczas nabozÇenÂstw pasyjnych
oraz w trakcie specjalnej mszy sÂw. Por. Z. Møynarski, Sanktuarium sÂw. Antoniego
Padewskiego w BocÂkach, BocÂki 2001.
111
PoczaÎtki kultu obrazu zwiaÎzane saÎ z cudownym ocaleniem wizerunku podczas
pozÇaru w domu Antoniego Wyszpolskiego ± wøasÂciciela Dederkaø Wielkich. W kilka
miesieÎcy po pozÇarze obraz uroczysÂcie wniesiono do drewnianego kosÂcioøa. Do opieki
nad nowo powstaøym sanktuarium Wyszpolski sprowadziø reformatoÂw. W chwilach
poprzedzajaÎcych kleÎski krajowe, na wizerunku pokazywaøy sieÎ krwawe øzy. W 1760 r.
zbudowano murowany kosÂcioÂø i klasztor. W 1891 r. wøadze carskie skasowaøy klasztor,
a w jego zabudowaniach umiesÂciøy seminarium nauczycielskie. Por. T. Kukiz, WoøynÂskie Madonny i inne obiekty sakralne z diecezji øuckiej, OsÂrodek ¹Woøanie z Woøyniaº,
Biaøy Dunajec 1998, s. 170-175.
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W 1772 r. franciszkanie konwentualni sprawowali opiekeÎ nad
dwoma sanktuariami PanÂskimi ± wspomnianym juzÇ sanktuarium
maryjno-pasyjnym w Kalwarii Pacøawskiej oraz sanktuarium Przemienienia PanÂskiego w Nowym SaÎczu.
Do dnia dzisiejszego nie ustalono, w jaki sposoÂb obraz Przemienienia PanÂskiego112 znalazø sieÎ w Nowym SaÎczu. Pierwsze historyczne wzmianki o wizerunku pochodzaÎ z wizytacji prowincjaøa franciszkanoÂw w 1596 r., ktoÂry wspomina o wielkiej czci, jakiej doznaje on
w kosÂciele. RoÂwniezÇ w protokole wizytacji kardynaøa Radziwiøøa
z 1597 r., wymieniona zostaøa osobna kaplica pw. Przemienienia
PanÂskiego w kosÂciele franciszkanoÂw113. Na tej podstawie mozÇna
przyjaÎcÂ, zÇe obraz byø czczony tu juzÇ co najmniej w pierwszej poøowie
XVI w. O duzÇej randze sanktuarium w XVII w. sÂwiadczy wymienienie wizerunku w pracy Pruszcza114.
Na rozwoÂj kultu obrazu Przemieniania PanÂskiego wpøyneÎøy dwa
wydarzenia. Pierwszym z nich byøo cudowne ocalenie wizerunku
podczas tragicznego pozÇaru miasta w 1611 r. Drugim ± cudowne
uzdrowienie hrabiego Konstantego Lubomirskiego, ktoÂry jako wotum dzieÎkczynne za powroÂt do zdrowia ufundowaø w 1654 r. przy
kosÂciele franciszkanoÂw murowanaÎ kapliceÎ pw. Przemienienia PanÂskiego, gdzie umieszczono wizerunek. Po ponownym pozÇarze kosÂcioøa i klasztoru franciszkanoÂw w 1753 r. obraz zostaø przeniesiony do
zamku saÎdeckiego. Do kaplicy Przemienienia PanÂskiego powroÂciø,
lecz na kroÂtko, gdyzÇ w 1785 r. klasztor franciszkanoÂw zostaø skasowany przez wøadze austriackie i jeszcze w tym samym roku wizerunek przeniesiono do kosÂcioøa farnego.
112
Obraz przedstawia Oblicze Chrystusa z kreÎgu tzw. Veraicon ± wizerunkoÂw
przedstawiajaÎcych prawdziwaÎ twarz Jezusa. Stanowi typ mandylionu ± powstaøego
w Edessie typu ikonograficznego portretu Zbawiciela. Wymiary obrazu: 84 cm wysokosÂci i 68 cm szerokosÂci. Pod obrazem znajduje sieÎ fragment srebrnej, pozøacanej
sukienki ufundowanej w 1636 r. przez Marcina Frankowicza Z najnowszej analizy
poroÂwnawczej wiadomo, zÇe wizerunek powstaø w latach 1350-1370 na terenie
Czech, w klasztornej pracowni mistrza o wøoskich tradycjach warsztatowych. Por.
L. Migraøa, Bazylika sÂw. Maøgorzaty w Nowym SaÎczu, Nowy SaÎcz 2000, s. 60.
113
S. Lisowski, Nowy SaÎcz. Przemienienie PanÂskie, ¹Tarnowskie Studia Teologiczneº 9(1983), s. 132.
114
P.H. Pruszcz, Morze èaski BozÇey, s. 3.
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J. Sikorski wymienia 17 øask i cudoÂw otrzymanych w sanktuarium
w latach 1611-1763 r.115 Na tej podstawie burmistrz, rajcy i øawnicy
Nowego SaÎcza 13 czerwca 1767 r. zatwierdzili wiarygodnosÂcÂ cudownego obrazu osobnym aktem.
O wielkim kulcie, jakim byø otaczany obraz pod koniec XVIII w.,
sÂwiadczy fakt, zÇe mieszkanÂcy Nowego SaÎcza wraz z oÂwczesnym dziekanem kolegiaty ks. Wojciechem MrozinÂskim nie pozwolili, aby
franciszkanie po kasacie konwentu wywiezÂli go do Starego SaÎcza.
Sprzeciw ten poparø takzÇe biskup tarnowski Jan Duvall, ktoÂry nakazaø pozostawienie wizerunku w miesÂcie. Przeniesienie obrazu do
nowosaÎdeckiej fary spowodowaøo jednak niespodziewany zanik kultu. Ks. J. SyganÂski, opisujaÎc kolegiateÎ sÂw. Maøgorzaty, pisze, zÇe obraz
¹nawet nie miaø osobnego oøtarza, lecz wisiaø zapylony na sÂcianie
oøtarzaº116.
11. ZAKONÂCZENIE

WspoÂøczesna siecÂ sanktuarioÂw PanÂskich w Polsce jest dziedzictwem wielowiekowej tradycji. TworzaÎ jaÎ sanktuaria, w ktoÂrych czczone saÎ relikwie meÎki PanÂskiej, cudowne wizerunki Chrystusa, TroÂjcy
sÂwieÎtej i OpatrznosÂci BozÇej, kalwarie oraz kopie kaplicy BozÇego
Grobu i SÂwieÎtych SchodoÂw. NajwieÎkszy wpøyw na uksztaøtowanie
tej sieci miaø nasilony w okresie odnowy potrydenckiej kult meÎki
PanÂskiej, Eucharystii i cudownych wizerunkoÂw oraz rozwinieÎty od
konÂca lat 90. XX w. kult BozÇego Miøosierdzia w formach proponowanych przez sÂw. s. FaustyneÎ KowalskaÎ.
Funkcjonowanie sanktuarioÂw PanÂskich w poszczegoÂlnych
okresach historycznych zalezÇaøo od caøego kompleksu czynnikoÂw
religijnych, geograficznych, historycznych, spoøeczno-ekonomicz115

B. Sikorski, ZbioÂr historii, øask i cudoÂw obrazu Przemienienia PanÂskiego
z przydatkiem roÂzÇnego nabozÇenÂstwa i zupeønych odpustoÂw, od SÂwieÎtej Stolicy Apostolskiej nadanych z okolicznosÂci uroczysÂcie wprowadzonego Bractwa tegozÇ Przemienienia PanÂskiego z Kollegiaty NowosaÎdeckiej do kosÂcioøa KsieÎzÇy FranciszkanoÂw,
KrakoÂw 1767, s. 11-23.
116
J. SyganÂski, Nowy SaÎcz jego dzieje i pamiaÎtki dziejowe, Nowy SaÎcz 1892, s. 147.
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nych oraz kulturowych. DuzÇe znaczenie w powstaniu i rozwoju
wielu PanÂskich osÂrodkoÂw pielgrzymkowych przypisuje sieÎ braciom
mniejszym.
Dzisiaj franciszkanie prowadzaÎ dziaøalnosÂcÂ duszpasterskaÎ w najstarszych i najbardziej znanych sanktuariach kalwaryjskich. Podobnie jak przed wiekami, stale rozwijajaÎ w nich nabozÇenÂstwo meÎki
PanÂskiej, ubogacajaÎ program duszpasterski, przeprowadzajaÎ konieczne remonty. W duzÇej mierze dzieÎki tej pracy zakonnikoÂw, sanktuaria te stale sieÎ rozwijajaÎ i z kazÇdym rokiem przyciaÎgajaÎ wieÎksze
rzesze pielgrzymoÂw.
Autor opracowania pragnie podkresÂlicÂ, zÇe ma ono charakter
przyczynkowy i stanowi podstaweÎ do dalszych badanÂ.
The Lord's Sanctuaries run by Friars Minor in Poland
Summary
There are more than 90 Lord's sanctuaries currently functioning in
Poland. Although they comprise only 12% of the total number of sanctuaries in Poland, they have always been significant pilgrimage centres on
Polish soil. Friars Minor are custodians of over 50 sanctuaries, 7 of which
are the Lord's sanctuaries. Within the analysed group the most important
centres are: sanctuary of Our Lord's Passion in Kalwaria Zebrzydowska
(of international rank), sanctuary of St. Anne and of Our Lord's Passion
on Mount St. Anne (of international rank) as well as Our Lord's Passion
sanctuaries in Kalwaria Pacøawska, Wejherowo, PakosÂcÂ and Alwernia (of
the rank ranging beyond a single diocese and region).
The Lord's sanctuaries are one of the oldest pilgrimage centres in
Poland. One of the most important factors that influenced their creation
and development in the 13th century onwards was the pastoral activity of
mendicant orders ± Franciscans and Dominicans. The Franciscan spirituality focused mainly on the poor and suffering Christ. Through the
introduction of nativity play and the devotion of the Christmas crib the
Friars Minor revived the cult of the Child Jesus in Poland. Most importantly, though, they influenced the shaping and development of the cult of
Our Lord's Passion.
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The paper outlines the origins and the functioning of Our Lord's
sanctuaries run by Friars Minor. It also presents Franciscan churches
which, during the pre-partition time in Poland, were popular pilgrimage centres and were frequently visited by the faithful; and other
Franciscan pilgrimage centres housing miraculous painting of Suffering Christ, crucifixes and calvaries, which despite not being canonically approved as Our Lord's sanctuaries, still remain important
places of the cult of the Lord's Passion, and during main Plenary
Indulgence celebrations gather numerous pilgrims.
Franciszek MroÂz, dr
PodhalanÂska PanÂstwowa WyzÇsza Szkoøa Zawodowa
Nowy Targ

ALEKSANDER KRZYSZTOF SITNIK OFM

´
KORONOWANE WIZERUNKI MATKI BOZEJ
W SANKTUARIACH ZNAJDUJAÎCYCH SIEÎ
ÂW
POD OPIEKAÎ BRACI MNIEJSZYCH OBSERWANTO
W POLSCE W XXI WIEKU

W pobozÇnosÂci franciszkanÂskiej zakonnicy mocno akcentowali
i akcentujaÎ kult NajsÂwieÎtszej Maryi Panny. Z wielkim entuzjazmem
bracia mniejsi propagowali czesÂcÂ dla niepokalanego poczeÎcia. Na
kapitule generalnej w Toledo w 1645 r. ojcowie kapitulni obrali
NiepokalanaÎ za patronkeÎ caøego zakonu. SÂwieÎto Nawiedzenia zostaøo wprowadzone najpierw do kalendarza franciszkanÂskiego, a nasteÎpnie w XV w. rozpowszechnione w caøym KosÂciele rzymskim.
Benedykt z Arezzo OFM (zm. 1282 r.) zainicjowaø zwyczaj dzwonienia i odmawiania Angelus Domini w porze komplety na pamiaÎtkeÎ
wniebowzieÎcia. Zwyczaj ten nasteÎpnie przyjeÎøy dla caøego zakonu
kolejne kapituøy generalne w XIII w. Rozszerzyøy one roÂwniezÇ modlitweÎ Angelus Domini do trzech razy dziennie. Bø. Jan z Parmy wprowadziø natomiast na koniec Officium Divinum antyfony do NajsÂwieÎtszej Maryi Panny, przyjeÎte nasteÎpnie przez brewiarz rzymski. Franciszkanie rozwazÇali na wzoÂr roÂzÇanÂca siedem radosÂci Maryi. TeÎ koronkeÎ serafickaÎ propagowaø w szczegoÂlny sposoÂb Bernardyn ze Sieny
i jego duchowy uczenÂ Jan Kapistran1. Wyrazem pobozÇnosÂci maryjnej
staøa sieÎ roÂwniezÇ opieka duszpasterska, jakaÎ bracia mniejsi obserwanci otoczyli miejsca kultu Maryi, do ktoÂrych za aprobataÎ ordynariusza
miejscowego pielgrzymujaÎ liczni wierni z powodu szczegoÂlnej pobozÇ1

L. Iriarte, Historia franciszkanizmu, KrakoÂw 1998, s. 141, 293.
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nosÂci (KPK kan. 1230). W Polsce trwa ona po dzienÂ dzisiejszy
i wøasÂnie temu zagadnieniu posÂwieÎceÎ moje niniejsze rozwazÇania.
W XXI w. w Polsce istnieje pieÎcÂ prowincji Zakonu Braci Mniejszych ObserwantoÂw. NoszaÎ one tytuøy: Niepokalanego PoczeÎcia
NMP, Matki BozÇej Anielskiej, WniebowzieÎcia NMP, sÂw. Franciszka
z AsyzÇu i sÂw. Jadwigi. Jedynie w prowincji WniebowzieÎcia NMP nie
znajduje sieÎ ani jedno sanktuarium maryjne. Pozostaøe posiadajaÎ pod
swaÎ opiekaÎ kolejno szesÂcÂ, cztery, dwa i jedno miejsce kultu maryjnego, w sumie trzynasÂcie sanktuarioÂw. Sanktuaria maryjne prowincji
Niepokalanego PoczeÎcia NMP znajdujaÎ sieÎ w miejscowosÂciach: HrubieszoÂw, Kalwaria Zebrzydowska, LezÇajsk, RzeszoÂw, SkeÎpe i PiotrkoÂw Trybunalski, prowincji Matki BozÇej Anielskiej: Kazimierz Dolny, Pilica, PinÂczoÂw i Wieliczka, prowincji sÂw. Franciszka z AsyzÇu:
Osieczna i Wejherowo oraz prowincji sÂw. Jadwigi: Wambierzyce.
1. JAK PRZEDSTAWIA SIEÎ GENEZA POWSTANIA
Â LNYCH OSÂRODKO
Â W KULTU MARYJNEGO?
POSZCZEGO

HrubieszoÂw. Geneza obrazu Matki BozÇej Sokalskiej w Hrubieszowie opisana przez XVII-wiecznych kronikarzy zawiera wiele legendarnych elementoÂw. Obraz bez waÎtpienia nalezÇy do najstarszych
w Polsce. Powstaø w latach 90. XIV w. na wzoÂr obrazu Matki BozÇej
CzeÎstochowskiej. W tym tezÇ czasie zostaø przeniesiony do drewnianej, maøej cerkwi lezÇaÎcej poza miastem nad rzekaÎ Bug. Obraz znajdowaø sieÎ w cerkwi przez ponad 120 lat. W czasie najazdu tatarskiego
na Sokal w 1519 r. cerkiewka zostaøa zrujnowana, jednak obraz
ocalaø. MieszkanÂcy Sokala zbudowali woÂwczas dla niego maøy drewniany kosÂcioÂø na wysepce mieÎdzy rzekami Bug i Rata. OpiekeÎ nad
obrazem przejeÎli od tej pory kapøani obrzaÎdku øacinÂskiego. Jednak
i oni nie dbali nalezÇycie o kult obrazu, ktoÂry rozwijaø sieÎ samoistnie.
Ratowania podupadøego osÂrodka sakralnego podjaÎø sieÎ biskup
cheømski Stanisøaw GomolinÂski oraz podczaszy koronny, wojewoda
poznanÂski Jan OstroroÂg. W zwiaÎzku z zaistniaøaÎ sytuacjaÎ biskup
zwroÂciø sieÎ w 1598 r. do zarzaÎdu prowincji bernardynÂskiej, proszaÎc
o przejeÎcie placoÂwki przez zakonnikoÂw. Oficjalne przekazanie kosÂ-

KORONOWANE WIZERUNKI MATKI BOZÇEJ W SANKTUARIACH

117

cioøa bernardynom nastaÎpiøo rok poÂzÂniej. Zakonnicy podjeÎli budoweÎ
okazaøej murowanej sÂwiaÎtyni, otoczonej warownym murem. DzieÎki
wielu dobrodziejom w 1619 r. konsekrowano kosÂcioÂø i przeniesiono
uroczysÂcie obraz Matki BozÇej do specjalnie wybudowanej osobnej
kaplicy2.
Po II wojnie sÂwiatowej na skutek zmiany granic wschodnich kraju
wielu rodakoÂw, takzÇe z Sokala, migrowaøo do Krakowa. ZnalezÂli sieÎ
wsÂroÂd nich roÂwniezÇ bernardyni sokalscy, ktoÂrzy z kopiaÎ cudownego
obrazu przybyli najpierw do klasztoru w LezÇajsku, a nasteÎpnie do
konwentu sÂw. Bernardyna ze Sieny pod Wawelem. W osobnej kapliczce obraz Matki BozÇej Sokalskiej znalazø schronienie na pieÎcÂdziesiaÎt lat. Z inicjatywy bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana SÂrutwy
w 2001 r. bernardyni przejeÎli nowaÎ placoÂwkeÎ w Hrubieszowie, aby
przygotowacÂ godne miejsce dla wizerunku Matki BozÇej Sokalskiej.
W roku nasteÎpnym 19 sierpnia papiezÇ Jan Paweø II w czasie wizyty
w Kalwarii Zebrzydowskiej pobøogosøawiø nowe korony dla wizerunku Matki BozÇej Sokalskiej. W dniach 7 i 8 wrzesÂnia 2002 r. miaøa
miejsce intronizacja Matki BozÇej Pocieszenia z Sokala w stosunkowo
niedaleko lezÇaÎcym od Sokala Hrubieszowie3.
Kalwaria Zebrzydowska. Jednym z najsøynniejszych sanktuarioÂw
pasyjno-maryjnych w polskiej kulturze religijnej staøa sieÎ Kalwaria
Zebrzydowska, gdzie w 1641 r. zostaø umieszczony olejny obraz
Matki BozÇej PøaczaÎcej4. Jego pierwszym wøasÂcicielem byø Adam
2
D.A. Muskus, Dzieje kultu sokalskiej Madonny, ¹PrzeglaÎd Kalwaryjskiº
5(1998), s. 110; aneks, dokument nr 1.
3
Sanktuarium Matki BozÇej Sokalskiej w Hrubieszowie. Informator, red. S. SkirlinÂski i in., HrubieszoÂw 2003, s. 20.
4
NalezÇy wyjasÂnicÂ, zÇe zanim w Kalwarii zaczeÎto oddawacÂ czesÂcÂ Matce BozÇej
Kalwaryjskiej, bernardyni juzÇ wczesÂniej szerzyli kult figury Matki BozÇej Anielskiej,
umieszczonej (1609 r.) w oøtarzu gøoÂwnym kosÂcioøa klasztornego. Zakupiø jaÎ dla
Zebrzydowskiego w Loreto (1590 r.) Bernard Maciejowski, biskup øucki, a posÂwieÎciø
papiezÇ Sykstus V. M. Zebrzydowski podarowaø figureÎ bernardynom. W mysÂl uchwaøy
kapituøy warszawskiej z 1611 r. zakonnicy sÂpiewali codziennie po komplecie przed
figuraÎ Ave Regina Coelorum. Z biegiem czasu czesÂcÂ srebrnej figury zanikøa. H.E.
Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska. Historia klasztoru bernardynoÂw i kalwaryjskich
DroÂzÇek, Kalwaria Zebrzydowska 1987, s. 106; tenzÇe, Kalwaria Zebrzydowska, KbP,
s. 118; S. Podworski, KroÂtka historia kosÂcioøa i klasztoru Braci Mniejszych (OO.
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Brylowicz, ksiaÎdz z Krzywaczki koøo MysÂlenic. NasteÎpnie w posiadanie obrazu wszedø Mikoøaj Dobrocieski (1608 r.) proboszcz z MarcyporeÎby5, ktoÂry z kolei podarowaø go swojej bratowej Magdalenie
z Paszkowskich Dobrocieskiej. Ta ofiarowaøa wizerunek Maryi
w 1639 r. swojemu bratu Stanisøawowi Paszkowskiemu, herbu Radwan, wøasÂcicielowi KopytoÂwki koøo Kalwarii, ktoÂry umiesÂciø obraz
w swoim dworku6.
W dniu 3 maja 1641 r., w sÂwieÎto Znalezienia SÂwieÎtego KrzyzÇa,
ElzÇbieta, zÇona Stanisøawa Paszkowskiego, zauwazÇyøa na obrazie
krwawe øzy wypøywajaÎce z oczu Maryi. Paszkowscy poinformowali
o tym niezwykøym wydarzeniu proboszcza z MarcyporeÎby, Pawøa
Sierosøawskiego. W dzienÂ poÂzÂniej ks. Paweø Sierosøawski, jego wikariusz Hieronim Sadøowski i Wojciech Marszowicz, proboszcz z Tøuczani, przybyli do KopytoÂwki, obejrzeli obraz i potwierdzili cud.
WiadomosÂcÂ o wizerunku Matki BozÇej pøaczaÎcej krwawymi øzami
bardzo szybko rozeszøa sieÎ po okolicy. Duchowni, zakonnicy oraz
osoby sÂwieckie zaczeÎli tøumnie przybywacÂ na miejsce cudownego
zdarzenia. Proboszcz Sierosøawski postanowiø o caøym wydarzeniu
poinformowacÂ biskupa krakowskiego7.
Na skutek zabiegoÂw gwardiana kalwaryjskiego Waleriana KalinÂskiego (1640-1645) Stanisøaw Paszkowski oddaø obraz Madonny
z DzieciaÎtkiem do klasztornego kosÂcioøa, pomimo zÇe wczesÂniej obieBernardynoÂw) z opisem cudownego obrazu NajsÂw. Maryi Panny ukoronowanego na
goÂrze Kalwarii Zebrzydowskiej, Bytom [brw], s. 7-8; F. Dzielowski, Kalwaria albo
Nowe Jeruzalem na polach Zebrzydowskich zasadzone [...], Kazimierz przy Krakowie
1669, s. 97-98; APBK, rkp. IV-a-1, Historia Calvariae seu diligens et accurata descriptio
situs, fundationis, privilegiorum devotissimi conventus Zebrzydovicensis [...] collecta,
1600-1904, s. 67.
5
Dobrocieski Mikoøaj h. Prus I (1559-1608), kanonik krakowski, profesor Akademii Krakowskiej, prawnik, polemista. E. Ozorowski, Dobrocieski, SPTK I, s. 401-402.
6
H.E. Wyczawski, Kalwaria, s. 106-107; APBK, rkp. IV-c-10, Akta dotyczaÎce
kultu i koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej w kosÂciele konwentualnym BernardynoÂw w Kalwarii Zebrzydowskiej, 1643-1888, s. 9-10.
7
H.E. Wyczawski, Kalwaria, s. 107; W. Kowalczyk, Kalwaria Zebrzydowska.
Historia, cuda, obrzeÎdy, odpusty, kaplice itd., KrakoÂw 1929, s. 10-11; KroÂtki opis
zaøozÇenia Kalwarii Zebrzydowskiej, KrakoÂw [brw], s. 6; APBK, rkp. IV-c-10, Akta,
s. 10, 11, 13.
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caø go dacÂ proboszczowi MarcyporeÎby8. W dniu 5 maja 1641 r. przenioÂsø obraz z KopytoÂwki do Kalwarii Zebrzydowskiej. Bernardyni
umiesÂcili go w kosÂciele gøoÂwnym, w oøtarzu sÂw. Anny. Zakonnicy
codziennie odprawiali przed nim mszeÎ, a na podstawie cudownych
nawroÂcenÂ innowiercoÂw oraz wielu øask doznawanych przez licznych
odwiedzajaÎcych KalwarieÎ rozpoczeÎli gøoszenie kazanÂ pokutnych;
staÎd kult obrazu coraz bardziej sieÎ rozwijaø9.
Tymczasem sprawaÎ pøaczaÎcego obrazu zainteresowaø sieÎ biskup
krakowski Jakub Zadzik (1642), poinformowany przez proboszcza
MarcyporeÎby ks. Pawøa Sierosøawskiego. Z ramienia biskupa przeprowadzono dwukrotne dochodzenie (inquisitio). W dniu 4 czerwca
1641 r. przybyø do KopytoÂwki ks. Andrzej Falkowski (1642), kanonik
krakowski, archidiakon lubelski, delegat biskupa krakowskiego, aby
przeprowadzicÂ wsteÎpne badania w sprawie cudownego obrazu. Po
przesøuchaniu sÂwiadkoÂw niezwykøego wydarzenia majowego, ks. Falkowski przygotowaø materiaø do kolejnego, wøasÂciwego dochodzenia.
Na przesøuchanie nie przybyø jednak z obrazem przeøozÇony klasztoru
kalwaryjskiego Walerian KalinÂski, bojaÎc sieÎ, aby nie odebrano klasztorowi cudownego wizerunku Matki BozÇej10.
W Krakowie w dniu l lipca 1641 r. odbyøo sieÎ kolejne dochodzenie. W skøad powoøanej przez biskupa Jakuba Zadzika komisji inkwizycyjnej weszli seÎdziowie: èukasz Zdrojowski i Adam z Opatowa,
kanonicy kapituøy katedralnej i profesorowie Akademii Krakowskiej; notariusz Jan Chryzostom Bodzanta, pisarz kapituøy; konsultorzy: Jakub Najmanowicz, profesor Akademii Krakowskiej, Hieronim
od sÂw. Jacka i Sebastian od Matki BozÇej (karmelici), Wirginiusz
a Brixillo i Tomasz RosÂcinÂski (franciszkanie konwentualni), Jan
Morski i Jan Paulus (dominikanie), Paweø MosÂcicki i Mikoøaj Cichovius (jezuici), Marcin KliszczynÂski (kanonik regularny lateranÂski),
lekarz Maciej Woniejski, malarze: Tomasz Dolabella, nadworny malarz kroÂlewski oraz Mateusz i Sebastian, blizÇej nieokresÂleni. Teolo8
Przeniesienie obrazu z KopytoÂwki do kosÂcioøa bernardynoÂw w Kalwarii Zebrzydowskiej z biegiem czasu okryøa legenda. Cz. Bogdalski, SÂwieÎta Kalwaria Zebrzydowska, KrakoÂw 1939, s. 20-22.
9
H.E. Wyczawski, Kalwaria, s. 108; APBK, rkp. IV-c-10, Akta, s. 10-11.
10
APBK, rkp. IV-c-10, Akta, s. 9-15.
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goÂw bernardynÂskich, jako stroneÎ zainteresowanaÎ sprawaÎ, wykluczono11.
Za podstaweÎ dochodzenia wzieÎto przygotowane przez kanonika
Andrzeja Falkowskiego zeznania sÂwiadkoÂw w czasie pierwszego dochodzenia. Werdykt komisji byø jednomysÂlny: krwawych øez nie da
sieÎ wytøumaczycÂ w sposoÂb naturalny, dlatego trzeba uznacÂ interwencjeÎ nadprzyrodzonaÎ. PoniewazÇ niewytøumaczalne zdarzenie miaøo
miejsce jeden raz, postanowiono ostateczny wyrok odøozÇycÂ, a obraz
ukrycÂ w miejscu publicznie niedosteÎpnym. Biskup Zadzik dekretem
z dnia 31 lipca 1641 r. poleciø bernardynom wizerunek opieczeÎtowacÂ
i zamknaÎcÂ w skarbcu kosÂcielnym12.
Jednak bernardyni w dalszym ciaÎgu starali sieÎ o zalegalizowanie
kultu pøaczaÎcej Madonny, staÎd na kapitule w Opatowie (16 III
1642 r.) postanowiono wniesÂcÂ spraweÎ kalwaryjskiego obrazu na kapituøeÎ generalnaÎ zakonu i w Rzymie staracÂ sieÎ o jej rozstrzygnieÎcie.
RoÂwnoczesÂnie wysøano prosÂbeÎ do biskupa sufragana Tomasza Oborskiego (1645), administratora diecezji krakowskiej po sÂmierci biskupa J. Zadzika (1642), o pozwolenie ponownego umieszczenia obrazu
w kosÂciele do publicznego kultu, ktoÂry wciaÎzÇ rozkwitaø. Za bernardynami ujaÎø sieÎ Michaø Zebrzydowski, popierajaÎc ich prosÂbeÎ u biskupa. Wynikiem powyzÇszych staranÂ byø przyjazd we wrzesÂniu 1642 r.
biskupa T. Oborskiego do Kalwarii i wydanie przezenÂ zgody (9 IX)
na umieszczenie obrazu w zakrystii. Byøo to roÂwnoznaczne z zalegalizowaniem kultu Matki BozÇej zwanej odtaÎd KalwaryjskaÎ13.
PoniewazÇ maøa zakrystia przykosÂcielna nie mogøa pomiesÂcicÂ
tøumnie przybywajaÎcych do obrazu wiernych, bernardyni po raz kolejny podjeÎli zabiegi o przeniesienie go do kosÂcioøa. Swoje starania
sfinalizowali wreszcie w uroczystosÂcÂ sÂw. Franciszka z AsyzÇu, w dniu
4 pazÂdziernika 1658 r., kiedy to przybyø do Kalwarii biskup Mikoøaj
Oborski (1689), bratanek biskupa Tomasza Oborskiego, administrator diecezji krakowskiej po sÂmierci biskupa Piotra Gembickiego
11
APBK, rkp. IV-c-10, Akta, s. 19-28; rkp. IV-j-2, Akta roÂzÇne klasztoru BernardynoÂw w Kalwarii Zebrzydowskiej, 1612-1947, s. l-16.
12
APBK, rkp. IV-c-10, Akta, s. 29-31.
13
S. Podworski, KroÂtka historia kosÂcioøa i klasztoru, s. 9; APBK, rkp. IV-a-1,
Historia Calvariae, s. 228-229; rkp. IV-c-10, Akta, s. 33.
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(1657). Biskup Mikoøaj, widzaÎc, jak wielkaÎ czciaÎ cieszy sieÎ obraz
Matki BozÇej Kalwaryjskiej, pozytywnie ustosunkowaø sieÎ do prosÂby
bernardynoÂw. W dniu 5 pazÂdziernika w uroczystej procesji wprowadziø obraz do kosÂcioøa, umiesÂciø w oøtarzu sÂw. Anny i odprawiø pontyfikalnaÎ mszeÎ. Wystawiø roÂwniezÇ z tej okazji dokument (27 V
1659 r.), oblatowany w aktach konsystorza krakowskiego (24 VII
1662). W oøtarzu sÂw. Anny obraz pozostaø do czasu wybudowania
osobnej kaplicy przez Michaøa Zebrzydowskiego w 1667 r.14
Leźajsk. OsÂrodkiem czci Matki BozÇej Pocieszenia w LezÇajsku
staø sieÎ wybudowany w 1598 r., poczaÎtkowo drewniany, kosÂcioÂø pod
wezwaniem Zwiastowania NMP, usytuowany w lezÇajskim borze.
W sÂwiaÎtyni, w jednym z trzech oøtarzy, bozÇogrobcy umiesÂcili okoøo
1600 r. wizerunek Madonny z DzieciaÎtkiem. Autorem obrazu byø
wyksztaøcony w sÂrodowisku krakowskim malarz-bozÇogrobiec z lezÇajskiego klasztoru, ks. Erazm. Jego Madonna od poczaÎtku zasøyneÎøa
øaskami15.
W latach 1560-1598 w borze za miastem miaø miejsce cykl nadprzyrodzonych zdarzenÂ. SÂwiadkami objawienÂ Maryi i JoÂzefa byli
mieÎdzy innymi: Rychta, miejscowy møynarz, oraz pasterze. PochodzaÎcy z Giedlarowej Tomasz Michaøek (zm. ok. 1600 r.), browarnik
lezÇajski, podczas jednej z wizji otrzymaø od NajsÂwieÎtszej Panny polecenie wybudowania kosÂcioøa16. W miejscu objawienÂ ludzie zaczeÎli
otrzymywacÂ za wstawiennictwem Maryi potrzebne øaski. Jako wotum
wdzieÎcznosÂci wystawili tam najpierw drewniany krzyzÇ, zasÂ w 1592 r.
szlachcianka Regina Piekarska ufundowaøa na jego miejsce maøaÎ
kapliczkeÎ pod wezwaniem sÂw. Anny17. W celu zapewnienia opieki
duszpasterskiej dla napøywajaÎcej do sÂwieÎtego miejsca ludnosÂci z inicjatywy szlachcica Rzeszotarskiego i prepozyta ks. Jana Teologa,
bozÇogrobca, oraz przy wspoÂøudziale eks-luteranina Kaspra Gøuchow14

APBK, rkp. IV-a-1, Historia Calvariae, s. 398-401; rkp. IV-c-10, Akta, s. 35-37.
A.F. ObrusÂnik, PoczaÎtki dziejoÂw lezÇajskiego sanktuarium, LezÇajsk 1997, s. 8.
16
I.M. Rusecki, Dzieje OjcoÂw BernardynoÂw w LezÇajsku 1608-1961, Kalwaria
Zebrzydowska 2000, s. 76-81; A.F. ObrusÂnik, PoczaÎtki dziejoÂw lezÇajskiego sanktuarium, s. 28-43.
17
W. Murawiec, LezÇajsk, KbP, s. 175; A.F. ObrusÂnik, LezÇajsk. Bazylika i klasztor
OjcoÂw BernardynoÂw, Warszawa 1991, s. 8.
15
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skiego i lezÇajskich mieszczan, zostaø wybudowany wspomniany juzÇ
kosÂcioÂø bozÇogrobcoÂw18. WøasÂnie w tej sÂwiaÎtyni dotychczasowy kult
maryjny skrystalizowaø sieÎ wokoÂø obrazu Matki BozÇej Pocieszenia.
Nie bez znaczenia pozostaje relacja kronikarzy, wedøug ktoÂrej
objawiajaÎca sieÎ Michaøkowi PostacÂ poleciøa oddacÂ murowany kosÂcioÂø
pod opiekeÎ zakonnikoÂw sÂw. Franciszka z AsyzÇu19. ZasadniczaÎ przyczynaÎ byø jednak wzmozÇony ruch paÎtniczy do sÂwieÎtego miejsca. BozÇogrobcy, pomimo pomocy duszpasterskiej bernardynoÂw z pobliskiego Przeworska, nie byli w stanie obsøuzÇycÂ narastajaÎcej liczby
pielgrzymoÂw. W konsekwencji ks. Jan Teolog zrzekø sieÎ wszelkich
praw bozÇogrobcoÂw do sanktuarium, sugerujaÎc biskupowi przemyskiemu scedowanie ich na dynamicznie rozwijajaÎcych sieÎ woÂwczas
bernardynoÂw. Biskup Maciej PstrokonÂski przedstawiø sugestieÎ bozÇogrobcoÂw w pisÂmie z 1603 r. prowincjaøowi bernardynÂskiemu Hieronimowi PrzybinÂskiemu. Poparø jaÎ roÂwniezÇ dobrodziej bernardynoÂw,
metropolita lwowski Jan Dymitr Solikowski. Prowincjaø wysøaø do
LezÇajska do staøej pomocy wspoÂøbraci z klasztoru przeworskiego.
Tymczasem biskup przemyski zabiegaø u marszaøka wielkiego koronnego (od 1634 r.) i tenutariusza kroÂlewszczyzn ekonomii lezÇajskiej
èukasza OpalinÂskiego, nasteÎpnie u kroÂla Zygmunta III Wazy,
o uposazÇenie nowej fundacji dla bernardynoÂw. Starania przyniosøy
oczekiwany rezultat. KroÂl przyznaø zakonnikom grunt wskazany
przez dzierzÇawceÎ20. DzieÎki temu prowincjaø Bonawentura Krzeciek
z Poznania, za zgodaÎ biskupa przemyskiego Macieja PstrokonÂskiego,
przyjaÎø nowaÎ fundacjeÎ, prawdopodobnie na kapitule prowincjalnej
w Poznaniu w 1608 r. W dziesieÎcÂ lat poÂzÂniej z zapisu wspomnianego
èukasza OpalinÂskiego i jego zÇony Anny z Pileckich bernardyni rozpoczeÎli budoweÎ obecnej sÂwiaÎtyni. Konsekrowaø jaÎ dwa lata po ukonÂ18
W. Murawiec, LezÇajsk, KbP, s. 176; Z. Larendowicz, Kult Matki BozÇej Pocieszenia w bazylice OO. BernardynoÂw w LezÇajsku, Warszawa 1985, s. 16-17; K. GrudzinÂski, Sanktuarium maryjne w LezÇajsku, KDP 48(1962) z. 2, s. 54-55; APBK, rkp.
VI-a-1, Metryka NajsÂwieÎtszej Panny cudownego miejsca lezÇajskiego, 1590-1939, s. 7,
334-335.
19
I.M. Rusecki, Dzieje, s. 85.
20
Szerzej rozwija temat: Z. Larendowicz, Historia posiadøosÂci klasztoru OO.
BernardynoÂw w LezÇajsku, LezÇajsk 1994, s. 15-20.
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czeniu budowy w 1630 r. biskup przemyski Adam Nowodworski. Po
prawej stronie nawy gøoÂwnej kosÂcioøa zostaøa usytuowana kaplica,
a w niej na wschodniej sÂcianie, w drewnianej nastawie oøtarzowej,
søynaÎcy øaskami obraz Matki BozÇej Pocieszenia21.
CzesÂcÂ, jakaÎ wierni otaczali wizerunek lezÇajskiej Madonny, nie
powodowana czynnikami zewneÎtrznymi, rozwijaøa sieÎ samoistnie.
ZewneÎtrzne objawy kultu miaøy wyøaÎcznie charakter prywatny. Daøy
one w kolejnych latach podstaweÎ gwardianowi lezÇajskiego klasztoru,
Bonawenturze Radawieckiemu, do rozpoczeÎcia staranÂ u biskupa
przemyskiego o kanonicznaÎ legalizacjeÎ kultu. Biskup Henryk Firlej
22 wrzesÂnia 1632 r. powoøaø komisjeÎ w celu zbadania autentycznosÂci
zjawisk uwazÇanych za nadprzyrodzone22. TrzyosobowaÎ komisjeÎ biskupiaÎ tworzyli: ks. Jakub SÂliwski, archidiakon kapituøy przemyskiej,
ks. Feliks Skorzyszowski, prepozyt lezÇajskich bozÇogrobcoÂw oraz jako
doradca profesor Akademii Krakowskiej ks. Tomasz Adam Søuszkowski, kanonik kapituøy przemyskiej. Po wnikliwym zbadaniu szeregu sÂwiadectw w latach 1633-1634 orzekli oni, zÇe wielu ludzi zostaøo
21

I.M. Rusecki, Dzieje, s. 87-89; W. Murawiec, LezÇajsk, KbP, s. 176, 177;
Z. Larendowicz, Kult Matki BozÇej Pocieszenia, s. 18, 19; D. Garbacz, L. Witkowska,
LezÇajszczyzna przeøom wiekoÂw, Stalowa Wola 2000, s. 52-54; K. GrudzinÂski, Sanktuarium maryjne w LezÇajsku, s. 55; APBK, rkp. VI-a-1, Metryka, s. 8-9, 333.
22
Dekrety: Ks. Henryka Firleya, biskupa przemyskiego, mianujaÎcy komisarzoÂw
do zbadania cudoÂw doznanych przy obrazie Matki BozÇej w LezÇajsku [1632]; KsieÎzÇy
Komisarzy [1634] oraz zatwierdzajaÎcy prawdziwosÂcÂ øask i cudoÂw przy obrazie Matki
BozÇej doznanych [1634], opublikowaø w jeÎzyku øacinÂskim, jednak bez rozwiaÎzania
wysteÎpujaÎcych w teksÂcie abrewiacji, Cz. Bogdalski w pracy Historya cudownego obrazu Matki NajsÂwieÎtszej w kosÂciele OO. BernardynoÂw w LezÇajsku wydanej w Krakowie w 1896 r. na s. 40-48. Streszczenia dwoÂch ostatnich w jeÎzyku polskim podaje:
APBK, rkp. VI-e-3, Trutina albo øaska uznania cudoÂw lezÇajskich inkwizycjaÎ wprzoÂd
J.M.PP. CommisarzoÂw po dwakrocÂ prawnaÎ, a potem dekretem J.W. a Przew. J.W.X.
Henryka Firleja biskupa przemyskiego, nominata poznanÂskiego stwierdzona i uwieczniona. Przy konwencie OO. BernardynoÂw w kosÂciele N. Panny Bogurodzicy Maryi,
tytuøu Zwiastowania tak do miejsca objawionego jako i do obrazu cudownego w kaplicy
N.P. tamzÇe codziennie przyznanych. R.P. 1634 dnia 22 Novembris skonÂczona i tu
wypisana. Teraz zasÂ powtoÂrnie ile mozÇnosÂci w najkroÂtszym sposobie zebrana i gruntownie wypisana w LezÇajsku R.P. 1841 z przydaniem wiele ciekawych rzeczy jako
koronacji i opisu caøego kosÂcioøa z malowidøami a ich eksplikacjaÎ etc., 1590-1841,
s. 2-4; stron 5-8 brak.
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obdarzonych øaskami i doznaøo cudoÂw za wstawiennictwem Matki
BozÇej Pocieszenia w LezÇajsku. Na podstawie wyroku komisji biskup
przemyski Henryk Firlej wydaø w dniu 20 listopada 1634 r. w TynÂcu
dekret, na mocy ktoÂrego zezwoliø na publiczny kult obrazu Madonny
lezÇajskiej23. W rzeczywistosÂci wydarzenie to przyczyniøo sieÎ przede
wszystkim do znacznego wzrostu czci Matki BozÇej Pocieszenia.
RzeszoÂw. W 1513 r. ubogi wiesÂniak Jakub Ado w sÂwieÎto WniebowzieÎcia NMP otrzymaø objawienia Matki BozÇej. Na miejscu objawienÂ w Rzeszowie na Wolicy powstaøa maøa kapliczka z poÂzÂnogotyckaÎ figuraÎ Matki BozÇej. W 1536 r. na skutek znacznej liczby pielgrzymoÂw kapliczka zostaøa przebudowana w nieduzÇy drewniany kosÂcioÂø
pw. ZasÂnieÎcia i WniebowzieÎcia NMP. Obecny kosÂcioÂø powstaø z fundacji kasztelana sandomierskiego Mikoøaja Spytka LigeÎzy i jego zÇony
Zofii z Rzeszowskich w latach 1610-1629. Formalne przejeÎcie fundacji rzeszowskiej przez bernardynoÂw nastaÎpiøo w marcu 1629 r.24
SkeÎpe. KusÂnierz Jan z Pobiedzisk koøo Gniezna otrzymaø objawienia Matki BozÇej podczas panujaÎcej w 1495 r. epidemii dzÇumy.
Kasztelan kruszwicki Mikoøaj KosÂcielecki i jego zÇona Katarzyna
z Szamotuø, wøasÂciciele SkeÎpego, wystawili na miejscu objawienÂ
drewnianaÎ kapliceÎ. W 1496 r. coÂrka KosÂcieleckiego Katarzyna,
wdzieÎczna za uzdrowienie noÂg, umiesÂciøa w kaplicy gotyckaÎ figureÎ
Matki BozÇej nabytaÎ w Poznaniu. Stryj fundatora kaplicy, tezÇ Mikoøaj
KosÂcielecki, dziekan gniezÂnienÂski, poÂzÂniejszy biskup cheømski
w 1498 r. sfinansowaø budoweÎ murowanego kosÂcioøa i klasztoru.
W tym samym roku sprowadziø do pracy duszpasterskiej bernardynoÂw. PoczaÎtkowo zakonnicy zamieszkali w zabudowaniach dworskich. W dniu 15 kwietnia 1498 r. pierwszym przeøozÇonym konwentu
zostaø Melchior Gusza. Od biskupa pøockiego Jana LubranÂskiego
otrzymaø dokument zezwalajaÎcy na przejeÎcie nowej placoÂwki25.
23

Cz. Bogdalski, PamieÎtnik kosÂcioøa i klasztoru OO. BernardynoÂw w LezÇajsku,
KrakoÂw 1929, s. 62; APBK, rkp. VI-a-1, Metryka, s. 332.
24
W. Murawiec, RzeszoÂw, KbP, s. 304; APBK, rkp. XII-a-1, Archivum conventus
Ressoviensis patrum Bernardinorum, 1629, 25 marca ± 1916, s. 56.
25
P. SÂliwinÂski, Sanktuarium Matki Boskiej SkeÎpskiej, Kalwaria Zebrzydowska
2000, s. 59, 70; W. Murawiec, SkeÎpe, KbP, s. 323.
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PiotrkoÂw Trybunalski. Na fundacjeÎ bernardynÂskiego klasztoru
i kosÂcioøa w Piotrkowie Trybunalskim zezwoliø szlacheckiej rodzinie
Starczewskich arcybiskup gniezÂnienÂski Henryk Firlej, wystawiajaÎc
dokument erekcyjny 5 maja 1625 r. Na terenie archidiecezji gniezÂnienÂskiej konwent znajdowaø sieÎ do okresu rozbioroÂw panÂstwa polskiego do 1818 r., kiedy to zostaø objeÎty granicami diecezji kujawsko-kaliskiej26. Na skutek nowej cyrkumskrypcji znalazø sieÎ na terenie
diecezji øoÂdzkiej, erygowanej przez papiezÇa Benedykta XV bullaÎ
Christi Domini 10 grudnia 1920 r.27
W imieniu zakonu nowaÎ fundacjeÎ przyjaÎø prowincjaø Leonard
Starczewski (1623-1626), brat rodzony fundatora Floriana, wysyøajaÎc juzÇ w 1624 r. na nowaÎ placoÂwkeÎ dwoÂch bernardynoÂw. Klasztor
piotrkowski powstaø zatem ze szlacheckiej fundacji w roku 1625.
DzieÎki pomocy dobrodziejoÂw bernardyni w kroÂtkim czasie wybudowali drewniany kompleks zabudowanÂ kosÂcielno-klasztornych. PosÂwieÎcenia kosÂcioøa klasztornego dokonaø 13 lutego 1626 r. delegat
arcybiskupa gniezÂnienÂskiego Jana WeÎzÇyka, kanonik krakowski
Wawrzyniec Starczewski (zm. 1641 r.). PosÂwieÎciø on roÂwnoczesÂnie
kamienÂ weÎgielny pod planowanaÎ budoweÎ murowanych obiektoÂw
klasztorno-kosÂcielnych. Prace budowlane przy wsparciu licznych dobrodziejoÂw bernardyni rozpoczeÎli w 1632 r. W dziesieÎcÂ lat poÂzÂniej
(16 listopada 1642 r.) biskup sufragan i oficjaø poznanÂski Jan Baykowski posÂwieÎciø murowany, jednonawowy, utrzymany w stylu barokowym kosÂcioÂø pod wezwaniem Znalezienia KrzyzÇa SÂwieÎtego. Ze
wzgleÎdu na usytuowanie extra urbem architekci nadali klasztorowi
charakter warowny, wøaÎczajaÎc go w system obronny miasta. W czasie
najazdu SzwedoÂw na PolskeÎ klasztor zostaø ograbiony i wraz z kosÂcioøem zrujnowany (1657). Dopiero 29 stycznia 1696 r. biskup sufragan gniezÂnienÂski Konstanty ZielinÂski posÂwieÎciø odrestaurowanaÎ
sÂwiaÎtynieÎ.
Z biegiem czasu intensywnosÂci nabieraøa dziaøalnosÂcÂ bernardynoÂw. Zakonnicy rozwijali ozÇywionaÎ praceÎ duszpasterskaÎ wsÂroÂd
26

s. 343.

27

B. Kumor, Granice metropolii i diecezji polskich (968-1939), ABMK 20(1970),
B. Kumor, Granice, ABMK 21(1970), s. 391.
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miejscowych mieszczan i okolicznej ludnosÂci, a takzÇe szlachty, przybywajaÎcej do Piotrkowa w okresie kadencji trybunaøu koronnego.
PodjeÎli dziaøalnosÂcÂ misyjnaÎ wsÂroÂd stosunkowo duzÇej liczby ludnosÂci
protestanckiej Piotrkowa i okolic. W sposoÂb szczegoÂlny pieleÎgnowali
kult maryjny ze wzgleÎdu na otaczany czciaÎ i uwazÇany przez wiernych
za cudowny XVII-wieczny obraz Matki BozÇej Piotrkowskiej28.
Kazimierz Dolny. Bogaty mieszczanin kazimierski Mikoøaj Przybyøo sÂlubowaø w 1589 r. nabycÂ WietrznaÎ GoÂreÎ (vel PlebaniaÎ GoÂreÎ)
i wybudowacÂ tam kosÂcioÂø ku czci Matki BozÇej. W sierpniu 1591 r.
doszøo do ukonÂczenia budowy sÂwiaÎtyni i jej konsekracji pw. Zwiastowania NMP. Proboszcz Wojciech ze ZÇnina na skutek znacznej
ilosÂci pracy duszpasterskiej przy kosÂciele postanowiø sprowadzicÂ na
to miejsce braci mniejszych reformatoÂw. W lutym 1628 r., za zgodaÎ
biskupa Marcina Szyszkowskiego, reformaci uroczysÂcie objeÎli nowaÎ
placoÂwkeÎ. W 1645 r. wybudowali klasztor, a w 1655 r. doprowadzili
do konÂca rozbudoweÎ kosÂcioøa, w ktoÂrym zostaø umieszczony søynaÎcy
øaskami obraz Matki BozÇej. JuzÇ woÂwczas NajsÂwieÎtsza Panna miaøa
koroneÎ ze zøota, zdobionaÎ perøami i szlachetnymi kamieniami.
W 1794 r. zakonnicy oddali zøoto i kosztownosÂci, spieszaÎc z pomocaÎ
powstaniu kosÂciuszkowskiemu. W kolejne powstanie styczniowe sami sieÎ czynnie zaangazÇowali. Dlatego po upadku powstania wøadze
zaborcze usuneÎøy z klasztoru zakonnikoÂw, a budynek przeznaczyøy
na lazaret. Jeden tylko kapøan Adrian Gaøuszkiewicz OFM otrzymaø
pozwolenie na prowadzenie pracy duszpasterskiej. DzieÎki niemu
pielgrzymi przez caøy czas mogli nawiedzacÂ sanktuarium. Bracia
mniejsi powroÂcili na byøaÎ placoÂwkeÎ dopiero w 1928 r.29
Pilica. W 1739 r. Maria JoÂzefa z WessloÂw Sobieska, zÇona kroÂlewicza Konstantego, ofiarowaøa grunt pod budoweÎ kosÂcioøa i klasztoru
dla braci mniejszych reformatoÂw. W dniu 2 listopada tegozÇ roku
biskup krakowski Jan kardynaø Lipski udzieliø reformatom pozwolenia na wystawienie wspomnianych budowli. W 1745 r. do nowo
wybudowanego klasztoru przybyli pierwsi zakonnicy. W dwa lata
28

D.Cz. Postawa, Zarys historii kultu Matki BozÇej Piotrkowskiej, ¹PrzeglaÎd
Kalwaryjskiº 9(2005), s. 169-179; K. GrudzinÂski, PiotrkoÂw Trybunalski, KbP, s. 258.
29
M.R. GoÂrniak, Kazimierz Dolny, EK VIII kol. 1293; A. Gaczoø, FranciszkanÂskie sanktuaria, KrakoÂw 2000, s. 8.

KORONOWANE WIZERUNKI MATKI BOZÇEJ W SANKTUARIACH

127

poÂzÂniej sÂwiaÎtynieÎ, noszaÎcaÎ wezwanie NajsÂwieÎtszego imienia Jezus,
konsekrowaø biskup krakowski Andrzej Stanisøaw Zaøuski.
W 1753 r. fundatorka kosÂcioøa i klasztoru ofiarowaøa zakonnikom
obraz Matki BozÇej SÂniezÇnej. Zostaø on umieszczony w pierwszym
oøtarzu bocznym po prawej stronie sÂwiaÎtyni30.
PinÂ czoÂw. Na kilka lat przed lokacjaÎ Mirowa w 1577 r. biskup
krakowski Piotr Myszkowski posÂwieÎciø kamienÂ weÎgielny pod budoweÎ sÂwiaÎtyni pw. Nawiedzenia NMP. Zygmunt Myszkowski sprowadziø w 1606 r. do PinÂczowa braci mniejszych reformatoÂw. Zakonnicy
po kroÂtkim pobycie, na skutek przeszkoÂd prawnych, musieli przeniesÂcÂ sieÎ do OøomunÂca. Ferdynand Myszkowski ukonÂczyø budoweÎ
kosÂcioøa w 1619 r. Kasztelan beøzki Stanisøaw Kazimierz Myszkowski zwroÂciø sieÎ w 1683 r. ponownie do reformatoÂw krakowskich
z propozycjaÎ przejeÎcia kosÂcioøa na Mirowie. Jeszcze w tym samym
roku dekret erekcyjny klasztoru podpisaø biskup krakowski Jan Maøachowski. Zakonnicy uroczysÂcie zostali wprowadzeni do nowej placoÂwki w dzienÂ sÂw. Franciszka z AsyzÇu 4 pazÂdziernika 1683 r. Od 80
lat znajdowaø sieÎ tam søynaÎcy øaskami obraz Matki BozÇej Mirowskiej.
ZamoÂwiony zostaø i sprowadzony do PinÂczowa przez Zygmunta
GonzageÎ Myszkowskiego na poczaÎtku XVII w. PoczaÎtkowo wisiaø
w kaplicy zamku pinÂczowskiego. Od 1683 r. obraz znajduje sieÎ
w sÂwiaÎtyni. W kronice klasztornej zachowaø sieÎ spis cudoÂw i øask
otrzymanych za wstawiennictwem Maryi. Odnotowano w niej mieÎdzy innymi 34 przypadki nawroÂcenia z kalwinizmu i arianizmu31.
Wieliczka. PoczaÎtkowo obraz KsieÎzÇnej Pani Wieliczki, wedøug
tradycji przywieziony do miasta przez kupcoÂw z Wøoch lub krajoÂw
baøkanÂskich, znajdowaø sieÎ w przydrozÇnej kaplicy. Przychodzili donÂ
ze swymi modlitwami goÂrnicy w drodze do pracy. Liczne wota sÂwiadczyøy o øaskach, jakie odbierali od Madonny. Zaniepokojeni znacznym rozwojem kalwinizmu w Wieliczce, rajcy miejscy i zarzaÎd saliA. Mitkowska, K. Hodor, Sanktuarium Matki BozÇej SÂniezÇnej Opiekunki Rodzin w Pilicy ± Biskupicach, KrakoÂw±Pilica 2008, s. 17; W. Michalczyk, A.M. Spiechowicz-JeÎdrys, Pilica. Sanktuarium Matki BozÇej SÂniezÇnej Opiekunki Rodzin, KrakoÂw
2008, s. 6; W. Michalczyk, Pilica. Sanktuarium Matki BozÇej SÂniezÇnej, KrakoÂw 2004,
s. 29, 85.
31
A. Gaczoø, FranciszkanÂskie sanktuaria, s. 27.
30
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narny zaprosili do miasta reformatoÂw. W 1623 r. przybyli oni do
Wieliczki, podejmujaÎc duszpasterstwo przy kosÂciele klasztornym
pw. StygmatoÂw sÂw. Franciszka z AsyzÇu. Jego fundatorem byø kroÂl
Zygmunt III Waza, a konsekracji sÂwiaÎtyni w 1626 r. dokonaø biskup
sufragan krakowski Tomasz Oborski. W tej sÂwiaÎtyni, po lewej stronie
nawy zostaø umieszczony søynaÎcy øaskami obraz Matki BozÇej. Za
jedno z pierwszych zawdzieÎczanych Jej cudownych ingerencji zakonnicy uznali fakt ocalenia klasztoru przed najazdem szwedzkim
w 1655 r. W czasie pozÇaru w 1718 r., ktoÂry strawiø caøy kosÂcioÂø, ocalaø
tylko obraz. Z licznych wotoÂw skøadanych przy oøtarzu przez ludnosÂcÂ
reformaci odlali kosztownaÎ, pozøacanaÎ rameÎ, w ktoÂrej obraz znajduje
sieÎ do dzisiaj32.
Osieczna. Braci mniejszych sprowadziø do Osiecznej w 1622 r.
kasztelan gniezÂnienÂski Adam Olbracht Przyjemski i osadziø ich za
miastem, przy kapliczce sÂw. Walentego. Pierwsze drewniane budowle klasztorne wzniesione zostaøy okoøo roku 1630. Najpierw znalazø
w nich miejsce søynaÎcy øaskami obraz Matki BozÇej Bolesnej. Z fundacji Jana z Bnina BninÂskiego w latach 1680-1682 zostaø zbudowany
murowany kompleks budowli sakralnych. Obecny kosÂcioÂø powstaø
w latach 1729-1733 wedøug projektu wøoskiego architekta Pompeo
Ferarriego, sprowadzonego do Osiecznej przez fundatorskaÎ rodzineÎ
Mycielskich. Umieszczono w nim obraz w bocznej kaplicy o rokokowym wystroju, po lewej stronie od oøtarza gøoÂwnego.
Wejherowo. Kalwaria Wejherowska oraz klasztor braci mniejszych reformatoÂw zawdzieÎcza swoje powstanie zaøozÇycielowi miasta
Jakubowi Wejherowi. Wojewoda malborski zøozÇyø bowiem sÂlub
w zamian za ocalenie zÇycia podczas wyprawy smolenÂskiej. Na jego
mocy Wejher ufundowaø kompleks obecnie 26 kaplic kalwaryjskich,
a dla braci mniejszych, ktoÂrych sprowadziø w 1647 r., kosÂcioÂø pod
wezwaniem sÂw. Franciszka z AsyzÇu i sÂw. Anny wraz z klasztorem.
Kalwaria stanowi poøaÎczenie kultu maryjnego z pasyjnym, co posiada
gøeÎbokie uzasadnienie teologiczne33.
32

TamzÇe, s. 36.
A. Datko, Czøowiek w przestrzeni symbolicznej, ¹Peregrinus Cracoviensisº
12(2001), s. 124; M. Lademann, Historia kultu øaskami søynaÎcego obrazu Matki Boskiej Wejherowskiej, ¹Studia PelplinÂskieº 30(2000), s. 106.
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Wambierzyce. Wambierzyckie sanktuarium pasyjno-maryjne
zwane DolnosÂlaÎskaÎ JerozolimaÎ, czyli bazylika, kalwaria z 74 kaplicami oraz ruchoma szopka, stanowi prawdziwaÎ perøeÎ wsÂroÂd zabytkoÂw
ziemi køodzkiej. W pierwszych latach XIII stulecia niewidomy Jan
z Raszewa odzyskaø wzrok, modlaÎc sieÎ przed figurkaÎ Maryi z DzieciaÎtkiem umieszczonaÎ na poteÎzÇnej lipie. WiesÂcÂ o cudownym wydarzeniu rozeszøa sieÎ bardzo szybko. Przed figurkeÎ zaczeÎøy napøywacÂ
coraz wieÎksze grupy pielgrzymoÂw. Dla uøatwienia praktyk religijnych
u stoÂp lipy z figurkaÎ wybudowano kamienny oøtarz, kropielniceÎ
i lichtarz. JuzÇ w 2. poø. XIII w. obok lipy zostaø zbudowany maøy
kosÂcioÂøek, w ktoÂrym umieszczono figurkeÎ Matki BozÇej. Kult maryjny w Wambierzycach zapoczaÎtkowali i podtrzymywali w ciaÎgu nasteÎpnych stuleci paÎtnicy, ktoÂrzy przybywali z Czech, Moraw, Austrii,
Opolskiego i GoÂrnego SÂlaÎska. Obecna sÂwiaÎtynia zostaøa wybudowana w latach 1715-1720, a jej konsekracja nastaÎpiøa w 1720 r.
2. JAK WYGLAÎDAèY PRZEDMIOTY KULTU
Â W?
OBSERWANCKICH SANKTUARIO

HrubieszoÂw. Obraz Matki BozÇej Pocieszenia z Sokala przedstawia MaryjeÎ trzymajaÎcaÎ DziecieÎ Jezus na lewej reÎce. DzieciaÎtko ma
prawaÎ reÎkeÎ wzniesionaÎ w gesÂcie bøogosøawienÂstwa, w lewej natomiast
trzyma ksiaÎzÇeczkeÎ. Obraz malowany na miedzianej blasze posiada
wymiary 75 x 115 cm. Jest kopiaÎ obrazu Madonny Sokalskiej czczonego juzÇ w XIV w., ktoÂry spøonaÎø w roku 184334.
Kalwaria Zebrzydowska. NalezÇy do osÂrodkoÂw z wieÎkszaÎ liczbaÎ
przedmiotoÂw kultowych Matki BozÇej (droÂzÇki Matki BozÇej z kosÂcioøami, kaplicami, obrazami i figurami maryjnymi). Jednak pierwszoplanowy jest olejny obraz Matki BozÇej Kalwaryjskiej o wymiarach 90
x 74 cm., malowany na pøoÂtnie, z poczaÎtku XVII w. Naklejony jest na
deÎbowaÎ deskeÎ. Przedstawia MatkeÎ BozÇaÎ z DzieciaÎtkiem Jezus na
34

Przewodnik po sanktuariach maryjnych. Z dawna Polski TysÂ KroÂlowaÎ. Koronowane wizerunki Matki BozÇej 1717-1996, oprac. s. GrazÇyna od WszechposÂrednictwa
MB i in., SzymanoÂw 1996, s. 45.
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prawym reÎku. Postaci przykryte bogato haftowanymi i zdobnymi
w kamienie i perøy sukienkami35.
Leźajsk. Przedmiotem kultu jest obraz Matki BozÇej Pocieszenia
malowany na desce w XVII w. przez ks. Erazma z LezÇajska, o wymiarach 72,5 x 107 cm. Przedstawia on MatkeÎ BozÇaÎ z DzieciaÎtkiem
na lewej reÎce. Twarz Maryi, rozjasÂniona pogodnym usÂmiechem,
zwroÂcona jest ku ludziom. DzieciaÎtko natomiast wpatruje sieÎ w MatkeÎ. Obraz wzorowany jest na wizerunku Salus Populi Romani. PostacÂ
Maryi i DzieciaÎtka okrywajaÎ srebrne sukienki, ozdobione drogimi
kamieniami i koralami36.
RzeszoÂw. RzezÂbiona w lipowym drewnie i polichromowana figura WniebowzieÎtej Maryi Panny jest wysoka na 110 cm. Pochodzi
z kreÎgu szkoøy Wita Stwosza z przeøomu XV i XVI w. Jest dzieøem
o wysokiej wartosÂci artystycznej. Przedstawia niezwykøej urody
i subtelnosÂci postacÂ møodej Maryi z DzieciaÎtkiem na reÎku. Jezus
prawaÎ reÎkeÎ ma wzniesionaÎ w gesÂcie bøogosøawienÂstwa, a w lewej
trzyma kuleÎ ziemskaÎ. MaryjeÎ i DziecieÎ przyozdabiajaÎ bogato haftowane sukienki i pøaszcz37.
SkeÎpe. Figura KroÂlowej Mazowsza i Pani SkeÎpskiej jest wykonana z lipowego drewna, w stylu gotyckim, pochodzi z 1496 r. Ma
wysokosÂcÂ 93 cm. Przedstawia møodziutkaÎ dziewczyneÎ w stanie bøogosøawionym. Jej skronie wienÂczy zøota korona, wysadzana drogocennymi kamieniami. Jest to dar papiezÇa Benedykta XIV. Pod stopami Maryi widnieje srebrny ksieÎzÇyc podtrzymywany przez dwa
srebrne anioøy. W 1955 r. do wystroju figury bernardyni dodali jedwabny pøaszcz tkany w zøote wzory38.
35
C. Moryc, Obraz Matki BozÇej Kalwaryjskiej ± ¹Beskidzka Eleusaº, w: Kalwaria Zebrzydowska ± Polska Jerozolima skarbem KosÂcioøa i Narodu Polskiego, red.
Cz. Gniecki, Kalwaria Zebrzydowska 2002, s. 261; Przewodnik po sanktuariach maryjnych, s. 132.
36
E.A. ObrusÂnik, Obraz Matki BozÇej LezÇajskiej wizerunkiem prototypicznym
i dokumentem historii, ¹PrzeglaÎd Kalwaryjskiº 8(2003), s. 79; Przewodnik po sanktuariach maryjnych, s. 67.
37
Przewodnik po sanktuariach maryjnych, s. 84.
38
P. SÂliwinÂski, Sanktuarium Matki Boskiej SkeÎpskiej, s. 63; Przewodnik po sanktuariach maryjnych, s. 73.
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PiotrkoÂw Trybunalski. Obraz Matki BozÇej Piotrkowskiej namalowaø na desce diakon przebywajaÎcy na studiach w klasztorze bernardynÂskim w Przyrowie na polecenie prowincjaøa Leonarda Starczewskiego w 1625 r. Malarz przedstawiø MatkeÎ BozÇaÎ z DzieciaÎtkiem na lewej reÎce, prawaÎ zasÂ trzyma opartaÎ na swojej piersi.
DziecieÎ prawaÎ reÎkeÎ unosi w gesÂcie bøogosøawienÂstwa, w lewej natomiast trzyma ksiaÎzÇkeÎ. Jak podaje legenda, w pierwotnej wersji
gøoÂwka Pana Jezusa byøa czule przytulona do Matki. JednakzÇe
nasteÎpnego dnia zauwazÇono, zÇe jest odchylona. Zmiana powstaøa
bez ingerencji malarza i taki wyglaÎd obrazu pozostaø do dnia dzisiejszego39.
Kazimierz Dolny. Obraz Matki BozÇej Kazimierskiej zostaø namalowany na pøoÂtnie przyklejonym do deski o wymiarach 119 x 210 cm.
Przedstawia tajemniceÎ zwiastowania NMP. Po lewej stronie obrazu
Maryja kleÎczy na poduszce. PrawaÎ reÎkaÎ opiera sieÎ o pulpit kleÎcznika,
na ktoÂrym rozøozÇona jest ksiaÎzÇka. Przy stopniach kleÎcznika lezÇy
koszyk ze zøozÇonym luzÂno materiaøem. Po prawej stronie obrazu
kleÎczy pochylony w Jej stroneÎ archanioø Gabriel. W lewej reÎce,
opartej o kolano, trzyma lilieÎ, prawaÎ unosi lekko w gesÂcie kogosÂ,
kto oznajmia wazÇnaÎ nowineÎ. Maryja lekko usÂmiechnieÎta, ze spuszczonymi oczami, ze zwroÂconaÎ do archanioøa gøowaÎ, sprawia wrazÇenie
wsøuchanej w jego søowa. W goÂrnej czeÎsÂci obrazu ciemne, stalowoniebieskie obøoki rozsteÎpujaÎ sieÎ nad gøowaÎ Maryi. Na jasnym tle
widacÂ pod postaciaÎ goøeÎbicy Ducha SÂwieÎtego. Nad nim i wokoøo
Niego unoszaÎ sieÎ anioøki. Nieznany autor obrazu z 1600 r. wzorowaø
sieÎ na miedziorycie z kompozycjaÎ Hendricka Goltzinsa, wykonanym
w stylu Rafaela Santi40.
Pilica. Obraz Matki BozÇej SÂniezÇnej Opiekunki Rodzin powstaø
we Wøoszech w XVII w. UwazÇany jest za jednaÎ z najstarszych kopii
rzymskiego wizerunku Matki BozÇej SÂniezÇnej. Zostaø namalowany na
drewnie olchowym, o wymiarach 37,5 x 25 cm. Ma mozaikowaÎ rameÎ
39

D.Cz. Postawa, PiotrkowskaÎ PaniaÎ uwielbiajmy, Kalwaria Zebrzydowska
2006, s. 23.
40
M.R. GoÂrniak, Kazimierz Dolny, EK VIII kol. 1294; Przewodnik po sanktuariach maryjnych, s. 468.

132

ALEKSANDER KRZYSZTOF SITNIK OFM

ze srebrnej blachy z poø. XVIII w. W 1857 r. z licznych wot zgromadzonych przy obrazie zrobiono zøoconaÎ sukienkeÎ41.
PinÂ czoÂw. Obraz Matki BozÇej Mirowskiej to kopia wizerunku
Salus Populi Romani. Malowany na desce o wymiarach 150 x 85
cm przedstawia stojaÎcaÎ postacÂ Maryi. Maryja zwraca twarz i oczy
przed siebie, co sprawia wrazÇenie, zÇe patrzy na pielgrzymujaÎcy donÂ
lud. Na lewej reÎce trzyma DzieciaÎtko, a w døoni biaøaÎ chustkeÎ. Na tej
reÎce zøozÇyøa prawaÎ døonÂ. Z gøowy i ramion spøywa szata zielonkawoniebieska z czerwonym podbiciem oblamowanym zøocistaÎ bordiuraÎ.
Na czeÎsÂci okrywajaÎcej czoøo widnieje zøocisty krzyzÇ grecki, na prawym ramieniu zasÂ osÂmioramienna zøocona gwiazda. DziecieÎ odchyla
gøoÂwkeÎ do tyøu. W lewej raÎczce trzyma ksieÎgeÎ, prawaÎ podnosi w gesÂcie
bøogosøawienÂstwa. Nad gøowaÎ Maryi unosi sieÎ goøeÎbica. Po obu stronach Maryi, w dolnej czeÎsÂci obrazu, znajdujaÎ sieÎ biskupi Wojciech
i Stanisøaw. Odziani w bogate szaty liturgiczne, majaÎ reÎce zøozÇone do
modlitwy i trwajaÎ w adoracyjnym skupieniu. Obraz powstaø na poczaÎtku XVII w.42
Wieliczka. Obraz Matki BozÇej èaskawej KsieÎzÇnej Pani Wieliczki
jest malowany w technice tempery wøoskiej na cienkiej pøycie kamiennej z piaskowca. Ma wymiary 62 x 86 cm i grubosÂcÂ 3 cm. Wizerunek
przedstawia popiersie Matki BozÇej, trzymajaÎcej na lewym reÎku DziecieÎ Jezus. Caøa kompozycja zamknieÎta jest w troÂjkaÎt. Maryja przechyla lekko gøoweÎ w stroneÎ DziecieÎcia. Jej twarz ma rysy spokojne.
Czoøo wysokie, oczy duzÇe, jasne, o wyrazistym spojrzeniu, nos prosty,
døugi, usta maøe, podbroÂdek zaokraÎglony, wøosy upieÎte z tyøu gøowy.
Madonna odziana jest w suknieÎ koloru czerwonego i opadajaÎcy
z ramion pøaszcz w kolorze zielonym. Jezus w musÂlinowej koszulce
obejmuje MatkeÎ prawaÎ raÎczkaÎ za szyjeÎ, lewaÎ natomiast trzyma na Jej
piersi. Ma spokojnaÎ twarzyczkeÎ, a ciemne oczy patrzaÎ na widza. Lewa
noÂzÇka DziecieÎcia swobodnie zwisa w doÂø, prawa zasÂ schowana jest
pod reÎkawem obejmujaÎcej go Matki tak, zÇe widacÂ jedynie fragment
kolana. Kolorystyka obrazu jest ciepøa, a barwy stonowane43.
41
42
43
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Osieczna. Obraz o duzÇej wartosÂci artystycznej, pochodzaÎcy z poøowy XVII w., zostaø namalowany farbami olejnymi na pøoÂtnie
o wymiarach 69,5 x 90,5 cm. Przedstawia MaryjeÎ w poÂøpostaci, zwroÂconaÎ ku lezÇaÎcemu Jezusowi. Unosi lekko rozøozÇone døonie nad sÂpiaÎcym DzieciaÎtkiem. Jezus ma gøoweÎ zøozÇonaÎ na prawym ramieniu,
opierajaÎcaÎ sieÎ na czerwonej poduszce i ksieÎdze. W lewej raÎczce trzyma krzyzÇ ± symbol przyszøej meÎki. SÂpiaÎce DziecieÎ przykrywa przezÂroczysta tkanina, noÂzÇki zasÂ czerwony pøaszcz z biaøymi wyøogami.
Przed lezÇaÎcym Jezusem rozsypane saÎ roÂzÇe. U doøu obrazu widnieje
napis w jeÎzyku polskim: ¹DzieciaÎtko, PaniaÎtko sÂpi snem zmorzoneº.
Maryja ubrana jest w ciemnoroÂzÇowaÎ suknieÎ i niebieski pøaszcz
z czerwonymi wyøogami. Jej gøoweÎ i czoøo okrywa biaøy welon. Ten
oryginalny w swym ujeÎciu obraz zaliczany jest do grupy antycypowanej Piety44.
Wejherowo. Pierwsza udokumentowana wiadomosÂcÂ o oøtarzowym obrazie Matki BozÇej w kosÂciele klasztornym w Wejherowie
pochodzi z 1654 r. W nieznanych okolicznosÂciach i czasie reformaci
dokonali wymiany tegozÇ obrazu, przedstawiajaÎcego Niepokalane
PoczeÎcie, na inny, wspoÂøczesny. Wnikliwe badania pozwoliøy potwierdzicÂ, zÇe obraz ten, nieznanego autora, powstaø w 2 poø. XVII w.
Posiada wymiary 194 cm x 81,7 cm i jest wykonany farbami olejnymi
na pøoÂtnie. Przedstawia MaryjeÎ z DzieciaÎtkiem na lewym ramieniu.
W prawej reÎce Maryja trzyma berøo ± symbol wøadzy. PostacÂ stoi na
ksieÎzÇycu, a lewaÎ stopaÎ depcze weÎzÇa. DzieciaÎtko w prawej døoni trzyma roÂzÇeÎ, w lewej natomiast kroÂlewskie jabøko. Obraz Matki BozÇej
Wejherowskiej znajduje sieÎ w bocznym oøtarzu sÂwiaÎtyni45.
Wambierzyce. Wambierzycka KroÂlowa Rodzin to statuetka wyrzezÂbiona okoøo 1380 r. w lipowym drewnie, o wysokosÂci 28 cm.
RzezÂba pochodzi ze szkoøy sÂlaÎskiej. Przedstawia MaryjeÎ w peønej
postaci z DzieciaÎtkiem Jezus na prawej reÎce, w lewej zasÂ trzyma
owoc granatu. Rozchylona øupina ukazuje niezliczonaÎ ilosÂcÂ pestek
owocu. DziecieÎ Jezus trzyma prawaÎ reÎkeÎ w gesÂcie bøogosøawienÂstwa
ziaren ± symbolizujaÎcych ludzkosÂcÂ. W lewej natomiast trzyma goøaÎb44
45
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ka ± symbol pokoju. MaryjeÎ okrywa czerwona suknia i spieÎty pod
szyjaÎ biaøy pøaszcz, lamowany podwoÂjnym, czerwonym paskiem, podbity bøeÎkitnaÎ podszewkaÎ. Spod faødowanej sukni wystajaÎ czubki
ciemnych pantofelkoÂw. Maryja stoi na niewielkiej, ciemnozielonej
podstawie i cokole w pasy czerwono-niebieskie. Polichromia rzezÂby
pochodzi z XVII w., zachowaøy sieÎ jednak nieliczne fragmenty wczesÂniejszej, gotyckiej warstwy malarskiej46.
3. W JAKICH OKOLICZNOSÂCIACH DOSZèO DO KORONACJI
Â W KULTU MARYJNEGO?
OMAWIANYCH PRZEDMIOTO

HrubieszoÂw. MysÂl o koronacji obrazu Matki BozÇej Sokalskiej
zrodziøa sieÎ w niedøugim czasie po uroczystosÂciach koronacyjnych
na Jasnej GoÂrze. Promotorami tego dzieøa, obok samych bernardynoÂw, staøa sieÎ rodzina Potockich. BezposÂrednie starania o koronacjeÎ
rozpoczaÎø strazÇnik wielki koronny JoÂzef Felicjan Potocki. Zabiegaø
on u biskupa cheømskiego Aleksandra Fredry, by ten wyznaczyø
komisjeÎ teologoÂw do sprawdzenia autentycznosÂci øask i cudoÂw dziejaÎcych sieÎ za przyczynaÎ Matki BozÇej Sokalskiej. Skøadane przed
komisjaÎ zeznania wiernych o otrzymanych za wstawiennictwem Maryi cudach i øaskach upowazÇniøy biskupa do wydania w dniu 7 kwietnia 1723 r. dekretu o uznaniu obrazu Matki BozÇej Sokalskiej za
søynaÎcy øaskami. Dekret moÂwiaÎcy o cudownosÂci obrazu oraz zeznania spisane przez komisjeÎ zostaøy przesøane do Stolicy Apostolskiej.
Biskup doøaÎczyø roÂwniezÇ specjalnaÎ prosÂbeÎ o pozwolenie na uroczystaÎ
koronacjeÎ obrazu. Sprawa zostaøa przysÂpieszona przez kroÂla Augusta II, w oddzielnym bowiem lisÂcie skierowanym do papiezÇa Innocentego XIII poparø on starania biskupa Fredry. DzieÎki tym zabiegom
juzÇ 16 stycznia 1724 r. papiezÇ Innocenty XIII podpisaø dekret zezwalajaÎcy na koronacjeÎ. Pismo to zostaøo przesøane do Polski wraz
z dwiema zøotymi koronami, ufundowanymi przez protektora KroÂlestwa Polskiego, kardynaøa Annibala Albani. WartosÂcÂ tych koron
zostaøa oszacowana na 120 000 zøp. Po otrzymaniu stosownych po46
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zwolenÂ gwardian klasztoru sokalskiego Ignacy Orøowski OFM ustaliø
dateÎ koronacji na 8 wrzesÂnia 1724 r. GøoÂwnym koronatorem obrazu
Matki BozÇej miaø bycÂ arcybiskup gniezÂnienÂski, prymas Teodor Potocki. Jednak w dokonaniu tego uroczystego aktu przeszkodziøa arcybiskupowi koniecznosÂcÂ uczestniczenia w trwajaÎcym w tym czasie
sejmie. Wobec tego na usilnaÎ prosÂbeÎ zakonnikoÂw i za wiedzaÎ prymasa nuncjusz apostolski abp Wincenty Santini delegowaø do przeprowadzenia koronacji arcybiskupa lwowskiego Jana Skarbka. SposoÂb,
w jaki zaproszono nowego koronatora, okazaø sieÎ powazÇnym bøeÎdem,
ktoÂry o maøo nie doprowadziø do odwoøania ustalonego wczesÂniej
terminu koronacji. BøaÎd ten polegaø na pominieÎciu, przy zaøatwianiu
sprawy nowego koronatora, ordynariusza miejsca, biskupa cheømskiego Aleksandra Fredry. Ponadto samo ustalenie terminu i rozpoczeÎcie ogøoszenÂ zapowiadajaÎcych koronacjeÎ roÂwniezÇ dokonaøo sieÎ
bez jego wiedzy. Trudno sieÎ dziwicÂ, zÇe w tej sytuacji biskup Fredro
poczuø sieÎ dotknieÎty i azÇ do ostatniej chwili zwlekaø z wydaniem
delegacji dla gøoÂwnego koronatora. NiezreÎcznaÎ sytuacjeÎ zøagodziøy
dopiero pisma z przeprosinami, ktoÂre do biskupa Fredry wysøali
abp Skarbek, nuncjusz Santini, Michaø Potocki, prowincjaø bernardynoÂw o. Euzebiusz Zielnicki oraz gwardian sokalski o. Ignacy Orøowski. Na skutek przeprosin biskup Fredro wydaø w konÂcu pismo delegujaÎce dla gøoÂwnego koronatora, na trzy dni przed planowanaÎ koronacjaÎ. Mimo powyzÇszych trudnosÂci koronacja odbyøa sieÎ zgodnie
z planem, to jest 8 wrzesÂnia 1724 r. Dokonaø jej abp Jan Skarbek
w asysÂcie biskupa nominata cheømskiego ks. Jana Szaniawskiego
i biskupa cheømskiego obrzaÎdku greckokatolickiego ks. JoÂzefa Lewickiego. W uroczystosÂciach koronacyjnych nie wziaÎø udziaøu miejscowy ordynariusz, ktoÂry nadal czuø sieÎ urazÇony. GøoÂwne uroczystosÂci
koronacyjne rozpoczeÎøy sieÎ od procesji wejsÂcia, w ktoÂrej uczestniczyli
zakonnicy, kapøani diecezjalni, kanonicy katedralni lwowscy
i cheømscy, opaci, biskupi oraz rodzina Potockich wraz z zamozÇniejszaÎ szlachtaÎ. Po przybyciu na miejsce prowincjaø skierowaø prosÂbeÎ do
arcybiskupa o dokonanie aktu koronacji, a nasteÎpnie przeczytaø dekret koronacyjny i delegacjeÎ wystawionaÎ przez nuncjusza apostolskiego, Wincentego Santiniego. Ponadto prowincjaø odczytaø deklaracjeÎ, w ktoÂrej zapewniø, zÇe zaroÂwno obecne, jak i przyszøe pokolenia
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beÎdaÎ strzegøy tego obrazu jak najwieÎkszego skarbu. Po tym zapewnieniu prowincjaøa arcybiskup naøozÇyø na gøoweÎ Maryi i DzieciaÎtka,
przy akompaniamencie fanfar, dzwonoÂw i salw armatnich, zøote,
papieskie korony. Kolejnym punktem uroczystosÂci byøa msza sÂw.
pontyfikalna, podczas ktoÂrej kazanie koronacyjne wygøosiø søynny
kaznodzieja, kanonik archikatedralny ze Lwowa, ks. Jan Tomasz
JoÂzefowicz. Po mszy sÂw. odbyøa sieÎ tryumfalna procesja z nowo ukoronowanym obrazem, ktoÂra skierowaøa sieÎ poza mury klasztoru,
gdzie przygotowano wysoki tron pod baldachimem. Tam zgromadzeni pielgrzymi wysøuchali kazania kolejnego wielkiego moÂwcy, o.
Adriana Seriewicza, po czym koronator ks. abp Jan Skarbek udzieliø
wszystkim pasterskiego bøogosøawienÂstwa47.
Kalwaria Zebrzydowska. UwienÂczeniem czci Matki BozÇej Kalwaryjskiej byøy uroczystosÂci koronacyjne obrazu rozpoczeÎte w dniu
7 sierpnia 1887 r. przez prowincjaøa bernardynoÂw èukasza Dankiewicza solennymi nieszporami. Aktu koronacji dokonaø w dzienÂ
WniebowzieÎcia NMP biskup krakowski Albin Dunajewski (1894)
w obecnosÂci arcybiskupa lwowskiego obrzaÎdku øacinÂskiego Seweryna Morawskiego (1900) i arcybiskupa lwowskiego obrzaÎdku ormianÂskiego Izaaka Mikoøaja Isakowicza (zm. 1901 r.), w asysÂcie ok. dwustu ksieÎzÇy i ponad dwustutysieÎcznej rzeszy pielgrzymoÂw48. Po koronacji kult obrazu zaczaÎø sieÎ rozwijacÂ ze wzmozÇonaÎ siøaÎ nie tylko
w Polsce, ale i w Søowacji oraz na ziemiach SÂlaÎska austriackiego,
potem pruskiego49.
47
D.A. Muskus, Dzieje kultu sokalskiej Madonny, s. 111; APBK, rkp. XXIV-a-1,
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48
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t. 3, Kalwaria Zebrzydowska 1992, s. 284-286; A. Chadam, Kult Matki BozÇej w Kalwarii Zebrzydowskiej w XIX wieku, w: Niepokalana. Kult Matki BozÇej na ziemiach
polskich w XIX w., red. B. Pylak, C. Krakowiak, Lublin 1988, s. 188-192; APBK, rkp.
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Leźajsk. PodkresÂleniem rangi ustalonego kultu Matki BozÇej Pocieszenia byøa koronacja Jej wizerunku w lezÇajskim sanktuarium
w 1752 r. Idea koronacji zrodziøa sieÎ w bernardynÂskim sÂrodowisku
Â wczesny gwardian Seweryn Ryszkowski
lezÇajskiego klasztoru. O
Î
przedstawiø ja biskupowi przemyskiemu Hieronimowi Sierakowskiemu. Na podstawie akt potwierdzajaÎcych nieprzerwany kult, wypøywajaÎcy z nadprzyrodzonej ingerencji Madonny w zÇycie spoøeczenÂstwa polskiego, biskup przemyski w styczniu 1751 r. skierowaø do
kapituøy watykanÂskiej prosÂbeÎ o zezwolenie na koronacjeÎ50. ProsÂba
zostaøa przyjeÎta i rozpatrzona pozytywnie. Kapituøa wydaøa w Rzymie
8 grudnia 1751 r. dyplom zezwalajaÎcy na dokonanie koronacji obrazu
Matki BozÇej z DzieciaÎtkiem Jezus na ramieniu, znajdujaÎcego sieÎ
w bernardynÂskim kosÂciele w LezÇajsku. Biskupa Sierakowskiego delegowaøa natomiast do speønienia aktu koronacyjnego51.
Zøote korony, wysadzane szlachetnymi kamieniami, ufundowaø
dobrodziej bernardynoÂw i czciciel Matki BozÇej Pocieszenia JoÂzef
Potocki, hetman wielki koronny i starosta lezÇajski. DzieÎki jego zabiegom posÂwieÎciø je papiezÇ Benedykt XIV w 1751 r. JoÂzef planowaø
roÂwniezÇ pokrycÂ koszty uroczystosÂci koronacyjnych, ale zmarø 19 maja
1751 r., staÎd uczyniø to jego spadkobierca, syn Stanisøaw Potocki52.
W dniu 7 wrzesÂnia 1752 r. potomek fundatora Ksawery Potocki
przekazaø biskupowi Sierakowskiemu zøote korony. NasteÎpnego dnia
o godzinie 8 biskup przemyski odprawiø mszeÎ, po ktoÂrej dokonaø aktu
koronacji. W uroczystosÂciach, oproÂcz biskupa przemyskiego, wzieÎli
udziaø mieÎdzy innymi: jego sufragan biskup Andrzej Pruski, kaznodzieje: ks. Szczepan Mikulski, kanonik katedry lwowskiej, Michaø
Paskiewicz, byøy prowincjaø bernardynoÂw litewskich, Roman ZÇurawski, bernardyn lubelski, zwierzchnik bernardynÂskiej prowincji ruskiej
Kapistran Kwolek wraz z zarzaÎdem, kustosz Seweryn Ryszkowski ze
50
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wspoÂlnotaÎ bernardynoÂw lezÇajskich, przedstawiciele mozÇnych rodoÂw:
Potockich, Kossakowskich oraz bractw i cechoÂw, zÇoønierze, a takzÇe
pielgrzymi, ktoÂrych kronikarze zakonni odnotowali w tym czasie
¹kilkadziesiaÎt tysiaÎcznego mnoÂstwa ludu pobozÇnegoº. Kapøani odprawili okoøo czterystu mszy, zasÂ ponad 1 100 osoÂb przyjeÎøo sakrament bierzmowania. OktaweÎ po uroczystosÂci zakonÂczyø odprawieniem nieszporoÂw biskup przemyski Andrzej Pruski53.
RzeszoÂw. Uroczysty akt koronacji, ktoÂrego dokonaø arcybiskup
lwowski Hieronim Sierakowski, odbyø sieÎ 8 wrzesÂnia 1763 r. Fundatorami koron byøa rodzina Lubomirskich. PoniewazÇ korony zostaøy
skradzione, arcybiskup pergamenÂski Karol Hryniewiecki dokonaø
rekoronacji figury 8 wrzesÂnia 1898 r.54
SkeÎpe. Pod wpøywem licznych cudoÂw i øask doznawanych przez
wieki w poøowie XVIII w. lud dobrzynÂski postanowiø wyrazicÂ swaÎ
wdzieÎcznosÂcÂ przez koronacjeÎ skeÎpskiej statuy. Nim rozpoczeÎøy sieÎ
oficjalne starania o koronacjeÎ, gwardian skeÎpski Serafin Gamalski
przeprowadziø wsÂroÂd ludu dobrzynÂskiego zbioÂrkeÎ zøota i drogich
kamieni na koroneÎ dla Matki BozÇej. W 1754 r. bp pøocki JoÂzef
Eustachy Szembek wyznaczyø komisjeÎ skøadajaÎcaÎ sieÎ z duchownych
do zbadania zasadnosÂci ukoronowania. KsieÎzÇa kanonicy Franciszek
WisÂniewski i Marcin Strachocki czøonkowie komisji 20 wrzesÂnia
1754 r. przybyli do SkeÎpego. PrzeøozÇony klasztoru Felicjan GizÇynÂski
przedstawiø im wypis z miejscowego archiwum dotyczaÎcy historii
sanktuarium i cudoÂw, jakich ludnosÂcÂ doznaøa za wstawiennictwem
Maryi na przestrzeni wiekoÂw. Kanonicy przesøuchali nasteÎpnie niemal pieÎcÂdziesiaÎt osoÂb sÂwiadczaÎcych o øaskach doznanych od Matki
BozÇej. Na podstawie sporzaÎdzonego przez komisarzy dokumentu
biskup Szembek uznaø figureÎ za søynaÎcaÎ øaskami i powiadomiø kapituøeÎ watykanÂskaÎ o pozytywnym wyniku rozprawy przedkoronacyjnej. Kapituøa z kolei 4 grudnia 1754 r. wydaøa zezwolenie na uroczystaÎ koronacjeÎ Matki BozÇej SkeÎpskiej. PapiezÇ Benedykt XIV przesøaø
do Polski koroneÎ posÂwieÎconaÎ, ufundowanaÎ przez lud dobrzynÂski.
53
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JednoczesÂnie wyznaczyø dateÎ uroczystosÂci na sÂwieÎto Zesøania Ducha
SÂwieÎtego 1755 r., udzielajaÎc wszystkim jej uczestnikom odpustu zupeønego. Aktu koronacji koronaÎ papieskaÎ dokonaø biskup cheøminÂski
Fabian PlaÎskowski 18 maja 1755 r. UroczystosÂci koronacyjne trwaøy
osiem dni. W zwiaÎzku z nadanym odpustem papieskim SkeÎpe nawiedzaøy liczne pielgrzymki. Dla upamieÎtnienia koronacji papiezÇ Pius VI
zezwoliø odprawiacÂ co roku nabozÇenÂstwo przez caøaÎ oktaweÎ Zielonych SÂwiaÎtek z odpustem zupeønym. W 1980 r. zabytkowa korona
zostaøa skradziona. 8 wrzesÂnia 1984 r. odbyøa sieÎ rekoronacja cudownej figury Matki BozÇej SkeÎpskiej. Dokonaø jej bp Henryk Sikorski55.
PiotrkoÂw Trybunalski. Dnia 19 sierpnia 2002 r. Ojciec SÂwieÎty Jan
Paweø II pobøogosøawiø zøote korony dla cudownego obrazu Matki
BozÇej Piotrkowskiej w czasie wizyty w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Okoøo 730 osoÂb ofiarowaøo zøote przedmioty oraz ofiary pienieÎzÇne
na powstanie koron ± wotum czcicieli Maryi. BezposÂrednim przygotowaniem do uroczystosÂci koronacyjnych byøo zorganizowanie
w pierwszaÎ sÂrodeÎ kazÇdego miesiaÎca specjalnego czuwania modlitewnego. Brali w nich udziaø pielgrzymi z diecezji øoÂdzkiej, czeÎstochowskiej i radomskiej. Byø to czas ¹wielkiego pielgrzymowania do Matki
BozÇej Piotrkowskiejº. W niedzieleÎ 1 czerwca 2003 r. podczas mszy
sÂw. o godzinie 1130 arcybiskup øoÂdzki Wøadysøaw ZioÂøek dokonaø
uroczystej koronacji obrazu. Z tej racji bernardyn Dawid Postawa
OFM przygotowaø specjalny formularz mszalny ku czci Matki BozÇej
Piotrkowskiej, aprobowany przez KongregacjeÎ Kultu BozÇego i Dyscypliny SakramentoÂw56.
Kazimierz Dolny. Koronacji obrazu Matki BozÇej Kazimierskiej
dokonaø metropolita krakowski Franciszek kardynaø Macharski
w dniu zakonÂczenia V OgoÂlnopolskiego Kongresu Maryjnego i Mariologicznego 31 sierpnia 1986 r. w WaÎwolnicy. WspoÂøkoronatorem
byø biskup lubelski Bolesøaw Pylak. W uroczystosÂciach wziaÎø udziaø
P. SÂliwinÂski, Sanktuarium Matki Boskiej SkeÎpskiej, s. 87; Przewodnik po sanktuariach maryjnych, s. 75, APBK, rkp. XIII-1, Archivum conventus SkeÎpensis ab anno
1724 juxta dispositionem [...] diffinitorii ex capitulo Cosminensi anno 1791 celebrato
emanatam recenter conscriptum, 1724-1792, s. 20.
56
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prowincjaø reformatoÂw z Krakowa Wacøaw Michelczyk. Misterne
korony papieskie zaprojektowaøa Magdalena Piwocka przy wspoÂøpracy artysty plastyka Rafaøa Lisowicza i Adama Bøachuta OFM57.
Pilica. 19 sierpnia 2002 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej Ojciec
ÂSwieÎty Jan Paweø II posÂwieÎciø drogocenne diademy ze zøota i brylantoÂw dla Matki BozÇej SÂniezÇnej Opiekunki Rodzin. 15 czerwca 2003 r.
w niedzieleÎ TroÂjcy SÂwieÎtej w czasie uroczystej mszy sÂw. na Rynku
w Pilicy biskup sosnowiecki Adam SÂmigielski dokonaø koronacji
obrazu Matki BozÇej SÂniezÇnej Opiekunki Rodzin58.
PinÂ czoÂw. W 1989 r. oo. reformaci podjeÎli starania o koronacjeÎ
obrazu Matki BozÇej Mirowskiej. Brewe papieskie zezwalajaÎce na niaÎ
wydaø Ojciec SÂwieÎty Jan Paweø II dnia 6 sierpnia 1991 r. Uroczysta
koronacja odbyøa sieÎ natomiast 14 czerwca 1992 r. podczas mszy sÂw.
na bøoniach pinÂczowskich, ktoÂrej przewodniczyø nuncjusz apostolski
JoÂzef Kowalczyk. W uroczystosÂciach ponadto wzieÎli udziaø: metropolita czeÎstochowski Stanisøaw Nowak, bp kielecki Stanisøaw Szymecki, bp Jan Gurda i Mieczysøaw Jaworski, wyzÇsi przeøozÇeni zakonni, kapøani zakonnicy, parlamentarzysÂci, przedstawiciele wøadz wojewoÂdzkich, wøadze PinÂczowa i okolicznych miejscowosÂci oraz rzesza
pielgrzymoÂw59.
Wieliczka. Starania o koronacjeÎ Matki BozÇej reformaci podjeÎli
w 1945 r. Sfinalizowaø je dopiero kustosz sanktuarium Ludwik Kurowski OFM. PapiezÇ Jan Paweø II wydaø brewe zezwalajaÎce na koronacjeÎ obrazu 14 maja 1994 r. W czasie uroczystosÂci koronacyjnych
4 czerwca 1996 r. metropolita krakowski Franciszek kardynaø Macharski w asysÂcie metropolity lwowskiego Mariana kardynaøa Jaworskiego i biskupa kieleckiego Kazimierza Ryczana koronowaø søynaÎcy
øaskami obraz60.
Osieczna. BioraÎc pod uwageÎ nieustanny kult obrazu, bracia
mniejsi podjeÎli starania o pozwolenie na papieskaÎ koronacjeÎ. Doko57

A. Gaczoø, FranciszkanÂskie sanktuaria, s. 10; Przewodnik po sanktuariach
maryjnych, s. 471.
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naø jej 5 sierpnia 1979 r. arcybiskup Jerzy Stroba w obecnosÂci bpa
z Boliwii A. Bosla, prowincjaøa Damiana Szojdy i trzydziestu tysieÎcy
wiernych61.
Wejherowo. Podczas pielgrzymki do Polski w 1999 r. Ojciec
ÂSwieÎty Jan Paweø II dokonaø koronacji obrazu Matki BozÇej Wejherowskiej w Sopocie62.
Wambierzyce. Uroczysta koronacja figury odbyøa sieÎ 17 sierpnia
1980 r. W imieniu Ojca SÂwieÎtego Jana Pawøa II aktu koronacji dokonaø prymas Polski Stefan kardynaø WyszynÂski w obecnosÂci prefekta kongregacji do spraw biskupoÂw kardynaøa S. Baggio, kardynaøa F.
Tomaszka z Pragi, abpa H. Gulbinowicza, trzydziestu biskupoÂw
i rzeszy wiernych63.
PodsumowujaÎc, znaczna liczba zaprezentowanych franciszkanÂskich osÂrodkoÂw kultu maryjnego powstaøa, a nasteÎpnie rozwijaøa
sieÎ w tym samym czasie co poszczegoÂlne fundacje klasztorne. NajwieÎksza jednak liczba osÂrodkoÂw kultowych (HrubieszoÂw, LezÇajsk,
RzeszoÂw, SkeÎpe, Kazimierz Dolny, PinÂczoÂw, Wambierzyce) istniaøa
przed przybyciem braci mniejszych i zbudowaniem klasztoroÂw. Byøy
roÂwniezÇ i takie osÂrodki maryjne, ktoÂre rozwineÎøy sieÎ dopiero po
przybyciu zakonnikoÂw i powstaniu kosÂcioøa i klasztoru, jak Kalwaria
Zebrzydowska czy Pilica. Gdy kult maryjny powstawaø roÂwnoczesÂnie
z fundacjaÎ klasztoru lub po jego fundacji, zazwyczaj rozwijaø sieÎ
wsÂroÂd wiernych spontanicznie. Dopiero z biegiem czasu zakonnicy
modyfikowali go, wprowadzajaÎc nowe formy kultu w duchu czciciela
Bogarodzicy sÂw. Franciszka z AsyzÇu. W tych przypadkach, gdy zakonnicy, obejmujaÎc jakaÎsÂ placoÂwkeÎ duszpasterskaÎ w danej miejscowosÂci, zastali juzÇ istniejaÎce sanktuarium maryjne, od poczaÎtku systematycznie wprowadzali franciszkanÂskie formy czci64.
WieÎkszosÂcÂ przedmiotoÂw kultu w sanktuariach pozostajaÎcych pod
opiekaÎ braci mniejszych obserwantoÂw to obrazy przedstawiajaÎce
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postacÂ Matki BozÇej z DzieciaÎtkiem Jezus na reÎku, niewielkaÎ zasÂ czeÎsÂcÂ
stanowiaÎ figury Maryi i DzieciaÎtka.
MogeÎ dalej stwierdzicÂ, zÇe w sensie oddziaøywania spoøeczno-religijnego sanktuaria zatwierdzone przez wøadze kosÂcielne z obrazami
lub figurami koronowanymi stanowiøy znaczaÎce osÂrodki kultu maryjnego, nawet o zasieÎgu mieÎdzynarodowym, jak chociazÇby Kalwaria
Zebrzydowska.
Wobec braku monograficznych opracowanÂ wieÎkszosÂci sanktuarioÂw maryjnych, znajdujaÎcych sieÎ pod opiekaÎ braci mniejszych obserwantoÂw, mozÇna jedynie lakonicznie stwierdzicÂ, zÇe kult maryjny zajmowaø poczesne miejsce w religijnosÂci mieÎdzy innymi tych regionoÂw
Polski, w ktoÂrych miejsca okresÂlane powszechnie jako sÂwieÎte pozostawaøy pod duszpasterskaÎ opiekaÎ braci mniejszych obserwantoÂw.

I santuari del Signore gestiti dai Frati Minori in Polonia
Riassunto
Un gran numero dei centri di culto mariano, qui presentati, sorse e si
sviluppoÁ nello stesso tempo delle rispettive fondazioni di conventi francescani. La maggioranza di essi pero (HrubieszoÂw, LezÇajsk, RzeszoÂw,
SkeÎpe, Kazimierz Dolny, PinÂczoÂw, Wambierzyce) esisteva prima che vi
guingessero i Frati Minori. Ci furono anche i centri che si svilupparono
dopo l'arrivo dei frati, come Kalwaria Zebrzydowska e Pilica. Quando il
culto compariva contemporaneamente con la fondazione di un convento
oppure dopo di essa, la devozione tra i fedeli si sviluppava spontaneamente, e solo dopo ± con il passar del tempo ± i frati iniziavano nuove
forme di culto nello spirito di San Francesco che aveva il gran culto della
Vergine Maria. Quando invece assumevano santuari giaÁ esistenti, subito
iniziavano le forme francescane. La maggioranza dei santuari gestiti dai
Frati Minori Osservanti eÁ incentrata a immagini della Madre di Dio con
GesuÁ Bambino; solo in pochi luoghi ci sono statue della Vergine Maria
con il Bambino. Alcune di queste immagini e statue sono state coronate
dall' autoritaÁ ecclesiastica, costituendo centri di culto mariano anche
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a livello internazionale, come Kalwaria Zebrzydowska. Tra tutti i santuari
custoditi dai Frati Minori Osservanti in Polonia i luoghi mariani primeggiano secondo il loro numero, ma anche dal punto di vista della frequenza
di pellegrinaggi.
Benedykt Huculak OFM
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DOKUMENTY
1.

Archiwum Prowincji oo. BernardynoÂw w Krakowie, dokument pergaminowy nr 166.
17 pazÂdziernika 1599 r. w Sokalu.
Stanisøaw GomolinÂski, biskup cheømski, oddaje bernardynom
kosÂcioÂø Matki BozÇej na wyspie na rzece Bugu koøo Sokala z wszystkimi gruntami donÂ nalezÇaÎcymi dla obsøugi wiernych, przychodzaÎcych
tøumnie do cudownego obrazu Matki BozÇej w tym kosÂciele i dla
zwieÎkszenia kleru w diecezji oraz osÂwiadcza, zÇe Jan OstroroÂg obiecaø
legowacÂ na budoweÎ klasztoru 5 000 zøotych. Instrument notarialny
spisany przez Jana Chrzciciela Mercatusa, notariusza publicznego.
Dokument oryginalny w jeÎzyku øacinÂskim, z 4 kart zøozÇony,
o szerokosÂci 200 mm i wysokosÂci 312 mm, dosÂcÂ zniszczony. PieczeÎcÂ
GomolinÂskiego, 47 x 47 mm, wycisÂnieÎta przez papier w wosku pod
tekstem przedstawia tarczeÎ z herbem Jelita, nad ktoÂraÎ emblematy
biskupie. Napis w otoku: STANJSLAVS GOMOLJNSKJ EPJSCOPVS CHELMENSJS. Obok druga pieczeÎcÂ, 35 x 25 mm, takzÇe
wycisÂnieÎta przez papier w wosku Andrzeja PieniaÎzÇka, kanonika
cheømskiego, niewyrazÂna. Podpis GomolinÂskiego. Znak notarialny.
Pod tekstem notatka: Transit per manus R. Andreae PieniaÎzÇek cano-
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nici cheømensis ac venerabilis capituli Cheømensis cancellarii. In dorso:
3 roÂzÇne streszczenia z XVII w. i roÂzÇne sygnatury: Nr 2, Nr 5, N. 1 mo,
Ad F. XXI, Nr 2.
Tekst dokumentu w oryginale:
IN NOMINE DOMINI. AMEN

Ad perpetuam rei memoriam. Universis et singulis Chri[sti] fidelibus praesentibus et futuris praesentes has nostras inspecturis lecturis et audituris. STANISLAUS GOMOLINÂSKI Dei et Ap[osto]licae
sedis gratia EP[ISCOP]US CHELMENSIS etc. salutem in D[omi]no
sempiternam. Praecelsa gloriosae Virginis Dei genitricis Mariae meritorum insignia devota considerationis indagine perscrutantes et
intra mentis n[ost]rae arcana revolventes, quod ipsa castissimo eius
utero (prout n[ost]ri status indigebat necessitas) humanae salutis
auctorem p[ro]tulit et apud eum, quem maternis lactavit uberibus
sedulas pro nobis preces effundit; Dignum quin potius debitum reputamus, ut in sui nominis honorem dedicatae Eccl[esi]ae congruis
frequententur honoribus et a Ch[ris]ti fidelibus iugiter venerentur.
Cum itaque Eccl[esi]a eiusdem B M Virginis in insula fluvii Bug
prope et extra maenia oppidi Sokal n[ost]rae dioecesis prope quem
locum antiquitus ipsum oppidum, quod postea per Tartaros devastatum fuit, situm erat in qua omnipotens Deus, ad ipsius gloriosissimae Virginis intercessionem ineffabilia miracula in dies cunctis nobisque ipsis ad eam in infirmitatibus et languoribus suis devote recurrentibus ostendit, clero et sacerdotibus, qui fidelibus ad eam in
magno numero, non solum ex omni vicinitate partium Russiae ac
Woøhymiae, sed etiam ex totius Regni ac Magni Ducatus Lithuaniae, plerisque ditionibus civitatibus oppidis et villis confluentibus,
in confessionibus audiendis et in contionibus satisfacere possit, summopere indigeat. Nosque (ut par est) cupiamus, ut in populo devotio
in dies magis crescat, tum et numerus sacerdotum, qui concursui
populi satisfaciat augeatur, ut Christifideles eo libentius devotionis
causa confluant ad eandem quo ex hoc ibidem dono caelestis
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gr[ati]ae uberius conspexerint se refectos animaduertentes in hac
dioecesi cleri maximam penuriam esse cum populus pro maiori parte Ruthenus sit, et inter n[ostr]os multae haereses vigeant ita ut
difficile sit sacerdotes ad unificia ecclesiastica et vicariatus ecclesiarum parochialium obtinendos idoneos in bis partibus reperire, desiderantes populum Domino reddere acceptabilem et bonorum operum sectatorem. Idcirco habita per nos prius matura et diligenti
deliberatione cum Venerabilibus f[rat]ribus nostris Praelatis Canonicis totoque capitulo eccl[esi]ae n[ostr]ae Cathedralis Chelmensis
atque cum certis etiam Illustrib[us] Magnificis et Generosis personis, ad illud templum singularem devotionis zelum habentibus et de
eorundem Dominorum Praelatorum Canonicorum, et totius
Cap[itu]li expresso consensu sponte et ex certa scientia et alias omnibus melioribus iure, via, et forma quibus melius et validius de iure
fieri et esse possit intervenientibus quibuscunque solemnitatibus in
praemissis opportunis de iure vel consvetudine ecclesiam praedictam
cui nulla imminet cura animarum neque in ea aliquod b[e]n[e]ficium
ecclesiasticum fu[n]datum existit, cum omnibus iuribus et pertinentiis
suis Venerabilib[us] viris Fratribus Ord[inis] Minorum S. Francisci de
observantia Bernardinis nuncupatis in quibus Dei Omnipotentis
g[r]a[tia] elucet scientia viget religio et in cultu Divino cum fidelium
fructu, crescit et floret observantia regularis in perpetuum dedimus
concessimus, et incorporavimus damusque concedimus et incorporamus tenore praesentium cum eodem mense proxime praeterito capitulum provinciale in Warten[si] conventu de more celebrantes ad
hoc per n[ost]ras li[te]ras invitaverimus, eamque insulam illis detulerimus, et tandem divina ipsa sic ordinante providentia hoc obtinuimus, quod ad nos et ad eum locum sacrum videndum vel si eis
commoditas pro novo erigendo conventu videretur ad assumendum
et acceptandum miserint Reverendum Patrem Fratrem Benedictum
Anserinum Leopolien[sis] Provinciae actu diffinitorem et in rem
praesentem cum speciali mandato Rever[endi] Patris Mariani Postekalski per Regnum Poloniae et Magnum Ducatum Lithuaniae Ministri provincialis recenter electi commissarium qui adscitis sibi duobus
aliis eiusdem Provinciae diffinitoribus utpote patre Matthia Biecen[si] et pio Hieronimo PrzibinÂski custode patreque Bernardino
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ZeravinÂski custode Leopolien[si] venerunt una ad templum illud seu
sacellum Sokalien[se] et cupientes certam notitiam omniumque ad
eandem ecclesiam quomodolibet spectant habere eamque ad eorundem Reverendorum Patrum notitiam etiam devenire in absentia
Magnifici Domini Hieronimi Jasøovecii capitanei, cum quo antea
hac de re communicaveramus, ipseque non solum consensum, sed
etiam operam et auxilium suum ad id perficiendum promisisset nobilem Petrum Suinarski vicecapitaneum Sokalien[sem] requisivimus,
ut proconsulem, consules et alios eiusdem oppidi cives et incolas
convocaret, qui in insula praefata ante dictam ecclesiam congregati, ad opportunas n[ost]ras interrogationes coram notario publico
Apostolico et curiae nostrae tanquam publica et authentica persona
ac testibus infrascriptis ad hoc speciali vocatis atque rogatis palam et
publice recognoverunt ab immemorabili tempore insulam praefatam
in qua ipsa ecclesia sita est cum omnibus pratis, pascuis iuribus
pertinentiis et utilitatibus illius ad dictam ecclesiam late longe et
circumferentialiter spectare et pertinere idque et in libris publicis
actorum dicti oppidi in multis locis constare quae omnia infrascripti
nobiles vicini, qui ad missarum solemnia ibi convenerant et quorum
nomina et cognomina inter testes infrascriptos scripta sunt, ad hoc
specialiter vocati et rogati nemine contradicente simili modo et in
eodem instanti et coram eisdem recognoverunt prout et nobilis Domina Swinarska, quae ex utraque parte fluviorum et lacuum illam
insulam ambientium vicinam posessionem de iure suo dotalicio reformatorio a primo marito suo a nobili Kownacki tum etiam a successoribus eius quaesito habet coram generoso Domino Alberto
Mirecki et venerabili Adamo Iskierski capellano nostro quos ad
illam tunc aegrotam miseramus, recognovit eam insulam omnem
cum utrisque ripis ad ecclesiam praefatam antiquitus pertinere
quamvis antea id nobis constaret ex revisione in anno 1592 per
Reverendos Dominos: Joannem Thomam BoratynÂski praepositum
Chelmen[sem] et Sigismundum Goleniowski plebanum Beøzen[sem]
facta testimoniaque tunc temporis tam ad Acta Castren[sia] Beøsen[sia] quam ad Consularia Sokalien[sia] introducta. Et post modum dictus Reverendus Pater Benedictus Anserinus constito illi de
donatatione concessione et incorporatione supradictis dictam eccle-
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siam omnium Patrum dicti ordinis, ac suo nominibus humiliter et
devote acceptavit. Tandem vero absque aliquo temporis intervallo
praefatus reverendus Dominus Stanislaus Stepowski ecclesiae parochialis eiusdem oppidi rector, inhaerendo institutioni et provisioni de
eadem ecclesia in personam dicti Reverendi Patris Benedicti Anserini nominibus quibus supra per nos factis recepto prius ab eo cum
honore et reverentia quibus decet mandato n[os]tro eundem Rever[endmum] P[at]rem Benedictum Anserinum praesentem et acceptantem, in et ad corporalem, realem et actualem pos[sesi]onem
dictae ecclesiae ac omnium iurium et pertinentiarum eiusdem tamquam verus obedientiae filius omnium patrum dicti ordinis nominibus per traditionem et tactum clavium ac per introitum eiusdem
ecclesiae caeterisque solemnitatibus in talibus observari consvetis
adhibitis nemine condicente posuit, et induxit. Cui nos et aliis Patribus, dicti Ordinis in posterum in dicta ecclesia et conventu illas
futuris guardianis eleemosynas, quas Christifideles elargiuntur et
speramus ipsorum intuitu maiores in dies elargituros cum iam plerisque magnatibus pecuniaria auxilia nostro mediocris pro fabrica dictae ecclesiae et conventus nobis pollicita sint, quae statim ac nostram
ordinationem hanc viderint enumerabunt, et iam Illustrissimus Dominus Joannes comes ab Ostrorog summam quinque mille florenorum eidem ecclesiae assignavit percipiendi ac in suos et dictae ecclesiae et conventus utilitate[m] converten[tur] et perpetuo retinendi
licen[ti]am et liberam facultatem auctoritate nostra ordinaria suprata tenore praesentium concedimus et impartimur. Sperantes adiuvante Domino eosdem p[at]res eo, quod nullum monasterium sui
ordinis ultra hunc locum, usque in Lithuaniam et alias remotas regiones habent. Suffragantibus eorum laudabilibus meritis exemplis
conversationis honestae et laudabilis vitae ac doctrina sermonum
uberrimos in istis partibus fr[uct]us in vinea Domini allaturos. In
quorum fidem praesentes manu nostra supscripsimus et per notarium publicum Apostolicum subscribi sigillisque nostris et supr[at]i
Venerabili[s] capituli fecimus impressione communiri. Acta sunt
haec in suprato oppido Sokal chelmensis dioecesis Anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo nonagesimo nono [1599] indictione
duodecima die vero decima septima mensis Octobris Pontificatus
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Summi in Christo Patris ac DND Clementis divina providentia papae
octavi anno octavo. Praesentibus Illustrissimis Dominis Joanne comite ab Ostrorog Regni Poloniae Pocillatore ac Reverendis Stanislao
Stepkowski archidiacono nostro chelmensis et ecclesiae parochialis
eiusdem oppidi Sokal rectore, Martino Maødzikowski canonico nostro chelmensi ac Alberto Iskierski capellano nostro. Necnon generosis et Nobilibus Petro Suinarski vicecapitaneo Sokaliensis Joanne
Boianicki, Alberto Mirecki, Laurentio Ciesielski, Stanislao Gatezowski, Adamo Krasowski, Petro Biliczewski Nicolao Rodytowski, Stanislao Czapski, Joanne SobieszczanÂski, Mathia Goriskowski, Nicolao LeszcinÂski, Joanne Boritowski, Alberto Zaslikowski, Alexandro
Stepkowski, Sebastiano Suchodolski, Eudoxo Casparo Birecki, et
famatis Alberto Foxovis Proconsule Jacobo Boliario, consule Procopio Dabrowski, viceadvocato Stanislao Pannitonsore antiquo consule et Adamo Koøaczowski, ministeriali generali Sokaliensi et aliis
multis restibus.
Tekst dokumentu w tøumaczeniu na jeÎzyk polski:
W IMIEÎ PANÂSKIE AMEN.

Na wiecznaÎ rzeczy pamiaÎtkeÎ. Wszystkim i poszczegoÂlnym wiernym, zÇyjaÎcym obecnie i w przyszøosÂci, pragnaÎcym zapoznacÂ sieÎ z tym
pismem, przeczytacÂ je i rozwazÇycÂ, STANISèAW GOMOLINÂSKI,
z øaski Boga i Stolicy Apostolskiej biskup cheømski itd. nieustanne
pozdrowienie w Panu.
RozwazÇajaÎc z wielkaÎ pobozÇnosÂciaÎ niezwykøe zasøugi chwalebnej
Dziewicy BozÇej Rodzicielki Maryi, a szczegoÂlnie tajemniceÎ, zÇe to
Ona, zachowujaÎc czyste øono, jak wymagaøa tego koniecznosÂcÂ naszego stanu, wydaøa na sÂwiat SprawceÎ ludzkiego zbawienia i zanosiøa
goraÎce prosÂby za nami do Tego, ktoÂrego matczynaÎ piersiaÎ wykarmiøa,
uwazÇamy, zÇe wypada, a nawet jest naszym obowiaÎzkiem, staracÂ sieÎ
o to, by kosÂcioøy Jej posÂwieÎcone byøy otaczane wielkim szacunkiem
i nieustannaÎ czciaÎ wiernych. KosÂcioÂø NajsÂwieÎtszej Maryi Panny na
wyspie na rzece Bug znajdowaø sieÎ blisko Sokala, ale poza murami
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miasta, w naszej diecezji. Samo miasto, ktoÂre od dawna znajdowaøo
sieÎ na brzegu rzeki, zostaøo potem zniszczone przez TataroÂw. W tym
kosÂciele WszechmogaÎcy BoÂg, za wstawiennictwem najchwalebniejszej Dziewicy, codziennie dokonuje dla dobra wszystkich, takzÇe dla
naszego dobra, wiele niewymownych cudoÂw, gdy pobozÇnie zwracamy sieÎ do Maryi w swoich chorobach i cierpieniach. KosÂcioÂø ten
bardzo potrzebuje duchowienÂstwa i kapøanoÂw, ktoÂrzy mogliby zaspokoicÂ potrzeby wiernych, søuchajaÎc spowiedzi i gøoszaÎc kazania. Wierni bowiem licznie tu napøywajaÎ nie tylko ze stron bardzo bliskich, ale
takzÇe z Rusi, Woøynia i z wielu miast, miasteczek i wsi caøego KroÂlestwa Polskiego i Wielkiego KsieÎstwa Litewskiego. A My, co zrozumiaøe, pragniemy, aby nieustannie, z dnia na dzienÂ, rosøa w narodzie
pobozÇnosÂcÂ i by przybywaøo nam kapøanoÂw, ktoÂrzy potrafiaÎ zaradzicÂ
potrzebom przybywajaÎcym tu licznie wiernym, aby ci pielgrzymi
czujaÎc, zÇe zostali umocnieni tutaj øaskaÎ BozÇaÎ, jeszcze cheÎtniej tu
przybywali dla pogøeÎbienia swej pobozÇnosÂci.
Wiemy, zÇe w tej diecezji odczuwa sieÎ wielki brak duchowienÂstwa,
gdyzÇ ludnosÂcÂ w wieÎkszej czeÎsÂci jest ruska, a wsÂroÂd naszych wiernych
szerzy sieÎ wiele sekt. Dlatego trudno znalezÂcÂ kapøanoÂw odpowiednich do pracy nad jednoczeniem KosÂcioøa i cheÎtnie przyjmujaÎcych
obowiaÎzki wikarych w kosÂcioøach parafialnych, w ktoÂrych zÇyjaÎ wierni
dwoÂch obrzaÎdkoÂw, gdyzÇ trudno w nich pozyskiwacÂ lud dla Pana
i zacheÎcacÂ wiernych do peønienia dobrych uczynkoÂw.
Dlatego po dojrzaøym i starannym rozwazÇeniu przez nas i przez
Wielebnych braci naszych PraøatoÂw, KanonikoÂw, jak i przez caøaÎ kapituøeÎ naszego katedralnego kosÂcioøa cheømskiego, a takzÇe z niektoÂrymi
dostojnymi i godnymi ludzÂmi, okazujaÎcymi temu kosÂcioøowi szczegoÂlnaÎ
miøosÂcÂ i troskeÎ, oraz po otrzymaniu zgody wyzÇej wspomnianych praøatoÂw, kanonikoÂw i caøej kapituøy, wyrazÇonej dobrowolnie i na podstawie
niewaÎtpliwej wiedzy, uznalisÂmy, zÇe w innej sytuacji wspomniany KosÂcioÂø, w ktoÂrym nie ma zÇadnego duszpasterstwa i ktoÂry nie posiada
zÇadnego beneficjum kosÂcielnego, moÂgøby lepiej i skuteczniej dziaøacÂ
dzieÎki lepszemu prawu, zÇyciu i zaangazÇowaniu i dzieÎki niektoÂrym uroczystosÂciom wczesÂniej zapowiadanym zgodnie z prawem i zwyczajem.
Wielebnym ojcom Zakonu Braci Mniejszych sÂw. Franciszka, obserwantom, nazywanym Bernardynami, dalisÂmy na zawsze, przeka-
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zalisÂmy i zapisalisÂmy im na wøasnosÂcÂ, a takzÇe teraz tym pismem
dajemy im, przekazujemy i zapisujemy wspomniany kosÂcioÂø, z ktoÂrym nie jest zwiaÎzane zÇadne duszpasterstwo ani zÇadne beneficjum
kosÂcielne. Dajemy go razem ze wszystkimi prawami i majaÎtkami,
poniewazÇ z øaski Boga WszechmogaÎcego, jasÂnieje w nich wiedza,
kwitnie pobozÇnosÂcÂ i dzieÎki liturgii z wiernymi umacnia sieÎ i rosÂnie
regularna obserwa. W minionym miesiaÎcu zacheÎcilisÂmy naszym pismem do przyjeÎcia kosÂcioøa braci odprawiajaÎcych kapituøeÎ prowincjalnaÎ w klasztorze w Warcie i ofiarowalisÂmy im teÎ wyspeÎ na Bugu,
na ktoÂrej znajduje sieÎ kosÂcioÂø. DzieÎki zrzaÎdzeniu OpatrznosÂci BozÇej
osiaÎgneÎlisÂmy to, zÇe bracia przybyli do nas, zobaczycÂ to sÂwieÎte miejsce
i rozeznacÂ, czy istniejaÎ odpowiednie warunki do budowy tutaj nowego klasztoru. Do rozeznania sprawy i ewentualnego przyjeÎcia miejsca
bracia wysøali wielebnego o. Benedykta GaÎsiorka, aktualnego definitora prowincji lwowskiej ze specjalnym poleceniem w tej sprawie
Przewielebnego Ojca Mariana PosteÎkaskiego, ministra prowincjalnego na KroÂlestwo Polskie i Wielkie KsieÎstwo Litewskie. Z o. Benedyktem, wybranym ostatnio komisarzem, w celu rozeznania sytuacji
przybyøo takzÇe dwoÂch innych definitoroÂw tej samej prowincji, mianowicie o. Maciej z Biecza i pobozÇny Hieronim PrzybinÂski oraz
kustosz lwowski Bernardyn ZÇerawinÂski.
Przybyli oni razem do tego kosÂcioÂøka czy kapliczki sokalskiej,
pragnaÎc posiaÎsÂcÂ pewnaÎ wiedzeÎ o wszystkim, co w jakisÂ sposoÂb dotyczy tego kosÂcioøa i przekazacÂ jaÎ Przewielebnym Ojcom. Uczynili to
pod nieobecnosÂcÂ Dostojnego Pana Hieronima Jazøowieckiego, starosty sokalskiego [1600 r.], z ktoÂrym juzÇ przedtem rozmawiali o tej
sprawie. Wyraziø on wtedy nie tylko zgodeÎ, lecz takzÇe przyrzekø
zatroszczycÂ sieÎ o robotnikoÂw i wspieracÂ podejmowane prace. ZasteÎpceÎ starosty, Piotra Swinarskiego poprosilisÂmy, by zaprosiø burmistrza,
radnych i innych obywateli, mieszkanÂcoÂw tego miasta, by zebrali sieÎ
przed wspomnianym kosÂcioøem na wyspie i zechcieli odpowiedziecÂ
na nasze pytania dotyczaÎce kosÂcioøa, w obecnosÂci apostolskiego notariusza publicznego i naszej kurii, wysteÎpujaÎcej jako osoba publiczna i urzeÎdowa, a takzÇe w obecnosÂci nizÇej podpisanych sÂwiadkoÂw,
specjalnie powoøanych. Wszyscy publicznie uznali, zÇe wspomniana
wyspa, na ktoÂrej znajduje sieÎ kosÂcioÂø, od niepamieÎtnych czasoÂw na-
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lezÇy do tego kosÂcioøa razem ze wszystkimi øaÎkami, pastwiskami,
prawami, majaÎtkami i uzÇytkami, rozciaÎgajaÎcymi sieÎ dookoøa daleko
i szeroko. To wszystko wiadomo dzieÎki zapisom dokonanym w wielu
miejscach ksiaÎg publicznych akt miasta Sokala. To wszystko posÂwiadczyli nizÇej podpisani dostojni saÎsiedzi, ktoÂrzy przychodzili tam
na uroczyste msze. Ich imiona i nazwiska zostaøy zapisane wsÂroÂd nizÇej
wymienionych sÂwiadkoÂw.
Ludzie specjalnie w tej sprawie wezwani i pytani, poniewazÇ nikt
nie moÂwiø inaczej, w podobny sposoÂb i w tym samym czasie, potwierdzili w obecnosÂci tych samych ludzi, podobnie jak szlachetna pani
Swinarska. Ta stwierdziøa, zÇe jej wøasnosÂcÂ stanowi wszystko, co znajduje sieÎ po obu stronach rzek i jezior okalajaÎcych teÎ wyspeÎ. To
wszystko otrzymaøa na wøasnosÂcÂ jako uposazÇenie kosÂcioøa po swoim
pierwszym meÎzÇu Kownackim, jak roÂwniezÇ i po jego nasteÎpcach. To
samo potwierdziøa w obecnosÂci szlachetnego pana Alberta Mireckiego i wielebnego Adama Iskierskiego, naszego kapelana, ktoÂrych
wysøalisÂmy do niej z powodu jej choroby. Potwierdziøa takzÇe w ich
obecnosÂci, zÇe caøa ta wyspa z obiema brzegami od dawna nalezÇy do
kosÂcioøa. WiedzielisÂmy o tym juzÇ wczesÂniej dzieÎki przebadaniu tej
sprawy w 1592 r., przeprowadzonemu przez wielebnych ksieÎzÇy: Jana
Tomasza BoratynÂskiego, prepozyta cheømskiego i Zygmunta GoleÂ wczesne zeznania sÂwiadkoÂw
niowskiego, proboszcza beøskiego. O
zostaøy bowiem wtedy wprowadzone zaroÂwno do Akt Miejskich Beøza, jak i do UrzeÎdu Miejskiego Sokala. WkroÂtce potem wspomniany
o. Benedykt GaÎsiorek, gdy dowiedziaø sieÎ, zÇe wszystkie wyzÇej wspomniane dobra zostaøy przyznane kosÂcioøowi, w imieniu swoim i wszystkich ojcoÂw swego zakonu, wyraziø pokornie i cheÎtnie zgodeÎ na przyjeÎcie wspomnianego kosÂcioøa. BezposÂrednio potem ksiaÎdz Stanisøaw
Stepowski, rektor kosÂcioøa parafialnego tego miasta, posøuszny postanowieniu i zarzaÎdzeniu, dotyczaÎcym tego kosÂcioøa w odniesieniu
do osoby wspomnianego o. Benedykta GaÎsiorka i po wpisaniu do
ksieÎgi osoÂb wyzÇej przez nas wymienionych oraz po przyjeÎciu przez
niego ze czciaÎ i szacunkiem naszego polecenia, cheÎtnie wprowadziø
wielebnego o. Benedykta GaÎsiorka, za jego zgodaÎ, w fizyczne, realne
i aktualne posiadanie wspomnianego kosÂcioøa i przejeÎcie wszystkich
praw i obowiaÎzkoÂw. O. Benedykt jako prawdziwy syn posøuszenÂstwa
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w imieniu wszystkich ojcoÂw wspomnianego zakonu, przez podanie
i wreÎczenie mu kluczy, przez wejsÂcie do kosÂcioøa i przez inne obrzeÎdy
zwyczajowo stosowane przy takich wydarzeniach, poniewazÇ nikt sieÎ
nie sprzeciwiaø, przyjaÎø kosÂcioÂø dla zakonu.
Jemu i innym ojcom wspomnianego zakonu przyrzeczono, zÇe
w przyszøosÂci jaømuzÇny skøadane w tym kosÂciele i klasztorze przez
wiernych beÎdaÎ przekazywane przyszøym gwardianom. Mamy nadziejeÎ, zÇe ludzie znaczaÎcy w spoøeczenÂstwie razem z coraz liczniejszymi
dostojnikami beÎdaÎ pomagacÂ finansowo, co nam przyrzekli, naszemu
nizÇszemu stanowi w budowie wspomnianego kosÂcioøa i klasztoru.
Zaraz poznajaÎ ten nasz zapis i zøozÇaÎ pieniaÎdze. JuzÇ najjasÂniejszy
pan Jan OstroroÂg przeznaczyø na ten kosÂcioÂø sumeÎ pieÎciu tysieÎcy
florenoÂw z przeznaczeniem ich na potrzeby wspomnianego kosÂcioøa
i klasztoru, a my naszaÎ zwykøaÎ wøadzaÎ i obecnym pismem dajemy
pozwolenie zatrzymania ich i swobodeÎ rozporzaÎdzania nimi.
Przy BozÇej pomocy spodziewamy sieÎ, zÇe ojcowie [przyjmaÎ ten
kosÂcioÂø], poniewazÇ nie posiadajaÎ zÇadnego klasztoru swego zakonu
dalej od tego miejsca, azÇ do Litwy i innych odlegøych okolic i dzieÎki
godnym pochwaøy ich zasøugom i przykøadom szczerego nawroÂcenia
i godnego pochwaøy zÇycia, swoimi kazaniami przyniosaÎ w tych stronach obfite owoce w winnicy PanÂskiej.
Jako znak wiarygodnosÂci podpisalisÂmy ten list wøasnoreÎcznie
i kazalisÂmy publicznemu notariuszowi Apostolskiemu podpisacÂ
i przybicÂ pieczeÎcie nasze i wymienionej wyzÇej Wielebnej Kapituøy.
Dziaøo sieÎ to wszystko w wymienionym wyzÇej miesÂcie Sokalu,
w diecezji cheømskiej, w roku od Narodzenia PanÂskiego 1599,
w dwunastej indykcji, w dniu 17 pazÇdziernika, w oÂsmym roku pontyfikatu NajwyzÇszego w Chrystusie Ojca i Pana, z OpatrznosÂci BozÇej
PapiezÇa Klemensa VIII. W wydarzeniu tym uczestniczyli: Jan OstroroÂg hrabia, czesÂnik KroÂlestwa Polskiego oraz wielebni: Stanisøaw
Stepkowski, nasz cheømski archidiakon i rektor kosÂcioøa parafialnego Sokalu, Marcin Maødzikowski, kanonik cheømski i Albert Iskierki,
nasz kapelan. Poza wyzÇej wymienionymi byli takzÇe: Piotr Swinarski,
wicestarosta sokalski, Jan Bojanicki, Albert Marecki, Laurenty Ciesielski, Stanisøaw Gatezowski, Adam Krakowski, Piotr Biliczewski,
Mikoøaj Rodytowski, Stanisøaw Czapki, Jan SobieszczanÂski, Maciej
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Goryskowski, Mikoøaj LeszczynÂski, Jan Borytowski, Albert ZasÂlikowski, Aleksander Stepkowski, Sebastian Suchodolski, Eudoksy
Gaspar Birecki i znani mieszczanie: Albert Foxovis wiceburmistrz,
Jakub Boliario, Jakub Boliario, radny Prokop DaÎbrowski, doradca
prawny Stanisøaw Pannitonsore, dawny radny i Adam Koøaczowski,
generalny wozÂny saÎdowy w Sokalu i wielu innych.
Przekøadu dokonaø Kazimierz ZÇuchowski OFM.
2.

APBK, dokument pergaminowy nr 154.
10 maja 1887 r. w Rzymie.
I. Leon XIII, papiezÇ, udziela odpustu zupeønego dla kosÂcioøa
bernardynoÂw w Kalwarii od 7 do 31 sierpnia 1887 r. z okazji koronacji obrazu Matki BozÇej.
II. 27 czerwca 1887 r. w Krakowie. Albin Dunajewski, biskup
krakowski, pozwala opublikowacÂ powyzÇszy odpust.
Dokument oryginalny w jeÎzyku øacinÂskim, o szerokosÂci 410 mm
i wysokosÂci 152 mm, margines lewy 27 mm, prawy 18 mm. PieczeÎcÂ
Rybaka odbita roÂzÇowaÎ farbaÎ na pergaminie. Podpisy: ad I. M. kard.
LedoÂchowskiego, ad II. Dunajewskiego. In dorso: stampila kancelaryjna o kosztach i notatka: Lupori 1819 L. 2.
Tekst dokumentu w oryginale:
LEO PP. XIII

Universis Christifidelibus presentes Litteras inspecturis Salutem
et Apostolicam Benedictionem. Cum sicut accepimus in Ecclesia
Coenobii loci vulgo Calvaria nuncup[ati] Dioecesis Cracovien[sis]
a die VII usque ad XXXI diem mensis Augusti inclusive praesentis
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anni sacras solemnes supplicationes in honorem B. Mariae Virginis
Corona donandae de Ordinarii consensu habendae sint, Nos ad
augendam fidelium religionem et animarum salutem coelestibus Ecclesiae thesauris pia charitate intenti omnibus utriusque sexus Christifidelibus vere poenitentibus et confessis ac S. Communione refectis,
qui praedictam Ecclesiam uno quo cuique libeat ex diebus supra
memoratis devoti visitaverint, ibique pro Christianorum Principum
concordia haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint Plenariam
omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praeterea iisdem fidelibus qui corde
saltem contrito quolibet ex dictis diebus eandem Ecclesiam visitaverint ibique ut supra oraverint, septem annos totidemque quadragenas
de iniunctis eis seu alias quomodilibet debitis poenitentiis in forma
Ecclesiae consveta relaxamus. Quas omnes et singulas indulgentias
peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes etiam animabus Christifidelium quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce
migraverint per modum suffragii, applicari posse indulgemus. Praesentibus hoc anno tantum valituris. Datum Romae apud S. Petrum
sub Annulo Piscatoris die X Maii MDCCCLXXXVII [10 maja 1887].
Pontificatus Nostri Anno Decimo.
Tekst dokumentu w tøumaczeniu na jeÎzyk polski:
LEON XIII PAPIEZÇ

Wszystkim chrzesÂcijanom, pragnaÎcym zapoznacÂ sieÎ z tresÂciaÎ tego
pisma, pozdrowienie i apostolskie bøogosøawienÂstwo. Kiedy dowiedzielisÂmy sieÎ, zÇe w kosÂciele klasztornym w miejscu nazywanym powszechnie KalwariaÎ, w diecezji krakowskiej, majaÎ bycÂ obchodzone,
w dniach od 7-31 sierpnia biezÇaÎcego roku, uroczyste nabozÇenÂstwa ku
czci NajsÂwieÎtszej Maryi Panny, ktoÂra za zgodaÎ Ordynariusza ma
otrzymacÂ koroneÎ, My, kierujaÎc sieÎ miøosiernaÎ miøosÂciaÎ, dla powieÎkszenia pobozÇnosÂci wiernych i zbawienia dusz, udzielamy z øaski miøosiernego Boga odpustu zupeønego i przebaczenia wszystkich grze-
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choÂw. Niebieskich skarboÂw KosÂcioøa udzielamy wszystkim chrzesÂcijanom, meÎzÇczyznom i kobietom, ktoÂrzy po odbyciu pokuty i spowiedzi sÂwieÎtej oraz po umocnieniu sieÎ KomuniaÎ sÂwieÎtaÎ, pobozÇnie nawiedzaÎ wspomniany kosÂcioÂø w dzienÂ, dowolnie przez siebie wybrany
wsÂroÂd wymienionych wyzÇej i wzniosaÎ w nim goraÎce modlitwy do
Boga o zgodeÎ wsÂroÂd ksiaÎzÇaÎt chrzesÂcijanÂskich, zniszczenie herezji,
nawroÂcenie z grzechoÂw i o wyniesienie sÂwieÎtej Matki KosÂcioøa. Ponadto tych wiernych, ktoÂrzy przynajmniej ze skruchaÎ w sercu w jednym z wymienionych dni nawiedzaÎ kosÂcioÂø i tam sieÎ pomodlaÎ, uwalniamy w zwykøej formie KosÂcioøa od pokuty przez siedem lat i siedem
kwadragen, naøozÇonej na nich lub z jakiegokolwiek tytuøu ciaÎzÇaÎcej na
nich. Te wszystkie odpuszczenia grzechoÂw i uwolnienia od pokut
mozÇna takzÇe, jako wstawiennictwo, odnosicÂ do chrzesÂcijan, ktoÂrzy
zøaÎczeni miøosÂciaÎ z Bogiem, odeszli z tego sÂwiata. Obecne pismo jest
wazÇne tylko w tym roku.
Dano w Rzymie, u sÂw. Piotra, pod pieczeÎciaÎ Rybaka, w dniu 10
maja 1887 roku, w dziesiaÎtym roku naszego Pontyfikatu.
Przekøadu dokonaø Kazimierz ZÇuchowski OFM.
3.

APBK, dokument pergaminowy nr 92.
8 wrzesÂnia 1751 r. w Rzymie.
Annibal, biskup Porto i sÂw. Rufiny, kardynaø tytuøu sÂw. Klemensa, archiprezbiter bazyliki sÂw. Piotra w Rzymie oraz kapituøa tejzÇe
bazyliki zezwalajaÎ na koronacjeÎ obrazu NajsÂwieÎtszej Marii Panny
w kosÂciele bernardynoÂw w LezÇajsku oraz upowazÇniajaÎ do tego aktu
biskupa przemyskiego.
Dokument oryginalny o szerokosÂci 495 mm, wysokosÂci 347 mm,
marginesach lewym 23 mm, prawym 11 mm, jest bardzo dobrze
zachowany. Zostaø napisany w jeÎzyku øacinÂskim. W lewym, dolnym
rogu widnieje pieczeÎcÂ (42 x 42 mm) wycisÂnieÎta przez papier w ciesÂcie
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w postaci opøatka. Przedstawia tarczeÎ, na ktoÂrej saÎ wyobrazÇone klucze i tiara, zasÂ nad tarczaÎ dwa anioøy trzymajaÎ osÂmioramiennaÎ gwiazdeÎ. W jej otoku widnieje napis napieczeÎtny (legenda): CAPITULI
S[acro] S[anctae] BASILICAE PRINCIPIS APOSTOL[orum].
Pod tekstem podpisy: Petrus Petronius can[oni]cus secretarius
m[anu] p[ropria] Franciscus Maria Lorenzinus eiusdem Sanctae Basilicae dictique Capituli notarius et cancellarius m[anu] p[ropria].
In dorso: Facultas coronationis B[eatae] V[irginis] Mariae oraz
sygn. D/7.
Tekst dokumentu w oryginale:
ANNIBAL MISERATIONE DIVINA EPISCOPUS PORTUENSIS,
ET
S[ANCT]AE
RUFINAE,
S[ANCTAE]
R[OMANAE] E[CCLESIAE] CARDINALIS S[ANCTI] CLEMENTIS, AC S[ACRO]S[AN]CTAE BASILICAE PRINCIPIS
AP[OSTO]LORUM DE URBE ARCHIPR[ESBITER], NEC
NON CAPITULUM, ET CANONICI EIUSDEM SACROSANC[TAE] BASILICAE
Cum exponi nobis nuper fecerint R[everen]di Patres Ordinis
Minoris observantiae S. Francisci conventus loci Lezanscensis dioecesis Proemislien[sis] in Regno Poloniae reperiri in eorum ecclesia
immaginem B[eatae] MARIAE, semper Virginis S[anctis]s[i]mum
Puerum IESU in brachio gestantis, quae non minus vetustate,
quam populi concursu, ac miraculorum frequentia claruerit, et in
dies magis clarescat, ut constare nobis fecerint ex licteris testimonialibus Ill[ustrissi]mi, et R[everendissi]mi D[omi]ni Episcopi Proemislien[ses]. Hinc ad hoc ut ferventissima x[ris]tifidelium devotio
semper vigeat, dictamq[ue] devotionem honore praestantiori, quo
fieri potest, augeri cupientes mediante persona adm[od]um
R[everen]di Patris Fr[atris] Severini Ryszkouvski, guardiani, hic
in urbe ad hunc effectum perventi apud nos, ad quos sacras Deiparae immagines claras miraculis coronandi munus spectat, et pertinet enixe insteterint, quatenus, cum decreverint eamdem sacram
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immaginem eumdem S[anctis]S[i]mum Puerum Iesu in brachio
gestantem aureis coronis coronare, et ad hunc effectum iam peractae sint huiusmodi aureae coronae sumptibus, et expensis celsissimae domus Potoccianae magnatis d[ict]i Regni Poloniae, prout ipse
R[everen]dus Pater Severinus nobis asseruit, et cum promissione
nobis emissa[s] illas quocumque futuro tempore contra d[ict]um
n[ostr]um Capitulum nunquam repetendi, committere dignaremur
eidem Ill[ustrissi]mo, et R[everendissi]mo D[omi]no E[pisco]po
Proemislien[si], et in eius absentia, seu impedimento, alteri
R[everendissi]mo D[omi]no E[pisco]po d[ict]i Regni eidem bene
viso proedictam coronationem. Proposita itaque in Capitulo in
D[omi]no legittime habito die quinta curr[ent]is Septembris huiusmodi laudabili instantia, habitaque desuper matura consideratione
vetustatis immaginis, nec non dictorum miraculorum, quibus Deus
Opt[imus] Max[imus] eam insignire dignat[us] est, illi annuentes.
Confisi igitur de prudentia, et pietate praed[ict]i R[everendissi]mi
D[omi]ni Proemislien[sis] E[pisco]pi, proedicti loci Lezansc[iensis]
ordinarii, eoq[ue] impedito, seu absente alterius R[everendissi]mi
D[omi]ni E[pisco]pi sibi benevisi ab eo subdelegandi, et cuilibet ex
eis solemnem coron[ation]em gerenti, vices n[ost]ras, dictiq[ue],
n[ost]ri Cap[itu]li committimus, et conferimus, quatenus coronas
aureas praedictas, ut supra factas sumptibus pr[opr]iis d[ict]ae celsissimae domus Potoccianae, et absque ulla spe illas a n[ost]ro
Cap[itu]lo repetendi, et non alias, d[ict]am sac[ram] immaginem
cum eodem S[anctis]s[i]mo Puero Iesu coronando capitibus eorumdem in eadem v[enerabili] ecclesia d[ictorum] R[eve]r[endorum]
Patrum instantium super imponere, et solemnitatem huius coron[ation]is perficere dignetur, cunctaq[ue] privilegia a nobis in
similibus concedi solita omni meliori et validiori modo, quo possumus harum serie in D[omi]no concedimus, et elargimur. In quorum
omnium fidem p[raese]ntes manu R[everendissi]mi D[omi]ni
Can[oni]ci Secretarii n[ost]ri Cap[itu]li, ac n[ost]ri, eiusdemq[ue]
Basilicae Notarii et Cancelarii subscriptas fieri, n[ost]rique capitularis sigilli, quo in similibus utimur, iussimus, et fecimus impressione muniri. Datum Romae ex d[ict]a Basilica, et ex loco solito
capitulari anno a nativ[itat]e D[omini] N[ostri] I[esu] C[hristi]
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[1751]b indict[ion]e XIIII1 die vero 8 [Septe]mbris [8 Septembris],
pont[ificat]us S[ancti]s[i]mi D[omini] N[ostri] BENEDICTI papae
XIIII anno duodecimo [12].
Petrus Petronius can[oni]cus secretarius m[anu] p[ropria]
Franciscus Maria Lorenzinus eiusdem Sanctae Basilicae dictique
Capituli notarius et cancellarius m[anu] p[ropria].
Tekst dokumentu w tøumaczeniu na jeÎzyk polski:

ANNIBAL Z èASKI BOZÇEJ BISKUP PORTO I SÂWIEÎTEJ
RUFINY, KARDYNAè RZYMSKIEGO KOSÂCIOèA SÂWIEÎTEGO KLEMENSA I ARCHIPRESBITER BAZYLIKI KSIEÎCIA
Â W [SÂW. PIOTRA] W RZYMIE ORAZ KAPITUèA
APOSTOèO
I KANONICY TEJ [PRZESÂWIETNEJ] BAZYLIKI
Wielebni ojcowie Zakonu Braci Mniejszych ObserwantoÂw sÂw.
Franciszka, z klasztoru w LezÇajsku w diecezji przemyskiej w KroÂlestwie Polskim powiadomili nas niedawno, zÇe w ich kosÂciele znajduje
sieÎ obraz NajsÂwieÎtszej Maryi Panny trzymajaÎcej na reÎku najsÂwieÎtsze
DziecieÎ Jezus. Obraz ten zasøynaÎø nie tylko z powodu swojej czcigodnej starosÂci, lecz takzÇe z powodu wielkiego napøywu ludzi i zdarzajaÎcych sieÎ tu czeÎsto cudoÂw, i z dnia na dzienÂ staje sieÎ bardziej søawny.
Potwierdzili to nam na pisÂmie przewielebni i szanowni biskupi przemyscy. NasteÎpnie pragnaÎc, by zÇarliwa pobozÇnosÂcÂ chrzesÂcijan nieustannie sieÎ rozwijaøa oraz chcaÎc jaÎ umocnicÂ zaszczytnym wyroÂzÇnieniem, jakie mozÇe sieÎ do tego rozwoju przyczynicÂ, skorzystali z posÂrednictwa przewielebnego ojca, brata Seweryna Ryszkowskiego,
gwardiana ± ktoÂry przybyø do Rzymu, do nas, do ktoÂrych nalezÇy
obowiaÎzek i powinnosÂcÂ koronowania sÂwieÎtych i søynaÎcych cudami
obrazoÂw Bogarodzicy ± i przez niego usilnie nalegali, abysÂmy raczyli
powierzycÂ przeprowadzenie wspomnianej koronacji samemu prze1 IndykcjaÎ r. 1751 jest 14, tyle bowiem wynosi reszta z rachunku: 1751 + 3 : 15.
Szersze wiadomosÂci na temat indykcji podaje B. Wøodarski w Chronologii polskiej
wydanej w Warszawie 1957, s. 116-119, 299.
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wielebnemu i czcigodnemu biskupowi, a w razie jego nieobecnosÂci
czy w wypadku [zaistnienia] jakiejsÂ przeszkody innemu biskupowi
søawnego KroÂlestwa, ktoÂry wyda mu sieÎ odpowiedni. Uznali bowiem, zÇe wøasÂnie ten sÂwieÎty obraz [Matki BozÇej], trzymajaÎcej na
reÎku najsÂwieÎtsze DziecieÎ Jezus, nalezÇy ukoronowacÂ zøotymi koronami. Na teÎ okazjeÎ wykonano juzÇ odpowiednie zøote korony, jak to
potwierdziø nam sam wielebny ojciec Seweryn, na koszt i z pienieÎdzy
wspaniaøomysÂlnej, magnackiej rodziny Potockich ze wspomnianego
KroÂlestwa Polskiego. [RoÂwnoczesÂnie] zøozÇyø nam przyrzeczenie nie
domagania sieÎ kiedykolwiek w przyszøosÂci koron od naszej kapituøy.
BioraÎc pod uwageÎ teÎ godnaÎ pochwaøy gorliwosÂcÂ, my, uczestnicy kapituøy odbytej w Panu zgodnie z prawem w dniu piaÎtego wrzesÂnia
biezÇaÎcego roku [1751], po dokøadnym rozwazÇeniu czcigodnych dziejoÂw obrazu i wspomnianych cudoÂw, ktoÂrymi dobry i wielki BoÂg
zechciaø go obdarzycÂ, przychylilisÂmy sieÎ do speønienia jego proÂsÂb.
Ufni w roztropnosÂcÂ i odpowiedzialnosÂcÂ wspomnianego przewielebnego biskupa przemyskiego, ordynariusza wymienionej wyzÇej miejscowosÂci LezÇajsk, a w wypadku jego nieobecnosÂci lub niemozÇliwosÂci
przeprowadzenia przez niego koronacji, [ufni w roztropnosÂcÂ] innego
biskupa, ktoÂremu [ordynariusz] jako godnemu udzieli subdelegacji,
temu z nich, ktoÂry beÎdzie prowadziø uroczystaÎ koronacjeÎ, udzielamy
i powierzamy uprawnienia nasze i naszej kapituøy, mianowicie, aby
raczyø przeprowadzicÂ teÎ uroczystosÂcÂ koronacyjnaÎ i naøozÇycÂ na gøowy
sÂwieÎtego wizerunku [Maryi] i najsÂwieÎtszego DzieciaÎtka Jezus wspomniane zøote korony ± jakie zostaøy juzÇ wykonane, jak wyzÇej byøa
mowa, na wøasny koszt wymienionej, wspaniaøomysÂlnej rodziny Potockich [zaznaczajaÎc, zÇe] nie ma zÇadnej mozÇliwosÂci domagania sieÎ ich
od naszej kapituøy, i nie beÎdzie jej nigdy potem ± w tym samym
czcigodnym kosÂciele wspomnianych juzÇ wielebnych ojcoÂw ubiegajaÎcych sieÎ o koronacjeÎ. Przekazujemy roÂwniezÇ wszystkie przywileje,
ktoÂrych zazwyczaj udzielamy w podobnych sprawach. Udzielamy
ich w Panu bardzo cheÎtnie i zgodnie z prawem. Na potwierdzenie
prawdziwosÂci tych wszystkich spraw pismo zostaje podpisane wøasnoreÎcznie przez przewielebnego kanonika, sekretarza naszej kapituøy oraz przez notariusza i kanclerza tej bazyliki. NakazalisÂmy i polecilisÂmy uprawomocnicÂ je przez wycisÂnieÎcie na nim naszej kapitulnej
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pieczeÎci, ktoÂraÎ posøugujemy sieÎ w podobnych sytuacjach. Dano
w Rzymie, we wspomnianej bazylice, w zwyczajnym miejscu odbywania kapituø, w roku od narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa
1751, w czternastej indykcji, w dniu 8 wrzesÂnia, w dwunastym roku
pontyfikatu Ojca SÂwieÎtego Benedykta XIV.
Petrus Petronius kanonik sekretarz (podpis wøasnoreÎczny).
Franciscus Maria Lorenzinus notariusz i kanclerz tej sÂwieÎtej Bazyliki i wspomnianej Kapituøy (podpis wøasnoreÎczny).
Przekøadu dokonaø Kazimierz ZÇuchowski OFM.
4.

APBK, dokument pergaminowy nr 157.
8 wrzesÂnia 1898 r. w Rzeszowie.
Karol Hryniewiecki, arcybiskup pergenÂski, koronuje, za pozwoleniem kapituøy watykanÂskiej z 14 sierpnia 1898 r. cudownaÎ statueÎ
Matki BozÇej w kosÂciele bernardynoÂw w Rzeszowie.
Dokument oryginalny w jeÎzyku øacinÂskim, o szerokosÂci 503 mm
i wysokosÂci 372 mm, margines lewy 45 mm, prawy 45 mm, ozdobnie
pisany. NiektoÂre nazwiska i wyrazy pisane niebieskim, tytuø Actus
coronationis czerwonym, reszta czarnym atramentem. PieczeÎci nie
byøo. Podpisy: Hryniewieckiego koronatora, èukasza Dankiewicza
prowincjaøa, Hipolita SÂmiaøowskiego gwardiana, Andrzeja Karakulskiego dziekana, Adama Fedorowicza starosty, Adama JeÎdrzejowicza syndyka i Stanisøawa JabøonÂskiego.
Tekst dokumentu w oryginale:
Ad aeternam rei memoriam
Actus Coronationis
Thaumaturgae Statuae B.V. Mariae cum Infante Jesu Ressoviae.
In nomine Sanctissimae et Individuae Trinitatis. Amen.
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Ad laudem et gloriam Dei honoremque Beatissimae V[irginis]
Mariae anno D[omi]ni millesimo octingentesimo nonagesimo octavo, cum in cathedra S[anc]ti Petri sederet SS. Papa Leo XIII, sceptrum imperii Austro-Hungar[iae] teneret Augustissimus Franciscus
Josephus I, in episcopali cathedra Premislensi sederet Excellenttissimus D[omi]nus Lucas de Ostoja Solecki; totum Minorum Ordinem
gubernaret Reverendissimus Pater Aloysius Lauer, hanc autem provinciam Im[m]aculatae Conceptionis A[dmodum] R[everendus]
P[ater] Lucas Dankiewicz, cum decanus Ressoviensis esset
A[dmodum] R[everendus] D[ominus] Andreas Karakulski, parochus vero Ressoviae A[dmodum] R[everendus] D[ominus] Stanislaus Gryziecki, Guardianus in conventu ibidem A[dmodum]
V[enerabilis] P[ater] Hippolytus SÂmiaøowski def[finitor] Act[ualis]
prov[inciae], cum syndicus conventus Ressoviensis esset Excell[enttissimus] D[omi]nus Adamus Eques de JeÎdrzejowicz, Ressoviae in Dioecesi Priemisliensi iterata est solemnitas coronationis
thaumaturgae statuae BV Mariae cum Infante Jesu, quam quidem
in fundamento indulti Capituli Vaticani concessi die 14 Augusti
1898 prestando tunc aegrotantem loci ordinarium peregit
Ex[cellenttissimus] D[ominus] Carolus Hryniewicki archiep[iscopus]
Pergensis assistentibus centum quinque sacerdotibus saecularibus et
regularibus, nec non innumerabili populo fideli, cultoribus Mariae.
Coronas argenteas deauratas ex piis fidelium eleemosinis comparatas fecit D[ominus] Ladislaus Wojciechowski gemmarius.
Acta sunt haec omnia ipso die Nativitatis B. Virgini sacro fuerunt
tunc locumtenens regni Galiciae Leo com PininÂski, mareschalcus
Stanislaus com Badeni, capitaneus districtualis Adamus Eques de
Fedorowicz, mareschalcus districtus Stanislaus Eques de JeÎdrzejowicz, praefectus urbis Ressoviae D[octo]r Stanislaus JabøonÂski.
Piissima Virgo ora pro nobis
Ressoviae die 8 septembris 1898.
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Tekst dokumentu w tøumaczeniu na jeÎzyk polski:
Na wiecznaÎ rzeczy pamiaÎtkeÎ.
Akt koronacyjny cudownej figury NMP z DzieciaÎtkiem w Rzeszowie.
W imieÎ NajsÂwieÎtszej i Jedynej TroÂjcy.
Na søaweÎ i chwaøeÎ oraz na czesÂcÂ NajsÂwieÎtszej Maryi Dziewicy,
w roku PanÂskim 1898, gdy na katedrze sÂw. Piotra zasiadaø Ojciec
SÂwieÎty Leon XIII, berøo cesarskie Austro-WeÎgier dzierzÇyø Najdostojniejszy Franciszek JoÂzef I, na katedrze biskupiej w PrzemysÂlu
zasiadaø dostojny èukasz Ostoja Solecki, gdy caøym Zakonem Braci
Mniejszych rzaÎdziø Najprzewielebniejszy Ojciec Alojzy Lauer, a ProwincjaÎ Niepokalanego PoczeÎcia Przewielebny Ojciec èukasz Dankiewicz. Dziekanem w Rzeszowie byø w tym czasie Przewielebny
KsiaÎdz Andrzej Karakulski, proboszczem w Rzeszowie Przewielebny KsiaÎdz Stanisøaw Gryziecki, tamtejszym gwardianem Wielebny
Ojciec Hipolit SÂmiaøowski, aktualny definitor prowincji, a syndykiem klasztoru rzeszowskiego Najczcigodniejszy Adam Eques z JeÎdrzejowicz. UroczystosÂcÂ koronacji cudownej figury Matki BozÇej
z DzieciaÎtkiem Jezus odbyøa sieÎ w Rzeszowie, w diecezji przemyskiej. W imieniu chorego w tym czasie ordynariusza miejsca, koronacji dokonaø najczcigodniejszy Karol Hryniewicki, arcybiskup Pergo,
w asysÂcie 105 kapøanoÂw diecezjalnych i zakonnych i w obecnosÂci
niezliczonej rzeszy wiernego ludu, czcicieli Maryi. Srebrne, pozøacane korony wykonaø jubiler pan Wøadysøaw Wojciechowski dzieÎki
pobozÇnym ofiarom wiernych.
Wszystko to dokonaøo sieÎ w sam sÂwieÎty dzienÂ Narodzenia NajsÂwieÎtszej Panny za namiestnika kroÂlestwa Galicji Leona PininÂskiego,
marszaøka Stanisøawa Badeni, starosty dystryktu Adama Eques
Fedorowicza, marszaøka okreÎgu Stanisøawa Eques JeÎdrzejowicza,
burmistrza miasta Rzeszowa Stanisøawa JabøonÂskiego.
Najøaskawsza Panno, moÂdl sieÎ za nami!
RzeszoÂw, dnia 8 wrzesÂnia 1898.
Przekøadu dokonaø Kazimierz ZÇuchowski OFM.
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5.

APBK, dokument pergaminowy nr 126.
24 stycznia 1786 r. w Rzymie.
Pius VI, papiezÇ, nadaje odpust dla kosÂcioøa bernardynoÂw w SkeÎpem w diecezji pøockiej.
Dokument oryginalny w jeÎzyku øacinÂskim, o szerokosÂci 420 mm
i wysokosÂci 185 mm, margines lewy 40 mm, prawy 7 mm. Z pieczeÎci
Rybaka w czerwonym wosku pozostaøy sÂlady na pergaminie. Podpis:
B. Mariscortus Prosecretarius.
Tekst dokumentu w oryginale:
PIUS PP VI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM. Ad augendam fidelium
religionem et animarum salutem coelestibus Eccl[esi]ae thesauris pia
charitate intenti omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus
vere poenitentibus et confessis et sacra com[munio]ne refectis, qui
Eccl[esi]am annunciationis B. M. Virginis Im[macula]tae Fr[atr]um
Ordinis Minorum S. Francisci de observantia nuncupat. Loci Skepe
Plocien[si] Dioecesis Dominicae Pentecostes singulisque diebus intra
illius octavam devote visitaverint et ibi pro X[ris]tianorum pri[nci]pum
concordia haeresum extirp[atio]ne ac S. Matris Eccl[es]ie exalta[ti]one pias ad Deum preces effuderint, plenariam spatio a[2 wyrazy
nieczytelne]b per unumquemque Xristifidelem semel t[antu]m ad sui
libitum eligen[dis], luceri facien[dis] omnium peccatorum suorum
indulgentiam et rem[issio]nem misericorditer in D[omi]no concedimus. Incontrarium facien[tibus] non obstan[tibus] quibuscumque.
P[raese]ntibus perpetuis futuris temporibus valituris. Datum Romae
apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XXIV Januarii
MDCCLXXXVI pon[tifica]tus N[ost]ri Anno Undecimo.
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Tekst dokumentu w tøumaczeniu na jeÎzyk polski:
PIUS VI PAPIEZÇ
Na wiecznaÎ rzeczy pamiaÎtkeÎ. Dla pogøeÎbienia pobozÇnosÂci wiernych i dla zbawienia dusz przez niebieskie skarby KosÂcioøa, kierujaÎc
sieÎ zÇyczliwaÎ miøosÂciaÎ, uroczysÂcie osÂwiadczamy wszystkim i poszczegoÂlnym wiernym, kobietom i meÎzÇczyznom, rzeczywisÂcie pokutujaÎcym, zÇe
po umocnieniu przez spowiedzÂ i KomunieÎ sÂwieÎtaÎ, jezÇeli pobozÇnie
nawiedzaÎ KosÂcioÂø Zwiastowania NajsÂwieÎtszej Maryi Niepokalanej
Dziewicy, pozostajaÎcy pod opiekaÎ Zakonu Braci Mniejszych ObserwantoÂw sÂw. Franciszka w SkeÎpem, w diecezji pøockiej i wybioraÎ jakisÂ
dzienÂ w czasie oktawy Zesøania Ducha SÂwieÎtego i beÎdaÎ zanosicÂ w nim
pobozÇne modlitwy do Boga o zgodeÎ wsÂroÂd ksiaÎzÇaÎt chrzesÂcijanÂskich,
o wyniszczenie herezji i o wyniesienie sÂwieÎtej Matki KosÂcioøa, to
udzielamy jednorazowo kazÇdemu wiernemu, wybranemu zgodnie
z ich wolaÎ, odpustu zupeønego od wszystkich kar za grzechy i miøosiernego przebaczenia w Panu. ZÇadne przepisy nie mogaÎ temu przeszkodzicÂ. Pismo to jest wazÇne zawsze, obecnie i w przyszøosÂci.
Dano w Rzymie u SÂwieÎtego Piotra, pod pieczeÎciaÎ PapiezÇa, w dniu
24 stycznia 1786 roku, w jedenastym roku naszego pontyfikatu.
Przekøadu dokonaø Kazimierz ZÇuchowski OFM.
6.

Archiwum Klasztoru oo. BernardynoÂw w Piotrkowie Trybunalskim,
dokument papierowy, b. sygn.
31 maja 2003 r. w èodzi.
Arcybiskup øoÂdzki Wøadysøaw ZioÂøek udziela pozwolenia na koronacjeÎ obrazu Matki BozÇej Piotrkowskiej.
Dokument oryginalny w jeÎzyku polskim, o szerokosÂci 210 mm
i wysokosÂci 297 mm. PieczeÎcÂ arcybiskupa øoÂdzkiego. Podpisy: arcybiskupa øoÂdzkiego i kanclerza kurii Andrzeja DaÎbrowskiego.
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Tekst dokumentu w oryginale:
DEKRET
MajaÎc na uwadze kult, jakim ± od blisko 400 lat ± cieszy sieÎ
w kosÂciele OjcoÂw BernardynoÂw w Piotrkowie Trybunalskim obraz
Matki BozÇej zwanej PiotrkowskaÎ oraz po upewnieniu sieÎ, zÇe saÎ speønione warunki przepisane przez KongregacjeÎ do Spraw Kultu BozÇego i Dyscypliny SakramentoÂw, niniejszym przychylam sieÎ do prosÂby
Przewielebnego Ojca Prowincjaøa Prowincji Niepokalanego PoczeÎcia
NMP Zakonu Braci Mniejszych ± OjcoÂw BernardynoÂw i postanawiam przyozdobicÂ wspomniany obraz drogocennymi koronami, posÂwieÎconymi przez Ojca SÂwieÎtego Jana Pawøa II dnia 19 sierpnia 2002
roku w Kalwarii Zebrzydowskiej.
RoÂwnoczesÂnie goraÎco zacheÎcam czcicieli Matki BozÇej Piotrkowskiej i wszystkich wiernych, aby czczaÎc obraz Bogarodzicy z DzieciaÎtkiem, umacniali swojaÎ wieÎzÂ z Jezusem Chrystusem, pogøeÎbiali swojaÎ
pobozÇnosÂcÂ MaryjnaÎ i pobudzali sieÎ na wzajem do chrzesÂcijanÂskiego
sÂwiadectwa zÇycia.
Dan w èodzi, dnia 31 maja 2003 r., w sÂwieÎto Nawiedzenia NajsÂwieÎtszej Maryi Panny, w 18 roku mojej biskupiej posøugi w archidiecezji øoÂdzkiej.
A. DaÎbrowski
Kanclerz

+Wøadysøaw ZioÂøek
Arcybiskup èoÂdzki
7.

Archiwum Klasztoru oo. ReformatoÂw w Kazimierzu Dolnym, dokument papierowy b. sygn.
30 pazÂdziernika 1985 r. w Rzymie.
Jan Paweø II papiezÇ, zezwala na koronacjeÎ obrazu Matki BozÇej.
Dokument oryginalny w jeÎzyku øacinÂskim. PieczeÎcÂ Rybaka odbita na papierze. Podpis: kard. Casaroli.
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Tekst dokumentu w oryginale:
JOANNES PAULUS PP. II
ad perpetuam rei memoriam.
Quotienscumque de gloria atque laude beatae Mariae Virginis
agitur hic in terris augenda, aequissimo semper animo ac serenissimo
gaudio petentibus Venerabilibus Fratribus Episcopis concedere consuevimus: hinc enim Fratres petunt, ± Apostoli Ecclesiarum, gloria
Christi, ± II Cor. 8,23 -, hinc praesertim Christi Matris causa agitur,
quod est nobilissimum generis nostri decus, caelestium gratiarum
fons perennis omnium denique virtutum exemplar egregium. Qua
re, cum Venerabilis Frater Boleslaus Pylak, Episcopus Lublinensis,
iam ab hac Apostolica Sede petierit, ut veneranda imago BMV
Casimiriensis cognominata, quae in templo Ordinis Fratrum Minorum Reformatorum in loco Kazimierz a Polonis pie colitur, nomine
et auctoritate Nostra pretioso diademate redimiri posset, libenter
quidem ei hanc potestatem facimus, scilicet in maiorem Dei honorem atque in augustissimae Christi Matris hominumque Parentis
laudem insignem. Poterit ergo Venerabilis Frater Boleslaus Pylak,
quem memoravimus, vel per alium quem aptius iudicaverit, quo die
sane placebit, imaginem beatae Mariae Virginis Casimiriensem coronare nomine et auctoritate Nostra, stata ac sollemni caerimonia, et
ea quidem ratione, qua sincera populi fides erga Deum, pietas in
Virginem, religio Christi sancta, accrescat in pectoribus. Ceterum,
quae per has Litteras statuimus, in perpetuum valeant, contrariis
nihil obstantibus. Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo
Piscatoris, die XXX mensis Octobris, anno MDCCCCLXXXV, Pontificatus nostri octavo.
Tekst dokumentu w tøumaczeniu na jeÎzyk polski:
JAN PAWEè II PAPIEZÇ
na wiecznaÎ rzeczy pamiaÎtkeÎ
ZasøuzÇenie przez lud wierny wzywana jest Bøogosøawiona Dziewica Maryja, ktoÂra w porzaÎdku øaski staøa sieÎ nam MatkaÎ (Lumen
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gentium, 61). Dlatego na prosÂbeÎ Jego Eminencji Kardynaøa Franciszka Macharskiego, Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, ktoÂry
listem z dnia 15 miesiaÎca grudnia ubiegøego roku wyraziø pragnienie
duchowienÂstwa i wiernych, cheÎtnie sieÎ zgadzamy, aby pieÎkny i wieloma øaskami søawny obraz Bøogosøawionej Maryi Dziewicy èaskawej, ktoÂry w miesÂcie Wieliczka, w sÂwiaÎtyni parafialnej pod wezwaniem Franciszka Asyskiego od dawnych juzÇ czasoÂw jest czczony
pobozÇnie, i przed ktoÂrym My Sami niegdysÂ modlilisÂmy sieÎ, w Naszym imieniu i powagaÎ mozÇe bycÂ uwienÂczony drogocennym diademem. ZÇadne rzeczy przeciwne nie mogaÎ stacÂ na przeszkodzie. Dan
w Rzymie, u SÂwieÎtego Piotra, pod pieczeÎciaÎ Rybaka, dnia 14 miesiaÎca maja roku 1994, w szesnastym roku Naszego Pontyfikatu.
+ Angelus Card. Sodano
Secretarius Status
Przekøadu dokonaø Kazimierz ZÇuchowski OFM.
8.

Archiwum Klasztoru oo. ReformatoÂw w Wieliczce, dokument papierowy b. sygn.
14 maja 1994 r. w Rzymie.
Jan Paweø II, papiezÇ, wydaje brewe zezwalajaÎce na koronacjeÎ
obrazu Matki BozÇej èaskawej w Wieliczce.
Tekst dokumentu w oryginale:
JOANNES PAULUS PP II
ad perpetuam rei memoriam.
Merito invocatur a populo fideli Beata Virgo Maria, quae ± mater
nobis in ordine gratiae existit ± Lumen gentium, 61. Igitur petente
Eminentissimo Domino Francisco Cardinali Macharski, Archieoiscopo Metropolita Cracoviensi, qui litteris die XV mensis Decembris
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superiore anno datis communia vota cleri et Christifidelium expromit, concedimus libentes ut pulchra multisque gratiis praeclara imago
Beatae Mariae Virginis Gratiarum, quae in oppido v.d. Wieliczka in
templo paroeciali sancto Francisco Assisiensi dicato ab antiquis iam
temporibus pie colitur, quamque Nos Ipsi olim venerati sumus, Nostro nomine et auctoritate pretioso diademate redimiri possit. Contrariis quibuslibet rebus non obstantibus. Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XIV mensis Maii, anno
MCMXCIV, Pontificatus Nostri sexto decimo.
+ Angelus Card. Sodano
Secretarius Status

Tekst dokumentu w tøumaczeniu na jeÎzyk polski:
JAN PAWEè II PAPIEZÇ
na wiecznaÎ rzeczy pamiaÎtkeÎ
ZasøuzÇenie przez lud wierny wzywana jest Bøogosøawiona Dziewica Maryja, ktoÂra w porzaÎdku øaski staøa sieÎ nam MatkaÎ (Lumen
Gentium, 61). Dlatego na prosÂbeÎ Jego Eminencji Kardynaøa Franciszka Macharskiego, Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, ktoÂry listem z dnia 15 miesiaÎca grudnia ubiegøego roku wyraziø pragnienie duchowienÂstwa i wiernych, cheÎtnie sieÎ zgadzamy, aby pieÎkny
i wieloma øaskami søawny obraz Bøogosøawionej Maryi Dziewicy
èaskawej, ktoÂry w miesÂcie Wieliczka, w sÂwiaÎtyni parafialnej pod
wezwaniem Franciszka Asyskiego od dawnych juzÇ czasoÂw jest czczony pobozÇnie, i przed ktoÂrym My Sami niegdysÂ modlilisÂmy sieÎ,
w Naszym imieniu i powagaÎ mozÇe bycÂ uwienÂczony drogocennym
diademem. ZÇadne rzeczy przeciwne nie mogaÎ stacÂ na przeszkodzie.
Dan w Rzymie, u SÂwieÎtego Piotra, pod pieczeÎciaÎ Rybaka, dnia 14
miesiaÎca maja roku 1994, w szesnastym roku Naszego Pontyfikatu.
+ Angelus Card. Sodano
Secretarius Status
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9.

Archiwum Klasztoru Braci Mniejszych w Osiecznej.
2 kwietnia 1976 r. w Rzymie.
Paweø VI, papiezÇ, wydaje bulleÎ z okazji koronacji obrazu Matki
BozÇej.
Tekst dokumentu w tøumaczeniu na jeÎzyk polski:
PAWEè VI
Papieź
na wiecznaÎ rzeczy pamiaÎtkeÎ
Jakiej czci poprzez wieki doznawaø obraz Matki BozÇej Bolesnej
w kosÂciele Zakonu Braci Mniejszych w Osiecznej, poøozÇonej w granicach Archidiecezji PoznanÂskiej, dowiadujemy sieÎ z dziejoÂw tej
dzielnicy, ktoÂre jasno posÂwiadczajaÎ, zÇe juzÇ od XVII w. sÂwiaÎtynia ta
zostaøa posÂwieÎcona Dziewicy Maryi Bogarodzicielce zwøaszcza, zÇe
w niej Przeczysta Matka Boga zwykøa byøa okazywacÂ swojaÎ øaskawosÂcÂ nader licznym pielgrzymkom tam dotaÎd przybywajaÎcym, by za
Jej wstawiennictwem upraszacÂ sobie BozÇej pomocy; a takzÇe, zÇe kult
tego obrazu z dnia na dzienÂ wzrastaø i wzrasta.
PoniewazÇ Nasz Czcigodny Brat Antoni Baraniak, Arcybiskup
PoznanÂski, w trosce o dobro tych synoÂw oraz doøaÎczajaÎc prosÂby
duchowienÂstwa i ludu do swoich, prosi o upowazÇnienie, aby w Naszym imieniu i NaszaÎ powagaÎ ten sÂwieÎty obraz, o ktoÂrym moÂwilisÂmy,
uwienÂczycÂ kosztownym diademem, dlatego My, zasieÎgnaÎwszy zdania
SÂw. Kongregacji SakramentoÂw i Kultu BozÇego, przychylamy sieÎ do
proÂsÂb i wspomnianego Czcigodnego Brata powagaÎ NaszaÎ ApostolskaÎ upowazÇniamy niniejszym Pismem, aby obraz Matki BozÇej Bolesnej przechowywany w sÂwiaÎtyni Zakonu Braci Mniejszych w Osiecznej, jak wyzÇej powiedzielisÂmy, w naszym Imieniu przyozdobiø drogocennaÎ koronaÎ z zachowaniem przepisanego obrzaÎdku i formuøy.
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My natomiast zÇywimy gøeÎbokaÎ nadziejeÎ na przyszøosÂcÂ, zÇe to pobudzi w osobliwy sposoÂb wiernych tej parafii i caøej diecezji poznanÂskiej do oddawania czci BozÇej Rodzicielce. Bez wzgleÎdu na jakiekolwiek przeciwne przepisy. Dano w Rzymie, u SÂw. Piotra, pod pieczeÎciaÎ Rybaka, dnia 2 kwietnia 1976 r., w trzynastym roku Naszego
Pontyfikatu.
(-) + Joannes Card. Viilot
Secretarius Status
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DZIAøALNOSÂCÂ MISYJNA
I ZAGRANICZNA POMOC DUSZPASTERSKA
Â W BRACI MNIEJSZYCH
POLSKICH ZAKONO
W LATACH 1900-2009

WSTEÎP

Rok 2009 dla rodzin franciszkanÂskich byø rokiem jubileuszowym1. Osiem wiekoÂw temu sÂw. Franciszek z AsyzÇu otrzymaø od
papiezÇa Innocentego III ustne zatwierdzenie Reguøy, czyli sposobu
zÇycia opartego sÂcisÂle na Ewangelii.
Praca misyjna wpisana jest w charyzmat i zÇycie wszystkich gaøeÎzi
franciszkanÂskiego Zakonu Braci Mniejszych2.
JuzÇ na poczaÎtku ekspansji ± od sÂredniowiecza ± mimo ograniczenÂ,
jakich dosÂwiadczali, przez swoje zÇycie i bogactwo franciszkanÂskiego
charyzmatu bracia mniejsi byli sÂwiadkami przeksztaøcajaÎcej mocy
Ewangelii. Stali sieÎ misjonarzami Ewangelii, ludzÂmi pokoju i spraw1
Zakon Braci Mniejszych w ciaÎgu wiekoÂw podzieliø sieÎ na kilka odøamoÂw. Obecnie obejmuje trzy wielkie rodziny: braci mniejszych, braci mniejszych konwentualnych, braci mniejszych kapucynoÂw. Te trzy gaøeÎzie, obecnie od siebie niezalezÇne,
trzymajaÎ sieÎ wspoÂlnej reguøy sÂw. Franciszka i stanowiaÎ pierwszy zakon franciszkanÂski
(drugim zakonem franciszkanÂskim saÎ klaryski, a trzecim ± tercjarstwo). G. Majka,
Dziedzictwo sÂw. Franciszka we wspoÂøczesnym KosÂciele i sÂwiecie, ¹Studia FranciszkanÂskieº 1988 nr 3, s. 251-272. Dowodem rzeczowym historycznosÂci wymienionych nazw
braci mniejszych w Krakowie saÎ cztery ulice: FranciszkanÂska, BernardynÂska, Reformacka i KapucynÂska.
2
D. Mazurek, SÂw. Franciszek z AsyzÇu a misje wsÂroÂd niewiernych, ¹W Nurcie
FranciszkanÂskimº 1999 nr 8, s. 109-119; K. GorgonÂ, SÂw. Franciszek z AsyzÇu prekursorem dialogu chrzesÂcijan z islamem, ¹W Nurcie FranciszkanÂskimº 2007 nr 16, s. 137-149.
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cami podnoszenia kultury narodoÂw, rozwoju filozofii i wzrostu spoøecznego Europy3. Na drodze humanistycznej ewolucji kontynentu
nie brakowaøo zakwasu dokonujaÎcego fermentacji mas ± pokornych
i wielkich franciszkanÂskich postaci: kaznodziejoÂw, luminarzy nauki,
kultury i sztuki; nie brakowaøo wielkich franciszkanÂskich centroÂw,
w ktoÂrych wypracowywano idee dialogu ekumenicznego i mieÎdzyreligijnego i jakie wydaøy sÂwiadkoÂw posteÎpu ± ludzkiego i ewangelicznego ± poszczegoÂlnych narodoÂw, poczaÎwszy od misji sÂw. Franciszka
wsÂroÂd muzuømanoÂw, a skonÂczywszy chocÂby na modlitewnym zgromadzeniu w AsyzÇu w XX w.4
W tych wszystkich procesach dziejowych znaczny udziaø mieli
roÂwniezÇ franciszkanie polscy, ktoÂrzy od roku 1236 nieprzerwanie
do dzisÂ saÎ obecni w Polsce i uczestniczaÎ w procesach rozwojowych
narodu, kontynuujaÎc swojaÎ dziaøalnosÂcÂ w tym wzgleÎdzie i wspomagajaÎc KosÂcioÂø w Polsce i w sÂwiecie5.
Za jednego z pierwszych polskich misjonarzy uwazÇa sieÎ franciszkanina Benedykta Polonusa. W latach 1245-1246 jako tøumacz towarzyszyø on legatowi papieskiemu Janowi de Pian del Carpine w misji
do Karakorum, stolicy oÂwczesnego panÂstwa TataroÂw w Azji.
Terenem pracy misyjnej polskich franciszkanoÂw byøy przede
wszystkim ziemie JadzÂwingoÂw, ZÇmudzinoÂw i LitwinoÂw oraz RusÂ.
3
Ci, ktoÂrzy udajaÎ sieÎ do SaracenoÂw i innych niewiernych: ¹Bracia, ktoÂrzy za
boskim natchnieniem chcieliby udacÂ sieÎ do SaracenoÂw lub innych niewiernych, niech
proszaÎ o pozwolenie swych ministroÂw prowincjalnych. Ministrowie zasÂ udzielajaÎ pozwolenia tylko tym, ktoÂrych uznajaÎ za zdolnych do wysøaniaº. XII rozdziaø Reguøy.
Reguøa zatwierdzona w 1223 r., wedøug tekstu zamieszczonego w: Pisma sÂw. Franciszka z AsyzÇu, Warszawa 1982, s. 105.
4
J. Bajowski; SÂw. Franciszek z AsyzÇu ± nowosÂcÂ misyjnej drogi, ¹W Nurcie
FranciszkanÂskimº 1999 nr 8, s. 121-130; J.W. Hernik, Z dziejoÂw misyjnych Zakonu,
¹Lignum Vitaeº 2007 nr 8, s. 315-346.
5
J. KreÎtosz, Bø. Jakub StrzemieÎ, arcybiskup halicki obrzaÎdku øacinÂskiego
(27.07.1391-20.10.1409) jako twoÂrca øacinÂskiej organizacji kosÂcielnej na Rusi, ¹W Nurcie FranciszkanÂskimº 1993 nr 3, s. 115-120; S. Barcik, Franciszkanie w Polsce pierwszy
etap rozwoju ± XIII w., ¹W Nurcie FranciszkanÂskimº 1999 nr 8, s. 189-202;
J.W. Hernik, 640 lat obecnosÂci Braci Mniejszych na Kresach pod znakiem Maryi,
¹Lignum Vitaeº 2006 nr 7, s. 235-259; S. Barcik, Chrystianizacja BaøtoÂw ± udziaø
zakonoÂw mendykanckich, ¹W Nurcie FranciszkanÂskimº 2000 nr 9, s. 123-141.
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W okresie zaboroÂw zÇycie zakonne przez døugi czas znajdowaøo sieÎ
w bardzo trudnych warunkach, a pod zaborem pruskim i rosyjskim
zamarøo prawie zupeønie. Dopiero rok 1918 rozpoczaÎø nowaÎ ereÎ
w dziejach zakonoÂw polskich6.
Wiek XX to okres wielkiego ozÇywienia i rozwoju misji prowadzonych przez polskich braci mniejszych. Przyczyniøy sieÎ do tego
zapewne: øatwosÂcÂ przemieszczania sieÎ, lepsza znajomosÂcÂ jeÎzykoÂw,
globalizacja kultury i zmiana w podejsÂciu KosÂcioøa do dzieø misyjnych. Inkulturacja, czyli ¹wpisywanieº nauki Ewangelii w inne kultury oraz dialog zamiast burzenia i przekresÂlania wielowiekowego
dorobku spoøeczenÂstw prowadziøy do nowego postrzegania misyjnosÂci KosÂcioøa. Bez waÎtpienia na rozwoÂj misji w XX w. mieli roÂwniezÇ
wpøyw bøogosøawieni i sÂwieÎci rodzin franciszkanÂskich7.
Opracowanie niniejsze ma na celu ukazacÂ dzieje pracy misyjnej
w latach 1900-2009 wszystkich rodzin franciszkanÂskich w Polsce.
Temat jest na tyle wazÇki, zÇe nadaje sieÎ do szerokiego opracowania
naukowego ± mysÂleÎ ± bardzo potrzebnego do kompletnosÂci opisu
dziaøalnosÂci polskich zakonoÂw.
1. ADRESACI MISJI

Przed Soborem WatykanÂskim II posøugiwano sieÎ terminem ¹misjeº w odniesieniu do terytorioÂw jeszcze ¹nie schrystianizowanychº,
na ktoÂrych dziaøaøy instytuty zakonne podlegajaÎce wøadzy dykasterii
rzymskiej, nazywanej podoÂwczas Congregatio de Propaganda de
Fide. Terytoria te obejmowaøy praktycznie caøe kontynenty Afryki,
Azji, Oceanii i pewne obszary poÂønocnej Europy i Ameryki oraz
terytoria tropikalne Ameryki èacinÂskiej. Byøo to rozgraniczenie geograficzne i prawne misji. Podziaø ten kwestionowany byø przez mysÂ6

R. Prejs, Zakonnicy franciszkanÂscy KroÂlestwa Polskiego po kasacie 1864 r.,
Warszawa 2003; S. Gajewski, Kasata klasztoroÂw w diecezji lubelskiej w roku 1864,
¹Roczniki Humanistyczneº 21(1973) z. 2, s. 351-390.
7
K. Skowronek, Motywy franciszkanÂskie w listach pasterskich Episkopatu Polski
1945-2003. Z rozwazÇanÂ jeÎzykoznawcy, ¹W Nurcie FranciszkanÂskimº 2003 nr 12, s. 309-331.
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licieli tzw. misjologicznej szkoøy francuskiej, ktoÂrzy proponowali
w zamian kryteria sytuacyjne8.
Soborowy dekret Ad gentes, chociazÇ nadal uzÇywa terminu ¹misjeº w znaczeniu tradycyjnym, skøania sieÎ ku nowemu, bardziej dynamicznemu terminowi: ¹dziaøalnosÂcÂ misyjnaº. DziaøalnosÂcÂ misyjna,
roÂzÇniaÎca sieÎ od dziaøalnosÂci duszpasterskiej, jest kierowana do narodoÂw lub grup, ktoÂre jeszcze nie znajaÎ Chrystusa i saÎ adresatami
ewangelizacji i zaszczepiania KosÂcioøa (AG 6). Encyklika Jana Pawøa II Redemptoris missio wraca do tego okresÂlenia, uznajaÎc za adresatoÂw typowej dziaøalnosÂci misyjnej ad gentes wøasÂnie te ¹narody czy
grupy ludzkie, ktoÂre nie wierzaÎ w Chrystusaº, ¹ktoÂre znajdujaÎ sieÎ
oddalone od Chrystusaº, wsÂroÂd ktoÂrych KosÂcioÂø ¹jeszcze nie zapusÂciø korzeniº (AG 6, 23, 27) i ktoÂrych kultura nie zostaøa jeszcze
przesiaÎknieÎta EwangeliaÎ9. OdnoszaÎc sieÎ do tego specyficznego znaczenia, Jan Paweø II dodaø pojeÎciu ¹dziaøalnosÂcÂ misyjnaº nowy dynamizm, køadaÎc nacisk na aspekty fundamentalne: a) rozroÂzÇnienie dziaøalnosÂci misyjnej i zwykøej posøugi duszpasterskiej; b) docenienie
tozÇsamosÂci kulturowej narodoÂw i grup ludzkich beÎdaÎcych adresatami dziaøalnosÂci misyjnej. NowosÂciaÎ jest uznanie za sÂrodowiska misyjne nie tylko terytorioÂw w sensie geograficznym, lecz takzÇe charakterystycznych sÂrodowisk spoøecznych w znaczeniu socjologicznym
(nowe zjawiska spoøeczne: wielkie miasta, møodziezÇ, rzesze migracyjne, biedni) i kulturowych (nowe obszary kulturowe albo wspoÂøczesne
areopagi). Do tych ostatnich mozÇna zaliczycÂ szczegoÂlnie sÂrodki masowego przekazu, dziaøalnosÂcÂ na rzecz pokoju, posteÎpu i wyzwalania
narodoÂw, promocjeÎ praw czøowieka i mniejszosÂci, obroneÎ kobiet
i dzieci, ochroneÎ natury, badania naukowe, stosunki mieÎdzynarodowe na pøaszczyznach: kulturalnej, politycznej, ekonomicznej i nauko8
Pius XI, Encyklika z dn. 28.02.1926 r. W sprawie niesienia pomocy misjom
sÂwieÎtym, ¹Kronika Diecezji Przemyskiejº 27(1927) z. 11-12, s. 277-293; Z. Gogola,
KosÂcioÂø w Polsce wobec wyzwanÂ misyjnych XX wieku, ¹W Nurcie FranciszkanÂskimº
2003 nr 12, s. 231-247.
9
Jan Paweø II, Redemptoris missio, Rzym, 7.12.1990, nr 33; Paweø VI, Evangelio
nuntiandi, Rzym, 8.12.1975, n. 18-20; J. GoÂrski, Nowy kontekst misji ad gentes, Katowice 2005, s. 50-72; F. Solarz, SoboÂr WatykanÂski II a religie niechrzesÂcijanÂskie, KrakoÂw
2005, s. 151-222.
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wo-badawczej10. W sumie, jak zaznaczono, prawie dwanasÂcie lat
przed Janem Pawøem II, w Dokumencie z Puebla ± wysiøek ewangelizacyjny KosÂcioøa zmierza ku ¹peønemu odkupieniu kultur dawnych
i nowychº11. Tak rozumiejaÎc posøugeÎ misyjnaÎ, podjeÎtaÎ przez prowincje polskich braci mniejszych, w teksÂcie nie oddzielam pracy misyjnej
ad gentes od pracy wsÂroÂd Polonii czy pomocy duszpasterskiej w innych krajach Europy i sÂwiata.
Zanim przejdziemy do omoÂwienia dziaøalnosÂci misyjnej poszczegoÂlnych prowincji braci mniejszych w Polsce, nalezÇy wyjasÂnicÂ, zÇe
w øonie sÂwiatowej rodziny franciszkanÂskiej istniejaÎ cztery niezalezÇne
od siebie gaøeÎzie zakonne, co znajduje swoje odbicie takzÇe posÂroÂd
zakonoÂw franciszkanÂskich w naszym kraju.
W Polsce znajdujaÎ sieÎ obecnie trzy prowincje braci mniejszych
konwentualnych: 1) prowincja sÂw. Antoniego i bø. Jakuba StrzemieÎ
z siedzibaÎ w Krakowie; 2) prowincja Matki BozÇej Niepokalanej
z siedzibaÎ w Warszawie; 3) prowincja sÂw. Maksymiliana z siedzibaÎ
w GdanÂsku12. IstniejaÎ ponadto dwie prowincje braci mniejszych kapucynoÂw: 1) prowincja sÂw. JoÂzefa OblubienÂca NajsÂwieÎtszej Maryi
Panny z siedzibaÎ w Krakowie; 2) prowincja sÂw. Wojciecha i sÂw.
Stanisøawa z siedzibaÎ w Warszawie13. CaøosÂci franciszkanÂskiej rodzi10

J. Zdrzaøek, Konsekrowani do peønienia misji. Misyjna natura zÇycia konsekrowanego, ¹Studia Redemptorystowskieº 2004 nr 2, s. 279-299.
11
III conferencia general del episcopado, La evangelizacion en el presente y en el
futuro de AmeÂrica Latina; tekst zaaprobowany przez Jana Pawøa II, 23 marca 1979, nr
343.
12
Peøna nazwa zakonu: Ordo Fratrum Minorum Conventualium OFMConv
(Zakon Bracia Mniejsi Konwentualnych). W Polsce w 1939 r. na kapitule prowincjalnej wydzielono z prowincji krakowskiej sÂw. Antoniego Padewskiego i bø. Jakuba
StrzemieÎ nowaÎ prowincjeÎ warszawskaÎ Matki BozÇej Niepokalanej. Wzrost powoøanÂ
i szybki wzrost liczebny prowincji warszawskiej sprawiøy, zÇe generaø zakonu Lanfranco Serrini dekretem z 19.03.1986 r. zatwierdziø powstanie nowej prowincji sÂw. Maksymiliana Kolbego z siedzibaÎ w GdanÂsku. Archiwum FranciszkanoÂw w Krakowie (dalej
AFK). Sygn. B-IVa-5, Acta coadunatae Provinciae Poloniae-Russiae et Lituaniae S.
Antonii Pat. Et P. Jacobi de Strepa a.D. 1931, s. 46-47; ¹Commentarium Ordinisº 1939
nr 36, s. 240-241; ¹WiadomosÂci z Prowincji sÂw. Maksymiliana Marii Kolbegoº (dalej
WzPM) 1987 nr 1, s. 20.
13
B. Kurowski, Franciszkanie Prowincji sÂw. Jadwigi na SÂlaÎsku 1887-1939, Wrocøaw 1997; J. Marecki, Dzieje Zakonu KapucynoÂw w okresie II Rzeczpospolitej, Kra-
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ny dopeønia pieÎcÂ prowincji braci mniejszych: 1) prowincja Niepokalanego PoczeÎcia NajsÂwieÎtszej Maryi Panny z siedzibaÎ w Krakowie;
2) prowincja Matki BozÇej Anielskiej z siedzibaÎ w Krakowie; 3) prowincja sÂw. Jadwigi z siedzibaÎ we Wrocøawiu; 4) prowincja WniebowzieÎcia NajsÂwieÎtszej Maryi Panny z siedzibaÎ w Katowicach; 5) prowincja sÂw. Franciszka z siedzibaÎ w Poznaniu.
2. DZIAèALNOSÂCÂ MISYJNA
BRACI MNIEJSZYCH KONWENTUALNYCH
2.1. MISJE W OKRESIE DO ROKU 1939

Jeszcze na przeøomie XIX i XX w. franciszkanie prowincji galicyjskiej podjeÎli praceÎ duszpasterskaÎ, ktoÂra miaøa takzÇe charakter
misyjny, w Moødawii, co daøo poczaÎtek rumunÂskiej prowincji franciszkanÂskiej. OproÂcz tego przyczynili sieÎ w duzÇej mierze do rozwinieÎcia pracy duszpasterskiej wsÂroÂd PolakoÂw w Ameryce i utworzenia
tam polskiej prowincji zakonnej14. Innym polem dziaøania w tym
czasie byøa Dania. Pracowaøo tam, wsÂroÂd polskich emigrantoÂw i robotnikoÂw sezonowych, dwoÂch kapøanoÂw i jeden brat zakonny. Franciszkanie opusÂcili placoÂwkeÎ w 1912 r., kiedy miejscowy biskup zazÇaÎdaø od nich objeÎcia opiekaÎ duszpasterskaÎ DunÂczykoÂw; zakonnicy nie
byli przygotowani jeÎzykowo do pracy wsÂroÂd ludnosÂci dunÂskiej. Do
sprawy wroÂcono w okresie mieÎdzywojennym15.
koÂw 2000; PieÎcÂset pieÎcÂdziesiaÎt lat obecnosÂci oo. BernardynoÂw w Polsce (1453-2003),
red. W. Murawiec, D. Muskus, Kalwaria Zebrzydowska 2006; A.J. Bøachut, Søownik
artystoÂw reformackich w Polsce, Warszawa 2006; H.E. Wyczawski, Bernardyni Polscy,
t. 3, (1772-1946), Kalwaria Zebrzydowska 1992; T. Pulcyn, U Braci Mniejszych za
klauzuraÎ, Warszawa 1993; A.G. Salina, I Francescani Conventuali in Rusia e Lituania, San Gwann, Malta 2002.
14
D. Synowiec, Franciszkanie polscy w latach 1889-1939, w: O. Maksymilian
Kolbe. SÂrodowisko zÇycia i dziaøalnosÂci; red. J. Bar, Warszawa 1971, s. 79-89;
A. Zwiercan, DziaøalnosÂcÂ meÎskich zgromadzenÂ zakonnych wsÂroÂd Polonii, Lublin
1980.
15
D. Synowiec, Franciszkanie polscy w latach 1889-1931, s. 87-88.
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Po odzyskaniu niepodlegøosÂci franciszkanie zorganizowani
w prowincji sÂw. Antoniego i bø. Jakuba StrzemieÎ podjeÎli praceÎ wsÂroÂd
Polonii w Danii, Niemczech, Rumunii, Moødawii, Wøoszech, Watykanie, Turcji, ZwiaÎzku Radzieckim, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Chinach16. Po II wojnie sÂwiatowej franciszkanie wyruszyli
z misjami na caøy sÂwiat: do Azji, Afryki, Ameryki Poøudniowej
i krajoÂw postradzieckich.
Krucjata misyjna
Generaø zakonu o. Dominik Tavani w lisÂcie zwoøujaÎcym KapituøeÎ
GeneralnaÎ do Rzymu w 1924 r., ogøosiø ¹KrucjateÎ misyjnaÎº, ktoÂra
miaøa przygotowacÂ nowych misjonarzy. Siedziba Krucjaty miaøa
miesÂcicÂ sieÎ w klasztorze asyskim, ktoÂry zamierzano wykupicÂ od rzaÎdu wøoskiego17. BodzÂcem do tych poczynanÂ staøa sieÎ propozycja
Kongregacji Rozkrzewiania Wiary: wyznaczenia dla zakonu terenoÂw misyjnych na Dalekim Wschodzie. Nowo wybrany generaø Alfons Orlich wraz z sekretarzem o. Antonio Rocchettim wezwali caøy
zakon do pracy misyjnej na tamtym terenie. Uchwalone na kapitule
wezwanie podjeÎli najpierw franciszkanie z Sardynii, a poÂzÂniej zakonnicy z osÂmiu innych prowincji.
Chiny
Kongregacja Rozkrzewiania Wiary pismem z dnia 30 marca
1928 r. przydzieliøa zakonowi nowaÎ ApostolskaÎ PrefektureÎ MisyjnaÎ
w poÂønocnych Chinach, pod nazwaÎ Hinganfu18.
16
A. Zwiercan, DziaøalnosÂcÂ franciszkanoÂw wsÂroÂd Polonii 1772-1976, ¹Studia
Polonijneº t. 3, s. 89-184, Lublin 1979; D. Synowiec, DziaøalnosÂcÂ franciszkanoÂw wsÂroÂd
Polonii dunÂskiej w latach 1907-1939, ¹W Nurcie FranciszkanÂskimº 1993 nr 3, s. 127-141; T. ZaseÎpa, Michaø Justyn Figas OFMConv (1886-1959), ¹W Nurcie FranciszkanÂskimº 1997 nr 6, s. 195-204; I.L. Gatti, 50 lat obecnosÂci Braci Mniejszych Konwentualnych w PanÂstwie WatykanÂskim (1948-1998), ¹W Nurcie FranciszkanÂskimº 1998 nr 8,
s. 165-187.
17
Dnia 4.10.1927 r. konwent asyski przeszedø w peøne posiadanie zakonu.
W Prowincji urzaÎdzano nabozÇenÂstwa, byøa zbierana kolekta na rzecz misji franciszkanÂskich; konwent desygnowany byø na kolegium misyjne. AFKP, Acta Conventus
Calvariensis 1924-1986, s. 21.

184

ZDZISèAW GOGOLA OFMConv

Prefektura liczyøa okoøo 3 milionoÂw mieszkanÂcoÂw, w tym okoøo
poÂøtora tysiaÎca katolikoÂw. Praca byøa bardzo niebezpieczna. Zamordowany zostaø kierownik prefektury o. Giovanni Soggiu19. W prefekturze pracowaøo okoøo 40 zakonnikoÂw z Wøoch, StanoÂw Zjednoczonych, Moødawii i Polski20. Polscy kapøani franciszkanÂscy w prefekturze Hinganfu to: o. Seweryn Jagielski21, o. Teodor Termer22 i o.
Marcin Noskiewicz23 oraz br. Atanazy Bøachno24. Na szczegoÂlne
uznanie zasøuzÇyø o. Seweryn Jagielski. ZnajaÎc sieÎ na medycynie
i chirurgii, zjednaø sobie z czasem mieszkanÂcoÂw tych ziem: nawet
bandytoÂw, ktoÂrzy honorowali ¹glejtyº wystawiane innym zakonnikom przez o. Jagielskiego. DzieÎki tym ¹glejtomº mogli oni bez prze18

Missiones, COFMC 1925 nr 22, s. 32-35; Cruciata Missionaria Franciscana,
COFMC 1925 nr 22, s. 52-53, 103, 169, 208; Nova Prefectura Apostolica ¹Hinganfuº,
COFMC 1928 nr 25, s. 140-142; P. Fann, Cina ieri e oggi, ¹Il missionario francescanoº
2009 nr 6, s. 10-11.
19
Zostaø zamordowany w listopadzie 1930 r. przez bandytoÂw napadajaÎcych na
stacje misyjne. P. Johannes Soggiu, COFMC 1930 nr 27, s. 426; Relatio de statu nostrae
Missionis Sinensis, COFMC 1931 nr 28, s. 19-23, 25-27; G. Simbula, Mons. Giovanni
Soggiu 1883-1930. Missionario e martire in Cina, Oristano 2005; J. Soggiu, Misje
franciszkanÂskie wsÂroÂd pogan, PS 1926 nr 5, s. 147-149; Kronika misyjna, PS 1931 nr
9, s. 279-280.
20
Prefectura Apostolica de Hinganfu, COFMC 1933 nr 30, s. 88.
21
O. S. Jagielski wysÂwieÎcony na kapøana w 1927 r., rok poÂzÂniej wyjechaø do Chin,
gdzie pracowaø do 1932 r. PowracajaÎc w 1932 r. do Europy, przywioÂzø do Wøoch 3
nawroÂconych ChinÂczykoÂw jako kandydatoÂw na klerykoÂw. Sam udaø sieÎ do Polski, do
Kalisza. Decimo recurrente annversario Missionis nostrae Sinensis, COFMC 1936 nr
33, s. 168-177, 349; AIFè, Teka personalna o. Jagielski Seweryn JoÂzef 1900-1981; List o.
Seweryna Jagielskiego, misjonarza w Chinach, PS 1929 nr 7, s. 215; FranciszkanÂskie
misje w Chinach, PS 1932 nr 4, s. 126-128.
22
Termer i Jagielski byli wtedy klerykami. W 1925 r. zwroÂcili sieÎ do prowincjaøa
z prosÂbaÎ o pozwolenie na wyjazd na misjeÎ do Chin; 30.10.1925 r. zøozÇyli prosÂby do
MWRiOP o wydanie paszportoÂw, ktoÂrych poczaÎtkowo nie otrzymali, gdyzÇ podania
miaøy braki formalne (brak podpisoÂw i zezwolenia wøadz kosÂcielnych). Po uzupeønieniu brakoÂw wyjechali do Rzymu, aby dokonÂczycÂ studia. AANW, ZespoÂø nr 14, sygn.
908.
23
Do FranciszkanÂskiej Krucjaty Misyjnej nalezÇaø od 1928 r. Studia wyzÇsze odbyø
w AsyzÇu. W 1934 r. wyjechaø na misje do Chin, gdzie pracowaø w prowincji Szersi przez
14 lat. W 1952 r. wøadze komunistyczne wydaliøy go z Chin. 50-lecie misji franciszkanÂskiej w Chinach, oprac. redakcja WzP 1975 nr 6, s. 21-23.
24
AFK, Teka personalna Bøachno Atanazy.
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szkoÂd odbywacÂ misyjne weÎdroÂwki25. W roku 1930 pracowaøo tam 12
misjonarzy franciszkanÂskich oraz 21 katechistoÂw i 15 nauczycieli26.
Praca duszpasterska w Chinach byøa trudna. Uprzedzenie do
KosÂcioøa katolickiego, zabobony, rozkøad zÇycia rodzinnego, rozpowszechniona praktyka zazÇywania opium, a takzÇe grasujaÎce bandy
(grupy zdemobilizowanych zÇoønierzy chinÂskich) ± stanowiøy nie lada
wyzwanie dla europejskiego kapøana. DodatkowaÎ trudnosÂcÂ stwarzaøo
opanowanie jeÎzyka chinÂskiego w mowie i pisÂmie. Nadto placoÂwki
poøozÇone w goÂrach byøy znacznie oddalone od siebie i miaøy bardzo
utrudnionaÎ komunikacjeÎ27. Mimo to w ciaÎgu pieÎtnastu pierwszych lat
pracy (1925-1940) liczba nawroÂconych na chrzesÂcijanÂstwo ChinÂczykoÂw wzrosøa z osÂmiuset do 4 tysieÎcy. W tym okresie zaøozÇono zgromadzenia chinÂskich sioÂstr zakonnych oraz wyksztaøcono dziesieÎciu
chinÂskich kapøanoÂw, ktoÂrzy sukcesywnie przejmowali funkcje duszpasterskie z raÎk misjonarzy obcokrajowcoÂw. Oddziaøywanie misji
byøo szerokie. Przyczyniaøy sieÎ do tego prowadzone przez misjonarzy szkoøy podstawowe. Pod koniec okresu mieÎdzywojennego prefektura mogøa pochwalicÂ sieÎ znaczaÎcymi sukcesami. Ich wymiernym
przejawem byøo m.in. wysÂwieÎcenie w bazylice asyskiej, w dniu 14
sierpnia 1938 r., trzech franciszkanoÂw ChinÂczykoÂw, ktoÂrzy przybyli
na studia do Wøoch w 1932 r. wraz z powracajaÎcym do Europy o.
S. Jagielskim28.
25
Decimo recurrente anniversario Missionis nostrae Sinensis, COFMC 1936 nr
33, s. 168-177, 349; AIFè, Teka personalna o. Jagielski Seweryn JoÂzef 1900-1981; List o.
Seweryna Jagielskiego, misjonarza w Chinach, PS 1929 nr 7, s. 215; FranciszkanÂskie
misje w Chinach, PS 1932 nr 4, s. 126-128.
26
Prefektura Apostolska w Hinganfu Chiny, PS 1930 nr 5, s. 155-157.
27
List o. Seweryna Jagielskiego, Polaka, misjonarza apostolskiego w Chinach do
o. Metodego [Rejentowicza] wybierajaÎcego sieÎ na misje, PS 1930 nr 12, s. 375-376; List
o. Seweryna Jagielskiego franciszkanina, misjonarza w Chinach z dn. 26.08.1930, PS
1931 nr 1, s. 24-25.
28
P. Berardus M. Barracciu Praefectus Apostolicus, Relatio de nostra missione
Sinensi, COFMC 1939 nr 36, s. 25-28. SÂwieÎcenia kapøanÂskie otrzymali: o. Antoni
Tschang, o. Marek Tschang, o. Tomasz Lu Shou-an. PS 1939 nr 1, s. 24. Aby naroÂd
chinÂski przestaø utrzymywacÂ, zÇe katolicyzm jest religiaÎ obcaÎ, a wøadza biskupa zyskaøa
na powadze ChinÂczykoÂw, Stolica Apostolska juzÇ wczesÂniej podjeÎøa decyzjeÎ o wynoszeniu do godnosÂci biskupiej chinÂskich kapøanoÂw katolickich. Stanowiøo to epokowy
przeøom w katolickiej misji w Chinach. Dnia 28 pazÂdziernika 1926 r. odbyøa sieÎ po raz
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W pracy misyjnej chlubnie zapisali sieÎ takzÇe bracia zakonni.
W roku 1929 do grupy misjonarzy udajaÎcych sieÎ do Chin doøaÎczyø
br. Atanazy Bøachno29. Dwa lata poÂzÂniej, w dniu 3 pazÂdziernika
1931 r. na misje do Prefektury Apostolskiej w Hinganfu wyjechaø
br. Ignacy Eichberger, ktoÂry pracowaø tam do 19 sierpnia 1937 r.30
Najbardziej zasøynaÎø jednak brat Florian Pytka, ktoÂry wyjechaø do
Chin w 1931 r. WczesÂniej, we Wøoszech ukonÂczyø kurs medyczny
i otrzymaø sÂwiadectwo felczera. Jego specjalnosÂciaÎ byøy choroby
oczu i chirurgia. Wysøano go do miejscowosÂci Hingan. Jednak zamiast pracy w søuzÇbie zdrowia, do ktoÂrej byø przygotowany, powierzono mu obowiaÎzki ogrodnika i zaopatrzeniowca. Gdy w 1934 r.
z powodu braku personelu groziøo zamknieÎcie jedynego w miesÂcie
Hingan misyjnego szpitala, br. Florian Pytka podjaÎø sieÎ w nim pracy.
Pracowaø tam niemal do wysiedlenia w 1952 r., zdobywajaÎc sobie
wdzieÎcznosÂcÂ tysieÎcy pacjentoÂw i uznanie u miejscowych wøadz31.
pierwszy w dziejach katolickiego KosÂcioøa Chin, konsekracja rodowitych ChinÂczykoÂw
na biskupoÂw. Dokonaø jej w bazylice sÂw. Piotra w Rzymie papiezÇ Pius XI. KonsekracjeÎ
otrzymaøo szesÂciu chinÂskich biskupoÂw. Pierwsi biskupi chinÂscy, PS 1927 nr 4, s. 109-110.
29
W tym celu udaø sieÎ najpierw do Wøoch, gdzie po kroÂtkim przygotowaniu
zostaø wcielony do grupy misyjnej. AFK, Teka personalna Bøachno Atanazy; AFK,
sygn. A I 14, Kronika 1892-1968, s. 146.
30
Z powodu choroby powroÂciø do Rzymu. AIFè, Teka personalna br. Eichberger
Ignacy 1907-1951; AFK, Teka Eichberger Stanisøaw ± Ignacy 1907-1951, List generaøa
zakonu Bedy Hessa do zakonu po sÂmierci br. Ignacego z dn. 22.03.1951 r.
31
Na dobre wyniki pracy br. F. Pytki zwroÂciøy uwageÎ wøadze Chin. Imiona
tych, ktoÂrzy wyroÂzÇniali sieÎ w pracy spoøecznej dla dobra narodu chinÂskiego wypisywano woÂwczas zøotem na marmurowych tablicach. Brat Florian zostaø nagrodzony
trzema takimi tablicami. Od 1952 r. w zwiaÎzku z rozporzaÎdzeniem wøadz chinÂskich
misjonarze obcego pochodzenia musieli opusÂcicÂ swoje placoÂwki, wszelki kontakt
pozostaøych ChinÂczykoÂw z przeøozÇonymi zakonnymi i kosÂcielnymi zostaø zerwany.
List o. Bernardyna Permutiego, misjonarza w Chinach do generaøa Zakonu o.
A. Orlicha z 1930 r., PS 1930 nr 6, s. 188-190; nr 7, s. 219-222; nr 9, s. 279-282;
nr 10, s. 313-316; nr 11, s. 340-342; nr 12, s. 374; O. Seweryn Jagielski franciszkanin,
Polak misjonarz w Chinach, PS 1929 nr 1, s. 29; nr 7, s. 215-217; Misje franciszkanÂskie w Chinach, PS 1930 nr 1, s. 10-11; nr 4, s. 123-125; Misje w Chinach, PS 1937
nr 5, s. 158-160; F. Pytka, Misje zakonu oo. FranciszkanoÂw w Chinach, PS 1929 nr 4,
s. 24-27; AIFè, Teka personalna, br. Pytka Florian Stefan 1910-1990; Schematismus,
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Praca polskich franciszkanÂskich misjonarzy w Chinach stanowi
zapomnianaÎ karteÎ historii zakonu. Trudno jest poroÂwnacÂ misjeÎ chinÂskaÎ do japonÂskiej. Misja japonÂska byøa franciszkanÂskaÎ misjaÎ polskaÎ;
w Chinach polscy franciszkanie pracowali jedynie w ramach Apostolskiej Prefektury Misyjnej32.
Japonia i Zambia
W roku 1930 wyruszyøy dwie grupy misyjne: o. Franciszka Mazzieri do Zambii w Afryce i o. Maksymiliana Kolbe z czterema bracÂmi
do Chin. O. Kolbe ostatecznie jednak osiadø w Japonii.
¹Misje ruszycÂ trzebaº ± takim to kroÂtkim, peønym determinacji
stwierdzeniem odpowiedziaø o. Maksymilian Kolbe na apel papiezÇa
Piusa XI, ktoÂry zacheÎcaø duchownych do podejmowania prac misyjnych33. Dnia 17 pazÂdziernika 1917 r. zaøozÇyø Stowarzyszenie ± Rycerstwo Niepokalanej. W roku 1922 wydaø pierwszy numer ¹Rycerza
Niepokalanejº, organ MI. W 1927 r. zbudowaø NiepokalanoÂw (miasto Niepokalanej), a w roku 1930 otwarø Maøe Seminarium Misyjne.
W tym samym roku wyjechaø w ¹nieznaneº. W Japonii, w miesÂcie
Nagasaki, otworzyø drugi NiepokalanoÂw (ogroÂd Niepokalanej ± Mugenzai no Sono). Tam ± w seminarium biskupim ± podjaÎø wykøady
i jednoczesÂnie drukowaø ¹Seibo no Kisiº, japonÂskiego ¹Rycerza Niepokalanejº. Dla japonÂskich katolikoÂw miesieÎcznik staø sieÎ narodowym katechizmem. W tym samym czasie o. Kolbe mysÂlaø o trzecim
Niepokalanowie w Indiach34. PostacÂ ojca Maksymiliana to osobny,
1933, s. 80; Missionari nostri a gravi periculo incolumes servati, COFMC 1936 nr 35,
s. 349; WzP 1982 nr 6, s. 22-24.
32
J. LubanÂska, O polskim misjonarzu, chunchuzach i chinÂskiej brodzie, ¹Ilustrowany Kurier Codziennyº R. 23, nr 50 z 19.02.1932 r.
33
Pius XI, Encyklika Rerum ecclesiae z dn. 28.02.1926 r. ¹Acta Apostolicae
Sedisº 1926 nr 18, s. 65-83; G.M. Bartosik, BycÂ BozÇymi szalenÂcami, czyli nowa ewangelizacja wedøug sÂwieÎtego Maksymiliana Kolbego i adhortacji ¹Ecclesia in Europaº,
¹Lignum Vitaeº 2005 nr 6, s. 7-23.
34
J. PoÂzÂniak, Maøe Seminarium Misyjne w Niepokalanowie, ¹Lignum Vitaeº
2002 nr 3, s. 181-204; F. SzczeÎch, Powstanie i rozwoÂj wydawnictwa Niepokalanej
w Japonii, ¹Lignum Vitaeº 2002 nr 3, s. 397-409; B. Kalinowski, Formacja w poczaÎtkach Niepokalanowa wedøug systemu wychowawczego ojca Maksymiliana Kolbego,
¹Lignum Vitaeº 2002 nr 3, s. 125-156; F. SzczeÎch, Rola mass medioÂw u sÂw. Maksymi-
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nowy i bardzo wazÇny rozdziaø w misji franciszkanÂskiej; to punkt
zwrotny ewangelizacji propagujaÎcy maryjny profil misji (wszystko
przez NiepokalanaÎ) i nowe sÂrodki dziaøania: apostolstwo poprzez
praseÎ, radio ± poøaÎczone ze sÂrodkami tradycyjnymi.
Misja utworzona przez o. Maksymiliana nadal sieÎ rozwija. W roku
1969 zostaøa erygowana prowincja japonÂska pw. Niepokalanego PoczeÎcia MB Dziewicy35. W roku 2000 liczyøa ona 19 domoÂw zakonnych
i dziaøaøo w niej 92 zakonnikoÂw, w tym 16 misjonarzy polskich36. Przy
klasztorach znajdujaÎ sieÎ sierocinÂce, domy starcoÂw, przedszkola
i szkoøy. Ciekawym zjawiskiem jest fakt, izÇ do katolickich szkoÂø prowadzonych przez franciszkanoÂw cheÎtnie uczeÎszczajaÎ møodzi JaponÂczycy niekatolicy. Rodzice posyøajaÎ ich tam, poniewazÇ szkoøy te cieszaÎ sieÎ bardzo dobraÎ opiniaÎ nie tylko jako placoÂwki ksztaøcaÎce, ale
i wychowawcze. Warto dodacÂ, zÇe czesne jest o wiele wyzÇsze nizÇ
w szkoøach panÂstwowych37. W nizÇszym seminarium uczy sieÎ okoøo
70 ucznioÂw. Nakøad ¹Rycerzaº wynosi 50 tys. egzemplarzy. OproÂcz
¹Rycerzaº wydawane saÎ ksiaÎzÇki, kalendarze i inne broszury. ZaøozÇone przez o. Mieczysøawa MirochneÎ, wspoÂøpracownika o. Kolbego,
Zgromadzenie SioÂstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej, erygowane 8 grudnia 1949 r., jest obecnie najliczniejszym zgromadzeniem
w Japonii; zakonnice pracujaÎ w sierocinÂcach, szpitalach i zakøadach
specjalnych. Przez wiele lat niezwykle zaangazÇowana w niesienie
pomocy osobom poszkodowanym przez wybuch bomb atomowych
byøa generalna przeøozÇona ± s. Franciszka Nakayama38. Inny wspoÂøpracownik o. Maksymiliana, br. Zeno ZÇebrowski zasøynaÎø jako apostoø miøosÂci i miøosierdzia, zwøaszcza w czasie ostatniej wojny. To
liana Kolbego, ¹W Nurcie FranciszkanÂskimº 1997 nr 6, s. 101-112; C. Niezgoda, SÂwieÎty
Maksymilian Maria Kolbe jako redaktor i wydawca, ¹Studia FranciszkanÂskieº 1986
nr 2, s. 167-179.
35
W 1978 r. prowincja japonÂska liczyøa 76 zakonnikoÂw i 7 klerykoÂw. Prowadziøa 7
parafii z 3 612 wiernymi, 3 szkoøy i 8 przedszkoli z 4 199 uczniami.
36
Album Generale OFMConv, Roma 2000, s. 94-96, 433-435.
37
List o. Janusza Kozy, WNP 1980 nr 4, s. 11.
38
Zgromadzenie istnieje roÂwniezÇ w Polsce. D.M. Drozdowska, Osobiste dosÂwiadczenia duchowe o. Mieczysøawa Mirochny drogaÎ do zaøozÇenia Zgromadzenia
SioÂstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej, Warszawa 2003 (mps), zbiory wøasne
autora.
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najbardziej znany i szanowany Europejczyk w Japonii, odznaczony
m.in. Orderem SÂwieÎtego Skarbu, twoÂrca ¹Miasta MroÂwekº, opiekun
sierot ± dzieci wojny. Jego wspoÂøpracownica, 29-letnia Japonka Maria ElzÇbieta Kitahara zmarøa w opinii sÂwieÎtosÂci i jest kandydatkaÎ na
oøtarze39.
2.2. MISJE PO II WOJNIE SÂWIATOWEJ

Druga wojna sÂwiatowa i sytuacja powojenna przytøumiøy zapaø
misyjny franciszkanoÂw w Polsce. Stosunki mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem nalezÇaøy do bardzo trudnych w realiach PRL-u40. Do roku
1968 nikt z franciszkanoÂw z Polski nie wyjechaø na misje. Dopiero
wspomniany rok otworzyø nowe mozÇliwosÂci misyjne. Wyjechaøo
woÂwczas do Zambii dwoÂch braci z Niepokalanowa: br. Patrycy Gumienny i br. Tymoteusz Mucha. Niemniej nalezÇy zauwazÇycÂ, zÇe franciszkanie polscy dziaøali na arenie misyjnej juzÇ wczesÂniej, ale czynili
to poprzez polskaÎ prowincjeÎ w Stanach Zjednoczonych oraz placoÂwkeÎ misyjnaÎ w Japonii.
W 1954 r. polscy franciszkanie amerykanÂskiej prowincji sÂw. Antoniego zapoczaÎtkowali misje na wyspie Amami Oshima w archipelagu Riukiu na Pacyfiku. Na wyspie liczaÎcej 100 tysieÎcy mieszkanÂcoÂw
zÇyøo 5 tysieÎcy katolikoÂw. Notuje sieÎ liczne powoøania zÇenÂskie (przeszøo 120 sioÂstr zakonnych). W roku 1957 o. Samuel Rosenbaiger,
oÂwczesny Komisarz Generalny w Japonii, wyruszyø w poszukiwaniu
nowych terenoÂw misyjnych. W efekcie powstaøa misja w Korei Poøudniowej. KoreanÂczycy okazali sieÎ bardzo podatni na Søowo BozÇe.
Obecnie misja posiada cztery placoÂwki; saÎ liczne nawroÂcenia, jest
coraz wieÎcej powoøanÂ. Wzmiankowana misja w Zambii, zaøozÇona
w 1930 r. przez Wøocha, o. Mazzieri do roku 2000 byøa kustodiaÎ
generalnaÎ. Obecnie jako prowincja zambijska posiada 10 placoÂwek
Ç ebrowskiego w pismach sÂw. Maksymiliana
R. Soczewka, PostacÂ Zenona Z
Kolbego i we wspomnieniach wspoÂøbraci zakonnych, ¹Lignum Vitaeº 2002 nr 3,
s. 295-311.
40
F. Ryszka, O pojeÎciu polityki, Warszawa 1992, s. 5-18; M. Jasiukiewicz: KosÂcioÂø
katolicki w polskim zÇyciu politycznym 1945-1989. Podstawowe uwarunkowania, Wrocøaw 1993, s. 14-15.
39
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misyjnych. Od 1968 r. wyjechaøo tam 15 polskich misjonarzy z prowincji polskich ± krakowskiej i warszawskiej41.
2.2.1. PROWINCJA SÂW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO
I Bè. JAKUBA STRZEMIEÎ Z SIEDZIBAÎ W KRAKOWIE

Boliwia
W 1976 r. franciszkanie z prowincji sÂw. Antoniego i bø. Jakuba
StrzemieÎ podjeÎli sieÎ pracy misyjnej w Boliwii. Biskup diecezji Santa
Cruz, Luis Rodriguez, skierowaø prosÂbeÎ do generaøa zakonu o. Vitale
Bommarco o pomoc w ewangelizacji42. W roku jubileuszowym 750-lecia sÂmierci sÂw. Franciszka (1976 r.) wspomniana prowincja podjeÎøa
zobowiaÎzanie pracy misyjnej w Boliwii. Wraz z przyjazdem w 1976 r.
do Boliwii o. Jana Koszewskiego, o. Szymona ChapinÂskiego i o.
Rufina Oreckiego, a poÂzÂniej innych ojcoÂw i braci, prowincja otwarøa
nowaÎ karteÎ w swojej historii: karteÎ pracy misyjnej w Ameryce èacinÂskiej. PierwszaÎ placoÂwkeÎ zaøozÇono w Montero, miesÂcie poøozÇonym
w poÂønocnej czeÎsÂci Boliwii43.
W zwiaÎzku z obecnosÂciaÎ misyjnaÎ franciszkanoÂw z Polski w Boliwii
pojawiø sieÎ problem z UrzeÎdem WyznanÂ. Postawiono zakonnikom
zarzut, zÇe pracujaÎ w Boliwii na ¹terenach niemieckich subsydioÂwº.
Sprostowania ze strony prowincjaøa nie przekonywaøy urzeÎdnikoÂw
Wydziaøu do Spraw WyznanÂ: stanowczo domagali sieÎ szczegoÂøowych
wyjasÂnienÂ. Z tego powodu wøadze odmoÂwiøy pozwolenia na wysyøa41
Jubileusz franciszkanÂskiej misji w Zambii, ¹Rycerz Niepokalanejº 1980 nr 6/
307 (wyd. wøoskie); P. Chisambai, Zambia, ¹Il missionario francescanoº 2009 nr 3/4,
s. 22-23.
42
H. Bolero Rojo, Bolivia Magica, La Paz 1977, s. 306.
43
Rozlegøy teren miasta wraz z okolicznymi miejscowosÂciami obsøugiwany byø
przez 2 kapøanoÂw ze stowarzyszenia ksieÎzÇy Maryknoll, ktoÂrych wspomagali salezjanie.
LudnosÂcÂ napøywowa zøozÇona z wielu grup etnicznych o roÂzÇnych tradycjach posøugiwaøa
sieÎ jeÎzykami queczua i ajmara oraz oficjalnym jeÎzykiem hiszpanÂskim. Parafia liczy 70
tys. mieszkanÂcoÂw. Do obsøugi saÎ 4 kaplice (poøozÇone w znacznej odlegøosÂci), Instytut
Katechetyczny, wiele roÂzÇnych grup duszpasterskich, kilka szkoÂø, dom dziecka i filia
uniwersytetu, wybudowana przez o. Peregryna Ziobro. AFK, Teka Boliwia Montero.
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nie do Boliwii szat liturgicznych, o ktoÂre starano sieÎ juzÇ od døuzÇszego
czasu44.
Mimo trudnosÂci rozwoÂj misji boliwijskiej przebiegaø sprawnie.
Powstaøy kolejne miejsca pracy misjonarskiej: Cochabamba-Quintanilla45, Sucre46, Santa Cruz de la Sierra47, Libertad48-Ivirgarzama49
oraz domy formacji w Chacacollo50 i La Angostura. Na szczegoÂlnaÎ
uwageÎ zasøugujeÎ Libertad, gdzie doczekano sieÎ 12 kapøanoÂw i 24
braci. Jest to zapewne wynikiem pracy wszystkich misjonarzy, ktoÂrzy pracowali tam od 1976 r.51 DziesieÎcÂ lat poÂzÂniej misja zostaøa
zamieniona na kustodieÎ. Obecnie franciszkanie pracujaÎ w 8 miejscowosÂciach.
44

AKPK Korespondencja naczelnika Wydziaøu ds. WyznanÂ Zdzisøawa Pijewskiego Nr Z-813/E/M/20/77 z dn. 24.06.1977 r. do wøadz zakonnych; AKPK. Korespondencja prowincjaøa o. Albina Dudka do bpa Bronisøawa DaÎbrowskiego z dn.
12.07.1977 r., nr 315/77.
45
Parafia o obszarze 50 km; 14 obszaroÂw duszpasterskich. Katalog Prowincji sÂw.
Antoniego i bø. Jakuba StrzemieÎ.
46
Prowadzona jest tu dziaøalnosÂcÂ spoøeczno-charytatywna, m.in. opieka nad
¹dziecÂmi ulicyº oraz duszpasterstwo studenckie. Katalog Prowincji sÂw. Antoniego
i bø. Jakuba StrzemieÎ.
47
Parafia ± centrum pastoralne. W pracy duszpasterskiej duzÇo roÂzÇnych grup
møodziezÇowych. Postulat ± 9 postulantoÂw. Katalog Prowincji sÂw. Antoniego i bø. Jakuba StrzemieÎ.
48
Parafia ± diecezjalne centrum rekolekcyjno-formacyjne. Miejscowe powoøania
to 12 kapøanoÂw i 24 braci w okresie formacji. Jest to zapewne wynikiem pracy wszystkich misjonarzy, ktoÂrzy pracowali od 1976 r.
49
Parafia. Radiostacja o zasieÎgu diecezjalnym, retransmitujaÎca programy TV.
Dom parafialny i klasztor w budowie. Katalog Prowincji sÂw. Antoniego i bø. Jakuba
StrzemieÎ.
50
WyzÇsze Seminarium Duchowne ± 10 klerykoÂw boliwijskich. AFK, Teka Boliwia-Chacacollo.
51
O. Jan Koszewski, o. Szymon ChapinÂski, o. Rufin Orecki, o. Peregryn Ziobro
(²), o. Stanisøaw Olbrycht, o. Franciszek Dryhusz, o. Ryszard Bogusz, o. Jan Kukla, o.
Szymon GoÂrniak, o. Andrzej èaÎczynÂski, o. Mieczysøaw Wilk, o. Wøadysøaw Piejko (²),
o. Antoni Pytlik, o. Pacyfik SÂwierczek, o. Janusz Bajowski, o. Stanisøaw SeÎkowski, o.
Ryszard SÂliwka, o. Andrzej Pasiut, o. Marek Krupa, o. Marek Dubanik, o. Ryszard
JarmuzÇ, o. Lucjan SzczepanÂski, o. bp Stanisøaw Dowlaszewicz, br. Wincenty Kosiewicz, o. Andrzej Zbroja, o. Leszek Pietrusiak, o. Ryszard Pociej, o. Bogusøaw Czuryøo,
o. Dariusz Mazurek, br. Grzegorz Adamczyk. J. Bajowski, Boliwia franciszkanÂska,
KrakoÂw 1999.
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Peru
Na wniosek generaøa zakonu o. Lanfranco Serriniego, w 1988 r.
prowincja sÂw. Antoniego i bø. Jakuba StrzemieÎ podjeÎøa sieÎ misji
w Peru. PraceÎ rozpoczeÎto w Pariacoto, miejscowosÂci poøozÇonej ok.
1 200 m n.p.m. Do misji nalezÇy 70 wiosek lezÇaÎcych na obszarze
1 000 km2. W poczaÎtkowej fazie nieodzowna byøa materialna pomoc
biskupa diecezji Chimbote Luisa BambareÂna. W zawartej z diecezjaÎ
umowie Pariacoto przekazano na rzecz zakonu, ktoÂry przejaÎø na
siebie odpowiedzialnosÂcÂ za teÎ placoÂwkeÎ. W 1990 r. zaøozÇono kolejny
klasztor w Limie. W 5 lat poÂzÂniej misja zostaøa poszerzona o placoÂwkeÎ
w 300-tysieÎcznym Chimbote, odlegøym 400 km od Limy porcie rybackim nad Oceanem Spokojnym. Franciszkanie objeÎli tam parafieÎ,
skøadajaÎcaÎ sieÎ z czeÎsÂci miejskiej i wiejskiej. PosÂroÂd istniejaÎcych 17
parafii bp Luis BambareÂn zaproponowaø zakonowi parafieÎ pod wezwaniem sÂw. Franciszka z AsyzÇu. Praca w Peru byøa niebezpieczna.
WewneÎtrzna wojna wywoøana przez Sendero Luminoso (SÂwietlisty
Szlak) pochøoneÎøa ponad 50 tys. ofiar, wsÂroÂd ktoÂrych znalezÂli sieÎ dwaj
pierwsi misjonarze franciszkanÂscy: o. Zbigniew Strzaøkowski i o. Michaø Tomaszek, zamordowani w Pariacoto 9 sierpnia 1991 r.52 Episkopat peruwianÂski uznaø zamordowanych franciszkanoÂw za meÎczennikoÂw i podjaÎø proces beatyfikacyjny. W pracy przygotowawczej do
procesu w duzÇej mierze uczestniczyli takzÇe franciszkanie z Peru.
Proces zostaø ukonÂczony na etapie diecezjalnym. DokumentacjeÎ
przekazano Stolicy Apostolskiej.
Obecnie franciszkanie pracujaÎ w trzech miejscach w Peru:
1) w parafii Pariacoto, w ktoÂrej obsøugujaÎ 70 punktoÂw duszpasterskich dojazdowych, m.in. w Cochabamba, Quis Quis, Yautan; prowadzaÎ kursy katechistoÂw i lideroÂw spoøecznych; 2) w Limie prowadzaÎ
parafieÎ, duszpasterstwo akademickie oraz centrum medyczne, pracujaÎ z møodziezÇaÎ, dziecÂmi, a takzÇe z ludzÂmi w podeszøym wieku, prowadzaÎ kuchnieÎ dla ubogich, w ktoÂrej wydajaÎ obiady; 3) w Chimbote,
gdzie prowadzaÎ duszpasterstwo obejmujaÎce podobnie jak w Limie:
52
Z. Gogola, DziaøalnosÂcÂ misyjna Braci Mniejszych Konwentualnych w Peru,
KrakoÂw 2003, s. 419-478.
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dzieci, møodziezÇ, ludzi starszych; prowadzaÎ tezÇ duszpasterstwo akademickie i centrum medyczne; znajduje sieÎ tu dom formacyjny dla
postulantoÂw; obsøugujaÎ 10 wiosek. W latach 1988-2009 pracowaøo
w Peru 16 franciszkanoÂw z Polski53.
Paragwaj
Misja w Paragwaju powstaøa dzieÎki inicjatywie o. Rufina Oreckiego. Misjonarz ten po 11-letnim pobycie w Boliwii wyruszyø ± za
wiedzaÎ i zgodaÎ przeøozÇonych ± na poszukiwanie nowych miejsc do
dziaøalnosÂci misyjnej, by moÂc szerzycÂ tam idee sÂw. Maksymiliana.
W roku 1986 dotarø do stolicy kraju AsuncioÂn, gdzie z pomocaÎ nowo
pozyskanych wiernych zaøozÇyø pierwszaÎ placoÂwkeÎ. Zorganizowaø tezÇ
grupeÎ ludzi, ktoÂra wspoÂøpracuje z nim w wydawaniu czasopisma
~'e
~º, odpowiednika polskiego ¹Rycerza Niepokalanejº.
¹TupaÄsy Ne
Pismo ukazuje sieÎ w nakøadzie 15 tys. egzemplarzy i znalazøo uznanie
wsÂroÂd duchowienÂstwa i sÂwieckich, staøo sieÎ de facto jedynym katolickim czasopismem o zasieÎgu ogoÂlnokrajowym. Jest ono niezwykle
poczytne takzÇe poza granicami Paragwaju.
W roku 1992 na zwyczajnej kapitule prowincjalnej zdecydowano
o przyjeÎciu dzieøa o. Oreckiego i oficjalnym uznaniu za misjeÎ Prowincji sÂw. Antoniego i bø. Jakuba StrzemieÎ54. Obecnie w Paragwaju
prowadzone saÎ dosÂcÂ zroÂzÇnicowane prace w trzech placoÂwkach:
1) w AssuncioÂn ± znajduje sieÎ Centrum MI, studio nagranÂ programoÂw religijnych, studium chrystologiczne, studium mariologiczne,
53
Dwaj søudzy BozÇy: o. Michaø Tomaszek i o. Zbigniew Strzaøkowski oraz:
o. Jarosøaw WysoczanÂski, o. Szymon ChapinÂski, o. Marek Wilk, o. Andrzej Pasiut,
o. JoÂzef Cydejko, o. Marek Wawrzyszko, o. Zbigniew Zajchowski, o. Dariusz Mazurek, br. Grzegorz BrozÇyna, o. Stanisøaw Olbrycht, o. Stanisøaw Niedziela, o. Jacek
LeszczynÂski, o. Zbigniew Stanisz, o. Jacek Lisowski. Praca misyjna przyniosøa efekt
powoøaniowy w postaci 3 kapøanoÂw PeruwianÂczykoÂw i 3 klerykoÂw. Relacja o. Jacka
Lisowskiego, Pariocoto 12.03.2009.
54
~'e
~º, (La voz de
Tytuø miesieÎcznika nosi nazweÎ w jeÎzyku guarani ¹TupaÄsy Ne
Maria). 10 anÂos de la presencia de los Franciscanos Conventuales en El Paraguay,
~'e
~º 2003, nr 1/2, s. 3, 10, 14-15; 18 sierpnia 2002 r. na zakonÂczenie papie¹TupaÄsy Ne
skiej mszy sÂw. na Bøoniach w Krakowie Ojciec SÂwieÎty posÂwieÎciø kamienÂ wyjeÎty z grobu
sÂw. Faustyny jako kamienÂ weÎgielny pod budoweÎ Narodowego Centrum Miøosierdzia
BozÇego w Paragwaju. Centrum powstaje przy udziale misji franciszkanÂskiej.
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~'e
~º;
dom formacyjny, postulat, radio oraz wydawnictwo ¹TupaÄsy Ne
prowadzone saÎ kursy formacyjne i duszpasterstwo pielgrzymkowe;
2) w GuarambareÂ ± franciszkanie prowadzaÎ parafieÎ (3 000 wiernych,
na obszarze 64 km2), obsøugujaÎ w czeÎsÂci miejskiej 6 punktoÂw katechetycznych oraz 8 wspoÂlnot wiejskich, ponadto prowadzaÎ szkoøeÎ
parafialnaÎ, o profilu podstawowym i sÂrednim (ponad 1 000 ucznioÂw, kadra liczy 75 pracownikoÂw); 3) w Aregua ± znajduje sieÎ
Centrum Miøosierdzia BozÇego, prowadzona jest dziaøalnosÂcÂ charytatywna i socjalna: organizacja posiøkoÂw dla biednych oraz wøasna
piekarnia, ponadto znajduje sieÎ dom Centrum duchowosÂci, dom
formacyjny dla postulantoÂw. Od roku 1986 do 2008 pracowaøo
w Paragwaju 14 franciszkanoÂw55.
Uganda
W roku 1990 asystent generalny ds. misji, o. Sebald Reil, zasugerowaø prowincji sÂw. Antoniego i bø. Jakuba StrzemieÎ (krakowskiej)
utworzenie misji w Ugandzie56. Projektem tym zainteresowaøa sieÎ
kapituøa prowincjalna w 1992 r. W celu rozeznania i przygotowania
sprawozdania na kolejnaÎ kapituøeÎ prowincjalnaÎ w 1996 r. do Ugandy
udaø sieÎ prowincjaø o. Zdzisøaw Gogola oraz o. Stanisøaw Stryjecki.
Na miejscu przeprowadzono rozmowy z biskupem diecezji Fort Portal (zachodnia Uganda) Paulem L. KalandaÎ; diecezja w tym czasie
obchodziøa 100-lecie swego istnienia57. Kapituøa w 1996 r. zapoznaøa
sieÎ z projektem nowej misji, przesuneÎøa jednak decyzjeÎ o jej utworzeniu o cztery lata. Biskup Paul Kalanda poinformowany o tym
wyraziø gotowosÂcÂ dalszego oczekiwania na franciszkanoÂw z Krakowa. W roku 1999 prowincjaø o. Stanisøaw Stryjecki odwiedziø ponow55

O. Rufin Orecki, o. Stanisøaw StoÂj, o. Mieczysøaw Wilk, o. Leszek Pietrusiak,
o. Marek Wilk, o. Janusz Bajowski, o. Ryszard SÂliwka, o. Jacek Micho, o. Sebastian
Tracz, o. Marek Duda, br. Wincenty Kosiewicz, o. Ryszard JarmuzÇ, br. èukasz Samiec,
br. Grzegorz Adamczyk. Katalog Prowincji sÂw. Antoniego i bø. Jakuba StrzemieÎ,
KrakoÂw 2005, s. 89-91; Relacja o. Ryszard SÂliwka, KrakoÂw 16.10.2008 r.
56
O. Sebald Reil zm. 14.02.1992 r.
57
AKPK, Korespondencja o. Enrique Montero do prowincjaøa z dn. 28.05.1994 r.;
z dn. 15.12.1994 r.; Uganda ± miejsce przyszøej misji, ¹WiadomosÂci z Prowincjiº 1995
nr 4, s. 31-37.
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nie UgandeÎ, ale nie doszøo woÂwczas do spotkania z biskupem Fort
Portal. Powstaøa nowa inicjatywa ± przejeÎcia misji w diecezji Kasanda-Luweero, w miejscowosÂci Kakooge, 90 km od stolicy kraju Kampali. Tym razem kapituøa prowincjalna ± w 2000 r. ± podjeÎøa decyzjeÎ
o przejeÎciu misji w Kakooge. Obecnie pracuje tam trzech zakonnikoÂw58. Na terenie parafii Kakooge zamieszkuje 13 tysieÎcy ludzi,
z czego 4 tysiaÎce to katolicy. Parafia posiada 14 wiosek ¹dojazdowychº, w promieniu 20 km, z ktoÂrych poøowa posiada kaplice: wszystkie saÎ odwiedzane regularnie, raz w miesiaÎcu. Misja prowadzi dziaøalnosÂcÂ charytatywnaÎ poprzez Caritas: ¹adopcjeÎ na odlegøosÂcÂº (okoøo
100 dzieci) i pomoc najubozÇszym. Nadto istnieje duszpasterstwo
chorych oraz organizowane saÎ ¹Maøe WspoÂlnoty ChrzesÂcijanÂskieº59.
Kazachstan
Franciszkanie objeÎli tezÇ swojaÎ posøugaÎ ewangelizacyjnaÎ ludzi
z terenoÂw nalezÇaÎcych niegdysÂ do ZSRR. Od wielu lat pracowaø posÂroÂd NiemcoÂw w Kazachstanie o. Odoryk BenÂ, zesøany do wsi Kramatorowka w latach 1953-1976. Zwolniony z zesøania zamieszkaø
w MiastkoÂwce na Ukrainie, pozostajaÎc na utrzymaniu wiernych.
Dnia 5 listopada 1956 r. na prosÂbeÎ przedstawiciela parafii K. Paruszewskiego zakonnik ubiegaø sieÎ u wøadz o zarejestrowanie siebie
jako duszpasterza. Po odmowie prosÂbeÎ ponowiø 27 listopada: takzÇe
bez pozytywnego rezultatu. W zwiaÎzku z tym o. BenÂ peøniø posøugeÎ
duszpasterskaÎ ¹nielegalnieº. Podejmowane kolejne proÂby zalegalizowania dziaøalnosÂci duszpasterskiej w obwodzie winnickim nie przyniosøy rezultatu, podjaÎø wieÎc starania o jej zalegalizowanie na Syberii.
Po przejsÂciu na emerytureÎ w 1972 r. zamieszkaø w Kustanaju w Kazachstanie. Tam w roku 1975 otrzymaø stosowne zezwolenie. Praco58

AKPK, Sprawozdanie prowincjaøa na zwyczajnaÎ KapituøeÎ prowincjalnaÎ, HarmeÎzÇe 2000, s. 57-61; Uganda, ¹WiadomosÂci z Prowincji sÂw. Antoniego i bø. Jakuba
StrzemieÎ oo. FranciszkanoÂwº 2002 nr 3, s. 25-26.
59
Od roku 2001 w Ugandzie pracowali: o. Stanisøaw ZagoÂrski, o. Bogusøaw
DaÎbrowski, o. Jarosøaw WysoczanÂski, o. Piotr Tymko, br. Piotr GoraÎcy, o. Lucjan
SzczepanÂski oraz klerycy: Marek Warzecha i Mariusz Jakubowski. AFK, Teka Uganda.
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waø gøoÂwnie wsÂroÂd katolikoÂw niemieckojeÎzycznych. W 1990 r. przyjechaø do Kazachstanu, do pomocy, o. Krzysztof Kukuøka60.
O. Odoryk przyjechaø do Polski pod koniec maja 1991 r. na
spotkanie z Ojcem SÂwieÎtym i zmarø nagle dnia 1 czerwca 1991 r.,
w PrzemysÂlu (nasteÎpnego dnia miaø spotkacÂ sieÎ z papiezÇem Janem
Pawøem II)61.
Uzbekistan
W zwiaÎzku ze sÂmierciaÎ o. Odoryka zmieniøa sieÎ sytuacja franciszkanoÂw w Kazachstanie. O. Krzysztof Kukuøka zostaø pozbawiony
prawa przebywania w Kustanaju. Udaø sieÎ do stolicy Uzbekistanu,
do Taszkientu. Tam w maøej kaplicy przerobionej z domu mieszkal60

O. Odoryk BenÂ, ur. 9.03.1912 r. w DoøhomosÂciskach k. SaÎdowej Wiszni, Polak.
Absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. SÂwieÎcenia kapøanÂskie otrzymaø
25.06.1939 r. z raÎk biskupa E. Baziaka. W latach 1939-1943 pracowaø w Boremlu,
w obwodzie øuckim, a w latach 1943-1944 byø kapelanem szpitala we Lwowie; w latach
1944-1945 proboszcz w KamienÂcu Podolskim. W 1945 r. zostaø aresztowany i postawiony, wraz z biskupem øuckim A. SzelaÎzÇkiem, przed saÎdem. Skazany na podstawie
art. 54-1a/11 na 8 lat zesøania. Od 1945 r. do 1953 odbywaø kareÎ w obozach pracy
poprawczej, gdzie pracowaø przy budowie fabryki i w kopalni rud koøo Karagandy.
S. Barcik, Franciszkanie øagiernicy, w: DuchowienÂstwo polskie w sÂwiecie. Materiaøy VII
MieÎdzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Papieski Uniwersytet UrbianÂski, Rzym, 17-18 pazÂdziernika 2002 r., red. A. i Z. Judyccy, TorunÂ 2002, s. 31-33; T. Madaøa, Polscy ksieÎzÇa katoliccy w wieÎzieniach i øagrach sowieckich od 1918 r.,
Lublin 1996, s. 23; M. Nyczek, O. Odoryk Aleksander BenÂ (1912-1991), ¹Nowinyº 1-3
VI 2001, s. 15; Archiwum Diecezji èuckiej (dalej: ADè) znajduje sieÎ w depozycie,
w OsÂrodku ArchiwoÂw, Bibliotek i MuzeoÂw KosÂcielnych. Podstawowymi zÂroÂdøami saÎ
akta zespoøu: Kuria Biskupia èucka (dalej: KBè). ADè, KBè, DuchowienÂstwo øuckie
na terenie Polski. Sprawa uwolnienia 14 ksieÎzÇy øuckich z wieÎzienÂ i øagroÂw sowieckich
1947-1948. W wykazie tym zamieszczona jest informacja, zÇe ¹Ks. Odoryk BenÂ, franciszkanin, byø proboszczem w Boremlu koøo èucka. Za zezwoleniem wøadz sowieckich, w 1944 r. wyjechaø na stanowisko wikarego do KamienÂca Podolskiego. Tam pod
koniec grudnia 1944 r. aresztowany i wywieziony do Kijowa, do wieÎzienia wewneÎtrznego NKGB. Dnia 28 IV 1945 r. przewieziony do wieÎzienia èukianioÂwka w Kijowie,
a staÎd w lecie do Karagandyº. Spotkaøem Czøowieka. Ks. Wøadysøaw BukowinÂski
w pamieÎci wiernych i przyjacioÂø, cz. 1, zebraø i opracowaø ks. W.J. KowaloÂw, Biaøy
Dunajec-OstroÂg 2001, s. 23-24.
61
S. Barcik, Ojciec Odoryk BenÂ ± legenda Kazachstanu, ¹W Nurcie FranciszkanÂskimº 2001 nr 10, s. 147-166; Relacja o. Krzysztofa Kukuøki, KrakoÂw 20.06.2008 r.
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nego, rozpoczaÎø praceÎ duszpasterskaÎ. Przy kaplicy biskup Jan Paweø
Lenga erygowaø parafieÎ62. Obecnie w Uzbekistanie franciszkanie
pracujaÎ: 1) w Taszkiencie ± znajduje sieÎ tu siedziba biskupia misji,
klasztor i parafia, a takzÇe Agencja Informacyjna ¹Agnuzº; prowadzone jest duszpasterstwo w jeÎzykach: rosyjskim, angielskim, koreanÂskim i polskim; franciszkanie prowadzaÎ dziaøalnosÂcÂ charytatywnaÎ
i katechizacyjnaÎ, obsøugujaÎ nadto kapliceÎ w Angrenie; 2) w Samarkandzie ± w parafii dziaøajaÎ grupy: katechetyczna, biblijna i dziecieÎca,
do dyspozycji majaÎ saleÎ komputerowaÎ i telewizyjnaÎ; w ramach prac
charytatywnych we wtorki wydawanych jest ok. 100 darmowych
obiadoÂw; zakonnicy obsøugujaÎ tezÇ jeszcze niezarejestrowanaÎ parafieÎ
w Nawai; 3) w Bucharze ± w historycznym i duchowym centrum
islamu w Uzbekistanie istnieje katolicka parafia, kosÂcioÂø i klasztor
oraz centrum duszpasterskie (w budowie); dziaøa katechumenat oraz
prowadzone jest duszpasterstwo turystyczne (m.in. w hotelach); trwa
dialog mieÎdzyreligijny z wieloma imamami Buchary; 4) w Urgencz ±
w ramach parafii istnieje duszpasterstwo møodziezÇy, organizowane saÎ
dla møodziezÇy obozy letnie; zakonnicy regularnie przygotowujaÎ dorosøych do chrztu sÂw. i innych sakramentoÂw; parafia w Urgencz
utrzymuje staøy kontakt z katolikami w Chiwie i Nukusie; 5) w Ferganie ± w parafii dziaøajaÎ grupy: katechetyczne, biblijna, oazowa,
szkolna (prowadzaÎ korepetycje dla dzieci i møodziezÇy); osÂrodek charytatywny ± ¹szkoøa miøosÂciº ± wydaje codziennie 60 obiadoÂw bied62
Taszkient liczy ok. 2,5 mln mieszkanÂcoÂw. W odlegøosÂci ok. 4 km od kaplicy
staø kosÂcioÂø wybudowany na poczaÎtku XX w. przez zesøanÂcoÂw, w wieÎkszosÂci PolakoÂw. Wøadza radziecka zabraøa kosÂcioÂø i doprowadziøa go do ruiny. W konÂcu pazÂdziernika 1992 r. asystent generalny o. Hubert LipinÂski wraz z prowincjaøem o.
Zdzisøawem GogolaÎ w rozmowie z wøadzami Uzbekistanu otrzymali zapewnienie,
zÇe kosÂcioÂø zostanie przekazany do uzÇytku katolikoÂw. Dnia 30.06.1993 r. zostaø
skierowany oficjalny list do biskupa Lengi z prosÂbaÎ o pozwolenie na prawnaÎ obecnosÂcÂ zakonu w Taszkiencie. Klasztor erygowano 21.10.1993 r. Przebywa w nim
trzech zakonnikoÂw, w tym jeden z prowincji amerykanÂskiej, o. Ivan Rolhoff, afiliowany 29.02.1996 r. na staøe do prowincji. H. LipinÂski, Spotkania z bracÂmi w Europie
SÂrodkowej i Wschodniej w latach 1990-2000, Rzym 2001, s. 69-71; W. Zasøawski,
Rzymskokatolicki KosÂcioÂø w Taszkiencie, tøum. S. Zymon, ¹W Nurcie FranciszkanÂskimº 1995 nr 4, s. 124-129.
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nym; 6) w Nawai ± parafia w trakcie rejestracji; 7) w Gangren ±
parafia w trakcie rejestracji63.
Kaømucja
W dniu 5 sierpnia 1994 r., na wniosek generaøa zakonu o. Lanfranco Serriniego, prowincjaø o. Zdzisøaw Gogola zøozÇyø wizyteÎ prezydentowi Kaømucji, Kirsanowi IlumzÇynowi. Prezydent obiecaø Ojcu
SÂweÎtemu i generaøowi, zÇe cheÎtnie przyjmie na swoÂj teren duchownych
KosÂcioøa katolickiego. Prowincja krakowska podjeÎøa starania o ulokowanie placoÂwki misyjnej w tym panÂstwie. Dnia 18 maja 1995 r. udaø
sieÎ do Kaømucji o. Lucjan SzymanÂski. PodjaÎø praceÎ w parafii sÂw.
Franciszka w ElisÂcie, obsøugiwanej przez dojezÇdzÇajaÎcego z Batajska
k. Rostowa ks. Jarosøawa WisÂniewskiego. O. Lucjan zakupiø na rzecz
parafii dziaøkeÎ o powierzchni 600 m2. Dom, ktoÂry sieÎ tam znajdowaø,
zamieniø na kapliceÎ. Drugi budynek (parterowy), zøozÇony z trzech
pomieszczenÂ, søuzÇyø za mieszkanie. W sierpniu 1995 r. doszøy do
obsøugi kolejne dwie parafie: sÂw. Antoniego, w oddalonym o 246
km od Elisty Gorodowikowsku oraz sÂw. Maksymiliana w Wesoøym,
odlegøym 276 km od Elisty. èaÎcznie w obydwu tych parafiach
w niedzielnej mszy sÂw. bierze udziaø okoøo 30 osoÂb. W Gorodowikowsku nie ma kaplicy, wøadze wydzieliøy czasowo do celoÂw kultowych
trzy pomieszczenia w tzw. starym technikum, nadajaÎcym sieÎ do gruntownego remontu lub rozbioÂrki. Obecnie prowadzone saÎ rozmowy na
temat przydzielenia przez niemieckaÎ fundacjeÎ ¹Renovabisº trzech
drewnianych kaplic dla trzech parafii w Kaømucji64.
Praca pastoralna w Kaømucji polega przede wszystkim na rozmowach z ludzÂmi, co ma zblizÇycÂ duchownych do miejscowych sÂrodowisk, oraz do dawania sÂwiadectwa wøasnym zÇyciem. W ElisÂcie odprawiane saÎ msze sÂw. przez caøy tydzienÂ, oproÂcz soboÂt. W pozostaøych
63

W latach 1991-2008 w Uzbekistanie pracowali: o. Krzysztof Kukuøka, o. Marek
Wawrzyszko, o. bp Jerzy Maculewicz, o. Stanisøaw Kawa, o. Andrzej BrzezinÂski, o.
Tadeusz Gøusiec, o. Wojciech Kordas, o. Grzegorz Kaznowski, o. Piotr Kawa, br.
Marian Pietrzak, o. Lucjan SzymanÂski, o. Franciszek Stopkowicz, o. Stanisøaw Grochowiak, br. Stanisøaw Wrzaszczak, br. Jakub JamroÂz. Archiwum Kurii Prowincjalnej
FranciszkanoÂw w Krakowie (skroÂt: AKPFK), Teka Uzbekistan.
64
AKPFK, Teka Kaømucja.
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parafiach liturgia sprawowana jest jedynie w niedziele i soboty.
Obecnie franciszkanie pracujaÎ w pieÎciu parafiach: 1) w ElisÂcie ±
praca polega na mieÎdzykulturowym i mieÎdzyreligijnym dialogu
z buddystami, wspoÂøpracy z Instytutem Cywilizacji Europejskiej
w Moskwie i Komitetem Redakcyjnym Encyklopedii katolickiej;
nadto prowadzona jest forma duszpasterstwa møodziezÇy i dzieci; franciszkanie z Elisty dojezÇdzÇajaÎ z posøugaÎ kapøanÂskaÎ do WoøgodonÂska;
2) w Wiesoøym ± istnieje parafia wiejska, prowadzona jest praca
z dziecÂmi; 3) w Gorodowikowsku ± podobnie jak w Wiesoøym, parafii wiejskiej, zakonnicy skupiajaÎ sieÎ na pracy z dziecÂmi; 4) w Astrachaniu ± parafia posiada wiele dzieø, m.in. ¹niedzielnaÎ szkoøeÎ dla
dzieciº, duszpasterstwo akademickie, Caritas; prowadzona jest katecheza dla dorosøych oraz praca z dziecÂmi ulicy; 5) w Piatigorsku ±
oproÂcz miejscowej parafii obsøugiwane saÎ placoÂwki w Kisøowodsku,
Newinnomyssku i Stawropolu65.
Ukraina
PrzedøuzÇeniem pobytu franciszkanoÂw na Ukrainie po II wojnie
sÂwiatowej byøa obecnosÂcÂ we Lwowie o. Rafaøa Kiernickiego. W czasie
wycofywania sieÎ Armii Czerwonej przed Niemcami zostaø on osadzony w wieÎzieniu ¹Brygidkiº, z ktoÂrego zdoøaø jednak uciec. W 1944 r.,
po powtoÂrnym opanowaniu Lwowa przez wojska radzieckie, o. Rafaø
zostaø ponownie aresztowany i osadzony w wieÎzieniu na ZofioÂwce,
a nasteÎpnie przewieziony do øagru dla zÇoønierzy AK w Riazaniu,
gdzie przebywaø do 1948 r. Po wyjsÂciu z øagru powroÂciø do Lwowa,
gdzie przez 47 lat pracowaø w katedrze. DzieÎki ogromnej odwadze
i samozaparciu uchroniø katedreÎ lwowskaÎ przed zniszczeniem. DrugaÎ
czynnaÎ sÂwiaÎtyniaÎ katolickaÎ Lwowa byø pofranciszkanÂski kosÂcioÂø sÂw.
Antoniego. Od wrzesÂnia 1991 r. pracowaø w nim o. Lucjan SzymanÂski. Do przekazania tego kosÂcioøa franciszkanom w duzÇym stopniu
przyczyniø sieÎ o. Rafaø Kiernicki. Oficjalnie kosÂcioÂø i parafieÎ przeka-

65

W latach 1995-2008 w Kaømucji pracowali: o. Lucjan SzymanÂski, o. Andrzej
Kulczycki, br. Wojciech Gallak, o. Stanisøaw Wojtowicz, o. Tomasz Pawlik, o. Mirosøaw Pikus, o. Bartosz Hobgarski. AKPFK, Teka Kaømucja.
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zaø zakonowi arcybiskup lwowski Marian Jaworski dekretem z dnia
11 kwietnia 1995 r.66
Od roku 1991 do czasu obecnego na Ukrainie franciszkanie
pracowali w nasteÎpujaÎcych miejscowosÂciach: 1) we Lwowie ± w sanktuarium sÂw. Antoniego; parafia liczy okoøo 500 wiernych, przy parafii
dziaøajaÎ: polska szkoøa, FranciszkanÂski Zakon SÂwieckich, grupa oazowa, ruch AA, punkt medyczny, Caritas (wydawane saÎ posiøki dzieciom); liturgia sprawowana jest w jeÎzykach: polskim, ukrainÂskim
i rosyjskim; punkty dojazdowe: Kurowice i Winniki (wczesÂniej byøy
jeszcze: Szczerzec, SiemianoÂwka i Nawaria67); 2) w Boryspolu ±
parafii liczaÎcej okoøo 100 osoÂb; zakon opiekuje sieÎ tezÇ domem dziecka w Kijowie, ojcowie obsøugujaÎ poza tym ¹dojazdoweº: BarisziwkeÎ
i Winynci; 3) w Haliczu ± do obowiaÎzkoÂw parafialnych nalezÇy obsøuga duszpasterska Jezupola (dojazd); 4) w Boøszowcach ± sanktuarium
maryjnym, znanym z organizacji pielgrzymek i ¹spotkanÂ møodych
chrzesÂcijanº; 5) w Kremenczuku ± z posøugiwaniem w szpitalu chorym na gruzÂliceÎ i dojazdem do Komsomolska i Globyne; 6) w Malinie
± parafii posiadajaÎcej liczne punkty dojazdowe, Malin obsøugiwany
jest od 10 lat; 7) w Krimoku ± z dojazdem do RadomysÂla; 8)
w GroÂdku JagiellonÂskim (obecnosÂcÂ czasowa)68.
Jednym z franciszkanoÂw pracujaÎcych na Ukrainie byø o. Wøodzimierz èozinÂski, ktoÂry przybyø tu w 1990 r. i pracowaø najpierw
66
Jan Paweø II podnioÂsø o. Rafaøa Kiernickiego do godnosÂci biskupiej, konsekracji ± 2.03.1991 r. ± dokonaø abp M. Jaworski. Biskup Rafaø pracowaø w katedrze
lwowskiej do sÂmierci (zm. 23.11.1995 r.); pochowany w katedrze. S. Barcik, Rafaø
Wøadysøaw Kiernicki ± franciszkanin 1912-1995, ¹W Nurcie FranciszkanÂskimº 2000
nr 9, s. 239-283; J. KreÎtosz, Katedra obrzaÎdku øacinÂskiego we Lwowie i jej proboszcz
o. Rafaø Kiernicki OFMConv w latach 1948-1991, Katowice 2003, s. 243.
67
W roku jubileuszowym 800-lecia urodzin sÂw. Antoniego sÂwiaÎtynia zostaøa
podniesiona ± na wniosek prowincjaøa ± do rangi sanktuarium, dekretem arcybiskupa
Mariana Jaworskiego, wydanym 30.05.1995 r., a ogøoszonym 13.06.1995 r.
68
W latach 1991-2008 na Ukrainie pracowali: o. Lucjan SzymanÂski, o. Wincenty
Paryna (²), o. Wøadysøaw Lizun, o. Zygmunt Magier (²), o. Wøodzimierz èozinÂski,
o. Franciszek Patryjak (²), o. Stanisøaw Rok, o. Krzysztof Kozioø, o. Tomasz Ryba, br.
Jarosøaw Rogalski, o. Grzegorz Cymbaøa, o. Aleksander Litwiniuk, o. Andrzej Wanat,
o. Edward Kawa, o. Mikoøaj Orach, o. Krzysztof Pelc, o. Jarosøaw Hrynczyszyn, o.
Piotr FrankoÂw, br. Andrzej Kucharz. Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych. Minikatalog Prowincji sÂw. Antoniego i b. Jakuba StrzemieÎ 2007/2008, s. 39-40.
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w ZÇytomierzu. Od 1991 r. pracowaø w miesÂcie powiatowym Malin,
w diecezji zÇytomierskiej. Rok poÂzÂniej, dokøadnie dnia 1 czerwca
1992 r. katolicy z Malina odzyskali kosÂcioÂø parafialny pw. sÂw. Anny. Dwa lata poÂzÂniej, 26 wrzesÂnia 1994 r., wøadze oddaøy zniszczone
budynki dawnej plebanii. O. Wøodzimierz odrestaurowaø zaroÂwno
kosÂcioÂø, jak i plebanieÎ. O. èozinÂski byø proboszczem w szesÂciu parafiach: 1) w Gorbuøowie (10 wiernych); 2) w Hucie PotijoÂwce (70
parafian); 3) w Buczkach (25 katolikoÂw); 4) w Malinie (250 parafian); 5) w SzczerbatoÂwce (25 wiernych). Tylko katolicy w Malinie
posiadajaÎ kosÂcioÂø, w pozostaøych miejscowosÂciach nabozÇenÂstwa odprawiane saÎ w domach prywatnych.
Drugim kapøanem pracujaÎcym w diecezji zÇytomierskiej byø o.
Franciszek Patryjak. Przebywaø tam od 1992 r. Pismem biskupa zÇytomierskiego Jana PurwinÂskiego z dnia 5 sierpnia 1992 r. zostaø
mianowany proboszczem trzech parafii: w RadomysÂlu (50 wiernych), Krymoku (450 parafian) i Biaøej Krynicy (70 katolikoÂw)69.
Duszpasterz nie dysponowaø ani kosÂcioøem, ani plebaniaÎ, co w znacznym stopniu utrudniaøo regularnaÎ i systematycznaÎ praceÎ wsÂroÂd wiernych70.
2.2.2. PROWINCJA MATKI BOZÇEJ NIEPOKALANEJ
Z SIEDZIBAÎ W WARSZAWIE

Brazylia
Beatyfikacja o. Maksymiliana Kolbego w roku 1971 ozÇywiøa zapaø misyjny w polskich prowincjach. ¹Kraje, ktoÂre wyczekujaÎ przybycia naszych misjonarzy celem zaøozÇenia w nich Niepokalanowa, to
przede wszystkim Indie i Brazyliaº ± te zapisane wiele lat temu przez
niego søowa wzbudziøy refleksje wspoÂøczesnych. Oczy franciszkanoÂw
prowincji warszawskiej zwroÂciøy sieÎ ku Brazylii. Pod koniec roku
1974, dzieÎki porozumieniu biskupa JoseÂ da Silva Chavesa z prowinSchematyzm Diecezji ZÇytomierskiej 1995 r.
AKPK, Sprawozdanie o stanie Prowincji na kapituøeÎ prowincjalnaÎ, Kalwaria
Pacøawska 1996, s. 90 (mps).
69
70
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cjaøem o. Mariuszem PaczoÂskim wyjechaø do Brazylii o. Augustyn
Januszewicz, doktor teologii i mistrz nowicjuszy klerykoÂw. W styczniu
nasteÎpnego roku doøaÎczyli do niego: o. Euzebiusz Wargulewski, o.
Marek Ignaszewski, o. Mirosøaw Kramek i br. Edmund Grabowiecki.
PodjeÎli oni praceÎ w diecezji Uruau w stanie Goias71. Misja brazylijska
pomysÂlana zostaøa jako wotum wdzieÎcznosÂci za beatyfikacjeÎ MeÎczennika OsÂwieÎcimskiego72. Od 1977 r. w poblizÇu stolicy kraju zaczaÎø sieÎ
tworzycÂ Jardim da Imaculada (¹OgroÂd Niepokalanejº ± NiepokalanoÂw Brazylijski). Od roku 1979 zaczeÎto wydawacÂ miesieÎcznik ¹Cavaleiro da Imaculadaº, czyli brazylijskiego ¹Rycerza Niepokalanejº.
Nakøad w ciaÎgu kilku lat przekroczyø 60 tysieÎcy egzemplarzy. CiaÎgle
wzrastaøa liczba tworzonych i obsøugiwanych parafii; zaczeÎøy napøywacÂ coraz liczniejsze powoøania brazylijskie. W 2003 r. zostaøa utworzona brazylijska prowincja zakonna pod patronatem sÂw. Maksymiliana Kolbego. W 1989 r. Jan Paweø II utworzyø diecezjeÎ w Luzjanii,
a o. Augustyna powoøaø na jej pierwszego biskupa. Przez 15 lat søuzÇyø
on jako ordynariusz diecezji, po zwolnieniu z obowiaÎzkoÂw ordynariusza podjaÎø praceÎ misjonarza w Amazonii. SaÎ to tereny, gdzie istnieje ogromna potrzeba ewangelizacji a brakuje kapøanoÂw73.
Kenia
OproÂcz misji poøudniowoamerykanÂskich prowincja podjeÎøa takzÇe
praceÎ na kontynencie afrykanÂskim. W pazÂdzierniku 1979 r. biskup
diecezji Meru w Kenii Silas Njiru odwiedziø PolskeÎ. Byø roÂwniezÇ
w Niepokalanowie. Klasztor-wydawnictwo wywarø na nim duzÇe wra71

Katalog Prowincji MB Niepokalanej w Polsce 2000, Warszawa 2000, s. 239.
W.Z. GøeÎboki, Jardim da Immaculada. NiepokalanoÂw franciszkanÂski w Brazylii 1974-1986, ¹Lignum Vitaeº 2008 nr 9, s. 287-373.
73
A.R. Soczewka, Droga zÇycia o. biskupa Augustyna Stefana Januszewicza,
Jubilata w kapøanÂstwie, chronologicznie przedstawiona, ¹Lignum Vitaeº 2008 nr 9,
s. 23-37; ¹Misje FranciszkanÂskieº, NiepokalanoÂw 2008 nr 2 (13). Brazylia jest krajem
wielu kultur, ras, narodowosÂci i religii. Na obszarze blisko 9 mln km2 zÇyje 150 mln
mieszkanÂcoÂw. OproÂcz rodzimych, mocno zakorzenione saÎ wierzenia pochodzenia
afrykanÂskiego. Obecnie nasilajaÎ sieÎ dziaøania roÂzÇnych sekt i ruchoÂw pseudoreligijnych. Sam katolicyzm przechodziø tam roÂzÇne dosÂwiadczenia i wstrzaÎsy, z marksizujaÎcaÎ
teologiaÎ wyzwolenia na czele. Na terenie Brazylii pracujaÎ takzÇe franciszkanie z innych
prowincji zagranicznych.
72
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zÇenie. W rozmowie z prowincjaøem o. Stanisøawem Frejlichem poprosiø o pomoc dla swojej drukarni, nieczynnej od kilku lat. SpraweÎ
skierowano do generaøa zakonu o. Vitalisa Bommarco. W zwiaÎzku
z tym w sierpniu 1980 r. udaø sieÎ do Kenii Sekretarz Generalny do
spraw Misji, o. Sebald Reil, by rozpoznacÂ na miejscu mozÇliwosÂci
misyjnego zaangazÇowania zakonu w Kenii. Biskup zaproponowaø
trzy rozwiaÎzania: 1) zaøozÇenie nowej placoÂwki misyjnej, 2) przejeÎcie
misji juzÇ rozpoczeÎtej i potrzebujaÎcej pomocy, 3) przejeÎcie misji rozwinieÎtej. PrzyjeÎto drugie rozwiaÎzanie.
Misja Ruiri, odlegøa od centrum diecezji Meru o 13 km, zostaøa
zaøozÇona na poczaÎtku XX w. przez wøoskich misjonarzy74. Znajdowaøy sieÎ w niej maøy kosÂcioÂø i budynek, ktoÂry moÂgø pomiesÂcicÂ
5 zakonnikoÂw. Na obszarze tym 1/4 ludnosÂci stanowili katolicy. PlacoÂwka posiadaøa 10 stacji misyjnych, z ktoÂrych najdalsze oddalone
byøy o 20 km, oraz 14 szkoÂø nauczania poczaÎtkowego, z czego 6
katolickich. Warunki klimatyczne dobre (1 500 m n.p.m.). Zakon
przyjaÎø zaproszenie biskupa i powierzyø przejeÎcie misji prowincji
Matki BozÇej Niepokalanej (warszawskiej). Po podziale prowincji
w 1986 r. misjeÎ przejeÎøa prowincja sÂw. Maksymiliana z siedzibaÎ
w GdanÂsku. NasteÎpnaÎ placoÂwkeÎ przyjeÎto w Limuru w archidiecezji
Nairobi, potem Nairobi-Karen (dom formacyjny), Nairobi South
¹Cº (kuria kustodialna) oraz Subukia (Narodowe Sanktuarium Maryjne) w diecezji Nakuru. W roku 2004 delegatura prowincjalna
w Kenii zostaøa podniesiona do rangi kustodii prowincjalnej; pierwszym kustoszem zostaø o. Tadeusz Brzozowski. Kustodia rozwijaøa
sieÎ, pozyskujaÎc wsÂroÂd ludnosÂci tubylczej kapøanoÂw i zakonnikoÂw75.
Tanzania
Franciszkanie warszawscy przybyli do Tanzanii 10 pazÂdziernika
1988 r., w szoÂstaÎ roczniceÎ kanonizacji sÂw. o. Maksymiliana. PierwszaÎ
placoÂwkeÎ zaøozÇono w miejscowosÂci Mwanga; teren byø zamieszkany
74
Misjonarze ze Zgromadzenia Consolata Fathers (Zgromadzenie Matki BozÇej
Pocieszenia). W 1926 r. ustanowiono wikariat apostolski, ktoÂry w 1953 r. zostaø podniesiony do rangi diecezji. Annuario Pontificio per L'anno 1989, s. 384.
75
Kenia, nowa obecnosÂcÂ w Afryce, ¹WiadomosÂci z Prowincji sÂw. Maksymiliana
Kolbegoº (dalej: WzPM) 1987 nr 2, s. 127-129.
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w wieÎkszosÂci przez muzuømanoÂw. PoczaÎtkowo msze sÂwieÎte sprawowano w budynku szkolnym, poÂzÂniej ± w garazÇu; obecnie jest juzÇ
sÂwiaÎtynia. Parafia posiada 7 kaplic; znajdujaÎ sieÎ one w promieniu
30 km. Od roku 1996 w Mwanga znajduje sieÎ redakcja ¹Shajaa
Imaculataº (¹Rycerza Niepokalanejº). Arusha-Poli Singisi ± to druga placoÂwka tej misji. Trzecia placoÂwka miesÂci sieÎ w stolicy kraju Dar
es Salaam. Franciszkanie pracujaÎ tam od 1997 r.; zaøozÇyø jaÎ o. Dominik Sobolewski76.
Burkina Faso
Franciszkanie pracujaÎ w Burkina Faso od 2001 r. To jedyna misja
prowadzona przez zakon w krajach afrykanÂskich z jeÎzykiem francuskim. Misje tworzaÎ zakonnicy z Wøoch (z prowincji Abruzzo) i Polski
(prowincja Matki BozÇej Niepokalanej). Misja poøozÇona jest w miasteczku Sabou, okoøo 100 km od stolicy kraju. OkresÂlenie ¹miasteczkoº daleko odbiega od naszych wyobrazÇenÂ o miesÂcie. TworzaÎ je
stojaÎce przy drodze lepianki, nie ma energii elektrycznej. Misja lezÇy
praktycznie w buszu. Ludziom doskwiera brak wody, zÇeby jaÎ zdobycÂ,
odbywajaÎ nawet 10-kilometrowe wyprawy. OproÂcz istniejaÎcego
klasztoru i centrum medycznego powstaje drugi dom zakonny
w stolicy kraju Ouagadougou. Jego budowa rozpoczeÎøa sieÎ w 2009 r.;
w klasztorze przewidziano prowadzenie formacji kandydatoÂw do
zakonu i kapøanÂstwa. W czerwcu tegozÇ roku placoÂwkeÎ wizytowaø
asystent generalny o. Tadeusz SÂwiaÎtkowski. Inwestycja zostaøa
ukonÂczona we wrzesÂniu 2009 r.77
76
Katalog FranciszkanÂskiej Prowincji Matki BozÇej Niepokalanej w Polsce, Warszawa 2000, s. 201-204.
77
Nazwa panÂstwa w miejscowym jeÎzyku oznacza ludzi, ktoÂrzy posiadajaÎ swojaÎ
godnosÂcÂ. Burkina Faso to jeden z najbiedniejszych krajoÂw sÂwiata. Nie wysteÎpujaÎ tam
bogactwa naturalne. Permanentnie brakuje wody. Nie ma atrakcji turystycznych.
Analfabeci stanowiaÎ 80% ludnosÂci. SÂrednia zÇycia wynosi ok. 47 lat. Islam wyznaje 6
mln mieszkanÂcoÂw; chrzesÂcijan jest 2 mln, z czego 1,5 mln stanowiaÎ katolicy. FranciszkanÂskie centrum medyczne w Sabou jest w peøni profesjonalne, prowadzaÎ je razem
z siostrami zakonnymi. B. Febo, Burkina Faso. Una missione che cresce nel nome del
Vangelo della carit, ¹Il missione francescanoº 2009 nr 6, s. 17-20; www.franciszkanie.pl,
dn. 20.06.2009 r.
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Rosja
Od sierpnia 1993 r. dziaøa w Moskwie misja franciszkanoÂw prowincji Matki BozÇej Niepokalanej. Pierwszym jej przeøozÇonym byø o.
Grzegorz Cioroch. Zostaø tam skierowany przez wøadze zakonne na
zaproszenie abpa Tadeusza Kondrusiewicza. W lutym 1994 r. o.
Cioroch zapoczaÎtkowaø w Moskwie dziaøalnosÂcÂ franciszkanÂskiego
wydawnictwa, ktoÂre pozwoliøo rosyjskim czytelnikom poznacÂ osobeÎ
i charyzmat sÂw. Franciszka z AsyzÇu. Wydawaø roÂwniezÇ publikacje
dotyczaÎce duchowosÂci i kultury franciszkanÂskiej. Zainicjowaø wydawanie søynnej Rosyjskiej encyklopedii katolickiej; z zespoøem redakcyjnym encyklopedii wspoÂøpracowaø o. Ireneusz MikosÂ78. Franciszkanie w Moskwie wydawali nadto czasopismo ¹Bøagowiestnikº. O.
Grzegorz Cioroch wykøadaø w WyzÇszym Seminarium Duchownym
Panny Maryi KroÂlowej ApostoøoÂw. DynamicznaÎ dziaøalnosÂcÂ o. Ciorocha przerwaøa tragiczna sÂmiercÂ79.
Franciszkanie z prowincji warszawskiej pracowali ponadto:
w Tule ± o. Janusz Moroz; w Kaøudze ± o. Mirosøaw Kopczewski;
w Kaliningradzie ± o. Czesøaw Kozioø i o. Waldemar Mackiewicz80.
Dnia 13 maja 2001 r. powstaøa Kustodia Generalna FranciszkanoÂw
pod wezwaniem sÂw. Franciszka z AsyzÇu z siedzibaÎ w Moskwie; zarzaÎdzaø niaÎ generaø zakonu. W moskiewskim klasztorze franciszkanoÂw, a jednoczesÂnie siedzibie wydawnictwa i redakcji Rosyjskiej
encyklopedii katolickiej zbiera sieÎ spora czeÎsÂcÂ inteligencji rosyjskiej
stolicy. Z kolei w Sankt Petersburgu, w klasztorze dedykowanym sÂw.
Antoniemu cudotwoÂrcy, franciszkanie prowadzaÎ seminarium duchowne, w ktoÂrym ksztaøcaÎ sieÎ liczni kandydaci do kapøanÂstwa
78
G. Cioroch, J. Sroka, ObecnosÂcÂ i perspektywy rozwoju zakonu w Rosji, ¹Lignum Vitaeº 2007 nr 8, s. 530-534; S.B. Tomczak, Cioroch Grzegorz OFMConv,
¹Studia FranciszkanÂskieº 2005 nr 15, s. 545-546.
79
O. Grzegorz Cioroch (ur. 13.02.1962) zginaÎø w wypadku samochodowym
14.07.2004 r., na trasie BrzesÂcÂ-MinÂsk na Biaøorusi, wracajaÎc z urlopu w Polsce. Pogrzeb odbyø sieÎ 19 lipca 2004 r. w Niepokalanowie. Mszy sÂw. przewodniczyø metropolita moskiewski abp T. Kondrusiewicz. Misjonarz zostaø pochowany na cmentarzu
w Niepokalanowie. www.franciszkanie.pl, dn. 14.07.2009 w 5. roczniceÎ sÂmierci.
80
W. Nadworny, Franciszkanie w Rosji, ¹W Nurcie FranciszkanÂskimº 1996 nr 5,
s. 135-142.
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z Rosji, Biaøorusi, Ukrainy i Kazachstanu. W Kaøudze i Tule zakonnicy prowadzaÎ aktywnaÎ praceÎ parafialnaÎ. SÂlady franciszkanÂskiej
obecnosÂci znalezÂcÂ tezÇ mozÇna w Kaliningradzie, Biaøorusi i na Kaukazie81.
2.2.3. PROWINCJA SÂW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
Â SKU
Z SIEDZIBAÎ W GDAN

Ekwador
Ekwador jest panÂstwem interesujaÎcym pod wzgleÎdem turystycznym; posiada bogactwa naturalne, w tym duzÇe zasoby ropy naftowej.
Niemniej problemem spoøecznym jest znaczne uboÂstwo mieszkanÂcoÂw kraju (80% populacji, w tym 20% ludnosÂci zÇyje w neÎdzy). RzaÎdy saÎ niestabilne; w ciaÎgu 10 lat zmieniaøy sieÎ azÇ 11-krotnie. Prowincja
sÂw. Maksymiliana Marii Kolbego misje w Ekwadorze rozpoczeÎøa
w roku 1995, w miesÂcie Santo Domingo de los Colorados. Przybyø
tu woÂwczas o. Mirosøaw Karczewski. Jest on obecnie przeøozÇonym
domu zakonnego. Ekwador cierpi na brak kapøanoÂw. Biskup diecezji, do ktoÂrej przybyø franciszkanin, posiadaø zaledwie 18 kapøanoÂw
dla 300 tysieÎcy wiernych. We wrzesÂniu 1999 r. franciszkanie rozpoczeÎli budoweÎ kosÂcioøa w Santo Domingo, w styczniu nasteÎpnego roku
przystaÎpili do budowy klasztoru. DzieÎki wsparciu wielu ludzi dobrej
woli, w tym takzÇe franciszkanoÂw z kustodii kanadyjskiej, prace posteÎpowaøy w szybkim tempie. Dnia 30 listopada 2003 r. generaø zakonu o. Joachim Giermek w obecnosÂci prowincjaøa o. Jerzego Norela, kustosza z Kanady o. Wacøawa Sokoøowskiego oraz biskupa
Wilsona Moncayo Jalila (z Santo Domingo) dokonaø posÂwieÎcenia
klasztoru. Otwarto tezÇ centrum medyczne dla ubogich oraz stoøoÂwkeÎ
dla dzieci82.
Drugim miejscem obecnosÂci franciszkanoÂw gdanÂskich jest rejon
Shushufindi w Amazonii, przy parafii sÂw. Franciszka z AsyzÇu; zakon81

www.franciszkanie.pl, dn. 16.07.2009.
Album Generale OFMConv, Roma 2000, s. 143; L. Marini, Ecuador ¹Parti per
L1Ecuadorº, ¹Il missionario francescanoº 2009 nr 1, s. 28-29.
82
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nicy przybyli tu 1 sierpnia 1999 r. Jest to placoÂwka typowo misyjna.
Misjonarze majaÎ pod opiekaÎ okoøo 10 stacji i kaplic dojazdowych,
niektoÂre w trudno dosteÎpnych miejscach. PrzeøozÇonym misji jest o.
Michaø Paga. Kolejnym miejscem pracy franciszkanoÂw jest Tulcan-Carchi. Budynek konwentu zostaø wybudowany przez kapucynoÂw
przed 65 laty, w stylu kolonialnym. W roku 1998 kapucyni opusÂcili
misjeÎ, a budynek przekazali biskupowi. Ordynariusz diecezji Tulcan
zaprosiø franciszkanoÂw z polskiej prowincji sÂw. Maksymiliana Marii
Kolbego do pracy misyjnej, przekazujaÎc im pokapucynÂski klasztor
i przylegøy donÂ kosÂcioÂø. Dwuskrzydøowy budynek wymagaø powazÇnego remontu. PraceÎ w rektorskim kosÂciele pw. sÂw. Franciszka franciszkanie gdanÂscy podjeÎli 23 lipca 1999 r. Klasztor erygowano kanonicznie 29 listopada 2003 r. Przy klasztorze istnieje postulat, do
ktoÂrego przyjmowani saÎ kandydaci do zakonu. Delegatem prowincjaøa na Ekwador jest o. Eugeniusz Wetta83.
Litwa
Franciszkanie z prowincji sÂw. Maksymiliana podjeÎli praceÎ duszpasterskaÎ w Wilnie, w kosÂciele pw. WniebowzieÎcia NajsÂwieÎtszej Maryi Panny na Piaskach. KosÂcioÂø ten jest znakiem czasoÂw, w ktoÂrych
Litwa byøa jeszcze nieschrystianizowana. Od XIV w. jest tezÇ znakiem
obecnosÂci franciszkanoÂw na Litwie. Po okresie zaboroÂw zostaø odzyskany przez zakon. Po wybuchu II wojny sÂwiatowej klasztor w Wilnie
przynalezÇaø do prowincji warszawskiej, oÂwczesny prowincjaø o. Maurycy Madzurek mianowaø na rektora franciszkanÂskiego kosÂcioøa
w Wilnie o. Kamila WeøymanÂskiego. W czasach stalinowskiego terroru i przesÂladowania KosÂcioøa o. Kamil dla wielu ludzi byø oparciem
moralnym i duchowym. Prowadziø dziaøalnosÂcÂ patriotyczno-wychowawczaÎ wsÂroÂd møodziezÇy wilenÂskiej. SzczegoÂlnaÎ opiekaÎ otaczaø ministrantoÂw, byø opiekunem duchowym dziewczaÎt z Sodalicji MarianÂskiej. DziaøalnosÂcÂ ta nie uszøa uwagi radzieckich organoÂw bezpieczenÂstwa. O. WeøymanÂski byø obserwowany i inwigilowany. Przez
trzy lata gromadzono obciaÎzÇajaÎce go materiaøy operacyjne. Dnia 24
lutego 1949 r. zamknieÎto kosÂcioÂø i aresztowano o. Kamila. Po kilku83

www.franciszkanie.pl, dn. 20.06.2009 r.
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tygodniowych przesøuchaniach, 25 maja 1949 r. minister bezpieczenÂstwa Litewskiej Republiki Radzieckiej skazaø go na 25 lat tzw. pobytu
w wychowawczym obozie pracy. Wyrok uzasadniono ¹aktywnaÎ dziaøalnosÂciaÎ antyradzieckaÎ i nacjonalistycznaÎº. Franciszkanin przebywaø
roÂwniezÇ w obozach pracy na terenach Kazachstanu. Tuøaczka zakonnika po radzieckich øagrach trwaøa dziesieÎcÂ lat. Na podstawie amnestii w 1959 r. o. Kamil zostaø zwolniony z wieÎzienia. PowroÂciø na LitweÎ
z zamiarem osiedlenia sieÎ w Wilnie, na co jednak nie otrzymaø zezwolenia wøadz. Nie mogaÎc peønicÂ funkcji kapøanÂskich w Wilnie, weÎdrowaø z miejsca na miejsce, pracujaÎc jako duszpasterz w roÂzÇnych
parafiach84. O. Kamil WeøymanÂski przez wiele lat zabiegaø u wøadz
panÂstwowych i kosÂcielnych o odzyskanie klasztoru i kosÂcioøa, najstarszej sÂwiaÎtyni katolickiej w Wilnie (w 1949 r. sÂwiaÎtynia zostaøa zamknieÎta przez wøadze radzieckie, przez 50 lat w kosÂciele miesÂciøo
sieÎ archiwum NKWD; budynek stopniowo popadaø w coraz wieÎkszaÎ
ruineÎ). Ostatecznie 15 maja 1998 r. czeÎsÂcÂ obiektoÂw franciszkanÂskich,
zrujnowana i zdewastowana, powroÂciøa do prawowitych wøasÂcicieli;
klasztor pozostaø w reÎkach miejscowej grupy ¹ludzi wpøywowychº
(mimo pozytywnego dla franciszkanoÂw wyroku)85.
Innym miejscem obecnosÂci franciszkanoÂw byøy Miedniki (Medininkai). Søynna wilenÂska Ostra Brama byøa kiedysÂ BramaÎ MiednickaÎ,
poniewazÇ od niej zaczynaø sieÎ trakt zamiejski wiodaÎcy do Miednik.
W okresie najwieÎkszego rozkwitu miejscowosÂci Miedniki zwane KroÂlewskimi byøy jednym z ochronnych grodoÂw zamykajaÎcych wejsÂcie
do stolicy od wschodu, na szlaku prowadzaÎcym do MinÂska, SmolenÂska i Moskwy. Obecnie Miedniki saÎ nieduzÇym przygranicznym miasteczkiem, poøozÇonym na wschodzie rejonu wilenÂskiego (28 km od
Wilna).
84

O. Kamil WeøymanÂski ur. 23.01.1910 r., zm. 14.03.1999 r. (w Wilnie). Po
zakonÂczeniu dziaøanÂ wojennych nie skorzystaø z mozÇliwosÂci wyjazdu do Polski
w ramach repatriacji, chciaø dzielicÂ los PolakoÂw, ktoÂrzy pozostali w miesÂcie; pozostaø
w Wilnie. Archiwum FranciszkanoÂw w Warszawie, sygn. I.XII.1, ProtokoÂø zdawczo-odbiorczy z dn. 5.12.1934 r.; O. Marek HaøabanÂski OFMConv/www.franciszkanie.pl;
autor artykuøu widziaø kosÂcioÂø i jego stan techniczny w roku 1987.
85
www.franciszkanie.pl, dn. 20.06.2009 r.
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NajdøuzÇej, bo przez kilkanasÂcie lat, w Miednikach pracowaø o.
Kamil WeøymanÂski; byø proboszczem. Jak juzÇ wspomniano, o. Kamil
wciaÎzÇ zabiegaø o powroÂt kosÂcioøa w Wilnie do zakonu. Kiedy 2 stycznia 1990 r. zostaø zrehabilitowany i odzyskaø prawa obywatelskie,
przystaÎpiø do jeszcze intensywniejszych dziaøanÂ w tym kierunku. Po
odzyskaniu przez LitweÎ niepodlegøosÂci (11 marca 1990 r.), doczekaø
sieÎ przybycia na LitweÎ møodych franciszkanoÂw z prowincji gdanÂskiej.
Powierzyø im obowiaÎzki duszpasterskie w Miednikach, a sam przenioÂsø sieÎ do Wilna. Duszpasterstwo w Miednikach objaÎø o. Søawomir
Skwarczek. Generaø zakonu uprawomocniø pobyt franciszkanoÂw,
erygujaÎc ± pismem z dnia 7 czerwca 1994 r. ± klasztor pw. sÂw. Kazimierza KroÂlewicza86.
Na zaproszenie biskupa Jana we wrzesÂniu 2005 r. franciszkanie
gdanÂscy przybyli do Køajpedy, do posøugi w parafii pw. sÂw. JoÂzefa
Robotnika. Powstaøa nowa dzielnica miasta pod wezwaniem sÂw.
Brunona z Kwerfurtu (7 stycznia 2007 r.) z zÇyczliwosÂciaÎ przyjeÎøa
praceÎ franciszkanoÂw. Na razie wierni zbierajaÎ sieÎ w kaplicy znajdujaÎcej sieÎ przy ul. Debreceno g-nies 387.
ÂW
3. MISJE BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNO
Â ZEFA OBLUBIENÂCA NAJSÂWIEÎTSZEJ MARYI
3.1. PROWINCJA SÂW. JO
PANNY Z SIEDZIBAÎ W KRAKOWIE

Po zakonÂczeniu I wojny sÂwiatowej, w miejsce dawnych prowincji
zakonnych z lat zaboroÂw ustanowiono w 1921 r. dwie jednostki
administracyjne kapucynoÂw w Polsce, tj. komisariat warszawski
i komisariat krakowski. Trzeba tu nadmienicÂ, zÇe kapucyni udzielali
sieÎ w pracach misyjnych takzÇe w okresie zaboroÂw; byøy to jednak
przedsieÎwzieÎcia jednostkowe88. Dopiero na poczaÎtku XX w. kapu86
Archiwum Kurii Prowincjalnej w GdanÂsku, Teka Miedniki; www.franciszkanie.pl, dn. 20.06.2009 r.
87
Relacja prowincjaøa o. Adama Kalinowskiego, GdanÂsk 10.04.2009 r.
88
Zakon Braci Mniejszych KapucynoÂw rozpoczaÎø swojaÎ dziaøalnosÂcÂ w Polsce
w 1681 r. SamodzielnosÂcÂ (od prowincji czeskiej) uzyskaø w 1761 r. Znanym kapucynÂ-
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cyni zaangazÇowali sieÎ w misje w szerszym zakresie. WiaÎzaøo sieÎ to
z osobaÎ o. Honorata JedlinÂskiego, ktoÂry udaø sieÎ do Brazylii, gdzie
pracowaø w latach 1901-1906, w stanie Rio Grande de Sul89.
W latach dwudziestych wyjechali do StanoÂw Zjednoczonych: o.
Bruno Moskal i o. Czesøaw Szuber, ktoÂrzy pracowali wsÂroÂd Polonii
jako kaznodzieje.
Estonia
W okresie mieÎdzywojennym do pracy misyjnej w Estonii, prowadzonej przez prowincjeÎ bawarskaÎ, wøaÎczyø sieÎ komisariat krakowski.
W Estonii istniaøy cztery parafie: w Tallinie, Narva, Tartu, Alga.
Zorganizowano je jeszcze w okresie rzaÎdoÂw carskich. Parafie te
liczyøy øaÎcznie okoøo 1 600 osoÂb, w wieÎkszosÂci PolakoÂw. W roku
1931 wyjechaø do Estonii o. Tadeusz Kraus, ktoÂry osiadø w Narva.
Jego dziaøalnosÂcÂ duszpasterska nie ograniczaøa sieÎ jednak tylko do
Narva, ale obejmowaøa swym zasieÎgiem wszystkich PolakoÂw zamieszkujaÎcych EstonieÎ, takzÇe poza wymienionymi wyzÇej osÂrodkami
± øaÎcznie ok. 2 000 osoÂb, oraz katolickaÎ ludnosÂcÂ miejscowaÎ. Warunki
pracy byøy trudne: surowy klimat, duzÇe odlegøosÂci, trudnosÂci komuskim misjonarzem na Syberii byø o. Elizeusz z UsÂciøuga, ktoÂry pracowaø wsÂroÂd polskich
zesøanÂcoÂw i tubylczych plemion poganÂskich. Drugim misjonarzem okresu niewoli
narodowej byø o. Marcin PodgoÂrski, kapelan marynarzy na Morzu Czarnym (1838).
Za dziaøalnosÂcÂ duszpasterskaÎ spotkaøy go przesÂladowania rzaÎdu carskiego; zostaø
zesøany do prawosøawnego monastyru w Tomnikawie w guberni tambowskiej. Po
niedøugim czasie przeniesiono go do Laponii (rosyjskiej), tam tezÇ najprawdopodobniej zmarø. Innym zasøuzÇonym misjonarzem byø o. Florian Topolski z Podola. Po
kasacie klasztoroÂw na Woøyniu wyemigrowaø do Francji, skaÎd udaø sieÎ na misje do
Chin. WroÂciø do Francji po 10 latach pracy. Zmarø w Lyonie w opinii sÂwieÎtosÂci (1844).
Z kolei apostoøami Indii byli: o. Kamil StudzinÂski i o. Emanuel Søowik. Archiwum
Krakowskiej Prowincji KapucynoÂw w Krakowie (APKK), sygn. APZ 79-VI-1,
M. Michaøek, Misje oo. KapucynoÂw PolakoÂw, 1964 (rkps); J.L. Gadacz, WsteÎp, w:
Søownik polskich kapucynoÂw, t. 1, Wrocøaw 1985; G. Bartoszewski, PoczaÎtki zakonu
kapucynoÂw na ziemiach polskich 1681-1810, ¹ChrzesÂcijanin w SÂwiecieº 1983 nr 9, s. 25-38; M. Chmielewska, Relacje kapucynoÂw z rodzinaÎ kroÂlewskaÎ Jana Sobieskiego,
¹Studia FranciszkanÂskieº 2008 nr 18, s. 309-316.
89
J. Marecki, Dzieje Zakonu KapucynoÂw w okresie II Rzeczypospolitej, KrakoÂw
2000, s. 337, 482; E. Picucci, Un secolo tra gli indios dell Amazzonia, ¹L'Osservatore
Romanoº 2009 nr 173 (30.07.2009), s. 6.
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nikacyjne90. Kazania gøosiø w jeÎzykach: estonÂskim, rosyjskim, niemieckim i polskim. Na terenie Estonii do wybuchu II wojny sÂwiatowej pracowaøo 16 kapøanoÂw, w tym 6 kapucynoÂw z Polski. Praca
misjonarzy ulegøa znacznemu ograniczeniu od roku 1940, po wkroczeniu do Estonii Armii Czerwonej. Duchowni katoliccy zaczeÎli
opuszczacÂ kraj. Od roku 1945 ± przez dwa lata ± o. Tadeusz Kraus
byø jedynym kapøanem katolickim w caøej Estonii. PowroÂciø do Polski
po 33 latach pracy, w roku 1964. W Polsce, z racji znajomosÂci jeÎzykoÂw, podjaÎø sieÎ pracy tøumacza91. Podobny przebieg pracy byø udziaøem o. Lucjana Ruszaøy, pochodzaÎcego roÂwniezÇ z komisariatu krakowskiego. Do Estonii wyjechaø w listopadzie 1933 r. Wøadze kosÂcielne ustanowiøy go proboszczem najpierw w Dorpacie, a od 1935 r.
w Petseri. Poza pracaÎ duszpasterskaÎ umacniaø sÂwiadomosÂcÂ narodowaÎ
zamieszkujaÎcych tam PolakoÂw. Wyczerpany i wyniszczony zmarø
w szpitalu w Tallinie 30 stycznia 1945 r.; miaø zaledwie 37 lat92.
Syria
Kolejnym misjonarzem z komisariatu krakowskiego byø o. Peregryn Malinowski. Ten wyjechaø do Syrii i Libanu w roku 1937; zasiliø
misjeÎ kapucynoÂw prowincji lyonÂskiej. Przez pierwszy rok pobytu
pracowaø w Bejrucie, gdzie uczyø jeÎzyka arabskiego i francuskiego93.
W roku 1939 wyznaczono mu praceÎ duszpasterskaÎ w kosÂciele sÂw.
Ludwika; byø wikariuszem parafii. Prowadziø katechezeÎ oraz uczyø
w szkole misyjnej jeÎzyka francuskiego. Byø spowiednikiem w zÇenÂ90
APKK, sygn. APZ 78-IX-2, Materiaøy biograficzne. Misje OO. KapucynoÂw
w Estonii; R. Fyda, Polonia w Estonii, ¹Nasza PrzeszøosÂcÂº 1994 nr 81, s. 242;
W. Michaøowski, Kapucyni w Estonii w latach 1931-1964, KrakoÂw 2000.
91
APKK, sygn. APZ 87-II-1/2, Wspomnienia misjonarza z Estonii; J. Czerniakiewicz, Repatriacja ludnosÂci polskiej z ZSRR 1944-1948, Warszawa 1987, s. 111, 132;
tenzÇe, Repatriacje z ZSRR w latach 1944-1956, ¹Sprawy MieÎdzynarodoweº 44(1991) z.
4, s. 104.
92
J. Siedlecki, Losy PolakoÂw w ZSRR w latach 1939-1986, Londyn 1987, s. 235;
T. Kraus, Z niwy misyjnej w Estonii, ¹Wzlot Serafickiº 1936 nr 3, s. 14-16; tenzÇe,
PamieÎtajmy o misjach. Listy naszych OO. Misjonarzy z Estonii. Narva 1936, ¹PokoÂj
i Dobroº 1937 nr 5, s. 56; nr 6, s. 68.
93
P. Malinowski, MoÂj pierwszy rok misyjny, ¹WiadomosÂci z Prowincji Krakowskiej KapucynoÂwº 1939 nr 1, s. 13; nr 2, s. 35-39.
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skich domach zakonnych. Przez pewien czas peøniø obowiaÎzki duszpasterskie wsÂroÂd SyryjczykoÂw i LibanÂczykoÂw w Syrii94.
WoøynÂ
W roku 1940, na wøasnaÎ prosÂbeÎ, udaø sieÎ na WoøynÂ o. Serafin
Kaszuba. SÂwieÎcenia kapøanÂskie otrzymaø w 1933 r., UkonÂczyø studia
na Wydziale Filozoficznym UJ w Krakowie z tytuøem magistra filozofii. Wybuch II wojny sÂwiatowej zastaø go we Lwowie. Na terenie
Woøynia pozbawionego kapøanoÂw podjaÎø sieÎ pracy duszpasterskiej
w bardzo trudnych warunkach i niebezpiecznej sytuacji wojennej.
W 1958 r. wøadze miasta RoÂwnego zabroniøy mu peønicÂ posøugi kapøanÂskiej. O. Serafin podjaÎø woÂwczas ukrytaÎ ± w pojeÎciu wøadz nielegalnaÎ ± praceÎ misyjnaÎ. Groziøo za to wieÎzienie, a nawet sÂmiercÂ.
SÂwiadom niebezpieczenÂstwa o. Serafin Kaszuba odwiedzaø wiernych, gøosiø kazania, udzielaø sakramentoÂw; tropiony przez milicjeÎ,
szkalowany w prasie, pozbawiony staøego miejsca zameldowania,
nieustannie sÂledzony, jesieniaÎ w roku 1963 udaø sieÎ do Kazachstanu, gdzie staø sieÎ roÂwniezÇ weÎdrownym duszpasterzem katolikoÂw rozproszonych na rozlegøych terenach. W swoich weÎdroÂwkach misyjnych przeszedø UkraineÎ, Kazachstan i SyberieÎ95. Aresztowany, skazany na wygnanie, nasteÎpnie zamknieÎty w zakøadzie odosobnienia,
skaÎd uciekø ± przez 19 lat peøniø søuzÇbeÎ BozÇaÎ. Zmarø we Lwowie 20
wrzesÂnia 1977 r. Misjonarza pochowano na cmentarzu Janowskim96.
Podobnego losu dosÂwiadczyli dwaj inni misjonarze kapucynÂscy, ktoÂ94

APKK, sygn. APZ 107-I-8, P. Malinowski, Z dziejoÂw duszpasterstwa polskiego
w Libanie. Fragmenty WspomnienÂ, GdanÂsk 1975 (mps); sygn. APZ 107-IX-1, J.M.
Cygan, Malinowski Antoni Paweø, w zakonie Peregryn (1913-1988).
95
A. Janocha, O. Serafin Alojzy Kaszuba z Zakonu OO. KapucynoÂw 1910-1977.
Misjonarz Woøynia, Syberii i Kazachstanu, KrakoÂw 1981; B. Kordek, DziaøalnosÂcÂ
duszpasterska o. Serafina Kaszuby na Woøyniu w latach 1945-1958, KrakoÂw 1977;
S. Pyza, ZÇycie heroiczne i mysÂl ojca Serafina Kaszuby, Biaøy Dunajec-OstroÂg 2005;
O. Serafin Alojzy Kaszuba, Zapiski z Kazachstanu, Biaøy Dunajec-OstroÂg 2006.
96
H. Warachim, O. Serafin Kaszuba Apostoø KosÂcioøa Milczenia, KrakoÂw 1993,
s. 10-25; Søuga BozÇy o. Serafin Kaszuba. Materiaøy z sympozjum posÂwieÎconego zÇyciu
i dziaøalnosÂci Søugi BozÇego o. Serafina Kaszuby, kapucyna. WSD KrakoÂw, 5 III 1994,
red. J. Marecki, KrakoÂw 1994.
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rzy pracowali na terenach ZSRR: o. Hilary Wilk i o. Albin Janocha,
ci jednak powroÂcili do kraju97.
Gwatemala
SzczegoÂlne ozÇywienie prac misyjnych polskich kapucynoÂw nastaÎpiøo w ostatnich dziesiaÎtkach lat XX w. W 1972 r. podjeÎto misjeÎ
w Gwatemali.
Misja w Gwatemali powstaøa 5 listopada 1956 r. jako misja hiszpanÂska. Parafia Quezaltepenque (diecezja Zapaca), w ktoÂrej zaczeÎli
pracowacÂ polscy kapucyni, rozlegøa na 4 tys. km2, obejmowaøa okoøo
30 tysieÎcy ludzi. Na obszarze tym znajdujaÎ sieÎ rozproszone i liczne
wioski. W roku 1973 przybyøo na misjeÎ 8 polskich kapucynoÂw:
o. Damian Delekta, o. Stanisøaw CichonÂ, o. Franciszek Konopka,
o. Aleksander Smerecki, o. Jan Bartnowski, o. Ryszard Modelski
i o. Franciszek Pietruch98. Poruszanie sieÎ po trudnym terenie wiaÎzÇe
sieÎ z wieloma problemami, gdyzÇ nie wszeÎdzie mozÇna dostacÂ sieÎ samochodem. W takich wypadkach drogeÎ nalezÇy przebycÂ konno, najczeÎsÂciej na mule, czasami pieszo. W listach misjonarzy znajdujemy wiele
razy wzmianki o takim wøasÂnie podroÂzÇowaniu po Gwatemali. Duszpasterstwo jest zatem weÎdrowne. W zwiaÎzku z tym do miary duzÇego
problemu urasta sprawa katechizacji w misji gwatemalskiej. Trudno
jest niaÎ objaÎcÂ wszystkie wioski, w niektoÂrych z nich nie widziano od
wielu lat kapøana. O takim przypadku wspomina w lisÂcie m.in.
o. Ryszard Modelski. Wioska Waleriano, nalezÇaÎca do parafii Quezaltepeque, odlegøa jest o 40 km od siedziby misji (blisko granicy
z Salwadorem): o. Ryszard byø pierwszym kapøanem, ktoÂry tam dotarø i zorganizowaø katechezy dla jej mieszkanÂcoÂw99. Innym proble97
O. Hilary Wilk, ¹Kapucyni i Misjeº 1999 nr 10, s. 8; APKK, sygn. APZ 132-IX-2, Kalendarz za rok 2002 z biogramem o. Hilarego Wilka, k. 13v; H. Wilk, Ty nie
zginiesz, Lublin 2001; A. Janocha, Pod opiekaÎ Matki BozÇej. Wspomnienia Sybiraka
1939-1956, Wrocøaw 1993, s. 299.
98
R. Modelski, WeÎdroÂwki misyjne wsÂroÂd wulkanoÂw Gwatemali, Gwatemala-Rzym 1981, s. 12; J. Mizera, Kapucyni w Gwatemali, ¹Echo Misyjneº 1974 nr 10,
s. 50-54.
99
¹MieÎdzynarodowy Biuletyn Informacyjny KapucynoÂwº 1974 nr 20, s. 4-5;
R. Modelski, Byøy miejsca, gdzie stawiaøem kroki jako pierwszy ksiaÎdz, w: tenzÇe,
WeÎdroÂwki misyjne, s. 100.
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mem byøa i jest katechizacja dzieci, gdyzÇ wedøug o. Modelskiego:
¹Poziom wiedzy religijnej wynoszonej z domoÂw jest zerowyº100.
Problemem jest nauczanie duzÇych grup dzieci w roÂzÇnym wieku.
Z braku dostatecznej liczby ksieÎzÇy katechizacja odbywa sieÎ wyøaÎcznie w kosÂcioøach i punktach katechetycznych, a nie w szkoøach101.
Obok problemoÂw katechetycznych istnieje kwestia maøzÇenÂstw. DuzÇy
procent mieszkanÂcoÂw z terenu misji zÇyje w zwiaÎzkach niesakramentalnych, bywa tezÇ, zÇe maøzÇenÂstwa zawierajaÎ dzieci; o maøzÇenÂstwie
decydujaÎ zwykle rodzice102. DuzÇe trudnosÂci w pracy misyjnej sprawiajaÎ wciaÎzÇ zÇywe kulty poganÂskie, powstaøe na bazie starych religii
indianÂskich w wyniku swoistej akomodacji z chrzesÂcijanÂstwem. Jednym z nich jest kult Conquistadora, ktoÂry wywodzi sieÎ z XVI w.
i wiaÎzÇe z podbojem Indian przez HiszpanoÂw. Innym kultem, np.
w San Andreas, jest kult bozÇka przypominajaÎcego sÂw. JudeÎ. Szerzenie prawdziwej wiary w Gwatemali nie uøatwia tezÇ dziaøalnosÂcÂ mormonoÂw i sekty Amigos de Dios, ktoÂre bardzo czeÎsto przyciaÎgajaÎ
niesÂwiadomy religijnie, prosty lud. KolejnaÎ przeszkodaÎ jest wiara
w czary i zabobony. SzczegoÂlnie ludnosÂcÂ indianÂska bardziej ufa czarownikom i szamanom nizÇ lekarzom czy misjonarzom103.
W roku 1994 do Gwatemali przybyø br. Robert Wieczorek i rozpoczaÎø praceÎ w Bocaranga, doøaÎczajaÎc do innych misjonarzy z wielu
krajoÂw Europy i kontynentu amerykanÂskiego. Misjonarze pracujaÎ
w dwoÂch osÂrodkach; w centrum misji i w tzw. brus, tj. w okolicznych
wioskach. JeÎzykiem urzeÎdowym jest jeÎzyk francuski, natomiast dla
porozumienia sieÎ z tubylcami misjonarze z roÂzÇnych narodoÂw (Francuzi, Wøosi, Kanadyjczycy, Niemcy i Amerykanie) muszaÎ tezÇ poznacÂ
jeÎzyk sango. W dosÂcÂ szybkim czasie usÂwiadomiono sobie, zÇe teren nie
jest bezpieczny. W napadzie rabunkowym zginaÎø br. Robert Gucwa
(15.02.1994)104.
100

R. Modelski, Katechizacja, w: tenzÇe, WeÎdroÂwki misyjne, s. 103.
A. Smerecki, Przygotowanie do Pierwszej Komunii SÂwieÎtej, w: R. Modelski,
WeÎdroÂwki misyjne, s. 81.
102
R. Modelski, Katechizacja, w: WeÎdroÂwki misyjne, s. 105.
103
R. Modelski, Wiara w czary i wroÂzÇby, w: WeÎdroÂwki misyjne, s. 134.
104
R. Wieczorek, List z serca Afryki, KrakoÂw 2002, s. 19, 21, 40.
101

DZIAèALNOSÂCÂ MISYJNA I ZAGRANICZNA POMOC DUSZPASTERSKA

215

Duszpasterstwo w Bocaranga polscy kapucyni przejeÎli w roku
1986. Kapucyni budzili zdziwienie miejscowej ludnosÂci, ktoÂrej obce
byøy i niezrozumiaøe dla tego kreÎgu kulturowego i tradycyjnej struktury plemiennej surowe wymagania zÇycia konsekrowanego (wczesÂniej ewangelizacjeÎ tych terenoÂw prowadziø KosÂcioÂø baptystoÂw). Praca
misjonarska nie przynosiøa efektoÂw w postaci nowych powoøanÂ
i rozwoju seminarium. Natomiast jednym z pozytywnych skutkoÂw
dziaøalnosÂci kapucynoÂw byøa praktyka tzw. pasazÇu, tj. przechodzenia
do KosÂcioøa katolickiego. CzeÎstym motywem przejsÂcia byøo øaÎczenie
rodzin w jednej wierze i w jednym KosÂciele.
Republika Centralnej Afryki
Od roku 1985 kapucyni pracujaÎ w Republice Centralnej Afryki
(RCA)105, gdzie pierwszym polskim misjonarzem kapucynem byø o.
Ryszard Modelski, oraz w Czadzie. Najlepiej udokumentowane saÎ
misje kapucynÂskie w Afryce, w Republice Centralnej Afryki106. Misjonarze pracujaÎ w szkoøach formacyjnych dla przyszøych katechistoÂw
(osoby sÂwieckie, odpowiedzialne za wspoÂlnoty w miejscach, gdzie
misjonarz nie przebywa na staøe), seminariach dla przyszøych kapøanoÂw i kandydatoÂw do kapøanÂstwa. PomagajaÎ ludziom chorym. DziaøajaÎ na polu osÂwiaty i wychowania møodziezÇy. MajaÎ swoÂj wkøad
w przygotowywaniu materiaøoÂw duszpasterskich w jeÎzykach krajoÂw
misyjnych.
Turcja
Kapucyni polscy komisariatu krakowskiego stworzyli m.in. møodaÎ wspoÂlnoteÎ przy parafii sÂw. Antoniego w Izmirze w Turcji. Kapu105

WczesÂniej istniaøa tam misja kapucynoÂw francuskich. R. Wieczorek, List
z serca Afryki, KrakoÂw 2002, s. 12.
106
Republika Centralna Afryki ma dosÂcÂ burzliwaÎ historieÎ. PoczaÎtkowo RCA
nalezÇaøa do suøtanatu Bagirmi, nasteÎpnie staøa sieÎ koloniaÎ francuskaÎ. NiepodlegøosÂcÂ
RCA uzyskaøa w roku 1960. Pomimo uzyskania niepodlegøosÂci kraj ten nalezÇy do
grupy najbardziej niestabilnych politycznie i nierozwinieÎtych gospodarczo panÂstw
Czarnego LaÎdu. W roku 2000 proklamowano republikeÎ. Kapucyni i misje, ¹Biuletyn
Misyjny Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych KapucynoÂwº 2000-2003
nr 1-3, s. 15.
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cynÂska misja rozpoczeÎøa sieÎ juzÇ sto lat wczesÂniej, opiekowali sieÎ niaÎ
zakonnicy z roÂzÇnych europejskich prowincji. PosÂroÂd ogromnej miejskiej aglomeracji kapucyni peøniaÎ funkcjeÎ ¹oazyº. Misjonarze polscy
intensywnie uczaÎ sieÎ jeÎzyka i kultury tureckiej, aby mozÇliwie jak
najgøeÎbiej wniknaÎcÂ w sÂrodowisko. Bracia w Turcji nie noszaÎ habitoÂw
ani nie gøoszaÎ kazanÂ. O apostolstwie decyduje ich obecnosÂcÂ i chrzesÂcijanÂskie sÂwiadectwo zÇycia. IstotaÎ misji jest uzyskanie aprobaty spoøeczenÂstwa tureckiego, co nie jest øatwe. Bracia czujaÎ sieÎ potrzebni,
widzaÎ pierwsze efekty swej obecnosÂci w postaci zÇyczliwych reakcji
i przychylnosÂci miejscowej ludnosÂci. DzisÂ jako jedna z nielicznych
kustodia turecka ma powoøania zakonne. Obecnie znajduje sieÎ tam
15 braci, poza Europejczykami (8 WøochoÂw, 2 PolakoÂw, 1 Francuz)
jest tezÇ Hindus i 3 TurkoÂw.
Kapucyni zaczeÎli tezÇ spieszycÂ z pomocaÎ duszpasterskaÎ roÂzÇnym
prowincjom zakonu w Europie (Austria, BiaøorusÂ, Czechy, Francja,
Szwecja, Ukraina, Wøochy) i poza niaÎ (praca wsÂroÂd Polonii, zwøaszcza w USA). Kapucyni majaÎ roÂwniezÇ misje w Rosji i Libanie.
W XX w. powstaøy kolejne misje kapucynÂskie: w Gabonie, a takzÇe
w Buøgarii107.
3.2. PROWINCJA SÂW. WOJCIECHA I SÂW. STANISèAWA
Â W Z SIEDZIBAÎ W WARSZAWIE
OO. KAPUCYNO

Kapucyni warszawscy prowadzaÎ dziaøalnosÂcÂ duszpasterskaÎ i misyjnaÎ w krajach: èotwa, Szwecja, BiaøorusÂ, Gabon, Australia.
èotwa
Historia obecnosÂci zakonu w tym kraju sieÎga czasoÂw sprzed II
wojny sÂwiatowej, kiedy pracowali tam zakonnicy z Niemiec108. Ka107

Relacja o. Gracjana Majki, KrakoÂw 21.04.2009 r.
MisjeÎ zaszczepienia zakonu na èotwie podjeÎøa w 1927 r. prowincja bawarska
kapucynoÂw. Pierwszy klasztor zostaø zaøozÇony dwa lata poÂzÂniej, w Skaistkalnie. W 1938
r. zostaø utworzony Komisariat Generalny KapucynoÂw na èotwie. Po zaborze èotwy
przez ZSRR, zamknieÎte zostaøy wszystkie klasztory w kraju. W 1949 r. aresztowano 4
zakonnikoÂw i skazano na 10 lat øagroÂw. Innych zesøano. Ci, ktoÂrzy unikneÎli represji,
z koniecznosÂci przeszli do duszpasterstwa parafialnego. Odrodzenie zÇycia kapucynÂ108
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pucyni warszawscy prowadzaÎ duszpasterstwo parafialne w Rydze
i budujaÎ w Olaine, niedaleko stolicy kraju, kosÂcioÂø oraz klasztor.
MiejscowosÂcÂ ta powstaøa w okresie, gdy èotwa znajdowaøa sieÎ
w granicach ZSRR i dotaÎd nie posiadaøa sÂwiaÎtyni. Katolicy øotewscy
nalezÇaÎ do religijnej mniejszosÂci, dominuje protestantyzm, a wøasÂciwie
spoøeczenÂstwo miejscowe w znacznej mierze jest ateistyczne baÎdzÂ
przynalezÇy do roÂzÇnego rodzaju sekt, a nawet widoczny jest nawroÂt
do pierwotnych kultoÂw poganÂskich. Kapucyni na èotwie angazÇujaÎ sieÎ
roÂwniezÇ w duszpasterstwie szpitalnym i katechetycznym. ZwiaÎzani saÎ
ze SzkoøaÎ PolskaÎ w Rydze. W wyniku przemian politycznych po
1991 r. staøo sieÎ mozÇliwe odrodzenie zÇycia kapucynÂskiego na èotwie. Bracia kapucyni z klasztoroÂw øotewskich zostali wøaÎczeni do
prowincji warszawskiej109.
Szwecja
Na prosÂbeÎ generaøa zakonu o. Flavio Carraro kapucyni warszawscy podjeÎli sieÎ w roku 1985 przyjeÎcia misji w Szwecji. Pierwsza
grupa misjonarzy przybyøa do Sztokholmu 8 pazÂdziernika 1986 r.
Zakonnicy zamieszkali przy stoøecznej katedrze. Od roku 1987 kapucyni posøugiwali w roÂzÇnych parafiach celem blizÇszego poznania
kraju i ludzi. PierwszaÎ formalnie erygowanaÎ placoÂwkaÎ byø klasztor
w Lidkoping, przeniesiony poÂzÂniej do SkoÈvde. W 1994 r. zostaø
zaøozÇony kolejny dom ± w Sztokholmie-Nacka. Od roku 2000 istnieje trzecia placoÂwka misyjna w Angered koøo Goeteborga, przejeÎta od
zgromadzenia pasjonistoÂw. Przy kazÇdym z tych klasztoroÂw prowadzone jest duszpasterstwo parafialne. Bardzo maøa liczba katolikoÂw,
pochodzaÎcych gøoÂwnie z emigracji (Polacy, Latynosi) oraz zesÂwiecczenie spoøeczenÂstwa stanowiaÎ duzÇe wyzwanie dla kapucynoÂw110.
skiego na èotwie staøo sieÎ mozÇliwe dopiero w wyniku przemian politycznych po 1991 r.
Od 1997 r. bracia z klasztoroÂw øotewskich zostali wøaÎczeni do prowincji warszawskiej.
www.misje.ofmcap.pl, dn. 20.07.2009 r.
109
www.misje.ofmcap.pl, dn. 20.07.2009 r.
110
Prowincja warszawska kapucynoÂw pw. sÂw. Wojciecha i sÂw. Stanisøawa w 2002 r.
obchodziøa 50-lecie swego istnienia; liczy ponad 300 zakonnikoÂw i 15 klasztoroÂw
w Polsce oraz za granicaÎ (we Wøoszech, Szwecji, na èotwie i Biaøorusi oraz w Gwate-
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BiaøorusÂ
Kapucyni warszawscy przybyli tu (ponownie) w 1938 r., zamieszkali woÂwczas przy kosÂciele w Przeøomie. W wyniku II wojny sÂwiatowej i zmiany granic Polski zostali zmuszeni do opuszczenia placoÂwki
i ewakuacji. Na miejscu jednak pozostali bracia Kryspin Czyszek
i Karol Szczepanek. Br. Kryspin Czyszek pracowaø na Biaøorusi do
1987 r., tj. do swojej sÂmierci. Klasztor w Przeøomie zostaø juzÇ wczesÂniej zlikwidowany, a w 1960 r. rozebrano zabudowania. Drugi z zakonnikoÂw ± br. Karol Szczepanek ± potajemnie ukonÂczyø w cyklu
skroÂconym studia teologiczne i w 1986 r. przyjaÎø w Polsce sÂwieÎcenia
kapøanÂskie. Wøadze radzieckie zaakceptowaøy o. Karola i udzieliøy
mu pozwolenia na sprawowanie czynnosÂci kapøanÂskich. PracujaÎc
w roÂzÇnych miejscach, ostatecznie zostaø proboszczem w Lipniszkach.
Dziaøania duszpasterskie przyniosøy pierwsze powoøania do zÇycia
w zakonie. Byli to: Piotr Jasiewicz i Witold ZÇelwierto. FormacjeÎ
zakonnaÎ odbyli w tajemnicy. Studia teologiczne ukonÂczyli w seminarium duchownym w Rydze. W latach 1988-1990, w czasie pewnej
liberalizacji i politycznej odwilzÇy wøadze radzieckie pozwoliøy KosÂcioøowi katolickiemu na swobodniejszaÎ dziaøalnosÂcÂ na Biaøorusi.
W tym czasie udaøo sieÎ tam kilku kapucynoÂw z prowincji warszawskiej. Niemniej regularna pomoc duszpasterska byøa mozÇliwa dopiero po roku 1990. Przybyli woÂwczas na BiaøorusÂ zakonnicy: Jan BonÂkowski, Krzysztof Groszyk, Tadeusz Kowalski i Klaudiusz Pryzmont.
W poÂzÂniejszym okresie dojechali kolejni misjonarze. Nuncjusz apostolski na Biaøorusi, abp Agostino Marchetto, 4 pazÂdziernika 1995 r.
posÂwieÎciø kosÂcioÂø w Dokszycach. Przy kosÂciele powstaø pierwszy,
wybudowany od podstaw, klasztor kapucynÂski. PrzewidujaÎc umacnianie sieÎ zakonu w tym kraju i liczaÎc na wzrost miejscowych powoøanÂ, prowincjaø o. Kazimierz Synowczyk zwroÂciø sieÎ do generaøa zakonu o ustanowienie wiceprowincji Biaøorusi. Stosowny dekret generaøa wszedø w zÇycie 19 kwietnia 1997 r. Pierwszym przeøozÇonym
nowej jednostki administracyjnej zakonu zostaø, przebywajaÎcy od 12
mali, Salwadorze, Kostaryce i Gabonie). W Polsce w obu prowincjach jest ok. 650
kapucynoÂw, w sÂwiecie ± blisko 11 tys. www.misje.ofmcap.pl, dn 10.04.2009 r.
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lat na Biaøorusi, o. Jan Fibek. Wiceprowincja otrzymaøa za patrona
bø. Honorata KozÂminÂskiego. W 2000 r. drugim wiceprowincjaøem
zostaø, pracujaÎcy dotychczas na èotwie, o. Marek Pasiut. Trzy lata
poÂzÂniej kapituøa wiceprowincjalna potwierdziøa wyboÂr o. Pasiuta na
kolejnaÎ kadencjeÎ.
Kolejna placoÂwka kapucynÂska na Biaøorusi znajduje sieÎ w stutysieÎcznym miesÂcie Moøodeczno. Przed II wojnaÎ sÂwiatowaÎ byøy tam
dwa kosÂcioøy, ale zostaøy zniszczone. Po pierestrojce zostaø odbudowany jeden kosÂcioÂø w parafii sÂw. JoÂzefa. Druga parafia (sÂw. Kazimierza) odrodziøa sieÎ w 2003 r. i zostaøa powierzona opiece duszpasterskiej kapucynom wiceprowincji biaøoruskiej. W dzienÂ Matki BozÇej
Ostrobramskiej, 16 listopada 2005 r., kapucyni otrzymali pozwolenie
na rozpoczeÎcie przygotowanÂ pod budoweÎ nowego kosÂcioøa. BeÎdzie
on posÂwieÎcony sÂw. o. Pio. ZaangazÇowanie parafian jest znaczne, ale
nie saÎ w stanie wøasnymi sÂrodkami zbudowacÂ sÂwiaÎtyni. Obecnie
wierni modlaÎ sieÎ w tymczasowej kaplicy. W niedziele na nabozÇenÂstwa przychodzi ponad 600 osoÂb111.
Gabon
Od sierpnia 2000 r. zakonnicy pracujaÎ w Gabonie. Od arcybiskupa z Libreville otrzymali pierwszaÎ parafieÎ w Essaza, wiosce oddalonej o 24 km od stolicy. Parafia w Essaza, pw. sÂw. Teresy od DzieciaÎtka Jezus zostaøa utworzona w 2004 r. poprzez wydzielenie terenu
z parafii sÂw. Michaøa w Libreville, prowadzonej przez spirytynoÂw.
Rok poÂzÂniej przy kosÂciele w Essaza powstaø maøy klasztor. Mieszka
w nim czterech zakonnikoÂw. Od BozÇego Narodzenia 2002 r. kapucyni przejeÎli opiekeÎ nad dwiema kolejnymi parafiami w diecezji Libreville: parafiaÎ sÂw. Tomasza w Ntoum (Saint-Thomas de Ntoum)
i Matki BozÇej Morza w Cocobeach (Notre-Dame de la Mer Nkoko-Bitsi). Od stycznia 2003 r. w domu parafialnym w Ntoum mieszka o.
Jerzy Siedlecki, administrator obydwu parafii112.

111
112

http://kapucyni-molodeczno.blogspot.com, dn. 4.05.2009 r.
www.misje.ofmcap.pl, dn. 4.05.2009 r.
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Australia
Innym zamorskim terenem misyjnym kapucynoÂw warszawskich,
w okresie gdy istniaøy jeszcze komisariaty, byøa Australia. Pierwszymi
misjonarzami, ktoÂrzy tam osiedli byli: o. Hieronim Myszkowski i br.
Jukundus Komeras, zbiegli z Syberii. O. Hieronim po wielu dosÂwiadczeniach dotarø do Australii w 1953 r. Opiekowaø sieÎ biednymi
i poszkodowanymi przez los. Zmarø nagle 19 listopada 1958 r.
w Brisbane113. Dwa lata wczesÂniej do Australii przybyø br. Jukundus
Komeras (1951). Po przyjezÂdzie o. Hieronima pomagaø mu w pracy
duszpasterskiej i charytatywnej. Brat Jukundus zmarø w Leichhardt
dnia 23 lutego 1980 r.114
Do Australii przyjechali roÂwniezÇ: o. Zygmunt Klimowicz
i o. Kasjan Wolak (z komisariatu krakowskiego), obydwaj byli wieÎzÂniami obozoÂw pracy w Niemczech. W latach 1951-1964 o. Zygmunt
pracowaø wsÂroÂd PolakoÂw, m.in. w parafii Bowen Hills. Poza tym
wykøadaø w seminarium w Plumpton; zakøadaø szkoøy polskie, udzielaø sieÎ spoøecznie115. SzczegoÂlnie zasøuzÇonaÎ postaciaÎ byø o. Kasjan
Wolak (wspoÂøpracowaø z nim wspomniany wyzÇej br. Jukunudus Komeras). Od roku 1955 objaÎø obowiaÎzki proboszcza Bowen Hills
w Brisbane. Pracowaø tam azÇ do sÂmierci. Staø sieÎ postaciaÎ znanaÎ
i szanowanaÎ wsÂroÂd Polonii. Zmarø w 1973 r.116 WsÂroÂd kapucynoÂw,
ktoÂrzy posÂwieÎcili swe siøy i zÇycie rodakom w Australii, byø takzÇe br.
Stanisøaw Dawidowicz. Pracowaø w Plumpton jako gospodarz
i ogrodnik. Zmarø 8 wrzesÂnia 1999 r.
Od poczaÎtku XXI w. Australia staøa sieÎ miejscem wyjazdowym
kapucynoÂw polskich, ktoÂrzy w ramach ¹urlopoÂw szabatowychº obejmujaÎ zasteÎpstwa w parafiach, a przy okazji uczeÎszczajaÎ na kursy
jeÎzykowe, pogøeÎbiajaÎ formacjeÎ braterskaÎ, poznajaÎ tamtejsze realia.
113

L. K. Gadacz, Søownik kapucynoÂw polskich, Wrocøaw 1985, t. 2, s. 91-92.
TamzÇe, s. 588.
115
TamzÇe, s. 570-571.
116
A. Derdziuk, Bracia mniejsi kapucyni w Australii, ¹Studia FranciszkanÂskieº
2008 nr 18, s. 335; Z. KomosinÂski, DziaøalnosÂcÂ o. Kasjana Wolaka wsÂroÂd Polonii
australijskiej, ¹Studia FranciszkanÂskieº 1982, s. 192; S. Marut, SÂw. pamieÎci o. Kasjan
Wolak ± kapucyn, ¹Duszpasterz Polski ZagranicaÎº 1974 nr 2.
114
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4. MISJE BRACI MNIEJSZYCH
4.1. PROWINCJA NIEPOKALANEGO POCZEÎCIA
NAJSÂWIEÎTSZEJ MARYI PANNY (OO. BERNARDYNI)
Z SIEDZIBAÎ W KRAKOWIE

Prowincja swoimi korzeniami sieÎga XV w. i øaÎczy sieÎ z dziaøalnosÂciaÎ w Polsce sÂw. Jana Kapistrana117.
W odrodzonej Polsce bernardyni rozprzestrzeniali sieÎ na terytorium byøych zaboroÂw: rosyjskiego i pruskiego, aczkolwiek braki personalne nie pozwalaøy im woÂwczas objaÎcÂ wszystkich opuszczonych
w okresie niewoli narodowej klasztoroÂw118.
Chiny i Syberia
Wraz z rozwojem zakonu w Polsce wøadze prowincji pomysÂlaøy
o zorganizowaniu misji. Na poczaÎtku XX w. bernardyni rozpoczeÎli
dziaøalnosÂcÂ misyjnaÎ w Chinach i w Japonii. W 1924 r. Stolica Apostolska mianowaøa o. Gerarda Piotrowskiego administratorem apostolskim Poøudniowej Syberii z rezydencjaÎ w Charbinie.
MandzÇuria
SzesÂcÂ lat poÂzÂniej, w 1930 r., bernardyni przejeÎli od prowincji
sÂlaÎskiej sÂw. Jadwigi misjeÎ na Sachalinie JaponÂskim. Obydwie misje
przerwaø wybuch II wojny sÂwiatowej, do ich wznowienia juzÇ nie
doszøo (Sachalin przyøaÎczono do ZSRR)119.

117
A.K. Sitnik, ObecnosÂcÂ Zakonu Braci Mniejszych (BernardynoÂw) na terenach
dzisiejszej Ukrainy (1460-1993), ¹Studia FranciszkanÂskieº 2005 nr 15, s. 381-441;
R. Prejs, Bernardyni w KroÂlestwie Polskim po kasacie 1864 r., w: PieÎcÂset pieÎcÂdziesiaÎt
lat obecnosÂci oo. BernardynoÂw w Polsce 1453-2003, red. W.F. Murawiec, D.A. Muskus, Kalwaria Zebrzydowska 2006, s. 427-511.
118
J. Rusiecki, ZÇycie i dziaøalnosÂcÂ bernardynoÂw na tle stosunkoÂw panÂstwo-KosÂcioÂø w Polsce w latach 1918-1939, ¹W Nurcie FranciszkanÂskimº 2002 nr 11, s. 147-163.
119
W. Czerniak, FranciszkanÂska misja na Sachalinie 1911-1948, Kalwaria Zebrzydowska 2003, s. 50-126; F.M. RosinÂski, PoczaÎtki misji franciszkanÂskich na Sachalinie, ¹Studia FranciszkanÂskieº 1999 nr 10, s. 389-413.
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Kongo
W roku 1971 prowincja podjeÎøa dziaøalnosÂcÂ misyjnaÎ w Republice
Zairu (obecnie Kongo). Na apel pracujaÎcych tam franciszkanoÂw
belgijskich do pracy misyjnej zgøosiøo sieÎ czterech ojcoÂw z prowincji
Niepokalanego PoczeÎcia NMP: Walerian Chromy, Pacyfik Czachor,
Wincenty Guzek i JoÂzef Kot. Do Zairu wyjechali w 1972 r., gdzie
pracowali wraz z franciszkanami belgijskimi takzÇe po powstaniu prowincji afrykanÂskiej sÂw. Benedykta, na terenie ktoÂrej sieÎ znajdowali.
Potem wyjechali jeszcze: o. Jan FilusÂ, o. Jacek Janas, o. Jarosøaw
Kania, o. Teodozjusz Knapczyk, o. Andrzej Komperda, o. Maurycy
Oramus, o. Edward Pawul, o. Stanisøaw Smosna, o. Remigiusz Wawro i o. Seweryn Zych. NiektoÂrzy po kilku lub kilkunastu latach wroÂcili
do Polski, inni podjeÎli praceÎ duszpasterskaÎ w Belgii i Holandii120.
Obecnie szesÂciu bernardynoÂw pracuje w kilku miejscach Demokratycznej Republiki Konga, tj. w Bukama, Kabondo-Dianda, Kamina, Kinkondja i Masangu121.
Libia i Zimbabwe
Bernardyni pracowali tezÇ w Libii ± od lat siedemdziesiaÎtych XX w.
± w Trypolisie i Benghazi; obecnie pozostaø tam tylko jeden misjonarz. Od 1994 r. posøugeÎ misyjnaÎ w Zimbabwe podjeÎli ojcowie: Oskar
GozÂdzik i Tomasz BiaøowaÎs; w 1996 r. przybyli tam kolejni misjonarze: o. Oswald Jasielski, o. Lesøaw Zachura i o. Marceli GeÎsÂla.
Argentyna
ObecnosÂcÂ bernardynoÂw prowincji Niepokalanego PoczeÎcia NMP
w Argentynie datuje sieÎ od 1961 r., kiedy to o. Lucjan èuszczki zostaø
120
Zarys dziejoÂw Prowincji Niepokalanego PoczeÎcia NajsÂwieÎtszej Maryi Panny
w Polsce, w: Schematyzm Prowincji Niepokalanego PoczeÎcia NajsÂwieÎtszej Maryi Panny oo. BernardynoÂw, KrakoÂw 1997, s. 37-39; J. Rusiecki, ZÇycie i dziaøalnosÂcÂ bernardynoÂw w latach okupacji i Polski Ludowej 1939-1952, ¹W Nurcie FranciszkanÂskimº
2003 nr 12, s. 155-180.
121
F. Piwosz, BernardynÂska misja w Kongo, w: PieÎcÂset pieÎcÂdziesiaÎt lat obecnosÂci
oo. BernardynoÂw w Polsce 1453-2003, red. W. Murawiec, D. Muskus, Kalwaria Zebrzydowska 2006, s. 395-401.
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mianowany rektorem Polskiej Misji Katolickiej w tym kraju. Obecnie
pracuje tam siedmiu zakonnikoÂw. Od 1982 r. ojcowie saÎ kapelanami
w domu spokojnej starosÂci. SprawujaÎ takzÇe opiekeÎ duchowaÎ nad
pacjentami miejscowego szpitala oraz mieszkanÂcami osÂrodkoÂw polskich poøozÇonych na terenie Buenos Aires. W 2001 r. ich opiece
zostaøa powierzona parafia w Villa Bosch. Na terenie Argentyny
bernardyni posiadajaÎ takzÇe klasztor usytuowany w Martin Coronado oraz kolejnaÎ parafieÎ ± w Libertad, ktoÂraÎ objeÎli 21 czerwca
2007 r.122 Ta ostatnia placoÂwka duszpasterska poøozÇona jest w poblizÇu wodospadoÂw Iguazu, w prowincji Misiones. Za objeÎciem tej placoÂwki przemawiaøa zaroÂwno potrzeba wsparcia KosÂcioøa lokalnego,
jak i cheÎcÂ pomocy Polakom mieszkajaÎcym w miejscowosÂci Wanda.
Ukraina
CoÂrkaÎ prowincji Niepokalanego PoczeÎcia NMP jest prowincja
sÂw. Michaøa Archanioøa na Ukrainie; posøuguje w niej kilku ojcoÂw
z macierzystej prowincji. Szerzeniu misyjnych ideaøoÂw søuzÇy m.in.
OsÂrodek Powoøaniowy w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Dziaø Misyjny w Muzeum Prowincji w LezÇajsku. W obydwu miejscach zgromadzono kilkaset eksponatoÂw przywiezionych przez misjonarzy.
W ostatnich latach zakonnicy bernardynÂscy zainicjowali prowadzenie duszpasterstwa w Niemczech ± w czterech miejscach; w Belgii
± w trzech miejscowosÂciach; we Wøoszech ± w siedmiu miejscowosÂciach; w USA ± w dwoÂch miejscach oraz po jednym miejscu w Izraelu,
Søowacji, Anglii, Irlandii oraz Ziemi SÂwieÎtej123.
4.2. PROWINCJA MATKI BOZÇEJ ANIELSKIEJ
Z SIEDZIBAÎ W KRAKOWIE

Swymi poczaÎtkami prowincja sieÎga roku 1639. Prowincja prowadziøa i prowadzi misje w roÂzÇnych miejscach na sÂwiecie: w Brazylii, na
Sachalinie, w Konstantynopolu, Ziemi SÂwieÎtej, w Afryce i Australii.
122

V. Brocanelli, Franciszkanie bez granic. Misje Braci Mniejszych w sÂwiecie,
Strasbourg 2009, s. IV-V.
123
J.M. Rusecki, 550 lat dziaøalnosÂci OjcoÂw BernardynoÂw w Polsce, ¹Studia
FranciszkanÂskieº 2003 nr 13, s. 465-479.
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Brazylia
Na rzecz misji w Brazylii dziaøaø jej dawny zakonnik o. Daniel
Kromer (² 1999), ¹wypozÇyczonyº ± jak sam sieÎ okresÂlaø w korespondencji ± do prowincji Niepokalanego PoczeÎcia NMP. ZasøynaÎø jako
duszpasterz treÎdowatych, pracujaÎc w trzech leprozoriach: sÂw. Teresy
we Florianopolis, w stanie Santa Catariana (1950-1954), sÂw. Rocha
w Kurytybie (1966-1968) oraz sÂw. JoÂzefa w Itaborai, w poblizÇu Rio de
Janeiro (1977-1985). KazÇda z tych kolonii liczyøa od 400 do 700
treÎdowatych i okoøo 300 osoÂb pochodzaÎcych z ich rodzin. Zorganizowaø dla nich szkoøy zawodowe i specjalistyczne przychodnie lekarskie124.
Sachalin
W okresie mieÎdzywojennym, w roku 1924 polskie poselstwo
przy Stolicy Apostolskiej zwroÂciøo sieÎ do prowincji Matki BozÇej
Anielskiej, aby wysøaøa na Sachalin jednego kapøana dla duchowej
posøugi wsÂroÂd zamieszkaøych tam PolakoÂw. Prowincja nie byøa
w stanie odpowiedziecÂ pozytywnie, staÎd praceÎ na Sachalinie podjeÎli
bernardyni z prowincji Niepokalanego PoczeÎcia i owocnie tam pracowali125.
Konstantynopol
WsÂroÂd misji prowadzonych na poczaÎtku XX w. przez prowincjeÎ
Matki BozÇej Anielskiej byøa misja w Konstantynopolu. GøoÂwnym
domem misji byø kosÂcioÂø i klasztor NajsÂwieÎtszej Maryi Panny Draperis w dzielnicy Pera. PlacoÂwka ta miaøa charakter mieÎdzynarodowy126. DziaøalnosÂcÂ misjonarska reformatoÂw w Konstantynopolu
obejmowaøa opiekeÎ duchowaÎ nad katolikami obrzaÎdku øacinÂskie124

A.J. Szteinke, O. Daniel Gerard Kromer OFM (1909-1999). Misjonarz Brazylii, ¹Studia FranciszkanÂskieº 2001 nr 11, s. 357-373; A.J. Steinke, N.J. Tonin, Apostoø
treÎdowatych o. Daniel Kromer OFM 1909-1999, KrakoÂw 2009.
125
W. Czerniak, FranciszkanÂska misja na Sachalinie 1911-1948, Kalwaria Zebrzydowska 2003, s. 39.
126
J. Reychman, Dzieje duszpasterstwa polskiego nad Bosforem, ¹Nasza PrzeszøosÂcÂº 1970 nr 33, s. 167-189.
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go127; dwoÂch polskich reformatoÂw: o. Konrad Piramowicz i o. Mikoøaj Kiefer Sosnowski128 (dorywczo takzÇe o. Manswet Aulich) pracowaøo w osadzie Adampol129.
W ramach szeroko pojeÎtej dziaøalnosÂci charytatywnej misjonarze
prowadzili szkolnictwo roÂzÇnego stopnia, w tym takzÇe zawodowe.
W ten sposoÂb mieli wpøyw na wychowanie møodziezÇy. IstotnaÎ posøugaÎ dla misji byøa praca duszpasterska na terenie placoÂwek dyplomatycznych, podnosiøo to jej rangeÎ. Misja peøniøa roleÎ ¹ambasadoraº
religii i kultury polskiej na Bliskim Wschodzie. Polscy emigranci
znajdowali w Turcji praceÎ i azyl polityczny130; wsÂroÂd tych ludzi misjonarze zyskiwali sprzymierzenÂcoÂw w pracy religijnej i narodowej.
Trzeba takzÇe dodacÂ, zÇe misja w Konstantynopolu usytuowana byøa
na pielgrzymim szlaku do Ziemi SÂwieÎtej, staÎd stanowiøa miejsce postoju dla misjonarzy udajaÎcych sieÎ do pracy w Kustodii Ziemi SÂwieÎtej, a takzÇe dla pielgrzymek zmierzajaÎcych do Ziemi SÂwieÎtej. DuzÇe
zasøugi dla duszpasterstwa w Ziemi SÂwieÎtej miaø o. Ekspedyt Stanisøaw Lisiecki, senior polskich reformatoÂw131.
Afryka
WazÇnym momentem zapoczaÎtkowania pracy na rzecz misji zagranicznych byø rok 1971, w ktoÂrym zakonnicy wyjechali na placoÂwkeÎ
misyjnaÎ do Zairu w Afryce, m.in. o. Jerzy Czembor i br. Jacek Pod127
Archiwum Prowincji FranciszkanoÂw ± ReformatoÂw w Krakowie (skroÂt
APRK) sygn.: A 62, J. Bommersbach, Misja polskich franciszkanoÂw ± reformatoÂw
w Konstantynopolu, KrakoÂw 1990, s. 33.
128
Na szczegoÂlnaÎ uwageÎ zasøuguje fakt odznaczenia o. Mikoøaja Kiefera Sosnowskiego krzyzÇem kawalerskim orderu cesarza Franciszka JoÂzefa. Odznaczenie P.O.
Mikoøaja Kiefera-Sosnowskiego Zakonu Braci Mniejszych, ¹Missye Katolickieº 1908
nr 27, s. 196.
129
A.J. Szteinke, Piramowicz Antoni, PSB, t. 26, s. 536-537; S.B. Tomczak,
Sosnowski-Kiefer Mikoøaj Ignacy, w: Søownik polskich pisarzy franciszkanÂskich, red.
H. Wyczawski, Warszawa 1981, s. 450-451; J. Krzyszkowski, Aulich Manswet, PSB, t. 1,
s. 186; M. Handelsman, Adam Czartoryski, PSB t. 4, s. 155.
130
Turcja jako jedyny kraj nie uznaøa rozbioroÂw Polski. K. GaøczynÂska-KilinÂska,
Polacy w kraju PoÂøksieÎzÇyca, KrakoÂw 1924, s. 7.
131
A.J. Szteinke, 75-lecie urodzin o. Ekspedyta Stanisøawa Lisieckiego seniora
polskich franciszkanoÂw w Ziemi SÂwieÎtej, ¹Studia FranciszkanÂskieº 1997 nr 8, s. 355-357.
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leski. Z kolei na misje do Togo w Afryce Zachodniej, do diecezji
Dapaong, wyjechali ojcowie: Hubert Brzozowski, Zdzisøaw Goraj,
Bonifacy Kotys, Tadeusz Nowakowski i Maksymilian Wasilewski
oraz poÂzÂniej czterech innych zakonnikoÂw. Do Libii w 1979 r. wyjechaø o. Romuald KalinÂski i przez 4 lata byø duszpasterzem polskich
robotnikoÂw i sioÂstr zakonnych zatrudnionych w szpitalach. W 1991 r.
podjeÎto praceÎ apostolskaÎ na WybrzezÇu KosÂci Søoniowej oraz w Republice SÂrodkowoafrykanÂskiej. ZaangazÇowani byli ojcowie: Pacyfik
Iwaszko, Filip Mac, Jonasz Madej, Jeremiasz SzewczynÂski oraz br.
Bronisøaw ZajaÎc132.
Papua-Nowa Gwinea
Bracia tej prowincji w 1999 r. udali sieÎ na misje do Papui-Nowej
Gwinei. Wyjechali woÂwczas o. Piotr Rzucidøo i o. Rajmund Wilk133.
Australia
PodjeÎto takzÇe decyzjeÎ co do poprowadzenia duszpasterstwa polonijnego w Australii. Praca w zachodniej Australii datuje sieÎ od
przybycia o. Bolesøawa Smoka do Perth w grudniu 1973 r. Pobyt
o. Bolesøawa Smoka w Australii zachodniej i jego praca zostaøy pozytywnie przyjeÎte zaroÂwno przez ludnosÂcÂ, jak i przez duchowienÂstwo.
W zwiaÎzku z tym rozpoczaÎø on z rektorem ks. Wiktorem DzieÎcioøem
starania o objeÎcie na staøe duszpasterstwa polonijnego w Australii
zachodniej przez prowincjeÎ Matki BozÇej Anielskiej. Do pracy zgøosiøo sieÎ dwoÂch ojcoÂw: Sebastian PeÎpiak i Anioø SroczynÂski. Pierwsza
decyzja definitorium prowincji z dnia 7 listopada 1974 r. byøa negatywna ± ¹ze wzgleÎdu na zaangazÇowanie sieÎ w prace duszpasterskie
w kraju i podjeÎcie zobowiaÎzanÂ wobec misji franciszkanÂskiej w Togoº.
Jednak na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 1975 r. definitorium po
dokøadnym przeanalizowaniu pism, ktoÂre wpøyneÎøy w tej sprawie
i rozwazÇeniu problemu wyraziøo zgodeÎ na wyjazd wyzÇej wspomnianych dwoÂch ojcoÂw i dalszy pobyt o. Bolesøawa Smoka w Australii134.
132
133
134

V. Brocanelli, Franciszkanie bez granic, Strasbourg 2009, s. VI-VII.
TamzÇe.
www.franciszkanie.pl.
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Ojcowie Anioø SroczynÂski i Sebastian PeÎpiak doøaÎczyli do o. Bolesøawa Smoka w 1975 r. Tymczasem pogarszajaÎcy sieÎ stan zdrowia
praøata ks. Witolda DzieÎcioøa skøoniø go do zøozÇenia rezygnacji
z funkcji rektora Polskiej Misji Katolickiej w Australii i rektora Polskiego OsÂrodka Rzymskokatolickiego w Perth, co uczyniø 1 listopada
1975 r. Duszpasterstwo polskie w zachodniej Australii przejeÎli reformaci. Superiorem zespoøu duszpasterskiego zostaø o. Bolesøaw Smok,
a dotychczasowy duszpasterz polonijny ks. W. DzieÎcioø przeszedø na
emerytureÎ135.
Ziemia SÂwieÎta
Franciszkanie od siedmiu wiekoÂw strzegli w imieniu Stolicy
Apostolskiej miejsc sÂwieÎtych w Palestynie. W XIX w. nastaÎpiøo ozÇywienie pobozÇnosÂci zwiaÎzanej z miejscami sÂwieÎtymi, wobec czego
powstawaøy nowe komisariaty Ziemi SÂwieÎtej. Utworzony w 1902 r.
komisariat Ziemi SÂwieÎtej dla Galicji miesÂciø sieÎ w klasztorze sÂw.
Kazimierza w Krakowie (od 1913 r.). Od roku 1919 swojaÎ dziaøalnosÂciaÎ objaÎø caøaÎ PolskeÎ. Szerzyø wsÂroÂd wiernych zainteresowanie
ziemskaÎ ojczyznaÎ Chrystusa: czyniø to poprzez kazania, redagowanie
pisma ¹Gøos Ziemi SÂwieÎtejº i inne publikacje. Jednym z gøoÂwnych
zadanÂ komisariatu byøo zdobywanie ofiar pienieÎzÇnych na potrzeby
prowadzenia dzieø w Ziemi SÂwieÎtej. W latach 1934 i 1935 komisariat
zorganizowaø pielgrzymkeÎ do Ziemi SÂwieÎtej136.
Od 1981 r. datuje sieÎ obecnosÂcÂ reformatoÂw w Ziemi SÂwieÎtej.
Pierwszy przybyø tam o. Augustyn SzymanÂski. Aktualnie z prowincji
Matki BozÇej Anielskiej jest 5 kapøanoÂw i 2 klerykoÂw137. Przez kilka
135

TamzÇe.
A.J. Steinke, C.A. Drzyzgiewicz, E.R. Dymowski, Komisariat Ziemi SÂwieÎtej
w Polsce w latach 1945-1992, ¹Studia FranciszkanÂskieº 1994 nr 6, s. 283-302; Archiwum Prowincji ReformatoÂw (APR), sygn. A ± 153; J. Czerwonka, ZÇycie i dziaøalnosÂcÂ
oo. FranciszkanoÂw ± ReformatoÂw w Krakowie w latach 1863 ± 1914, KrakoÂw 2001,
s. 52-53, (mps mgr).
137
Kustodia Ziemi SÂwieÎtej obejmuje swojaÎ dziaøalnosÂciaÎ Izrael i AutonomieÎ
PalestynÂskaÎ, Liban, SyrieÎ, JordanieÎ i Egipt oraz wyspy Cypr i Rodos. Posiada ona
takzÇe swoje klasztory we Wøoszech, w Hiszpanii, w Argentynie, a takzÇe w Stanach
Zjednoczonych. Na tak rozlegøym terytorium kustodia prowadzi okoøo 70 placoÂwek,
zajmujaÎcych sieÎ animacjaÎ liturgicznaÎ sanktuarioÂw, pracaÎ duszpasterskaÎ, dziaøalnosÂciaÎ
136
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lat w Kustodii Ziemi SÂwieÎtej w Jaffie pracowali o. Jerzy Czembor i br.
Jacek Podleski. NalezÇy tezÇ zauwazÇycÂ postacÂ prowincjaøa o. Anzelma
Szteinke (1978-1984), ktoÂry zainicjowaø wysøanie polskich klerykoÂw
na studia teologiczne do Jerozolimy. Jego wkøad w dzieøo kustodii to
roÂwniezÇ 15 lat pracy w roli komisarza Ziemi SÂwieÎtej, takzÇe bogaty
dorobek historyczno-naukowy dotyczaÎcy polskiej obecnosÂci w Ziemi
SÂwieÎtej. Komisariat organizuje pielgrzymki, pozyskuje sÂrodki materialne na rozwoÂj dziaøalnosÂci apostolskiej. Od roku 1995, za pomocaÎ
kwartalnika ¹Ziemia SÂwieÎtaº przyblizÇa wiernym miejsca sÂwieÎte
i szerzy ich czesÂcÂ138.
Europa
Reformaci pracujaÎ takzÇe w wielu krajach Europy. W 1984 r.
prowincja Matki BozÇej Anielskiej rozpoczeÎøa wspoÂøpraceÎ z prowincjaÎ bawarskaÎ w Niemczech; od 1995 r. wspoÂødziaøaøa z prowincjaÎ
neapolitanÂskaÎ, a od 1996 r. zaangazÇowaøa sieÎ w dzieøa prowadzone
przez prowincjeÎ liguryjskaÎ we Wøoszech. Prowincja sÂwiadczy takzÇe
pomoc personalnaÎ braciom mniejszym w kilku krajach Europy. Od
2007 r. obsøuguje sanktuarium maryjne w Ambergu oraz we Wøoszech (od 1995 r. klasztor w Somma Vesuviana, a od 1996 r. w San
Remo). Od 1993 r. w Norwegii pracuje o. Franciszek Szajer, do
ktoÂrego doøaÎczyli ojcowie: Jeremiasz SzewczynÂski, Ksawery SkrobisÂ
i Zygmunt Majcher.
Po upadku bloku komunistycznego otwarøo sieÎ szerokie pole
pracy apostolskiej w byøym ZwiaÎzku Radzieckim. Z okazji tej skorzystaøa prowincja, podejmujaÎc w 1992 r. praceÎ na Ukrainie: w Kowlu
i Rawie Ruskiej; udali sieÎ tam ojcowie: Wacøaw Bujak, Zygmunt
naukowaÎ i charytatywnaÎ. Obecnie kustodia liczy ponad 300 zakonnikoÂw. OproÂcz
braci nalezÇaÎcych do tej kustodii, pracuje tam 110 misjonarzy z 48 prowincji zakonu.
MieÎdzynarodowy charakter kustodii wyrazÇa sieÎ poprzez obecnosÂcÂ braci reprezentujaÎcych 32 kraje. B. Brzuszek, Drukarnia Kustodii Ziemi SÂwieÎtej FranciszkanoÂw
w Jerozolimie na usøugach PolakoÂw. Bibliografia, ¹Studia FranciszkanÂskieº 1986
t. 2, s. 86-93.
138
A. J. Szteinke, Zøoty jubileusz kapøanÂski o. Ekspedyta Lisieckiego misjonarza Ziemi SÂwieÎtej w Polsce, ¹Studia FranciszkanÂskieº 2001 nr 11, s. 387-389; A.S.
JasinÂski, FranciszkanÂscy stroÂzÇe Przemienienia, ¹Studia FranciszkanÂskieº 2003 nr 13,
s. 111-128.
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Majcher, Roger Mularczyk, Tadeusz Pawøowicz, Mariusz UnizÇycki
oraz br. Adrian BrzoÂzka. Ponadto w Nowosybirsku pracuje o. Gracjan Piotrowski139.
4.3. PROWINCJA SÂW. JADWIGI Z SIEDZIBAÎ WE WROCèAWIU

Prowincja sÂw. Jadwigi powstaøa w 1911 r. jako kontynuacja prowincji o tej samej nazwie istniejaÎcej wczesÂniej w latach 1755-1810,
wydzielonej z prowincji saskiej140. Do prowincji przyøaÎczono tezÇ
dawne klasztory w Kretyndze i Rydze, ktoÂre w roku 1931 daøy poczaÎtek komisariatowi litewskiemu. Po II wojnie sÂwiatowej wieÎkszosÂcÂ
klasztoroÂw prowincji znalazøa sieÎ w granicach Polski. Formalnie prowincjeÎ reaktywowano w 1972 r. W momencie powstania prowincji
sÂw. Jadwigi Zakon Braci Mniejszych posiadaø 64 tereny misyjne, na
ktoÂrych pracowaøo 2 061 zakonnikoÂw. Møoda prowincja sÂlaÎska takzÇe
daÎzÇyøa do posiadania wøasnego terenu misyjnego141.
Ziemia SÂwieÎta
Pierwszym misjonarzem w Ziemi SÂwieÎtej byø o. Wøadysøaw Edward Schneider, ktoÂry do Zakonu Braci Mniejszych wstaÎpiø jako
kapøan diecezjalny. Udaø sieÎ tam na polecenie generaøa w roku
1910. Po przybyciu rozpoczaÎø budoweÎ hospicjum dla pielgrzymoÂw
w Jerozolimie. NasteÎpnie przez osiem lat pracowaø w Aleksandrii,
gdzie wybudowaø klasztor dla sioÂstr boromeuszek, ktoÂre tam sprowadziø. Do Ziemi SÂwieÎtej wyjechali takzÇe: br. Godehard Wojaczek,
o. JoÂzef Kiera, o. Albert Rittner, o. Stanisøaw Kraus i o. Bertrand
139

V. Brocanelli, Franciszkanie bez granic, Strasbourg 2009, s. VI-VII.
W 1911 r. generaø Zakonu Braci Mniejszych erygowaø na SÂlaÎsku prowincjeÎ sÂw.
Jadwigi. Byøo to nie tylko wazÇne wydarzenie dla zakonu, ale roÂwniezÇ dla ludnosÂci
sÂlaÎskiej, ktoÂra byøa bardzo zwiaÎzana z zakonem franciszkanÂskim. Na poczaÎtku XX w.
franciszkanie przezÇywali na SÂlaÎsku ponowny rozkwit zÇycia zakonnego; zakonnicy
zgøaszali sieÎ do pracy misyjnej. Zgodnie z przepisami reguøy i konstytucji generalnych
na misje moÂgø wyjechacÂ ten zakonnik, ktoÂry otrzymaø zgodeÎ swojego ministra prowincjalnego. NajwazÇniejszaÎ placoÂwkaÎ misyjnaÎ zakonu byøa niewaÎtpliwie Ziemia SÂwieÎta,
uchodzaÎca za perøeÎ wszystkich misji. Regula et Constitutiones Generale Fratrum Minorum, Florentia Quaracchi 1922, Cap. XII, § I-II Nr 648-650.
141
¹Gøos sÂw. Franciszkaº (skroÂt: GF) 1929 nr 22, s. 248-249.
140
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ZimolaÎg. O. Schneider poza pracaÎ duszpasterskaÎ zajmowaø sieÎ oprowadzaniem pielgrzymoÂw po miejscach sÂwieÎtych. Pozostawiø wiele
listoÂw i pamieÎtnikoÂw142. NasteÎpcaÎ o. Wøadysøawa w Ziemi SÂwieÎtej
byø br. Godehard Wojaczek; peøniø roleÎ przewodnika pielgrzymoÂw
anglojeÎzycznych. W 1930 r. powroÂciø do prowincji macierzystej143.
Nieco wczesÂniej, bo w latach 1905-1913, posøugiwaø pielgrzymom
w Jerozolimie o. Albert Rittner144.
Posøuga w Ziemi SÂwieÎtej byøa specyficznaÎ formaÎ pracy misyjnej
Zakonu Braci Mniejszych.
Chiny i Syberia
Ministrowie generalni zacheÎcali do zakøadania nowych placoÂwek,
zwøaszcza w Chinach i Japonii145. W zwiaÎzku z tym w 1912 r. do Chin
wyjechaø o. Maurus Kluge. Dotarø do gøoÂwnego miasta prowincji
Shain-si-Tai-yan-fu, wraz z innymi trzema misjonarzami; byli to br.
Feliks Zilas, br. Burchard Gerhrmann i br. Kazimierz OrleanÂski.
W szkole chrzesÂcijanÂskiej, zaøozÇonej przez o. Massi, o. Kluge uczyø
okoøo 180 ucznioÂw jeÎzyka niemieckiego i angielskiego. O. Maurus
pracaÎ misyjnaÎ objaÎø roÂwniezÇ PolakoÂw mieszkajaÎcych na Syberii
i w okolicach Charbina146. PosøugeÎ swaÎ peøniø takzÇe w okresie rewolucji pazÂdziernikowej, ukrywajaÎc sieÎ przed bolszewikami. W Charbinie powierzono mu opiekeÎ nad polskim seminarium duchownym,
gdzie pracowaø jako wykøadowca, prowadzaÎc jednoczesÂnie duszpas142
W roku 1986 powstaøy kolejne domy sioÂstr boromeuszek ± w Jerozolimie
i Hajfie. Archiwum GøoÂwne Prowincji sÂw. Jadwigi we Wrocøawiu (skroÂt: AGPW).
Akta Personalne (skroÂt: AP). Wøadysøaw Schneider, nr 52; F.P. Klosa, Wøadysøaw
Schneider OFM 1833-1919. szkic biograficzny, ¹Studia FranciszkanÂskieº 1986 nr 2,
s. 161-165.
143
WczesÂniej pracowaø w Turcji, gdzie podczas I wojny sÂwiatowej zostaø przymusowo wcielony do armii tureckiej. W 1918 r. dostaø sieÎ do niewoli, w ktoÂrej przebywaø okoøo jednego roku. O. Wojaczek zÇyø w latach 1872-1934. Zmarø w Prudniku,
w wieku 62 lat. AGPW, AP, Godehard Wojaczek, nr 80.
144
AGPW, AP, Albert Rittner. Nr 76.
145
A. Meersmann, Historia missionum Ordinis Fratrum Minorum, t. 3, Roma
1967, s. 14-48.
146
AGPW, AP, Maurus Kluge, nr 66; P.F. Klosa, Ojciec Maurus Kluge ± misjonarz apostolski na Dalekim Wschodzie, Wrocøaw 1987, s. 27-31.
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terstwo wsÂroÂd PolakoÂw i cudzoziemcoÂw. Nuncjusz apostolski Eugenio Pacceli prosiø o. M. Klugego o zajeÎcie sieÎ duszpasterstwem katolikoÂw niemieckich w Charbinie, jednak wyczerpanie fizyczne nie
pozwoliøo mu na dalszaÎ praceÎ. WroÂciø na SÂlaÎsk, gdzie zmarø 25 wrzesÂnia 1925 r.147
Zakonnicy prowincji sÂw. Jadwigi w Chinach w 1932 r. obejmowali
20 obszaroÂw misyjnych zamieszkaøych przez ponad 90 milionoÂw ludzi; jedna czwarta przyjeÎøa chrzesÂcijanÂstwo. Pracowaøo woÂwczas prawie 300 misjonarzy franciszkanÂskich Zakonu Braci Mniejszych148.
Kolejni franciszkanie wyruszyli do Chin z Wrocøawia w 1932 r. Byli
to: br. Kazimierz OrleanÂski (krawiec), br. Feliks Zilas (kowal) i br.
Burchard Gehrmann (stolarz)149. Bracia zakonni wyjezÇdzÇali na misje
w celu nauczenia ChinÂczykoÂw konkretnych zawodoÂw. Miejscem docelowym braci byøa placoÂwka w HankoÂw; w poblizÇu znajdowaøo sieÎ
kolegium przeznaczone dla chinÂskich kandydatoÂw do stanu duchownego. Do zakøadu nalezÇaøa takzÇe szkoøa zawodowa. Europejscy misjonarze borykali sieÎ z wieloma trudnosÂciami, byøy to przede wszystkim uprzedzenia chinÂskich nacjonalistoÂw do obcokrajowcoÂw oraz
panujaÎcy bandytyzm; napady i przemoc roÂzÇnego rodzaju nierzadko
poøaÎczone z okrucienÂstwem150.
Japonia, Sachalin
AspiracjaÎ franciszkanoÂw sÂlaÎskich byøo zaøozÇenie wøasnej, samodzielnej placoÂwki misyjnej. W 1909 r. wyjechaø z Wrocøawia kolejny
zakonnik z zamiarem dotarcia do Japonii; byø nim o. Agnellus Kowarz151. Na poczaÎtku pracowaø z misjonarzami prowincji turynÂskiej,
147
B.B. Kurowski, Franciszkanie Prowincji sÂw. Jadwigi na SÂlaÎsku 1887-1939,
Wrocøaw 1997, s. 282.
148
A. Meersmann, Historia missionum Ordinis Fratrum Minorum. Asia CentroOrientalis et Oceania, t. 1, Roma 1967, s. 24-29; Misje franciszkanÂskie w Chinach, GF
1932 nr 25, s. 80-83.
149
AGPW, AP, Kazimierz OrleanÂski, nr 312; Feliks Zilas, Catalogus Ordinis
Fratrum Minorum Provinciae Silesiae Sanctae Hedwigis, Breslau 1936, s. 44.
150
Misje franciszkanÂskie, GF 1932 nr 25, s. 18-19; GF 1935 nr 28, s. 346-347.
151
O. Agnellus Kowarz urodziø sieÎ na SÂlaÎsku w ChroÂstach (Chrost) 4.09.1880. Na
chrzcie otrzymaø imieÎ JoÂzef. Jako absolwent gimnazjum prowincji westfalskiej wstaÎpiø
do zakonu 29.08.1899 r. W zakonie kontynuowaø studia seminaryjne, sÂwieÎcenia otrzy-
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ktoÂrzy przebywali na tym terenie od kilkunastu lat. Gdy o. Agnellus
otrzymaø z raÎk generaøa misjeÎ kanonicznaÎ, pod koniec grudnia 1910 r.
przybyø do Sapporo, stolicy wyspy Hokkaido. Tam zaczaÎø uczycÂ sieÎ
jeÎzyka japonÂskiego. W maju 1911 r. udaø sieÎ wraz z franciszkaninem
z Tyrolu, o. Franzem Vergottem, na wyspeÎ Karafuto (Sachalin).
W tym czasie Sachalin zamieszkiwaøy plemiona AinoÂw i GilljakoÂw.
Za czasoÂw caratu zostali tu deportowani zesøanÂcy roÂzÇnych narodowosÂci. Byli wsÂroÂd nich Polacy, Rosjanie, UkrainÂcy i Tatarzy.
O. Kowarz znaø jeÎzyk rosyjski, moÂgø wieÎc posøugiwacÂ wsÂroÂd zesøanÂcoÂw. PierwszaÎ wypraweÎ misyjnaÎ na Sachalinie oceniono jako bardzo
udanaÎ152. Po kroÂtkim odpoczynku w centrali misyjnej w Sapporo,
o. Agnellus ruszyø na kolejnaÎ wypraweÎ. Dotarø do wioski zesøanÂcoÂw
± WøadimiroÂwka. Stanowiøa ona niemal miasto i byøa centrum poÂønocnej czeÎsÂci Sachalinu. Zakonnik rozpoczaÎø starania, by uczynicÂ
WøadimiroÂwkeÎ gøoÂwnym osÂrodkiem misyjnym. W tym celu zakupiø
dom pod przyszøaÎ placoÂwkeÎ, planujaÎc urzaÎdzicÂ w nim mieszkanie dla
katechisty i szkoøeÎ roboÂt reÎcznych dla dziewczaÎt. Objazd caøego temaø 23.06.1906 r. Najpierw pracowaø na GoÂrze sÂw. Anny. JuzÇ jako kleryk zwracaø sieÎ
do wøadz zakonnych z prosÂbaÎ o umozÇliwienie mu wyjazdu na misje do Azji. Rok 1909
byø przeøomowym w jego zÇyciu. AGPW, AP, Agnellus Kowarz, nr 88; W. Czarniak,
FranciszkanÂska misja na Sachalinie 1911-1948, Kalwaria Zebrzydowska 2003, s. 28-38;
F.M. RosinÂski, Misjonarze franciszkanÂscy na Sachalinie, w: Kultura i sÂwiadomosÂcÂ
etniczna PolakoÂw na Wschodzie, red. A. KuczynÂski, M. Michalska, Wrocøaw 2004,
s. 66-70.
152
Sachalin jest wyspaÎ u wschodnich wybrzezÇy Azji na Oceanie Spokojnym. Od
laÎdu azjatyckiego oddzielona jest CiesÂninaÎ TatarskaÎ, a od wyspy Hokkaido CiesÂninaÎ
La Perousea. Powierzchnia wyspy wynosi ok. 76,6 tys. km2. CzeÎsÂcÂ poÂønocnaÎ stanowi
nizina, na poøudniu i w centrum teren jest goÂrzysty. Klimat umiarkowany i monsunowy.
ZnacznaÎ czeÎsÂcÂ wyspy porasta tajga. Na podstawie podpisanego przez RosjeÎ i JaponieÎ
traktatu (5.09.1905), Rosjanie odstaÎpili poøudniowaÎ czeÎsÂcÂ wyspy JaponÂczykom. GraniceÎ mieÎdzy poÂønocnaÎ a poøudniowaÎ czeÎsÂciaÎ wyspy wyznaczaø 50. roÂwnolezÇnik szerokosÂci geograficznej poÂønocnej. JaponÂska czeÎsÂcÂ wyspy otrzymaøa nazweÎ Karafuto. Historia powszechna, t. 7, Warszawa 1972, s. 346; L. Bazylow, Dzieje Rosji 1801-1917,
Warszawa 1970, s. 181-348; W. Czarniak, FranciszkanÂska misja na Sachalinie, s. 7-23;
Eine Missionsreise durch Sachalin, ¹Antoniusboteº 1912, s. 34-35; Im Debit der Ainos,
¹Antoniusboteº 1912, s. 63-64; Zur Geschichte der Franziskanermission in Sachalin,
¹Franziskusboteº 1929, s. 1-3; F.M. RosinÂski, Misjonarze franciszkanÂscy na Sachalinie,
w: Kultura i sÂwiadomosÂcÂ etniczna PolakoÂw na Wschodzie, s. 63-65.
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renu misyjnego potrwaø azÇ do jesieni. Na zimeÎ o. Agnellus Kowarz
powroÂciø do Sapporo. WiosnaÎ nasteÎpnego roku w asysÂcie turyngijskiego franciszkanina, o. Wolfganga Langa, wyruszyø ponownie na
szlak misyjny. Misjonarze zamieszkali w zakupionym domu, ktoÂry
zaadaptowali na potrzeby misyjne. NajwazÇniejszym miejscem byøa
kaplica, w ktoÂrej odprawiano nabozÇenÂstwa. ZnajomosÂcÂ jeÎzykoÂw byøa bardzo pomocna w pracy misyjnej. DzieÎki niej o. Agnellus zbrataø
sobie ludzi, ktoÂrzy nazywali go ¹naszym ojcemº i ¹naszym patriarchaÎº.
W opisywanym czasie misja w Hokkaido wraz z Sachalinem naÇ
lezaøa do diecezji Hokadate. Ordynariusz diecezji bp Berkvoz, Francuz z pochodzenia, przyjaÎø misjonarzy z otwartymi ramionami, jego
pierwszaÎ posøugaÎ na misji w Toyohara miaøo bycÂ udzielenie sakramentu bierzmowania. W drodze do misji biskup dowiedziaø sieÎ
o wybuchu I wojny sÂwiatowej, na misji wybuchøa panika. O. Kowarz
obawiaø sieÎ rozruchoÂw, gdyzÇ miejscowa ludnosÂcÂ skøadaøa sieÎ z wielu
narodowosÂci. Wybuch wojny oznaczaø dla misji nastanie trudnych
i niepewnych dni153. Pomimo zawieruchy wojennej Stolica Apostolska ± poprzez KongregacjeÎ Propaganda de Fide ± dekretem z dnia 12
lutego 1915 r. podniosøa caøaÎ misjeÎ Hokkaido do rangi prefektury ze
stolicaÎ w Sapporo. Pierwszym jej arcypasterzem zostaø turynÂski franciszkanin, o. Wacøaw Kinold154. Kiedy w roku 1921 przyøaÎczono do
wikariatu apostolskiego w Sapporo poÂønocny Sachalin, o. Agnellus
obsøugiwaø obydwie czeÎsÂci wyspy: poøudniowaÎ i poÂønocnaÎ. WiosnaÎ
tego roku dotarø do Aleksandrowska, 3,5-tysieÎcznego miasta, lezÇaÎcego nad ZatokaÎ Aniwa155. Ze wzgleÎdu na wielosÂcÂ narodowosÂci, ktoÂre
153
Stolica osÂrodka misyjnego, Toyohara, liczyøa woÂwczas 10 tys. mieszkanÂcoÂw,
z tego tylko 90 byøo katolikami. JaponÂczykoÂw byøo 25, reszteÎ stanowili zesøanÂcy z Polski
i Rosji. Unter den Bewohner Hokkaido ± wie man in Japan betraÈbt, ¹Antoniusboteº
1913, s. 8-10; A. Kowarz, Die Insel der Einsamen, Breslau 1929, s. 2-22.
154
Do prefektury doøaÎczono tereny misyjne saÎsiadujaÎce z obszarem misji oraz te,
ktoÂre politycznie nalezÇaøy do Japonii, tj. poøudniowa czeÎsÂcÂ Kamczatki, poøudniowy
Sachalin i grupa Wysp Kurylskich. P.F. Klosa, Samotnik na wyspie Sachalin. Misjonarz apostolski ojciec Agnellus JoÂzef Kowarz. WiadomosÂci Prowincji, Wrocøaw 1986,
s. 21; W. Czarniak, FranciszkanÂska misja na Sachalinie, s. 86-90.
155
Sachalin, GF 1932 nr 25, s. 16-18; Statystyka Apostolskiego Wikariatu Sapporo. Japonia, GF 1934 nr 27, s. 89-90.
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je zamieszkiwaøy, nazywano Aleksandrowsk ¹wiezÇaÎ Babelº. DuzÇaÎ
czeÎsÂcÂ populacji miasta stanowili dozÇywotni wieÎzÂniowie carskiej Rosji. WsÂroÂd nich byøo okoøo 400 PolakoÂw. Miasto posiadaøo kosÂcioÂø.
W Zielone SÂwieÎta 1922 r. misjonarz odwiedziø ponownie Aleksandrowsk. Lokalne wøadze na poczynania zakonnika patrzyøy zÇyczliwie,
totezÇ nie czyniono mu przeszkoÂd, gdy zaczaÎø organizowacÂ szkoøeÎ
powszechnaÎ dla polskich dzieci. Ostatecznie jednak na przeszkodzie
realizacji dzieøa stanaÎø brak funduszy156.
W poblizÇu Aleksandrowska istniaøy jeszcze inne miejscowosÂci,
w ktoÂrych zamieszkiwali Polacy, m.in. DerbinÂsk i Iwanowiesk. Ojciec
Kowarz docieraø z posøugaÎ kapøanÂskaÎ roÂwniezÇ do nich. Praca tutaj byøa
bardzo trudna. Na poczaÎtku ludzie byli nieufni. Ojciec Agnellus miaø
tego sÂwiadomosÂcÂ, dlatego czyniø wszystko, by ich pozyskacÂ. W tym
peønym zajeÎcÂ czasie wybudowaø przedszkole w Toyohara157.
W 1925 r. administracja japonÂska wycofaøa sieÎ z Sachalinu i caøa
wyspa przeszøa pod zarzaÎd wøadz ZSRR. W zwiaÎzku ze zmianaÎ granic
misjonarz zostaø zmuszony do zorganizowania nowego osÂrodka misyjnego. NowaÎ placoÂwkeÎ zaøozÇyø w 30-tysieÎcznym Otomani. Sprawa
misji na Sachalinie nabraøa nowego obrotu w 1923 r., gdy prefekt
apostolski z Sapporo poprosiø sÂlaÎskiego prowincjaøa o przejeÎcie Sachalina jako wøasnej placoÂwki. W 1924 r. na Sachalin przybyøo dwoÂch
møodych misjonarzy ze SÂlaÎska: o. Marcin Plottnik158 oraz o. Damazy
156

F.M. RosinÂski, Sachalin na poczaÎtku XX wieku w opisach sÂlaÎskiego misjonarza o. Agnellusa Kowarza, w: Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, red.
A. KuczynÂski, Wrocøaw 1998, s. 248-250.
157
W DerbinÂsku i Iwanowiesku zÇyøo øaÎcznie ok. 130 PolakoÂw. Das groûe Nationalfest in Nordjapan, ¹Antoniusboteº 1926, s. 16; Aus der Chronik eines Einsamen,
¹Franziskusboteº 1927 nr 3, s. 8-9; 1928 nr 4, s. 7-9; Zur Geschichte der Franziskanermission in Sachalin, ¹Franziskusboteº 1929 nr 5, s. 1-3; RuÈckkehr nach Sachalin,
¹Franziskusboteº 1929 nr 5, s. 10-12.
158
Urodziø sieÎ w Kadøubie Turawskim 9.04.1888 r. Do zakonu wstaÎpiø
25.04.1908 r. SÂwieÎcenia kapøanÂskie przyjaÎø 8.04.1916 r. Pracowaø w Olsztynie jako
misjonarz ludowy. W archiwum prowincji sÂw. Jadwigi brak akt zakonnika. Faktem
pewnym jest, zÇe zmarø poza zakonem. W ksieÎdze chrztu w parafii Ligota Turawska
oÂwczesny proboszcz ks. JoÂzef Christen zapisaø: ¹Als ewangelische Pfahrer gestorbenº.
Archiwum Parafialne Ligota Turawska, KsieÎga Chrztu 1888, s. 9, nr 24; Schematissmus
Ordinis Fratrum Minorum Provinciae S. Hedwigis in Silesia, Breslau 1920, s. 22.
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Golla159. Niestety, juzÇ w 1925 r. o. Marcin Plottnik przesøaø do prowincjaøa list, w ktoÂrym podwazÇaø zasadnosÂcÂ dalszego utrzymywania
placoÂwki misyjnej i dalszej pracy w tym rejonie. Postulowaø, aby
przeniesÂcÂ sieÎ do Sapporo i innych wieÎkszych skupisk miejskich
w Japonii, uzasadniajaÎc to o wiele wyzÇszymi kosztami utrzymania
na Sachalinie nizÇ w innych rejonach kraju. Ponadto miaø pretensje
do miejscowego biskupa oraz prowincjaøoÂw turynÂskiego i sÂlaÎskiego
o zbyt maøe zaangazÇowanie finansowe w sprawach misji160.
Franciszkanie sÂlaÎscy opusÂcili Sachalin 10 maja 1933 r. i udali sieÎ
do Sapporo161. W lisÂcie do prowincjaøa z 1934 r. poinformowano
przeøozÇonego o dziaøalnosÂci wikariatu apostolskiego. Dowiadujemy
sieÎ z niego o strukturze i osobowej obsadzie misji sachalinÂskiej. Na
czele wikariatu staø bp Wacøaw Kinold, ktoÂry miaø do dyspozycji 25
misjonarzy, w tym 2 JaponÂczykoÂw i 6 franciszkanoÂw z Bleyerheide;
ponadto 36 sioÂstr franciszkanek Maryi oraz 8 katechistoÂw. Na terenie
wikariatu istniaøo 13 stacji misyjnych, 9 filii i 122 placoÂwki zamieszkaøe przez chrzesÂcijan; proÂcz tego znajdowaø sieÎ klasztor i seminarium
duchowne, w ktoÂrym ksztaøciøo sieÎ 18 seminarzystoÂw franciszkanÂskich. Wikariat posiadaø takzÇe 2 szpitale i jednaÎ szkoøeÎ wyzÇszaÎ dla
159
Urodziø sieÎ w Katowicach 11.04.1895 r. Do zakonu wstaÎpiø 8.04.1914 r. SÂwieÎcenia kapøanÂskie otrzymaø 17.03.1923 r. Po przyjezÂdzie na Sachalin miaø powazÇne
køopoty zdrowotne. Przeniesiono go najpierw do Sapporo, a potem do Tokio.
W Japonii przebywaø do 1967 r. Po powrocie do Europy zamieszkaø w Niemczech,
przebywaø w domu starcoÂw w Beringhausen. Zmarø na wylew krwi do moÂzgu
26.05.1977 r. AGPW, AP, Damasus Golla, nr 298; Auszug aus dem Bericht uÈber die
Missionsreise Breslau-Toyohara (Sachalin), ¹Seraphische Warteº 1924 nr 3, s. 92-94;
W. Czarniak, FranciszkanÂska misja na Sachalinie, s. 38.
160
Von der auswaÈrtigen Missionen, ¹Seraphische Warteº 1925 nr 4, s. 88-90;
F.M. RosinÂski, Misjonarze franciszkanÂscy na Sachalinie, w: Kultura i sÂwiadomosÂcÂ
etniczna PolakoÂw na Wschodzie, red. A. KuczynÂski, M. Michalska, Wrocøaw 2004,
s. 75-79; W. Czarniak, FranciszkanÂska misja na Sachalinie, s. 59-66.
161
RuÈckkehr nach Sachalin, ¹Franziskusboteº 1930 nr 6, s. 1-8; Eine Seelsorgsfahrt durch Sachalin ¹Hedvigskalenderº, Breslau 1930, s. 96-102; W czasie pobytu
w Sapporo o. Agnellus powazÇnie zachorowaø i zostaø przewieziony do szpitala sÂw.
JoÂzefa w Tokio. Mimo udanej operacji, zmarø na zawaø serca. Ceremoniom pogrzebowym przewodniczyø arcybiskup Tokio, na uroczystosÂci przybyø takzÇe delegat apostolski na JaponieÎ, abp Marella. Totentafel. P. Agnellus Kowarz, ¹Seraphische Warteº
1937 nr 16, s. 23-26; Misje franciszkanÂskie, GF 1937 nr 30, s. 259-261.
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dziewczaÎt, 18 szkoÂø katechizmu, 17 szkoÂø niedzielnych, 3 ochronki, 2
sierocinÂce i drukarnieÎ162.
Prowincja Zakonu Braci Mniejszych sÂw. Jadwigi prowadziøa takzÇe misje na kontynencie poøudniowoamerykanÂskim. Franciszkanie
sÂlaÎscy pracowali mianowicie w Brazylii, w praøaturze w Santarem.
W roku 1923 rozpoczaÎø tam praceÎ o. Alojzy Walter163. Z posøugaÎ
duszpasterskaÎ weÎdrowaø po wioskach i ludzkich skupiskach. Nierzadko zdarzaøo sieÎ, zÇe byø pierwszym biaøym czøowiekiem, ktoÂrego widziano w indianÂskich osadach. AmazonÂskie mokradøa pokonywaø za
pomocaÎ indianÂskich øoÂdek. CzeÎsto przez dzÇungleÎ weÎdrowaø pieszo,
przemierzajaÎc wiele kilometroÂw z narazÇeniem zdrowia i zÇycia.
Aktualnie do prowincji sÂlaÎskiej nalezÇy 20 klasztoroÂw w Polsce i za
granicaÎ. Zakonnicy pracujaÎ na misjach w Boliwii, Burkina Faso, na
Cyprze, w Malawi, Maroku, Togo i w Ziemi SÂwieÎtej. Po ustaniu
komunizmu w krajach wschodnio- i poøudniowoeuropejskich oraz
azjatyckich, misjonarze z prowincji sÂlaÎskiej przekroczyli granice Albanii, Litwy, Rosji, Kazachstanu i Ukrainy. Prekursorem misji
w Kazachstanie jest o. Bogumiø Jan Bednarski, mianowany wikariuszem biskupim w Aøma Acie. W albanÂskiej prowincji Zwiastowania
NMP o. Leonard Marian Deja peøni urzaÎd wikariusza prowincjalnego. Na Ukrainie we wspoÂlnocie greckokatolickiej w Tarnopolu, nalezÇaÎcej do polskiej prowincji WniebowzieÎcia NMP, posøugeÎ apostolskaÎ peøni o. Borys Mariusz Olejnik164.
4.4. PROWINCJA WNIEBOWZIEÎCIA NAJSÂWIEÎTSZEJ MARYI PANNY
Z SIEDZIBAÎ W KATOWICACH (PANEWNIKI)

Powstaøa w 1855 r. w Prusach Zachodnich i w Wielkim KsieÎstwie
PoznanÂskim Prowincja doznaøa ze strony zaborcy wielkiego upokorzenia poprzez kasaty i wypeÎdzenie zakonnikoÂw. Wydarzenia te staøy
sieÎ jednak impulsem do pierwszego wieÎkszego otwarcia sieÎ prowincji
na zewnaÎtrz. Wygnani bracia udawali sieÎ do roÂzÇnych krajoÂw, podej162

¹Seraphische Warteº 1934 nr 12, s. 145-147; Misje franciszkanÂskie. Sachalin,
GF 1933 nr 26, s. 22-25.
163
Catalogus Ordinis Fratrum Minorum, Breslau 1929, s. 26.
164
Von den auswaÈrtigen Missionen, ¹Seraphische Warteº 1925 nr 4, s. 34.
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mujaÎc tam praceÎ misyjnaÎ, zwøaszcza w Kustodii Ziemi SÂwieÎtej
i w Stanach Zjednoczonych, gdzie niebawem dali poczaÎtek nowej
prowincji na terenie stanoÂw Winsconsin, Pensylwania i Ohio.
W roku 1875 rzaÎd pruski na mocy tzw. ustaw majowych dokonaø
likwidacji zÇycia zakonnego w prowincji WniebowzieÎcia NajsÂwieÎtszej
Maryi Panny z siedzibaÎ w Katowicach. Mimo ustawy kasacyjnej
prowincja istniaøa nadal dla wøadz kosÂcielnych i zakonnych, chociazÇ
byøa zredukowana do 3 klasztoroÂw i kilku zakonnikoÂw, ktoÂrzy pracowali w konspiracji przed wøadzami pruskimi. Prowincja odrodziøa
sieÎ w 1923 r.165
W momencie wybuchu II wojny sÂwiatowej prowincja liczyøa 206
zakonnikoÂw, w tym 57 kapøanoÂw. Wojna spowodowaøa duzÇe straty
materialne, wielu zakonnikoÂw odeszøo z zakonu, czeÎsÂcÂ znalazøa sieÎ
poza granicami kraju, tam rozwineÎli ozÇywionaÎ dziaøalnosÂcÂ duszpasterskaÎ wsÂroÂd Polonii. MieÎdzy innymi, o. Mariusz Szawerna pracowaø
w Stanach Zjednoczonych oraz czeÎsÂciowo w Kanadzie; o. Ignacy
GrzaÎdziel i o. Jerzy Czembor ± w Kanadzie, a o. Bronisøaw Dambek
w Holandii, gdzie peøniø funkcjeÎ rektora Katolickiej Misji Polskiej166.
Franciszkanie tej prowincji pracujaÎ na trzech kontynentach:
w Afryce, Ameryce Poøudniowej oraz we wschodniej czeÎsÂci Europy. Czynne zaangazÇowanie prowincji na polu misyjnym datuje sieÎ od
1971 r. Obecnie franciszkanie z Panewnik obejmujaÎ swojaÎ posøugaÎ
misyjnaÎ: Maroko, RepublikeÎ SÂrodkowej Afryki, TanzanieÎ, BoliwieÎ,
Izrael (Kustodia Ziemi SÂwieÎtej), Cypr, Hongkong, EstonieÎ, BiaøorusÂ,
RosjeÎ, Niemcy, Czechy, AustrieÎ i Wøochy.
Boliwia
W Boliwii praceÎ misyjnaÎ rozpoczeÎto w 1976 r. Obecnie przebywa
tam pieÎciu misjonarzy167..
165

R. Prejs, KtoÂra rocznica? Czy 150-lecie erygowania Prowincji WniebowzieÎcia
NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce?, ¹Studia FranciszkanÂskieº 2006 nr 16, s. 437-440.
166
O. H. P., Marian Szawerna OFM jako kapelan wojskowy i duszpasterz polonijny, ¹Studia FranciszkanÂskieº 1986 nr 2, s. 141-152.
167
www.panewniki.franciszkanie.pl, dn. 21.05.2009 r.
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Afryka
W latach 1979-1986 w Zairze (obecnie Kongo) pracowaø o. Zbigniew Kusy (od roku 1989 pracowaø w Republice SÂrodkowej Afryki).
Obecnie pracuje tam jeszcze czterech innych misjonarzy kapøanoÂw
i jeden brat zakonny168. W Maroku od 2000 r. pracuje o. Cyriak
Wrzodak; w Tanzanii od 2001 r. przebywa o. Placyd GoÂrka. W tym
samym roku wyjechaø do pracy duszpasterskiej na Cypr o. Zacheusz
Dulniok169.
Ziemia SÂwieÎta
W Ziemi SÂwieÎtej pracuje pieÎciu zakonnikoÂw: jeden diakon i czterech kapøanoÂw170.
Estonia
W roku 1992 do Estonii wyjechaø o. Augustyn Loska. Reformaci
pracujaÎ tezÇ na Biaøorusi ± trzech misjonarzy, oraz w Rosji, gdzie
w 1995 r. wyjechaø o. Ptolomeusz Kuczmik171.
Chiny
Od 2006 r. w Hongkongu przebywa o. Roland JabøonÂski172.
Podobnie jak inne prowincje franciszkanÂskie, prowincja WniebowzieÎcia NMP posyøa swoich braci do pracy w centrum zakonu
w Rzymie, w Antonianum; reformaci panewniccy obsøuguja tezÇ Katakumby sÂw. Sebastiana173.

168

O. Zbigniew Kusy, o. Kordian Merta, o. Barnaba Dziekan, o. Zenobiusz
Kozøowski, br. Jordan Gazda. www.panewniki.franciszkanie.pl, dn. 21.05.2009 r.
169
www.panewniki.franciszkanie.pl, dn. 21.05.2009 r.
170
Diakon Franciszek Sulkowski, o. Dobromir Jasztal, o. Antoni Rojek,
o. Abraham Jerzy Sobkowski. www.panewniki.franciszkanie.pl, dn. 21.05.2009 r.
171
Na Biaøorusi pracujaÎ: o. Aleksy Romanowicz, o. Sobiesøaw Tomala i o. Natanael Wojtaøa; Romanowicz i Tomala praceÎ rozpoczeÎli w 1992 r.
172
www.panewniki.franciszkanie.pl, dn. 21.05.2009 r.
173
www.panewniki.franciszkanie.pl.
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4.5. PROWINCJA SÂW. FRANCISZKA Z ASYZÇU
Z SIEDZIBAÎ W POZNANIU

Prowincja pw. sÂw. Franciszka jest najmøodszaÎ z istniejaÎcych prowincji Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Zostaøa erygowana 19
marca 1991 r. ZasieÎgiem terytorialnym obejmuje WielkopolskeÎ, Kujawy, Pomorze oraz WarmieÎ. Prowincja liczy okoøo 200 zakonnikoÂw.
Zakonnicy pracujaÎ w 14 krajach poza PolskaÎ, tj. w Austrii, Boliwii,
Izraelu, Kazachstanie, Libii, Niemczech, Republice Demokratycznej
Konga, Rosji, na wyspach St. Mauritius i Madagaskarze, w Szwajcarii,
Szwecji i Wøoszech.
Madagaskar
Na Madagaskarze znajdujaÎ sieÎ obecnie 3 domy misyjne, w ktoÂrych pracuje 40 braci MalgaszoÂw, w tym 8 kapøanoÂw. SwojaÎ posøugaÎ
obejmujaÎ 60 wiosek i wspoÂlnot katolickich. Madagaskar nalezÇy do
najbiedniejszych krajoÂw sÂwiata. Misjonarze w swojej pracy ewangelizacyjnej bioraÎ ten fakt pod uwageÎ, angazÇujaÎc sieÎ czeÎsto w prace
spoøeczne, edukacyjne, szpitalne (np. budowa szkoÂø, szpitali). Do
gøoÂwnych obowiaÎzkoÂw nalezÇy duszpasterstwo i nauczanie dzieci174.
St. Mauritius na Oceanie Indyjskim
DrugaÎ wyspaÎ, na ktoÂrej pracujaÎ franciszkanie poznanÂscy, jest St.
Mauritius175. Kraj ten stanowi wyjaÎtek wsÂroÂd panÂstw afrykanÂskich
i posiada dosycÂ stabilnaÎ demokracjeÎ i rozwinieÎty przemysø turystyczny, ktoÂry jest gøoÂwnym zÂroÂdøem dochodoÂw panÂstwa i ludnosÂci. Misjonarze oproÂcz pracy stricte duszpasterskiej w parafiach zajmujaÎ sieÎ
w duzÇej mierze gøoszeniem rekolekcji; w Wielkim PosÂcie kazania
174
Madagaskar, czwarta co do wielkosÂci wyspa sÂwiata. PanÂstwo poøozÇone w zach.
czeÎsÂci Oceanu Indyjskiego, u poøudniowo-wschodnich wybrzezÇy Afryki. LudnosÂcÂ zajmuje sieÎ rolnictwem, hodowlaÎ, pasterstwem oraz mysÂlistwem; istniejaÎ plantacje rosÂlin
tropikalnych. TubylczaÎ ludnosÂciaÎ wyspy saÎ Malgasze; istnieje 18 grup etnicznych.
175
PanÂstwo wyspiarskie, poøozÇone w poøudniowo-zachodniej czeÎsÂci Oceanu Indyjskiego, ok. 900 km od Madagaskaru. W skøad panÂstwa wchodzaÎ wyspy: Rodriguez,
archipelag Cargados Carajos i Wyspy Agalega; wszystkie poøozÇone w znacznej odlegøosÂci od St. Mauritiusa (400-1 000 km).
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gøoszaÎ przez radio. Do specyficznych dziaøanÂ misyjnych na St. Mauritiusie nalezÇy posøuga uwalniania ludzi od zøych duchoÂw. Na wyspie
pracuje o. Nehemiasz PrybinÂski176.
Boliwia
Franciszkanie prowincji sÂw. Franciszka z AsyzÇu prowadzaÎ tezÇ
dziaøalnosÂcÂ misyjnaÎ w Boliwii. Jako pierwszy w 1980 r. do Boliwii
wyjechaø o. Euzebiusz Konkolewski. Najpierw byø duszpasterzem
parafialnym, m.in. proboszczem w søynnym sanktuarium maryjnym
w Copacabanie nad jeziorem Titicaca. Od 1988 r. jest zaangazÇowany
w projekt pod nazwaÎ OSCAR (Obras Sociales de Caminos de Acceso Rural ± Spoøeczne Dzieøo Pomocy Wsi), ktoÂry zajmuje sieÎ edukacjaÎ møodziezÇy, ewangelizacjaÎ i formacjaÎ miejscowych pomocnikoÂw
duszpasterskich, jak roÂwniezÇ budowaÎ droÂg, mostoÂw, mieszkanÂ i przychodni lekarskich. Inny misjonarz, o. Lech Wøodarczyk, jest proboszczem w San Pablo de Guarayos177.
Kongo
Jeden zakonnik pracuje w Republice Demokratycznej Konga.
Jest nim o. Eleuteriusz Klimczak. Do Afryki wyjechaø jeszcze
w 1971 r. PraceÎ misyjnaÎ rozpoczaÎø w Kinkondja posÂroÂd ludu Bantu
ze szczepu Babula, moÂwiaÎcego w jeÎzyku killuba. Byø tam wikariuszem parafii. Po roku zostaø przeøozÇonym misji i proboszczem. Funkcje te peøniø do 1986 r. SwojaÎ aktywnosÂcÂ wykazywaø na wielu polach,
nie tylko duszpasterskim, ale i budowlanym; wybudowaø most, drogeÎ,
przychodnie, szkoøeÎ, a nasteÎpnie w centrum misji ± duzÇy kosÂcioÂø z 800
miejscami do siedzenia. W obsøugiwanych przez siebie wioskach
wybudowaø kaplice, wykorzystywane roÂwniezÇ jako sale lekcyjne.
Ze wzgleÎdu na problemy zdrowotne zostaø przeniesiony z Kinkondja do Kabondo Dianda, gdzie przebywa aktualnie. Odpowiada za
dziaøalnosÂcÂ Centrum Formacji KatechistoÂw w diecezji Kamina. Na
nowym terenie misyjnym posøuguje duszpastersko w 38 wioskach176

Relacja o. Nehemiasza PrybinÂskiego, 22.03.2009 r.
Relacja o. Lech Wøodarczyk 27.02.2009 r.; A.P. Polanko, Redukcje franciszkanÂskie w Guarayos ± rys historyczny, ¹Studia FranciszkanÂskieº 2005 nr 15, s. 337-343.
177
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-parafiach i w 18 wioskach-filiach. Zasadniczym problem jest brak
wody zdatnej do picia. Rodzi to powazÇne problemy chorobowe
(malaria, cholera, ameba). Staraniem o. Eleuteriusz Klimczaka wybudowano 3 studnie gøeÎbinowe. DuzÇe odlegøosÂci, brak czeÎsto jakichkolwiek droÂg znacznie utrudniajaÎ praceÎ misjonarza. Zdany jest na
wøasne siøy i inwencjeÎ. Do wiosek dociera pieszo, na rowerze, motocyklem baÎdzÂ øoÂdkaÎ døubankaÎ178.
Libia
Franciszkanie poznanÂscy podjeÎli sieÎ tezÇ pracy ewangelizacyjnej
w islamskiej Libii, konkretnie w Tobruku. PosÂwieÎciø sieÎ jej o. Wirgiliusz Patulski. Posøuguje gøoÂwnie pracujaÎcym tam obcokrajowcom
katolikom. Na obszarze Libii obowiaÎzuje zakaz jakiejkolwiek ¹agitacjiº chrzesÂcijanÂskiej. W Tobruku znajdujaÎ sieÎ 4 cmentarze katolickie, w tym jeden polski. SzczegoÂlnie wielu PolakoÂw pracowaøo w Libii
w latach 90. ubiegøego wieku; byli cenionymi fachowcami. Po trzeÎsieniu ziemi w szpitalach zatrudniano cheÎtnie zakonnice, gwarantujaÎc
im prawo do kapelana. Siostry majaÎ tezÇ prawo chodzicÂ w habitach.
TakzÇe obecnosÂcÂ kapøana jest tolerowana przez wøadze libijskie, chocÂ
nie wolno mu chodzicÂ w stroju duchownym. Msza sÂw. dla wszystkich
pracownikoÂw odprawiana jest zwykle w piaÎtki. W Libii o. Wirgiliusz
i zakonnice spotykajaÎ wielu uciekinieroÂw z krajoÂw afrykanÂskich,
w ktoÂrych toczaÎ sieÎ wojny. Zakonnice pomagajaÎ imigrantom, przyjmujaÎ do szpitala, robiaÎ badania laboratoryjne, rozmawiajaÎ. Okoøo
500 km od Tobruku pracujaÎ siostry sercanki. W Libii franciszkanie saÎ
od 100 lat. Warunki pracy nie saÎ øatwe, ale sytuacja w Tobruku jest
spokojna i peøna zÇyczliwosÂci i zaufania. Misjonarz mieszka na terenie
szpitala179.
Kazachstan
Kazachstan jest krajem postkomunistycznym, w ktoÂrym franciszkanie prowincji sÂw. Franciszka z AsyzÇu prowadzaÎ misje. Tak naprawdeÎ franciszkanie byli juzÇ na tym terenie w XIV w. Ponownie wroÂcili
178
179

Relacja o. Eleuteriusza Klimczaka 27.02.2009 r.
Relacja o. Wirgiliusza Patulskiego 20.01.2009 r.
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do Kazachstanu w wieku XX, po uzyskaniu niepodlegøosÂci przez ten
kraj180. ZÇycie religijne w Aøma-Acie zorganizowaø litewski franciszkanin o. Miklas Letkauskas w latach 1988-1992. W roku 1993 zakon
wysøaø do Aøma-Aty mieÎdzynarodowaÎ grupeÎ franciszkanoÂw. Pracuje
tam o. Eliot Marecki.
NiektoÂrzy z misjonarzy wroÂcili do kraju (z roÂzÇnych powodoÂw).
Z projektu zakonnego: Rosja ± Kazachstan wroÂciø po 12 latach pracy
o. Klaudiusz K. Michalski, a po 11 latach wroÂciø o. Kalikst P. Salak.
Po 4 latach pracy w Papui-Nowej Gwinei wroÂcili ojcowie: Joel St.
Kokott i Otton P. Ratajczak. Z kolei z Libii wroÂcili do kraju po 10
latach pracy ojcowie: Piotr Borkowski i Manswet M. Rzepka181.
ZAKONÂCZENIE

DziaøalnosÂcÂ misyjna braci mniejszych w XX w. zorganizowanych
w dziesieÎciu prowincjach w Polsce to dziaøalnosÂcÂ wazÇna i wiele znaczaÎca. W wymiarze sÂwiatowym franciszkanie pracowali w okoøo 70
krajach, obejmujaÎc swym zasieÎgiem miliony ludzi nie tylko poprzez
osobisty kontakt, ale roÂwniezÇ wykorzystujaÎc sÂrodki masowego przekazu: praseÎ, radio, telewizjeÎ, Internet.
Okres XX w. to okres gwaøtownych zmian charakteryzujaÎcych sieÎ
m.in. wyjsÂciem ponad okresÂlone bariery spoøeczno-kulturowe. Procesy te majaÎ zasieÎg zaroÂwno lokalny, jak i ogoÂlnosÂwiatowy. WazÇnaÎ
cechaÎ misyjnosÂci jest poøozÇenie akcentu na wymiar mieÎdzykulturowego dialogu. Jest to wizja rzeczywistosÂci, ktoÂra domaga sieÎ swego
miejsca w pracy apostolskiej. To wzajemne oddziaøywanie na siebie
180
Kazachstan, republika ZSRR, w 1991 r. ogøosiø niepodlegøosÂcÂ. Kraj o pow.
2 717 tys. km2; 80% kraju stanowiaÎ stepy i pustynia. ZÇycie warunkujaÎ zasoby wody.
GeÎstosÂcÂ zaludnienia: 5,8 na 1 km2. Obecnie Kazachstan liczy 15 mln ludnosÂci, wieÎkszosÂcÂ zÇyje w duzÇych aglomeracjach miejskich Aøma-Aty i Astanie ± nowej stolicy,
Pawlodarze, Karagandzie i w Kokczetaw. W czasach stalinowskich Kazachstan byø
krajem zsyøek, staÎd obecnie mozÇna spotkacÂ tam ok. 130 narodowosÂci i duzÇaÎ roÂzÇnorodnosÂcÂ religijnaÎ. ReligiaÎ przewazÇajaÎcaÎ jest islam; Kazachowie saÎ sunnitami. Ludzie zÇyjaÎ
w pokoju i wzajemnym szacunku. Kazachstan jest jednym z nielicznych krajoÂw, gdzie
wspoÂøzÇycie wielu nacji, kultur i religii przebiega wyjaÎtkowo zgodnie.
181
V. Brocanelli, Franciszkanie bez granic, Strasbourg 2009, s. XII-XIII.
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mieÎdzykulturowosÂci i misji prowadzi do odzyskania gøeÎbokich wymiaroÂw duchowych i ewangelicznych, ktoÂre charakteryzowaøy dziaøalnosÂcÂ Jezusa Chrystusa, apostoøoÂw, a w ciaÎgu døugiej historii KosÂcioøa ± bardzo wielu sÂwieÎtych, wsÂroÂd nich sÂw. Franciszka z AsyzÇu.
Dlatego poruszona z okazji 800-lecia zatwierdzenia Reguøy sÂw. Franciszka tematyka o sposobach prowadzenia misji ma na celu podjeÎcie
refleksji w zakresie dalszego konfrontowania tej pracy wobec przeksztaøcajaÎcego sieÎ sÂwiata.
NalezÇy podkresÂlicÂ, zÇe podjeÎty temat jedynie sygnalizuje bardzo
wazÇne zagadnienie misji prowadzonych przez rodziny franciszkanÂskie. Nie sposoÂb w kroÂtkim artykule przedstawicÂ peønego wymiaru
wielkiej pracy, jakiej podejmowali sieÎ i wykonywali franciszkanÂscy
misjonarze, niejednokrotnie w warunkach ekstremalnych, narazÇajaÎc
i oddajaÎc zÇycie za prawdeÎ ewangelicznaÎ. Trudno jest tezÇ podsumowacÂ
obiektywnie teÎ wielkaÎ praceÎ baÎdzÂ ukazacÂ jej konÂcowe efekty na
podstawie niepeønych badanÂ. Podejmowane zadania ewangelizowania niepozbawione byøy bøeÎdoÂw, szczegoÂlnie w dziedzinie stosowanych metod, czeÎstokrocÂ nieprzystajaÎcych do czasoÂw i miejsc, w ktoÂrych przyszøo dziaøacÂ misjonarzom. Nie byøy to jednak bøeÎdy sÂwiadomie zawinione, ale wynikajaÎce ze zøozÇonosÂci nakøadajaÎcych sieÎ warunkoÂw i wielu trudnosÂci.
Powstaje wiele pytanÂ, na ktoÂre nie sposoÂb dacÂ odpowiedzÂ, nie
pozwala na to szczupøosÂcÂ i nierzadko zdawkowosÂcÂ materiaøoÂw.
WsÂroÂd wielu pytanÂ, jakie sieÎ pojawiajaÎ, wyliczeÎ kilka. Ilu misjonarzy
i cheÎtnych do pomocy duszpasterskiej opusÂciøo PolskeÎ, udajaÎc sieÎ do
innych krajoÂw? Ilu pozostaøo na misjach, ilu powroÂciøo z powrotem,
nie wytrzymujaÎc pieÎtna klimatu, kultury czy strachu? Ilu misjonarzy
poniosøo sÂmiercÂ meÎczenÂskaÎ, bezposÂrednio lub posÂrednio? ZÇeby wyjasÂnicÂ te waÎtpliwosÂci, nalezÇaøoby podjaÎcÂ ten temat jako przedmiot
obszernej pracy naukowej, do ktoÂrej zainteresowanych i przygotowanych zacheÎcam.
Ojciec SÂwieÎty Benedykt XVI, przemawiajaÎc 18 kwietnia 2009 r.
do wielkiej rodziny franciszkanÂskiej w Castel Gandolfo, powiedziaø:
¹W osiemsetlecie zatwierdzenia pierwszej Reguøy, razem z wami
dzieÎkujeÎ Bogu za wszelkie dobro, jakie zakon wnioÂsø w zÇycie i rozwoÂj KosÂcioøa. DzieÎkujeÎ wam szczegoÂlnie za zaangazÇowanie w dzieøo
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misyjne na roÂzÇnych kontynentachº182. Niech wieÎc i te søowa, obok
uroczystosÂci rocznicowych, zacheÎcaÎ wszystkich franciszkanoÂw do
dalszej pracy w nieøatwych i wciaÎzÇ zmieniajaÎcych sieÎ warunkach tego
sÂwiata.
Missionary activity and foreign pastoral assistance
of Polish Friars Minor orders between 1900 and 2009
Summary
The Franciscans were the first order ever in the history of the Church
to have included mission activities in their observance. Doing missions has
ever since been, and still remains, the charism of the Friars Minor. Polish
Franciscans too are active in the mission area. The three historically
shaped monastic families in the territory of Poland include a total of nine
provinces today ± all having their mission outlets, virtually on every
continent, mostly in Africa and South America. Following the decline
of the communist system, the Franciscans entered the former Soviet
Union area. Moreover, the Friars Minor provide priestly assistance in
many European countries. The significance of our Order in the Church's
mission as a broad concept is not to be overestimated. This was noted by
Pope Benedict XVI in his speech to the Franciscan Family delivered on
the occasion of 800th anniversary of approval of its first observance. The
material attached will brief you on the most recent history of missions
carried out by Polish Franciscan provinces, incl.: the Friars Minor, Friars
Minor Conventual and Friars Minor Capuchin.

PrzemoÂwienie Ojca SÂwieÎtego Benedykta XVI do Rodziny FranciszkanÂskiej
z okazji 800-lecia zatwierdzenia ¹Protoreguøyº sÂw. Franciszka, Castel Gandolfo, 18
kwietnia 2009 r.
182
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Z ogoÂlnego na ten czas oglaÎdu zachowanych zakonnych osiemnastowiecznych materiaøoÂw archiwalnych mozÇemy wysnucÂ ostrozÇny
wniosek, zÇe znajdujemy w nich szczegoÂlnie wiele relacji podroÂzÇniczych zakonnikoÂw nalezÇaÎcych do zakonu sÂw. Franciszka. Byøy to
przede wszystkim diariusze dokumentujaÎce ich wyprawy na kapituøy
generalne i pobyty braci mniejszych w Ziemi SÂwieÎtej. Wiele z nich
jest tezÇ szczegoÂlnie obszernych i peønych ciekawych stwierdzenÂ
umozÇliwiajaÎcych gøeÎbsze rozwazÇania na temat podroÂzÇy duchownych
tamtych czasoÂw. Z kreÎgu zakonu reformatoÂw zachowaøo sieÎ kilka
relacji. Z wielu materiaøoÂw zakonnych mozÇemy wskazacÂ na podroÂzÇe
przedstawicieli tej gaøeÎzi franciszkanÂskiej na wszystkie kolejne kapituøy odbywane najczeÎsÂciej w Rzymie albo miastach Hiszpanii. Wielu
z tych zakonnikoÂw zgodnie z reguøaÎ zakonu obserwanckiego odbywaøo takaÎ podroÂzÇ piechotaÎ1.
Najpierw przedstawimy wypraweÎ na kapituøeÎ rzymskaÎ w 1723 r.
reformata z prowincji maøopolskiej Symforiana Arakieøowicza (ok.
1678-1742), wywodzaÎcego sieÎ z rodziny ormianÂskiej. Do zakonu
wstaÎpiø w 1697 r. SÂwieÎcenia kapøanÂskie po studiach w kilku klasztorach swojej prowincji przyjaÎø w 1703 r. we Lwowie. NasteÎpnie wykøadaø filozofieÎ i teologieÎ w seminarium zakonnym, zostaø tezÇ na rok
gwardianem klasztoru we Lwowie (1721/22) i wreszcie w latach 17221
A. Sroka, Prawo i zÇycie polskich reformatoÂw. W 350 roczniceÎ powstanie 1623-1973, KrakoÂw 1975.
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-1725 doszedø do funkcji zasteÎpcy prowincjaøa. Z tego tezÇ tytuøu udaø
sieÎ do Rzymu na kapituøeÎ. Z podroÂzÇy tej zachowaø sieÎ dosÂcÂ obszerny
opis reÎkopisÂmienny2. Warto tu dodacÂ, zÇe na konÂcu zachowanego
reÎkopisu z diariuszem znajdujemy praktyczne rozmoÂwki polsko-wøoskie3.
Na tej samej kapitule rzymskiej 1723 r. byli tezÇ reformaci z prowincji wielkopolskiej, prowincjaø Archanioø Sarnowski i kustosz prowincji Manswet Leporini (ok. 1665-1728). PodroÂzÇ teÎ, jak nakazywaøa
reguøa, odbyli pieszo. Z wyprawy tej nie mamy niestety diariusza4.
SposÂroÂd wypraw braci mniejszych na kolejne kapituøy, swoje
udokumentowanie ma tezÇ podroÂzÇ reformaty Stanisøawa Dominika
Kleczewskiego (1714-1776). Pochodziø on z rodziny szlacheckiej,
urodziø sieÎ w Krakowie i tu zdobyø poczaÎtkowe wyksztaøcenie. Do
reformatoÂw prowincji maøopolskiej wstaÎpiø w 1731 r. w Sandomierzu.
W 1746 r. przeszedø jednak do nowo utworzonej kustodii ruskiej i tu
w latach 1749-1752 byø definitorem, w latach 1755-1758 kustoszem
i wreszcie w latach 1772-1775 prowincjaøem. Jest jednym z najwybitniejszych oÂwczesnych reformatoÂw polskich, m.in. autorem bardzo
ciekawej hagiografii zakonnikoÂw reformackich i pism antyjudaistycznych. Wiele jego zapiskoÂw reÎkopisÂmiennych odnaleziono ostatnio
dla historykoÂw polskich w Bibliotece w Kijowie5. Jako definitor
i socjusz o. Floriana RomanÂskiego, wikariusza kustodii, wybraø sieÎ
na kapituøeÎ generalnaÎ do Rzymu w 1750 r. Zachowaø sieÎ reÎkopisÂmienny opis tej pierwszej podroÂzÇy odbytej pieszo. Dodatkowo Kle2

S. Arakieøowicz, Itinerarium Ronamum continens descriptioniem locorum per
quam eundum ad capitulum generalem cum omnibus cicumstantiis tam in via quam in
loco capituli scitu dignis ac itinerantibus utilibus constriptum anno 1723 per [...], Biblioteka GøoÂwna Prowincji FranciszkanoÂw-ReformatoÂw w Krakowie, Dziaø ReÎkopisoÂw,
sygn. K. 252, 16-o, s. 77. Zob. G. WisÂniowski, Arakieøowicz Symforian, w: Søownik
polskich teologoÂw katolickich, red. H.Wyczawski, Warszawa 1981-1983, t. 1, s. 62.
3
Por. B. Rok, Ormianie w KosÂciele rzymsko-katolickim w XVIII w., w: Rola
mniejszosÂci narodowych w kulturze i osÂwiacie polskiej w latach 1700-1939, red.
A. Bilewicz, S. Walasek, Wrocøaw 1998, s. 26.
4
A. Szteinke, Leporini Manswet, w: Søownik polskich teologoÂw katolickich, t. 2,
s. 508-509.
5
Biblioteka im. Bernackiego w Kijowie.
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czewski wybraø sieÎ do Rzymu w 1756 r. w sprawach swojej kustodii
i jeszcze raz w 1774 r.6
NalezÇy wreszcie wskazacÂ na zachowany diariusz podroÂzÇy innego
reformaty Remigiusza Macieja Zawadzkiego (1703-1775), na teÎ samaÎ
kapituøeÎ rzymskaÎ 1750 r., na ktoÂrej byø wspomniany powyzÇej Kleczewski. ReÎkopis Zawadzkiego trafiø w ciaÎgu wiekoÂw do Biblioteki
KoÂrnickiej7. Zawadzki urodziø sieÎ w Nowym MiesÂcie Lubawskim.
Nieopodal w èaÎkach BratianÂskich znajdowaøo sieÎ wazÇne sanktuarium reformackie, promieniujaÎce na okolice. Zapewne pod tym wpøywem wybraø on stan duchowny. W zakonie doszedø do wielu wazÇnych
godnosÂci w prowincji wielkopolskiej: w latach 1744-1746 byø gwardianem w Warszawie, 1741-1743 definitorem, 1746-1749 prowincjaøem,
1749-1750 kustoszem. WøasÂnie jako kustosz wraz z prowincjaøem
Antonim KocinÂskim odbyø podroÂzÇ na kapituøeÎ 1750 r. Do pomocy
zakonnikom byøo jeszcze dwoÂch braci i dwoÂch ojcoÂw. JesÂli chodzi
o informacje zawarte w diariuszu z tej podroÂzÇy, Zawadzki informowaø szczegoÂøowo o kapitule, a obok tego o roÂzÇnych szczegoÂøach weÎdroÂwki. Koncentrowaø sieÎ oczywisÂcie na opisie wielu odwiedzanych po
drodze kosÂcioøoÂw i klasztoroÂw. Przekazaø wiele informacji historycznych o tych obiektach. Znajdujemy tu liczne informacje o spotykanych Polakach i zakonnikach innych narodowosÂci. WiadomosÂci te saÎ
nieraz dosÂcÂ obszerne8. Istnieje wazÇna potrzeba wydania drukiem tego
diariusza, z tøumaczeniem polskim. Do kraju Zawadzki powroÂciø
18 lipca 1750 r. i przeszedø do nowej prowincji pruskiej, gdzie
w latach 1750-1753 byø gwardianem klasztoru w PodgoÂrzu pod Toru6

A. Szteinke, Kleczewski Stanisøaw, w: Søownik polskich teologoÂw katolickich,
t. 2, s. 283-285. Itinerarium Romanum tempore Iubilaei Magni regnate Benedicto XIV
P. M. Bononiensi de Domo Lambertini per [...] conscriptum, Biblioteka GøoÂwna
Prowincji FranciszkanoÂw-ReformatoÂw w Krakowie, Dziaø ReÎkopisoÂw, sygn. K. 241,
8-o, s. 237. Zob. tezÇ B. Rok, ¹Kalendarz Seraficznyº Stanisøawa Kleczewskiego OFMRef. (1714-1776) na tle hagiografii polskich XVIII w., ¹Pietas et Studiumº. Rocznik
WyzÇszego Seminarium Duchownego Prowincji Matki BozÇej Anielskiej Zakonu Braci
Mniejszych w Krakowie, t. 1, KrakoÂw 2008, s. 105-125.
7
Biblioteka PAN w KoÂrniku, rkps 450.
8
A. Szteinke, PodroÂzÇ Remigiusza Macieja Zawadzkiego OFM (1703-1775) na
kapituøeÎ generalnaÎ do Rzymu w 1750 r., w: Staropolski oglaÎd sÂwiata, red. F. WolanÂski
(w druku).
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niem, a w latach 1753-1756 prowincjaøem. Wtedy w 1756 r. odbyø
podroÂzÇ na kapituøeÎ do Murcji w Hiszpanii. Na teÎ samaÎ kapituøeÎ generalnaÎ wybrali sieÎ tezÇ reformaci z prowincji wielkopolskiej, prowincjaø
Jakub SuwalinÂski i kustosz Bazyli Malinowski (zm. 1764)9, a takzÇe
oÂwczesny prowincjaø ruski bernardynoÂw Wenanty Tyszkowski (zm.
1783)10. Jednak z tych wypraw nie zachowaøy sieÎ relacje.
Bardzo ciekawym diariuszem podroÂzÇy duchownego pielgrzyma
polskiego w XVIII w. jest opis wojazÇu po Europie bernardyna wilenÂskiego, Juwenalisa Charkiewicza (1720-1788), Litwina z pochodzenia,
urodzonego okoøo 1720 r. Wiemy, zÇe w 1758 r. zøozÇyø egzamin
z teologii i zostaø lektorem i profesorem w studium zakonnym bernardynoÂw w NiesÂwiezÇu. W 1761 r. wystaÎpiø jako profesor konwentu
wilenÂskiego, a w latach 1760-1763 byø gwardianem domu wilenÂskiego. W latach 1766-1769 zostaø prowincjaøem litewskich bernardynoÂw
i wtedy przyczyniø sieÎ do reorganizacji studioÂw zakonnych. W 1768 r.
jako prowincjaø litewski wybraø sieÎ na kapituøeÎ generalnaÎ Zakonu
Braci Mniejszych w Walencji. W drodze powrotnej udaø sieÎ do Rzymu, gdzie staraø sieÎ o rozwiaÎzanie sporu bernardynoÂw wilenÂskich
z miejscowym biskupem Ignacym Jakubem Massalskim (1729-1794) o majaÎtki bernardynek z kosÂcioøa sÂw. Michaøa. Po powrocie
do kraju w konÂcu 1768 r. Charkiewicz peøniø w zakonie jeszcze wiele
odpowiedzialnych funkcji. W latach 1769-1772 byø kustoszem prowincji litewskiej, a nasteÎpnie, po sÂmierci prowincjaøa Antoniego
GniewczynÂskiego, w latach 1774-1775 zarzaÎdzaø prowincjaÎ jako wikariusz. W 1775 r. wybrano go ponownie na okres trzech lat na
kustosza prowincji, a w latach 1778-1781 zostaø po raz drugi prowincjaøem. Przeprowadziø poza tym wizytacjeÎ generalnaÎ prowincji wielkopolskiej w 1775 r., a w 1781 r. prowincji ruskiej. Zmarø 31 VII
1788 r. w klasztorze w Søonimie11. Diariusz Charkiewicza ze wspom9

A. Szteinke, Malinowski Bazyli, w: Søownik polskich teologoÂw katolickich, t. 3,
s. 45-46.
10
W. Murawiec, Tyszkowski Wenanty, w: Søownik polskich pisarzy franciszkanÂskich (Bernardyni i Franciszkanie SÂlaÎscy, Franciszkanie konwentualni, Klaryski oraz
Zgromadzenia III Reguøy), red. H.Wyczawski, Warszawa 1981, s. 502-504.
11
W. Murawiec, Charkiewicz Juwenalis, w: Søownik polskich teologoÂw katolickich, t. 1, s. 278.
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nianej podroÂzÇy do Walencji i Rzymu odznacza sieÎ wartkim tokiem
narracji i przedstawia wiele wøasnych odczucÂ autora na temat przemierzanej przestrzeni. SporzaÎdzony zostaø po powrocie zakonnika do
kraju na podstawie zapisek raptularzowych w czasie podroÂzÇy12.
Wspomniane walory zapewne oryginalnego reÎkopisu autora zadecydowaøy o wydaniu tej relacji drukiem.
Na kapitule generalnej w 1768 r. w Walencji byøo jeszcze kilku
innych polskich zakonnikoÂw. Nie mamy jednak z tych wypraw relacji.
O kilku wspomina Charkiewicz, ale zawsze dosÂcÂ lakonicznie. Pisaø
wieÎc o Janie JoÂzefie Rusieckiem (1712-1779), urodzonym w Oøawie
na SÂlaÎsku. Do zakonu bernardynoÂw wstaÎpiø on w Krakowie w 1735 r.,
byø lektorem teologii, a potem prowincjaøem w prowincji maøopolskiej w latach 1763-1766 i 1772-177513. Charkiewicz wymieniø jeszcze
prowincjaøa wielkopolskiego bernardynoÂw Idziego KøaÎbczynÂskiego
(ok. 1726-1791)14 oraz kustosza z prowincji ruskiej bernardynoÂw
Wenantego Tyszkowskiego (zm. 1783)15, ktoÂry byø wczesÂniej na kapitule w Murcji oraz kustosza prowincji wielkopolskiej reformatoÂw16.
Niestety, o bytnosÂci wspomnianych bernardynoÂw w Walencji nie
wspominajaÎ ich biografowie.
O. Maciej Borkowski (zm. 1824), prawdopodobnie bernardyn,
byø jedynym autorem z grona braci mniejszych, dla ktoÂrego motywem podroÂzÇy zagranicznej staøy sieÎ sprawy osobiste. Na skutek nieporozumienÂ w zakonie wybraø sieÎ w 1775 r. do Rzymu, aby zaøatwicÂ
spraweÎ swojego przejsÂcia do duchowienÂstwa diecezjalnego. Powstaøy
z tej okazji diariusz wydaø w 1992 r. ks. Michaø Grzybowski 17, ktoÂry
jest tezÇ wøasÂcicielem reÎkopisu.
12
ReÎkopis zachowany w: Biblioteka Uniwersytetu WilenÂskiego rkps F-3 ± 1876.
Por. J. Charkiewicz, Dyjariusz podroÂzÇy hiszpanÂskiej z Wilna do miasta Walencyi na
kapituøeÎ generalnaÎ Zakonu Mniejszych Braci SÂw. Franciszka, to jest BernardynoÂw,
odprawionej w roku 1768, opracowaø i wsteÎpem poprzedziø B. Rok, Wrocøaw 1998;
rec. R. Butterwick, ¹Kwartalnik Historycznyº 56(1999) z. 2, s. 99-101.
13
K. GrudzinÂski, Rusiecki Jan JoÂzef, w: Søownik polskich pisarzy franciszkanÂskich, s. 422; J. Charkiewicz, Dyjariusz, s. 38.
14
K. GrudzinÂski, KøaÎbczynÂski Idzi, w: Søownik polskich pisarzy franciszkanÂskich,
s. 225-226; J. Charkiewicz, Dyjariusz, s. 105.
15
J. Charkiewicz, Dyjariusz, s. 93.
16
TamzÇe, s. 105.
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OproÂcz relacji z podroÂzÇy zakonnikoÂw bernardynÂskich i reformackich zachowaøy sieÎ takzÇe diariusze kapucynÂskie. W 1999 r. opublikowano diariusz podroÂzÇy Kornela Antonina Przedwojewskiego (1728-1793), ktoÂry udaø sieÎ na kapituøeÎ do Rzymu w 1761 r. jako kustosz
prowincji polskiej od 1759 r. Diariusz ten napisany przez èukasza
Baranieckiego (1717-1792) jest jednak bardzo lakoniczny, stanowicÂ
jednak mozÇe wazÇny dokument przedstawiajaÎcy drogeÎ pielgrzymiaÎ
zakonnika18. Podobny charakter ma publikowany obecnie diariusz
wspomnianego èukasza Baranieckiego z lat 1767-1768, gdy jako prowincjaø (w latach 1765-1768) pieszo szedø do Rzymu na kapituøeÎ generalnaÎ19. Warto wreszcie zwroÂcicÂ uwageÎ na diariusz Ignacego Stanisøawa Filipeckiego (1742-1803), kapucyna, ktoÂry opisaø swojaÎ wypraweÎ na kapituøeÎ generalnaÎ w Rzymie w 1789 r.20 Diariusz ten nalezÇy do
obszerniejszych. Niestety, przechowany jest dotaÎd jedynie w reÎkopisie.
Zakonnik ten na kapituøeÎ udaø sieÎ jako kustosz prowincji polskiej
kapucynoÂw. Byø nim bowiem w latach 1787-1790. Potem od 1790 do
1793 r. zostaø prowincjaøem, a nasteÎpnie od 1793 do 1796 r. ponownie
kustoszem. WczesÂniej i poÂzÂniej peøniø wiele innych funkcji zakonnych.
Znamy takzÇe przykøady studioÂw zagranicznych zakonnikoÂw franciszkanÂskich. Niestety, z wypraw tych nie zachowaøy sieÎ zapiski me17

Diariusz wojazÇu rzymskiego ks. Macieja Borkowskiego, wsteÎp, opracowanie
i przygotowanie do druku ks. M. Grzybowski, ¹Warszawskie Studia Teologiczneº
5(1992), s. 95-146. O. A. Szteinke OFM, historyk franciszkanÂskiej rodziny reformackiej, podzieliø sieÎ z autorem swoimi uwagami na temat autora reÎkopisu. Ks. M. Grzybowski, zapytany, dlaczego uznaø Borkowskiego za reformateÎ, osÂwiadczyø, zÇe W.
Murawiec OFM, historyk bernardynoÂw, przekazaø mu informacjeÎ, izÇ nie znalazø takiego nazwiska w znanych mu spisach zakonnikoÂw bernardynÂskich, ale zastrzegø, zÇe nie saÎ
one kompletne. A. Szteinke, zapoznawszy sieÎ blizÇej z tekstem diariusza, jest przekonany, zÇe wyszedø spod reÎki bernardyna. Zamierza to wykazacÂ w specjalnym opracowaniu. Autor dzieÎkuje A. Szteinke, zÇe obecnie pozwoliø mu skorzystacÂ z tej informacji.
18
Diariusz odprawionej na kapituøeÎ rzymskiej podroÂzÇy (O. èukasza Baranieckiego)
w roku 1761-ym cum R. P. Antonio de Zdziane (Przedwojewski), primo custode romano
ex Provincia Nostra, ¹Studia FranciszkanÂskieº 10(1999), s. 277-288. Zob. J.L. Gadacz,
Søownik polskich kapucynoÂw, Wrocøaw 1985-1986, t. 1, s. 267-268 i t. 2, s. 199-203.
19
F.J. Duchniewski, Diariusz polskiego kapucyna z XVIII wieku, [w druku].
20
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, rkps. 38. Zob. J.L. Gadacz, Søownik
polskich kapucynoÂw, Wrocøaw 1985, t. 1, s. 416-418. Gadacz nie informuje o tym
reÎkopisie.
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moratywne, bycÂ mozÇe nawet ich nie sporzaÎdzano. I tak w poczaÎtkach
XVIII w. okoøo 1707 r. studiowaø w Rzymie franciszkanin konwentualny Stanisøaw Horolt (zm. 1736), poÂzÂniejszy autor znanych dzieøek
ascetycznych21. Okoøo 1725 r. studiowaø takzÇe w Rzymie franciszkanin konwentualny Antoni Grzybowski (zm. 1742). Jeszcze raz byø on
w Rzymie na kapitule generalnej jako prowincjaø litewski w 1731 r.22
W AsyzÇu odbyø studia inny litewski franciszkanin konwentualny ±
Antoni Bujalski (1726-1782). Uzyskaø tu nawet doktorat. Potem
w Wilnie przyczyniø sieÎ do reformy studioÂw zakonnych i staraø sieÎ
o lepsze zaopatrzenie bibliotek klasztornych23.
DøuzÇszy czas przebywaø w Rzymie bernardyn Serafin Gamalski
(ok. 1675-1733). W latach swego pobytu w tym miesÂcie od 1702 do
1709 r. kontynuowaø studia teologiczne i peøniø funkcjeÎ rezydenta,
majaÎcego czuwacÂ nad sprawami zakonnej prowincji wielkopolskiej24. Studia rzymskie odbyø tezÇ okoøo 1734 r. bernardyn, a potem
reformat Benedykt Sokolnicki (zm. 1774)25.
Kilka z wymienionych powyzÇej szerszych relacji zostaøo wydane
drukiem. Niestety wieÎkszosÂcÂ pozostaje w staropolskich reÎkopisach.
Wydaje sieÎ, zÇe koniecznosÂciaÎ jest opublikowanie wszystkich tych
zapiskoÂw, ktoÂre stanowicÂ beÎdaÎ wazÇne zÂroÂdøo historyczne do rozwazÇanÂ na temat obrazu sÂwiata i ludzi tej epoki. W przypadku relacji
øacinÂskich konieczna jest edycja zaroÂwno tekstoÂw øacinÂskich oryginaøoÂw, jak i tøumaczenÂ polskich.
Wskazana obszerna baza zÂroÂdøowa mozÇe stacÂ sieÎ podstawaÎ analizy historycznej w bardzo roÂzÇnych aspektach. Zapewne najbardziej
podstawowe badania dotyczycÂ mogaÎ rozpatrywania problematyki
tego, co zwykøo okresÂlacÂ sieÎ jako zÇycie codzienne w podroÂzÇach. Mo21
D. Synowiec, Horolt Stanisøaw, w: Søownik polskich teologoÂw katolickich, t. 2,
s. 65-66.
22
D. Synowiec, Grzybowski Antoni, w: Søownik polskich teologoÂw katolickich,
t. 1, s. 607-608.
23
W. Murawiec, Bujalski Antoni, w: Søownik polskich teologoÂw katolickich, t. 1,
s. 249-250.
24
W. Murawiec, Gamalski Serafin, w: Søownik polskich teologoÂw katolickich, t. 1,
s. 508-509.
25
A. Szteinke, Sokolnicki Benedykt, w: Søownik polskich teologoÂw katolickich,
t. 4, s. 128-129.
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zÇemy tezÇ wskazywacÂ na problematykeÎ dziaøanÂ duchownych w kuriach
rzymskich czy tezÇ pracy rodakoÂw w Ziemi SÂwieÎtej. Wydaje sieÎ, zÇe
badaniami nalezÇy objaÎcÂ studia zagraniczne, problem niestety w pewnym stopniu dotaÎd zaniedbany. Ze swej strony pragneÎ zajaÎcÂ sieÎ
problematykaÎ tworzonej przez zakonnych podroÂzÇnikoÂw ikonosfery
tego, co mogli dostrzec. Badania te mieszczaÎ sieÎ w zakresie okresÂlanym kilka lat temu jako rozwazÇania nad staropolskim oglaÎdem sÂwiata. Z punktu widzenia duchownych wojazÇeroÂw wydaje sieÎ, zÇe jest to
widzenie sÂwiata przez pryzmat pewnego rodzaju ambiwalencji sacrum ± profanum. I dlatego pragneÎ dodacÂ tu kilka søoÂw dotyczaÎcych
istoty tej problematyki.
Søowo sacrum pochodzi od indoeuropejskiego zÂroÂdøosøowu sak ±
to, co rzeczywisÂcie istnienie, to, co jest rzeczywiste. ¹UjawniajaÎc sieÎ,
sacrum czyni sÂwiat widzialny. W rzeczywistosÂci objawia sieÎ jako
peønia zÇycia i moc stwoÂrcza, a roÂwnoczesÂnie ukazuje kruchosÂcÂ i niemozÇnosÂcÂ natury czøowieka, jego tozÇsamosÂcÂ istoty stworzonej, jego
prawdeÎ. Ale przedstawia sieÎ takzÇe jako cel ostateczny, dobro osiaÎgalne. W ten sposoÂb wskazuje czøowiekowi jego pochodzenie i przeznaczenie, wyciaÎga go z beznadziejnosÂci i unicestwienia w sÂmierci,
wzywajaÎc do peøni swojego zÇycia. Dlatego to czøowiek, w roÂzÇnych
stanach sÂwiadomosÂci, pragnie i doznaje sacrum, bezustannie szuka
kontaktu z tym, co je ujawnia i czyni dosteÎpne. Sacrum ujawniøo sieÎ
w czasie jako moc transcedentna: konieczna, a jednak tajemnicza,
straszliwa, fascynujaÎca i bezosobowaº26.
èacinÂskie okresÂlenie sacrum rozumiane jest wieÎc jako ¹to, co
sÂwieÎteº i stanowi najistotniejszaÎ kategorieÎ religioznawstwa. JednoczesÂnie nalezÇy rozumiecÂ to pojeÎcie znacznie szerzej. Jako pierwszy
wprowadziø okresÂlenie sacrum do rozwazÇanÂ nad religiaÎ Friedriech
Schleiermacher (1768-1834), urodzony we Wrocøawiu, potem profesor w Halle i Berlinie, duchowny ewangelicki. NasteÎpnie do socjologii wøaÎczyø je Mil Durkheim (1858-1917), zaøozÇyciel tzw. francuskiej
szkoøy socjologicznej, jednoczesÂnie twoÂrca koncepcji sÂwiadomosÂci
zbiorowej stosowanej w teorii religii i moralnosÂci. Szeroko kategorieÎ
26
F. Lanzi, G. Lanzi, Pielgrzymka przez tysiaÎclecia. Drogi Europy i Wøoch wiodaÎce do Rzymu: miejsca i symbole, Warszawa 2000, s. 12.
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teÎ omoÂwiø Rudolf Otto (1869-1917), teolog protestancki, profesor
uniwersytetoÂw w Getyndze, we Wrocøawiu (od 1915) i Marburgu,
autor traktatu SÂwieÎtosÂcÂ27. PojeÎcie sacrum uznaje za synonim starorzymskiego okresÂlenia numinosum, rozumianego jako tajemnicza
moc oddziaøywujaÎca na czøowieka. Numinosum zawiera w sobie ambiwalencjeÎ mieÎdzy tym, co przerazÇajaÎce (tremendum), a tym, co pociaÎgajaÎce (fascinorum). NalezÇy tezÇ zwroÂcicÂ uwageÎ na rozwazÇania
o sacrum Mircea Eliadego (1907-1986), ktoÂry uznawaø je za jaÎdro
wszystkich fenomenoÂw religijnych28.
PrzeciwienÂstwem sfery sacrum jest profanum. W sferze tej odbywajaÎ sieÎ wszystkie codzienne wydarzenia z zÇycia czøowieka. MozÇemy
tu wskazacÂ wøasÂciwie na ogoÂø elementoÂw zÇycia codziennego, codziennosÂci. Docieramy wieÎc do istoty wszelakich przedmiotoÂw uzÇytkowych (rzeczy, wyposazÇenia domu, warsztatoÂw pracy itp.), wyobrazÇenia i tworzenia przestrzeni zÇycia (widzenia domu i jego otoczenia,
miejsca pracy, krajobrazu, zaøozÇenÂ urbanistycznych, architektury i jej
elementoÂw) oraz pojmowania czasu (pracy, obyczajoÂw i zwyczajoÂw).
RozpatrujaÎc istoteÎ zagadnienia postawionaÎ w temacie rozwazÇanÂ,
stwierdzimy najpierw, zÇe wszystkie wyprawy zagraniczne oÂwczesnych duchownych w interesach zakonnych wynikaøy z obowiaÎzkoÂw
duchownych peøniaÎcych godnosÂci prowincjaøoÂw, ich zasteÎpcoÂw albo
tezÇ innych. Do pomocy im udawali sieÎ w dalekie kraje, majaÎcy im
søuzÇycÂ pomocaÎ, socjusze, najczeÎsÂciej bracia zakonni. Podobnie i studia
zagraniczne wynikaøy z nakazu przeøozÇonych zakonnych. Mamy
w tym wzgleÎdzie w jakisÂ sposoÂb odniesienia przede wszystkim do
sfery sacrum. ObowiaÎzek podroÂzÇy wypøywaø z koniecznosÂci zapewnienia sÂwieÎtego trwania reguøy sÂw. Franciszka, a jednoczesÂnie z koniecznosÂci regulowania sÂwieckich potrzeb zakonu. Zawsze tezÇ podroÂzÇe takie traktowano jako pielgrzymowanie. Wspomniani franciszkanie, majaÎc na celu dokonanie wazÇnych zakonnych zadanÂ, wyruszali
w drogeÎ jako paÎtnicy, majaÎcy nawiedzicÂ wazÇne sanktuaria dla pogøeÎ27
R. Otto, SÂwieÎtosÂcÂ. Elementy irracjonalne w pojeÎciu boÂstwa i ich stosunek do
elementoÂw racjonalnych, Wrocøaw 1993. Praca wydana pierwszy raz w 1917 r.
28
Por. J. Keller, Rudolf Otto i jego filozofia religii, w: R. Otto, SÂwieÎtosÂcÂ. Elementy
irracjonalne w pojeÎciu boÂstwa i ich stosunek do elementoÂw racjonalnych, Wrocøaw
1993, s. 7-28.
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bienia swego ducha. CaøosÂcÂ weÎdrowania miaøa charakter zamierzenia
religijnego o gøeÎbokim charakterze duchowym, zgodnie z istotaÎ
chrzesÂcijanÂskiego pielgrzymowania. W tym wzgleÎdzie podroÂzÇ zakonnikoÂw przeniknieÎta byøa najgøeÎbiej sferaÎ sacrum, podroÂzÇ jawiøa sieÎ
w tym wzgleÎdzie jako caøosÂcÂ rzeczaÎ sÂwieÎtaÎ.
Daleka droga budziøa jednak czeÎsto roÂzÇne obawy, podroÂzÇ wiaÎzaøa
sieÎ woÂwczas zawsze z wieloma trudami, ale takzÇe z niebezpieczenÂstwami. Odbycie takiej drogi byøo pewnym ryzykiem. Wykonanie
jednak obowiaÎzku wobec zakonu byøo sprawaÎ nadrzeÎdnaÎ. NiektoÂrzy
podroÂzÇnicy pisali o tych wszystkich wzgleÎdach w swoich diariuszach,
jak chocÂby kapucyn Stanisøaw Ignacy Filipecki. ¹Lubo wiele znajdowaøem trudnosÂci do puszczenia sieÎ w tak dalekaÎ i przykraÎ podroÂzÇ,
zwøaszcza, zÇe ojciec prowincjaø Kajetan, jako tezÇ ojciec drugi kustosz
Kryspin, dla wiadomych sobie przyczyn w teÎzÇ drogeÎ zapeÎdzacÂ sieÎ nie
chcieli, a samemu mnieÎ oneÎzÇ odbywacÂ dla niektoÂrych okolicznosÂci
nie koniecznie dobrze wypadaøo, przeciezÇ juzÇ sÂwieÎte posøuszenÂstwo
i obowiaÎzek urzeÎdu wøozÇonego na mnie od ojcoÂw kapitulnych, juzÇ
cheÎcÂ uczynienia jakiejkolwiek przysøugi dla ukochanej matki prowincyi, juzÇ tezÇ osobiste pragnienie odwiedzenia sÂwieÎtych miejsc i tam
uwielbienia Boga w sÂwieÎtych swoich nader cudownego, te moÂwieÎ
pobudki wszystkie przeszkody tak uøatwiøy, izÇ za pomocaÎ BoskaÎ
dosycÂ pomysÂlnie tezÇ podroÂzÇ rzymskaÎ uskuteczniøemº29. We wszystkich innych diariuszach podobne przekonanie zawarte jest w tekstach
czeÎsÂciej implicite nizÇ tak wyrazÂnie wyrazÇonymi søowami.
Trzeba tezÇ wskazacÂ, zÇe wielu z pielgrzymoÂw uznawaøo swojaÎ
podroÂzÇ jako pewnego rodzaju posÂwieÎcenie i oczekiwaøo uznania
swoich trudoÂw. Ciekawie pisaø o tym cytowany juzÇ kapucyn Filipecki: ¹staneÎlisÂmy w Krakowie w klasztorze naszym i szczeÎsÂliwie zakonÂczyli siedmiaÎ miesiaÎcznaÎ podroÂzÇ naszaÎ, z czego niechaj beÎdzie Bogu
chwaøa, Matce Prowincyi uzÇytek, a mnie jakakolwiek w czasie zasøuga, a w wiecznosÂci nadgrodaº30.
DokonujaÎc dalszej analizy samego przebywania drogi, natrafiamy
na wiele innych aspektoÂw, ktoÂre zaliczycÂ nalezÇy do sfery profanum,
29
30

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, rkps 38, k. 2 r.
TamzÇe, k. 54 v.
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a ktoÂre wiaÎzÇaÎ sieÎ z trudami dawnego przemieszczania sieÎ. PodejmujaÎcy wyzwanie zdawali sobie z tego spraweÎ. Z zachowanych zapiskoÂw
mozÇemy czeÎsto odtworzycÂ szczegoÂøowo traseÎ weÎdroÂwki, czas trwania
przejsÂcÂ pomieÎdzy poszczegoÂlnymi etapami, a takzÇe inne szczegoÂøy
dotyczaÎce miejsc noclegowania, posiøkoÂw i zdarzenÂ nadzwyczajnych.
Wymienieni zakonnicy przemieszczali sieÎ po utartych szlakach.
Czas trwania podroÂzÇy byø jednak bardzo roÂzÇny. Dla przykøadu mozÇemy wskazacÂ na drogeÎ Symforiana Arakieøowicza. PodroÂzÇ jego
z Krakowa do Rzymu przez SÂlaÎsk, Morawy, AustrieÎ i poÂønocnaÎ ItalieÎ
trwaøa prawie poÂø roku od 18 listopada 1722 r. do 4 maja 1723 r.
Znacznie kroÂcej wracaø on do kraju. Z Rzymu bowiem wyruszyø 8
czerwca i juzÇ 7 lipca 1723 r. dotarø do Krakowa. W zapiskach informuje o bardzo gosÂcinnym przyjmowaniu go po drodze w klasztorach
franciszkanÂskich, najczeÎsÂciej kapucynoÂw, potem we Wøoszech juzÇ
przede wszystkim u reformatoÂw, niekiedy tezÇ w plebaniach parafii
diecezjalnych i zajazdach.
MozÇemy takzÇe odwoøacÂ sieÎ do przebiegu podroÂzÇy Remigiusza
Zawadzkiego i jego wspoÂøbraci. Znamy czeÎsÂcÂ etapoÂw tej trasy.
W drogeÎ wyruszyli 12 lutego 1750 r. z Wielunia. Po drodze byli
w CzeÎstochowie, potem w Tarnowskich GoÂrach i Gliwicach. Dalsza
droga prowadziøa przez RaciboÂrz, OpaweÎ, Oøomuniec, Brno i WiedenÂ. Tu przebywali kilka dni w klasztorze reformatoÂw. Dalej udali sieÎ
powozem do Wenecji. Byø to trudny etap goÂrski podroÂzÇy. W Wenecji
speÎdzili dwa tygodnie w marcu, w czasie Wielkanocy. Na døuzÇej
zatrzymali sieÎ oczywisÂcie w AsyzÇu. Do Rzymu dotarli 7 maja. Zakonnicy korzystali z maøych powozoÂw, czeÎsto z dylizÇansoÂw pocztowych, czeÎsÂciowo traseÎ odbywali pieszo. Zatrzymywali sieÎ, jak zwykle
robili to zakonnicy, w klasztorach franciszkanÂskich. Droga rzymska
trwaøa wieÎc prawie trzy miesiaÎce.
PodroÂzÇnicy podkresÂlali tezÇ liczne niebezpieczenÂstwa w drodze,
chocÂby pokonywanie odcinkoÂw goÂrskich drogi, køopoty z weturynami i furmanami. Ciekawe szczegoÂøy znajdujemy we wspomnieniach
Juwenalisa Charkiewicza, ktoÂry w czasie swej podroÂzÇy dwukrotnie
przekraczaø Alpy. èaÎczyøo sieÎ to z wielkimi trudami czeÎsto pieszych
przejsÂcÂ przez niebezpieczne goÂrskie drogi. Ale i na roÂwninach, podroÂzÇujaÎc z Wiednia przez Morawy po podrzeÎdnych drogach, musiaø
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on czeÎsto zsiadacÂ z wynajeÎtego wozu i isÂcÂ piechotaÎ, poniewazÇ powoÂz
obciaÎzÇony byø zanadto kupionymi przez niego ksiaÎzÇkami i instrumentami naukowymi, ktoÂre wiezÂli jezuici ze Lwowa. Inny zasÂ podroÂzÇnik,
Filipecki, wskazywaø na wiele trudoÂw swojej drogi odbywanej czeÎsÂciowo piechotaÎ w trudnych warunkach pogodowych zimaÎ i wiosnaÎ,
w czasie sÂniezÇyc, a nasteÎpnie roztopoÂw. Dochodziøo tezÇ do wypadkoÂw. I tak powoÂz, ktoÂrym jechaø Filipecki, niedaleko juzÇ kresu podroÂzÇy, bo na Morawach, wywroÂciø sieÎ i autor diariusza potøukø sobie
gøoweÎ. Zapewne z powodu pokonywania pieszo dalekiej drogi do
Rzymu Kornel Przedwojewski przez trzy tygodnie ¹chorowaø na
nogeÎº w Bolonii. Trudy szlaku dawaøy sieÎ we znaki.
PozostajaÎc dalej przy sferze profanum, wskazÇemy, zÇe wszystkie
wyprawy zagraniczne byøy tezÇ swego rodzaju wazÇnaÎ lekcjaÎ poznawania obcego sÂwiata. W wymienionych diariuszach znajdujemy bardzo
wiele informacji o wartosÂci oglaÎdania w czasie podroÂzÇy obcych krain
i ich urokoÂw. ZauwazÇamy wyrazÂnaÎ pasjeÎ zwiedzania u niemal wszystkich autoroÂw relacji. Podobnie jak w innych oÂwczesnych relacjach
podroÂzÇniczych zauwazÇamy fascynacjeÎ polskich zakonnikoÂw europejskimi miastami31. PrzechodzaÎc przez kolejne miasta, pamieÎtnikarze
podawali wieÎc wiele informacji historycznych, wskazywali na ich
przestrzenÂ urbanistycznaÎ, dalej na søawne budowle sakralne i sÂwieckie. Charkiewicz nawet w czasie najkroÂtszego pobytu w jakimkolwiek
miesÂcie czeÎsto biegø do najistotniejszych pamiaÎtek historycznych danej miejscowosÂci. Obszerny i szczegoÂlnie ciekawy jest chocÂby jego
opis arsenaøu weneckiego. Podobnie czeÎsto obszerne uwagi o mijanych miejscach znajdujemy tezÇ u Filipeckiego. Inni autorzy notatek
chocÂby w lakoniczny sposoÂb wskazujaÎ na kolejno oglaÎdane obiekty
historyczne. Mijane miasta byøy punktami kolejnych odcinkoÂw drogi,
wyznaczaøy kierunek wojazÇu. Miejscem zasÂ docelowym byø zazwyczaj
Rzym. Duchowni podroÂzÇnicy zauwazÇali zawsze relikty starozÇytnosÂci
rzymskich tak na terenie Italii, jak i poøudniowej Francji czy Hiszpanii. Zawsze wskazywali na poganÂski charakter tych miejsc, niekiedy
31

Por. H. DziechcinÂska, O staropolskich dziennikach podroÂzÇy, Warszawa 1991;
tazÇ, PodroÂzÇ ± jej miejsce w sÂwiadomosÂci spoøecznej, ¹Odrodzenie i Reformacja
w Polsceº 35(1988), s. 27-52.
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jednak usÂwieÎcony przez zaadaptowanie ich do chrzesÂcijanÂstwa, jak
chocÂby Panteonu rzymskiego. SÂredniowieczne budowle okresÂlano
jako ¹starosÂwiecczyzneÎº, dodajaÎc czeÎsto okresÂlenia o ciemnym charakterze tych konstrukcji. Zdecydowanie pozytywnie charakteryzowano budowle czasoÂw nowozÇytnych. Zachwycano sieÎ chocÂby konstrukcjaÎ Bazyliki SÂwieÎtego Piotra w Rzymie.
W owym zakonnym pojmowaniu drogi i doznanÂ w czasie jej
pokonywania nalezÇy jednoczesÂnie zauwazÇycÂ wiele aspektoÂw zwiaÎzanych z naturaÎ sacrum. Informacji na ten temat mamy bardzo wiele.
Przede wszystkim nalezÇy zwroÂcicÂ uwageÎ na liczne zapiski podroÂzÇnikoÂw o odprawianych mszach sÂw. w wazÇnych sanktuariach odwiedzanych po drodze. Dalej dotyczy to wskazywania na oglaÎdane relikwie,
z ktoÂrymi podroÂzÇnicy wiaÎzÇaÎ podniosøe przezÇycia religijne. Dla przykøadu mozÇemy wskazacÂ na zapiski Arakieøowicza na odprawianie
mszy sÂwieÎtych w wazÇnych sanktuariach, w Padwie przy sÂw. Antonim, w Bolonii przy grobie sÂw. Katarzyny czy w Loreto przy SÂwieÎtym Domku.
MozÇemy tezÇ odwoøacÂ sieÎ do kilku notatek z diariusza Charkiewicza, jak chocÂby z oglaÎdania gøowy sÂw. Bonawentury w Lyonie czy
ciaøa sÂw. Paschalisa w Villareal w Hiszpanii. O swoich przezÇyciach
w Lyonie zapisaø Charkiewicz co nasteÎpuje: ¹ProsilisÂmy ks. gwardyjana, abysÂmy mogli wizytowacÂ gøoweÎ sÂw. Bonawentury, ktoÂry z ochotaÎ to uczyniø. Ta sÂwieÎta gøowa lezÇy w schowaniu na korytarzu klasztornym w jednej kaplicy barzo ciemnej za kilka kluczami. KsiaÎdz,
w komzÇy i stule, z sÂwiecami za odemknieniem zamkoÂw z szafy wyjaÎø
w poÂø do piersi statueÎ srebrnaÎ wyzøocanaÎ w infule biskupiej, ktoÂraÎ,
gdy zjeÎto, za szkøem sztucznie przyprawionym widacÂ w baweønie
gøoweÎ sÂw. Bonawentury. Szkøo zasÂ gdy podjeÎto i baweøneÎ odjeÎto,
czaszka sÂ[wieÎtej] gøowy ze wszystkiemi lineamentami jak zÇywego
czøowieka wyrazÇa sieÎ z plewkaÎ jak uweÎdzonaÎ. Caøowaøem teÎ sÂwieÎtaÎ
gøoweÎ i baweøny na niej poøozÇonej wziaÎøem za relikwie i przywiozøem
do ojczyznyº32. A nasteÎpnie z Villareal: ¹KosÂcioÂø ten SÂw. Paschalisa
jest krzyzÇowy, gdzie w kaplicy od lewej strony wchodzaÎc do kosÂcioøa,
lezÇy ciaøo søugi BozÇego, nad oøtarzem, to jest nad mensaÎ, gdzie sieÎ
32
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msza sÂw. odprawuje, wyzÇej i jak z tyøu obraz na szrubach zasøaniajaÎcy
ciaøo podejmaÎ, za szkøem lud widzi trumneÎ sÂw. Paschalisa, boki majaÎce szklane szlifowane. ZÇe zasÂ z doøu trudno dobrze przypatrzycÂ sieÎ,
odemknaÎø nam ksiaÎdz tuzÇ przy oøtarzu z rogu epistoøy drzwi, za ktoÂre
gdym wszedø, znalazøem pokoik jak zakrystyjaÎ, w tym pokoiku po
lewej stronie saÎ wschodki za oøtarz i tam jest kaplica z przedniego
marmuru i rzÇnieÎcia wysÂmienitego, caøa wyzøacana i oøtarz w goÂrze,
w tyle oøtarza, ktoÂry sieÎ widzi z kosÂcioøa. W tej tedy kaplicy przy
samej mensie lezÇy ciaøo sÂ[wieÎte]go. Nie widacÂ jednak go, azÇ wprzoÂd
w doÂø ksiaÎdz zszedøszy machineÎ odkreÎciø i zasøoneÎ spusÂciø (ktoÂre
rzeczy wszystkie saÎ za zamkami), wtedy blisko obaczylisÂmy ciaøo
sÂw. Paschalisa za szkøem. Caøe jest te sÂwieÎte ciaøo, najmniejsze junktury palcoÂw znaczne i skoÂra przyschøa do kosÂci jak uweÎdzona. Znaczno, zÇe ten sÂ[wieÎ]ty byø wzrostu maøego. Habit materyjalny na
sÂ[wieÎ]tym ciele popielaty. Pomodliwszy sieÎ przed sÂ[wieÎ]temi relikwiami, odjechali. MoÂwiaÎ ojcowie, zÇe i teraz cichy szelest w trunie czasem
søychacÂ (jako zÇycie sÂ[wieÎtego] opisuje). JakozÇ i R[everendissi]mus
G[enera]lis Paschalis aÂ Varisio [Paschalis aÂ Varisio (zm.1791) ± Paschalis Frosconi byø generaøem zakonu w latach 1768-1791] jadaÎc na
kapiøeÎ, nim g[enera]øem zostaø, tu mszaÎ sÂw. odprawujaÎc, søyszaø rumor
w tym sÂ[wieÎ]tym ciele i pulsach jego, jako o. o. tutejsi moÂwiliº33.
W przypadku drogi kustosza wielkopolskiej prowincji reformatoÂw Remigiusza Zawadzkiego istotnym momentem zetknieÎcia z sacrum byøo nawiedzenie juzÇ na poczaÎtku podroÂzÇy sanktuarium jasnogoÂrskiego, gdzie odprawiø on wraz ze swym towarzyszem podroÂzÇy,
prowincjaøem wielkopolskim Antonim KocinÂskim mszeÎ sÂw. w kaplicy
z cudownym obrazem Matki Boskiej. W dalszej drodze byli jeszcze
u grobu sÂw. Antoniego w Padwie i oczywisÂcie w miejscach sÂwieÎtych
AsyzÇu. Zawadzki szeroko pisaø tezÇ o innych nawiedzanych po drodze
kosÂcioøach franciszkanÂskich.
OdreÎbnie nalezÇy wskazacÂ na doznania religijne, jakie wiaÎzÇaÎ sieÎ
z pobytem zakonnikoÂw w sÂwieÎtym miesÂcie Rzymie. Wielu z autoroÂw
diariuszoÂw wskazuje na nawiedzanie kolejnych 7 bazylik rzymskich
i uzyskiwaniu odpowiednich odpustoÂw. Zawsze tezÇ podkresÂlali nad33
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zwyczajne doznania natury religijnej w zetknieÎciu z miejscami sÂwieÎtymi Wiecznego Miasta. SzczegoÂlnie wazÇnym momentem byøy osobiste audiencje duchownych u papiezÇa. Odwoøajmy sieÎ chocÂby do
zarejestrowania papieskiej audiencji uzyskanej przez Juwenalisa
Charkiewicza: ¹W tym miesÂcie [Rzymie] przez 7 niedziel przebywajaÎc, pozwoliø mi P[an] BoÂg miecÂ audyjencyjaÎ u namiestnika
Ch[rystu]sa P[ana] PapiezÇa Klemensa XIII [papiezÇ w latach 1758-1769], na ktoÂraÎ byøem wprowadzony i prezentowany S[anctissi]mo
przez j.w. jm ks. Burkiezego (po wøosku Burchesi) ± magistra domus, arcybiskupa i ksiaÎzÇeÎcia rzymskiego, gdzie S[anctissi]mus nie
dopusÂciø mi kleÎczecÂ, ale wraz kazaø powstacÂ i miluchno z rozrzewnieniem serca mego rozmawiaø, oproÂcz moich interesoÂw, o stanie
Rzeczyp[ospoli]tej naszej, ktoÂra w ten czas z MoskwaÎ wojowaøa.
Mogøem u niego zabawicÂ na osobnej rozmowie z poÂø godzinyº34.
Na koniec tych rozwazÇanÂ na temat owej sakralnej sfery drogi
powroÂcÂmy jeszcze do zapiskoÂw Charkiewicza, ktoÂry w czasie swej
døugiej podroÂzÇy napotkaø bardzo wiele relikwii. Niekiedy wieÎc z pewnym niedowierzaniem pisaø o autentycznosÂci tych przedmiotoÂw.
Zwraca uwageÎ na widziane po drodze azÇ dwa caøuny Chrystusowe.
Jeden znajdowaø sieÎ w BesancËon, a drugi w Turynie. PiszaÎc o caøunie
z BesancËon i wspominajaÎc drugi caøun z Turynu, dodawaø z pewnym
sceptycyzmem, ¹ale trudno wierzycÂ rozumowi zawieszonemu na szali
obojeÎtnej, poniewazÇ i w Turyniu tozÇ samo moÂwiono i podobniej do
prawdy jak sieÎ potym powieº35. Trzeba wreszcie zwroÂcicÂ uwageÎ na
zbieranie przez pielgrzymoÂw sÂwieÎtych pamiaÎtek z wazÇnych miejsc.
Szereg tego typu rzeczy wioÂzø ze sobaÎ kazÇdy z zakonnikoÂw dla swoich
wspoÂøbraci. WazÇnym elementem poszukiwania sacrum w wojazÇach
byøo tezÇ uzyskiwanie odpustoÂw.
W opisanym powyzÇej pojmowaniu drogi w dawnych diariuszach
zakonnych jawi sieÎ pewnego rodzaju ambiwalencja. Zawsze podroÂzÇ
zakonnika miaøa przede wszystkim charakter przedsieÎwzieÎcia religijnego, a wieÎc wpisywaøa sieÎ przede wszystkim w zakres tego, co
okresÂlamy sacrum. Zawsze tezÇ wykorzystywano drogeÎ przez obce
34
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krainy do doznanÂ poznawczych i tu odnajdujemy wiele elementoÂw
zwiaÎzanych z tym, co okresÂlicÂ mozÇemy jako profanum.
Zakonni pamieÎtnikarze niekiedy sporo miejsca posÂwieÎcili problemom, dla ktoÂrych wybierali sieÎ w daleki sÂwiat, a wieÎc mieÎdzy
innymi kapituøom. W opisach tych mieszczaÎ sieÎ zaroÂwno informacje
dotyczaÎce ¹solennego celebrowaniaº kapituø, w Rzymie zawsze
z uroczystym udziaøem papiezÇa, jak roÂwniezÇ informacje o innych
spotkaniach towarzyskich. Dodatkowo informowano o aktualnym
stanie zakonu. I tak Charkiewicz podaø døugaÎ listeÎ wybranych dostojnikoÂw i dane statystyczne zakonu. Niewiele jest natomiast informacji
na temat samych obrad i uroczystosÂci w Walencji. Zawadzki pisaø
o kapitule znacznie szerzej. PodkresÂliø przy tym podniosøy charakter
obrad, peøny sÂwieÎtego uniesienia, jako zÇe odbywaøy sieÎ w czasie
uroczystosÂci WniebowstaÎpienia PanÂskiego, a nasteÎpnie takzÇe uroczystosÂci Zesøania Ducha SÂwieÎtego i uroczystosÂci TroÂjcy PrzenajsÂwieÎtszej. MozÇna jeszcze dodacÂ, zÇe kapituøeÎ generalnaÎ zwoøano
w czasie Roku SÂwieÎtego, dzieÎki czemu papiezÇ obiecaø dacÂ odpusty
Roku Jubileuszowego caøemu zakonowi. Dopeønieniem celebry kapituøy byø udziaø w niej Ojca SÂwieÎtego Benedykta XIV oraz nawiedzenie przez uczestnikoÂw zgromadzenia Bazyliki sÂw. Jana na Lateranie i Matki BozÇej WieÎkszej. Lakoniczne zasÂ zapiski kapucyna
Baranieckiego o kapituøach jedynie wspominajaÎ. I tak o kapitule
z 1761 r. zanotowaø: ¹Kapituøa Generalna trwajaÎca 3 tygodnie dziwnie dobrym porzaÎdkiem odprawiona byøaº36.
W czasie pobytu w Rzymie wspominani ojcowie franciszkanie
dokonywali tezÇ innych dziaøanÂ natury organizacyjnej na rzecz swoich
prowincji i klasztoroÂw. I tak Charkiewicz miaø doprowadzicÂ do zakonÂczenia sporu mieÎdzy klasztorem bernardynek wilenÂskich a miejscowym biskupem, Zawadzki zasÂ uzyskaø zgodeÎ wøadz centralnych na
podziaø prowincji wielkopolskiej reformatoÂw i podjaÎø starania o koronacjeÎ obrazu w èaÎkach BratianÂskich. Charkiewicz nie zamiesÂciø
jednak zÇadnych informacji na temat tych dziaøanÂ, Zawadzki natomiast pisaø tylko o swoich staraniach o wydzielenie prowincji pru36
Diariusz odprawionej na kapituøeÎ rzymskiej podroÂzÇy (O. èukasza Baranieckiego) w roku 1761-ym, s. 288.
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skiej. Podobnie Filipecki niewiele pisaø o dziaøaniach na rzecz swej
prowincji, jakie prowadziø w Rzymie.
W tych tak lakonicznych opisach dziaøanÂ zakonnikoÂw w interesie
swojego zakonu sfera sacrum øaÎczy sieÎ sÂcisÂle ze sferaÎ profanum.
PodejmujaÎc proÂbeÎ odnajdywania innych jeszcze elementoÂw profanum w oÂwczesnych peregrynacjach franciszkanÂskich, nalezÇy najpierw
wskazacÂ na liczne skrupulatne zapiski, chocÂby Zawadzkiego i Charkiewicza, na temat poniesionych wydatkoÂw i sposoboÂw dokonywania
wymiany walut w obcych krajach. Zakonnicy musieli oczywisÂcie rozliczacÂ sieÎ z poniesionych kosztoÂw podroÂzÇy, z drugiej strony, jak wyrazÂnie zaznaczaø o tym Charkiewicz, zapiski te mogøy sieÎ przydacÂ dla
przyszøych zakonnych peregrynantoÂw, aby nie byli oszukiwani. Autorzy diariuszoÂw zapisywali tezÇ skrupulatnie kolejne etapy drogi wskazujaÎc na odlegøosÂci, koszty i jakosÂcÂ sÂrodkoÂw transportu oraz mozÇliwosÂci noclegowania w klasztorach albo tezÇ tawernach. Napotykamy tezÇ
liczne informacje o spozÇywanych pokarmach. Zawadzki pisaø o obiedzie w Hospicjum Polskim sÂw. Stanisøawa w Rzymie, gdzie na obiad
podano dania polskie. Charkiewicza dziwiøo smazÇenie jajecznicy na
oliwie, a nie jak przystaøo na masÂle. Bernardyn wilenÂski podaø tezÇ
kilka informacji na temat napojoÂw, piø oczywisÂcie rosolis, brandy
w Hiszpanii i wino we Wøoszech. Podobnie Filipecki bardzo czeÎsto
oceniaø jakosÂcÂ spozÇywanych posiøkoÂw. Pisaø tezÇ o ¹solennym celebrowaniuº juzÇ w pierwszym dniu pobytu w Rzymie imienin obecnego tam
kustosza bawarskiego. Dalej zasÂ pisaø, jak razem z ¹kompaniaÎº niemieckaÎ na drugi dzienÂ udali sieÎ do rzymskiej oberzÇy niemieckiej i tam
¹wysÂmienity obiad wszyscy jedlisÂmy i bardzo wesoøo bawiliº. Zanotowaø tezÇ, zÇe ¹po polsku solennie balikowalisÂmyº u BilinÂskiego ± pisarza
wielkiego litewskiego, przebywajaÎcego woÂwczas w Rzymie.
Wszyscy franciszkanÂscy podroÂzÇnicy podkresÂlali tezÇ wielkaÎ gosÂcinnosÂcÂ, jakaÎ napotykali w czasie drogi, odwiedzajaÎc swoje klasztory
i korzystajaÎc z noclegoÂw i posiøkoÂw. PrzykøadoÂw podacÂ mozÇemy
bez liku. WyjaÎtkowo jedynie Charkiewicz informowaø o nieprzychylnym przyjmowaniu braci mniejszych udajaÎcych sieÎ na kapituøeÎ
w Walencji w klasztorach francuskich, zwøaszcza w Lyonie.
Na kartach dziennikoÂw znajdujemy tezÇ wiele informacji na temat
pogody; zakonnicy narzekajaÎ chocÂby na wøoskie upaøy. Sporo szcze-
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goÂøowych informacji o wielkich sÂniegach w styczniowej i lutowej
drodze 1789 r. do Rzymu zapisaø Filipecki.
Niestety, w oÂwczesnych zapiskach memoratywnych z podroÂzÇy
znajdujemy niewiele informacji o obserwowanych przez wojazÇeroÂw
krajobrazach. Nieco takich danych posiadamy jedynie na temat krajobrazoÂw goÂrskich czy tezÇ informacji na temat rzek. Charkiewicz
bardzo czeÎsto wskazuje na pieÎkno mijanych po drodze roÂwnin. Informuje natomiast o grozÂbie goÂr, jako zÇe musiaø dwukrotnie przebycÂ
Alpy, przez przeøeÎcz Mont Cenis, a potem przez AdygeÎ. Opisy te
nalezÇaÎ do jednych z najciekawszych w oÂwczesnej polskiej literaturze
podroÂzÇniczej.
NalezÇy wreszcie wskazacÂ na przejawy zÇycia towarzyskiego w czasie franciszkanÂskich wojazÇy. Zawadzki, a takzÇe Charkiewicz i Filipecki dosÂcÂ skrupulatnie pisali o napotykanych po drodze zakonnikach
polskich i obcych, z ktoÂrych czeÎsÂcÂ udawaøa sieÎ na kapituøy. Wspominano tezÇ o zakonnikach, z ktoÂrymi nawiaÎzywano kontakty w poszczegoÂlnych klasztorach. W drodze wojazÇerowie musieli tezÇ nawiaÎzywacÂ
kontakty z wieloma osobami sÂwieckimi, jak chocÂby z weturynami
i karczmarzami. Na podstawie tych notatek mozÇemy sformuøowacÂ
wniosek o dosÂcÂ szerokich kontaktach towarzyskich, jakie udaøo sieÎ
nawiaÎzacÂ naszym podroÂzÇnikom. Ciekawszym kontaktem nawiaÎzanym przez Charkiewicza w Hiszpanii byøo spotkanie ze znajomym
innego wilenÂskiego bernardyna, Antoniego Burnickiego, z ktoÂrym
byø on w Ziemi SÂwieÎtej. Przez Charkiewicza oÂw Hiszpan Karol,
lektor przekazaø Burnickiemu w prezencie jakaÎsÂ chusteÎ. Z duzÇaÎ sympatiaÎ wspominaø Charkiewicz o poczmajstrach na terenie Niemiec,
ktoÂrzy zawsze dobrze moÂwili po øacinie. I jeszcze wspomniecÂ mozÇna
o dosÂcÂ przypadkowym napotkaniu przez Charkiewicza w okolicach
Augsburga jadaÎcego dylizÇansem murzyna, ktoÂry beÎdaÎc wczesÂniej na
søuzÇbie u polskiego magnata, znaø jeÎzyk polski a takzÇe niemiecki
i moÂgø søuzÇycÂ bernardynowi za tøumacza.
PodroÂzÇujaÎcy zakonnicy dokonywali w czasie swoich wojazÇy wielu
wazÇnych przedsieÎwzieÎcÂ natury sÂwieckiej. PodkresÂlicÂ w tym wzgleÎdzie
mozÇemy troskeÎ chocÂby Charkiewicza o zakup ksiaÎzÇek. PamieÎtnikarz
miaø nawet pewne køopoty z ciaÎgøym przenoszeniem kuferka z ksiaÎzÇkami przy kolejnych zmianach sposobu podroÂzÇowania.
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Niekiedy w konfrontacji z dalekim sÂwieckim sÂwiatem napotykali
zakonnicy sytuacje szczegoÂlnie bulwersujaÎce. W tym wzgleÎdzie
zwroÂcÂmy uwageÎ na zapisek Charkiewicza relacjonujaÎcy spotkanie
z møodym francuskim deistaÎ, bezbozÇnikiem i krytykiem pobozÇnosÂci
katolickiej. Spotkanie to miaøo miejsce w miesÂcie Poligny. Warto
przytoczycÂ døuzÇszy tekst peønego oburzenia polskiego bernardyna:
¹W tej austeryi po obiedzie naszym, ktoÂry byø ranny, przybyli kawalerowie na obiad, mieÎdzy innemi kawalerami jeden z nami po øacinie
pieÎknie i po ludzku rozmawiaø i zdawaø sieÎ czøowiek cale obyczajny,
ale jak wkroczyø w dalsze dyskursa poznaøem, zÇe byø deistaÎ (ktoÂrych
tu we Francyi wiele jest). Bluzgaø on wiele bezbozÇnie na wiareÎ
sÂ[wieÎtaÎ], na zakony, na bezzÇennosÂcÂ zakonnaÎ, na sÂwieÎtych panÂskich,
wychwalaø ksiaÎzÇkeÎ bezbozÇnaÎ, ktoÂraÎ on nazywaø Alcoranum Franciscanorum37, z niej wiele wymiataø bluzÂnierstw na o[jca] sÂw. Franciszka. Na takie jego dyskursa nic moje odpowiedzi nie pomogøy, tylko
uszy zatykacÂ trzeba byøo. Nazywaø on nas nieosÂwieconemi na umysÂle,
sam beÎdaÎc zasÂlepionym rozpustaÎ ciaøa, ktoÂra z przyrodzenia swego
naturalne nawet sÂwiatøo rozumu gasi. Z tego obcowania z tym bezbozÇnym czøowiekiem uwazÇaøem, jak Francyja naszych møodych polskich kawaleroÂw gubi, ktoÂrzy w naukach gruntownych wiary nie
wycÂwiczeni beÎdaÎc, øatwo møode zdanie swoje przyøozÇaÎ do rozpustnej
nauki, swawoli ciaøa wszystkie cugle rozwiaÎzujaÎcejº38.
PowyzÇsze uwagi saÎ jedynie wsteÎpnym zasygnalizowaniem problemu badawczego. W dalszej kolejnosÂci nalezÇy chocÂby zgøeÎbicÂ problem postrzegania odlegøosÂci przebytej drogi i okresÂlania wielkosÂci
miast i poszczegoÂlnych budowli. WazÇnym zagadnieniem jest takzÇe
okresÂlenie pojmowania obcosÂci, na jakie natrafiali podroÂzÇnicy, czy
tezÇ odczuwania tozÇsamosÂci i odmiennosÂci w obcym sÂwiecie. Z przedstawionej analizy wynika jednak wazÇny fakt uznania europejskich
wypraw staropolskich franciszkanoÂw jako sÂwieÎtej drogi pielgrzymiej, w ktoÂrej zakonnicy sÂcieracÂ sieÎ jednak musieli z wieloma ele37
Alcoranus Franciscanorum ± satyra na franciszkanoÂw napisana przez protestanckiego teologa Erazma Albera (ok.1500-1553); ksiaÎzÇka ta pt. Der BarfuÈser MoÈnche
Eulenspiegel und Alcoran ukazaøa sieÎ w Wittenberdze w 1542 r.; w przekøadzie øac.
nosiøa tytuø Alcoranus Franciscanorum.
38
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mentami sÂwieckiej rzeczywistosÂci oÂwczesnego sÂwiata. Droga umozÇliwiaøa wojazÇerom poznanie wielu sanktuarioÂw usytuowanych w obcych krajach, zetknieÎcie sieÎ osobiste z relikwiami sÂwieÎtych, domniemanymi reliktami panÂskimi czy tezÇ maryjnymi. SzczegoÂlne znaczenie
miaøy zawsze pobyty w sÂwieÎtym miesÂcie Rzymie. WazÇnym elementem kontaktu z sacrum byøo takzÇe uczestniczenie wojazÇeroÂw w uroczystosÂciach religijnych, a zwøaszcza zetknieÎcie sieÎ osobiste w Rzymie
z papiezÇem. Wszystko to wzbogacaøo duchowosÂcÂ weÎdrujaÎcych zakonnikoÂw. JednoczesÂnie podroÂzÇ powodowaøa koniecznosÂcÂ kontaktu
z szerokim zakresem spraw sÂwieckich i kreÎgiem sÂwieckich osoÂb.
WojazÇerowie poznawali pamiaÎtki historyczne poczaÎwszy od starozÇytnosÂci rzymskich, poprzez starosÂwiecczyzneÎ sÂredniowiecznaÎ i nowoczesnosÂcÂ renesansowo-barokowaÎ. Doznawali czeÎsto wielkich trudoÂw
podroÂzÇowania, zmeÎczenia, a nawet choroÂb. PodroÂzÇe odgrywaøy wieÎc
wielkaÎ roleÎ rozszerzajaÎcaÎ horyzonty umysøowe oÂwczesnych duchownych, ksztaøtowaøy tezÇ hart ich ducha i zdecydowanie zÇyciowe.
European travel accounts of Polish Franciscans of the 18th century ±
the quest for sacrum and discovery of profanum.
The research covered several travel accounts of the Polish Franciscans who travelled around Europe in the 18th century. Accounts which
could be found in monastic manuscripts were most commonly used. They
were usually journeys undertaken by the Order's Chapter and within
these articles you can see the elements of sacrum and profanum are
clearly pointed out in those accounts. The described voyages were treated in one respect as pilgrimages filled with deep religious experiences
and on the other hand they were mainly cognitive journeys. The Friars,
who enriched their spirituality, also came across numerous sanctuaries
and the relics kept within them and took part in important religious
celebrations. Simultaneously, they got to know many historical places
and during their numerous, often dangerous journeys. They often had
to find a way out of difficult life situations, therefore expanding their
horizons and developing their understanding of the secular world. The
encounters they had with secular people who they met along the way were
also significant. Overall we find much ambivalence in these accounts.
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REFORMACKIE KAZANIA NIEDZIELNE DOBY BAROKU
WOBEC TRADYCJI POSTYLLOGRAFICZNEJ

Temat przedøozÇenia wymaga uszczegoÂøowienia i wyjasÂnienia
ewentualnych waÎtpliwosÂci, ktoÂre mozÇe budzicÂ. Przedmiotem moich
rozwazÇanÂ beÎdaÎ tutaj kazania na niedziele i sÂwieÎta reformackich kaznodziejoÂw1: Franciszka Rychøowskiego2, Berarda Gutowskiego3,
Antoniego WeÎgrzynowicza4 i Michaøa èosiowica5. Dwaj z nich reprezentowali prowincjeÎ maøopolskaÎ ± Rychøowski i WeÎgrzynowicz,
kolejni dwaj ± Gutowski i èosiowic ± wielkopolskaÎ. Ich dziaøalnosÂcÂ
kaznodziejska miesÂci sieÎ chronologicznie i ze wzgleÎdu na swoÂj charakter w epoce baroku (jego fazie dojrzaøej i schyøkowej, tj. przypadajaÎcej na tzw. czasy saskie). Wszyscy czterej saÎ autorami m.in.
polskojeÎzycznych zbioroÂw kazanÂ na niedziele i sÂwieÎta. I to one beÎdaÎ
tutaj przedmiotem mojego zainteresowania.
1

W teksÂcie przy cytatach posøuzÇono sieÎ systemem odsyøaczy ± zob. ponizÇej wykaz
skroÂtoÂw w nawiasach, umieszczony za opisami bibliograficznymi.
2
F. Rychøowski, Kazania na niedziele caøego roku [...], KrakoÂw 1664 (Rych Kaz
N); Kazania na sÂwieÎta caøego roku [...], KrakoÂw 1667 (Rych Kaz SÂ); Kazania dwojakie
na niedziele caøego roku [...], KrakoÂw 1672 (Rych KazD).
3
B. Gutowski, Kazania na niedziele caøego roku z przydatkiem po wieÎkszej czeÎsÂci
na sÂwieÎta uroczyste kosÂcielne i zakonne [...], Warszawa 1696 (Gut Kaz).
4
A. WeÎgrzynowicz, KazanÂ niedzielnych ksieÎga pierwsza to jest siedm traÎb
z Objawienia Jana SÂwieÎtego [...], KrakoÂw 1708 (WeÎg Kaz I); KazanÂ niedzielnych
ksieÎga wtoÂra albo siedm kolumn domu pobozÇnosÂci [...], CzeÎstochowa 1713 (WeÎg
Kaz II); KazanÂ niedzielnych ksieÎga trzecia albo nauki o czterech rzeczach ostatecznych [...], Warszawa 1714 (WeÎg Kaz III).
5
M. èosiowic, Pastwa søowa BozÇego, t. 1 i 2, TorunÂ 1706 (èos Pas I; èos Pas II);
Rezydencyja przyjacioÂø i søug Pana nad pany abo kazania na uroczystosÂci sÂwieÎtych
PanÂskich, t. 1 i 2, TorunÂ 1713 (èos Rez I; èos Rez II).
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Pozostaje jeszcze wyrazÇona w tytule kwestia tradycji postyllograficznej, wobec ktoÂrej zamierzono ukazacÂ reformackie kazania na
niedziele i sÂwieÎta. WyjasÂnienie jest niezbeÎdne ze wzgleÎdu na dosÂcÂ
nieprecyzyjne znaczenie terminu ¹postyllaº i zmieniajaÎcy sieÎ przez
wieki jego zakres. Pierwotnie postylla, zgodnie ze zÂroÂdøosøowem: post
illa verba textus, oznaczaøa objasÂnianie przytoczonego wczesÂniej fragmentu Biblii. Popularne wyjasÂnianie, komentowanie, aktualizacja
i praktyczne zastosowanie tekstoÂw biblijnych skøadaøy sieÎ na definicjeÎ homilii, a ta pierwotnie byøa roÂwnowazÇna postylli. W poøowie
XIV w. termin postylla zyskaø nowe znaczenie. OkresÂleniem tym
zaczeÎto nazywacÂ zbioÂr homilii przeznaczonych na wszystkie niedziele i sÂwieÎta roku kosÂcielnego.
W Polsce sÂredniowiecznej znane i popularne byøy zbiory (zaroÂwno ojcoÂw KosÂcioøa, jak i autoroÂw wspoÂøczesnych) przeznaczone na
niedziele i sÂwieÎta caøego roku, stanowiaÎce komentarz do przypadajaÎcego na dany dzienÂ fragmentu Pisma sÂw.6 ChocÂ nie zawsze okresÂlane byøy jako postylle, to ich ukøad, charakter i zastosowanie wøasÂnie
dzisiejszemu rozumieniu tego terminu odpowiadaøy. ZidentyfikowacÂ
mozÇna je byøo takzÇe pod nazwaÎ sermones de tempore et de sanctis czy
sermones dominicales. Unikanie okresÂlenia postylla byøo zasadne,
poniewazÇ wtedy jeszcze termin ten okresÂlaø przede wszystkim egzegetyczny ksztaøt kazanÂ tworzaÎcych zbioÂr. OkresÂlenia sermones de
tempore et de sanctis oraz sermones dominicales wskazywaøy zasÂ
przede wszystkim na mozÇnosÂcÂ zastosowania zbioru kazanÂ do odpowiednich sÂwiaÎt roku liturgicznego.
Reformacja, ktoÂra miaøa wpøyw na odnoweÎ kaznodziejstwa,
w sposoÂb szczegoÂlny wyroÂzÇniøa homilieÎ. ZwiaÎzane to byøo z hasøem
powrotu do zÂroÂdeø, czyli Pisma sÂw. Homilia, ktoÂrej celem byø prosty
i bezposÂredni wykøad odpowiedniego fragmentu Biblii, doskonale sieÎ
w tej formule miesÂciøa. Reformacja przyniosøa jednak takzÇe zatarcie
roÂzÇnicy mieÎdzy homiliaÎ a sermo, ktoÂre w przeciwienÂstwie do homilii,
mniej wyrazÂnie wspieracÂ sieÎ musiaøo bezposÂrednio na Søowie BozÇym.
Terminologiczne zamieszanie dotkneÎøo takzÇe postylli. Od czasoÂw
6
Ks. K. PanusÂ, Zarys historii kaznodziejstwa w KosÂciele katolickim, cz. 2, Kaznodziejstwo w Polsce od sÂredniowiecza do baroku, KrakoÂw 2001, s. 82-85.
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reformacji bowiem wszelkie roczniki kazanÂ, bez znaczenia czy zawierajaÎce klasyczne homilie, czy sermones, zwano postyllami7. To ostatnie stwierdzenie szczegoÂlnie jest tutaj wazÇne, bo wøasÂnie w tak szeroko pojmowanym zakresie termin postyllografia zostaø uzÇyty w temacie referatu i uzÇywany beÎdzie w dalszej czeÎsÂci.
Ukøad kazanÂ niedzielnych odpowiadaø porzaÎdkowi kosÂcielnemu,
ktoÂry po pewnych rekonstrukcjach mszaøu i brewiarza zostaø zatwierdzony przez SoboÂr Trydencki. WieÎkszaÎ swobodeÎ dawaøa kaznodziejom czeÎsÂcÂ sÂwiaÎteczna. Reformaci wzbogacali jaÎ dodatkowo o kazania
posÂwieÎcone sÂwieÎtym franciszkanÂskim. O ile postacÂ sÂw. Franciszka
byøa obecna w zbiorach kazanÂ przedstawicieli innych zakonoÂw,
o tyle takie postaci, jak: sÂw. Antoni z Padwy, klaryska sÂw. Katarzyna
z Bolonii czy sÂw. Bernardyn ze Sieny saÎ obecne raczej w zbiorach
franciszkanÂskich. Podobnie byøo ze sÂw. Kazimierzem, polskim kroÂlewiczem, patronem krakowskiego klasztoru, czy mistrzem duchowego
zÇycia reformatoÂw, dyskalceatem ± Piotrem z Alkantary. W zbiorze B.
Gutowskiego mozÇna tezÇ odnalezÂcÂ kazanie na uroczystosÂcÂ ± jak jaÎ
nazwaø autor ± ¹Porcyjunkuleº, tj. na pamiaÎtkeÎ wyjednania przez
sÂw. Franciszka u papiezÇa Honoriusza III dla kosÂcioÂøka Panny Marii
Anielskiej odpustu zupeønego.
Jak klasyfikowacÂ zastosowane przez reformatoÂw formy kaznodziejskie? Po wielokrocÂ blizÇej im do kazanÂ (sermo) nizÇ homilii. Byøo
to zresztaÎ odzwierciedleniem charakterystycznego dla baroku zjawiska zaniku klasycznej homilii. Zjawisko to dobrze opisaø jezuita T.
Møodzianowski, piszaÎc w swych Kazaniach i homiliach na niedziele
doroczne [...] (1681): ¹Co to jest homilija? Jest to wykøad calusienÂkiej
Ewanjeliji, ktoÂra sieÎ na ten czas czyta! I tym sposobem [...] Ojcowie
SÂwieÎci kazywali, ktoÂry sposoÂb kazania odøogiem teraz lezÇyº8.
W kazaniach reformatoÂw zwiaÎzek z czytaniami przypadajaÎcymi
na danaÎ niedzieleÎ czy sÂwieÎto jest wielokrotnie widoczny, chocÂ co tezÇ
jest cechaÎ charakterystycznaÎ barokowego kaznodziejstwa, bywa
dosÂcÂ czeÎsto, zÇe kazanie niewiele ma wspoÂlnego z rozpoczynajaÎcym
7

J. Sokolski, Postylla, w: Søownik literatury staropolskiej, red. T. Michaøowska
i inni, Wrocøaw 1998, s. 747.
8
Cyt. za M. Brzozowski, Teoria kaznodziejstwa (wiek XVI-XVIII), w: Dzieje
teologii katolickiej w Polsce, t. 2, cz. 1, Lublin 1975, s. 403.
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je cytatem biblijnym (najwyzÇej jednozdaniowym; bywa zÇe zaledwie
dwu-, trzywyrazowym). Istotna wydaje sieÎ tezÇ uwaga, zÇe biblijny
cytat inicjujaÎcy nie zawsze pochodziø z Ewangelii, bywaøo, zÇe z pozostaøych czytanÂ, a czasem doboÂr biblijnego søowa byø zupeønie
dowolny. Zdarzaøo sieÎ i tak, zÇe to nie cytat biblijny inicjowaø kazanie, ale np. fragment modlitwy do sÂw. Stanisøawa w kazaniu na dzienÂ
tegozÇ sÂwieÎtego (Rych Kaz SÂ, s. 231), fragment skøadu apostolskiego
(Rych Kaz SÂ, Na dzienÂ WniebowstaÎpienia PanÂskiego, s. 235) czy np.
na sÂwieÎto BozÇego Ciaøa (Rych Kaz SÂ, s. 256) ± fragment ze sÂw.
Tomasza.
W niektoÂrych kazaniach punkt wyjsÂcia stanowiøo nawiaÎzanie do
perykopy przypadajaÎcej na dany dzienÂ. Jako przykøady niech posøuzÇaÎ
sformuøowania: ¹[...] wystawuje nam KosÂcioÂø SÂwieÎty przed oczy
w dzisiejszej Ewanjelijej dziwne widzenieº (Gut Kaz, s. 1); ¹Dobrze sobie poradziø ten dzisiejszy treÎdowaty, zÇe sieÎ nie cisnaÎø za
Panem Jezusem [...]º (Gut Kaz, s. 52) czy ¹Dobrej fantazyjej ten
dzisiejszy wøodarz ewanjeliczny [...]º (Gut Kaz, s. 225). Søowem charakterystycznym, wskazujaÎcym na zwiaÎzek z czytaniem jest søowo
¹dzisiejsza/yº uzÇyte na okresÂlenie Ewangelii baÎdzÂ bohatera czy zdarzenia opisywanego w czytaniu. Bywa, zÇe zwiaÎzek z perykopaÎ na tym
wsteÎpnym wskazaniu sieÎ konÂczy. JesÂli trwa w dalszej czeÎsÂci kazania,
to nigdy nie polega na rozbieraniu søowa po søowie czy wersu po
wersie, ale stanowi zwykle dosÂcÂ swobodnaÎ refleksjeÎ nad inicjujaÎcym
kazanie cytatem.
Na pewno zastosowane przez reformatoÂw formy nie majaÎ wieÎc
charakteru homilii analitycznych. JesÂli juzÇ chciecÂ pozostawacÂ przy
tym terminie, to blizÇej im do homilii syntetycznej. W jej przypadku
wskazuje sieÎ bowiem na zwiaÎzki tejzÇe z kazaniem tematycznym,
podkresÂlajaÎc tym samym, zÇe jest ona wykøadem prawd wiary i reguø
moralnych na tle perykopy9.
DefinicjeÎ teÎ w wielu przypadkach odniesÂcÂ mozÇna do metody
kaznodziejskiej zastosowanej przez franciszkanÂskich kaznodziejoÂw.
9

M. Brzozowski, B. Nadolski, Homilia, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin
1993, kol. 1176; M. Brzozowski, Teoria kaznodziejstwa (wiek XVI-XVIII), w: Dzieje
teologii katolickiej w Polsce, t. 2, Od Odrodzenia do OsÂwiecenia, s. 384.
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BycÂ mozÇe lepszaÎ propozycjaÎ byøaby, w przypadku kazanÂ wykazujaÎcych zwiaÎzek z perykopaÎ, proÂba okresÂlenia ich przy uzÇyciu terminu
zastosowanego przez SkargeÎ (we WsteÎpie KazanÂ na niedziele i sÂwieÎta)
mianem kazanÂ postylnych baÎdzÂ, zgodnie ze wspoÂøczesnaÎ terminologiaÎ, kazaniami typu homilijnego. Kaznodzieje bowiem wykorzystywali caøe bogactwo mozÇliwosÂci, jakie dawaøo kazanie, bardziej niezalezÇne od perykopy, mogaÎce przybieracÂ roÂzÇnorakie oblicza, a to
kazania np. dogmatycznego, moralnego czy katechizmowego. WieÎkszosÂcÂ zatem okresÂlicÂ mozÇna jako kazania tematyczne, w ktoÂrych obreÎbie odnalezÂcÂ mozÇna, w roÂzÇnych proporcjach, kazÇdy z tych wymiaroÂw.
Najbardziej wyrazistaÎ, ale takzÇe rzadko spotykanaÎ formeÎ, majaÎ
kazania A. WeÎgrzynowicza. ReprezentujaÎ one typ kazania katechizmowego, formy zaniedbanej i prawie nieobecnej w XVII i XVIII w.
Wykøad poszczegoÂlnych prawd katechizmowych odnajdziemy oczywisÂcie w poszczegoÂlnych kazaniach pozostaøych kaznodziejoÂw. ZÇaden jednak z oÂwczesnych autoroÂw nie zrobiø tego tak kompleksowo
i systematycznie, jak WeÎgrzynowicz. W cyklu dwuletnim wyøozÇyø
nauki o grzechach i cnotach chrzesÂcijanÂskich, ujaÎwszy je w sposoÂb
kursoryczny i katechizmowy10.
OdwoøacÂ chciaøam sieÎ teraz do autorskich wypowiedzi poprzedzajaÎcych zbiory kazanÂ, a skierowanych do czytelnika11. Rychøowski
tymi søowami zwracaø sieÎ do niego: ¹[...] niech cieÎ nie odrazÇa [...], zÇe saÎ
prostymi søowami, nie wymysÂlnymi, ani wydwornymi, ani przekøadanymi napisane; chciaøem przynamniej w tym nasÂladowacÂ wielebnego
x. Skargi, ktoÂry beÎdaÎc za zÇywota i po sÂmierci wszytkiego kroÂlestwa
wielkim kaznodziejaÎ, zÇadnej wytwornosÂci w søowach nie ma, ani ich

10

M. Brzozowski, Teoria kaznodziejstwa, s. 405-406.
MuszeÎ jednak zaznaczycÂ, zÇe powoøacÂ sieÎ mogeÎ tylko na wypowiedzi WeÎgrzynowicza i Rychøowskiego. Egzemplarz kazanÂ èosiowica, ktoÂry znam, nie posiada
wsteÎpu; trudno mi w tej chwili powiedziecÂ czy to kwestia zdekompletowanego egzemplarza; byøoby to dosÂcÂ dziwne, søowo bowiem skierowane do czytelnika byøo integralnaÎ
czeÎsÂciaÎ tzw. ramy wydawniczej znanych mi zbioroÂw kazanÂ. Gutowski z kolei wsteÎpu
takiego napisacÂ nie zdaÎzÇyø, gdyzÇ podczas pracy zastaøa go sÂmiercÂ; søowo wsteÎpne
skresÂliø anonimowo inny czøonek zakonu.
11
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wymysÂlnego przekøadania zazÇywaº (Rych Kaz N; Przedmowa do
øaskawego Czytelnika, s. II).
Owe søowa ¹wymysÂlneº, ¹wydworneº, tj. wyszukane, na popis,
przesadne12, w konÂcu ¹przekøadaneº ± czyli przeøadowane13 to sprzeciw wobec dominujaÎcej woÂwczas na ambonie maniery, ktoÂra zachwiaøa elementarnaÎ dla klasycznej retoryki roÂwnowagaÎ sfery res
i verba.
WeÎgrzynowicz z kolei skrytykowaø: ¹[...] terazÂniejszy sÂwiat, [ktoÂry] juzÇ nawet w duchu zpolityczniaø, bo w politycznych, ksztaøtnych,
cudzoziemskimi historyjami nadzianych kazaniach ulubiø sobieº
(WeÎg Kaz I, Do Czytelnika, s. I).
StaÎd wsÂroÂd autorytetoÂw, na ktoÂre powoøujaÎ sieÎ kaznodzieje, saÎ
wypowiedzi ojcoÂw KosÂcioøa: sÂw. Hieronima, Augustyna, Grzegorza,
w jakich to krytycznie odnoszaÎ sieÎ oni do nadmiernej dbaøosÂci o formeÎ
kazania. Doprowadza to, ich zdaniem, do zagubienia istoty kazania,
ktoÂre zasadza sieÎ przeciezÇ na przepowiadaniu Søowa BozÇego. SÂw.
Hieronim, ktoÂrego søowa przywoøaø Rychøowski, pisaø: ¹Nie szukaj
[...] w pismach moich dziecinnych deklamacyji, ani sentencyji kwiateczkoÂw, ani søoÂw gøadkich, ani peryjodoÂw sztucznych, ktoÂre uszy
tylko ludzkie gøaszczaÎ i øekcaÎ [...]. Nie wstydzaÎ sieÎ niektoÂrzy od
møodosÂci azÇ do starosÂci na wyborne sieÎ tylko zdobywacÂ søowa, jakoby to wszystko szczeÎsÂcie w tym nalezÇaøo, a nie raczej w naprawie
obyczajoÂwº (Rych Kaz SÂ, Do øaskawego Czytelnika, s. I).
Te søowa ojca KosÂcioøa to jednoczesÂnie deklaracja samego kaznodziei dotyczaÎca jego kazanÂ, a takzÇe diagnoza postawiona pewnej
czeÎsÂci oÂwczesnego kaznodziejstwa. Diagnoza trafna i odwazÇna, zgodna z tym, co wspoÂøczesÂni badacze saÎdzaÎ o tamtym okresie. Ks. prof.
K. PanusÂ w swym Zarysie historii kaznodziejstwa pisaø o zapanowaniu
woÂwczas mody na tzw. niepospolite moÂwienie. Wsparø sieÎ tezÇ bardzo
ostrym saÎdem K. MecherzynÂskiego, ktoÂry stwierdziø, zÇe wymowa
kosÂcielna staøa sieÎ: ¹gadaninaÎ bez mysÂli, wypeønionaÎ bredniami
meÎdrkoÂw scholastycznych, apokryficznymi cudami, powiesÂciami nie12

M.S.B. Linde, Søownik jeÎzyka polskiego, LwoÂw 1860, t. 6, s. 638.
Søownik jeÎzyka polskiego, oprac. A. Zdanowicz, M.B. Szyszko, J. Filipowicz
i in., cz. 2, Wilno 1861, s. 1237.
13
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godnymi moÂwnicy chrzesÂcijanÂskiej, [...] nikczemnym panegiryzmem,
[...] deklamacjaÎ, pstrokaciznaÎ najprzesadniejszych figur [...]º14. DuzÇo
w tym prawdy, ale i saÎdoÂw nazbyt uogoÂlniajaÎcych, niebioraÎcych pod
uwageÎ ducha epoki.
Praktyka kaznodziejska reformatoÂw dowodzi jednak, zÇe wiedza,
i to rozlegøa, z zakresu retoryki znalazøa u nich szerokie zastosowanie. Pytanie tylko, jak jaÎ wykorzystano i czy zawarte we wsteÎpach
deklaracje o prostocie wykøadu znalazøy odbicie w omawianych kazaniach. PomocaÎ mozÇe bycÂ przyjrzenie sieÎ modelowi ksztaøcenia,
jakie odbierali zakonnicy, a w ktoÂrym retoryka zajmowaøa poczesne
miejsce. Powoøam sieÎ tu na doskonaøe studium o. A.H. BøazÇkiewicza,
gdzie zagadnienie to zostaøo gruntownie przeanalizowane. Autor
wskazaø na zwiaÎzek modelu ksztaøcenia reformackiego (ktoÂre wspoÂlne zresztaÎ byøo caøej rodzinie franciszkanÂskiej) ze zdobyczami szkoøy
humanistycznej. I tak w programie szkoøy sÂredniej obejmowaøo ono
nauczanie øaciny poprzez studium gramatyki i retoryki15. Byøo to
niezbeÎdne przygotowanie do podjeÎcia studioÂw wyzÇszych, gdzie uczono filozofii i teologii.
Tutaj interesowacÂ nas beÎdzie przede wszystkim studium retoryki.
Jeszcze raz powoøam sieÎ na o. BøazÇkiewicza, ktoÂry ustaliø, zÇe szczegoÂlnym powodzeniem w nauczaniu tejzÇe cieszyø sieÎ podreÎcznik jezuity Cypriana Soareza i to on wøasÂnie byø najwieÎkszym autorytetem
w tej dziedzinie16. Stwierdzenie to wazÇne, poniewazÇ Soarez w swym
traktacie De arte rhetorica libri tres reprezentowaø typ retoryki opartej na klasycznych wzorach m.in.: Tacyta, Liwiusza, Owidiusza, Wergiliusza, Seneki, Horacego, a przede wszystkim Cycerona17. Model
nauczanej retoryki wydaje sieÎ sprzyjaø klasycznemu umiarowi, ktoÂry
chronicÂ miaø przed zepsuciem stylu i smaku. Inna sprawa, zÇe ¹na
Soarezieº oparte byøo wøasÂciwie caøe oÂwczesne ksztaøcenie, a jak
pokazuje praktyka literacka (nie tylko kaznodziejska), nie zapobie14

K. PanusÂ, Zarys historii kaznodziejstwa w KosÂciele katolickim, cz. 2, s. 345-346.
A.H. BøazÇkiewicz, Studia w Maøopolskiej Prowincji ReformatoÂw (1639-1785),
Lublin 1965, s. 76 (mps pracy doktorskiej).
16
TamzÇe, s. 125. SÂwiadczy o tym to, zÇe podreÎczniki tego wøasÂnie autora saÎ
w bibliotekach najliczniejsze, a takzÇe najbardziej zaczytane.
17
TamzÇe, s. 119, 126.
15
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gøo to ekspansji nurtu, ktoÂry z klasycznym umiarem niewiele miaø
wspoÂlnego.
Co istotne, w jedynym zachowanym reformackim skrypcie do
nauczania retoryki z 1660 r. znajduje sieÎ wazÇne rozroÂzÇnienie na
wymoweÎ kosÂcielnaÎ i sÂwieckaÎ. Znajdujemy tu zwieÎzøy wykøad podstawowych kwestii retorycznych z podkresÂleniem celu, ktoÂremu poznanie ich ma søuzÇycÂ. Wedøug anonimowego reformackiego autora rhetorica ecclesiastica ma bycÂ: ¹[...] sztukaÎ albo umiejeÎtnosÂciaÎ obmysÂlania, ukøadania i wypowiadania tego wszystkiego, co dotyczy zbawienia duszº18.
UzÇyte tutaj okresÂlenia ¹obmysÂlanieº, ¹ukøadanieº i ¹wypowiadanieº to terminy podstawowe dla retoryki. ObmysÂlanie bowiem to
retoryczne inventio, ukøadanie ± dispositio, a wypowiadanie ± elocutio. OmawiajaÎc kazania reformackie poÂjdeÎ tropem tych pojeÎcÂ.
Rychøowski w Przedmowie do øaskawego czytelnika wprowadza
wreÎcz te terminy. Pisze bowiem: ¹[...] izÇ kazÇdego kazania forma albo
dyspozycyja przy øasce BozÇej jest moja wøasna nie cudza. Inwencyja
kazania rzadko kiedy, przy tejzÇe øasce BozÇej, nie mojaº (Rych Kaz N,
Przedmowa do øaskawego Czytelnika, s. I). Charakter sfery elokucyjnej okresÂlaøy cytowane juzÇ søowa, kiedy to kaznodzieja dystansowaø sieÎ wobec søoÂw ¹wymysÂlnychº i ¹wydwornychº.
1. INVENTIO

Najpierw sproÂbujeÎ przyjrzecÂ sieÎ wymiarowi inwencyjnemu, ktoÂry
obejmowaø wynajdywanie wøasÂciwych w danej sprawie argumentoÂw.
Na tym etapie przydatnym mozÇe okazacÂ sieÎ okresÂlenie przynalezÇnosÂci analizowanych kazanÂ do konkretnego rodzaju retorycznego. Materia badanych kazanÂ kazÇe przyporzaÎdkowacÂ je w gøoÂwnej mierze do
rodzaju mowy doradczej (genus deliberativum) z jej ukierunkowaniem na doradzanie lub odradzanie. Potwierdzaø to w duzÇej mierze
cytowany przed chwilaÎ anonimowy reformacki autor traktatu retorycznego, ktoÂry w dalszej czeÎsÂci swej pracy pisaø, zÇe wymowa kosÂciel18

Cyt. za tamzÇe, s. 123.
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na ¹to sztuka umiejeÎtnego moÂwienia o rzeczach odnoszaÎcych sieÎ do
chwaøy BozÇej i zbawienia dusz w sposoÂb dowodzaÎcy, upominajaÎcy
i radzaÎcyº19. ¹UpominajaÎcyº, a wieÎc retoryczne dissuasio, i ¹radzaÎcyº, czyli suasio. Mowa tu jeszcze o ¹sposobie dowodzaÎcymº. Najlepszym komentarzem saÎ tutaj søowa A. WeÎgrzynowicza z Przedmowy, w ktoÂrej pisze o swoich kazaniach: ¹bo [w nich] dowodzeÎ zaøozÇonej propozycyji temi racyjami, ktoÂre mi sieÎ bycÂ zdaøy najpowazÇniejsze i najskuteczniejszeº (WeÎg Kaz I, Do czytelnika, s. I).
Te søowa mozÇna uznacÂ za zwieÎzøaÎ definicjeÎ retoryki wøasÂnie. W jej
obreÎbie miesÂciøa sieÎ wszak sztuka skutecznego przekonywania. RetorykeÎ zwano tezÇ ars persuadendi, a pamieÎtacÂ trzeba tezÇ, zÇe kurs
retoryki byø w zasadzie odpowiednikiem dzisiejszego kursu homiletyki. Autor dookresÂliø dalej, o jakie ¹racyjeº, tj. argumenty chodzi.
Wymieniø: Pismo sÂw. objasÂniane komentarzami pisarzy kosÂcielnych,
przykøady, w konÂcu figury. Tak wieÎc podstawowe probationes, tj.
dowody, ktoÂrymi sieÎ posøugiwaø (tego wøasÂnie retorycznego terminu
± probationes ± uzÇyø Rychøowski w przedmowie) to: auctoritates (czyli
Pismo SÂwieÎte i komentarze), dalej ± exemplum oraz figura, niezwykle
pojemne pojeÎcie, ktoÂre najtrudniej jednoznacznie skonkretyzowacÂ.
Rozpocznijmy wieÎc od auctoritates. Kazania saÎ egzemplifikacjaÎ
popularnej techniki twoÂrczej oÂwczesnych kaznodziejoÂw. Materia kazanÂ utkana byøa niejako z wypowiedzi autorytetoÂw kosÂcielnych (m.in.
ojcoÂw i doktoroÂw KosÂcioøa, mistykoÂw i ascetoÂw, uznanych kaznodziejoÂw). O metodzie konstruowania swych kazanÂ tak pisaø Rychøowski: ¹[...] dyspozycyja [...] jest moja wøasna, nie cudza. Inwencyja
kazania rzadko [...] nie moja. [...] Materyje zasÂ roÂzÇne, przyznawam,
zÇem z roÂzÇnych autoroÂw zbieraø; wszakzÇem w tej mierze ani pierwszy,
ani ostatniº (Rych Kaz N, Przedmowa do øaskawego Czytelnika, s. I).
Sam wieÎc pomysø na kazanie, jego kompozycja to dzieøo Rychøowskiego, materia zasÂ, z ktoÂrej je skonstruowano, zaczerpnieÎta
byøa z roÂzÇnych autoroÂw. Zjawisko to byøo woÂwczas powszechne;
¹[...] kazÇdy widzi [pisaø dalej], jako jeden [kaznodzieja] z drugiego
materyjej zaciaÎga, a przecie wszyscy pozÇytecznieº (Rych Kaz N,
Przedmowa do øaskawego czytelnika, s. I). Sam autor nie omieszkaø
19

TamzÇe.
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jednak podkresÂlicÂ swojego autorskiego wkøadu w ostateczny ksztaøt
kazania. RzetelnosÂcÂ swego posteÎpowania przypieczeÎtowaø, doøaÎczajaÎc do zbioru katalog autoroÂw, z ktoÂrych korzystaø (podobnie uczynili pozostali autorzy). Regestry te znajdujaÎ odbicie w bibliotekach
zakonu oraz w programie reformackich studioÂw. SzczegoÂøowe odtworzenie autoroÂw, z ktoÂrych czerpali, mozÇliwe jest jednak dopiero
po dokøadnej analizie kazanÂ. W regestrach bowiem wskazane zostaøy pozycje, ktoÂre byøy popularnymi summariuszami czy, jak dzisiaj bysÂmy powiedzieli, antologiami zbierajaÎcymi najcelniejsze wypowiedzi wielkich teologoÂw czy kaznodziejoÂw. MysÂleÎ, zÇe autoroÂw,
ktoÂrych przywoøujaÎ w swych kazaniach nasi moÂwcy, daøoby sieÎ naliczycÂ okoøo dwustu. SaÎ oczywisÂcie tacy, ktoÂrzy cytowani saÎ wielokrotnie, niemalzÇe w kazÇdym kazaniu i tacy, ktoÂrzy pojawiajaÎ sieÎ
sporadycznie. WsÂroÂd najczeÎsÂciej cytowanych saÎ oczywisÂcie ojcowie
KosÂcioøa (chocÂby sÂw. Augustyn, AmbrozÇy, Hieronim, Jan Chryzostom, Grzegorz z Nazjanzu i Grzegorz z Nysy). SposÂroÂd doktoroÂw
najczeÎsÂciej przywoøywani byli ± oproÂcz przed chwilaÎ wymienionych
± sÂw. Beda Czcigodny, Tomasz z Akwinu, Izydor z Sewilli, Piotr
Chryzolog, Leon Wielki, Piotr Damiani, Bernard z Clairvaux;
z franciszkanoÂw Duns Szkot (doctor subtilis) i sÂw. Antoni z Padwy.
Wielokrotnie przywoøywani saÎ tezÇ autorzy XVI- i XVII-wieczni.
WsÂroÂd najbardziej cenionych byli jezuici: Robert Bellarmin, Jan
Maldonat, Korneliusz a Lapide, Emanuel de Naxera, Henryk Engelgrave, franciszkanie: Filip Diez, Jan de la Haye, karmelita ± Jan
de Sylveira. Wszyscy oni to cenieni woÂwczas kaznodzieje i komentatorzy Pisma sÂw.
Obok dowodoÂw z autorytetu kolejne stanowiøy egzempla. Jeden
z podziaøoÂw obowiaÎzujaÎcy w obreÎbie exemplum dzieliø je na fakty
historyczne (prawdziwe, rzeczywiste), przypowiesÂci (nieprawdziwe,
ale prawdopodobne) i bajki (nieprawdziwe i nieprawdopodobne).
StwierdzicÂ trzeba, zÇe w analizowanych kazaniach trzecia grupa wysteÎpuje najrzadziej, z dwoÂch pozostaøych zasÂ zdecydowanie uprzywilejowana jest pierwsza. Analogie historyczne, chocÂ wykorzystywane
najczeÎsÂciej do tworzenia egzemploÂw, nie byøy jedynymi, jakie przywoøywali kaznodzieje. DosÂcÂ czeÎsto odnosili sieÎ do naturalnych, ludzkich dosÂwiadczenÂ z zÇycia codziennego. Egzempla czerpaøy z roÂzÇnych
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zÂroÂdeø: biblijnych, teologicznych, filozoficznych, historycznych, a takzÇe fikcyjnych.
Ciekawa jest uwaga poczyniona przez WeÎgrzynowicza na temat
przeznaczenia egzemplum, ktoÂre jego zdaniem: ¹[...] najøatwiej pojmujaÎ i pamieÎtajaÎ ludzie prosÂciº (WeÎg Kaz I, Do czytelnika, s. II). Ta
sÂwiadomosÂcÂ roÂzÇnorakich odbiorcoÂw, wobec ktoÂrych kaznodziejskie
søowa znalezÂcÂ miaøy zastosowanie, jest niejednokrotnie widoczna.
Znalazøa ona swoÂj wyraz np. w ksztaøcie edytorskim kazanÂ WeÎgrzynowicza, ktoÂry kolejne dowody opisywaø na marginesie (Scriptura,
Figura, Exemplum). Uøatwiaøo to kaznodziejom, korzystajaÎcym z jego
prac, dobieracÂ argumenty zalezÇnie od odbiorcy, do ktoÂrego kierowali
søowa.
Rychøowski z kolei czuø sieÎ zobligowany do wytøumaczenia sieÎ
czytelnikowi z podejmowania skomplikowanych kwestii teologicznych i filozoficznych, ktoÂre dla nieprzygotowanego odbiorcy mogøy
bycÂ zbyt trudne. WyjasÂniaø wieÎc: ¹SaÎ tu w tych kazaniach rzeczy
filozoficzne, czasem tezÇ teologiczne [...] czeÎsÂciaÎ przeto, zÇe tezÇ nie
wszyscy czytelnicy beÎdaÎ prostacy, ale tezÇ beÎdzie wiele uczonych.
OtoÂzÇ jako dla prostszych jest wiele barzo kazanÂ, w ktoÂrych zÇadnej
filozoficznej ani teologicznej trudnosÂci nie masz; tak tezÇ dla uczenÂszych potrzeba byøo cokolwiek powazÇniejszego, aby sieÎ mieli czym
zabawicÂ, napisacÂº (Rych Kaz SÂ, Do øaskawego Czytelnika, s. II).
Ostatni rodzaj dowodu, ktoÂry przywoøaø WeÎgrzynowicz (a znalazø
on zastosowanie takzÇe u pozostaøych), to ¹figuraº. Termin ten niezwykle pojemny retorycznie odnosi sieÎ przede wszystkim do sfery
elokucyjnej. To tam spotykamy caøaÎ gameÎ figur mysÂli i søownych.
PojeÎcie ¹figuryº zastosowane przez WeÎgrzynowicza wymienione zostaøo jednak jako jeden ze sÂrodkoÂw dowodowych, a wieÎc tyczyøo sfery
inwencyjnej. W odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie miaø zastosowany przez WeÎgrzynowicza termin, pomocna jest uwaga samego
autora, ktoÂry pisaø : ¹[...] figura to jest, jakoby podobienÂstwo wzieÎte
z Pisma sÂw.º (WeÎg Kaz I, Do czytelnika, s. II). PrzesÂledzenie owych
figur (a identyfikacja ich nie jest trudna, bo jak wspomniano, ich
zastosowanie sygnalizuje na marginesie) pozwala stwierdzicÂ, zÇe chodziøo tu o rozpowszechnione woÂwczas alegoryczne czytanie Pisma
sÂw., ktoÂre søuzÇyøo wydobyciu gøeÎbszych znaczenÂ z literalnego przeka-
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zu biblijnego. Postaci, wydarzenia, miejsca, rzeczy opisane w PisÂmie
sÂw. stajaÎ sieÎ ¹figuramiº postaci, wydarzenÂ, miejsc, rzeczy objasÂnianych przez kaznodziejeÎ.
Po wielokrocÂ takie czytanie Pisma sÂw. znajdowaøo uzasadnienie
w sensie typicznym (inaczej figuralnym), polegajaÎcym na odnoszeniu
wydarzenÂ i postaci starotestamentowych do wydarzenÂ i postaci
z Nowego Testamentu. Mamy tutaj z takowym do czynienia, ale
nie wyczerpuje ono ¹figurº zastosowanych przez kaznodziejoÂw. Kolejnym zÂroÂdøem byøo interpretowanie tekstu biblijnego wedøug zasady poczwoÂrnego sensu (anagogicznego, alegorycznego, literalnego
i moralnego). Alegoreza zastosowana przez naszych kaznodziejoÂw
czerpaøa i z tej tradycji. W konÂcu ze szczegoÂlnym upodobaniem
wykorzystywali oni tzw. sens przystosowany (sensus accomodatus).
XVIII-wieczny teoretyk kaznodziejstwa, Walentyn Szylarski, tak
o nim pisaø: ¹Do tych czterech sensoÂw dodajaÎ niektoÂrzy teologowie
piaÎty, ktoÂry nazywajaÎ przystosowanym (accomodatitium), kiedy mianowiecie søowa Pisma sÂw. zostajaÎ zastosowane do czegosÂ innego, ze
wzgleÎdu na pewnaÎ analogieÎ o tym, o czym napisaø sÂwieÎty autor
z natchnienia Ducha SÂwieÎtegoº20.
Kluczowe saÎ tu søowa ¹pewna analogiaº, czeÎstokrocÂ dosÂcÂ dowolna, przynajmniej z punktu widzenia wspoÂøczesnej hermeneutyki biblijnej. I tak np. w kazaniu WeÎgrzynowicza Judasz staje sieÎ figuraÎ, jak
ich nazywa kaznodzieja ± ¹obzÇercoÂwº. Przekonuje:
¹Wiadoma jest kazÇdemu, zÇe ten nieszczeÎsÂliwy czøowiek osobliwaÎ
sÂmierciaÎ zginaÎø; bo nie tylko sieÎ sam obwiesiø, ale tezÇ rozpukø sieÎ
i wneÎtrznosÂci jego rozlaøy sieÎ i wypadøy z niego [...]. Judasz rad
smaczne kaÎski jadaø i dobremi trunkami opijaø sieÎ ukradkiem. JaømuzÇneÎ sobie powierzonaÎ na one zbytki i ukontentowania brzucha
i gardziela swego obracajaÎc. Przeto tezÇ nie tylko gardziel jego powrozem, na ktoÂrym obwisø, ale tezÇ po sÂmierci brzuch jego opiøy tak
brzydkim rozpuknieniem Pan BoÂg skaraøº (WeÎg Kaz I, s. 225).
SkøonnosÂcÂ do alegorycznego odczytywania nie tylko Biblii, ale
i rzeczywistosÂci w ogoÂle, widoczna byøa na kazÇdym kroku. Wszyscy
20

s. 210.

Cyt. za: W. Pawlak, Koncept w polskich kazaniach barokowych, Lublin 2005,
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autorzy znajdowali upodobanie w odwoøywaniu sieÎ do popularnej
i niezwykle ekspansywnej woÂwczas emblematyki. Emblemat skøadaø
sieÎ z trzech elementoÂw: motta zwanego epigrafem lub lemmatem,
a poza tym obrazu-ikony oraz epigramatu. Kaznodzieje skupiali sieÎ
na obrazie baÎdzÂ/i lemmie. One tezÇ peøniøy roleÎ argumentoÂw. PrzytoczeÎ jeden przykøad z setek, ktoÂre w kazaniach reformatoÂw mozÇna
znalezÂcÂ (tym razem z Kazania na niedzieleÎ szoÂstaÎ po Trzech KroÂlach
B. Gutowskiego). Autor tak tøumaczyø znaczenie pokory:
¹Symbolista jeden chcaÎc wyrazicÂ obraz pokory namalowaø dwie
wiaderka, jedno na doÂø wpuszczajaÎce sieÎ w gøeÎbokosÂcÂ studni, a drugie
podnoszaÎce sieÎ ku goÂrze, przydawszy to lemma: Descensus juvat
ascensum. Jakoby wyrazÇajaÎc, zÇe to, co na doÂø spada, drugie ku goÂrze
dzÂwiga i winduje. Tak sieÎ wøasÂnie w pokornym czøowieku dzieje [...].
Im sieÎ barziej unizÇa Bogu i ludziom na wzoÂr Chrystusa Pana, tym sieÎ
barziej podnosi i sporzej do goÂry idzie. W samym sieÎ to prawdzi
Chrystusie Panu, o ktoÂrym KroÂl Prorok: »Qui ascendit super occasum«. »KtoÂry wstaÎpiø na ZachoÂd« [PS 67]. KtoÂzÇ to na ZachoÂd wsteÎpuje [...], i owszem, znizÇacÂ sieÎ musi. Co uwazÇajaÎc Grzegorz sÂw. tak
tøumaczy: [...] Na ZachoÂd wstaÎpiø Pan, kiedy zapadø w meÎce swojej,
ale z tego zapadnienia chwalebnie powstajaÎc tym barziej majestat
swoÂj sÂwieÎty objasÂniøº (Gut Kaz, s. 73).
Przywoøany cytat jest tak obszerny, poniewazÇ kumulujaÎ sieÎ
w nim na niewielkiej przestrzeni pewne charakterystyczne zjawiska. W tych kilku zdaniach obok ¹mysÂlenia emblematycznegoº
spotykamy jeszcze powoøanie sieÎ na autorytet Pisma sÂw. i ojca
KosÂcioøa. KroÂtka i enigmatyczna fraza Psalmu 67, brzmiaÎca ¹KtoÂry wstaÎpiø na ZachoÂdº, staje sieÎ figuraÎ sÂmierci i zmartwychwstania
Chrystusa21. Gutowskiemu asumpt do takiego wyøozÇenia tych søoÂw
daøo pewnie to, zÇe po øacinie occasus to nie tylko ¹zachoÂdº, ale
søowo to bywaøo tezÇ uzÇywane w znaczeniu przenosÂnym jako ¹zagøadaº albo ¹sÂmiercÂº. Jednak decydujaÎce znaczenie miaø zapewne
autorytet sÂw. Grzegorza.
21

W komentarzu do Wujkowego tøumaczenia tego Psalmu znajdujemy informacjeÎ, zÇe w teksÂcie hebrajskim stoi ¹CiaÎgnaÎcemu przez pustynieÎº; tak nazwano w nim
Boga ze wzgleÎdu na pochoÂd przez pustynieÎ odbyty wraz z ludem po wyjsÂciu z Egiptu.
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Przykøad ten dobrze ilustruje popularny wsÂroÂd reformackich
kaznodziejoÂw, a takzÇe w baroku w ogoÂle, sposoÂb czytania Biblii,
ktoÂry polegaø na szukaniu sensu w niewielkim jego fragmencie lub
nawet pojedynczym søowie, czeÎsto przy pozbawieniu go kontekstu
(tzw. sens kommatyczny)22. Poszerzenie go prowadzicÂ by musiaøo
niejednokrotnie do absurdalnych wnioskoÂw. W wielu przywoøanych
przez naszych kaznodziejoÂw figurach dopatrzycÂ sieÎ mozÇna zastosowania wøasÂnie sensu kommatycznego.
Teraz przykøad, niezwykle frapujaÎcy, a zarazem kolejny, ktoÂry
pokazuje, jak wszechobecne byøo mysÂlenie alegoryczne. Tym razem
powoøam sieÎ na wielkopiaÎtkowe kazanie M. èosiowica, w ktoÂrym
kaznodzieja (jesÂli mozÇna tak powiedziecÂ) ¹czytaøº mszeÎ sÂw. jako
uobecnienie zÇycia Chrystusa. ¹JezÇeli bowiem pilnie sieÎ rzeczom przypatrzymy, znajdziemy, zÇe caøego zÇycia Jego [tj. Jezusa] sprawy byøy,
to jednaÎ Mszy sÂw. ofiaraÎº (èos Pas II, s. 619-620) ± pisaø. Nie tylko
elementy liturgii, ale celebrans, a nawet przestrzenÂ sÂwiaÎtyni stawaøy
sieÎ rzeczywistosÂciaÎ symbolicznaÎ: ¹NaprzoÂd gdy sieÎ wcieliø, wszedø do
zakrystyji zÇywota PanienÂskiego, gdzie sieÎ w ornat ciaøa ludzkiego,
habitu inventus, ut homo, aby tak przybrany, ofiareÎ sprawowacÂ moÂgø
[...]º (èos Pas II, 620).
SÂpiew ¹Chwaøa na wysokosÂci Boguº odpowiada dniowi narodzenia
PanÂskiego, kiedy to choÂry anielskie powitaøy tymi søowami Mesjasza;
liturgia søowa (czytanie ze Starego Testamentu) przedstawia Jezusa
wykøadajaÎcego kapøanom zÇydowskim Pismo; perykopa ewangeliczna
± Chrystusa nauczajaÎcego; sÂpiew ¹SwieÎty, sÂwieÎty Pan BoÂg zasteÎpoÂwº
± to wjazd Jezusa do Jerozolimy; konsekracja ± Wieczernik; elewacja ±
wzniesienie krzyzÇa; wspomnienie zmarøych ± modlitwa Chrystusa na
krzyzÇu za oprawcoÂw i nieprzyjacioÂø; sÂpiew ¹Baranku BozÇyº ± wyrazÇa
reakcjeÎ sÂwiadkoÂw ukrzyzÇowania na nadnaturalne zjawiska, ktoÂre nastaÎpiøy po sÂmierci Chrystusa; søowom ¹Consumatum estº odpowiadajaÎ
zasÂ søowa celebransa ¹Ite Missa estº (èos Pas II, s. 620).
Kaznodzieja wykorzystaø tu alegorezeÎ rememoratywnaÎ, zgodnie
z ktoÂraÎ kolejne czeÎsÂci mszy sÂw. uobecniaøy sceny z zÇycia Jezusa.
Metoda uksztaøtowana na Wschodzie (V-VII w.), przyjeÎøa sieÎ takzÇe
22

W. Pawlak, Koncept w polskich kazaniach, s. 135.
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w KosÂciele zachodnim. Pierwszy zastosowaø jaÎ tam Amalariusz
z Metzu (IX w.), rozpropagowali (w XII w.) m.in. Rupertus z Deutz
i Innocenty III, autor De sacro altaris mysterio, ktoÂre staøo sieÎ
w dziedzinie rememoratywnego objasÂniania mszy sÂw. dzieøem klasycznym. Wieki XIV i XV to czas szczegoÂlnej popularnosÂci tej metody, ktoÂra, co obrazuje omawiane kazanie, zÇywa pozostaøa jeszcze
na poczaÎtku XVIII w.23
Ostatni dotyczaÎcy tej materii przykøad pochodzi wprawdzie spoza
kaznodziejstwa. Pokazuje jednak, w jaki sposoÂb upodobanie do symbolu i alegorii determinowaøo oÂwczesnaÎ sztukeÎ. W Kronice ReformatoÂw poznanÂskich znajdujemy informacjeÎ o wzniesieniu w 1763 r.
nowego oøtarza NajsÂwieÎtszej Panny Marii. Konstrukcja oøtarza
przedstawiaøa poszczegoÂlne tajemnice Litanii loretanÂskiej. Kronikarz ¹ku pamieÎci i dla ocalenia [przesøania] wspomnianego oøtarzaº24 objasÂniø szczegoÂøowo zawarte w nim tajemnice. Przytoczyø
wieÎc caøaÎ litanieÎ i wskazaø jej ikonograficzne odpowiedniki zawarte
w oøtarzu. I tak np. MatkeÎ najczystszaÎ przedstawia krysztaø wprawiony na szczycie wiezÇy Dawidowej, MatkeÎ NiepokalanaÎ ± opieczeÎtowany list zawieszony przy owej wiezÇy, PanneÎ mozÇnaÎ ± buøawa hetmanÂska, PanneÎ øaskawaÎ ± berøo, jako znak øagodnosÂci, Uzdrowienie
chorych ± naczynie aptekarskie, PocieszycielkeÎ strapionych ± winne
grono z gaøaÎzkaÎ winorosÂli, a KroÂlowaÎ ProrokoÂw ± korona z lunetaÎ.
2. DISPOSITIO

Tak jak uporzaÎdkowana byøa konstrukcja wspomnianego oøtarza,
w ktoÂrym kazÇdy element miaø swoje miejsce i znaczenie, podobnie
byøo z konstrukcjaÎ kazania. Wkraczamy wieÎc w sfereÎ dispositio.
23

W. Schenk, Z dziejoÂw liturgiki, w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, red.
M. Rechowicz, t. 1, SÂredniowiecze, Lublin 1974, s. 253-254 oraz H. MaøkiewiczoÂwna,
Interpretacja tresÂci pieÎtnastowiecznego malowidøa sÂciennego z Chrystusem w tøoczni
mistycznej w kruzÇgankach franciszkanÂskich w Krakowie, ¹Folia Historiae Artiumº
8(1972), s. 122-125.
24
Kronika ReformatoÂw poznanÂskich, oprac. J. Wiesioøowski, S.B. Tomczak
OFM, G.A. WisÂniowski OFM, PoznanÂ 2006, s. 96.
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OkresÂlana byøa ona jako uporzaÎdkowanie mysÂli wydobytych na
poziomie inventio. DoboÂr mysÂli dokonujaÎcy sieÎ na poziomie inwencji
determinowaø w jakisÂ sposoÂb konstrukcjeÎ mowy. Mowa skøadaøa sieÎ
z kilku zasadniczych elementoÂw. Byøy nimi: prooemium ± wsteÎp,
narratio ± przedstawienie rzeczy, propositio ± zawieraÎce gøoÂwny temat, w jego obreÎbie partito, czyli wyliczenie czeÎsÂci mowy-kazania,
argumentatio, w ktoÂrego obreÎbie mamy probatio, czyli wyøozÇenie
racji wraz z ich potwierdzeniem oraz refutatio, czyli odparcie ewentualnych zarzutoÂw. Na konÂcu zasÂ peroratio.
W kazÇdym z kazanÂ materiaø inwencyjny porzaÎdkowany byø zgodnie z tymi klasycznymi reguøami. Rozdysponowanie materii, zwøaszcza u Rychøowskiego i WeÎgrzynowicza, jest mistrzowskie. Doskonale uporzaÎdkowany materiaø czyni kazania spoÂjnymi i przejrzystymi.
WeÎgrzynowicz pisaø we wsteÎpie do trzeciej ksieÎgi kazanÂ: ¹[...] bo
podziaøami czeÎstemi dla lepszej pamieÎci i øatwiejszego pojeÎcia søuchaczoÂw, staraøem sieÎ traktowacÂ materyjeÎº (WeÎg Kaz III, Do czytelnika). Przykøadem wreÎcz metodycznego posteÎpowania w obreÎbie poszczegoÂlnych kazanÂ jest dorobek Rychøowskiego. Nieprzypadkowo
jeszcze w 1774 r. (ponad sto lat od wydania) prowincjaø o. Prosper
Klimecki w swej kurendzie nakazywaø, aby na zajeÎciach z retoryki
wykøadacÂ ¹normy kaznodziejskie wedøug kazanÂ sÂwiaÎtecznych o Rychøowskiego, ktoÂrego trzyma sieÎ caøa prowincjaº25.
Przywoøam wieÎc jako przykøad kazanie z tego zbioru Na dzienÂ
sÂwieÎtego JoÂzefa OblubienÂca Panny PrzenasÂwieÎtszej. Za motto kazania posøuzÇyøa fraza z Psalmu 73: ¹TysÂ zbudowaø zorzeÎ i søonÂceº. Jak
wyjasÂniø autor we wsteÎpie, zorza to Maryja, søonÂce ± Chrystus. Ich
stworzyciel to BoÂg. Søowa Psalmu, zdaniem kaznodziei, zastosowacÂ
mozÇna jednak roÂwniezÇ do JoÂzefa. SkupieÎ sieÎ tutaj na argumentatio,
ktoÂre stanowi (podobnie jak w przypadku pozostaøych kazanÂ) jego
trzon i najbardziej rozbudowanaÎ czeÎsÂcÂ. Poprzedza je bezposÂrednio
zawsze propositio ± gøoÂwny temat i partito ± wyliczenie czeÎsÂci. Tutaj
mamy wieÎc:
¹TysÂ JoÂzefie sÂ. byø budowniczym i ciesÂlaÎ Jutrzenki i SøonÂca,
Maryjej Panny i Chrystusa, bosÂ ty zawiadowaø, tysÂ byø opiekunem
25

A.H. BøazÇkiewicz, Studia w Maøpolskiej Prowincji, s. 127.
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zÇywota Chrystusowego i PrzenasÂwietszej Panny [propositio ± przyp.
M.K.]. Lecz ktoÂrymizÇ instrumentami ten ciesÂla budowaø [...]. KazÇdy
porzaÎdny ciesÂla trzech osobliwie instrumentoÂw zazÇywa do wystawienia budynku swojego: NaprzoÂd zazÇywa idaeam albo egzemplarza, ktoÂry sobie wprzoÂd w intelekcie swoim wystawuje [...]. Po
wtoÂre, zazÇywa miary, bez tej abowiem roÂwnego, ksztaøtnego, mocnego budynku nie wystawi. Po trzecie, zazÇywa siekiery abo topora,
ktoÂrym drzewa ciesze, odcina seÎki i insze do budynku niepotrzebne
trzaskiº (Rych Kaz SÂ, s. 140).
Dalej materiaø argumentacyjny porzaÎdkowany byø wedøug tych
trzech waÎtkoÂw. W obreÎbie zasÂ poszczegoÂlnych segmentoÂw przytaczane byøy kolejne dowody. Ciesielskie atrybuty ± instrumenta, sÂw. JoÂzefa stajaÎ sieÎ alegoriaÎ jego atrybutoÂw duchowych. W konÂcowym
peroratio autor zwieÎzÂle owaÎ alegorieÎ jeszcze raz wytøumaczyø:
¹Uczmy sieÎ wszyscy od tego szczeÎsÂliwego CiesÂle jako tezÇ zÇywot
nasz budowacÂ mamy. Starajmy sieÎ miecÂ ideas abo egzemplarze, to
jest maÎdrosÂcÂ BoskaÎ. Starajmy sieÎ miecÂ miareÎ, to jest conformitatem
ad voluntatem Dei, zgadzanie sieÎ we wszytkim z wolaÎ BozÇaÎ [...].
Starajmy sieÎ miecÂ siekiereÎ miøosÂci blizÂniego, ktoÂraÎ bysÂmy defekty
jego odcinali [...]º (Rych Kaz SÂ, s. 144).
Tak wyraziste porzaÎdkowanie kazanÂ, ich swoista segmentyzacja,
stanowiøy ogromne uøatwienie dla kaznodziejoÂw, ktoÂrzy korzystali
z nich na ambonie. èatwiej byøo im kazanie skroÂcicÂ baÎdzÂ dobracÂ
argumenty stosowne do søuchaczy. Rychøowski pisaø o tym we wsteÎpie: ¹[...] ma kazÇda czeÎsÂcÂ dwie abo trzy probacyje, powiedzÇe ty jedneÎ
probacyjaÎ [...]; takim sposobem øacniuchno wszelkie kazanie skroÂciszº (Rych Kaz N, Przedmowa do øaskawego Czytelnika, s. II).
Bywaøo, zÇe materia ksztaøtowana byøa niejako dwutorowo. Przykøadem mozÇe bycÂ wielkopiaÎtkowe kazanie A. WeÎgrzynowicza (WeÎg
Kaz III, s. 421-447). Jego porzaÎdek wyznaczaøa z jednej strony chronologia biblijnej narracji; staÎd opis kolejnych etapoÂw meÎki Chrystusa, poczaÎwszy od czuwania w Ogrodzie Getsemani azÇ po sÂmiercÂ na
krzyzÇu (wszystkie one wyroÂzÇnione saÎ na marginesie). Z drugiej zasÂ
strony czytelnik baÎdzÂ søuchacz podaÎzÇaø za kaznodziejaÎ sÂladem coraz
bardziej upodlonego i umeÎczonego Chrystusa (czego figuraÎ staø sieÎ
wszechogarniajaÎcy ciaøo Zbawiciela traÎd).
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U WeÎgrzynowicza owa dwutorowosÂcÂ znalazøa wøasÂciwie zastosowanie w koncepcji caøosÂci kazÇdego z trzech zbioroÂw. Ksztaøt ich
wyznaczaø bowiem po pierwsze, co oczywiste, kalendarz liturgiczny.
WeÎgrzynowicz jednak na oÂw porzaÎdek (retorycznie nazwacÂ by go
mozÇna ordo naturalis) naøozÇyø ordo artificialis. W czym rzecz, wyjasÂniajaÎ same tytuøy: KazanÂ niedzielnych ksieÎga pierwsza to jest siedm
traÎb z Objawienia Jana SÂwieÎtego przeciwko siedmiom gøoÂwnym grzechom, KazanÂ niedzielnych ksieÎga wtoÂra to jest siedm kolumn domu
maÎdrosÂci duchowej albo pobozÇnosÂci, alias o siedmiu cnotach chrzesÂcijanÂskich [...], oraz KazanÂ niedzielnych ksieÎga trzecia albo nauki
o czterech rzeczach ostatecznych przez caøoroczne niedziele rozøozÇone.
W pierwszym i drugim zbiorze wszystkie kazania podzielone
zostaøy na siedem grup odpowiadajaÎcych siedmiu grzechom gøoÂwnym (w pierwszym) i siedmiu cnotom chrzesÂcijanÂskim (w drugim).
Trzeci zasÂ podzielono wedøug czterech nasteÎpujaÎcych kwestii: SaÎd
Ostateczny, piekøo, chwaøa niebieska i sÂmiercÂ.
3. ELOCUTIO

Ostatni omawiany tutaj dziaø retoryki, elokucja, odnosi sieÎ do
sfery verba. Idee wynalezione w inventio i uporzaÎdkowane w dispositio tutaj zyskiwaøy swoÂj jeÎzykowy ksztaøt. MoÂwiaÎc søowami Cycerona elocutio dostarcza ¹jeÎzykowej garderobyº idei. Najtrudniej odniesÂcÂ sieÎ zwieÎzÂle do tej wøasÂnie kwestii. Ogromny materiaø, jaki stanowiaÎ omawiane kazania (ponad siedem tysieÎcy formatu folio), trudno chocÂby pobiezÇnie tu zrelacjonowacÂ. Dla wieÎkszosÂci z dziesiaÎtek
figur czy to søownych, czy tzw. figur mysÂli mozÇna znalezÂcÂ liczne
egzemplifikacje. Dlatego skupieÎ sieÎ nie na katalogowaniu figur zastosowanych przez kaznodziejoÂw, ale raczej na ogoÂlnej refleksji na
temat sposoboÂw i przyczyn ich zastosowania.
PrzypomneÎ jeszcze raz søowa Rychøowskiego skierowane do odbiorcy na temat swych kazanÂ: ¹[...] niech cieÎ nie odrazÇa [...], zÇe saÎ
prostymi søowami, nie wymysÂlnymi, ani wydwornymi, ani przekøadanymi napisaneº (Rych Kaz N, Przedmowa do øaskawego Czytelnika,
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s. II). Søowa ¹wymysÂlneº, wyszukane, przeøadowane przeciwstawione saÎ prostocie wykøadu. Inna sprawa, zÇe jednoznacznie zdefiniowacÂ
owaÎ ¹prostoteÎº nie jest øatwo. Wydaje sieÎ, zÇe przede wszystkim byøa
to deklaracja przeciwstawienia sieÎ powszechnej woÂwczas modzie na
¹niepospolite moÂwienieº. MoÂwcy, takzÇe kosÂcielni, chcaÎc dostosowacÂ
sieÎ do wymogoÂw oÂwczesnej mody, wchodzili dosÂcÂ czeÎsto na grzaÎski
grunt. W pogoni za ozdobnosÂciaÎ, kunsztownosÂciaÎ, efektownosÂciaÎ,
bøyskotliwosÂciaÎ, zaskakujaÎcymi skojarzeniami, estetycznaÎ niespodziankaÎ bywaøo, zÇe gubili sens przepowiadania søowa BozÇego.
Deklaracja Rychøowskiego, jak i praktyka kaznodziejska jego
zakonnych nasteÎpcoÂw pokazuje, zÇe nie byøy to tylko czcze søowa.
Nie znaczy to, zÇe ich kazania funkcjonowaøy w opozycji wobec estetyki barokowej (znajdujemy tam przeciezÇ typowe dla barokowego
kaznodziejstwa cechy, jak chocÂby: zamiøowanie do symboliki i alegorii czy konceptowy sposoÂb przepowiadania). Jednak powsÂciaÎgliwosÂcÂ
i sÂwiadomosÂcÂ celu pozwoliøy im nie popasÂcÂ w ¹grzech nieumiarkowaniaº, ktoÂry wielu oÂwczesnych kaznodziejoÂw sprowadziø (przynajmniej z dzisiejszej perspektywy) na manowce.
SÂw. Augustyn, sam doskonaøy moÂwca, zastanawiajaÎc sieÎ nad zastosowaniem reguø sztuki retorycznej w Biblii, doszedø do nasteÎpujaÎcych wnioskoÂw:
¹W tym miejscu ktosÂ mozÇe zadacÂ pytanie, czy nasi sÂwieÎci autorzy,
ktoÂrych pisma natchnione przez Boga utworzyøy dla nas najbardziej
zbawienny kanon, powinni zostacÂ nazwani jedynie maÎdrymi, czy
roÂwniezÇ wymownymi. W istocie rzeczy kwestieÎ teÎ [...] øatwo mozÇna
rozstrzygnaÎcÂ. Albowiem w tekstach, dzieÎki ktoÂrym jestem w stanie
zrozumiecÂ tych autoroÂw, dopatrujeÎ sieÎ nie tylko maÎdrosÂci, ale odnajdujeÎ i elokwencjeÎº26.
Te søowa mozÇna byøoby odniesÂcÂ takzÇe do twoÂrczosÂci omawianych
tu kaznodziejoÂw. DecydujaÎca jest bowiem u nich sÂwiadomosÂcÂ søuzÇebnosÂci søowa. Kaznodzieja ma prawo, a nawet obowiaÎzek korzystacÂ
z mozÇliwosÂci, jakie daje sztuka søowa. Ars bene dicendi to jeszcze
SÂw. Augustyn, De doctrina christiana. O nauce chrzesÂcijanÂskiej, przekøad,
wsteÎp i komentarz J. Sulowski, Warszawa 1989, s. 189 (elokwencja, tj. sztuka wymowy, umiejeÎtnosÂcÂ pieÎknego wysøawiania sieÎ).
26

284

MAGDALENA KURAN

jedna z definicji retoryki. O ile okresÂlenie bene w praktyce kaznodziejskiej stanowi nie tylko kategorieÎ estetycznaÎ, ale i etycznaÎ, to
kaznodziei przysøuguje szlachetny tytuø vir bonus dicendi peritus
albo po prostu orator christianus.
Reformed-Franciscan Sunday sermons
of the Baroque era versus the postillographic tradition
Summary
The article presents the sermons of the Franciscan preachers (Ordo
Fratrum Minorum Reformatorum) from the baroque (XVIIth-XVIIIth
century). The author treats of a subject of a sermones de tempore et de
sanctis. She tries to quality its character. Its were showed against a background of history, theological and rhetorical tradition. The article concentrates specially on a rhetorical: inventio (auctoritates ± the Bible and
a commentary, an exemplum and a figura ± understanded as an allegorical reading of the Scriptures), dispositio (structure of a sermon) and
elocutio (lingual form of a sermon).

FILIP WOLANÂSKI

STAROPOLSKA CODZIENNOSÂCÂ
Â
W SWIETLE DYSKURSU BERNARDYNÂSKICH KAZANÂ
EPOKI SASKIEJ

Epoka saska w historii KosÂcioøa katolickiego w Polsce to okres
umacniania sieÎ jego znaczenia i wpøywu na spoøeczenÂstwo Rzeczypospolitej. Stanisøaw Litak, charakteryzujaÎc to zjawisko, pisze: ¹W
XVII i XVIII w. w Rzeczypospolitej zostaøy wdrozÇone podstawowe
postulaty soboru trydenckiego, zwøaszcza te bardziej widowiskowe.
DzieÎki jasno sformuøowanym programom reform i usprawnieniu
aparatu kontroli, czyli czeÎstszych wizytacji kosÂcioøoÂw i parafii, caøe
zÇycie religijne zostaøo bardziej uporzaÎdkowane i zdyscyplinowane
oraz nabraøo wieÎkszej regularnosÂciº1. W dokonywaniu sieÎ opisanego procesu duzÇaÎ roleÎ odgrywaøy zakony posiøkujaÎce posøugeÎ duszpasterskaÎ duchowienÂstwa diecezjalnego, szczegoÂlne miejsce przypadaøo zwøaszcza tym zgromadzeniom, ktoÂre dysponowaøy gronem
wyksztaøconych i dosÂwiadczonych kaznodziejoÂw. Bez waÎtpienia
nalezÇeli do tej grupy bernardyni, zgromadzenie posiadajaÎce geÎstaÎ,
jak na realia Rzeczypospolitej, siecÂ placoÂwek zakonnych2, a takzÇe
1
S. Litak, Parafie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku. Struktura, funkcje
spoøeczno-religijne i edukacyjne, Lublin 2004, s. 402.
2
Zob. Klasztory bernardynÂskie w Polsce w jej granicach historycznych, red. H.E.
Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska 1985. Jest to najpeøniejsze opisanie sieci placoÂwek tego zgromadzenia, beÎdaÎce, jak to ujaÎø redaktor Hieronim Eugeniusz Wyczawski,
rodzajem ¹søownika geograficznego polskich bernardynoÂwº; zob. tezÇ H. Gapski, Zakony franciszkanÂskie w Polsce nowozÇytnej XVI-XVIII wieku, w: Zakony franciszkanÂskie w Polsce, red. J. Køoczowski, t. II, Franciszkanie w Polsce XVI-XVIII w., NiepokalanoÂw 1998, cz. 1, s. 11-46; tenzÇe, Fundatorstwo klasztoroÂw bernardynÂskich w epoce
saskiej, ¹Summariumº 1(1972), s. 66-72; o procesie ksztaøtowania sieÎ sieci placoÂwek
zakonu w Polsce i w Wielkim KsieÎstwie Litewskim zob. M. Maciszewska, Klasztory
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tradycyjnie utrzymujaÎce rozbudowanaÎ sfereÎ kontaktoÂw spoøecznych.
Bernardyni dobrze odnajdywali sieÎ w sytuacji, gdzie w konsekwencji wzrastajaÎcego wpøywu KosÂcioøa na spoøeczenÂstwo Rzeczypospolitej coraz intensywniejsza stawaøa sieÎ obecnosÂcÂ duchownych
w zÇyciu codziennym. SÂwiadectwem tej sytuacji jest zachowany zaroÂwno w druku, jak i w reÎkopisie dorobek kaznodziejoÂw bernardynÂskich.
NajliczniejszaÎ grupeÎ stanowiaÎ w nim kazania pogrzebowe, nasteÎpnie
maryjne oraz posÂwieÎcone kultowi sÂwieÎtych, wreszcie kazania okazjonalne, ktoÂrych powstanie zwiaÎzane byøo baÎdzÂ z wydarzeniami publicznymi, baÎdzÂ z udziaøem bernardynÂskich kaznodziejoÂw w uroczystosÂciach prywatnych. OsobnaÎ wazÇnaÎ kategorieÎ stanowiøy zbiory kazanÂ i pojedyncze teksty powstajaÎce w zwiaÎzku z cyklem roku liturgicznego. Trzeba roÂwniezÇ zwroÂcicÂ uwageÎ na fakt, izÇ scharakteryzowany dorobek nie posiada cech kaznodziejstwa katechizmowego, co
stanowi jednak naturalnaÎ konsekwencjeÎ celoÂw, dla jakich powstawaøy przepowiadania braci mniejszych (regularnej obserwancji)3.
CharakteryzujaÎc dorobek kaznodziejstwa bernardynÂskiego epoki saskiej, nalezÇy podkresÂlicÂ jeszcze jeden jego istotny aspekt, jakim
byøo silne zdeterminowanie oÂwczesnej homiletyki przez barokowaÎ
retorykeÎ4. Fakt oÂw okresÂlaø nie tylko formeÎ, ale takzÇe wpøywaø na
przekazywanaÎ tresÂcÂ. OczywisÂcie w przypadku tej ostatniej decydujaÎce znaczenie miaøo przesøanie wyprowadzane z nauczania KosÂcioøa
bernardynÂskie w spoøeczenÂstwie polskim 1453-1530, Warszawa 2001; A. Szulc, Klasztory franciszkanÂskie w sÂredniowiecznej Wielkopolsce, Warszawa 2001.
3
K. PanusÂ, Zarys historii kaznodziejstwa w KosÂciele katolickim, cz. 2, Kaznodziejstwo w Polsce od sÂredniowiecza do baroku, KrakoÂw 2001, s. 367-368; A. Jougan,
Nauki katechizmowe w Polsce, LwoÂw 1903, s. 23-24; S. Litak, Parafie, s. 370-371;
J. Flaga, Udziaø zakonoÂw franciszkanÂskich w duszpasterstwie okoøo 1772 roku
w sÂwietle ankiety zakonnej nuncjusza Giuseppe Garampiego, w: Zakony franciszkanÂskie w Polsce, t. II, cz. 1, s. 339-384. Jak widacÂ, w dorobku bernardynoÂw dominujaÎ
kazania tematyczne.
4
M. Brzozowski, Teoria kaznodziejska, w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce,
red. M. Rechowicz, t. 2, cz. 1, Lublin 1975, s. 391-424; zob. tezÇ. Z. Rynduch, Nauka
o stylach w retorykach polskich XVII w., GdanÂsk 1968; E. UlcÏinaiteÁ, Teoria retoryczna
w Polsce i na Litwie w XVII wieku. ProÂba rekonstrukcji schematu retorycznego,
Wrocaw ± etc. 1984.

STAROPOLSKA CODZIENNOSÂCÂ W SÂWIETLE DYSKURSU

287

i jego cele. Jednak na ksztaøt komunikatu kaznodziejskiego wpøywaøy
takzÇe inne czynniki, jak np. erudycja autora wyrazÇajaÎca sieÎ m.in.
w doborze wykorzystywanych egzemploÂw, przywoøywanych loci
communes czy wyborze cytowanych autorytetoÂw i wreszcie sposobie
budowania wypowiedzi5. Nie mozÇna takzÇe w tym konteksÂcie pominaÎcÂ czeÎsto spotykanej praktyki konstruowania kazanÂ na podstawie
dosteÎpnych wzornikoÂw tego rodzaju tekstoÂw, zwøaszcza w odniesieniu do oracji funeralnych6.
AnalizujaÎc sposoÂb, w jaki bernardynÂscy kaznodzieje odwoøywali
sieÎ do wspoÂlnej im i ich odbiorcom codziennosÂci, mozÇna wymienicÂ
trzy gøoÂwne pøaszczyzny. Pierwsza to øaÎczaÎca ich katolicka religijnosÂcÂ7. DrugaÎ stanowiø zespoÂø odwoøanÂ do oÂwczesnej obyczajowosÂci
a takzÇe realioÂw spoøecznych. Wreszcie trzecia to tozÇsamosÂcÂ odbiorcoÂw wspoÂøksztaøtowana przez kaznodziejstwo nawiaÎzujaÎce do ich
pamieÎci historycznej, czynnika integrujaÎcego zaroÂwno grupy spoøeczne, np. szlachteÎ, jak i caøe spoøeczenÂstwo.
Na kaznodziejstwie bernardynoÂw szczegoÂlnie silne pieÎtno wycisnaÎø rozwoÂj kultu maryjnego na ziemiach polskich w XVIII w. Odwoøania do tego wymiaru religijnosÂci oÂwczesnych katolikoÂw wiaÎzÇaÎ sieÎ
z jednej strony z udziaøem braci mniejszych w zÇyciu liturgicznym
KosÂcioøa, z drugiej ± z rolaÎ, jakaÎ odegrali w propagowaniu roÂzÇnych
form pobozÇnosÂci z nim zwiaÎzanych. W tym konteksÂcie nalezÇy wspomniecÂ o osiemnastowiecznych koronacjach przedstawienÂ maryjnych,
5
J. LichanÂski, Retoryka od renesansu do wspoÂøczesnosÂci ± tradycja i innowacja,
Warszawa 200, s. 65-84; M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny,
Warszawa 1998, s. 190-191; D. Platt, Kazania pogrzebowe z przeøomu XVI i XVII
wieku. Z dziejoÂw prozy staropolskiej, Wrocøaw ± etc. 1992, s. 35-37, 155-178.
6
B. Rok, Czøowiek wobec sÂmierci w kulturze staropolskiej, Wrocøaw 1995, s. 20-21; tenzÇe, Druki zÇaøobne w dawnej Polsce XVI-XVIII w., w: Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI-XVIII wieku. Kultura zÇycia i sÂmierci, red. H. Suchojad, Warszawa 2001,
s. 187-201; M. Skwara, O dowodzeniu retorycznym w polskich drukowanych oracjach
pogrzebowych XVII w., Szczecin 1999, s. 277-291.
7
Zob. U. Borkowska, Badania pojeÎcÂ i postaw religijno-moralnych w oparciu
o zÂroÂdøa historyczne, ¹Roczniki Humanistyczneº 22(1974) 2, s. 5-11; T. WisÂlicz, ZarobicÂ na duszne zbawienie. ReligijnosÂcÂ chøopoÂw maøopolskich od poøowy XVI do
konÂcz XVIII wieku, Warszawa 2001; A. SmolinÂska, SpoøeczenÂstwo polskie w kazaniach jezuickich przeøomu XVII i XVIII w., Kielce 2005.
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w ktoÂrych aktywnie uczestniczyli kaznodzieje bernardynÂscy. Na
okres saski przypadaøy koronacje obrazoÂw maryjnych w kosÂcioøach
bernardynÂskich w Sokalu (1724) i LezÇajsku (1752) oraz figur w Rzeszowie (1763) i SkeÎpem (1755). SzczegoÂlnie koronacja sokalska zaowocowaøa drukiem przepowiadanÂ bernardynÂskich, opracowanych
na podstawie wygøoszonych tam kazanÂ, ktoÂre zostaøy zamieszczone
w dwoÂch zbiorach, zredagowanych przez gwardiana klasztoru w Sokalu Ignacego Orøowskiego i wydanych w latach 1726±17278. Znalazøy sieÎ tam teksty zaroÂwno kaznodziejoÂw mniej znanych: Gabriela
Dobrzelskiego9, Fabiana èuszczynÂskiego10, Jana Kapistrana Okolskiego11, jak i popularnego w epoce saskiej Hadriana Seriewicza12.
8
Chwaøa koronna, szczeÎsÂliwa koronacya Monarchini caøego sÂwiata Maryi w cudownym jej obrazie sokalskim, anielskaÎ reÎkaÎ wymalowanym, od Oyca sÂw. Innocentego
XIII zøotaÎ koronaÎ udarowanym roku 1724 dnia 8 wrzesÂnia, od roÂzÇnych kaznodzieyoÂw
stylem panegirycznym w kosÂciele [...] BernardynoÂw przez caøaÎ oktaweÎ aktu tego wystawiona [...], LwoÂw 1726, Søuszna sprawa korona Jezusa i Maryi, za dekretem O. S.
Innocentego XIII przez caøaÎ oktaweÎ triumfalnego aktu koronacyi cudownego sokalskiego obrazu NaysÂwieÎtszey Maryi Panny w kosÂciele [...] zakonu O. SÂ. Franciszka
ObserwantoÂw dnia oÂsmego wrzesÂnia R. P. 1724 kaznodzieyskim stylem obwoøana
[...], LwoÂw 1727; K. GrudzinÂski, Orøowski Ignacy, w: Søownik polskich pisarzy franciszkanÂskich, red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1981, s. 357-358.
9
G. Dobrzelski, Kazanie [...] przy solennej introdukcyi obrazu B. Andrzeya de
Comitibus [...] obserwanta Oyca sÂw. Franciszka [...] miane dnia sioÂdmego oktawy
koronacyi N. M. P. [...], w: I. Orøowski, Søuszna sprawa korona Jezusa i Maryi [...],
s. 346-361, K. GrudzinÂski, Dobrzelski Gabriel, w: Søownik polskich pisarzy franciszkanÂskich, s. 110-111.
10
F. èuszczynÂski, Bukiet i miøa roÂwnianka z søoÂw Gabriela Archanioøa Ave gratia
plena [...] KroÂlowey w obrazie cudownym sokalskim dedykowany, w: I Orøowski,
Chwaøa koronna [...], s. 248-271; W.F. Murawiec, èuszczynÂski Fabian, w: Søownik
polskich pisarzy franciszkanÂskich, s. 295.
11
J.K. Okolski, KroÂlowa Polska w cudownym sokalskim obrazie, z niezliczonych
øask caøemu iawna sÂwiatu NaysÂwieÎtsza Maryia [...] przy chwalebney swoiey koronacji
[...] promowana roku PanÂskiego 1724, w: I. Orøowski, Chwaøa koronna [...] s. 271-285;
N. Golichowski, Przed nowa epokaÎ. Materiaøy do historii oo. BernardynoÂw w Polsce,
KrakoÂw 1899, s. 309, s. 37, 236; W.F. Murawiec, Okolski Jan Kapistran, w: Søownik
polskich pisarzy franciszkanÂskich, s. 253-254.
12
H. Seriewicz, Zgody i pokoiu zÇycia i zbawienia szczeÎsÂliwe Korony w reÎku Maryi
zostaiaÎce [...] przed obrazem sokalskim [...] stylem kaznodzieyskim ogøoszone, w:
I. Orøowski, Chwaøa koronna [...], s. 59-84; W.F. Murawiec, Seriewicz Hadrian, w: Søow-
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Kazania bernardynÂskie byøy roÂwniezÇ publikowane w zwiaÎzku z koronacjami organizowanymi przez inne zgromadzenia. Zamieszczono
je w zbiorach stanowiaÎcych pokøosie dwoÂch wazÇnych uroczystosÂci
koronacyjnych w 1751 r. w kosÂciele dominikanoÂw we Lwowie oraz
w karmelickim snaktuarium maryjnym w Berdyczowie w 1756 r.
W zbiorze wydanym przez dominikanina Andrzeja Michaøa Wilczka
we Lwowie w 1754 r., zawierajaÎcym kazania duchownych uczestniczaÎcych w uroczystosÂciach lwowskich, znalazøy sieÎ cztery przepowiadania bernardynÂskie13. Swoje teksty zamiesÂcili tam Franciszek Mateusz KozÂlewski14, Jan Kanty Matyjaszkiewicz15, Wenanty Andrzej
Tyszkowski16, Krescencjan Wyszomirski17. Natomiast w zbiorze wydanym przez Grzegorza TrzasÂniewskiego18 po uroczystosÂciach
nik polskich pisarzy franciszkanÂskich, s. 434-435; J.S. Pelczar, Zarys dziejoÂw kaznodziejstwa w Polsce, KrakoÂw 1917, s. 264; N. Golichowski, Przed nowaÎ epokaÎ, s. 237.
13
Hasøo søowa BozÇego, øaskeÎ, pokoÂy y chwaøeÎ wcielonego søowa Matki berøowøadney wojujaÎcego y tryumfujaÎcego KosÂcioøa Monarchini NaysÂwietszey Bogurodzicy
y Panny Maryi od zwycieÎstwa, cudownej w obozie lwowskim [...] czyli kazaniami przez
caøaÎ solennaÎ oktaweÎ tak koronacyi jako y anniwersarz teyzÇe w kosÂciele lwowskim
BozÇego Ciaøa, Zakonu Kaznodziejskiego Prowincyi Ruskiey miane od roÂzÇnych [...],
LwoÂw 1754; J. Wysocki, Wilczek Michaø Andrzej, w: Søownik polskich teologoÂw katolickich, red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1982, s. 431-432; B. Rok, W. Wojtkiewicz-Rok, KosÂcioÂø dominikanoÂw lwowskich ± przyczynek do badanÂ nad sanktuariami
dawnej Rzeczypospolitej, w: MieÎdzy Lwowem a Wrocøawiem. KsieÎga jubileuszowa
Profesora Krystyna Matwijowskiego, red. B. Rok, J. MaronÂ, TorunÂ 2006, s. 197-198.
14
Korona sprawiedliwosÂci obrazom prawdziwymi cudami wsøawionym przy koronacyi obrazu NajsÂwieÎtszey Maryi Panny w kosÂciele lwowskim [...] DominikanoÂw
przyznane kazaniem tenzÇe fest podczas oktawy [...] miany [...] a szczegoÂlniej obrazowi
NMP. w bazylice lwowskiej [...] DominikanoÂw z sprawiedliwosÂci oddana R.P. 1751
dnia 3 lipca, w: Hasøo Søowa BozÇego [...], k. 111-132; K. GrudzinÂski, KozÂlewski Franciszek Mateusz, w: Søownik polskich pisarzy franciszkanÂskich, s. 246-247.
15
J.K. Matyjaszkiewicz, UroczystosÂcÂ przy codziennie sÂwiadczonych øaskach [...] od
Maryi w obrazie lwowskim na summie zlecona, w: Hasøo søowa BozÇego [...], k. 197-203.
16
W. Tyszkowski, Prezerwatywa, zÇeby honoriuszom korony z gøoÂw nie spadøy
[...] adoracya Maryi w obrazie lwowskim w kosÂciele OO. DominikanoÂw [...] roku 1751
koronowaney [...] ofiarowana, b.m. 1751, k. 18; tamzÇe, w: Hasøo søowa BozÇego [...],
k. 62-76.
17
K. Wyszomirski, Maria ruskich krajoÂw i caøej Polski dziedziczna Pani, w: Hasøo
søowa BozÇego [...], k. 195-201.
18
G. TrzasÂniewski, Ozdoba i obrona ukrainÂskich krajoÂw przecudowna w berdyczowskim obrazie Maria wtykanÂskiemi koronami ukoronowana, to jest opisanie teyzÇe
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w Berdyczowie zamieszczono kazania dwoÂch bernardynoÂw Zenobiusza BøeÎdowskiego19 oraz Remigiusza Kukulskiego20.
W dorobku kaznodziejskim bernardynoÂw mozÇna roÂwniezÇ odnalezÂcÂ
wiele odwoøanÂ do kultu sÂwieÎtych. Rozwijaø sieÎ on w kilku nurtach.
WyroÂzÇnicÂ w tym przypadku nalezÇy zwøaszcza odniesienia czynione
przez kaznodziejoÂw do popularnych w oÂwczesnym spoøeczenÂstwie sÂwieÎtych, ktoÂrych wzoÂr jednoczesÂnie okresÂlaø ich zakonnaÎ tozÇsamosÂcÂ. StaÎd
zabiegi zmierzajaÎce do popularyzowania franciszkanÂskich sÂwieÎtych
i bøogosøawionych m.in.: sÂw. Franciszka i sÂw. Antoniego. RoÂwnolegle
tematyka kazanÂ wskazuje na promowanie wzoroÂw blizÇszych, z racji
wspoÂlnego pochodzenia, mieszkanÂcom Rzeczypospolitej przede
wszystkim Stanisøawa Kostki i Jana z Dukli, o ktoÂrego beatyfikacjeÎ
(1733 r.) a nasteÎpnie kanonizacjeÎ podejmowano starania w XVIII w.21
Za niezwykle wazÇny aspekt kaznodziejstwa bernardynÂskiego nalezÇy uznacÂ dorobek z zakresu kaznodziejstwa pogrzebowego. W sumie tego rodzaju teksty wydaøo w okresie saskim azÇ dwudziestu
bernardynoÂw, a øaÎcznie wydrukowano ich 30.
Przepowiadania bernardynÂskie mozÇna traktowacÂ jako immanentnaÎ czeÎsÂcÂ kaznodziejstwa pogrzebowego epoki saskiej. Fakt oÂw
wynika zaroÂwno z formy tych tekstoÂw, jak i kreÎgu ich odbiorcoÂw.
AnalizujaÎc zawarty w nich przekaz, warto przyjrzecÂ sieÎ specyfice
sytuacji komunikacyjnej, w jakiej funkcjonowaøy. Stanowiøy bowiem
wazÇny element uroczystosÂci pogrzebowych, zawierajaÎc w konsekwencji odniesienia do konkretnego, rzeczywistego wydarzenia
odprawioney koronacyi na dwie czeÎsÂci rozdzielone z ktoÂrych pierwsza zamyka w sobie
wiadomosÂci o poczaÎtkach malowania i czczenia obrazoÂw sÂwieÎtych w KosÂciele katolickim [...]. Druga czeÎsÂcÂ zamyka wszyskie kazania miana podczas koronacyi i przez
oktaweÎ [...], BerdyczoÂw 1767.
19
Z. BøeÎdowski, Purpura na wszystkie nasze melancholie i smutki serdeczne [...]
w berdyczowskim obrazie [...] kaznodzieyskimi dowodami podczas aktu koroncyi
tegozÇ obrazu ofiarowana [...], w: G. TrzasÂniewski, Ozdoba, cz. 2, k. Nnn2-Sss; W.F.
Murawiec, BøeÎdowski Zenobiusz, w: Søownik polskich pisarzy franciszkanÂskich, s. 59.
20
R. Kukulski, Sylogizm sprawiedliwy, kaznodzieyski, w ktoÂrym z daniny KroÂlowey dla poddanych wnosi sieÎ danina dla KroÂlowey [...] ogøoszony [...], w: G. TrzasÂniewski, Ozdoba, cz. 2, k. Iii-Nnnv.
21
A. Prochaska, Bøogosøawiony Jan z Dukli, LwoÂw 1919, s. 21-30; zob tezÇ. H.E.
Wyczawski, Bøogosøawiony Jan z Dukli. ZÇycie i czesÂcÂ posÂmiertna, KrakoÂw 1957.
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i uczestniczaÎcych w nim osoÂb oraz ukazujaÎc znaczenia przypisywane
tej sytuacji22. Jest to istotne zwøaszcza, gdy badajaÎc przekaz kaznodziejski, podejmujemy proÂbeÎ uchwycenia odniesienÂ do katolickiej
eschatologii i jej roli w ksztaøtowaniu postaw religijnych.
Z pewnosÂciaÎ czynnikiem, ktoÂry uøatwiaø kaznodziejom dotarcie
z tresÂciami religijnymi do sÂwiadomosÂci odbiorcoÂw, byøy odwoøania do
realioÂw ich codziennosÂci. PøaszczyzneÎ dla tego rodzaju ujeÎcÂ stwarzaøy
przywoøywane egzempla, w ktoÂre czeÎsto wplatano rodzimaÎ terminologieÎ i nazewnictwo. Tego rodzaju zabiegi owocowaøy przenoszeniem
oÂwczesnej tytulatury dygnitarzy Rzeczypospolitej na postacie biblijne i innych bohateroÂw, np. z kreÎgu historii sÂwieÎtej. StaÎd wysteÎpujaÎcy
jako hetman Jozue, MojzÇesz ¹biegøy w zakonieº, bo znajaÎcy BozÇe
¹konstytucjeº czy sÂw. Piotr jako kanclerz ¹niebieskiº. Innym przykøadem tego rodzaju ujeÎcia byøo stosowanie staropolskich miar, np.
dla wyrazÇania odlegøosÂci w Ziemi SÂwieÎtej. NalezÇy w tym miejscu
dodacÂ, zÇe opisana praktyka posiadaøa døugaÎ tradycjeÎ w kaznodziejstwie nie tylko staropolskim.
Kaznodzieje bernardynÂscy nie poprzestawali jednak na tego rodzaju nawiaÎzaniach. Do celoÂw perswazyjnych wykorzystywali roÂwniezÇ swojaÎ wiedzeÎ o spoøeczenÂstwie Rzeczypospolitej. W teksÂcie kazanÂ mozÇna odnalezÂcÂ liczne odwoøania do zachowanÂ uznawanych
w oÂwczesnej hierarchii wartosÂci za pozytywne i godne pochwaøy.
Przykøad mogaÎ stanowicÂ podnoszone przez kaznodziejoÂw stosunki
saÎsiedzkie i zwiaÎzana z nimi tradycyjna gosÂcinnosÂcÂ. Wykorzystywano
fakt, izÇ wzajemne odwiedziny stanowiøy nieodøaÎczny element kultury
sarmackiej, beÎdaÎc jednym z wazÇnych sposoboÂw speÎdzania czasu,
a takzÇe, w szerszym konteksÂcie, budowania wieÎzi spoøecznych23. Te22
J.A. ChrosÂcicki, Pompa funebris. Z dziejoÂw kultury staropolskiej, Warszawa
1974; tenzÇe, Castris et artis. Kazania i relacje pogrzebowe jako zÂroÂdøo historii sztuki,
¹Biuletyn Historii Sztukiº 3(1968); M. Kosman, Litewskie kazania pogrzebowe
z pierwszej poøowy XVII wieku, ¹Odrodzenie i Reformacja w Polsceº 17(1972),
s. 87-113; J. SarcevicÏieneÂ, Bene vixit ideo bene mortua est. SÂmiercÂ kobiety w kazaniach
pogrzebowych Wielkiego KsieÎstwa Litewskiego pierwszej poøowy XVII w., ¹Barokº
1(25)(2006), s. 49-58.
23
J.S. BystronÂ, Dzieje obyczajoÂw w dawnej Polsce wiek XVI-XVIII, Warszawa
1994, t. II, s. 151-182; W. èozinÂski, ZÇycie polskie w dawnych wiekach, KrakoÂw 1974,
s. 203-235.
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go rodzaju motywu uzÇyø Antoni Lipiewicz w kazaniu Na wsteÎpny
czwartek w zbiorze (kazanÂ postnych) pt. Purpura zbawienia kaznodziejskim stylem ufryzowana [...]. ZacheÎcajaÎc do szanowania i wspierania saÎsiada w zalezÇnosÂci od jego potrzeb, pisaø ¹bo inaczej jezÇelisÂ dla
tego tylko przyjacielem, zÇebysÂ zjadø, wypiø, u niego a nic tezÇ dobrze
wzajem nie uczyniø niegodnysÂ tego imieniaº24.
PodobnaÎ strategieÎ komunikacyjnaÎ obierano, daÎzÇaÎc do napieÎtnowania zjawisk negatywnych. Za przykøad takiego ujeÎcia mozÇe posøuzÇycÂ fragment kazania litewskiego bernardyna Michaøa Paszkiewicza
z pogrzebu podkomorzego wojewoÂdztwa wilenÂskiego Michaøa Tyzenhauza opublikowanego w 1736 r. Paszkiewicz wykorzystaø w swojej narracji czeÎsto stosowany przez kaznodziejoÂw zabieg polegajaÎcy
na odwoøaniu do popularnego przysøowia. NawiaÎzujaÎc, jak sam podkresÂlaø, ¹do pospolitego przysøowia: loÂd marcowy jak statek biaøogøowyº, w retorycznm wywodzie poroÂwnywaø wartosÂci sÂwiata doczesnego do szybko topniejaÎcego marcowego lodu, obrazu dobrze znanego,
bliskiego staropolskiemu odbiorcy. OdwoøujaÎc sieÎ do motywoÂw
o charakterze wanitatywnym, ostrzegaø swoich søuchaczy przed zbytnim poleganiem na dobrach doczesnych, piszaÎc: ¹Niech majaÎ bogacze w skarbach i szkatuøach, dostatek pienieÎdzy jak lodu; niech sieÎ
karmiaÎ sÂwiatowi libertynowie lodowatym rozkoszy cukierkiem; niech
wychylajaÎ zbytkujaÎcy biesiadnicy peøne puchary [...]º25, w jego opinii
nic im to nie da.
WazÇnym elementem tradycji, z ktoÂrej tak umiejeÎtnie korzystali
kaznodzieje, byøa pamieÎcÂ historyczna odbiorcoÂw. Rola odniesienÂ do
historii w narracjach kaznodziejskich jest problemem zøozÇonym uwarunkowanym przez sposoÂb opisu struktury czasu26. Ten aspekt dys24

A. Lipiewicz, Purpura zbawienia, k. 8; H.E. Wyczawski, Lipiewicz Antoni, w:
Søownik polskich pisarzy franciszkanÂskich, s. 278-279; K. PanusÂ, Kaznodziejstwo
w katedrze krakowskiej, cz. 1, Od poczaÎtkoÂw do czasoÂw rozbioroÂw, KrakoÂw 1995
s. 248-251.
25
M. Paszkiewicz, Kazanie o potopie sÂwiata maøego miane na pogrzebie Michaøa
Tyzenhauza podkomorzego wojewoÂdztwa wilenÂskiego, Wilno 1736, k. a2v-b.; W.F.
Murawiec, Paszkiewicz Michaø, w: Søownik polskich pisarzy franciszkanÂskich, s. 368.
26
J.A. Drob, Trzy zegary. Obraz czasu i przestrzeni w polskich kazaniach barokowych, Lublin 1998, s. 103-144.
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kursu kaznodziejskiego byø silnie zdeterminowany teologicznym,
chrzesÂcijanÂskim obrazem przeszøosÂci, traktowanej jako element ukierunkowanego strumienia czasu, ktoÂry prowadziø ku eschatologicznej
i kosmologicznej wizji konÂca czøowieka i sÂwiata27. Dopiero w tym
konteksÂcie mozÇliwe jest daÎzÇenie do uchwycenia elementoÂw oÂwczesnej pamieÎci historycznej obecnej w przepowiadaniach.
W konsekwencji istotne odniesienia do historii w kazaniach bernardynÂskich mozÇna podzielicÂ na dwie gøoÂwne grupy. Na pierwszaÎ
skøadaøy sieÎ nawiaÎzania do szeroko rozumianej historii sÂwieÎtej, gdzie
obok motywoÂw biblijnych i hagiograficznych mozÇna natraficÂ takzÇe na
waÎtki zaczerpnieÎte z historii Polski i historii powszechnej, co wazÇne,
zwiaÎzane z tradycjaÎ chrzesÂcijanÂskaÎ lub w niaÎ wpisane. Drugi nurt to
nawiaÎzania do tradycji genealogicznych konkretnych rodoÂw i statystoÂw oraz towarzyszaÎce im opowiesÂci o dokonaniach zaroÂwno prawdziwych, jak i legendarnych przodkoÂw. WazÇny gøoÂwnie dla warstw
zaangazÇowanych politycznie, chocÂ bez waÎtpienia obecny w sÂwiadomosÂci innych grup spoøecznych.
Kaznodzieje, nie tylko zresztaÎ bernardynÂscy, nawiaÎzujaÎc do historii, dokonywali istotnego dla odbiorcoÂw zabiegu. W ich przepowiadaniach obok siebie wysteÎpowaøy postaci i wydarzenia przywoøane
z Pisma SÂwieÎtego, tradycji patrystycznej, literatury hagiograficznej
a takzÇe przeszøosÂci chrzesÂcijanÂskiej Europy. Co wazÇne w tak skonstruowanym dyskursie, znaczaÎce miejsce zajmowali sÂwieÎci, wøadcy,
wybitni rodacy oraz fakty z historii Polski i Litwy. Odbiorca stykaø sieÎ
w dyskursie kaznodziejskim z opisem scen biblijnych obok hagiograficznych obrazoÂw z historii wøasnego kraju. Od inwencji i erudycji
kaznodziei uzalezÇniony byø sposoÂb wykorzystania tych elementoÂw
w schemacie retorycznym, co zresztaÎ w peøni korespondowaøo
z oÂwczesnaÎ konwencjaÎ.
Odniesienia do tradycji genealogicznych, odwoøania do przeszøosÂci rodu oraz symboliki heraldycznej odgrywaøy ogromnie wazÇnaÎ
roleÎ zwøaszcza w kazaniach pogrzebowych. BernardynÂskie przepowiadania pogrzebowe reprezentujaÎ wszystkie charakterystyczne cechy tego rodzaju tekstoÂw: døugie listy krewnych, nawiaÎzania do
27

TamzÇe, s. 116, 130-131.
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legendarnych poczaÎtkoÂw rodu, przywoøywanie dokonanÂ przodkoÂw,
powtarzajaÎce sieÎ wzmianki o antenatach zasiadajaÎcych w senacie.
Najbardziej spektakularnym przykøadem tego typu przepowiadanÂ
saÎ kazania z pogrzeboÂw przedstawicieli wielkich rodoÂw magnackich
wspierajaÎcych zakon: RadziwiøøoÂw, Potockich, OginÂskich. Jednak
nie brakuje roÂwniezÇ zachowanych tekstoÂw posÂwieÎconych pamieÎci
osoÂb wywodzaÎcych sieÎ ze sÂredniej szlachty. Wszystkie odgrywaøy
istotnaÎ roleÎ jako czynnik integrujaÎcy warstweÎ szlacheckaÎ, okresÂlajaÎcy jej tozÇsamosÂcÂ, podkresÂlajaÎcy szczegoÂlnaÎ roleÎ, jakaÎ sobie przypisywaøa.
Kazania, nie tylko zresztaÎ bernardynÂskie, byøy obecne w codziennosÂci epoki saskiej, wpisujaÎc sieÎ immanentnie w funkcjonujaÎcy woÂwczas system komunikacji spoøecznej, w ktoÂrym akcja oratorska kaznodziei stanowiøa rodzaj wazÇnej sytuacji komunikacyjnej. Splatanie
sieÎ dwoÂch zjawisk aktywnej obecnosÂci KosÂcioøa w zÇyciu spoøecznym
i funkcjonowanie zwiaÎzanego z tym faktem kaznodziejstwa rodziøo
potrzebeÎ poszukiwania skutecznego sposobu docierania do odbiorcy.
W tym konteksÂcie nalezÇy zwroÂcicÂ uwageÎ, izÇ mimo ograniczenÂ wynikajaÎcych z miejsca, w jakim znalazøa sieÎ staropolska homiletyka
w epoce saskiej, kaznodziejstwo wciaÎzÇ peøniøo wazÇny czynnik ksztaøtujaÎcy postawy oÂwczesnego spoøeczenÂstwa.
Old Polish everyday life in the light of the discourse
of the old Bernarinian sermons of the Saxon epoch
Summary
The article presents the ways the Franciscan Observants Order preachers of the Saxon epoch reached worshippers through referring to aspects of their everyday life Franciscan Observants Friars activities were
presented in the light of the growth in significance of the Catholic Church
in Poland at the beginning of the 18th century which resulted from the
success of the post-Trent reforms. The role of the preacher's service in
religious life was also presented in this context. The meaning of monastic
preaching, including the one of Franciscan Observants Friars, was parti-
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cularly stressed. The main qualities of the Baroque penmanship in sermon
writing were outlined too.
The author has analysed three main areas of reference to everyday
life in these sermons as highly conventionalised texts. They were: religiousness of the believers, their morality, social reality and historical
memory. Sarmatian religiousness is strongly connected with the worship
of the Holy Mary and this fact was reflected in the homiletics. This was
a quality characteristic for the Saxon epoch. The opportunity for the
development of predictions were the numerous and based on Marian
coronations performances. Another significant context was formed by
the Saints' Worship and pompa funebris. Morality was mainly used for
depicting axiomatic messages therefore there were numerous references
to behaviour from which examples were drawn from everyday life. References to the historical memory in sermons appeared in the contexts of
Holy history, the history of Poland and the popular history in the light of
the contemporary chronicles and finally in relationship with genealogical
traditions.
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´
ZAANGAZOWANIE PATRIOTYCZNE
Â W FRANCISZKANÂSKICH
ZAKONNIKO
PROWINCJI NIEPOKALANEGO POCZEÎCIA NMP
W POLSCE

Problem patriotyzmu braci mniejszych w Polsce zaweÎzÇa sieÎ niekiedy, szczegoÂlnie w literaturze pieÎknej, do patriotyzmu bernardynoÂw, chocÂ w sÂwietle zÂroÂdeø historycznych pieÎknaÎ karteÎ majaÎ tu
roÂwniezÇ reformaci i kapucyni. SaÎ nawet historycy, ktoÂrzy twierdzaÎ,
zÇe pod wieloma wzgleÎdami przewyzÇszajaÎ oni bernardynoÂw. Wiemy
doskonale, zÇe na opinieÎ o patriotyzmie bernardynoÂw wpøyneÎøa nie
tyle literatura naukowa, ile raczej literatura pieÎkna. Chyba najbardziej epopeja narodowa Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Mamy
tam, w ksieÎdze 11, relacjeÎ Podkomorzego, ktoÂry rehabilituje posÂmiertnie ksieÎdza Robaka ± bernardyna ± czyli Jacka SopliceÎ, dekorujaÎc go orderem legii honorowej, nadanym przez samego cesarza Napoleona I. KsiaÎdz Robak miaø sieÎ przyczynicÂ do zwycieÎstwa
Napoleona pod Hohenlinden w 1800 r. Przedarø sieÎ bowiem przez
front, czyli ¹mieÎdzy szable i groty, uciekø i zmyliø pogonieº, jak
napisaø Mickiewicz w innym swoim wierszu. I w wyniku tej akcji
ks. Robaka do pokonanych juzÇ prawie FrancuzoÂw dotarøa informacja, zÇe odsiecz generaøa Kniaziewicza jest juzÇ na tyøach wroga1.
DzieÎki temu Napoleon odnioÂsø zwycieÎstwo i podporzaÎdkowaø sobie
AustrieÎ.
Mamy roÂwniezÇ w malarstwie z okresu manifestacji patriotycznych przed powstaniem styczniowym obraz Artura Grottgera pt.
1

Por. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Warszawa 1959, s. 338.
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ZamknieÎcie kosÂcioøoÂw warszawskich w serii stanowiaÎcej jakby ilustrowanaÎ kronikeÎ wypadkoÂw 1861 r. w Warszawie. Malarz przedstawiø zamykanie kosÂcioøa bernardynoÂw na Krakowskim PrzedmiesÂciu jako protest na profanacje kosÂcioøoÂw katolickich dokonywane
wtedy przez Rosjan w Warszawie. A wieÎc wskazywane w poezji
i sztuce jako przykøady zaangazÇowania patriotycznego braci mniejszych bernardynoÂw wpøyneÎøy na wyobrazÇenia o ich patriotyzmie.
Nie przekresÂla to jednak faktu, zÇe roÂwniezÇ w sÂwietle literatury
naukowej znalezÂli sieÎ w czoøoÂwce zakonoÂw franciszkanÂskich najbardziej zaangazÇowanych w dziaøalnosÂcÂ patriotycznaÎ. Dowiadujemy sieÎ
o ich udziale w insurekcji kosÂciuszkowskiej, na co wskazujaÎ przykre
konsekwencje, jakie musieli ponosicÂ w Warszawie, u sÂw. Anny oraz
w Pradze k. Warszawy, w kosÂciele pod wezwaniem Niepokalanego
PoczeÎcia NajsÂwieÎtszej Maryi Panny i w kaplicy loretanÂskiej po støumieniu insurekcji. Wøadze pruskie, ktoÂre opanowaøy WarszaweÎ po
trzecim rozbiorze wydaøy patent w 1796 r., traktujaÎcy wszystkich
duchownych katolickich jako podejrzanych o czynne popieranie
¹szkodliwych spiskoÂw ku obaleniu rzaÎdoÂw krajowych zmierzajaÎcychº. WzmoÂgø sieÎ terror i na drodze prowokacji zbierano dowody
takzÇe wsÂroÂd bernardynoÂw o ich udziale w powstaniu kosÂciuszkowskim lub sprzyjaniu powstanÂcom. Na tej podstawie skazywano na
wygnanie z kraju nawet za ¹ukrywanie buntowniczych zamiaroÂwº,
o ktoÂrych ksieÎzÇa dowiedzieli sieÎ np. w spowiedzi. Skazywano wieÎc
na wygnanie poszczegoÂlnych zakonnikoÂw, a w 1801 r. na zÇaÎdanie
pruskiej kamery w Warszawie usunieÎto wszystkich zakonnikoÂw
z klasztoru na Pradze jako podejrzanych o dziaøalnosÂcÂ wywrotowaÎ. W samym zasÂ lewobrzezÇnym konwencie sÂw. Anny wymuszano
bardzo wysokie kontrybucje pienieÎzÇne. Nic jednak nie wiadomo
o konkretnych, imiennych zarzutach dotyczaÎcych dziaøalnosÂci antyrzaÎdowej. Co do innych klasztoroÂw na terenie zaboru pruskiego
roÂwniezÇ nic nie wiadomo o zaangazÇowaniu politycznym zakonnikoÂw. Wiadomo tylko, jak pisze o. Joachim Mazurek w pracy
o kasacie klasztoroÂw w zaborze pruskim, zÇe na terenie tego zaboru
klasztory, zdaniem rzaÎdzaÎcych, ¹byøy nie tylko bez pozÇytku dla
spoøeczenÂstwa, ale wysoce szkodliwe [...], a ich kwestarze byli tajnymi wysøannikami przywoÂdcoÂw rewolucyjnychº. Dlatego konwen-

Â W FRANCISZKANÂSKICH
ZAANGAZÇOWANIE PATRIOTYCZNE ZAKONNIKO

299

ty na terenie tego zaboru zostaøy zlikwidowane juzÇ w latach trzydziestych XIX w.2
Z kolei ziemie zaboru austriackiego cieszaÎce sieÎ duzÇaÎ autonomiaÎ
i pewnaÎ niezalezÇnosÂciaÎ na terenie tzw. Rzeczpospolitej Krakowskiej,
istniejaÎcej do 1846 r. stanowiøy duzÇe oparcie dla powstanÂcoÂw zaboru
rosyjskiego. Tutaj bowiem tworzono stowarzyszenia wspierajaÎce powstanÂcoÂw organizacyjnie i materialnie. Tu wreszcie uciekali uczestnicy powstanÂ po doznanych kleÎskach. Ponadto sam KrakoÂw i inne
wielkie miasta w Galicji stanowiøy osÂrodki przerzutowe dla udajaÎcych
sieÎ na emigracjeÎ do zachodniej Europy i Ameryki.
O dziaøalnosÂci patriotycznej braci mniejszych w Polsce w okresie
niewoli narodowej w sensie bezposÂredniego zaangazÇowania zakonnikoÂw mozÇna moÂwicÂ przede wszystkim w odniesieniu do KroÂlestwa Kongresowego i ziem bezposÂrednio wcielonych do rosyjskiego imperium,
a wieÎc tam, gdzie ucisk narodowosÂciowy byø najwieÎkszy i gdzie wybuchaøy krwawe powstania: listopadowe w 1830 r. i styczniowe w 1863 r.
Dlatego zajmiemy sieÎ problemem zaangazÇowania naszych zakonnikoÂw
w obu tych powstaniach oraz w okresie mieÎdzypowstaniowym, w partyzantce puøkownika Zaliwskiego i manifestacjach przedstyczniowych.
Â W BERNARDYN
Â SKICH
1. UDZIAè KLASZTORO
W POWSTANIU LISTOPADOWYM 1830 R.

ZaangazÇowanie patriotyczne bernardynoÂw w powstaniu listopadowym nie ograniczaøo sieÎ tylko do urzaÎdzania uroczystych nabozÇenÂstw
za polegøych powstanÂcoÂw, jak to miaøo miejsce w kosÂciele sÂw. Anny
w Warszawie w dniu 12 kwietnia 1831 r., z udziaøem senatoroÂw,
posøoÂw, reprezentacyjnego oddziaøu gwardii narodowej i wiernych,
ale tezÇ w bezposÂrednich akcjach zrywu powstanÂczego3. Nie znamy
wprawdzie zbyt wiele nazwisk osoÂb bioraÎcych bezposÂredni udziaø
2
Zlikwidowano woÂwczas 19 klasztoroÂw bernardynÂskich z prowincji zakonnej
wielkopolskiej. A. Mazurek OFM, Kasata zakonu BernardynoÂw w zaborze pruskim,
w: Studia z historii KosÂcioøa w Polsce, t. 1, Warszawa 1972, s. 442.
3
K. GrudzinÂski, DziaøalnosÂcÂ patriotyczna (1830-1831), w: Zakony sÂw. Franciszka
w Polsce w latach 1772-1970, Warszawa 1978, s. 95, 96.
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w powstaniu jako kapelani, sanitariusze, a nawet jako walczaÎcy
z broniaÎ w reÎku, ale wiadomo, zÇe w pierwszych dniach powstania
do udziaøu w walce zgøosiøo sieÎ 11 bernardynoÂw, przewazÇnie z klasztoru sÂw. Anny w Warszawie. Nie znamy ich nazwisk, ale zdaniem ks.
Kamila Kantaka byli to kandydaci na kapelanoÂw oraz klerycy miejscowego studium teologii. Møodzi zakonnicy, niezwiaÎzani jeszcze profesjaÎ wieczystaÎ, brali najczeÎsÂciej udziaø jako czynni powstanÂcy. NiektoÂrzy z nich nie mysÂleli wysteÎpowacÂ z zakonu, ale maszerowali lub
jechali konno w habicie, z szablaÎ u boku4. W ten sposoÂb np. zaprezentowaø sieÎ bernardyn jadaÎcy na czele oddziaøu z Mazowsza, wzdøuzÇ
Krakowskiego PrzedmiesÂcia w Warszawie w dniu 9 lutego 1831 r.
Zdawano sobie jednak spraweÎ, zÇe czynny udziaø kapøana z broniaÎ
w reÎku byø karany suspensaÎ, chocÂ nie usÂwiadamiano sobie tego tak
wyrazÂnie w czasie powstania listopadowego, uwazÇajaÎc walkeÎ za ojczyzneÎ za spraweÎ nadrzeÎdnaÎ. Dopiero w czasie powstania styczniowego beÎdaÎ przykøady karania ksieÎzÇy suspensaÎ przez biskupoÂw i odwoøywania sieÎ do rzymskiej Kongregacji. Mamy tezÇ informacjeÎ, zÇe na
terenie diecezji pøockiej dwaj bernardyni, Jan Kozøowski i Filip Malinowski, bycÂ mozÇe z klasztoru w SkeÎpem, zgøosili sieÎ do tamtejszego
oddziaøu kawalerii5. RoÂwniezÇ i oni byli zapewne kapelanami, gdyzÇ
jak twierdzi Kantak, ksieÎzÇa, uczestnicy powstania listopadowego byli
na ogoÂø kapelanami, a sprawa czynnego udziaøu dotyczyøa raczej
møodych zakonnikoÂw, klerykoÂw i braci zakonnych.
Obok klasztoru sÂw. Anny w Warszawie mozÇna moÂwicÂ o udziale
w powstaniu zakonnikoÂw nalezÇaÎcych do 16 roÂzÇnych klasztoroÂw bernardynÂskich. Pod wzgleÎdem liczby osoÂb zaangazÇowanych na pierwszym miejscu nalezÇy umiesÂcicÂ klasztor w Warszawie, aczkolwiek nie
usteÎpujaÎ mu takzÇe inne duzÇe konwenty. NalezÇy tu przede wszystkim
wymienicÂ klasztor w JoÂzefowie nad WisøaÎ, z burzliwaÎ dziaøalnosÂciaÎ
gwardiana Poncjana BrzezinÂskiego, ktoÂry miaø zaszyfrowany kontakt
z oddziaøem powstanÂczym po drugiej stronie rzeki. UrzaÎdziø zasadzkeÎ
na Rosjan, przyjmujaÎc ich w konwencie i upijajaÎc do granic przytomA. Kraushar, Miscelanea historyczne. ZÇycie potoczne Warszawy w czasach
listopadowych 1830-1831, Warszawa 1910, s. 30, 42.
5
E. Nowak, Rys dziejoÂw duszpasterstwa wojskowego w Polsce, 968-1831, Warszawa 1932, s. 159, 160.
4
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nosÂci, a nasteÎpnie przy uzÇyciu dzwonoÂw i umoÂwionych znakoÂw sprowadziø powstanÂcoÂw pod dowoÂdztwem puøkownika Franciszka Møokosiewicza6. Po kroÂtkiej, nieroÂwnej walce wieÎkszosÂcÂ pijanych oficeroÂw i zÇoønierzy wzieÎto do niewoli wraz z duzÇym prowiantem zbozÇa.
Klasztor w JoÂzefowie, rzaÎdzony przez o. BrzezinÂskiego, w czasach
powstania listopadowego byø punktem zbornym i osÂrodkiem organizacyjnym powstanÂcoÂw7.
Mieli swoÂj udziaø w powstaniu møodzi zakonnicy z klasztoru
w Piotrkowie Trybunalskim, dwaj klerycy (Wøadysøaw Klimecki i Feliks JedzinÂski) i brat zakonny, ktoÂrzy przyøaÎczyli sieÎ do grupy z piotrkowskiego kolegium pijaroÂw i jako oddziaø powstanÂczy udali sieÎ pieszo
z Piotrkowa do Warszawy. Na czele grupy szedø bernardyn br. Faustyn
KrzyzÇanowski, w stroju zakonnym zszablaÎ i sztandarem narodowym8.
W Søucku koøo NowogroÂdka na Litwie gwardian bernardynÂskiego klasztoru Adjutus Pawøowski wraz z pieÎcioma zakonnikami
z Budsøawia na Biaøorusi przystaÎpiø do powstania i w pomieszczeniach klasztoru w Søucku urzaÎdziø koszary. PrzystaÎpienie pieÎciu zakonnikoÂw z Budsøawia do powstania wzbudziøo podejrzenie wøadz.
Po przeprowadzonej rewizji w tym klasztorze znaleziono bronÂ
w celach braci zakonnych Pawøa Bohdanowicza i nieznanego z imienia br. Markiewicza9. Wøadze skierowaøy spraweÎ do saÎdu kosÂcielnego. Natomiast o. MaÎstowicz, ktoÂry odczytaø odezweÎ powstanÂczaÎ na
rynku w Budsøawiu i przyjaÎø przysieÎgeÎ powstanÂczaÎ od ochotnikoÂw,
skierowaø do powstania m.in. czterech ucznioÂw szkoøy muzycznej
prowadzonej przez bernardynoÂw10.
WazÇnym osÂrodkiem powstanÂczym na ZÇmudzi staø sieÎ klasztor
w Datnowie. Gwardian Antoni Daukszta, byøy zÇoønierz napoleonÂski, zorganizowaø oddziaø powstanÂczy, zøozÇony przewazÇnie ze starszych ucznioÂw tamtejszego gimnazjum prowadzonego przez bernardynoÂw. Sam stanaÎø na jego czele i w potyczkach z wrogiem odnosiø
6

J. PachonÂski, Møokosiewicz Franciszek (1769-1845), w: Polski søownik biograficzny, t. 21, KrakoÂw 1976, s. 436.
7
K. GrudzinÂski, DziaøalnosÂcÂ patriotyczna, s. 97.
8
TamzÇe, s. 96.
9
S. Dangel, Rok 1831 w MinÂszczyzÂnie, t. 2, Warszawa 1925, s. 158.
10
TamzÇe, s. 159; K. GrudzinÂski, DziaøalnosÂcÂ patriotyczna, s. 99.
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nawet pewne sukcesy. Kiedy powstanie na Litwie chyliøo sieÎ juzÇ ku
upadkowi, oddziaø Daukszty osøaniaø skutecznie odwroÂt rozbitej juzÇ
regularnej armii powstanÂczej dowodzonej przez generaøa Gieøguda11.
W Cytowianach na ZÇmudzi, po podpisaniu w klasztorze aktu
przystaÎpienia okolicznej szlachty do powstania, roÂwniezÇ kilku bernardynoÂw zgøosiøo sieÎ jako kapelani. Byli to m.in. o. Benedykt Misiewicz, poÂzÂniejszy kapelan w korpusie generaøa Antoniego Gieøguda12 i o. Daniel Jawgiel proboszcz tamtejszej parafii, obsøugiwanej
przez bernardynoÂw. Na trop dziaøalnosÂci o. Jawgiela wøadze wpadøy
nieco poÂzÂniej i uwieÎziøy go w wilenÂskiej cytadeli13.
Mamy jeszcze pewne szczaÎtkowe informacje o udziale w powstaniu klasztoroÂw: w Wilnie, w BrzesÂciu Litewskim i w Janowie na
Podolu. SaÎ to bardzo skaÎpe dane o udziale jednego lub dwoÂch zakonnikoÂw z wymienionych klasztoroÂw w powstaniu listopadowym.
W Wilnie przyøaÎczyø sieÎ do tamtejszego oddziaøu jako kapelan byøy
prowincjaø litewski o. Henryk Skaczkowski i o. Piotr Pietrzykowski14.
Z kolei o. Feliks Gozdowski z klasztoru w Janowie koøo Winnicy na
Podolu zostaø aresztowany przez wøadze w Bracøawiu za czynny
udziaø w powstaniu15. Natomiast o zaangazÇowaniu klasztoru w BrzesÂciu Litewskim dowiadujemy sieÎ z tragicznych nasteÎpstw dla caøej
tamtejszej wspoÂlnoty zakonnej. Klasztor zostaø przez wøadze zlikwidowany w 1831 r. Zamieniono go na siedzibeÎ korpusu kadetoÂw16.
NalezÇy jeszcze wspomniecÂ o wazÇnej roli, jakaÎ odegraø klasztor
bernardynoÂw w Sokalu nad Bugiem. Klasztor ten lezÇaø wprawdzie
na terenie zaboru austriackiego i jego mieszkanÂcy nie brali bezposÂredniego udziaøu w powstaniu, to jednak stanowiø dla ochotnikoÂw
z Galicji bazeÎ przerzutowaÎ i byø dla nich wsparciem w sensie duchowym i materialnym17.
11

K. GrudzinÂski, DatnoÂw, w: Klasztory bernardynÂskie, s. 46.
E. Nowak, Rys dziejoÂw duszpasterstwa wojskowego, s. 168; K. GrudzinÂski,
DziaøalnosÂcÂ patriotyczna, s. 98.
13
K. GrudzinÂski, DziaøalnosÂcÂ patriotyczna, s. 98.
14
E. Nowak, Rys dziejoÂw, s. 161, 162; APBK, Ms. RGP-k-111, s. 32.
15
K. GrudzinÂski, DziaøalnosÂcÂ patriotyczna, s. 99; APBK, Ms. RGP-k-111, s. 32.
16
W. Murawiec, BrzesÂcÂ Litewski, w: Klasztory bernardynÂskie, s. 28.
17
TamzÇe, s. 96, 97.
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O udziale w powstaniu listopadowym zakonnikoÂw z innych klasztoroÂw bernardynÂskich, o ktoÂrych nie wspomnielisÂmy, zachowane
przekazy zÂroÂdøowe milczaÎ, ale jak stwierdza historyk bernardynÂski
o. Kajetan GrudzinÂski, ¹entuzjazm zrywu listopadowego, ktoÂry ogarnaÎø spoøeczenÂstwo, udzieliø sieÎ tezÇ bernardynom [...]. Podobnie jak
w innych kosÂcioøach, roÂwniezÇ u nich odprawiaøy sieÎ nabozÇenÂstwa za
pomysÂlnosÂcÂ Ojczyzny, za polegøych w powstaniu, a przy kazÇdej sposobnosÂci wygøaszali podniosøe, patriotyczne kazaniaº18.
2. OKRES MIEÎDZY POWSTANIAMI W XIX W.
Â W W PARTYZANTCE
UDZIAè BERNARDYNO
Â ZEFA ZALIWSKIEGO
PUèKOWNIKA JO

W okresie mieÎdzy powstaniami w XIX w. wsÂroÂd bernardynoÂw
zaangazÇowanych w dziaøalnosÂcÂ patriotycznaÎ na pierwszy plan wysuneÎli sieÎ dwaj dziaøacze, uczestnicy partyzantki Zaliwskiego, ojcowie
BrzezinÂski i Mosler, na terenie wojewoÂdztwa lubelskiego i Galicji.
Ponadto na terenie Warszawy zasøynaÎø kaznodzieja patriotyczny
o. Benwenuty ManÂkowski. Pierwszy z nich, znany nam o. Poncjan
BrzezinÂski nie przerwaø swojej dziaøalnosÂci z upadkiem powstania
listopadowego, ale przenioÂsø sieÎ z Janowa n. WisøaÎ na teren wojewoÂdztwa lubelskiego jako gwardian klasztoru w Radecznicy koøo
ZamosÂcia19. Wøadze w swoich raportach zamiesÂciøy o nim opinieÎ,
zÇe na terenie lubelszczyzny nalezÇaø do ruchu podziemnego ksieÎzÇy
KroczynÂskiego i StarzynÂskiego, sÂcisÂle wspoÂøpracujaÎcych z przywoÂdcaÎ
partyzantki, puøkownikiem JoÂzefem Zaliwskim. Pod koniec czerwca
1834 r. o. BrzezinÂski zostaø aresztowany i osadzony w wieÎzieniu
w Lublinie. Po trzech tygodniach miano go przetransportowacÂ do
Warszawy w celu przeprowadzenia sÂledztwa, ale w drodze udaøo
mu sieÎ szczeÎsÂliwie uciec. Z pomocaÎ nieznanego blizÇej rolnika, po
rozkuciu kajdan udaø sieÎ do Krakowa, gdzie mieszkaø przez dwa lata
18

TamzÇe, s. 97.
L. Zalewski, Z dziejoÂw partyzantki r. 1833 w wojewoÂdztwie lubelskim, Lublin
1834, s. 515 n.; APBK, Rkp. RGP-k-111, s. 35.
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pod zmienionym nazwiskiem jako Michaø Ostrowski. Udaøo mu sieÎ
w 1836 r. wyemigrowacÂ do Londynu, gdzie mieszkaø przez kilkanasÂcie lat, pracujaÎc jako duszpasterz wsÂroÂd tamtejszej Polonii. Na kroÂtko
przed sÂmierciaÎ powroÂciø do kraju, gdzie zmarø w 1855 r. jako kapøan
klasztoru w Alwerni koøo Krakowa.
Do partyzantki puøkownika JoÂzefa Zaliwskiego nalezÇaø roÂwniezÇ
inny bernardyn z terenu Galicji, o. Letus Mosler. SÂcisÂle wspoÂøpracowaø jako kapelan z Zygmuntem Gordaszewskim, dziaøaczem z ramienia Zaliwskiego na terenie Galicji. O. Mosler braø udziaø w planowanym przez niego uderzeniu na garnizon rosyjski w ZamosÂciu. Jako
kapelan odbieraø przysieÎgi powstanÂcze. Po udaremnieniu planoÂw
zajeÎcia ZamosÂcia, wøadze austriackie aresztowaøy Gordaszewskiego, a po sÂledztwie przeszukano mieszkanie Moslera w lwowskim
konwencie. W konsekwencji, wyrokiem lwowskiego konsystorza biskupiego zostaø karnie przeniesiony do klasztoru w Rzeszowie20.
WsÂroÂd swoich wspoÂøbraci uchodziø za bohatera, a o. Hieronim Wyczawski w monografii o Kalwarii Zebrzydowskiej zaliczyø go do najwybitniejszych bernardynoÂw w XIX w. O. Mosler zostaø najpierw
kustoszem kalwaryjskiego konwentu21, a w roku 1855 wybrano go
prowincjaøem na osÂmioletniaÎ kadencjeÎ.
Nieco inny charakter miaøo zaangazÇowanie patriotyczne w okresie
mieÎdzy powstaniowym o. Benwenutego ManÂkowskiego na terenie
Warszawy. Pochodziø ze wsi Biaøkowo koøo Kalisza. WstaÎpiø do klasztoru w Kole n. WartaÎ. Daø sieÎ poznacÂ jako pøomienny kaznodzieja
patriotyczny w wielu klasztorach: w Kole, Kaliszu, Zøoczewie, Przasnyszu. Studia przed kapøanÂstwem odbyø w Warszawie, w klasztorze sÂw.
Anny. W 1848 r. zostaø przeniesiony, jako dobrze zapowiadajaÎcy sieÎ
kaznodzieja, z Przasnysza do klasztoru sÂw. Anny w Warszawie.
W Warszawie byli woÂwczas znani i popularni dwaj kaznodzieje pijarzy bracia MeÎtlewicze, jednak bernardyn ManÂkowski przewyzÇszyø ich
mocniejszym akcentem patriotycznym w kazaniach. JuzÇ w pierwszym
roku swego pobytu w Warszawie staø sieÎ bardziej popularnym kazno20

K. GrudzinÂski, DziaøalnosÂcÂ patriotyczna, s. 101.
H.E. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska. Historia klasztoru BernardynoÂw
i kalwaryjskich DroÂzÇek, wyd. 2, uzupeøniø o. Mikoøaj Rudyk OFM, Kalwaria Zebrzydowska 2006, s. 269.
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dziejaÎ na terenie Starego Miasta. NajwieÎcej søuchaczy gromadziøy jego
kazania roratnie w 1848 r. oraz pasyjne w roku nasteÎpnym. Agaton
Giller pisaø o jego kazaniach: ¹On czuø kazÇde drgnienie polskie, puls
jego duszy byø pulsem narodowymº22. Z kolei pisarka Narcyza ZÇmichowska w lisÂcie do Tekli DeÎbskiej dzieli sieÎ wrazÇeniami z kazania o.
ManÂkowskiego z 21 pazÂdziernika 1848 r., ktoÂre byøo osnute na tle
koøyszaÎcej sieÎ øodzi Chrystusa, do jakiej mogaÎ wchodzicÂ tylko odwazÇni synowie ojczyzny. Kaznodzieja nawoøywaø: ¹Kto søaby i kto sieÎ leÎka,
niech w øoÂdzÂ Chrystusa nie wsteÎpujeº23. Na jego kaznodziejstwie
patriotycznym poznaøy sieÎ roÂwniezÇ wøadze zaborcze. Kilka razy wzywano go na policjeÎ, by sieÎ wytøumaczyø. Upominali go roÂwniezÇ przeøozÇeni zakonni, zÇeby nie narazÇaø bezpieczenÂstwa klasztoru. On zasÂ
obiecywaø wieÎkszaÎ ostrozÇnosÂcÂ, ale na ambonie stawaø sieÎ innym czøowiekiem i z peønaÎ odwagaÎ czyniø nadal aluzje patriotyczne24. O. ManÂkowski byø czøonkiem konspiracyjnego Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, dlatego po wykryciu przez wøadze tej organizacji zostaø
aresztowany z poczaÎtkiem 1850 r. i osadzony w cytadeli warszawskiej25. W 1852 r. zesøano go do guberni woøogodzkiej. Po szesÂciu
latach na skutek amnestii powroÂciø do kraju z zakazem mieszkania
w Warszawie i wysteÎpowania na ambonie. Zamieszkaø w Przyrowie
koøo CzeÎstochowy, gdzie mimo zakazu wygøaszaø nadal kazania, szczegoÂlnie przy kaplicach przydrozÇnych, do pielgrzymoÂw udajaÎcych sieÎ do
CzeÎstochowy. Na wiesÂcÂ o wybuchu powstania styczniowego przyøaÎczyø
sieÎ jako kapelan do oddziaøu puøkownika Teodora Cieszkowskiego.
ZginaÎø pod èazami w powiecie olkuskim 22 marca 1863 r., gdy
z krzyzÇem w reÎku bøogosøawiø idaÎcych do ataku powstanÂcoÂw26.
DwoÂch innych kapelanoÂw z tego oddziaøu dostaøo sieÎ do niewoli27.
22

A. Giller, Polska w walce, t. 1, ParyzÇ 1868, s. 38.
N. ZÇmichowska, Listy, t. 2, Wrocøaw 1960, s. 232.
24
APBK, Rkp. RGP-k-111, s. 38, 40.
25
W. Murawiec, ManÂkowski (ManÂko) Walenty Benwenuty, w: PSB, t. 19, KrakoÂw, 1974, s. 514.
26
K. GrudzinÂski, SÂwieÎta Anna (PrzyroÂw) k. CzeÎstochowy, w: Klasztory bernardynÂskie, s. 365.
27
R. Szwed, Powstanie styczniowe w ZagøeÎbiu DaÎbrowskim, Warszawa 1978,
s. 112.
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Â W W MANIFESTACJACH
3. UDZIAè BERNARDYNO
PRZED POWSTANIEM STYCZNIOWYM W 1861 R.

Zesøanie o. ManÂkowskiego do Woøogdy w 1852 r. odbiøo sieÎ
gøosÂnym echem przede wszystkim w prowincji zakonnej. Wszystkie
poprzednie uprzedzenia do jego osoby, wyolbrzymiane przez element ugodowy w zakonie, musiaøy ustaÎpicÂ przed czciaÎ dla meÎczennika za spraweÎ narodowaÎ. Dla møodziezÇy zakonnej staø sieÎ ideaøem
kapøana, ktoÂry dobrze speøniø swoÂj obowiaÎzek wobec ojczyzny.
I mozÇna powiedziecÂ, zÇe z chwilaÎ jego uwieÎzienia w klasztorach bernardynÂskich wzieÎøy ponownie goÂreÎ nastroje sympatii dla ruchoÂw
wyzwolenÂczych28. WidacÂ to bardzo wyrazÂnie na przykøadzie zakonnikoÂw zaangazÇowanych w organizowanych w Warszawie przez oboÂz
czerwonych politycznych manifestacjach. WykorzystujaÎc pogrzeb
generaøowej SowinÂskiej29 w czerwcu 1861 r., dziaøacze obozu czerwonych zorganizowali pierwszaÎ od powstania listopadowego, a wieÎc od
30 lat demonstracjeÎ politycznaÎ, rozpoczynajaÎc jedynaÎ w swoim rodzaju serieÎ patriotycznych pochodoÂw i manifestacji. Nadano im sÂwiadomie charakter religijno-kosÂcielny. KosÂcioøy bowiem stanowiøy naturalne miejsce najliczniejszych zgromadzenÂ i dawaøy stosunkowo
najwieÎksze bezpieczenÂstwo przed ingerencjaÎ carskiej policji. W kosÂcioøach bernardynoÂw sÂw. Anny i misjonarzy sÂw. KrzyzÇa odprawiano
przez caøy tydzienÂ nabozÇenÂstwa zÇaøobne za polegøych w powstaniu
listopadowym. Ponadto w 1860 r. miaøa miejsce u bernardynoÂw msza
sÂw. za trzech wieszczoÂw i za powstanÂcoÂw, poøaÎczona z manifestacjaÎ
patriotycznaÎ warszawskiej møodziezÇy gimnazjalnej. W nasteÎpnym,
1861 r. juzÇ nie tylko møodziezÇ, ale prawie caøa Warszawa sÂpiewaøa
piesÂni religijne i patriotyczne, gromadzaÎc sieÎ w kosÂcioøach stolicy.
Wøadze postanowiøy støumicÂ te wystaÎpienia siøaÎ. Wiele byøo w roku
1861 krwawych akcji zbrojnych dokonanych na bezbronnych manifestantach, ale szczegoÂlnie trzy z nich miaøy bezposÂredni zwiaÎzek
z kosÂcioøem sÂw. Anny. Podczas zajsÂcÂ 27 lutego na Placu Zamkowym
28
29

633.
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i przed Bernardynami doszøo do krwawych starcÂ. Rosjanie zmusili
manifestantoÂw do opuszczenia placu przed kosÂcioøem sÂw. Anny
i szerokiego Krakowskiego PrzedmiesÂcia usuwajaÎc wszystkich siøaÎ
do waÎskiego Krakowskiego PrzedmiesÂcia, i w uliceÎ SenatorskaÎ.
W tym czasie z kosÂcioøa sÂw. Anny wysunaÎø sieÎ kondukt pogrzebowy
z zakonnikami sÂpiewajaÎcymi zÇaøobne Miserere. Gdy zÇoønierze carscy
zaatakowali kondukt, zakonnicy na chwileÎ sieÎ wycofali, ale potem
ponownie wyszli i tym razem nie ustaÎpili pomimo bicia nahajkami.
W tym ataku na bezbronnych odpadøo jedno ramieÎ krzyzÇa procesyjnego. WidzaÎc to, otaczajaÎce tøumy zaczeÎøy woøacÂ: ¹ZboÂje, krzyzÇe
nam øamiaÎ, bezczeszczaÎ sÂwieÎtosÂciº i na wojsko posypaø sieÎ grad
kamieni i lodu. Zakonnicy znoÂw cofneÎli sieÎ do kosÂcioøa i po pewnym czasie wyruszyø kondukt juzÇ tylko z jednym ksieÎdzem i kilkoma
osobami. Rosjanie skupili sieÎ teraz na tym, by nie pozwolicÂ nikomu
z tøumu doøaÎczycÂ sieÎ do konduktu. Jednak w ogoÂlnym zamieszaniu
nie byli w stanie opanowacÂ sytuacji. Na rozkaz generaøa Zabøockiego zaczeÎto strzelacÂ do manifestantoÂw. Padøo pieÎciu zabitych i kilkunastu rannych. Tøum rozproszyø sieÎ a namiestnik Gorczakow wycofaø wojsko do koszar. Udzieliø jednak zezwolenia na pogrzeb pieÎciu
polegøych30.
O wiele tragiczniejsza w skutkach okazaøa sieÎ manifestacja w dniu
8 kwietnia 1861 r., z udziaøem ogromnej rzeszy mieszkanÂcoÂw Warszawy przekonanych, zÇe walkaÎ moralnaÎ mozÇna uzyskacÂ wolnosÂcÂ.
Dwie procesje: z kosÂcioøa sÂw. Anny i od kapucynoÂw z ul. Miodowej
skierowaøy sieÎ na Plac Zamkowy i pomimo salw karabinowych
uczestnicy nie rozproszyli sieÎ, ale oddawali zÇycie ze sÂpiewem piesÂni
religijnych. ¹Møody ZÇyd Michaø Landy ± jak pisze Stefan Kieniewicz
± ujaÎø w swoje reÎce krzyzÇ niesiony przez rannego zakonnika, ale cieÎty
paøaszem zaraz tezÇ upadøº31. ¹Strzelano do bezbronnych obywateli
jak do psoÂw ± pisaø rosyjski pisarz emigracyjny Hercen ± kobiety
podniosøy w goÂreÎ dzieci, meÎzÇczyzÂni stali twardo przed wymierzonymi lufami, sÂpiewajaÎc: «SÂwieÎty BozÇe, sÂwieÎty mocny»º32.
30
31
32
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Wprawdzie tego rodzaju masakra dowiodøa, zÇe nie mozÇna wywalczycÂ wolnosÂci moralnym oporem i nalezÇy zorganizowacÂ zbrojne powstanie, to jednak nasilenie manifestacji patriotycznych nie ustaøo do
jesieni 1861 r. Tylko w ciaÎgu wrzesÂnia i pazÂdziernika tegozÇ roku
urzaÎdzono ponad 200 tego rodzaju manifestacji w samej Warszawie. ZÂroÂdøa wskazujaÎ, zÇe najwieÎcej odbyøo sieÎ w kosÂciele ReformatoÂw, w Katedrze i w kosÂciele BernardynoÂw sÂw. Anny. Kaznodzieje
kosÂcioøa sÂw. Anny wykorzystywali wszelkie okazje do wygøaszania
kazanÂ patriotycznych. O ile jednak w Warszawie w obawie przed
represjami ograniczali sieÎ do øatwo czytelnych przenosÂni i poroÂwnanÂ, o tyle w czasie wyjazdoÂw do kosÂcioøoÂw parafialnych i zakonnych wprost atakowali terror okupacyjny, nawiaÎzujaÎc do krwawych
zajsÂcÂ lutowych i kwietniowych w Warszawie. Wiadomo na przykøad,
zÇe za tego rodzaju wystaÎpienia karaø sam dyrektor KRWRiOP, Aleksander Wielopolski, zÇaÎdajaÎc karnego przeniesienia winnych do innych klasztoroÂw33.
Ostatnia manifestacja, roÂwnie gøosÂna jak poprzednie miaøa
miejsce w Warszawie w roczniceÎ sÂmierci Tadeusza KosÂciuszki
w dniu 15 pazÂdziernika 1861 r., po ogøoszeniu stanu wojennego
przez namiestnika Karola Lamberta i stawieniu przed saÎd wojenny
wielu uczestnikoÂw pogrzebu arcybiskupa warszawskiego Antoniego
Melchiora Fijaøkowskiego (10 X 1861)34. Manifestowano w wielu
kosÂcioøach warszawskich. W wieÎkszosÂci kosÂcioøoÂw pod naciskiem
zbierajaÎcego sieÎ wojska udaøo sieÎ jednak wøadzy rozproszycÂ manifestantoÂw. Jedynie w trzech kosÂcioøach na Starym MiesÂcie: katedralnym, bernardynoÂw i misjonarzy tøumy uczestnikoÂw otoczone
przez wojsko zostaøy w nich uwieÎzione przez caøy dzienÂ i w nocy
z 15 na 16 pazÂdziernika. ProÂbowaøy interweniowacÂ wøadze diecezjalne i zakonne, ale biskup pomocniczy Jan Dekert nie zostaø nawet
wysøuchany, a gwardian warszawskich bernardynoÂw otrzymaø odpowiedzÂ generaøa Stiepana Chrulewa peønaÎ napastliwej nienawisÂci:
¹Ciebie pierwszego powieszeÎ! Oto masz odpowiedzÂ tym, ktoÂrzy
33
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34
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cieÎ posøaliº35. Na rozkaz generaøa Garstenzweiga, wojsko wtargneÎøo
o poÂønocy do kosÂcioøa sÂw. Anny w celu zrealizowania planu Chrulewa, by siøaÎ oproÂzÇnicÂ sÂwiaÎtynieÎ. Pierwszy atak bez broni jednak sieÎ
nie udaø, gdyzÇ obrona wewnaÎtrz byøa tak zaciekøa, zÇe wojsko musiaøo sieÎ wycofacÂ. Dopiero za drugim razem, gdy zÇoønierze carscy
wtargneÎli z broniaÎ w reÎku do chronionej azylem sÂwiaÎtyni, zdoøali
spacyfikowacÂ bezbronnych ludzi i aresztowacÂ meÎzÇczyzn. Wypuszczono tylko dzieci i kobiety. Rozczarowanie spotkaøo Rosjan
w kosÂciele misjonarzy. Kiedy w nocy weszli do wneÎtrza, kosÂcioÂø
byø pusty, gdyzÇ jeszcze poprzedniego dnia wieczorem ludzie wyszli
podziemnym przejsÂciem36. Wszystkich aresztowanych meÎzÇczyzn, zaroÂwno u sÂw. Anny, jak i w katedrze, byøo okoøo poÂøtora tysiaÎca.
Odstawiono ich najpierw na Zamek, a potem do cytadeli37.
Od rana 16 pazÂdziernika obradowaø warszawski konsystorz biskupi pod przewodnictwem administratora archidiecezji, ks. Antoniego Biaøobrzeskiego. GøoÂwnym przedmiotem obrad byøy tragiczne
zajsÂcia w obu kosÂcioøach, o ktoÂrych szczegoÂøowe sprawozdania na
pisÂmie przedøozÇyli ks. Antoni Bernacki i bernardyn o. Kolumban
KolczynÂski38. W czasie obrad padøa propozycja, by na znak protestu
zamknaÎcÂ przede wszystkim zbezczeszczone kosÂcioøy: katedralny
i bernardynoÂw. Ostatecznie uchwalono, by zamknaÎcÂ wszystkie kosÂcioøy i kaplice Warszawy w celu zapobiezÇenia dalszym profanacjom39.
Z decyzjaÎ katolickiego duchowienÂstwa solidaryzowali sieÎ warszawscy ewangelicy z pastorem Leopoldem Otto oraz warszawscy
rabini Ber Meisels, Izaak Kramsztyk i Markus Jastrow40. ZamknieÎto
kosÂcioÂø ewangelicki i warszawskaÎ synagogeÎ.
35

BJ, Rkp. 7192 II, M.W. Berg, PamieÎtniki opolskich spiskach i powstaniach, t. 2,
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aresztowany w dniu 4 VI 1862 r.
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Z kosÂcioøem BernardynoÂw sÂw. Anny w Warszawie odnosÂnie do
reakcji na wydarzenia lutowe i kwietniowe w Warszawie solidaryzowaøy sieÎ klasztory caøej prowincji zakonnej bernardynoÂw. Mamy
relacje zÂroÂdøowe o 16 klasztorach, ktoÂre solidaryzowaøy sieÎ z wydarzeniami 1861 r. w Warszawie i ponosiøy tragiczne konsekwencje
w postaci wieÎzienia dla zaangazÇowanych, a nawet zesøania w gøaÎb
Rosji, jak to miaøo miejsce w Radecznicy z o. Hilarionem Koziorowskim i w Radomiu z o. Justynem Melechowiczem. Obaj byli kaznodziejami.
Solidaryzowanie sieÎ i pamieÎcÂ o wypadkach lutowych i kwietniowych
miaøo miejsce w klasztorach bernardynÂskich juzÇ w roku 1861 oraz
w pierwsze rocznice tych wydarzenÂ w roku nasteÎpnym. Na terenie
klasztornych lub parafialnych cmentarzy, a takzÇe na granicy miasteczka stawiano duzÇe krzyzÇe z napisem o wydarzeniach z 1861 r. W Radomiu
mieszkanÂcy usypali kopiec, a na nim umiesÂcili krzyzÇ. Do tych krzyzÇy
urzaÎdzano nawet kilkakrotnie procesje religijno-patriotyczne, wychodzaÎc z kosÂcioøa klasztornego do krzyzÇa i sÂpiewajaÎc piesÂni religijne
i patriotyczne. Po kilku tego rodzaju manifestacjach w Radomiu doszøo
do aresztowania kilkuset osoÂb otoczonych przez wojsko na terenie
cmentarza. O stopniu zaangazÇowania klasztoru sÂwiadczaÎ tezÇ przykre
konsekwencje, jakie zakonnicy musieli ponosicÂ ze strony wøadz zaborczych, a szczegoÂlnie przeøozÇeni i kaznodzieje. Ukarano czterech zakonnikoÂw: gwardiana Telesfora Zaborka wieÎzieniem, o. Justyna Melechowicza zesøaniem w gøaÎb Rosji oraz stosunkowo najøagodniej, bo tylko
karnym przeniesieniem do innego klasztoru, ojcoÂw Lewczaka41 i Koziorowskiego. PoÂzÂniej jednak skazano ich obu na zesøanie w gøaÎb Rosji,
za organizowanie manifestacji w Radomiu; o. Lewczaka do guberni
saratowskiej, a Koziorowskiego do Archangielska42.
40
Historia Polski, t. 3, cz. 3, Warszawa 1959, s. 442 (Tekst rozdziaøu autorstwa
S. Kieniewicza); Prasa tajna z lat 1861 ± 1864, cz. 1, red. S. Kieniewicz i I. Miller,
Warszawa±Wrocøaw±KrakoÂw 1966, s. 28.
41
Korespondencja biskupa Biernackiego z Odessy z naszym Archiwum Prowincji w Krakowie (2008), pozwoliøa ustalicÂ, zÇe o. Jacek Lewczak zmarø 8 XII 1913 r.
PrzezÇyø 82 lata; lezÇy na cmentarzu w Odessie.
42
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W èeÎczycy i Ratowie doszøo do naruszenia przez Rosjan prawa
azylu w kosÂcioøach, podobnie jak w Warszawie, dlatego biskupi tamtejszych diecezji nakazali na znak protestu zamknaÎcÂ kosÂcioøy, sprofanowane przez Rosjan43. W raportach rzaÎdowych wymieniono szesÂciu zakonnikoÂw, mieszkajaÎcych w Ratowie, jako najbardziej zaangazÇowanych w organizowaniu manifestacji patriotycznych. Aresztowano tylko gwardiana, o. Antoniego Holandyszkiewicza. Przebywaø
dwa miesiaÎce w twierdzy modlinÂskiej44.
Z kolei zakonnikoÂw klasztoru w Lublinie skazywano kolejno na
pobyt kilkumiesieÎczny w zamojskiej fortecy i døuzÇszy nadzoÂr policyjny. Taki los spotkaø gwardiana o. Dydaka SÂwieceÎ, kaznodziejeÎ o.
Eustachego GolinÂskiego, ojcoÂw Alfonsa Radomskiego i Januarego
Kubaszka, a nawet kleryka, Archanioøa GorczyceÎ, ktoÂry w czasie
kazania patriotycznego o. GolinÂskiego usunaÎø z kosÂcioøa funkcjonariusza policji, nazywajaÎc go szpiegiem45.
W sanktuarium maryjnym w SkeÎpem przyjmowano pielgrzymoÂw,
ktoÂrzy w tym czasie przybywali do sanktuarium takzÇe w rocznice
wydarzenÂ warszawskich; sÂpiewali piesÂni religijne i patriotyczne, i søuchali kazanÂ patriotycznych o. Bonifacego JastrzeÎbskiego. Po jednym
takim kazaniu na mszy zÇaøobnej w roczniceÎ sÂmierci historyka polskiego Joachima Lelewela, kaznodzieja zostaø aresztowany, ale w drodze
do wieÎzienia udaøo mu sieÎ szczeÎsÂliwie zbiec i wyemigrowacÂ do Francji. PoÂzÂniej w 1879 r. wroÂciø przez BawarieÎ i SaksonieÎ na teren Galicji
i w Krakowie peøniø obowiaÎzki kapelana sioÂstr bernardynek (zm.
1894).
Stosunkowo najøagodniej wøadze potraktowaøy manifestantoÂw
w Piotrkowie Trybunalskim. W rocznice wypadkoÂw w Warszawie,
w 1862 r. urzaÎdzono tam manifestacje przy krzyzÇu umieszczonym na
cmentarzu, z duzÇym napisem: ¹Na pamiaÎtkeÎ ofiar pomordowanych
w Warszawie w 1861 r.º Pod nieobecnosÂcÂ gwardiana aresztowano
wikarego klasztoru, o. Cyryla Malinowskiego, ale wkroÂtce go zwolniono. Po sÂledztwie w sprawie wydarzenÂ, ktoÂre miaøy miejsce na
43
44
45

TamzÇe, s. 64
TamzÇe.
TamzÇe, s. 65, 66.
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wspomnianym cmentarzu 8 kwietnia 1862 r., doszøo jedynie do usunieÎcia przez wojsko nieprawomysÂlnego napisu na krzyzÇu.
W urzaÎdzaniu manifestacji patriotycznych angazÇowaøy sieÎ takzÇe
inne, mniejsze klasztory: KarczoÂwka, Koøo, Widawa, èukoÂw, PrzyroÂw, OstroøeÎka, Søonim, Mohylew.
4. UDZIAè W POWSTANIU STYCZNIOWYM 1863 I 1864 R.

W czasie powstania styczniowego w latach 1863 i 1864 gøoÂwnaÎ
ofiaraÎ represji wsÂroÂd bernardynÂskich klasztoroÂw staø sieÎ klasztor
i kosÂcioÂø sÂw. Anny w Warszawie. W dniu 22 lutego 1863 r. aresztowano i osadzono w cytadeli kaznodziejeÎ zwyczajnego o. Honoriusza
Jarnuszkiewicza za to, zÇe byø ¹aktywnym buntownikiem i pøomiennym moÂwcaÎº, jak go okresÂliøo oskarzÇenie Staøej Komisji SÂledczej.
Dopiero interwencja arcybiskupa Zygmunta FelinÂskiego sprawiøa,
zÇe uwolniono go po dwoÂch miesiaÎcach. ZaroÂwno uwieÎzienie Jarnuszkiewicza, jak i wczesÂniejsze aresztowanie Kulumbana KolczynÂskiego
za relacje o zajsÂciach w kosÂciele sÂw. Anny w kwietniu byøy dopiero
wsteÎpem do nieszczeÎsÂcÂ, ktoÂre zaczeÎøy spadacÂ na klasztor sÂw. Anny juzÇ
we wrzesÂniu tegozÇ roku. Najpierw dostaø sieÎ do niewoli i zostaø osaÎdzony przez Audytoriat Polowy kapelan powstanÂczy oddziaøu Dzieci
Warszawy, o. Filip Markowski. Po rozbiciu oddziaøu przez Rosjan,
o. Markowski dostaø sieÎ do niewoli z broniaÎ w reÎku, jak relacjonowaø
przedstawiciel kancelarii namiestnika46. Wyrokiem Audytoriatu Polowego zostaø skazany na 15 lat katorgi w nieznanej syberyjskiej
kopalni. Wedøug relacji Tymczasowej Komisji SÂledczej po zatwierdzeniu wyroku przez namiestnika udaøo mu sieÎ uciec i wyjechacÂ
z kraju. E. Nowakowski zamieszcza go jednak w 1874 r. wsÂroÂd zesøanÂcoÂw w Tunce na Syberii47, a spis zesøanÂcoÂw z lat 1876±1881
wymienia go jako zesøanÂca, pod dataÎ 1877, w Nowomoskowsku
w guberni jekaterynosøawskiej48.
46

W. Murawiec, Bernardyni warszawscy, s. 183, 184.
E. Nowakowski, Spis duchowienÂstwa przebywajaÎcego w Tunce na Syberii, w:
W czterdziestaÎ roczniceÎ powstania styczniowego, LwoÂw 1903, s. 480.
48
APBK, Rkp. I-ø-12, Biskupi i kapøani [...] na Syberii [...], s. 8.
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NajwieÎkszym ciosem dla klasztoru bernardynÂskiego w Warszawie
byøo ostateczne ujawnienie dziaøalnosÂci powstanÂczej zakonnikoÂw
w dniu 21 wrzesÂnia 1863 r. Na skutek szczegoÂøowej rewizji aresztowano przebywajaÎcych w klasztorze pieÎciu sÂwiezÇo zwerbowanych powstanÂcoÂw. Po dwu nasteÎpnych rewizjach znaleziono ukrytaÎ w ogrodzie maszyneÎ drukarskaÎ, prawie 200 kompletoÂw umundurowania, 24
formy do odlewania kul, ostrza na piki, siedem funtoÂw oøowiu, okoøo
100 sztyletoÂw i ponad 20 elementoÂw konnej uprzeÎzÇy49. Do pierwszych represji, jakie spadøy na klasztor z powodu dekonspiracji osÂrodka powstanÂczego, nalezÇaøy aresztowania w pazÂdzierniku tegozÇ
roku trzech najbardziej podejrzanych, zdaniem wøadz, o dziaøalnosÂcÂ
powstanÂczaÎ zakonnikoÂw: lektora historii KosÂcioøa Mariana MisinÂskiego, wikarego klasztoru Konstantyna GozÂdziewskiego, najbardziej aktywnego dziaøacza powstanÂczego w klasztorze sÂw. Anny Gwidona Komorowskiego oraz nowo wybranego prowincjaøa Zefiryna
ZareÎbskiego50. Nie otrzymali oni wprawdzie zarzutoÂw bezposÂredniego udziaøu w powstaniu, a tylko zÇe kontaktowali sieÎ i ukrywali powstanÂcoÂw, to jednak postawiono ich przed TymczasowaÎ KomisjaÎ
SÂledczaÎ i skazano na zesøanie w gøaÎb Rosji. Zanim wyrok zostaø
uprawomocniony, wøadze, chcaÎc zapewne wykrycÂ caøaÎ siatkeÎ spiskowaÎ, zwiaÎzanaÎ z klasztorem, uwolniøy GozÂdziewskiego po kilku miesiaÎcach pobytu w cytadeli i poÂørocznym wieÎzieniu w twierdzy modlinÂskiej. PrzyjeÎto tøumaczenie, zÇe byø on zakonnikiem z klasztoru
w Przyrowie, a w Warszawie przebywaø od niedawna51. Wydaje sieÎ
to tylko pretekstem, gdyzÇ skazanie go na zesøanie, a potem zwolnienie tylko dlatego, zÇe przyjechaø do Warszawy z innego klasztoru, nie
byøo w stylu praktyki carskiej komisji sÂledczej. ZareÎbskiego zesøano
w gøaÎb Rosji52, pomimo zÇe byø sÂwiezÇo wybranym prowincjaøem i nie
49
Dokøad' Osoboj Komisji o Rimsko-Katoliczeskich Monastyriach, wydano jako
dodatek do: Wysoczajszij Ukaz o rimsko-katoliczeskich monastyriach w Carstwie
Polskom, [bmw] 1864, s. 116.
50
AGAD, Fasc. Dieøo po monastyrskoj reformie, cz. 1, VII-VIII, 1864, w zespole:
ZarzaÎd Generaø-policmajstra, nr 14, k. 25v, 66, 81v.; APBK, Ms. RGP-k-111, s. 97.
51
P. Kubicki, Bojownicy kapøani, cz. 1, t. 3, s. 618.
52
K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 2, s. 545; W. Murawiec, Bernardyni warszawscy, s.184, 185.
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otrzymaø zarzutu czynnego udziaøu w powstaniu. Zesøano roÂwniezÇ
najbardziej zaangazÇowanego powstanÂca wsÂroÂd bernardynoÂw Gwidona Komoroskiego i lektora studium zakonnego Mariana MisinÂskiego. Wszystkich innych zakonnikoÂw z konwentu sÂw. Anny
w Warszawie w trakcie kasaty klasztoru przewieziono nocaÎ do
obozu koncentracyjnego dla zakonnikoÂw w Kole nad WartaÎ53. Rosyjska gazeta, wydawana w Warszawie pt. ¹Warszawskij Dniewnikº,
zamiesÂciøa cyniczny komentarz do tego wydarzenia, piszaÎc, zÇe komisja Czerkaskiego w swoim raporcie o likwidacji klasztoroÂw uczyniøa to samo, co Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu, z taÎ tylko
roÂzÇnicaÎ, zÇe ¹przedstawiøa nagaÎ prawdeÎ bez poetyckiej ozdobyº54.
OtoÂzÇ raport wspomnianej komisji doøaÎczony do ukazu carskiego
stanowi dzisÂ dla nas wazÇne zÂroÂdøo historyczne, relacjonuje ¹nagaÎ
prawdeÎº, ale nie o przesteÎpcach przeciw prawowitej wøadzy, jak
piszaÎ jego autorzy, ale prawdeÎ o meÎczennikach za spraweÎ narodowaÎ. Mamy w nim bowiem szereg nazwisk zakonnikoÂw, przesÂladowanych i zesøanych w gøaÎb Rosji, o ktoÂrych losie nie mamy wzmianki w innych zÂroÂdøach.
WsÂroÂd 26 klasztoroÂw bernardynÂskich, uczestniczaÎcych w powstaniu, do najbardziej zaangazÇowanych nalezÇaø konwent sÂw. Anny
w Warszawie, ale byøy tezÇ klasztory, ktoÂre mu w tym nie usteÎpowaøy, a nawet w niektoÂrych dziaøaniach przewyzÇszaøy. NalezÇy tu wymienicÂ: Radom oraz DatnoÂw i Cytowiany na ZÇmudzi.
Klasztor w Radomiu, ktoÂry tak zÇywo reagowaø na wydarzenia
warszawskie 1861 r., roÂwniezÇ w czasie powstania styczniowego wysunaÎø sieÎ na czoøo jako wazÇne oparcie dla powstanÂcoÂw. Co najmniej
osÂmiu zakonnikoÂw byøo zaangazÇowanych w dziaøalnosÂcÂ powstanÂczaÎ,
a czterech w dziaøalnosÂcÂ bezposÂredniaÎ. Wiemy o tym z imiennych
aresztowanÂ i sÂledztwa pod szczegoÂlnym nadzorem. Wedøug ustalenÂ
Osobnej Komisji RzaÎdowej Wøodzimierza Czerkaskiego, do najbardziej czynnych w Radomiu nalezÇeli ksieÎzÇa: gwardian Telesfor Zaborek, Roch Klimkiewicz i Paulin DomanÂski oraz zakrystian br. Florian
53

AGAD, Fasc. Dieøo po monastyrskoj reformie, cz. 2, ZespoÂø: ZarzaÎd Generaøpolicmajstra, nr 15, k. 144.
54
O snaczenii monastyrskoj reformy w Carstwie Polskom, ¹Warszawskij Dniewnikº r.1, nr 60, z 11(23), XII, 1864.
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SzymanÂski. O Klimkiewiczu i DomanÂskim wiadomo, zÇe zostali zesøani w gøaÎb Rosji55, natomiast br. SzymanÂski byø wieÎziony przez trzy
miesiaÎce, a ksieÎzÇa: Martynian Maszewski, Rogery Kaznowski, Teofil
Trojanowski, Letus SÂniegocki oraz bracia zakonni: Cyprian Kotowicz i Jakub StaÎporkiewicz, wedøug raportu rzaÎdowego, byli roÂwniezÇ
czynnie zaangazÇowani w powstaniu56.
W klasztorze w SkeÎpem w diecezji pøockiej od poczaÎtku powstania istniaø osÂrodek na caøy powiat lipnowski. Tu mieÎdzy innymi
rezydowaøa powstanÂcza zÇandarmeria, wymierzajaÎca kary za zdradeÎ
i donosicielstwo. Tu takzÇe odbierano przysieÎgi powstanÂcze od nowo
zwerbowanych ochotnikoÂw57 i wygøaszano pøomienne kazania patriotyczne do pielgrzymoÂw.
Podobnie w èeÎczycy klasztor bernardynoÂw stanowiø osÂrodek
powstanÂczy na okoliceÎ; tu odbierano przysieÎgi. Gwardian Salwator
Sikorski byø aresztowany za tego rodzaju dziaøalnosÂcÂ klasztoru58.
Do osÂrodkoÂw aprowizacyjnych powstania nalezÇaøy konwenty
w GoÂrze Kalwarii koøo Warszawy i w Kole nad WartaÎ. Wiadomo,
zÇe za tego rodzaju dziaøalnosÂcÂ byli karani przez wøadze ksieÎzÇa
w GoÂrze Kalwarii: Bazyli Tyrek i przeøozÇony JoÂzef Ludwinowski59.
Klasztory litewskie tezÇ braøy udziaø w powstaniu, mieÎdzy innymi
w Cytowianach na ZÇmudzi, w Wilnie, Datnowie i Søonimiu, a nawet
na Rusi, w Mohylewie nad Dnieprem i w Zasøawiu. W Datnowie
aresztowano pieÎciu zakonnikoÂw, zaangazÇowanych w szerzenie idei
powstanÂczej i przyjmujaÎcych przysieÎgi od ochotnikoÂw60. Gwardian
55
Wedøug spisu pt. Biskupi i kapøani [...] na Syberii [...] o. Klimkiewicz przebywaø
w 1876 r. w Cywilsku w guberni kazanÂskiej, a o. DomanÂski w 1880 r. ± w Usmani,
w guberni tambowskiej. Ponadto bernardyn z Radomia Jacek Lewczak przebywaø
w 1877 r. w guberni saratowskiej, ale nie wiadomo blizÇej kiedy miaøo miejsce jego
zesøanie; APBK, Rkp. I-ø-12, s. 3, 5, 7.
56
K. GrudzinÂski, DziaøalnosÂcÂ patriotyczna, s. 113, 114.
57
K. Kantak, Bernardyni, t. 2, s. 545; K. GrudzinÂski, DziaøalnosÂcÂ patriotyczna,
s. 114; APBK, Ms. RGP-k-111, s. 65*, 91*.
58
K. GrudzinÂski, DziaøalnosÂcÂ patriotyczna, s. 115.
59
TamzÇe.
60
TamzÇe, s. 119.
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klasztoru o. Prokop Fortunat oraz Wenanty Kowalewski zostali wywiezieni w gøaÎb Rosji61.
W Wilnie, wedøug raportu rzaÎdowego, za najbardziej szkodliwe
i nieprawomysÂlne uznano klasztory bernardynoÂw i franciszkanoÂw
konwentualnych. Do najbardziej aktywnych zakonnikoÂw w czasie
powstania nalezÇaø o. Gabriel BierzanÂski, skazany na zesøanie w gøaÎb
Rosji, a po amnestii przebywajaÎcy na terenie Kurlandii62. WøaÎczyø sieÎ
tezÇ do akcji powstanÂczej kleryk bernardynÂski z wilenÂskiego konwentu, Adrian Nowicki, ktoÂry mobilizowaø møodziezÇ, przekazujaÎc ochotnikom pieniaÎdze, ekwipunek i wysyøajaÎc ich do oddziaøu w Puszczy
Biaøowieskiej. Na skutek donosoÂw zostaø osadzony w cytadeli wilenÂskiej, a nasteÎpnie zesøany do guberni permskiej63. TakzÇe inny zakonnik z Wilna, o. Romuald èukaszewicz, zostaø uwieÎziony za dziaøalnosÂcÂ powstanÂczaÎ64.
W Cytowianach o. Bazyli Dmochowski ogøosiø w kosÂciele bernardynoÂw odezweÎ o wybuchu powstania i uwøaszczeniu chøopoÂw. Z jego
inicjatywy mury kosÂcioøa oblepiono odezwami rzaÎdu narodowego.
W konÂcu sam poszedø do oddziaøu powstanÂczego jako kapelan,
a caøy cieÎzÇar odpowiedzialnosÂci wobec wøadz wziaÎø na siebie gwardian klasztoru, o. Andrzej Piotrowicz65. Klasztor musiaø spøacacÂ naøozÇone grzywny za pieÎciu ksieÎzÇy uznanych za aktywnych dziaøaczy.
Za kazÇdego ksieÎdza zapøacono po 50 rubli, za trzech braci po 25 rubli
oraz za czterech klerykoÂw po 15 rubli. W sumie gwardian musiaø
zapøacicÂ 335 rubli kary. Kary pienieÎzÇne jednak nie wystarczyøy, wraz
z o. Jerzym Reichenbachem zostaø skazany na zesøanie w gøaÎb Ro61

W 1870 r. o. Fortunat zmarø na terenie gubernii tomskiej. P. Kubicki, Spoøeczna dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøa w Polsce i martyrologium rzymsko-katolickiego duchowienÂstwa oraz wiernych pod zaborem pruskim i rosyjskim, Sandomierz 1930, s. 186. O.
Wenanty Kowalewski w r. 1877 przebywaø w miejscowosÂci Waødaj w guberni wielkonowogrodzkiej. APBK, Rkp. I-ø-12, Biskupi kapøani, s. 6.
62
W roku 1876 mieszkaø w miejscowosÂci PoøaÎga w Kurlandii. APBK, Rkp. I-ø-12,
Biskupi i kapøani [...] na Syberii [...], s. 2.
63
Wedøug informacji z 1879 r. przebywaø w miejscowosÂci Kungur w guberni
permskiej. APBK, Rkp. I-ø-12, Biskupi i kapøani oraz zakonnicy polscy przebywajaÎcy
na Syberii w latach 1876 ± 1881, s. 14.
64
K. GrudzinÂski, DziaøalnosÂcÂ patriotyczna [...], s. 117.
65
P. Kubicki, Spoøeczna dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøa w Polsce i martyrologium, s. 186.
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sji66. Brat zakrystian Paweø èukaszewicz zostaø ukarany wieÎzieniem
za udosteÎpnianie powstanÂcom paramentoÂw liturgicznych. UwieÎziono
tezÇ dwoÂch ksieÎzÇy: Michaøa Mackiewicza i Szymona Janikowicza, obsøugujaÎcych kosÂcioÂø filialny w Szydøowie.
OproÂcz wymienionych klasztoroÂw takzÇe inne peøniøy roleÎ osÂrodkoÂw powstanÂczych. Przynajmniej tak je okresÂla raport rzaÎdowy
o klasztorach rzymskokatolickich. NalezÇaøy tu klasztory: w ParadyzÇu
(Wielkowoli), KarczoÂwce koøo Kielc, Przasnyszu i OstroøeÎce67. Ponadto caøa reszta klasztoroÂw bernardynÂskich wspieraøa na swoÂj sposoÂb powstanie. Jak pisze o. Kajetan GrudzinÂski: ¹Niejednokrotnie
w klasztorach miesÂciøy sieÎ skøady z broniaÎ i umundurowaniem przeznaczonym dla powstanÂcoÂw. Ponadto zakonnicy werbowali ochotnikoÂw do szeregoÂw powstanÂczych. Klasztory byøy ogniskami, gdzie
skupiaøy sieÎ elementy najbardziej patriotyczne, nie tylko sposÂroÂd
zakonnikoÂw, ale i ludzi sÂwieckich. W bernardynÂskich ustroniach
czeÎsto sztab swoÂj zakøadali przywoÂdcy powstania. Z ambon bernardynÂskich kosÂcioøoÂw odczytywano akt proklamacji powstania i uwøaszczenia chøopoÂw. SÂwiaÎtynie bernardynÂskie byøy sÂwiadkami przysiaÎg,
ktoÂre odbierali zakonni ksieÎzÇa. Klasztory søuzÇyøy jako punkty oparcia, gdzie po trudach obozowego zÇycia, nieraz sÂcigani przez wroga,
chorzy i ranni znajdowali odpoczynek, ciepøaÎ straweÎ, odziezÇ, pieniaÎdze, søowo otuchy i zacheÎty, a czeÎsto pieleÎgnacjeÎ w chorobieº68.
Mamy tezÇ zakonnikoÂw powstanÂcoÂw bardzo aktywnych, sÂciganych przez wøadze zaborcze, ktoÂrych dziaøalnosÂci nie mozÇna powiaÎzacÂ z jakimkolwiek klasztorem, gdyzÇ weÎdrowali z klasztoru do klasztoru, by uniknaÎcÂ zesøania na SyberieÎ. NalezÇy tu wymienicÂ kleryka
Bartøomieja Rybusa i o. Berarda Bulsiewicza. Pierwszy z nich wystaÎpiø z zakonu i poszedø do powstania. Wøadze zakonne wszeÎdzie
przyjmowaøy go zÇyczliwie i ukrywaøy w roÂzÇnych klasztorach. Uchwa66

Wedøug informacji z 1873 r. o. Reichenbach mieszkaø w tym czasie w Tunce na
Syberii. APBK, Rkp. I-ø-12, s. 10.
67
Kleryk bernardynÂski z Przasnysza, Cyryl Skalski, za dziaøalnosÂcÂ powstanÂczaÎ
zostaø skazany na zesøanie w gøaÎb Rosji. W 1876 r. przebywaø w Usting w guberni
woøogodzkiej. APBK, Rkp. I-ø-12, Biskupi i kapøani, s. 15.
68
K. GrudzinÂski, DziaøalnosÂcÂ patriotyczna, w: Zakony sÂw. Franciszka w Polsce
w latach 1772 ± 1970, cz. 3, Warszawa 1978, s. 113.
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øaÎ kapituøy w SkeÎpem w 1863 r. zostaø z powrotem przyjeÎty do
zakonu69.
O. Bulsiewicz braø czynny udziaø w powstaniu styczniowym od
jego wybuchu do upadku. Byø wielokrotnie ranny. Historyk zakonny
o. Czesøaw Bogdalski pisze o nim, zÇe byø ranny w roÂzÇnych potyczkach
azÇ 18 razy; najcieÎzÇej w bitwie pod KobylankaÎ. Po upadku powstania
i po odprawieniu pokuty powroÂciø do zakonu, ale miaø problemy
w roÂzÇnych diecezjach z uzyskaniem zezwolenia na odprawianie mszy
sÂw. UwazÇano bowiem, zÇe naruszyø prawo kanoniczne i popeøniø grzechy zastrzezÇone Stolicy Apostolskiej. ZwroÂciø sieÎ wieÎc do kongregacji
rzymskiej i po kilku latach pokuty, otrzymaø zwolnienie z kar kosÂcielnych. Mieszkaø w 9 roÂzÇnych klasztorach na terenie Galicji. NajdøuzÇej
w Tarnowie, gdzie wydawaø dwa pisma o charakterze politycznym
(¹Dzwonekº i ¹PogonÂº). Musiaø jednak z nich zrezygnowacÂ, gdyzÇ
wøadze konfiskowaøy poszczegoÂlne numery i nakøadaøy wysokie
grzywny. W konÂcu wyemigrowaø do Ameryki, gdzie do sÂmierci pracowaø wsÂroÂd Polonii (zm. 1895)70.
O. Serafin Schultz (Szulc) przed wybuchem powstania styczniowego byø kaznodziejaÎ w GoÂrze Kalwarii, a nasteÎpnie w Warcie, Kaliszu i Zøoczewie. Zbiegø do powstania i byø kapelanem w oddziale A.
Kurowskiego, a potem K. Cieszkowskiego. Po rozbiciu oddziaøu
uszedø do Galicji, gdzie byø kolejno kapelanem w formujaÎcych sieÎ
oddziaøach A. èopackiego i D. Czachowskiego. Po kleÎsce tego
ostatniego przenioÂsø sieÎ w okolice Piotrkowa Trybunalskiego, Sieradza i Wielunia, gdzie werbowaø chøopoÂw do powstania, za co Rosjanie wyznaczyli nagrodeÎ za jego gøoweÎ. Po upadku powstania znoÂw
uciekø na teren Galicji, a stamtaÎd udaø sieÎ na emigracjeÎ71.
69
K. Kantak, Bernardyni, t. 2, s. 545; APBK, Rkp. RGP-k-62, Teki Bogdalskiego,
t. 45, k. 242, 243.
70
J. Kachel, Bernardyni, 1453-2003, cz. 1, Warta 2004, s. 288, 289; K. GrudzinÂski,
DziaøalnosÂcÂ patriotyczna, s. 124, 125; K. Kantak, Bernardyni, t. 2, s. 546; J.S. Pietrzak,
KsieÎzÇa powstanÂcy 1863, KrakoÂw 1916, s. 63; APBK, Rkp. RGP-k-25, Teki Bogdalskiego, t. 25, k. 34.
71
H. Wyczawski, Schultz (Szulc) Serafin, w: Søownik polskich pisarzy franciszkanÂskich, red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1981, s. 433, 434; K. GrudzinÂski, DziaøalnosÂcÂ patriotyczna, s. 121 n.; S. Schultz, PamieÎtnik kapelana, w: Polska w walce. ZbioÂr
wspomnienÂ i pamieÎtnikoÂw, ParyzÇ 1868, s. 67-143.
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Patriotic Involvement of Franciscan Friars
of the Province of the Immaculate Conception
of the virgin Mary in Poland
Summary
The positive opinion of the patriotism of Bernardine Friars in the 19th
Century was based less on learned texts than on popular literature. Principally on Mickewicz's national epic ¹Pan Tadeuszº and ¹Dziadyº part III.
There was also glorification of Bernardine patriotism and martyrdom in
the fine arts, particularly in painting from the period of the January Rising.
(A. Grottger, ¹Closing Churches in Warsawº). We have some information
concerning the participation of friars from 16 Bernardine monasteries in
the November Rising of 1830. On the basis of the number of people
involved, the Warsaw monastery takes prime position, although other
large monasteries made comparable contributions. The nation's enthusiasm for the rising was shared by Bernardine friars . As in other churches, so in theirs, services were held for the fatherland, the fallen in risings
and, at every occasion, solemn and patriotic homilies were preached.
Before the January Rising, in 1861 both diocesan and monastic clergy
closed all of Warsaw's churches and chapels in protest against Russian
profanation. In solidarity with the Catholic clergy, pastor Leopold Otto of
Warsaw's Evangelical Church and Warsaw's Rabbis Ber Meisels, Isaak
Kramsztyk and Markus Jastrow closed the Evangelical church and
Warsaw's synagogue.
Testimony to the participation of friars in National Risings in 19th
century is the fact that frequently monasteries served as stores of weapons and uniforms for the freedom fighters. Friars recruited volunteers
into the ranks of the risings. Monasteries were centres attracting the most
patriotic elements, not only among monastic clergy, but also among the
laity. Remote Bernardine monasteries frequently served as headquarters
for commanders of the risings. From the pulpits of Bernardine churches
proclamations were read decreeing the enfranchisement of peasants.
Bernardine churches were witnesses to oaths received by monastic
priests. Monasteries served as sources of support where, after the hardships of service in the field, frequently pursued by the enemy, sick and
wounded, they found rest, a hot meal, clothes, money, words of hope and
support and frequently nursing through their illness.
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FRANCISZKANÂSKI WKèAD W PISÂMIENNICTWO
POPULARNE
ZARYS ZAGADNIENIA

Temat niniejszego artykuøu wymaga wyjasÂnienia pojeÎcia ¹pisÂmiennictwo popularneº. Rozumiemy go w znaczeniu dosÂcÂ zaweÎzÇonym: chodzi o twoÂrczosÂcÂ religijnaÎ przeznaczonaÎ dla prostego odbiorcy, a wieÎc obejmujaÎcaÎ zÇywoty sÂwieÎtych, pogadanki moralno-katechetyczne i publikacje kultowe (nabozÇenÂstwa, modlitewniki, medytacje
itp.), wyjaÎtkowo zasÂ niektoÂre øatwiejsze teksty teologiczne. Nie nalezÇaÎ natomiast do tak rozumianego pisÂmiennictwa popularnego teksty sÂcisÂle teologiczne: traktaty, podreÎczniki, przekøady pism klasykoÂw
teologii i zÇycia wewneÎtrznego, pomoce duszpasterskie. O tego rodzaju pisÂmiennictwie mozÇemy moÂwicÂ dopiero od XVII w. w zwiaÎzku
z upowszechnieniem sieÎ druku i umiejeÎtnosÂci czytania, prawdziwy
jednak rozkwit tego rodzaju literatury nastaÎpiø w XIX i pierwszej
poøowie XX w.1 Pomijamy natomiast pisÂmiennictwo popularne
z innych dziedzin. W takim rozumieniu pisÂmiennictwo popularne
nalezÇecÂ beÎdzie do szeroko pojeÎtego apostolatu søowa drukowanego.
W literaturze funkcjonujaÎ okresÂlenia: Pierwszy, Drugi czy tezÇ
Trzeci Zakon FranciszkanÂski. WymagajaÎ one objasÂnienia. Pierwszy
Zakon FranciszkanÂski to meÎski zakon zaøozÇony przez sÂw. Franciszka
z AsyzÇu. Na jego wzoÂr, chocÂ przy duzÇym wkøadzie wøasnej koncepcji,
Klara Favarone di Offreduccio zaøozÇyøa zÇenÂski zakon, zwany Drugim
Zakonem FranciszkanÂskim lub od jej imienia klaryskami. Trzeci
1

D. Olszewski, KsiaÎzÇka religijna na terenie KroÂlestwa Polskiego w XIX wieku,
¹Rocznik SÂwieÎtokrzyskiº 16(1989), s. 147-173; R. Prejs, Katolicka literatura popularna
w KroÂlestwie Polskim przeøomu XIX i XX wieku. Uwagi wsteÎpne, ¹Roczniki Teologiczneº 54(2007) z. 4, s. 29-40.
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Zakon FranciszkanÂski to wspoÂlnota sÂwieckich, zÇyjaÎcych duchowymi
ideaøami franciszkanÂskimi, jednakzÇe w ciaÎgu wiekoÂw z grona sÂwieckich wyøoniøy sieÎ roÂzÇne wspoÂlnoty zakonne, ktoÂre okresÂla sieÎ wspoÂlnym mianem Trzeci Zakon Regularny.
Ustawy zakonu franciszkanÂskiego (dotyczy to wszystkich gaøeÎzi
dziaøajaÎcych w Polsce, a wieÎc bernardynoÂw, franciszkanoÂw konwentualnych, kapucynoÂw i reformatoÂw, a takzÇe wszystkich gaøeÎzi Drugiego Zakonu2) nie przepisywaøy apostolatu søowa drukowanego
jako zadania, ale tezÇ go nie zakazywaøy, traktujaÎc teÎ dziedzineÎ jako
jedno z wielu poÂl oddziaøywania w celu gøoszenia Ewangelii. Z tego
powodu nie wszyscy duchowi synowie sÂw. Franciszka chwytali za
pioÂro: nawet wsÂroÂd zdolniejszych i bardziej operatywnych duszpastersko pisarstwo religijne nie musiaøo stanowicÂ sposobu oddziaøywania apostolskiego; z drugiej jednak strony pisarzy baÎdzÂ redaktoroÂw
w gronie franciszkanoÂw nie brakowaøo, przy czym mianem ¹redaktorº okresÂlamy tutaj nie tylko zakonnikoÂw zajmujaÎcych sieÎ edytorstwem czasopism, ale takzÇe adaptujaÎcych i przygotowujaÎcych do
druku pisma wspoÂøbraci zakonnych. Ocena ich twoÂrczosÂci to odreÎbne zagadnienie: niewaÎtpliwie obok twoÂrcoÂw wybitnych mozÇemy znalezÂcÂ i przecieÎtnych, a nawet grafomanoÂw. Autorek nalezÇaÎcych do
Drugiego Zakonu FranciszkanÂskiego jest nieporoÂwnanie mniej nizÇ
pisarzy gaøeÎzi meÎskich. Ustalenie listy pisarzy i pisarek nalezÇaÎcych do

2
W ciaÎgu wiekoÂw wskutek roÂzÇnic w interpretacji reguøy Zakon Braci Mniejszych,
zaøozÇony przez sÂw. Franciszka w 1209 r., podzieliø sieÎ na trzy odreÎbne zakony: braci
mniejszych obserwantoÂw, braci mniejszych konwentualnych i braci mniejszych kapucynoÂw. Pierwsi z nich podzielili sieÎ jeszcze na tzw. rodziny, ktoÂre jednak nie stanowiøy
odreÎbnych zakonoÂw, lecz w ramach obserwantoÂw cieszyøy sieÎ dosÂcÂ znacznaÎ autonomiaÎ.
Byli to: obserwanci wøasÂciwi (w Polsce potocznie zwani bernardynami), reformaci,
rekolekci i alkantaryni. RekolektoÂw i alkantarynoÂw nie byøo na ziemiach polskich.
Podziaøy dotkneÎøy roÂwniezÇ Drugi Zakon. Por.: H.E. Wyczawski, KroÂtka historia Zakonu Braci Mniejszych, w: Klasztory bernardynÂskie w Polsce w jej granicach historycznych, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 581-631; L. Iriarte, Historia franciszkanizmu,
KrakoÂw 1998, passim; Zjednoczenie Zakonu Braci Mniejszych w 1897 r. Geneza ±
Przebieg ± Konsekwencje. Materiaøy z sympozjum odbytego w Krakowie ± Bronowicach 11-12 wrzesÂnia 1997 r., oprac. A.J. Szteinke, A.S. Warot, K.R. Prokop, PoznanÂ
2001, passim.
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Trzeciego Zakonu Regularnego wymaga dopiero stosownych badanÂ3.
Dotychczasowe rozpoznanie interesujaÎcego nas zagadnienia pozwala wyroÂzÇnicÂ w popularnym pisÂmiennictwie uprawianym przez
franciszkanoÂw nasteÎpujaÎce grupy tematyczne: 1) hagiografia, 2)
modlitewniki, zwøaszcza modlitewniki kalwaryjskie, 3) czasopisÂmiennictwo, szczegoÂlnie przeznaczone dla tercjarzy i czøonkoÂw bractw
dziaøajaÎcych przy kosÂcioøach franciszkanÂskich. W niniejszym artykule chcemy zwroÂcicÂ uwageÎ na jeszcze jednaÎ kwestieÎ: wazÇniejsze osÂrodki pisarsko-wydawnicze.
Uwagi nasze chronologicznie obejmujaÎ okres od wynalezienia
sztuki drukarskiej do 1939 r. Przede wszystkim jednak skupiamy
sieÎ na XIX i 1 poøowie XX w., jako zÇe wtedy pisÂmiennictwo popularne przezÇywaøo najwieÎkszy rozkwit. Czas po II wojnie sÂwiatowej na
ziemiach polskich z uwagi na rzeczywistosÂcÂ komunistycznaÎ domaga
sieÎ odreÎbnego potraktowania badawczego, do ktoÂrego zÂroÂdøa dopiero zostajaÎ odkrywane i stopniowo wprowadzane do obiegu naukowego.
Â RCY POPULARNEJ LITERATURY RELIGIJNEJ
1. TWO

Nie jest øatwo okresÂlicÂ, ktoÂrego z pisarzy franciszkanÂskich, tworzaÎcych do konÂca XVIII w. (wyjaÎtkowo do poczaÎtkoÂw XIX w.),
uznacÂ za twoÂrceÎ popularnej literatury religijnej, granica bowiem pomieÎdzy literaturaÎ popularnaÎ a naukowaÎ byøa dosÂcÂ pøynna. Przyjmujemy zatem za podstawowe kryterium klasyfikacyjne jeÎzyk: autorzy
piszaÎcy po øacinie winni bycÂ uznani za pisarzy naukowych, piszaÎcy po
3
PomocaÎ mozÇe bycÂ opracowana przez J.R. Bara bibliografia Udziaø Polski
w literaturze franciszkanÂskiej, ¹Studia Theologica Varsaviensiaº 1(1963) nr 1, s. 215-282; 4(1966) nr 1, s. 339-357, nr 2, s. 365-378; 5(1967) nr 1, s. 239-288, nr 2, s. 179-224;
6(1968) nr 1, s. 339-407, nr 2, s. 263-353; 7(1969) nr 1, s. 203-295, nr 2, s. 339-421. Jej
kontynuacjaÎ jest opracowywana przez nizÇej podpisanego Polska bibliografia franciszkanÂska, obejmujaÎca dotychczas lata 1989-1991 (PoznanÂ 1998), 1992-1994 (PoznanÂ
1999), 1995-1996 (PoznanÂ 2000), 1997-1998 (PoznanÂ 2003), 1999 (PoznanÂ 2004),
2000 (PoznanÂ 2005), 2001 (PoznanÂ 2007). Kolejne tomy w przygotowaniu.
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polsku ± za popularyzatoroÂw; nasteÎpnym kryterium winno bycÂ przeznaczenie utworu dla szerokiego kreÎgu odbiorcoÂw, a nie dla waÎskiej
grupy specjalistoÂw: dzieøa hagiograficzne pisane dla potrzeb procesoÂw kanonizacyjnych baÎdzÂ beatyfikacyjnych lub jako pomoce dla
kaznodziejoÂw winny bycÂ wyøaÎczone z grupy literatury popularnej,
mimo zÇe mogøy bycÂ powszechnie czytywane. Klasyfikacja w odniesieniu do pisarzy zÇyjaÎcych w XIX i 1 poøowie XX w. wydaje sieÎ
øatwiejsza, ale i tu nierzadkie saÎ wypadki, zÇe zakonnik, uprawiajaÎcy
zasadniczo twoÂrczosÂcÂ naukowaÎ i zazwyczaj uwazÇany za naukowca,
ma w swym dorobku popularne opracowania, niekiedy we wcale
imponujaÎcej ilosÂci.
Søownik polskich pisarzy franciszkanÂskich4 pozwala na wytypowanie nasteÎpujaÎcych twoÂrcoÂw popularnej literatury religijnej (przy
zastrzezÇeniu umownosÂci klasyfikacji): 24 bernardynoÂw, 5 franciszkanoÂw z prowincji sÂlaÎskich (Wrocøaw, Katowice-Panewniki) i 16 franciszkanoÂw konwentualnych, razem zatem 45 zakonnikoÂw. Søownik
polskich pisarzy franciszkanÂskich nie zawiera jednak nazwisk wszystkich twoÂrcoÂw popularnej literatury religijnej, juzÇ to dlatego, zÇe nie
znalezÂli sieÎ w nim przedstawiciele wszystkich gaøeÎzi Pierwszego, tym
bardziej Trzeciego Zakonu FranciszkanÂskiego, juzÇ to dlatego, zÇe
w chwili powstawania Søownika nie wszyscy twoÂrcy byli rozpoznani5. NieodzownaÎ pomocaÎ w uzupeønianiu listy nazwisk beÎdaÎ zatem:
Søownik polskich teologoÂw katolickich6, Søownik polskich kapucynoÂw
pioÂra J.L. Gadacza7 czy ogøoszona ostatnio przez A. WitkowskaÎ
i J. NastalskaÎ praca Staropolskie pisÂmiennictwo hagiograficzne8. Na
podstawie wspomnianych dzieø mozÇemy listeÎ nazwisk uzupeønicÂ
o dalszych 14 nazwisk, w tym 10 reformatoÂw, 1 franciszkanina konwentualnego i 10 kapucynoÂw. Inne szczegoÂøowe badania pozwalajaÎ
4

Red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1981.
Zob. np. moÂj artykuø: Ostatni lubelski bernardyn i jego ksiaÎzÇka, w: W kreÎgu
dziejoÂw KosÂcioøa i rodziny franciszkanÂskiej, Warszawa 1999, s. 183-194.
6
T. 1-4, red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1981-1983; t. 5-7, red. L. GrzebienÂ,
Warszawa 1983; t. 8, red. J. Mandziuk, Warszawa 1995; t. 9, red. J. Mandziuk, Warszawa 2006.
7
T. 1-2, Wrocøaw 1985-1986.
8
T. 1-2, Lublin 2007.
5
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dodacÂ jeszcze jednego reformata9 oraz jednego bernardyna10. Otrzymamy zatem 25 bernardynoÂw, 11 reformatoÂw, 5 franciszkanoÂw
z prowincji sÂlaÎskich (Wrocøaw, Katowice-Panewniki), 17 franciszkanoÂw konwentualnych i 10 kapucynoÂw, razem 68 zakonnikoÂw. Nie jest
to chyba lista zamknieÎta. NalezÇaøoby jaÎ uzupeønicÂ o twoÂrcoÂw z grona
Drugiego Zakonu i Trzeciego Zakonu Regularnego. Wprawdzie
w Søowniku polskich pisarzy franciszkanÂskich saÎ biogramy przedstawicieli i przedstawicielek takzÇe tych grup franciszkanÂskich, na pewno
jednak nie jest to lista wyczerpujaÎca. W odniesieniu do Drugiego
Zakonu trzeba bowiem zauwazÇycÂ, zÇe praktykowano tam publikowanie prac bez podpisywania ich baÎdzÂ podpisywano je tylko imieniem
zakonnym bez nazwiska. SposÂroÂd zgromadzenÂ Trzeciego Zakonu
Regularnego w Søowniku polskich pisarzy franciszkanÂskich saÎ tylko
przedstawiciele i przedstawicielki niektoÂrych zgromadzenÂ, dobrani
prawdopodobnie wedøug tego, czy dane zgromadzenie dysponowaøo
w chwili redagowania Søownika bibliografiaÎ podmiotowaÎ swych
czøonkoÂw (czøonkinÂ). Prawdopodobnie dalsze, bardziej szczegoÂøowe
badania pozwolaÎ precyzyjniej okresÂlicÂ, kogo uznacÂ za pisarza ± popularyzatora i pozwolaÎ dopisacÂ dalsze nazwiska. Dotychczasowe
ustalenia pozwalajaÎ jednak stwierdzicÂ, zÇe popularyzatoroÂw pisÂmiennictwa noszaÎcych franciszkanÂskie habity ± generalnie rzecz bioraÎc ±
nie brakowaøo.
2. HAGIOGRAFIA

TwoÂrczosÂcÂ hagiograficzna zajmuje ± wydaje sieÎ ± najbardziej
poczesne miejsce w popularnej literaturze religijnej pioÂra franciszkanoÂw, szczegoÂlnie do konÂca Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Na
9

M.L. JeÎdrzejczak, Orle gniazdo. Franciszka Rakowska zaøozÇycielka Stowarzyszenia WspoÂlnej Pracy, ¹Archiwa Biblioteki i Muzea KosÂcielneº 49(1984), s. 261-352 ±
informacje o reformacie o. Ksawerym Sforskim; zob. tezÇ o nim: A.J. Szteinke, Sforski
(Sworski) Narcyz Marcelin w zakonie Ksawery (1826-1911), w: Wøocøawski søownik
biograficzny, t. 1, Wøocøawek 2004, s. 155-156.
10
R. Prejs, Ostatni lubelski bernardyn, passim.
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czoøo wysuwa sieÎ z pewnosÂciaÎ reformat Florian Jaroszewicz11. Za
nim nalezÇaøoby wymienicÂ innego reformata, Dominika Kleczewskiego12 i kapucyna Prokopa LeszczynÂskiego13. Wymienieni napisali bowiem obszerne dzieøa hagiograficzne, uøozÇone baÎdzÂ wedøug
kalendarza liturgicznego, baÎdzÂ proÂbujaÎce zebracÂ biografie PolakoÂw
sÂwieÎtych lub zmarøych w opinii sÂwieÎtosÂci. Inni nie doroÂwnali wymienionym ilosÂciaÎ publikacji czy rozpieÎtosÂciaÎ tematycznaÎ. Pisali
zazwyczaj zÇywoty sÂwieÎtych franciszkanÂskich, szczegoÂlnie Antoniego Padewskiego14, ale przyblizÇali takzÇe polskiemu odbiorcy zÇywoty
sÂwieÎtych franciszkanÂskich mniej znanych, jak np. sÂw. JoÂzef z Kupertynu15. Bywaøo tezÇ, jak w wypadku franciszkanina konwentualnego Ludwika Miske16, zÇe zajmowali sieÎ zÇywotami sÂw. Benedykta
z Nursji czy Ignacego Loyoli, a wieÎc sÂwieÎtych spoza kreÎgu franciszkanÂskiego.
Wydaje sieÎ, zÇe twoÂrczosÂcÂ hagiograficzna nie byøa jedynie dewocyjnym szerzeniem znajomosÂci zÇycia tego czy innego sÂwieÎtego, chocÂ
oczywisÂcie ten cel wysuwaø sieÎ na pierwsze miejsce. Byøo to roÂwniezÇ
11

A. Witkowska, J. Nastalska, Staropolskie pisÂmiennictwo, s. 104-105; J. Styk,
O. Florian Jaroszewicz, reformat (1694-1771), w: Zakony franciszkanÂskie w Polsce, t. 2,
Franciszkanie w Polsce XVI-XVIII wieku, cz. 2, NiepokalanoÂw 2003, s. 160-172.
12
J. Szteinke, Kleczewski Stanisøaw Dominik, w: Encyklopedia katolicka, t. 9,
Lublin 2002, kol. 92-93. A. Witkowska, J. Nastalska, Staropolskie pisÂmiennictwo,
s. 112-114.
13
R. Prejs, TwoÂrczosÂcÂ dewocyjna czy przejaw ultramontanizmu? O pisarstwie o.
Prokopa LeszczynÂskiego, kapucyna, w: KosÂcioÂø i spoøecznosÂci. Rewolucje ± demokracje ± totalitaryzmy. Studia z dziejoÂw XIX i XX wieku, Lublin 1993, s. 79-88; tenzÇe,
LeszczynÂski Prokop, imieÎ chrzestne Jan Tomasz, w: Encyklopedia katolicka, t. 10,
Lublin 2004, kol. 859-860
14
D. Synowiec, Gidloski (Gidlowski) Protazy, w: Søownik polskich pisarzy franciszkanÂskich, s. 140-141; A. Witkowska, J. Nastalska, Staropolskie pisÂmiennictwo, s. 74-75.
15
D. Synowiec, Brodowski Antoni, w: Søownik polskich teologoÂw katolickich,
t. 1, Warszawa 1981, s. 521; A. Witkowska, J. Nastalska, Staropolskie pisÂmiennictwo,
s. 27.
16
B. Brzuszek, Miske Ludwik, w: Søownik polskich pisarzy franciszkanÂskich,
s. 323; tenzÇe, Miske Ludwik, w: Søownik polskich teologoÂw katolickich, t. 3, Warszawa 1982, s. 140-141; A. Witkowska, J. Nastalska, Staropolskie pisÂmiennictwo,
s. 156-158.
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propagowanie okresÂlonych postaw i wzoroÂw zÇycia chrzesÂcijanÂskiego
oraz kierunkoÂw duchowosÂci. Wymagaøoby to jednak dokøadnego
przebadania tej literatury. Na obecnym etapie badanÂ nie mozÇemy
wyjsÂcÂ poza ogoÂlne i raczej hipotetyczne stwierdzenia.
3. MODLITEWNIKI

Udziaø kapucynoÂw w upowszechnieniu nabozÇenÂstwa majowego
poprzez stosowne publikacje, zwøaszcza modlitewniki, zostaø juzÇ opracowany17. Warto natomiast przyjrzecÂ sieÎ modlitewnikom, ktoÂre
chyba zdominowaøy franciszkanÂskaÎ twoÂrczosÂcÂ, jesÂli chodzi o liczbeÎ
tytuøoÂw, mianowicie modlitewnikom kalwaryjskim.
Pod duszpasterskaÎ opiekaÎ franciszkanoÂw na ziemiach polskich
znajdowaøy sieÎ baÎdzÂ znajdujaÎ nasteÎpujaÎce kalwarie: GoÂra SÂwieÎtej
Anny, Kalwaria Pacøawska, Kalwaria Zebrzydowska, Katowice-Panewniki, PakosÂcÂ, Serpelice i Wejherowo. Z naszych rozwazÇanÂ mozÇemy wyøaÎczycÂ kalwarieÎ w Serpelicach, beÎdaÎcaÎ pod duszpasterskaÎ opiekaÎ kapucynoÂw, powstaøaÎ niedawno i dopiero zdobywajaÎcaÎ sobie
miejsce wsÂroÂd innych tego rodzaju miejsc paÎtniczych. Pozostaøe to
osÂrodki majaÎce juzÇ wieloletniaÎ, a nawet wielowiekowaÎ tradycjeÎ. Dla
potrzeb paÎtnikoÂw przybywajaÎcych na kalwarie franciszkanie opracowywali i publikowali specjalne modlitewniki, zawierajaÎce zazwyczaj
nabozÇenÂstwa pasyjne, zwøaszcza drogeÎ krzyzÇowaÎ oraz specjalne nabozÇenÂstwa kalwaryjskie, ale przy okazji takzÇe dosÂcÂ obfity wyboÂr
piesÂni religijnych oraz przygotowanie do przyjeÎcia sakramentoÂw,
szczegoÂlnie sakramentu pokuty (rachunek sumienia, modlitwy
przed i po spowiedzi). Chyba najstarszaÎ tego rodzaju publikacjaÎ jest
modlitewnik opracowany przez bernardyna, Mariana PosteÎkalskiego
dla potrzeb Kalwarii Zebrzydowskiej18. Publikacje te wpøywaøy na
17

R. Prejs, Maryjne pisÂmiennictwo o. Prokopa LeszczynÂskiego, kapucyna, ¹Studia FranciszkanÂskieº 3(1988), s. 333-348; tenzÇe, Wkøad o. Prokopa LeszczynÂskiego,
kapucyna, w upowszechnienie nabozÇenÂstwa majowego w Polsce, ¹W Nurcie FranciszkanÂskimº 13(2004), s. 87-100.
18
H.E. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska. Historia klasztoru BernardynoÂw
i kalwaryjskich droÂzÇek, Kalwaria Zebrzydowska 1987, s. 250-252.
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ksztaøtowanie sieÎ umiejeÎtnosÂci korzystania z sakramentoÂw, pogøeÎbiaøy duchowosÂcÂ paÎtniczaÎ i pasyjnaÎ u szerokich rzesz wiernych, krzewiøy
znajomosÂcÂ piesÂni religijnych i nabozÇenÂstw, ponadto na SÂlaÎsku i czeÎsÂciowo na Pomorzu byøy nierzadko pierwszym i podstawowym elementarzem jeÎzyka polskiego. ZnaczaÎcaÎ roleÎ religijnaÎ i narodowaÎ
mogøy odegracÂ miedzy innymi dzieÎki masowym nakøadom i wielokrotnym wznowieniom wydanÂ19.
Tytuøy modlitewnikoÂw publikowanych przez franciszkanoÂw reformatoÂw wraz z ich kroÂtkaÎ charakterystykaÎ zestawiø B. Brzuszek.
Na podstawie jego badanÂ mozÇna stwierdzicÂ, zÇe modlitewniki te
szerzyøy kult meÎki PanÂskiej i czesÂcÂ NajsÂwieÎtszej Maryi Panny,
a w dalszej kolejnosÂci czesÂcÂ sÂwieÎtych franciszkanÂskich, zwøaszcza
sÂw. Antoniego20.
SzczegoÂlna tematyka, mianowicie kult NajsÂwieÎtszego Sakramentu i szerzenie idei adoracji dzieÎkczynnej, znalazøa sieÎ w modlitewnikach przygotowanych przez autorki z grona SioÂstr Franciszkanek
NajsÂwieÎtszego Sakramentu. Zakon o charakterze klauzurowym, majaÎcy na ziemiach polskich w XIX i 1 poøowie XX w. zaledwie trzy
klasztory (Bydgoszcz, KeÎty, LwoÂw), przejawiø w tej mierze niemaøaÎ ±
jak na swe mozÇliwosÂci ± aktywnosÂcÂ21.
M.A. Gola, Modlitewniki z GoÂry SÂw. Anny ± inwentaryzacja i typologia,
¹Archiwa Biblioteki i Muzea KosÂcielneº 65(1996), s. 149-253; G.A. Kustusz, Wejherowskie modlitewniki kalwaryjskie, ¹Studia PelplinÂskieº 7(1976), s. 27-49; I. KeÎpka,
Modlitewniki Kalwarii Wejherowskiej (1785-1901) ± uwagi o historii, søownictwie i stylu,
w: Kalwaria Wejherowska. ZÇywy pomnik kultury barokowej na Pomorzu, Wejherowo
2008, s. 112-117. Brakuje podobnego opracowania o modlitewnikach Kalwarii Zebrzydowskiej, chocÂ sporo informacji odnajdujemy w pracy H.E. Wyczawskiego, Kalwaria
Zebrzydowska, s. 250-256. Nie zostaøy tezÇ opracowane ani nawet zinwentaryzowane
modlitewniki Kalwarii Pacøawskiej, aczkolwiek niektoÂre tytuøy wymienia J.S. Barcik,
Kalwaria Pacøawska, Warszawa 1985, s. 173-176.
20
B. Brzuszek, DziaøalnosÂcÂ pisarska i wydawnicza franciszkanoÂw-reformatoÂw
(1772-1970), w: Zakony sÂw. Franciszka w Polsce w latach 1772-1970, cz. 3, Warszawa
1978, s. 248-252.
21
M.I. ZÇyduch, Zakon Franciszkanek NajsÂwieÎtszego Sakramentu w Polsce
w latach 1871-1939, Lublin 1981, s.171-173; J.R. Bar, Koøaczkowska Gabriela Olga,
w: Søownik polskich pisarzy franciszkanÂskich, s. 230-231; tenzÇe, èada Anuncjata Natalia, w: tamzÇe, s. 288.
19
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4. CZASOPISMA

Czasopisma franciszkanÂskie na ziemiach polskich to przede
wszystkim czasopisma o tematyce tercjarskiej, aczkolwiek ukazywaøy sieÎ roÂwniezÇ czasopisma o innej tematyce i profilu22. Najstarszym czasopismem tercjarskim, ktoÂre zaczeÎøo ukazywacÂ sieÎ w Krakowie w 1883 r., jest ¹Echo Trzeciego Zakonuº. Od 1887 r. wydawany byø miesieÎcznik ¹Dzwonek Trzeciego Zakonuº. W latach
1903-1907 ukazywaø sieÎ na SÂlaÎsku wydawany przez franciszkanoÂw
z GoÂry SÂwieÎtej Anny ¹Posøaniec sÂw. Franciszkaº, ktoÂrego pewnaÎ
kontynuacjaÎ byø wydawany od 1908 r. ¹Gøos sÂw. Franciszkaº.
W okresie mieÎdzywojennym uksztaøtowaøa sieÎ nasteÎpujaÎca lista
czasopism tercjarskich: franciszkanie prowincji Niepokalanego PoczeÎcia NMP (dawni bernardyni) wydawali ¹Dzwonek Trzeciego
Zakonuº oraz w latach 1917-1923 ¹Gøos sÂw. Franciszka Serafickiegoº i w 1925 r. (przez jeden rok) ¹SÂwit Serafickiº, franciszkanie
prowincji MB Anielskiej (dawni reformaci) od 1913 r. publikowali
¹PosøanÂca sÂw. Antoniego z Padwyº, franciszkanie prowincji w Katowicach-Panewnikach ¹Gøos sÂw. Franciszkaº (od 1926 r. tytuø
¹Szkoøa Serafickaº), franciszkanie konwentualni od 1926 r. ¹PochodnieÎ SerafickaÎº, kapucyni prowincji warszawskiej od 1910 r.
¹RodzineÎ SerafickaÎº, kapucyni prowincji krakowskiej od 1937 r.
¹PokoÂj i Dobroº, wreszcie Rada GøoÂwna Trzeciego Zakonu pismo
informacyjno-instruktazÇowe ¹WiadomosÂci Tercjarskieº od 1927 r.23
SzczegoÂlnym czasopismem byø ¹Gøos Ziemi SÂwieÎtejº ± pismo Komisariatu Ziemi SÂwieÎtej, ukazujaÎce sieÎ w latach 1906-1921 i 1928-1939, a krzewiaÎce zainteresowanie sprawami Ziemi SÂwieÎtej, ktoÂrej
gøoÂwne sanktuaria powierzone saÎ opiece duszpasterskiej ducho22
B.S. Tomczak, CzasopisÂmiennictwo franciszkanÂskie w Polsce w XIX i XX
wieku, w: Dzieøo sÂwieÎtego Franciszka z AsyzÇu. Projekcja w kulturze i duchowosÂci
polskiej XIX i XX wieku, Warszawa 2004, s. 447-465.
23
TamzÇe, s. 449-453; M.M. Kuczkowski, DziaøalnosÂcÂ III Zakonu SÂw. Franciszka
z AsyzÇu na ziemiach polskich w latach 1918-1939 w sÂwietle czasopism tercjarskich,
Olsztyn 2008, s. 4-11 (mps rozprawy doktorskiej w Bibliotece Uniwersytetu WarminÂsko-Mazurskiego w Olsztynie); zob. tezÇ: Bibliografia katolickich czasopism religijnych
w Polsce 1918-1944, oprac. i red. Z. ZielinÂski, Lublin 1981, passim.
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wych synoÂw sÂw. Franciszka24. Do listy tej dorzucÂmy wydawany
w latach 1932-1939 przez albertynoÂw (Trzeci Zakon Regularny)
kwartalnik ¹Nasza MysÂlº25 oraz przez klasztor w Niepokalanowie
¹Maøy Dziennikº26. KroÂtkotrwaøym przedsieÎwzieÎciem byøo wydawanie w latach 1906-1917 przez Siostry Franciszkanki NajsÂwieÎtszego
Sakramentu we Lwowie miesieÎcznika ¹Ziarneczka Eucharystyczneº, szerzaÎcego czesÂcÂ NajsÂwieÎtszego Sakramentu, zwøaszcza praktykeÎ adoracji dzieÎkczynnej27. Wedøug obliczenÂ Z. ZielinÂskiego w latach
1918-1939 franciszkanie i franciszkanki (Pierwszy, Drugi i Trzeci Zakon Regularny) publikowali øaÎcznie 45 tytuøoÂw czasopism, wliczajaÎc
w to kalendarze i periodyki przeznaczone do uzÇytku wewneÎtrznego28.
O ile zasadniczym zadaniem czasopism o tematyce tercjarskiej
czy w ogoÂle popularnych czasopism franciszkanÂskich byøo ksztaøtowanie duchowosÂci franciszkanÂskiej u masowego odbiorcy, o tyle
w rzeczywistosÂci rola tych czasopism byøa o wiele wieÎksza. Poruszaøy
one problematykeÎ spoøecznaÎ, w tym szerzyøy na przysteÎpnym poziomie znajomosÂcÂ katolickiej nauki spoøecznej, informowaøy o misjach
zagranicznych, a przy okazji uczyøy geografii i kulturoznawstwa, publikowaøy tezÇ teksty literackie, opowiadania, gaweÎdy i utwory poetyckie. Na ogoÂø drukowane w wielotysieÎcznych nakøadach byøy rzeczywisÂcie pismami, ktoÂre ¹zbøaÎdziøy pod strzechyº29.
5. WAZÇNIEJSZE OSÂRODKI PISARSKO-WYDAWNICZE

WsÂroÂd franciszkanÂskich osÂrodkoÂw pisarsko-wydawniczych na
ziemiach polskich na pierwsze miejsce wysuwa sieÎ NiepokalanoÂw ±
24

s. 452.

25

B. Brzuszek, DziaøalnosÂcÂ pisarska, s. 261; B.S. Tomczak, CzasopisÂmiennictwo,

B.S. Tomczak, CzasopisÂmiennictwo, s. 453.
E. BanasÂ, Geneza i powstanie ¹Maøego Dziennikaº, ¹ChrzesÂcijanin w SÂwiecieº
14(1982) nr 7, s. 38-50; tazÇ, KolportazÇ ¹Maøego Dziennikaº, ¹ChrzesÂcijanin w SÂwiecieº
17(1985) nr 5, s. 30-43; tazÇ, Propaganda i reklama ¹Maøego Dziennikaº, ¹Studia
FranciszkanÂskieº 4(1991), s. 211-223.
27
M.I. ZÇyduch, Zakon FranciszkanoÂw, s. 172.
28
Bibliografia katolickich czasopism, s. 405-411.
29
Por. saÎd B.S. Tomczaka, CzasopisÂmiennictwo, s. 454-458.
26
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dzieøo sÂw. Maksymiliana Marii Kolbego. Dokonania tego osÂrodka
byøy juzÇ przedmiotem badanÂ i analiz naukowych. Wynika z nich, zÇe
NiepokalanoÂw w okresie mieÎdzywojennym staø sieÎ gøoÂwnym w Polsce
miejscem apostolatu søowa drukowanego uprawianego przez franciszkanoÂw, obejmujaÎcego swym zasieÎgiem caøaÎ PolskeÎ i docierajaÎcego takzÇe poza jej granice30.
NiewaÎtpliwie drugim osÂrodkiem pod wzgleÎdem znaczenia, chocÂ
chronologicznie starszym, jest GoÂra SÂwieÎtej Anny. OsÂrodek ten uksztaøtowaø sieÎ okoøo 1860 r. w wyniku pewnej ewolucji: franciszkanie
opracowywali modlitewniki, wspoÂøpracujaÎc z innymi oficynami, zwøaszcza z drukarniaÎ i ksieÎgarniaÎ Franciszka Gielnika. PublikujaÎc przede
wszystkim druki o przeznaczeniu dewocyjnym, zwøaszcza pielgrzymkowym i kalwaryjskim, staø sieÎ jednak wazÇnym miejscem tworzenia
i rozszerzania søowa drukowanego w jeÎzyku polskim, co dla SÂlaÎska
w XIX i 1 poøowie XX w. miaøo istotne znaczenie. Niemniej franciszkanie na GoÂrze SÂwieÎtej Anny uwzgleÎdniali takzÇe potrzeby wiernych
posøugujaÎcych sieÎ jeÎzykiem niemieckim i publikowali takzÇe w tym
jeÎzyku31.
Po odzyskaniu niepodlegøosÂci przez PolskeÎ tradycje GoÂry SÂwieÎtej
Anny kontynuowaø klasztor w Katowicach-Panewnikach (GoÂra
SÂwieÎtej Anny nadal pozostaøa znaczaÎcym osÂrodkiem wydawniczym,
ale znalazøa sieÎ poza granicami Polski). SpecjalnosÂciaÎ osÂrodka
w Katowicach-Panewnikach byøy roÂwniezÇ modlitewniki, zwøaszcza
tercjarskie i kalwaryjskie oraz czasopisma przeznaczone dla tercjarzy32.
W okresie mieÎdzywojennym chyba kazÇda z gaøeÎzi Pierwszego
Zakonu posiadaøa wøasnaÎ drukarnieÎ, aczkolwiek aktywnosÂcÂ tych
30

H. Bednorz, Zwolennik sÂrodkoÂw przekazu spoøecznego, w: Bøogosøawiony
Maksymilian wsÂroÂd nas, Warszawa 1972, s. 105-109; C. Niezgoda, SÂwieÎty Maksymilian
Maria Kolbe jako redaktor i wydawca, ¹Studia FranciszkanÂskieº 2(1986), s. 167-179.
L. Dyczewski, NiepokalanoÂw wspoÂlnotaÎ zakonnaÎ i osÂrodkiem apostolskiej dziaøalnosÂci
w latach Polski niepodlegøej, w: WspoÂlnota miejscem tworzenia, NiepokalanoÂw 1992,
s. 27-46.
31
B. Kurowski, FranciszkanÂskie apostolstwo polskiego søowa drukowanego na
GoÂrze SÂwieÎtej Anny, w: KosÂcioÂø w Polsce. Dzieje i kultura, t. 3, Lublin 2004, s. 93-110.
32
B. Brzuszek, DziaøalnosÂcÂ pisarska, s. 273-279.
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oficyn byøa roÂzÇna. Dokøadniej zostaøa rozpoznana dziaøalnosÂcÂ drukarni kapucynÂskich w Warszawie i Krakowie33 oraz drukarni sioÂstr
søuzÇek w MarioÂwce34; inne czekajaÎ na opracowanie naukowe.
***

Zagadnienie zapowiedziane w tytule niniejszego artykuøu mozÇe
bycÂ zaledwie zasygnalizowane na podstawie dotychczasowej, dosÂcÂ
fragmentarycznej literatury przedmiotu. Jest bardziej postulatem
badawczym nizÇ zebraniem wynikoÂw dotychczasowych dociekanÂ naukowych. Warto jednak zauwazÇycÂ, zÇe jest to obszar badanÂ nastreÎczajaÎcy tylezÇ ciekawych pytanÂ, ile mozÇliwosÂcÂ odkrycia interesujaÎcych,
a nieznanych dotaÎd faktoÂw. Przed przyszøym badaczem otwierajaÎ
sieÎ tu niemaøe perspektywy.
Franciscan contributions to popular writings: An outline
Abstract
¹Popular religious writingsº, within the meaning of this article, is any
religious output designed for not-quite-sophisticated recipients, such as:
lives of saints; moral/catechetic talks and cult-related publications (services, prayer-books, meditations, etc.), possibly ± but very rarely indeed ±
some easy theological texts. Such writings first appeared only in 17th
century and were widespread primarily in 19th c. and in the former half
of 20th c. Such works were authored by Franciscans of all the branches
active in the Polish lands ± that is, the Friars Minor (colloquially referred
to as Bernardines and Reformats), Friars Minor Conventual and Friars
Minor Capuchin ± who approached it as apostolate of the printed word.
33
J. Marecki, Dzieje Zakonu KapucynoÂw w okresie II Rzeczypospolitej, KrakoÂw
2000, s. 436-458.
34
M. WoÂjcik, DziaøalnosÂcÂ wydawnicza drukarni w MarioÂwce OpoczynÂskiej
Zgromadzenia SioÂstr SøuzÇek NMP Niepokalanej w latach 1921-1939, w: W kreÎgu
dziejoÂw KosÂcioøa i rodziny franciszkanÂskiej, Warszawa 1999, s. 343-352.
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Sisters of the Second Franciscan Order (the Poor Clares, the Poor Clares
of Perpetual Adoration) practised it on a lesser scale. Research needs
being done on the corresponding contribution of Third-Order-Regular
conventual assemblies.
For literature of this sort, written by representatives of Franciscan
orders in the Polish lands, the following thematic groups are discernible: (i) hagiographies; (ii) prayer-books, particularly, those referring to Via
Dolorosa settings; (iii) periodicals, particularly those targeted at tertiaries
and members of fraternities affiliated to Franciscan churches. Hagiographies would primarily deal with lives of Franciscan saints as well as of saints
representing other spiritualities. Prayer-books include, in the first place,
those associated with main Passion centres run by one of the Franciscan
orders (GoÂra-SÂwieÎtej-Anny, Kalwaria-Pacøawska, Kalwaria-Zebrzydowska, Wejherowo). Between 1918 and 1939, male and female Franciscan
orders (of the First, Second and Third Orders Regular) published in
Poland a total of forty-five periodicals, including calendars and periodicals intended for internal use. The major publishing centres were NiepokalanoÂw and GoÂra-SÂwieÎtej-Anny as well as Katowice-Panewniki, Krakow
and Warsaw.

ANZELM JANUSZ SZTEINKE OFM

BRACIA MNIEJSI WPISANI W HISTORIEÎ CHEèMA
(XVIII ± XX W.)

1. ZARYS ORGANIZACYJNY
ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH W POLSCE

W zaøozÇonym w 1209 r. przez sÂw. Franciszka z AsyzÇu Zakonie
Braci Mniejszych, popularnie zwanym zakonem franciszkanoÂw lub
franciszkanÂskim, dosÂcÂ wczesÂnie pojawiøy sieÎ roÂzÇnice w interpretacji
sÂlubu uboÂstwa. One to z czasem doprowadziøy do powstania w zakonie ugrupowanÂ reformistycznych, ktoÂre uzyskaøy peønaÎ lub tylko
czeÎsÂciowaÎ niezalezÇnosÂcÂ organizacyjnaÎ. W XVI stuleciu przy poparciu Stolicy Apostolskiej ukonstytuowaøy sieÎ trzy roÂwnorzeÎdne i niezalezÇne rodziny franciszkanÂskie: Zakon Braci Mniejszych ObserwantoÂw (Ordo Fratrum Minorum Regularis Observantiae ± OFMObs.),
Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (Ordo Fratrum Minorum
Conventualium ± OFMConv.) i Zakon Braci Mniejszych KapucynoÂw
(Ordo Fratrum Mnorum Capuccinorum ± OFMCap.). W Zakonie
Braci Mniejszych ObserwantoÂw w tym samym wieku wyøoniøy sieÎ
trzy nowe ugrupowania sÂcisÂlejszej obserwancji (Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae): alkantarzysÂci, zwani tezÇ bosymi lub
dyskalceatami, reformaci i rekolekci. Wszystkie zachowywaøy teÎ samaÎ reguøeÎ zaøozÇyciela, ale kazÇda posiadaøa odreÎbnaÎ organizacjeÎ prowincjalnaÎ, wøasne konstytucje generalne oraz inne kodeksy ustawodawstwa partykularnego. RoÂzÇniøy sieÎ tezÇ kolorem i krojem habitu.
Do Polski pierwsi bracia mniejsi przybyli w latach 1236-1237
(Wrocøaw i KrakoÂw). W 1453 r. zjawili sieÎ na naszych ziemiach
bracia mniejsi obserwanci, ktoÂrych od wezwania ich pierwszych
kosÂcioøoÂw pod tytuøem sÂw. Bernardyna ze Sieny, m.in. w Krakowie
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i Wrocøawiu, nazwano bernardynami. Reformaci na staøe osiedlili
sieÎ w 1621, a kapucyni w 1681 r. Rekolekci pojawili sieÎ na SÂlaÎsku
dopiero w 1859 r., obejmujaÎc skasowany w 1810 r. klasztor reformacki na GoÂrze SÂwieÎtej Anny, ktoÂry poÂzÂniej staø sieÎ jednym
z wazÇniejszych domoÂw kustodii (1902), a nasteÎpnie prowincji sÂw.
Jadwigi (1911). InteresujaÎcy nas tutaj w sposoÂb szczegoÂlny reformaci juzÇ w 1623 r. podzielili sieÎ na dwie kustodie (tu w znaczeniu ±
prowincje w stadium organizacji): maøopolskaÎ pw. Matki BozÇej
Anielskiej i wielkopolskaÎ pod patronatem sÂw. Antoniego z Padwy.
W 1639 r. papiezÇ Urban VIII podnioÂsø wszystkie kustodie reformackie, a wieÎc takzÇe i polskie, do godnosÂci prowincji. Na skutek
szybkiego wzrostu klasztoroÂw i zakonnikoÂw w 1746 r. wydzielono
z prowincji maøopolskiej 5 klasztoroÂw, tworzaÎc z nich kustodieÎ
ruskaÎ pw. Matki BozÇej Bolesnej, ktoÂraÎ w 1763 r. po przyjeÎciu 4
nowych fundacji podniesiono do godnosÂci prowincji. W 1750 r. z 12
klasztoroÂw prowincji wielkopolskiej utworzono prowincjeÎ pruskaÎ
pod patronatem WniebowzieÎcia NMP. W 1772 r., ktoÂry jest szczytowym w rozwoju wszystkich zakonoÂw w Polsce, reformaci mieli 60
klasztoroÂw, w ktoÂrych mieszkaøo 1 345 zakonnikoÂw (kapøanoÂw,
braci zakonnych i klerykoÂw).
Dynamiczny rozwoÂj rodziny reformackiej zahamowaøy rozbiory
Polski, skutkiem czego poszczegoÂlne czeÎsÂci naszego kraju dostaøy sieÎ
pod panowanie Austrii, Prus i Rosji, ktoÂre stosowaøy wobec zakonoÂw wrogaÎ politykeÎ. KoniecznosÂcÂ dostosowania granic prowincji do
granic panÂstw, w ktoÂrych znalazøy sieÎ poszczegoÂlne klasztory, sprawiøa, zÇe w latach 1772-1815 kilkakrotnie zmieniaøy one swaÎ przynalezÇnosÂcÂ do prowincji lub tworzyøy tymczasowe jednostki administracyjne. Sytuacja ustabilizowaøa sieÎ w 1815 r. Na obszarze utworzonej
decyzjaÎ Kongresu WiedenÂskiego namiastki panÂstwa polskiego, zwanego KroÂlestwem Polskim, znalazøy sieÎ trzy prowincje: pod patronatem Matki BozÇej Anielskiej, sÂw. Antoniego i WniebowzieÎcia
NMP, uszczuplone o klasztory zniesione w cesarstwie austriackim
i panÂstwie pruskim. PrzywroÂcono tezÇ prowincjeÎ galicyjskaÎ Matki
Boskiej Bolesnej, ktoÂraÎ powoøano do istnienia w 1785 r. z kilku
domoÂw prowincji maøopolskiej i ruskiej. W Wielkim KsieÎstwie PoznanÂskim i na Pomorzu Zachodnim utworzono w 1855 r. z klaszto-
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roÂw prowincji wielkopolskiej i pruskiej oraz innych zakonoÂw nowaÎ,
piaÎtaÎ prowincjeÎ pod patronatem Niepokalanego PoczeÎcia NMP.
W wyniku realizacji ustaw majowych, tzw. kulturkampfu, prowincja
ta w 1875 r. praktycznie przestaøa istniecÂ, ale formalnie przetrwaøa
do 1923 r., zarzaÎdzana do 1890 r. przez prowincjaøa Rogeriusza
Binkowskiego, a potem komisarzy generalnych. WczesÂniej, bo juzÇ
w 1864 r., na mocy ukazu cara Aleksandra II zniesiono trzy wspomniane wyzÇej prowincje reformackie w KroÂlestwie Polskim. ZakonnikoÂw ze skasowanych domoÂw zwieziono do klasztoroÂw etatowych,
ktoÂre, pozbawione napøywu møodych siø, zlikwidowano do 1900 r.
Jedynie klasztor we Wøocøawku doczekaø sieÎ odzyskania przez PolskeÎ niepodlegøosÂci. Pojedynczy zakonnicy ze znoszonych prowincji
wyjechali do StanoÂw Zjednoczonych, aby wraz z przybyøymi tu
wczesÂniej pracowacÂ wsÂroÂd polskich emigrantoÂw. Oni to w 1887 r.
zaøozÇyli klasztor w Pulaski w stanie Wisconsin, ktoÂry w 1888 r. staø
sieÎ siedzibaÎ komisariatu, a w 1939 r. polonijnej prowincji pw. WniebowzieÎcia NMP.
Na ziemiach polskich czasy niewoli faktycznie przetrwaøa reformacka prowincja Matki Boskiej Bolesnej w Galicji. Na mocy konstytucji apostolskiej Leona XIII Felicitate quadam z 4 X 1897 r.,
znoszaÎcej odreÎbnosÂci w Zakonie Braci Mniejszych ObserwantoÂw,
poøaÎczono jaÎ w 1899 r. z galicyjskaÎ prowincjaÎ bernardynoÂw pw. Niepokalanego PoczeÎcia NMP. Zjednoczonej prowincji nadano tytuø
Niepokalanego PoczeÎcia NMP. W 1911 r. dawni reformaci, podobnie jak ich wspoÂøbracia we Wøoszech, podjeÎli starania, w wyniku
ktoÂrych nastaÎpiø podziaø prowincji w granicach, jakie miaøy przed
zjednoczeniem. Prowincja byøych bernardynoÂw pozostaøa przy
swym pierwotnym tytule Niepokalanego PoczeÎcia NMP, a dawnej
prowincji reformackiej, na wniosek zainteresowanych, nadano tytuø
skasowanej w 1864 r. prowincji maøopolskiej, czyli wezwanie Matki
BozÇej Anielskiej. Obydwie prowincje istniejaÎ pod tymi denominacjami do dzisÂ, mimo zmiany mapy ich domoÂw; obydwie tezÇ majaÎ
w Krakowie swoje siedziby prowincjalne. OproÂcz nich saÎ w Polsce
jeszcze trzy inne prowincje Zakonu Braci Mniejszych. W 1923 r.
odrodziøa sieÎ istniejaÎca tylko formalnie dawna prowincja reformatoÂw pw. Niepokalanego PoczeÎcia NMP dzieÎki poøaÎczeniu ze sÂlaÎskim
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komisariatem prowincji sÂw. Jadwigi. W 1932 r. zmieniøa swoje wezwanie na prowincjeÎ WniebowzieÎcia NMP, a jej dom gøoÂwny znajduje sieÎ w Katowicach-Panewnikach. Czwarta prowincja pod wezwaniem sÂw. Jadwigi powstaøa w 1946 r., zrazu jako komisariat utworzony z klasztoroÂw sÂlaÎskiej prowincji pod tymzÇe patronatem, ktoÂre znalazøy sieÎ w granicach Polski. Status samodzielnej prowincji uzyskaøa
w 1972 r., a jej klasztor gøoÂwny miesÂci sieÎ we Wrocøawiu na Karøowicach. PiaÎtaÎ prowincjeÎ pw. sÂw. Franciszka z AsyzÇu erygowano w 1991 r.
z 16 domoÂw poøozÇonych na poÂønocy Polski, a wchodzaÎcych dotaÎd
w skøad trzech prowincji: Matki BozÇej Anielskiej (2 klasztory), Niepokalanego PoczeÎcia NMP (3 domy) i WniebowzieÎcia NMP
(11 klasztoroÂw). SiedzibaÎ prowincjaøa jest klasztor w Poznaniu.
Obecnie istnieje wieÎc w Polsce 5 prowincji Zakonu Braci Mniejszych: jedna pw. Niepokalanego PoczeÎcia NMP jest pochodzenia
obserwanckiego (bernardynÂskiego), dwie reformackiego ± Matki
BozÇej Anielskiej i WniebowzieÎcia NMP, jedna pod patronatem sÂw.
Jadwigi wywodzi sieÎ z ugrupowania rekolektoÂw, piaÎta, majaÎca za
patrona ZaøozÇyciela zakonu, poprzez odziedziczone klasztory
i wspoÂøbraci, ktoÂrzy przeszli ze swoich macierzystych prowincji, kontynuuje tradycje regularnej i sÂcisÂlejszej obserwancji.
2. KLASZTOR W CHEèMIE

GøoÂwnym zÂroÂdøem do dziejoÂw omawianego przez nas klasztoru,
podobnie jak kazÇdego innego domu zakonnego, jest jego kronika.
Posiada jaÎ roÂwniezÇ klasztor w Cheømie, ale dotyczy ona jedynie
pierwszego okresu jego dziejoÂw, obejmuje mianowicie poczaÎtki fundacji i jej dzieje wyøaÎcznie do 1780 r.1 PoÂzÂniej kroniki nie prowadzono azÇ do momentu kasaty klasztoru w 1867 r. wøaÎcznie. Wznowiono
pisanie kroniki po powrocie zakonnikoÂw do Cheøma w 1936 r. Nie
uczyniono tego jednak od razu, ale dopiero po II wojnie sÂwiatowej,
1

Kronika ta nosi tytuø: Archivum Conventus Cheømensis, aktualnie jest przechowywana w Archiwum Prowincji FranciszkanoÂw-ReformatoÂw w Krakowie, bez sygn.
Z tej kroniki pochodzaÎ wszelkie informacje odnoszaÎce sieÎ do poczaÎtkowych dziejoÂw
klasztoru, o ile inaczej nie zaznaczono.
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czeÎsÂciowo korzystajaÎc z notatek prowadzonych na biezÇaÎco2. Dlatego
niniejsze opracowanie nie mozÇe bycÂ kompletne, bo takie wymagaøoby zÇmudnych kwerend, a perspektywa znalezienia czegosÂ nowego
wydaje sieÎ niewielka wobec niedosteÎpnosÂci do materiaøoÂw Archiwum Ruskiej Prowincji ReformatoÂw. Autor korzysta zatem ze zÂroÂdeø aktualnie dosteÎpnych oraz literatury odnoszaÎcej sieÎ do ogoÂlnych
dziejoÂw rodziny zakonnej na ziemiach polskich i przebadanych juzÇ
zagadnienÂ3.
Zanim reformaci pojawili sieÎ w Cheømie, wstaÎpiø do nich tutejszy
rodak Jacek Jaroszewicz, ktoÂry nalezÇy do najwybitniejszych przedstawicieli tej rodziny zakonnej na ziemiach polskich. Urodziø sieÎ 16
VIII 1694 r. w mieszczanÂskiej rodzinie JoÂzefa i Heleny. Po zdobyciu
na miejscu podstawowego i przynajmniej czeÎsÂciowego wyksztaøcenia
sÂredniego dnia 29 XII 1710 r. wstaÎpiø do Maøopolskiej Prowincji
ReformatoÂw pw. Matki BozÇej Anielskiej, rozpoczynajaÎc w Sandomierzu pod imieniem brata Floriana rok proÂby, zwany nowicjatem.
Po jego ukonÂczeniu zøozÇyø sÂluby zakonne, a nasteÎpnie odbyø studia
filozoficzne w ZamosÂciu (1712-1715), a teologiczne w Krakowie
(1715-1718). Tam tezÇ 4 III 1719 r. przyjaÎø sÂwieÎcenia kapøanÂskie.
W latach 1720-1725 byø lektorem filozofii w PrzemysÂlu, Lublinie
i Jarosøawiu, a w latach 1725-1728 teologii w Krakowie i Lwowie.
Natomiast w ZamosÂciu sprawowaø urzaÎd gwardiana (1728-1729)
i kaznodziei (1733-1734). Wchodziø do zarzaÎdu prowincji jako definitor (1734-1737), sekretarz (1737-1744) i kustosz, czyli zasteÎpca
prowincjaøa (1744-1746). W 1741 r. napisaø historieÎ prowincji oraz
zainicjowaø opracowywanie obszernych jej rocznikoÂw. Tom 1 jego
autorstwa opisuje poczaÎtki zakonu w Polsce (1595-1656)4.
2

Notatki te pisane przez roÂzÇnych autoroÂw wraz z innymi dokumentami luzÂnymi
saÎ przechowywane w teczce klasztoru w Cheømie we wspomnianym archiwum.
3
A.J. Szteinke, Bracia Mniejsi Reformaci w Maøopolsce i PinÂczowie do 1864 roku.
ProÂba syntezy, ¹Pietas et Studium. Rocznik WyzÇszego Seminarium Duchownego
Prowincji Matki BozÇej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Krakowieº 1(2008),
s. 23-41.
4
A.J. Szteinke, Jaroszewicz Florian Jacek (1694-1771), reformat. Hagiograf,
polemista, teolog ascet., w: Søownik polskich teologoÂw katolickich, Warszawa 1982,
t. 2, s. 186-188.
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F. Jaroszewicz byø tezÇ obecny przy utworzeniu mocaÎ dekretu
generaøa zakonu Rafaøa de Rossi z 27 IV 1746 r. Ruskiej Kustodii
ReformatoÂw pw. Matki BozÇej Bolesnej, ktoÂra powstaøa z czterech
klasztoroÂw prowincji maøopolskiej, m.in. w Cheømie oraz dwoÂch
nowych fundacji. Jaroszewicz zostaø jej pierwszym przeøozÇonym ±
kustoszem samodzielnym, przyjmujaÎc podczas swej kadencji (1746-1749) trzy dalsze klasztory. Po zøozÇeniu urzeÎdu kustosza nadal odgrywaø duzÇaÎ roleÎ w organizowaniu zÇycia tej nowo powstaøej jednostki
administracyjnej, beÎdaÎc w latach 1761-1763 definitorem, a po jej
wyniesieniu do godnosÂci prowincji w 1763 r. sprawowaø przez jednaÎ
kadencjeÎ (1763-1766) obowiaÎzki kustosza, czyli zasteÎpcy prowincjaøa.
Opracowaø kodeks ustawodawstwa partykularnego prowincji, zwany
Statutami Prowincji i podreÎcznik dla nowicjatu. W latach 1749-1751
byø magistrem nowicjatu w SaÎdowej Wiszni, a od l756 do 1766 r.
peøniø funkcjeÎ archiwisty i chronologa kustodii, a nasteÎpnie prowincji. Wydaø instrukcjeÎ, wedøug ktoÂrej pisano kroniki poszczegoÂlnych
domoÂw. Znany jest przede wszystkim jako autor zÇywotoÂw sÂwieÎtych
i sÂwiaÎtobliwych PolakoÂw: Matka SÂwieÎtych Polska (LwoÂw 1767), ktoÂre
w okresie niewoli narodowej miaøo jeszcze dwa wydania: w Piekarach
SÂlaÎskich 1850 r. oraz w Poznaniu w 1893-1896. Ostatnie lata zÇycia
speÎdziø w Cheømie, gdzie tezÇ zmarø 11 II 1771 r. i zostaø pochowany
w podziemiach kosÂcioøa5.
WøasÂnie wtedy, kiedy o. F. Jaroszewicz nalezÇaø do zarzaÎdu prowincji maøopolskiej (1734-1746), Andrzej Wolski, podseÎdek cheømski
zøozÇyø swaÎ oferteÎ fundacji klasztoru w Cheømie. Dnia 8 XII 1737 r. o.
prowincjaø Ildefons ZÇelaszkiewicz zamianowaø o. Symforiana Arakieøowicza, aktualnego gwardiana klasztoru w ZamosÂciu, b. kustosza i lektora teologii swym delegatem i komisarzem dla tej sprawy.
Gdy zasÂ Definitorium Prowincji zgodziøo sieÎ na przyjeÎcie fundacji (28
II 1738 r.), byø prefektem budowy kosÂcioøa i klasztoru. Oficjalnie
zakonÂczyøa jaÎ konsekracja kosÂcioøa i przekazanie zakonnikom domu
gotowego do zamieszkania. Dokonaøo sieÎ to w VII niedzieleÎ po
Zesøaniu Ducha SÂwieÎtego, to jest dnia 19 VII 1750 r. Ceremonii
przewodniczyø biskup cheømski JoÂzef Eustachy Szembek, ktoÂry wraz
5

TamzÇe.
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z kosÂcioøem konsekrowaø siedem oøtarzy. W gøoÂwnym oøtarzu zgodnie z tradycjaÎ byøo UkrzyzÇowanie Chrystusa, a patronami oøtarzy
bocznych byli m.in. NajsÂwieÎtsza Maryja Panna w wyobrazÇeniu Niepokalanego PoczeÎcia, sÂw. Andrzej Apostoø, patron kosÂcioøa, sÂw.
Franciszek z AsyzÇu, sÂw. Antoni z Padwy i sÂw. Piotr z Alkantary.
W 1751 r. umieszczono w kosÂciele stacje drogi krzyzÇowej, a w roku
nasteÎpnym znalazøy sieÎ one takzÇe w kruzÇgankach, ktoÂre wystawiono
dzieÎki ofiarom roÂzÇnych dobrodziejoÂw zebranym przez o. gwardiana
Cyryla Oøtarzewskiego.
2. ZÇYCIE W KLASZTORZE

Klasztor cheømski dzieliø losy prowincji ruskiej do konÂca jej istnienia (1785), potem wchodziø w skøad kustodii sÂw. Anny, a w latach
1800-1864 nalezÇaø znowu do prowincji maøopolskiej. Do Zakonu
Braci Mniejszych powroÂciø dopiero w 1936 r. èaÎcznie zatem jako
dom zakonny istniaø 189 lat. W pierwszym okresie jego egzystencji
(1742-1864) rodzina zakonna przecieÎtnie liczyøa 20 zakonnikoÂw: 10
kapøanoÂw, 6 klerykoÂw ± studentoÂw filozofii i 4 braci zakonnych.
Klasztor byø od poczaÎtku domem formacyjnym. Przez dwa lata
(1746-1748) byø tu nowicjat nowo utworzonej kustodii ruskiej, ktoÂrego magistrem byø o. Rafaø Wodziankiewicz. Od 1748 r. prowadzono tu studia filozoficzne, ktoÂre trwaøy od dwoÂch do trzech lat. ObowiaÎzywaø Regulamin studioÂw Prowincji oo. ReformatoÂw Matki BozÇej
Bolesnej na Rusi, opracowany przez o. S. Kleczewskiego, nasteÎpnie
uchwalony na kapitule prowincjalnej odprawionej w lipcu tegozÇ roku, poÂzÂniej zatwierdzony przez generaøa zakonu o. Paschalisa z Varese i wreszcie opublikowany w 1776 r. przez o. prowincjaøa Filipa
Wojnarowicza6. Klerycy søuchali wykøadoÂw lektoroÂw posøugujaÎcych
sieÎ wøasnymi skryptami opracowanymi zgodnie z zaøozÇeniami szkoøy
franciszkanÂskiej. FilozofieÎ wykøadano na podstawie Komentarzy JaA.J. Szteinke, ZÂroÂdøa do dziejoÂw Zakonu Braci Mniejszych ReformatoÂw
w Polsce oraz na SÂaÎsku (1621-1900), w: Franciszkanie w Polsce XVI-XVIII wieku,
NiepokalanoÂw 2003, cz. 2, s. 59.
6
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na Dunsa Szkota do pism Arystotelesa. PoÂzÂniej wraz z wyodreÎbnianiem sieÎ osobnych dyscyplin posøugiwano sieÎ drukowanymi podreÎcznikami, nie zawsze autoroÂw franciszkanÂskich. Zapleczem dla studioÂw
byøa dobrze wyposazÇona i uporzaÎdkowana biblioteka klasztorna,
o czym sÂwiadczaÎ zachowane jej katalogi z lat 1786, 1818, 1860 i 18657.
3. DZIAèALNOSÂCÂ KLASZTORU
3.1. POSèUGA DUSZPASTERSKA

SøuzÇbeÎ BozÇaÎ zainicjowano w tymczasowej kaplicy drewnianej.
Dnia 2 VIII 1743 r., tj. w UroczystosÂcÂ Matki BozÇej Anielskiej, ks.
JoÂzef Pulski, archidiakon cheømski, odprawiø pierwszaÎ mszeÎ sÂw. Kronikarz zanotowaø, zÇe pijarzy z saÎsiedniego kosÂcioøa Rozesøania ApostoøoÂw wypozÇyczyli na teÎ okazjeÎ kielich oraz szaty liturgiczne. Zapewne wkroÂtce potem reformaci sprawili sobie konieczne naczynia
i paramenty, by moÂc codziennie sprawowacÂ EucharystieÎ.
Reformaci od samego poczaÎtku przybycia na ziemie polskie na co
dzienÂ stwarzali wiernym uczeÎszczajaÎcym do ich kosÂcioøoÂw szerokie
mozÇliwosÂci uczestnictwa we mszy sÂw., odprawianej kolejno przez
kapøanoÂw w godz. 6-11. Wiemy na pewno, zÇe w Cheømie tak czyniono jeszcze na poczaÎtku lat szesÂcÂdziesiaÎtych XIX w., skoro wspoÂøczesny pamieÎtnikarz zaznaczyø: ¹zaraz w poczaÎtkach [pobytu w Cheømie]
dostrzegøem, zÇe w parafii ks. Reformaci majaÎ widocznaÎ i niewaÎtpliwaÎ
przewageÎ nad caøaÎ obrzaÎdku øacinÂskiego ludnosÂciaÎ, a to z powodu, izÇ
wieÎkszy w ich kosÂciele nizÇ w naszym [pijarskim] panowaø porzaÎdek
[...]. Ks. Reformaci zmuszeni byli o 10-ej rano konÂczycÂ swe nabozÇenÂstwo, aby nie robicÂ uszczerbku nabozÇenÂstwu parafialnemuº8. Podczas sprawowania Eucharystii dawali wiernym mozÇliwosÂcÂ skorzystania z sakramentu pokuty. Kazania gøosili w kosÂciele wøasnym, ale
czynili to takzÇe w sÂwiaÎtyniach parafialnych, w ktoÂrych ponadto prze7

TamzÇe, s. 69.
A. SøotwinÂski, Wspomnienia z niedawnej przeszøosÂci, cz. I (1860-1871), KrakoÂw
1892, s. 11, 12.
8
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prowadzali misje ludowe, stosujaÎc sieÎ do regulaminu ogøoszonego na
kongregacji kustodialnej 10 VI 1757 r. w Dederkaøach Wielkich9.
Reformaci za wzorem sÂw. Franciszka z AsyzÇu szerzyli kult Chrystusa w Jego CzøowieczenÂstwie, czego gøoÂwnym wyrazem byøa scena
UkrzyzÇowania w oøtarzu gøoÂwnym. W okresie SÂwiaÎt BozÇego Narodzenia wystawiali atrakcyjnie urzaÎdzone szopki. W trzy ostatnie dni
karnawaøu przed sÂrodaÎ popielcowaÎ odprawiali nabozÇenÂstwo 40-godzinne. UczestniczaÎcy w nim zyskiwali odpust zupeøny. PodobnaÎ
øaskaÎ papiezÇ Klemens XIII ubogaciø w 1760 r. uczestnikoÂw nabozÇenÂstwa pasyjnego odprawianego w piaÎtki Wielkiego Postu, zwanego
kroÂtko ¹piaÎtkami marcowymiº. Obejmowaøo ono celebracjeÎ mszy
sÂw. z døuzÇszym kazaniem oraz wzieÎcie udziaøu w drodze krzyzÇowej.
NabozÇenÂstwa te cieszyøy sieÎ duzÇaÎ popularnosÂciaÎ wsÂroÂd wiernych
roÂwniezÇ z tego wzgleÎdu, zÇe reformaci zapraszali na nie okolicznych
ksieÎzÇy, stwarzajaÎc tym samym uczestnikom dogodnaÎ okazjeÎ do odbycia spowiedzi wielkanocnej. DzieÎki temu peøniøy one zadanie obecnych rekolekcji wielkopostnych, ktoÂre na staøe weszøy do praktyki
duszpasterskiej dopiero w XX w. NabozÇenÂstwo drogi krzyzÇowej we
wszystkich kosÂcioøach reformackich odprawiano ponadto przez caøy
rok w piaÎtki.
SzczegoÂlnym kultem wsÂroÂd wiernych cieszyø sieÎ sÂw. Antoni
z Padwy, czego wyrazem jest liczba ponad tysiaÎca osoÂb uczestniczaÎcych w odpusÂcie odprawionym z racji jego sÂwieÎta w 1861 r.10 W tym
tezÇ czasie sporo wiernych wstaÎpiøo do III Zakonu sÂw. Franciszka,
odnowionego przez o. prowincjaøa Konrada Piramowicza.
3.2. POSTAWA PATRIOTYCZNA

Poza duszpasterstwem mozÇna cosÂ wieÎcej opowiedziecÂ jedynie
o postawie patriotycznej reformatoÂw cheømskich, ktoÂra wyraziøa sieÎ
9

A.B. Sroka, Prawo i zÇycie polskich reformatoÂw, KrakoÂw 1975, s. 208. Jedynym
zÂroÂdøem, ktoÂre moÂwi o uczestnictwie reformatoÂw cheømskich w prowadzeniu misji
ludowych saÎ funkcje prefektoÂw tychzÇe misji odnotowane w skøadzie rodziny klasztornej: o. Ryszarda Horna w latach 1761-1762 i o. Filipa Wojnarowicza w latach 1765-1766.
10
A. SøotwinÂski, Wspomnienia, s. 24-25.
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w ich zaangazÇowaniu w manifestacjach religijno-patriotycznych przed
powstaniem styczniowym (1861-1862), jak tezÇ w samym powstaniu
(1863-1864)11. Czynnie wøaÎczyli sieÎ w nurt tychzÇe manifestacji, ktoÂre
poczaÎwszy od 30 rocznicy powstania listopadowego (29 XI 1860 r.),
objeÎøy caøe KroÂlestwo Polskie. JednaÎ z gøosÂniejszych byøo ich uczestnictwo we mszy sÂw. odprawionej w dniu 8 III 1861 r. w katedrze przez
bpa unickiego Jana Teraszkiewicza za pieÎciu uczestnikoÂw manifestacji polegøych w Warszawie dnia 5 II tego roku. Reformaci zgodnie
z wczesÂniej opracowanym harmonogramem uroczystosÂci odsÂpiewali
pierwszy nokturn i odprawili mszeÎ sÂw. Podobnie uczynili pijarzy.
UroczystaÎ sumeÎ celebrowaø biskup. Jednak na wniosek ks. WoÂjcickiego intencjeÎ modlitwy zapowiedziaø ks. SøotwinÂski, bo hierarcha nie
miaø silnego gøosu: ¹Za braci naszych zamordowanych na ulicach
Warszawy przez Moskali, zmoÂwmy 3 Ojcze nasz, 3 ZdrowasÂ Maryjo
i wieczny odpoczynekº. Biskup przestraszyø sieÎ takiego sformuøowania i zawoøaø: ¹Nie, nie. ZmoÂwcie za tych prawowiernych, za ktoÂrych
dzisÂ nabozÇenÂstwo przypadaº. Trudno sieÎ dziwicÂ oburzeniu wiernych
oraz ich gøosÂnych protestoÂw, w ktoÂrych nazwano biskupa ¹tchoÂrzem,
oszustem i nikczemnikiemº. Kilkunastu møodych chøopcoÂw udaøo sieÎ
do lasu, gdzie z drewna wykonali krzyzÇ, ktoÂry posÂwieÎcono przed
katedraÎ, a nasteÎpnie umieszczono obok figury Matki BozÇej przed
kosÂcioøem reformatoÂw. Miaø napis: ¹KrzyzÇ za polegøychº12.
Szerokim echem odbiøa sieÎ tezÇ akcja przeprowadzona podczas
odpustu sÂw. Antoniego (13 VI 1861 r.). OtoÂzÇ mieszczanÂstwo wykorzystaøo duzÇaÎ liczbeÎ wiernych zgromadzonych z tej okazji do urzaÎdzenia ¹kociej muzykiº, poprzez ktoÂraÎ wyrazÇono publicznaÎ pogardeÎ
znienawidzonemu przez PolakoÂw za søuzÇalczosÂcÂ wobec Rosjan ks.
JoÂzefowi WoÂjcickiemu, bliskiemu wspoÂøpracownikowi zniedoøeÎzÇniaøego bpa J. Teraszkiewicza. SÂwiadek donosiø: ¹Wobec przeszøo tysiaÎca ludzi jako niedzÂwiedzia z wielkim triumfem po goÂrze go [WoÂjcickiego] oprowadzano wsÂroÂd huku beÎbnoÂw, traÎb, haøasu dzwonkoÂw
11
A.J. Szteinke, ZaangazÇowanie patriotyczne meÎskich zakonoÂw franciszkanÂskich w XIX wieku na przykøadzie reformatoÂw, w: Dzieøo SÂwieÎtego Franciszka
z AsyzÇu. Projekcja w kulturze i duchowosÂci polskiej XIX i XX wieku, Warszawa
2004, s. 428-444.
12
A. SøotwinÂski, Wspomnienia, s. 18-19.
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i wszelkich zmieszanych dzÂwieÎkoÂw wydobywanych z miednic i raÎdli
reformackich. Søowem wybryki spoteÎgowaøy sieÎ do gøosÂnego skandalu. Wskutek tego bp Teraszkiewicz wysøaø raport do Muchanowa, zÇe
katedra oraz godnosÂcÂ biskupia przez muzykeÎ kociaÎ zostaøy straszliwie
zniewazÇone i sÂwieÎtokradzko sprofanowane. Biskup pomocy rzaÎdowej zawezwaø, a rzaÎd moskiewski wydelegowaø KrzyzÇanowskiego,
naczelnika zÇandarmoÂw z Krasnegostawu, Witkowskiego, adiutanta
generaøa Chruszczewa z Lublina i czøonka saÎdu w Cheømie KrajenÂskiego. Ta komisja przybywszy na miejsce obraøa sobie nasze Collegium na siedlisko i przesøuchaøa 400 roÂzÇnych osoÂb. TresÂcÂ ich oskarzÇenia byøa taka, zÇe ks. Gwardian ReformatoÂw [Euzebiusz Michalski], ja [Adam SøotwinÂski] i Dr Strzelbicki bylisÂmy gøoÂwnymi tej
kociej muzyki inicjatorami i doradcamiº13.
NajwieÎksze jednak nasilenie wspomnianych manifestacji przypadøo na okres od poøowy sierpnia do poøowy pazÂdziernika 1861 r.
Na duzÇaÎ skaleÎ zaczeÎto stawiacÂ pamiaÎtkowe figury. O. Ludwik BozÇentowicz byø jednym z inicjatoroÂw budowy pomnika dla uczczenia
rocznicy bitwy kosÂciuszkowcoÂw pod DubienkaÎ w 1792 r. i zbieraø
nanÂ skøadki. Dnia 16 VIII 1861 r. wziaÎø udziaø w manifestacji zorganizowanej z okazji jego posÂwieÎcenia, podczas ktoÂrej zaproszony
przezenÂ o. Jukundyn Bielak, miejscowy lektor, wygøosiø kazanie
o charakterze antyrzaÎdowym. OstrzezÇony przed grozÇaÎcaÎ mu zsyøkaÎ
na Sybir, zbiegø za graniceÎ i juzÇ w poøowie 1862 r. znalazø sieÎ w Ziemi
SÂwieÎtej. Gdy dotarøy donÂ wiesÂci o wybuchu powstania (nocaÎ 22/23
I 1863 r.), to w WielkaÎ SÂrodeÎ i Wielkanoc (1, 5 IV) odprawiø w jego
intencji msze sÂw. w kosÂciele NajsÂwieÎtszego Zbawiciela w Jerozolimie,
w ktoÂrych Polacy, jak wspomina Feliks BorunÂ, uczestniczyli ¹z pøaczem i økaniem, proszaÎc Boga o miøosierdzie dla naszego kraju i dla
caøego naroduº. DzieÎkujaÎc zasÂ Janowi DziaøynÂskiemu za nadesøanie
¹Dziennika PoznanÂskiegoº, w lisÂcie z 13 IV 1863 r. odnioÂsø sieÎ do
swojej niedawnej pracy konspiracyjnej w Cheømie: ¹Wielkim zaprawdeÎ jest szczeÎsÂciem dla mnie, zÇe w tak dalekich stronach mogeÎ
posøyszecÂ o bohaterskich czynach rodakoÂw moich zadziwiajaÎcych
heroizmem sÂwiat caøy, ktoÂrym wszeÎdzie, a szczegoÂlniej w ciaÎgu lat
13

TamzÇe, s. 24-25.
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dwoÂch ubiegøych w dziele odrodzenia drogiej nam wszystkim Ojczyzny w zawodzie kapøanÂskim z zapaøem søuzÇyøem. DzisÂ, nie mogaÎc im
tych samych usøug oddawacÂ, przynajmniej z Golgoty wnoszeÎ przed
Tron NajwyzÇszego wraz z pielgrzymami najgoreÎtsze modøy o wyswobodzenie Polski z jarzma zÇelaznej niewoliº.
Wydany 14 X 1861 r. zakaz organizowania manifestacji na ulicach
spowodowaø ich przeniesienie do kosÂcioøoÂw i nadanie im charakteru
patriotycznych nabozÇenÂstw, podczas ktoÂrych sÂpiewano BozÇe cosÂ PolskeÎ i Z dymem pozÇaroÂw. O. Zachariasza Mikoøajczyka, gwardiana
(1861-1864), za dopuszczanie do tychzÇe sÂpiewoÂw oddano pod nadzoÂr
policyjny. Ojcowie: E. Michalski, poprzedni gwardian (1860-186l)14
i L. BozÇentowicz weszli ponadto w miejscowe struktury powstanÂczego RzaÎdu Narodowego, uczestniczaÎc w jego naradach. O. Ludwik
prowadziø roÂwniezÇ agitacjeÎ wsÂroÂd chøopoÂw i odbieraø przysieÎgi od
zwerbowanych, m.in. takzÇe od poÂzÂniejszego zdrajcy Aleksandra Starczewskiego. W poøowie 1862 r. przeniesiony do Sandomierza uniknaÎø
represji. Jego praceÎ konspiracyjnaÎ kontynuowaø przybyøy w tym samym czasie do Cheøma o. Wincenty Markiewicz, ktoÂry byø ponadto
kapelanem naczelnika okreÎgu cheømskiego Leona Niemirowskiego.
Gdy tenzÇe skazaø na sÂmiercÂ zdrajceÎ Starczewskiego, reformat skutecznie przekonaø wykonawcoÂw wyroku do jego realizacji. WkroÂtce
wøadze rosyjskie aresztowaøy czøonkoÂw organizacji podziemnej, m.in.
o. W. Markiewicza, osadzajaÎc ich w twierdzy zamojskiej. Wielki
KsiaÎzÇe Konstanty, namiestnik KroÂlestwa, w lisÂcie z 9 XII 1862 r. do
swego brata, cara Aleksandra II, komentujaÎc te wydarzenia, pisaø:
¹Jak ci sieÎ to podoba? Co nalezÇy saÎdzicÂ o narodzie i duchowienÂstwie, posÂroÂd ktoÂrego podobne zdarzenie mozÇe zaistniecÂ w XIX stuleciu [...]. Nieodzownym okazÇe sieÎ wykonanie czynu odstraszajaÎcego
i skazanie na sÂmiercÂ Niemirowskiego oraz ks. Markiewicza. To beÎdzie
konieczne, zÇeby wystraszycÂ partieÎ rewolucji i na terror odpowiedziecÂ
terrorem, a takzÇe pokazacÂ, zÇe rzaÎd nie ma zamiaru zÇartowacÂ. ZaboÂjstwo
14
Michalski Stanisøaw Ignacy, w zakonie Euzebiusz urodziø sieÎ 15 X 1828 r.
w Stopnicy w rodzinie Andrzeja i Marianny Spryndaøowicz. Dnia 25 VIII 1843 r.
wstaÎpiø do maøopolskiej prowincji reformatoÂw, gdzie rok potem zøozÇyø sÂluby zakonne. SÂwieÎcenia kapøanÂskie przyjaÎø w 1851 r. Zmarø w 1867 r. Ks. W. R., Z dekanatu
olkuskiego, ¹PrzeglaÎd Katolickiº, 24(1886), s. 187; APRK, Kartoteka pers.
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ksieÎdza beÎdzie wielkim skandalem, ale to nie nasza wina. Daj BozÇe, aby
to miaøo skutek dobroczynny na pozostaøe duchowienÂstwoº15.
RzeczywisÂcie, Audytoriat Polowy decyzjaÎ z 22 IV 1863 r. skazaø
W. Markiewicza na kareÎ sÂmierci, ktoÂraÎ jednak namiestnik 24 tego
miesiaÎca zamieniø na 6 lat katorgi w syberyjskich kopalniach rudy.
Ten wszakzÇe zmarø na Syberii juzÇ na poczaÎtku odbywania kary, bo
w 1 poøowie 1865 r.16
Kiedy powstanie wybuchøo w nocy 22 na 23 I 1863 r., juzÇ pierwszego dnia z kosaÎ w reÎku polegø w potyczce pod MaøaÎ BukowaÎ koøo
Cheøma brat zakonny Bernard BanasÂ. Niedøugo potem zaweÎdrowaø
w GoÂry SÂwieÎtokrzyskie o. Cyprian Wietecha, kaznodzieja zewneÎtrzny klasztoru w Cheømie. 11 II 1863 r. zginaÎø on wraz z ks. Szymonem
PozÇycinÂskim, kanonikiem regularnym, juzÇ po zakonÂczeniu bitwy oddziaøoÂw Mariana Langiewicza pod SÂwieÎtym KrzyzÇem17. Nie wiadomo, kiedy o. Roman JarzenÂski zostaø kapelanem oraz w jakim oddziale powstanÂczym peøniø swe obowiaÎzki. Jedno wydaje sieÎ pewnym,
zÇe uniknaÎø represji. Natomiast brata Piotra KuteÎ ukarano banicjaÎ za
blizÇej niesprecyzowany udziaø w powstaniu. W sÂwietle tych faktoÂw
wydaje sieÎ zasadnym decyzja rzaÎdu rosyjskiego o likwidacji klasztoru
cheømskiego w 1864 r. za czynny udziaø jego zakonnikoÂw w powstaniu.
Â T BRACI MNIEJSZYCH DO CHEèMA W 1936 R.
4. POWRO
Â W WSPO
Â èCZESNYCH18
ORAZ ICH PRACA DO CZASO

Po 72 latach zakonnicy prowincji Matki BozÇej Anielskiej powroÂcili do Cheøma. Dnia 27 VI 1936 r. zamieszkali w pomieszczeniach
15

Powstanie Styczniowe. Materiaøy i dokumenty. Korespondencja namiestnikoÂw
KroÂlestwa Polskiego z lat 1861-1863, Wrocøaw 1973, s. 306-307.
16
TamzÇe, s. 313, 315, 339, 360; E. Niebelski, DuchowienÂstwo lubelskie, s. 476.
ZÂroÂdøa zakonne (KsieÎga zmarøych klasztoru w Pilicy) podajaÎ inne daty jego sÂmierci:
31 III i 22 V 1865 r.
17
E. Niebelski, Kanonicy regularni luteranÂscy w powstaniu 1863 roku i ich poÂzÂniejsze losy, ¹Nasza PrzeszøosÂcÂº 110(2008), s. 294-296, 308.
18
A.J. Szteinke, ZÇycie i prace o. Leonarda Mikoøaja Jana Tatary OFM (1904-1994), ¹Studia FranciszkanÂskieº 12(2002), s. 607-609.
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rektora kosÂcioøa. Byøo ich trzech, dwoÂch kapøanoÂw: o. Szymon KrzeminÂski (1886-1960) jako gwardian, o. Krystyn Gondek oraz brat
Euzebiusz Bogunia. PrzeøozÇony, majaÎc upowazÇnienie o. prowincjaøa
Anatola Pytlika, podjaÎø starania o odzyskanie klasztoru, ktoÂry wraz
z wystawionymi obok budynkami miesÂciø Liceum Pedagogiczne. Jednak niezbyt taktownym posteÎpowaniem w czasie sporu o korytarz
kosÂcielny zaszkodziø sprawie rewindykacji klasztoru. StaÎd zarzaÎd
prowincji uznaø za rzecz koniecznaÎ zmianeÎ na stanowisku gwardiana
i dnia l VII 1937 r. na swym posiedzeniu w Wieliczce wybraø o.
Leonarda TatareÎ na gwardiana, dodajaÎc mu do pomocy dwoÂch møodych ojcoÂw: Juliana KapaøkeÎ i Filipa Lepiarczyka oraz brata Brunona
Zembola. Taka obsada klasztoru umozÇliwiøa rozwinieÎcie wieÎkszej
dziaøalnosÂci na polu pracy misyjnej i rekolekcyjnej. W roku 1938
przeprowadzono 13 serii misji ludowych i rekolekcji, a w pierwszej
poøowie 1939 r. 8 serii rekolekcji. Ojcowie Julian i Filip uczyli
w szkole. Klasztor obsøugiwaø WojewoÂdzki Szpital Psychiatryczny,
w ktoÂrym w 1938 r. udzielono 7 500 Komunii sÂw. Zakonnicy czeÎsto
udawali sieÎ z pomocaÎ duszpasterskaÎ do blizÇszych i dalszych parafii.
O. Leonard zorganizowaø uroczystosÂcÂ 200-lecia istnienia klasztoru, urzaÎdzajaÎc triduum ku czci sÂw. Franciszka (2-4 X 1938). W notatkach przeznaczonych do kroniki napisaø:
¹Przy wydajnej pracy sioÂstr Trzeciego Zakonu przygotowalisÂmy
i ozdobilisÂmy nasz skromny kosÂcioÂøek. Te przygotowania dodawaøy
jeszcze wieÎcej nastroju majaÎcych nastaÎpicÂ uroczystosÂci. Przebieg uroczystosÂci byø podniosøy. 40-godzinne wystawienie NajsÂwieÎtszego Sakramentu wywoøaøo skupienie. Kazania gøoszone przez naszych ojcoÂw objasÂniaøy tajemniceÎ NajsÂwieÎtszego Sakramentu i przypominaøy
wiernym ukochanaÎ postacÂ sÂw. Franciszka w obrazach miøosÂci Boga,
miøosÂci blizÂniego. Dnia 3 X przygotowano krzyzÇ, ktoÂry miaø stanaÎcÂ na
dziedzinÂcu przed kosÂcioøem (po prawej stronie od wejsÂcia) na pamiaÎtkeÎ tego jubileuszu. Na krzyzÇu wypisano hasøo Franciszkowe
«PokoÂj i Dobro» 1738-1938. Wieczorem tego samego dnia przy pomocy p. Suchonia zatknieÎto ten krzyzÇ na miejscu wyznaczonym. Dnia
4 X w uroczystosÂcÂ sÂw. Franciszka, sumeÎ celebrowaø ks. Dziekan
Wacøaw Kosior, proboszcz parafii Rozesøania ApostoøoÂw, kazania
wygøosiø ks. Wøadysøaw Forkiewicz, pierwszy wikary parafii «na goÂr-
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ce». Po sumie Przewielebny O. Prowincjaø ± o. Anatol Pytlik ± ktoÂry
przez caøy przeciaÎg czasu tych uroczystosÂci zaszczycaø nasz klasztor
swojaÎ obecnosÂciaÎ, przystaÎpiø do posÂwieÎcenia krzyzÇa pamiaÎtkowego.
W przemoÂwieniu zaznaczyø, czym jest krzyzÇ w zÇyciu naszym, moÂwiø
o drodze krzyzÇa naszych OjcoÂw i Braci tego klasztoru dla wiary
i polskosÂci wywiezionych na Sybir, na wygnanie. Jeszcze te mury
klasztorne usÂwieÎcone pokutaÎ i modlitwaÎ naszych ojcoÂw powroÂcaÎ do
nas. ± Na zakonÂczenie urzaÎdzono uroczystaÎ procesjeÎ po dziedzinÂcu
kosÂcielnym i odsÂpiewano dzieÎkczynne «Te Deum». UroczystosÂci
zamknieÎto «Transitus» ± ceremoniaÎ klasztornaÎ upamieÎtniajaÎcaÎ chwileÎ sÂmierci sÂw. O. Franciszka i ucaøowaniem relikwii sÂw. O. Franciszka. UroczystosÂci mineÎøy, pozostaø døugo bøogi nastroÂj, pozostaø krzyzÇ,
ktoÂry ma i dla nas bycÂ drogowskazem w pracy naszejº.
W innym miejscu zanotowaø:
¹Ustosunkowanie sieÎ ludzi prostych do klasztoru wyjaÎtkowe.
OfiarnosÂcÂ na rzecz klasztoru przypominaøa czasy Franciszkowe, kiedy to ludzie sami przynosili zakonnikom, co byøo im potrzebne:
chleb, masøo, mleko, cukierº.
Nie byøo wieÎc potrzeby zbierania ofiar w kosÂciele, a przeprowadzono kilka powazÇniejszych prac restauracyjnych: gruntowny remont
dachu kosÂcielnego, pokrycie go w caøosÂci blachaÎ cynkowaÎ, rekonstrukcja sygnaturki wedøug wzoru krakowskiego kosÂcioøa pw. sÂw.
Kazimierza przy ul. Reformackiej 4 i pokrycie jej miedziaÎ. Sprawiono figury do szopki i rzezÂbiony krucyfiks. Nabyto go na konkursie
w Krakowie i umieszczono w kruchcie. Sprowadzono z Biecza wartosÂciowy obraz sÂw. Antoniego (szkoøa holenderska), a z Krakowa
obraz Matki BozÇej i po odnowieniu umieszczono je w oøtarzach,
w miejscu dotychczasowych figur gipsowych. Na wzoÂr gøoÂwnego
oøtarza z Kazimierza Dolnego wykonano plan rekonstrukcji wielkiego oøtarza.
Sprawa oddania klasztoru w Cheømie staøa sieÎ wsÂroÂd innych
podobnych przedmiotem rozmoÂw delegata rzaÎdu ministra WR i OP
Wojciecha SÂwieÎtosøawskiego i delegata Stolicy Apostolskiej, prymasa kardynaøa Augusta Hlonda, ktoÂre to rozmowy wznowiono w 1936 r.
SposÂroÂd 384 budynkoÂw zgøoszonych przez KosÂcioÂø do zwrotu panÂstwo uznaøo, zÇe tylko 128 mozÇe bycÂ brane pod uwageÎ. Po sfinalizo-
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waniu rozmoÂw panÂstwo miaøo przekazacÂ KosÂcioøowi 85 budynkoÂw14.
Byø wsÂroÂd nich roÂwniezÇ klasztor reformacki w Cheømie. OproÂcz
budynku zakonnicy mieli otrzymacÂ czeÎsÂcÂ ogrodu na szerokosÂcÂ klasztoru azÇ do przeciwlegøego muru. TeÎ decyzjeÎ miaø ratyfikowacÂ sejm na
jesiennej sesji 1939 r.
NiezalezÇnie od tego powstaø projekt, aby kosÂcioÂø zakonny przeznaczycÂ dla duszpasterstwa møodziezÇy. Klasztor zasÂ wraz z ogrodem
odstaÎpicÂ szkole. Za uzyskane pieniaÎdze wzniesÂcÂ nowaÎ sÂwiaÎtynieÎ
i klasztor w dzielnicy kolejowej, ktoÂrej budoweÎ rozpoczeÎto w 1928 r.
w zwiaÎzku z planem przeniesienia do Cheøma siedziby Radomskiej
Dyrekcji Kolei PanÂstwowych. Po 10 latach przerwy spowodowanej
kryzysem gospodarczym oraz zabiegami Radomia o utrzymanie
w swym miesÂcie centrali dyrekcji wznowiono prace przy wykanÂczaniu budynku dla biur wspomnianej instytucji oraz mieszkanÂ dla jej
pracownikoÂw. Obiekt sakralny, pod ktoÂry miasto dawaøo plac, miaø
bycÂ czynnikiem stabilizujaÎcym zÇycie ludnosÂci owej dzielnicy. Inicjatywa wysunieÎta przez wøadze miejskie Cheøma zyskaøa aprobateÎ o.
prowincjaøa A. Pytlika i biskupa lubelskiego Mariana Fulmana, ktoÂry
w rozmowie z o. Leonardem zapewniø, zÇe powierzy zakonowi duszpasterstwo parafialne. Wszystkie te plany pokrzyzÇowaø wybuch II
wojny sÂwiatowej w dniu 1 IX 1939 r.
Na jej poczaÎtku klasztor cheømski, chociazÇ ciasny, gosÂciø w swych
murach kilku klerykoÂw, ktoÂrzy na polecenie o. prowincjaøa A. Pytlika wyruszyli na WschoÂd. Spodziewano sieÎ powszechnie, zÇe front
zatrzyma sieÎ na WisÂle i uda sieÎ w ktoÂrymsÂ ze wschodnich klasztoroÂw
zorganizowacÂ studia. Byø wsÂroÂd nich alumn Dominik DrabczynÂski,
ktoÂry tutaj podjaÎø decyzjeÎ przyøaÎczenia sieÎ do oddziaøu wojska polskiego, z nim tezÇ udaø sieÎ na WschoÂd i wraz z nimi zginaÎø w Katyniu.
Dnia 19 XI 1939 r. aresztowano wszystkich zakonnikoÂw, zatrzymujaÎc
ich w siedzibie policji, a wieczorem wywieziono do wieÎzienia na
Zamku w Lublinie. Dnia 18 VI 1940 r. przetransportowano ich do
obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen pod Berlinem, a 14 XII
do obozu w Dachau pod Monachium. Tutaj w nieludzkich warunkach bytowania i pracy dwoÂch zakonnikoÂw cheømskich, a mianowicie
o. Krystyn Gondek z pierwszej obsady klasztoru w 1936 r. i brat
Brunon Zembol juzÇ w 1942 r. oddaøo zÇycie za KosÂcioÂø i OjczyzneÎ,
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co urzeÎdowo potwierdziø Ojciec SÂwieÎty Jan Paweø II, zaliczajaÎc ich 13
VI 1999 r. w Warszawie do grona 108 Bøogosøawionych MeÎczennikoÂw II wojny sÂwiatowej19. Natomiast o. gwardian Leonard w dniu 29
IV 1945 r. doczekaø sieÎ wyzwolenia obozu przez armieÎ amerykanÂskaÎ20. DzieÎki staraniom rodzin w marcu 1940 r. zwolniono z tegozÇ
obozu o. Filipa, a 26 II 1942 r. o. Juliana. Obydwaj od razu powroÂcili
do Cheøma i do konÂca wojny pracowali w duszpasterstwie przy parafii Rozesøania ApostoøoÂw. W sierpniu 1944 r. przeniesÂli sieÎ do
odzyskanego dla kultu kosÂcioøa franciszkanÂskiego. OdtaÎd nieprzerwanie azÇ do naszych czasoÂw bracia mniejsi søuzÇaÎ z oddaniem spoøeczenÂstwu miasta Cheøma, cieszaÎc sieÎ w zamian jego duzÇaÎ sympatiaÎ.
Frati Minori collocati nella storia di Cheøm (XVIII-XX sec.)
Summary
Il governo della Provincia Santa Maria degli Angeli dei Frati Minori ±
Riformati in Maøopolska, il 28 febbraio 1738, accettoÁ la nuova fondazione
del sottogiudice del tribunale territoriale di Cheøm, Andrzej Wolski, riguardante il convento della suddetta cittaÁ. Padre Symforian Arakieøowicz
fu il prefetto del cantiere di edificazione sia del convento sia della chiesa
adiacente. La consacrazione della chiesa e la consegna della casa ai
religiosi indica il momento della conclusione dei lavori di costruzione. Il
rito della consacrazione della chiesa e dei sette altari si svolse nella settima
domenica dopo Pentecoste (19 luglio 1750). La celebrazione fu presieduta
dal vescovo di Cheøm, mons. JoÂzef Eustachy Szembek. Nel 1751 interno
della chiesa si arricch con le stazioni della Via Crucis. Nell'anno successivo la Via Crucis, grazia alle offerte dei benefattori, fu collocata anche
all'esterno del luogo sacro. Dal 1746 convento fa parte della nuovo custodia russa dei riformati di Santa Maria Dolorosa, la quale dal 1763 fu
elevata al livello della provincia autonoma. Da allora fino alla fine, le sorti
del convento furono strettamente legate con la storia di quella provincia.
19

Ich zÇyciorysy w: Wkøad OO. FranciszkanoÂw w dziedzictwo Ziemi Cheømskiej,
red. E. Wilkowski, Cheøm 2009, s. 72-107.
20
A.J. Szteinke, ZÇycie i prace o. Leonarda Tatary, s. 616-621.
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Nell'anno 1800, in seguito alla chiusura della provincia russa, il convento
torn a far parte della provincia di origine. Il convento definitivamente fu
chiuso delle autoritaÁ civili come sanzione per il coinvolgimento dei religiosi nell'insurrezione 1863-64. Durante tutta la sua storia la casa serviva
da centro di studi filosofici. I frati-riformati svolgevano il lavoro pastorale
in chiesa, aiutavano alle parrocchie vicine, predicavano le missioni popolari.
I frati tornarono in cittaÁ nell'anno 1936. Da ora, escluso il periodo
della seconda guerra mondiale (1939-44) si dedicano, con grande zelo, al
lavoro per la gente locale e ricevono da essa tanta gratitudine.
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TRZECI ZAKON SÂW. FRANCISZKA NA SÂLAÎSKU
W PIERWSZEJ POèOWIE XX WIEKU

Na przeøomie XIX i XX w. najliczniejszaÎ gaøaÎzÂ Zakonu Braci
Mniejszych stanowiø Trzeci Zakon sÂw. Franciszka zwany pospolicie
tercjarstwem1. Obejmowaø on zaroÂwno duchownych, jak roÂwniezÇ
ludzi sÂwieckich obojga pøci. Encyklika papiezÇa Leona XIII z 17 IX
1882 r. Auspicato polecaøa rozpowszechnianie III zakonu jako ewangelicznej formy zÇycia w sÂwiecie. W publikacjach czeÎsto sieÎ odwoøywano do tego wskazania, ukazujaÎc tercjarstwo jako jednaÎ z ambitniejszych form zÇycia religijnego, ktoÂre pociaÎgaøo za sobaÎ speønienie
pewnych obowiaÎzkoÂw. WøasÂciwie mozÇna powiedziecÂ, zÇe za pontyfikatu papiezÇa Leona XIII, III Zakon sÂw. Franciszka zostaø zreformowany i zaczaÎø sieÎ na nowo rozwijacÂ w KosÂciele. Koniec XIX w.
i poczaÎtki XX w. to odradzanie sieÎ i rozkwit rodziny tercjarskiej.
O popularnosÂci tercjarstwa sÂwiadczy zainteresowanie taÎ grupaÎ wiernych nasteÎpnych papiezÇy XX w., ktoÂrzy wydali 13 roÂzÇnych dokumentoÂw dotyczaÎcych tercjarzy.
JuzÇ od poczaÎtku swego istnienia czeÎsÂcÂ tercjarzy w klasztorach
prowadziøa zÇycie wspoÂlne. Reguøa papiezÇa Piusa XI dla Trzeciego
Zakonu Regularnego po dzienÂ dzisiejszy stanowi kanonicznaÎ podstaweÎ zÇycia dla okoøo 10 zgromadzenÂ meÎskich i okoøo 400 franciszkanÂskich zgromadzenÂ zÇenÂskich2. Na poczaÎtku dwudziestego stulecia
liczba czøonkoÂw trzeciego zakonu na sÂwiecie wynosiøa 2 419 000
czøonkoÂw. W Europie zgøosiøo sieÎ do nich 1 200 000 osoÂb. W diecezji
1

J. Bar, Tercjarstwo FranciszkanÂskie, KrakoÂw 1945, s. 3-10; J. Bar, Z. Wøodarczyk, SÂwieÎty Franciszek z AsyzÇu i jego trzeci zakon, Wrocøaw±KrakoÂw 1948, s. 4-45.
2
StaÎd wywodzi sieÎ nazwa Tertius Ordo Regularis (TOR).
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paryskiej do tercjarstwa nalezÇaøo 200 ksieÎzÇy diecezjalnych, zasÂ
w latach 1902-1912 liczba czøonkoÂw powieÎkszyøa sieÎ o 6 tysieÎcy
w Holandii3.
W dziejach KosÂcioøa katolickiego na SÂlaÎsku sÂwieccy tercjarze
stanowili zdyscyplinowanaÎ i preÎzÇnie dziaøajaÎcaÎ organizacjeÎ kosÂcielnaÎ. Zasøuga w tym nie tylko miejscowych franciszkanoÂw, lecz takzÇe
czeÎsÂci kleru diecezjalnego i ludzi sÂwieckich. KsieÎzÇa diecezjalni
w zasadzie byli przychylni powstaniu w ich parafiach tercjarstwa.
CzeÎsto tezÇ sami duchowni majaÎcy kontakt z franciszkanami stali na
czele rodziny tercjarskiej. W XIX w. Trzeci Zakon sÂw. Franciszka
w prowincji sÂw. Jadwigi byø jednaÎ z najwazÇniejszych pøaszczyzn duszpasterstwa, ktoÂra zapewniaøa w istotny sposoÂb zaplecze materialne
dla roÂzÇnych agend kosÂcielnych, funkcjonujaÎcych w obreÎbie jednostki
zakonnej. Dlatego wspomnianaÎ formeÎ apostolstwa i docierania do
ludzi franciszkanie szczegoÂlnie gorliwie pieleÎgnowali4.
Zakøadaniu gmin tercjarskich jako sÂrodka sprzyjajaÎcego przywroÂceniu ¹wiernym czystosÂci obyczajoÂw i nienaruszalnosÂci wiaryº5
sprzyjaøa takzÇe Stolica Apostolska. PapiezÇ Leon XIII, sam beÎdaÎcy
czøonkiem trzeciego zakonu, zreformowaø reguøeÎ, ktoÂraÎ w 1883 r.
bullaÎ Misericors Dei Filius dostosowaø do czasoÂw wspoÂøczesnych6.
Na poczaÎtku XX w. tercjarstwo na SÂlaÎsku nie byøo zorganizowane. Przy parafiach istniaøy wprawdzie wspoÂlnoty, jednak nie prowadzono zÇadnej dokumentacji. Do tercjarstwa franciszkanie przyjmowali najczeÎsÂciej podczas prowadzonych misji ludowych baÎdzÂ rekolekcji. CzeÎsÂcÂ tercjarzy byøa przyjmowana lub skøadaøa swoje sÂluby
w czasie specjalnych spotkanÂ, organizowanych w klasztorach na GoÂrze sÂw. Anny lub w Panewnikach.
3

Liczba czøonkoÂw III zakonu sÂw. Ojca naszego Franciszka, ¹Gøos sÂw. Franciszkaº 6(1913), s. 124. W dalszym teksÂcie autor beÎdzie uzÇywaø skroÂtu GF.
4
Regula et Constitutiones Generales Fratrum Minorum, Florentia 1922, Cap. XII,
§ 5; W. Korzeniowska, Tercjarze w zÇyciu codziennym wsi goÂrnosÂlaÎskiej (druga poøowa
XIX i poczaÎtek XX w.). ProÂba charakterystyki, w: Dziedzictwo GoÂry sÂw. Anny, red.
W. Muszalik, Opole±Wrocøaw 1997, s. 80-87.
5
Bulla Piusa X Tertium franciscalium ordinem, AAS 4(1912), s. 582; A. Gemelli,
Franciszkanizm, Warszawa 1988, s. 234-235.
6
TamzÇe, s. 236.
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Ujednoliceniu form dziaøania tercjarstwa søuzÇyøy spotkania organizowane na szczeblu mieÎdzyprowincjalnym. W maju 1920 r. na
kongresie niemieckich prowincjaøoÂw podjeÎto decyzjeÎ o utworzeniu
niemieckiej centrali trzeciego zakonu, ktoÂrej zadaniem miaøo bycÂ
objeÎcie wszystkich prowincji franciszkanÂskich. KazÇda z nich zobowiaÎzana zostaøa do zorganizowania na swoim terenie dziaøania tercjarskiego komisariatu. Za prawidøowe dziaøanie tegozÇ duszpasterstwa
odpowiadaø prowincjaø. W jego imieniu caøosÂciaÎ apostolstwa tercjarskiego kierowaø dyrektor komisariatu, gwardianie zasÂ odpowiadali
za nie w poszczegoÂlnych klasztorach7.
Przeøomem byøo powstanie wrocøawskiego komisariatu trzeciego
zakonu, ktoÂry przewidywaø reaktywowanie dziaøalnosÂci rodzin tercjarskich przy klasztorach i podlegøych parafiach. IdeeÎ poparøo kilku
ksieÎzÇy diecezjalnych, gotowych objaÎcÂ kierownictwo duchowe nad
tercjarzami. Wielu innych kapøanoÂw roÂwniezÇ nie stroniøo od bezposÂredniego zaangazÇowania sieÎ, zwiaÎzanego z czuwaniem nad karnosÂciaÎ czøonkoÂw, udzielaniem absolucji generalnych, a takzÇe dodatkowym odprawianiem raz w miesiaÎcu nabozÇenÂstw oraz wygøoszeniem
odpowiedniej nauki8.
Prawo kanoniczne domagaøo sieÎ pozwolenia miejscowego biskupa na zaøozÇenie nowej wspoÂlnoty9. Tercjarzom sÂlaÎskim juzÇ w 1899 r.
ordynariusz diecezji wrocøawskiej udzieliø koniecznego pozwolenia.
Biskup wrocøawski postanowiø, zÇe przy zaøozÇeniu nowej wspoÂlnoty
miaø bycÂ obecny franciszkanin. PowstajaÎca wspoÂlnota miaøa bycÂ przypisana do konkretnego kosÂcioøa lub kaplicy i miaøa obracÂ sobie patrona. Miejsce erekcji grupy tercjarskiej stawaøo sieÎ tym samym dla
niej kosÂcioøem zakonnym. Nowa gmina powinna liczycÂ co najmniej
30 czøonkoÂw. Po zaøozÇeniu wspoÂlnoty dyrektor zobowiaÎzany byø do
mianowania przeøozÇonych i przekazywania im potrzebnych informa7

F. Gielnik, Dritter Orden und Volksmission, ¹Seraphische Warteº 1(1922), s. 38-40. W dalszym teksÂcie autor beÎdzie uzÇywaø skroÂtu SW.
8
Zehn Jahre Zentralausschuû des Dritten Orden, SW 10(1931), s. 115-116. Do
centrali nalezÇaøy komisariaty wszystkich franciszkanÂskich prowincji niemieckich, austriackich oraz komisariaty niemieckojeÎzycznych tercjarzy w Holandii, Belgii i Czech.
9
Absolucja generalna jest to pewnego rodzaju bøogosøawienÂstwo z odpustem
zupeønym udzielane tercjarzom kilka razy do roku w oznaczonych dniach.
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cji do prowadzenia ksieÎgi. NajczeÎsÂciej byøy nimi ksieÎga ewidencji
tercjarskich i ksieÎga rachunkowa. Po zaøozÇeniu wspoÂlnoty sporzaÎdzano takzÇe protokoÂø, ktoÂry przesyøano do kurii biskupiej, a kopieÎ jego
przechowywano w archiwum parafialnym. Postanowiono takzÇe, zÇe
w razie braku kopii dokumentu w archiwum miejscowego kosÂcioøa
wspoÂlnota nie beÎdzie uwazÇana za kanonicznie zaøozÇonaÎ10. W praktyce
wykonanie tych zaøozÇenÂ jednak okazaøo sieÎ o wiele trudniejsze nizÇ
poczaÎtkowo przypuszczano.
W duszpasterstwie III zakonu na SÂlaÎsku znacznaÎ roleÎ odegraøy
periodyki tercjarskie, ktoÂre wydawano zaroÂwno w jeÎzyku polskim,
jak i niemieckim. Po polsku ukazujaÎcy sieÎ ¹Gøos sÂw. Franciszkaº
rozpowszechniany na GoÂrnym SÂlaÎsku, zasÂ ¹Franziskusboteº abonamentoÂw znajdowaø najczeÎsÂciej na Dolnym SÂlaÎsku i Kotlinie
Køodzkiej. Czytelnicy pism tercjarskich wywodzili sieÎ ze wszystkich
stanoÂw. Pani profesor Wanda Korzeniowska, ktoÂra podjeÎøa sieÎ
badanÂ III zakonu na SÂlaÎsku, jest zdania, zÇe tercjarze wywodzili
sieÎ dosøownie z wszystkich warstw spoøecznych oÂwczesnej wsi.
WsÂroÂd nich byli chaøupnicy, zagrodnicy, komornicy, jak i siodlarze, czyli gburzy, rzemiesÂlnicy, a takzÇe robotnicy. Nie brakowaøo
dziewek, panien na søuzÇbie. NajwieÎcej czøonkoÂw skupiaø jednak III
zakon wycuzÂnikoÂw, tych, ktoÂrzy juzÇ oddali swoje gospodarstwo
nasteÎpcom.
Przez døugie lata przeøozÇonym i ministrem wspoÂlnoty wrocøawskiej byø hrabia Clairion d'Houssonville. Do najbardziej ofiarnych
zasÂ tercjarek nalezÇaøa hrabina Joanna Schaffgotsch. Z pobozÇnosÂci
i sympatii do sÂw. Franciszka znany byø tezÇ hrabia Oppersdorf ze
swojaÎ rodzinaÎ z GøogoÂwka. Wspomniani przedstawiciele arystokracji sÂlaÎskiej regularnie uczestniczyli w rekolekcjach i spotkaniach
przygotowywanych dla czøonkoÂw III zakonu11.
Za najliczniejszaÎ rodzineÎ tercjarskaÎ uchodziøa wspoÂlnota wrocøawska, ktoÂra w 1908 r. liczyøa okoøo dwoÂch tysieÎcy czøonkoÂw. ChociazÇ dzieliøa sieÎ na poszczegoÂlne parafie, to jednak spora grupa ludzi
gromadziøa sieÎ na comiesieÎcznych spotkaniach prowadzonych na
10
11

Por. CIC. Kan. 686, § 3.
O zaøozÇeniu trzeciego zakonu w parafii, GF. 17(1924), s. 152-153.
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Karøowicach lub przy kosÂciele sÂw. Idziego12. W NiedzieleÎ PalmowaÎ
dnia 4 kwietnia 1908 r. odbyøo sieÎ pierwsze zebranie generalne czøonkoÂw III zakonu Wrocøawia i okolic. Spotkanie odbywaøo sieÎ w wielkiej sali domu sÂw. Wincentego na Karøowicach, a prowadziø je
oÂwczesny dyrektor trzeciego zakonu, ojciec franciszkanin Zefiryn
Cyron. Obok sprawozdania zøozÇonego przez hr. Clairona
d'Haussonville, subregens ksiaÎdz Kewele przedstawiaø propozycjeÎ
rozszerzenia zakresu oddziaøywanÂ tercjarzy na ¹poniewierane i zaniedbywane dzieci cierpiaÎce neÎdze zaroÂwno w miastach, jak i we
wioskachº13. Po raz drugi wrocøawscy tercjarze spotkali sieÎ na zebraniu generalnym cztery lata poÂzÂniej. W dniu 10 III 1912 r. do domu
zwiaÎzkowego sÂw. ElzÇbiety przybyøo tezÇ 5 kanonikoÂw i 11 ksieÎzÇy
diecezjalnych. Hrabia Clairon d'Haussonville przeczytaø zebranym
tekst telegramu, jaki miaø zostacÂ wysøany do kardynaøa Koppa,
w ktoÂrym tercjarze wrocøawscy ponawiali sÂlub posøuszenÂstwa i wiernosÂci oraz prosili o arcypasterskie bøogosøawienÂstwo. Telegram wreÎczono ksieÎdzu doktorowi Stillerowi ± wikariuszowi generalnemu,
reprezentujaÎcemu kurieÎ biskupiaÎ. Oba wspomniane spotkania oproÂcz entuzjazmu III zakonu przyczyniøy sieÎ tezÇ do ugruntowania
miejsca tercjarzy w lokalnym KosÂciele katolickim14.
W okresie poprzedzajaÎcym Wielki Post i adwent rokrocznie dla
tercjarzy organizowano czterodniowe rekolekcje. Pierwsza seria byøa
przewazÇnie przeznaczona dla dziewczaÎt; druga zasÂ dla meÎzÇczyzn
i niewiast. Ze statystyk wynika, zÇe najliczniejszaÎ grupeÎ tercjarskaÎ
stanowiøy dziewczeÎta. Przed I wojnaÎ sÂwiatowaÎ w czasopismach tercjarskich czeÎsto ubolewano, zÇe w III zakonie znajduje sieÎ za maøo
meÎzÇczyzn. Na cÂwiczenia pobozÇne starano sieÎ zwerbowacÂ jak najwieÎcej møodzienÂcoÂw i meÎzÇoÂw. Niestety, nie zawsze to sieÎ udawaøo.
12

GF. 2(1909), s. 61.
GF. 1(1908), s. 56, 222. W roku 1980 wedøug statystyk do zakonu wstaÎpiøo 101
osoÂb, w tym 16 meÎzÇczyzn i møodzienÂcoÂw. ProfesjeÎ zøozÇyøo 199 osoÂb, a zmarøo 31.
14
Archiwum Prowincji sÂw. Jadwigi. Trzeci zakon sÂw. Franciszka, nr 550-551, GF.
2(1909), s. 222; GF. 3(1910), s. 198; GF. 4(1911), s. 163; GF. 5(1912), s. 156; GF.
6(1913), s. 92. O. Schmidt, RuÈckblick auf das JubilaÈusjahr des Dritten Ordens, SW.
1(1922), s. 32-33; Zehn Jahre Zentralausschuû des Dritten Ordens, SW. 10(1931), s. 115-118.
13
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W czasie I wojny sÂwiatowej liczba meÎzÇoÂw i møodzienÂcoÂw jeszcze bardziej spadøa. Dlatego w statystykach bardzo czeÎsto widzimy ciekawe
zestawienia ± meÎzÇczyzÂni, møodzienÂcy i niewiasty. Te ostatnie podnosiøy
znacznie liczebnosÂcÂ uczestnikoÂw. Bywaøy lata, zÇe na pobozÇne cÂwiczenia
duchowe na GoÂreÎ sÂw. Anny przyjezÇdzÇaøy dziewczeÎta z caøej prawie
Opolszczyzny15. Na cÂwiczenia tercjarskie przyjezÇdzÇano tezÇ regularnie
do Panewnik. Podczas pobozÇnych cÂwiczenÂ starano sieÎ wytøumaczycÂ ich
uczestnikom specyfikeÎ, zadania i roleÎ tercjarstwa w KosÂciele katolickim. WielkaÎ uwageÎ przywiaÎzywano do propagowania prowadzenia
godnego chrzesÂcijanÂskiego zÇycia, szerzenia ducha modlitwy i wypeøniania przykazanÂ BozÇych. Konferencje i egzorty søuzÇyøy przypomnieniu znaczenia odpustoÂw zupeønych, ktoÂre mozÇna byøo uzyskiwacÂ, beÎdaÎc tercjarzem. Kaznodzieje tøumaczyli roÂwniezÇ kalendarz liturgiczny
tercjarza. Odpusty i absolucje generalne mozÇna byøo roÂwniezÇ uzyskacÂ
w ciaÎgu caøego roku w poszczegoÂlne sÂwieÎta i uroczystosÂci kosÂcielne.
W odroÂzÇnieniu od GoÂry sÂw. Anny spotkania tercjarskie w Panewnikach organizowane byøy przed uroczystosÂciaÎ sÂw. Ludwika
Francuskiego, gøoÂwnego patrona III zakonu. W roku 1912 braøo
udziaø w cÂwiczeniach panewnickich 1 700 tercjarzy. W dzienÂ uroczystosÂci sÂw. Ludwika do Panewnik przyjechaøo woÂwczas okoøo 4 000
czøonkoÂw. GøoÂwna msza sÂw. tradycyjnie odprawiona zostaøa przy
grocie Lourdzkiej16. Odmiennie nizÇ na GoÂrze sÂw. Anny, gdzie rekolekcje prowadzone byøy po polsku i niemiecku, w Panewnikach cÂwiczenia duchowe odprawiano po polsku. Nie przeszkadzaøo to jednak
niemieckojeÎzycznym tercjarzom przyjezÇdzÇacÂ tam na gøoÂwne nabozÇenÂstwo uroczystosÂci. Do roku 1921 poza wspomnianymi spotkania15
Archiwum klasztoru na GoÂrze sÂw. Anny. Trzeci zakon sÂw. Franciszka, b.
sygn.; por. GF. 1(1908), s. 46; GF. 2(1909), s. 350. Na GoÂreÎ sÂw. Anny przybyøo 1 450
dziewczaÎt, 800 meÎzÇczyzn i kobiet. GF. 6(1913), s. 125. W tym roku na GoÂrze sÂw. Anny
byøo 1 300 dziewczaÎt, 900 meÎzÇczyzn i kobiet. GF. 11(1918), s. 120. Ze wzgleÎdu na wojneÎ
liczba uczestnikoÂw pomniejszyøa sieÎ.
16
Archiwum Prowincji sÂw. Jadwigi, Trzeci zakon sÂw. Franciszka, nr 553-556; GF.
5(1912), s. 317; por. GF. 10(1917), s. 326. W tym roku 60 osoÂb zostaøo przyjeÎtych do
tercjarstwa. Ze wzgleÎdu na wojneÎ niewielu tercjarzy przyjechaøo na cÂwiczenia pobozÇne. Jednak w sam dzienÂ 25 sierpnia w Panewnikach byøo 5 000 pielgrzymoÂw. GF.
11(1918), s. 306-307. Przyjechaøo do Panewnik 1 500 tercjarzy, 38 nowicjuszy zøozÇyøo
profesjeÎ, a 28 osoÂb zostaøo przyjeÎtych.
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mi franciszkanie organizowali dwujeÎzyczne zgromadzenia tercjarzy
w poszczegoÂlnych swych klasztorach lub wyznaczonych kosÂcioøach.
IdaÎc za wskazaniami papieskimi, sÂlaÎscy franciszkanie rozpoczeÎli
szeroko zakrojonaÎ akcjeÎ propagowania tercjarstwa. Na przeszkodzie
staneÎøa mobilizacja do armii niemieckiej czeÎsÂci ojcoÂw, ktoÂrzy wraz
z wybuchem I wojny sÂwiatowej zostali powoøani do duszpasterstwa
wojskowego baÎdzÂ szpitalnego. Jednak jak tylko warunki na to pozwalaøy, franciszkanie odwiedzali parafie tercjarskie, sprawowali tam
posøugeÎ duszpasterskaÎ, przyjmujaÎc do nowicjatu i zezwalajaÎc po
rocznym nowicjacie na zøozÇenie sÂluboÂw17.
W pierwszych latach okresu mieÎdzywojennego dzieÎki regularnym
corocznym wizytacjom parafialnym tercjarzy, wyborowi przeøozÇonych sÂwieckich i comiesieÎcznym spotkaniom wspoÂlnot nastaÎpiøo uporzaÎdkowanie ich dotychczasowej dziaøalnosÂci. WizytacjeÎ przeprowadzano przewazÇnie na wyrazÂne zaproszenie dyrektora baÎdzÂ tezÇ podczas odprawianych w parafii franciszkanÂskich misji lub rekolekcji. Do
peønienia wspomnianej roli gwardian klasztoru moÂgø upowazÇnicÂ kazÇdego z podlegajaÎcych mu zakonnikoÂw. Przed wizytacjaÎ kierowany byø
do proboszcza lub do przeøozÇonego tercjarzy specjalny formularz
zawierajaÎcy pytania dotyczaÎce III zakonu. Wypeøniony dokument
wreÎczany byø wizytatorowi po jego przyjezÂdzie do parafii. W sobotni
wieczoÂr poprzedzajaÎcy wizytacjeÎ tercjarze przysteÎpowali do spowiedzi, aby dnia nasteÎpnego mogli w peøni uczestniczycÂ w porannej mszy
sÂw. z naukaÎ i komuniaÎ generalnaÎ. Wizytacja odbywaøa sieÎ na ogoÂø po
nieszporach. Najpierw wizytujaÎcy zakonnik przyjmowaø nowych
czøonkoÂw, nasteÎpnie na jego reÎce skøadano profesjeÎ, potem wszyscy
udawali sieÎ do zakrystii lub sali na spotkanie wizytacyjne. Spotkanie
konÂczyøo sieÎ udzieleniem bøogosøawienÂstwa serafickiego18.
17
Ablas und Bruderschaftbuch fuÈr Drittenordenmitglieder, Innsbruck 1914. Odpust zupeøny mozÇna byøo zyskacÂ: w zgromadzeniu III zakonu, w jakimkolwiek dniu
miesiaÎca, za odmoÂwienie koronki franciszkanÂskiej, za odmoÂwienie modlitw stacyjnych
(6 ¹Ojcze naszº, 6 ¹ZdrowasÂ Maryjoº i 6 ¹Chwaøa Ojcuº), w kazÇdy wtorek tygodnia,
gdy odwiedzaøo sieÎ kosÂcioÂø franciszkanÂski z racji nabozÇenÂstwa do sÂw. Antoniego.
18
R. HuÈfner, Organisation TaÈtigkeit und Lebensweise der Drittordensgemeinde,
Fulda 1917, s. 14-16; Praktische Methode fuÈr das Abhalten der Drittordensvisitation,
SW. 4(1925), s. 57-61.
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Pewnych køopotoÂw nastreÎczaø nowicjat tercjarski, ktoÂry wedøug
reguøy miaø trwacÂ przez jeden rok kanoniczny. Dla kandydata ten
czas byø niejako okresem proÂby przed zøozÇeniem profesji. Brak sÂwieckiego zaplecza przygotowanego do wychowania adeptoÂw w duchu
sÂw. Franciszka sprawiaø, zÇe po tym okresie nie byli oni w peøni przygotowani do zÇycia tercjarskiego19. Braki ich starano sieÎ poÂzÂniej przezwycieÎzÇycÂ, przekazujaÎc wspoÂlnotom podreÎczniki do prawidøowego
prowadzenia zÇycia tercjarskiego, a takzÇe organizujaÎc specjalne kursy
dla przeøozÇonych lokalnych20.
IstniejaÎce mankamenty formacyjne nie przeszkadzaøy niektoÂrym
wspoÂlnotom osiaÎgnaÎcÂ wyjaÎtkowego stopnia zdyscyplinowania. Do
wyroÂzÇniajaÎcych sieÎ nalezÇaøy zwøaszcza gminy tercjarskie w Lipinach,
Mikoøowie, LesÂnicy, Mysøowicach, Kochøowicach, Makowie, Walcach, Raciborzu, Krapkowicach, Toszku, KosÂcieliskach, Bytomiu
Bobrku, Zakrzowie koøo KozÂla i Brzeziach. W tych parafiach dyrektorami tercjarzy byli przewazÇnie proboszczowie21.. DzieÎki ich zaangazÇowaniu gminy tercjarskie nie tylko przetrwaøy niesprzyjajaÎce warunki wojenne, ale wydatnie pomnazÇaøy swoje szeregi; np. w 1909 r.
19

K. Bechtold, Anweisungen fuÈr die Direktoren des Seraph. Dritten Orden,
Frankfurt am Main 1927, s. 17-19. Na ogoÂø przyjeÎcia i profesje do III zakonu odbywaøy
sieÎ we wspoÂlnotach 4 razy w roku. Przed zøozÇeniem profesji trzeba sieÎ byøo zgøosicÂ do
dyrektora miesiaÎc wczesÂniej. Neoprofes byø zobowiaÎzany przyniesÂcÂ od swojego duszpasterza lub spowiednika osÂwiadczenie, zÇe jest godny profesjeÎ zøozÇycÂ. Po zøozÇeniu
profesji otrzymywaø specjalne sÂwiadectwo czøonka III zakonu prowincji sÂw. Jadwigi.
Na sÂwiadectwie wypisywano imieÎ i nazwisko, imieÎ zakonne, dateÎ wstaÎpienia i dateÎ
zøozÇenia profesji. Dane zapisywano roÂwniezÇ w ksieÎgach ewidencji tercjarskiej. Od tego
momentu kazÇdy profes byø zobowiaÎzany do odmawiania odpowiednich modlitw
w ciaÎgu dnia, brania udziaøu w comiesieÎcznych zgromadzeniach, chodzenia w pasku
i szkaplerzu oraz do pøacenia corocznych skøadek tercjarskich.
20
PodreÎcznikoÂw i drukoÂw odnosÂnie do III zakonu wydawano w tym czasie
bardzo wiele. Por. Literatur betreffend den Dritten Orden des hl. Paters Franziskus,
Padeborn 1913.
21
GF. 2(1909). W sprawozdaniu tercjarze donoszaÎ, zÇe w 1909 r. do III zakonu
przystaÎpiøo 70 osoÂb, w tym: do nowicjatu 40, do profesji 30. W tej liczbie byøo tylko 2
møodzienÂcoÂw i 9 meÎzÇczyzn. Odprawiono za tercjarzy 35 mszy sÂw. Zgromadzenie
odbywa sieÎ w kazÇdaÎ drugaÎ niedzieleÎ miesiaÎca. W ostatnim czasie zmarøo 10 czøonkoÂw. Proboszcz zarazem dyrektor udziela nam absolucji w dni, w ktoÂre przypadajaÎ.
Podobne relacje byøy drukowane w GF. w latach 1908-1938.
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powstaøa w Bytomiu-Bobrku 40-osobowa rodzina tercjarska, ktoÂra
obchodzaÎc 10-lecie swego istnienia, liczyøa 157 czøonkoÂw. W 1919 r.
wspomniana gmina tercjarska prowadziøa nawet wøasnaÎ bibliotekeÎ22.
PomysÂlnie rozwijaøa sieÎ tezÇ dziaøalnosÂcÂ polskiej i niemieckiej wspoÂlnoty w OlesÂnie SÂlaÎskim. Miejscowi tercjarze spotykali sieÎ w starym
kosÂciele, gdzie byli fundatorami oøtarza sÂw. Franciszka23. DwujeÎzycznosÂcÂ wspoÂlnot uwzgleÎdniø o. Kolumban Sobota z Borek Wielkich,
wizytator franciszkanÂski, odprawiajaÎc dla miejscowych tercjarzy
dwa nabozÇenÂstwa, wygøaszajaÎc dwa kazania, a takzÇe dwie konferencje dla skøadajaÎcych profesjeÎ. W sprawozdaniu wizytacyjnym podkresÂlono pozytywne znaczenie comiesieÎcznych spotkanÂ, na ktoÂre
kazÇdy tercjarz zobowiaÎzany byø sumienne przychodzicÂ.
Roczni wizytatorzy spotykali jednak czeÎsto tezÇ zaniedbane
wspoÂlnoty. Zdarzaøy sieÎ i takie, ktoÂre wymagaøy reaktywowania.
Podobna sytuacja miaøa miejsce w Gliwicach. Kiedy na spotkanie
z trzecim zakonem do jednej z parafii zaproszony zostaø franciszkanin, o. Flawian Gielnik, na miejscu okazaøo sieÎ, zÇe poprzednio podobne cÂwiczenia odprawianie zostaøy przed 40 laty. Rekolekcje trwaøy woÂwczas azÇ 5 dni. Uczestniczyøo w nich 250 osoÂb, sposÂroÂd ktoÂrych
40 zostaøo przyjeÎtych do tercjarstwa, a 10 zøozÇyøo profesjeÎ24.
W roku 1921 przypadaø jubileusz 700-lecia zaøozÇenia przez sÂw.
Franciszka III zakonu. Do tego jubileuszu przygotowywaø sieÎ caøy
zakon bardzo pieczoøowicie. Ojciec SÂwieÎty Benedykt XV wydaø dla
caøego sÂwiata tercjarskiego specjalny okoÂlnik. W Rzymie rodzina tercjarska przy franciszkanÂskim kosÂciele Aracoeli ± do ktoÂrej nalezÇaø
papiezÇ ± przygotowywaøa sieÎ do specjalnego nabozÇenÂstwa z udziaøem
Ojca SÂwieÎtego25. Na SÂlaÎsku zaplanowano, zÇe dnia 12 czerwca przepro22

GF. 12(1919), s. 60-61.
Por. GF. 9(1916), s 284-285: 317-318.
24
GF. 5(1912), s. 94, GF. 15(1922), s. 126. Podobnie zdarzaøo sieÎ w innych
parafiach. W czasie misji parafialnych w Ligocie Turawskiej na OpolszczyzÂnie
w 1921 r. okazaøo sieÎ, zÇe tercjarze nie mieli zÇadnego spotkania przez 28 lat. W czasie
tych misji przyjeÎto do tercjarstwa 30 nowych czøonkoÂw. Wszystkimi nowymi czøonkami
byøy niewiasty.
25
GF. 14(1921), s. 66-67; GF. 17(1924), s. 111. ¹[...] meÎzÇczyzÂni i møodzienÂcy byli
obojeÎtniº. W NaczeÎsøawicach przez 10 lat nikt nie wstaÎpiø do tercjarstwa. Liczba ich
23
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wadzone zostanaÎ gøoÂwne uroczystosÂci franciszkanÂskie. WzgleÎdy polityczne, zwøaszcza nieustalona przynalezÇnosÂcÂ panÂstwowa znacznej czeÎsÂci GoÂrnego SÂlaÎska, staneÎøy na przeszkodzie urzeczywistnieniu wczesÂniejszych planoÂw. Dlatego tezÇ zadecydowano, aby kazÇdy z klasztoroÂw
zorganizowaø takaÎ uroczystosÂcÂ dla swojego okreÎgu tercjarzy26. W wieÎkszosÂci domoÂw prowincji wspomniane obchody rozpoczeÎøy sieÎ 2 pazÂdziernika i trwaøy azÇ do uroczystosÂci sÂw. Franciszka. Podobne uroczystosÂci organizowali tercjarze w swoich macierzystych parafiach.
W dniach 1 do 4 X 1921 r. czøonkowie III zakonu spotkali sieÎ w klasztorze na GoÂrze sÂw. Anny. Zgromadzenie prowadziøo dwoÂch ojcoÂw
prowincji, o. Flawian Gielnik i o. Zacheusz Gerlich. W sumie wygøoszono 10 kazanÂ o tematyce tercjarskiej. W samaÎ uroczystosÂcÂ sÂw. Franciszka po gøoÂwnej mszy sÂw. urzaÎdzono na Rajskim Placu procesjeÎ a po
niej ojciec dyrektor poleciø wszystkich sÂlaÎskich tercjarzy Sercu Pana
Jezusa. Na taÎ uroczystosÂcÂ przybyøo okoøo 1 500 czøonkoÂw III zakonu27.
Tabela 1. Rodziny tercjarskie prowincji sÂw. Jadwigi w roku jubileuszowym
Klasztory prowincji
Wrocøaw
Nysa
GoÂra sÂw. Anny
Panewniki
RaciboÂrz
Berlin
Køodzko
Borki Wielkie
Prudnik

Liczba
wspoÂlnot
17
10
53
84
29
7
12
20
11

Liczba
tercjarzy
3000
2400
12000
20580
3000
1230
1400
1740
1250

ZÂroÂdøo: Kronika prowincji sÂw. Jadwigi, t. 1, s. 69-70; ¹Gøos sÂw. Franciszkaº. Wydanie Jubileuszowe 1221-1921; Tercjarstwo na GoÂrnym SÂlaÎsku, s. 58-69; SW. 1(1922), s. 58-59.

Rok jubileuszowy uroczysÂcie przezÇywano roÂwniezÇ we Wrocøawiu. W dniach od 18 do 20 sierpnia tercjarze spotykali sieÎ na triduum
w pofranciszkanÂskim kosÂciele sÂw. Doroty i sÂw. Wacøawa. Dnia nabardzo sieÎ zmiejszyøa. Dopiero wizyta ojca Flawiana 24 kwietnia 1924 r. zaowocowaøa
przyjeÎciem 24 nowych czøonkoÂw.
26
WiadomosÂci z KosÂcioøa i zakonu sÂw. Franciszka, GF. 14(1921), s. 164-161.
27
WiadomosÂci z KosÂcioøa i zakonu, GF. 14(1921), s. 183-184.
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steÎpnego niedzielnaÎ sumeÎ pontyfikalnaÎ odprawiø bp Wojciech, a kazanie wygøosiø ojciec Tomasz Fudalla z Karøowic. Popoøudniowe
zgromadzenie tercjarzy odbyøo sieÎ w Jahrhuderthalle ± najwieÎkszym
gmachu Wrocøawia. Spotkaniu przewodniczyø franciszkanin o. Rafaø
Bekiesz, dyrektor z Karøowic. Kardynaøa A. Bertrama reprezentowaø
wikariusz generalny ks. Blaeschke28.
Podobne uroczystosÂci odbyøy sieÎ w innych klasztorach franciszkanÂskich. W Nysie dnia 3 VI 1921 r. przyjeÎto do rodziny tercjarskiej
33 osoby, w Køodzku zasÂ w dniu 2 VIII tegozÇ roku azÇ 60 osoÂb przyjeÎøo
suknieÎ sÂw. Franciszka29.
W roku jubileuszowym franciszkanie sÂlaÎscy nawiaÎzali kontakt
z tercjarzami na Pomorzu. W 1921 r. przez ks. Herwega zostali
zaproszeni do GdanÂska. Miejscowa rodzina liczyøa tam 200 osoÂb.
Po spotkaniu przyjeÎto do nowicjatu dalszych 30 osoÂb30. Dnia 17
kwietnia 1921 r. w niedzieleÎ odbyøo sieÎ roÂwniezÇ spotkanie jubileuszowe w Olsztynie. Zgromadzonym w hotelu ¹Kopernikº przewodniczyø
o. Augustyn Gabor. UroczystosÂci usÂwietniaø choÂr, sÂpiewajaÎcy piesÂni
søawiaÎce sÂw. Franciszka31.
Podziaø prowincji, ktoÂry nastaÎpiø w 1923 r., zakøoÂciø znacznie praceÎ
z III zakonem. Od prowincji oddzielone zostaøy klasztory znajdujaÎce sieÎ
we wschodniej czeÎsÂci GoÂrnego SÂlaÎska, gdzie tercjarstwo rozwijaøo sieÎ
szczegoÂlnie pomysÂlnie. Wobec tej straty prowincjaø wrocøawski w dniach
od 19 do 20 wrzesÂnia zorganizowaø na GoÂrze sÂw. Anny spotkanie dla
wszystkich duszpasterzy III zakonu. Zaproszono na nie roÂwniezÇ o.
Grzegorza MoczygeÎbeÎ z Panewnik, znanego i cenionego duszpasterza
tercjarzy. W dyskusji podniesiono spraweÎ wzrostu zainteresowania tercjarstwem na Warmii, zwøaszcza wokoÂø nowo powstaøych klasztoroÂw.
Na kanwie przedstawionego przez o. Flawiana Gielnika referatu,
ukazujaÎcego døugoletniaÎ praktykeÎ prawidøowego prowadzenia trzeciego zakonu, zrodziøa sieÎ idea podziaøu prowincji na nowe okreÎgi
tercjarskie32. Proces ksztaøtowania nowej struktury dziaøania tercjar28
29
30
31
32

GF. Wydanie Jubileuszowe 1221-1921, s. 81.
TamzÇe, s. 82-88.
GF. 13(1922), s. 83.
TamzÇe, s. 84.
Aus der Seelsorge. Dritter Orden, SW. 2(1923), s. 147-148.
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stwa w ramach prowincji sÂw. Jadwigi wymagaø døuzÇszego wysiøku.
ChociazÇ w 1932 r. formalnie podzielono prowincjeÎ na 3 okreÎgi komisaryczne: Wrocøaw, GoÂra sÂw. Anny i Olsztyn, to nadal istniaøy na
szczeblu prowincji wøadze tercjarskie. PrzyjeÎcie wspomnianego rozwiaÎzania organizacyjnego, zaproponowanego niewaÎtpliwie przez o.
Flawiana Gielnika, szesÂcÂ lat poÂzÂniej (24 X 1938 r.) zatwierdziøo definitorium33. Zgodnie z jego postanowieniem kazÇdemu z okreÎgoÂw
komisarycznych podporzaÎdkowane zostaøy okreÎgi klasztorne, do
ktoÂrych nalezÇaøy poszczegoÂlne wspoÂlnoty tercjarskie34.
Tabela 2. Podziaø komisaryczny wspoÂlnot tercjarskich
naleźaÎcych do prowincji sÂw. Jadwigi
OkreÎgi
komisaryczne
Wrocøaw-Karøowice

GoÂra SÂw. Anny

Olsztyn

Razem

OkreÎgi
klasztorne
Wrocøaw sÂw. Antoni
Wrocøaw sÂw. Idzi
Nysa
Gøubczyce
Køodzko
Berlin
GoÂra sÂw. Anny
Prudnik
Borki Wielkie
Gliwice
RaciboÂrz
Olsztyn
Stoczek WarminÂski
Malbork
14

Liczba
wspoÂlnot
78
20
38
17
25
22
92
16
39
42
43
27
8
15
482

ZÂroÂdøo: Archiwum Prowincji sÂw. Jadwigi, III zakon sÂw. Franciszka, nr 123; Richtlinien fuÈr die
Drittordensarbeit in der Schlesischen Franziskanerprovinz, Breslau 1938.

33

Archiwum Prowincji sÂw. Jadwigi, Trzeci zakon sÂw. Franciszka, nr 560. Wøadze
prowincji nie mogøy sieÎ przekonacÂ do tego projektu. Dopiero kiedy sieÎ okazaøo, zÇe jest
on dobry, zatwierdzono go oficjalnie. Por. GF. 22(1929), s. 60-61. Autor sprawozdania
wylicza wszystkie miejscowosÂci z podaniem liczby tercjarzy nalezÇaÎcych do okreÎgu
GoÂry sÂw. Anny. Jest to kolejny dowoÂd na to, zÇe ten podziaø istniaø zanim podjeÎto
oficjalnaÎ decyzjeÎ.
34
Auf Franziskuspfaden, Breslau 1934, s. 1-35.
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W roku 1932 zorganizowano na GoÂrze sÂw. Anny zjazd wszystkich
przeøozÇonych III zakonu komisariatu goÂrnosÂlaÎskiego. Przyjechaøo
wtedy na GoÂreÎ sÂw. Anny 202 czøonkoÂw. O. Tomasz Fudalla, ktoÂry
zorganizowaø to spotkanie, wskazaø, zÇe nie ma reprezentantoÂw
wszystkich goÂrnosÂlaÎskich wspoÂlnot. W czasie tego zjazdu postanowiono m.in., zÇe w gminach liczaÎcych powyzÇej 50 osoÂb powinno sieÎ
rocznie odprawiacÂ 10 mszy sÂw. za zÇyjaÎcych i 2 za zmarøych czøonkoÂw.
Na spotkaniu duszpasterzy w klasztorze na GoÂrze sÂw. Anny zostaøy roÂwniezÇ przypomniane nieprzekraczalne zasady, wedøug ktoÂrych przyjmowano cheÎtnych w szeregi III zakonu. Do tercjarstwa
nie mogli bycÂ przyjeÎci kandydaci liczaÎcy mniej nizÇ 14 lat zÇycia,
a takzÇe powyzÇej 60 roku zÇycia. Dla osoÂb starszych i uøomnych przewidziano mozÇliwosÂcÂ uczestnictwa w zÇyciu tercjarzy w charakterze
tzw. cichego czøonka. Zaliczenie w poczet tercjarstwa nasteÎpowaøo
po upøywie co najmniej trzech miesieÎcy od zgøoszenie tego zamiaru
dyrektorowi gminy. Zgodnie z wczesÂniejszaÎ praktykaÎ nieznani dyrektorowi kandydaci byli zobowiaÎzani przyniesÂcÂ sÂwiadectwo od swojego duszpasterza lub spowiednika. Dyrektor przedstawiaø kandydata radzie tercjarskiej, ktoÂra decyzjeÎ w sprawie jego przyjeÎcia ustalaøa
w tajnym gøosowaniu. Ceremonia jego przyjeÎcia, a takzÇe poÂzÂniejszej
profesji mogøa bycÂ przeprowadzona tylko podczas zgromadzenia
tercjarskiego przebiegajaÎcego w kosÂciele lub kaplicy. W czasie uroczystosÂci tercjarskiej inicjacji kandydat otrzymywaø szkaplerz, pasek
i sÂwieceÎ oraz imieÎ zakonne35. Po ceremonii przyjeÎcia nowicjusz dla
dokonania zapisu w ksieÎdze udawaø sieÎ do dyrektora, od ktoÂrego
otrzymywaø reguøeÎ zakonnaÎ i sÂwiadectwo przyjeÎcia do nowicjatu.
Czas proÂby nowicjackiej trwaø kanoniczny rok. W tym okresie
w gminie nie czyniono zauwazÇalnej roÂzÇnicy pomieÎdzy nowicjuszem
i profesem. Nowicjusz byø zobowiaÎzany do uczestnictwa w miesieÎcznych zebraniach wspoÂlnoty. W gminach, ktoÂre miaøy wiele nowicjackich powoøanÂ, organizowano specjalne szkolenia. Kandydaci otaczani byli szczegoÂlnaÎ dbaøosÂciaÎ przez starszych czøonkoÂw III zakonu. Na
35

Unterricht fuÈr Novizen im Dritten Orden des hl. Franziskus, Wiesbaden 1928,
s. 11-20. Prawodawstwo okresÂlaøo, zÇe szkaplerz powinien bycÂ z weøny koloru ciemnobraÎzowego, zasÂ pasek z weøny lub baweøny koloru biaøego.
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trzy miesiaÎce przed zakonÂczeniem nowicjatu kandydat byø zobowiaÎzany zgøosicÂ sieÎ do dyrektora w celu zadeklarowania zøozÇenia profesji
zakonnej. We wspoÂlnotach kanonicznie erygowanych gøosowanie
czøonkoÂw rady tercjarskiej decydowaøo o dopuszczeniu nowicjusza
do sÂluboÂw36.
Reguøa III zakonu przewidywaøa mozÇliwosÂcÂ usunieÎcia niezdyscyplinowanego tercjarza. PodobnaÎ decyzjeÎ podejmowano zwøaszcza
wobec tych czøonkoÂw, ktoÂrzy byli powodami w saÎdach publicznych,
uczeÎszczali na zabawy taneczne, widowiska teatralne czy tezÇ seanse
kinowe. Wydaleniem pieÎtnowano tezÇ ¹pospolitych gorszycieliº,
i naduzÇywajaÎcych alkoholu. Wszystkie inne lzÇejsze przewinienia karano pokutami, takimi jak odprawienie drogi krzyzÇowej, post i jaømuzÇna37. Zwracano tezÇ uwageÎ, aby tercjarze przez zajeÎcie miejsca
elity w lokalnym KosÂciele nie doprowadzili do rozbicia zÇycia parafialnego. Dlatego z caøaÎ stanowczosÂciaÎ w prawodawstwie tercjarskim
podkresÂlano zasadeÎ posøuszenÂstwa wobec hierarchii wszystkich
szczebli kosÂcielnych.
Prawne usankcjonowanie norm nie zapobiegøo wykroczeniom,
do jakich m.in. doszøo w 1932 r. w parafii w CzarnowaÎsach. Czøonkowie miejscowego III zakonu, nalezÇaÎcy do nadzwyczaj preÎzÇnych
i gorliwych tercjarzy, po sÂmierci proboszcza chcieli, aby nasteÎpcaÎ
zmarøego zostaø møody ksiaÎdz z Opola, ktoÂrego sprawnosÂcÂ w duszpasterstwie polskojeÎzycznym poznali w czasie choroby swego kapøana.
Kiedy jednak kard. Bertram mianowaø proboszczem innego ksieÎdza,
sprzyjajaÎcego niemczyzÂnie, tercjarze zaczeÎli sieÎ buntowacÂ, doprowadzajaÎc do swoistego bojkotu przez parafian miejscowego kosÂcioøa.
WoÂwczas to z upomnieniem przyjechaø do CzarnowaÎs franciszkanin
z GoÂry sÂw. Anny, o. Feliks Koû. W dniu 2 VII 1932 r. przeprowadziø
nabozÇenÂstwo pokutne, w czasie ktoÂrego powoøywaø sieÎ na przepisy
reguøy III zakonu moÂwiaÎce o posøuszenÂstwie wøadzy kosÂcielnej. NasteÎpnie rozpoczaÎø wizytacjeÎ gminy tercjarskiej, rozmawiajaÎc z kazÇdym
36
Richtlinien fuÈr die Drittordensarbeit in der Schlesischen Franziskanerprovinz.
Aufnahmen. Probezeit und Profeû, Breslau 1938, s. 15-16. Na GoÂrze sÂw. Anny
w ksieÎgarni Franciszka Gielnika tercjarze mogli nabycÂ potrzebne materiaøy i modlitewniki. WyboÂr byø bardzo duzÇy zaroÂwno w jeÎzyku niemieckim, jak i polskim.
37
TamzÇe, s. 17.
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tercjarzem z osobna w zakrystii. Owocem wizytacji byøo mianowanie
nowego zarzaÎdu i wydalenie 14 czøonkoÂw38.
Jednym z zadanÂ, ktoÂre postawiø sÂw. Franciszek przed swoimi
nasÂladowcami z III zakonu, byøa roÂwniezÇ praca charytatywna. OproÂcz skøadek opøacanych jednorazowo w ciaÎgu roku przez kazÇdego
tercjarza, spotkania miesieÎczne søuzÇyøy zbieraniu kolekty dla potrzebujaÎcych. Tercjarze søyneÎli na SÂlaÎsku ze swojej ofiarnosÂci. Na szczeblu lokalnym finansami ich zajmowaø sieÎ skarbnik, a na szczeblu
prowincji komisarz.
Przykøadowa byøa ofiarnosÂcÂ tercjarzy wrocøawskich, ktoÂrzy
z okazji jubileuszu 700-lecia istnienia zakonu ofiarowali pomnik sÂw.
Franciszka. Monument wykonaø Werner Schwarzburg, profesor
Akademii Sztuk PieÎknych z Wrocøawia. RzezÂbiarskaÎ kopieÎ søynnego
obrazu Murilla, przedstawiajaÎcego Chrystusa obejmujaÎcego z krzyzÇa
sÂw. Franciszka, postawiono na placu kosÂcielnym w Karøowicach.
Dnia 2 VI 1912 r. dokonano odsøonieÎcia i posÂwieÎcenia pomnika39.
Podobnie chojne byøy tezÇ wspoÂlnoty tercjarskie istniejaÎce poza
kosÂcioøami klasztornymi. W swoich sprawozdaniach rocznych, zwøaszcza na øamach czasopism podawali, co w danym roku ufundowali
dla parafii, jakie kwoty przeznaczyli na misje zagraniczne, na potrzeby Ziemi SÂwieÎtej, a takzÇe na rzecz ludzi ubogich. W kilku parafiach
czøonkowie III zakonu stali sieÎ inspiratorami zaøozÇenia w kosÂciele
praÎdu elektrycznego, w innych znoÂw kupowali paramenty liturgiczne do swoich sÂwiaÎtynÂ. SposÂroÂd nich wywodzili sieÎ tezÇ fundatorzy
oøtarzy oraz witrazÇy kosÂcielnych. Z inicjatywy tercjarzy duzÇe sumy
pienieÎdzy przeznaczano na zakup ksiaÎzÇek do bibliotek powstajaÎcych
w wioskach. DzieÎki ich ofiarnosÂci finansowo wspierani byli misjonarze, ktoÂrzy z kolei w swych listach zdawali sprawozdanie o wykorzystaniu przesyøanych im sÂrodkoÂw pienieÎzÇnych40.
38

WiadomosÂci i sprawozdania, GF. 25(1932), s. 286; Drittordens Chronik,
¹Franziskus Boteº 8(1932), s. 295, 327, 383. W dalszym teksÂcie autor beÎdzie uzÇywaø
skroÂtu FB.
39
GF. 5(1912), s. 253-254.
40
Jest to tylko maøy wycinek ofiarnosÂci tercjarskiej. Søadka roczna wynosiøa 1,2
RM. WøasÂciwie wszystkie powstajaÎce klasztory na SÂlaÎsku mogøy sieÎ rozwijacÂ i rozbudowywacÂ roÂwniezÇ przez pomoc tercjarzy. Por. GF. 2(1909), s. 176; GF. 3(1910), s. 49;
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W duzÇych miastach, zwøaszcza we Wrocøawiu, Olsztynie czy Oliwie, tercjarze zajeÎli sieÎ opiekaÎ ludzi chorych i samotnych. W 1933 r.
z inicjatywy dyrektora III zakonu, o. Norberta Bombisa, wspomnianaÎ dziaøalnosÂcÂ we Wrocøawiu podjeÎøo towarzystwo ¹Spoøeczna Opieka Rodzinº. Szerokie rozwinieÎcie jego dziaøalnosÂci uøatwiøa wspoÂøpraca stu pomocniczek tercjarskich, ktoÂre dobrowolnie opiekowaøy
sieÎ rodzinami beÎdaÎcymi w potrzebie. WspomnianaÎ akcjaÎ do 1938 r.
zostaøy objeÎte wszystkie parafie wrocøawskie. Ojciec dyrektor utworzyø søuzÇaÎcaÎ dzieøu specjalnaÎ fundacjeÎ, ktoÂrej roczny obroÂt gotoÂwkowy dochodziø znaczaÎcych wartosÂci41.
Wielkim wydarzeniem tercjarskim na SÂlaÎsku byøa ¹Kapituøa Zielonych SÂwiaÎtº na GoÂrze sÂw. Anny. KapituøeÎ wyznaczyø komisarz III
zakonu prowincji sÂw. Jadwigi, od 15 do 17 maja 1937 r. Zostali na niaÎ
zaproszeni wszyscy tercjarze nalezÇaÎcy do wschodnioniemieckiej prowincji. Na GoÂreÎ sÂw. Anny przybyøo w sumie 4 tysiaÎce osoÂb z okreÎgu
przemysøowego GoÂrnego SÂlaÎska, z terenoÂw nalezÇaÎcych do Polski,
z Dolnego SÂlaÎska, Kotliny Køodzkiej, Berlina, Warmii i KroÂlewca.
UroczystosÂci rozpoczeÎøy sieÎ w soboteÎ 15 maja wieczorem o godzinie
2000 na Rajskim Placu42. Spotkali sieÎ na nim przewazÇnie przedstawiciele møodszego pokolenia. W niedzieleÎ zasÂ odbyøo sieÎ w grocie
Lourdzkiej nabozÇenÂstwo, a w godzinach popoøudniowych spotkanie
wszystkich tercjarzy. Wieczorem po zapadnieÎciu zmroku w grocie byGF. 5(1912), s. 252; GF. 7(1914), s. 188; GF. 10(1917), s. 177; GF. 12(1919), s. 60-61;
GF. 14(1921), s. 47, 109, 149, 183; GF. 16(1923), s. 34-35; GF. 18(1926), s. 234-135; GF.
21(1929), s. 124-125; GF. 23(1931), s. 256; GF. 27(1935), s. 171; GF. 29(1937), s. 55;
Dritter Orden. Klosterbezirck Neisse, SW. 7(1928), s. 227-228; FB. 5(1929), s. 15, 56, 89.
41
GF. 19(1926), s. 126. W sprawozdaniu z Oliwy za rok 1926 tercjarze informujaÎ,
zÇe w ciaÎgu roku odwiedzili 101 chorych. W tym 21 potrzebowaøo pomocy codziennej.
Przez 30 dni tercjarze pracowali w gospodarstwach ludzi chorych. Przez pieÎcÂ tygodni
pieleÎgnowano sÂmiertelnie chorego. W okresie BozÇego Narodzenia, Wielkanocy, Zielonych SÂwiaÎt 38 osoÂb otrzymaøo wsparcie pienieÎzÇne oraz ubranie, artykuøy spozÇywcze
i opaø. DwoÂjka dzieci ubogich otrzymaøa stroÂj pierwszokomunijny. FB. 10(1933), s. 145-146; FB. 12(1935), s. 123-124; FL. 14(1937), s. 113-115. Vom Driten Orden. Jahrbuch
der Schlesischen Franziskanerprowinz, Bd. 1, Breslau 1939, s. 26-50; Vom Driten
Orden. Jahrbuch der Schlesischen Franziskanerprowinz, Bd. 2, Breslau 1940, s. 94-98.
42
Das Pfingstkapitel der ostdeutschen Terziaren in Sankt Annaberg OS. 1937,
Breslau 1938, s. 1-8.
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øa jeszcze procesja ze sÂwiecami i nabozÇenÂstwo majowe. W poniedziaøek
uczestnicy spotkania ruszyli na obchody kalwaryjskie, gdzie wysøuchano nauk na temat ¹Franciszkowe posøanie w naszych czasachº43.
Udziaø møodziezÇy w tercjarskiej ¹Kapitule Zielonych SÂwiaÎtº nie
byø przypadkowy. W 1933 r. kapituøa prowincjalna postanowiøa przeciwstawicÂ wøasnaÎ jej organizacjeÎ nazizmowi zdobywajaÎcemu wpøywy
w kreÎgu møodziezÇy sÂlaÎskiej44. Przy istniejaÎcych wspoÂlnotach zakøadano ¹møodziezÇ franciszkanÂskaÎº, dla ktoÂrej organizowano odpowiednie
religijne zajeÎcia45. Do zÇycia powoøano czasopismo ¹Franziskanische
Jugendº, propagujaÎce ideaøy chrzesÂcijanÂskie i franciszkanÂskie. MøodziezÇy franciszkanÂskiej proponowano roÂzÇne formy wypoczynku poøaÎczonego z modlitwaÎ, konferencjami i sÂpiewem. Specjalnie w tym
celu wydano sÂpiewnik, kilkakrotnie wznawiany46.
Autor sÂpiewnika, o. Solan Rieger47 nalezÇaø do zakonnikoÂw, ktoÂrzy wydatnie przyczynili sieÎ do rozwoju tercjarstwa. WsÂroÂd popularyzatoroÂw idei III zakonu wysteÎpowali zwøaszcza ci, ktoÂrzy byli zarazem znanymi kaznodziejami i misjonarzami ludowymi. Niemniej
wsÂroÂd tej pokazÂnej grupy znalezÂli sieÎ tacy, dla ktoÂrych III zakon staø
sieÎ pasjaÎ zÇycia. Do najwieÎkszych apostoøoÂw tercjarstwa nalezÇeli zwøaszcza ojcowie Flawian Gielnik i Tomasz Fudalla48.
O. Flawian urodziø sieÎ 9 I 1872 r. na GoÂrze sÂw. Anny, w rodzinie
znanych na SÂlaÎsku ksieÎgarzy. Na chrzcie sÂw. dano mu imieÎ Paweø.
UkonÂczywszy gimnazjum franciszkanÂskie w Harreveld, dnia 6 X
1889 r. przyjaÎø habit franciszkanÂski. W tym czasie byø juzÇ zakonnikiem jego starszy brat, o. Fabian Gielnik. Jako kl. Flawian ukonÂczyø
studia seminaryjne w prowincji westfalskiej. Dnia 17 IV 1898 r.
otrzymaø sÂwieÎcenia kapøanÂskie w DuÈsseldorfie. Niedøugo potem posøany zostaø do pracy na GoÂrny SÂlaÎsk, z ktoÂrego pochodziø. KroÂtko
43

TamzÇe, s. 8-33.
HandbuÈchlein der Franziskanische Jugend, Breslau 1933, s. 1-3.
45
Richtliniens, s. 34-35; ¹Der Franziskanischen Jugend als Nachwuchsorganisation des Dritten Ordensº.
46
HandbuÈchlein der Franziskanische Jugend, s. 1-3.
47
Immerfroh. Liederbuch der Franziskanischen Jugend, Breslau 1934.
48
O ich wyjaÎtkowym zaangazÇowaniu niech sÂwiadczy fakt, zÇe w prowincji pytano:
¹czy to jest III zakon sÂw. Franciszka czy III zakon ojca Flawiana czy Tomasza?º.
44
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przebywaø we Wrocøawiu, skaÎd przeniesiony zostaø do klasztoru
w Nysie, potem do Prudnika i na GoÂreÎ sÂw. Anny. Tutaj zasøynaÎø jako
kaznodzieja i niestrudzony duszpasterz III zakonu. W kazÇdaÎ soboteÎ
braø swoÂj maøy kuferek, pøaszcz zakonny i wyruszaø do wspoÂlnot tercjarskich. Nie byøo chyba na SÂlaÎsku tercjarza, ktoÂry nie znaøby o.
Flawiana. DziaøalnosÂcÂ jego sieÎgaøa daleko poza SÂlaÎsk. ZnajaÎc jeÎzyk
polski, duszpasterzowaø w Poznaniu i Bydgoszczy, w Prusach Wschodnich i Zachodnich. Przeszedø do historii jako czøowiek niezmiernie
pobozÇny, gorliwy, sumienny i pracowity. Tak sieÎ zapamieÎtaø w apostolstwie, zÇe w marcu 1929 r., po przeprowadzeniu w kosÂciele NMP
w Raciborzu misji dla polskich i niemieckich wiernych, a takzÇe przyjeÎciu kandydatoÂw do tercjarstwa, znalazø sieÎ w szpitalu OjcoÂw BonifratroÂw we Wrocøawiu. Stan jego zdrowia pogarszaø sieÎ mimo poÂzÂniejszej opieki sioÂstr søuzÇebniczek w klasztorze w LesÂnicy. Zmarø dnia 28
VIII 1929 r. a jego pogrzeb odbyø sieÎ w czasie polskiego odpustu
AnioøoÂw StroÂzÇoÂw i nalezÇaø do wyjaÎtkowych w prowincji sÂw. Jadwigi
uroczystosÂci zÇaøobnych z tak duzÇaÎ liczbaÎ obecnych wiernych49.
Innym franciszkaninem, ktoÂry caøkowicie posÂwieÎciø sieÎ tercjarzom, byø o. Tomasz Fudalla. Urodziø sieÎ dnia 14 IX 1889 r. w Bujakowie. Byø absolwentem kolegium serafickiego prowincji sÂw. Jadwigi. Do zakonu wstaÎpiø w dniu 21 IV 1910 r. Po rocznym nowicjacie
w prowincji westfalskiej wroÂciø do Wrocøawia, gdzie kontynuowaø
studia seminaryjne. Po otrzymaniu w dniu 8 IV 1916 r. sÂwieÎcenÂ
kapøanÂskich pierwszaÎ placoÂwkaÎ pracy duszpasterskiej byø klasztor
wrocøawski, gdzie przygotowywaø sieÎ do pracy misjonarza ludowego.
Po zaøozÇeniu placoÂwki franciszkanÂskiej w Olsztynie, od 1924 r.
tam wøasÂnie pracowaø w charakterze misjonarza i daø sieÎ poznacÂ jako
wielki apostoø III zakonu. W 1927 r. kapituøa prowincji mianowaøa go
dyrektorem III zakonu w Olsztynie. W chwili objeÎcia przez niego
49

Archiwum klasztorne na GoÂrze sÂw. Anny. Flawian Gielnik, nr. 71; P. Flavian
Gielnik, SW. 8(1929), s. 160-163. WspoÂøbracia tak przedstawili sylwetkeÎ tego zakonnika: ¹Aus dreifacher Wurzel waren Wesen und Wirken P. Flavians entsprossen. Er
war ein treuer Sohn seiner geliebten oberschlesischen Heimat, er war kindlich-frommer Sohn seiner heiligen katholischen Kirche, er war ein gewissenhaft-einfriliger Sohn
seines erwaÈhlten Ordens. Zuerst frommer Beter, dann wirksamer Predigerº. GF.
22(1929), s. 313-314; FB. 5(1929), s. 345-346.
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tego stanowiska tercjarstwo na Warmii byøo bardzo rozbite. Przez
dziesiaÎtki lat nie zorganizowaøo swego zÇycia. Dopiero powstanie
franciszkanÂskiego klasztoru w Olsztynie umozÇliwiøo skupienie wokoÂø niego zÇycia tercjarzy. ZaczeÎto organizowacÂ miesieÎczne spotkania
i pielgrzymki do znanych sanktuarioÂw diecezji warminÂskiej. O. FudalleÎ mozÇna byøo tezÇ spotkacÂ u tercjarzy w Malborku, Stoczku WarminÂskim, GdanÂsku i Oliwie. W 1930 r. wroÂciø do klasztoru na GoÂrze
sÂw. Anny. Apostoøowaø jako dyrektor i wizytator wspoÂlnot tercjarskich, beÎdaÎc ciaÎgle w drodze. W roku 1936 zostaø mianowany prowincjalnym komisarzem III zakonu. Podobnie jak wczesÂniej w Olsztynie i tu mozÇna byøo go zobaczycÂ w roÂzÇnych rejonach oÂwczesnej
republiki weimarskiej. Z wizytacjami i Søowem BozÇym jezÂdziø na
WarmieÎ, Pomorze i do Berlina. Niezwykle skrupulatnie przygotowywaø sieÎ do kazÇdego swojego wystaÎpienia, kazania i homilii50.
Owocem duszpasterstwa trzeciego zakonu sÂw. Franciszka staøo
sieÎ opracowanie i wydanie modlitewnikoÂw dla tercjarzy. Podobnie
jak ¹Kalwaryjkaº i te modlitewniki byøy wydawane zaroÂwno po polsku, jak i po niemiecku. W 1916 r. na polecenie wøadz zakonnych
zostaø przygotowany Brewiarzyk Tercjarski51, ktoÂrego wydaniem zajeÎøo sieÎ wydawnictwo Franciszka Gielnika. W obszernym wsteÎpie
zaznaczono, zÇe Brewiarzyk przygotowany zostaø na podstawie pochodzaÎcej z 1883 r. podobnej publikacji. Nowy Brewiarzyk byø jednak
znacznie poszerzony i przystosowany do obowiaÎzujaÎcych statutoÂw
generalnych. Za ogoÂlnym wsteÎpem umieszczono kalendarz seraficki
oraz chronologiczny ukøad najwazÇniejszych sÂwiaÎt kosÂcielnych z wyprzedzeniem na dziesieÎcÂ lat. W døuzÇszej przedmowie przedstawiono
takzÇe wszystkie odpusty franciszkanÂskie i ich owoce. Na zawartosÂcÂ
50

Archiwum Prowincji sÂw. Jadwigi, Tomasz Fudalla, nr 219. WspoÂøbracia opowiadajaÎ, zÇe w jego celi zakonnej søychacÂ byøo przez caøy czas maszyneÎ do pisania.
Siedziaø, studiowaø i przygotowywaø kazania. Jego sÂmiercÂ nastaÎpiøa w drodze na konferencjeÎ dla klerykoÂw franciszkanÂskich w Opolu. Umarø nagle, majaÎc 65 lat, na dworcu
kolejowym w Gliwicach 3 III 1954 r.
51
Archiwum klasztoru na GoÂrze sÂw Anny, Modlitewniki kalwaryjskie, b. sygn.;
Brewiarzyk Tercyarski to jest: sposoÂb zÇycia i modlenia sieÎ dla Braci i SioÂstr III Zakonu
Ojca Franciszka Serafickiego uøozÇony w klasztorze u sÂw. Anny wedøug najnowszych
ustaw apostolskich opracowany, St. Annaberg 1906, s. 864.
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modlitewnika skøadaø sieÎ takzÇe obszerny wykøad reguøy tercjarskiej,
nauki ascetyczne oraz przestrogi zbawienia52. Ciekawie uøozÇono
modlitwy, rozpoczynajaÎc od oficjum serafickiego i modlitw na kazÇdy
dzienÂ tygodnia poprzez modlitwy do TroÂjcy PrzenajsÂwieÎtszej, NajsÂwieÎtszej Maryi Panny, sÂw. JoÂzefa. NasteÎpna czeÎsÂcÂ skøadaøa sieÎ z nabozÇenÂstw do sÂw. Franciszka i Antoniego. Brewiarzyk konÂczyø wyboÂr
piesÂni na roÂzÇne uroczystosÂci i okazje. Nowy Brewiarzyk reklamowany
byø w ¹Gøosie sÂw. Franciszkaº. Serafickie czasopismo drukowaøo
czeÎsto podzieÎkowania tercjarzy za wydanie wspomnianego modlitewnika53. Odbiorcami jego byli tercjarze zamieszkujaÎcy GoÂrny SÂlaÎsk.
Rozprowadzano go przy wszystkich klasztornych furtach SÂlaÎska oraz
w ksieÎgarni Franciszka Gielnika. W 1922 r. Brewiarzyk doczekaø sieÎ
nasteÎpnego wydania. NowosÂciaÎ byøo zastosowanie z mysÂlaÎ o ludziach
starszych powieÎkszonego druku. DoøaÎczono tam modlitwy stosowane
przy przyjeÎciu do tercjarstwa, w czasie obøoÂczyn i sÂluboÂw54.
W 1928 r. dzieÎki staraniom o. Flawiana Gielnika franciszkanie
z GoÂry sÂw. Anny opracowali i wydali w drukarni Franciszka Gielnika
Maøy Brewiarzyk. Modlitewnik zawieraø najpotrzebniejsze modlitwy
tercjarzy oraz modlitwy do miesieÎcznych spotkanÂ. Skøadaø sieÎ nanÂ
roÂwniezÇ kalendarz rzymsko-seraficki, a takzÇe reguøa z kroÂtkim komentarzem oraz obowiaÎzki tercjarza. NajwieÎcej miejsca posÂwieÎcono
oficjum, po nim byøy litanie, koronki, godzinki i piesÂni, ktoÂre konÂczyøy brewiarzyk55.
W 1936 r. wspomniane wydanie wznowiono, poszerzajaÎc je jedynie o niektoÂre piesÂni franciszkanÂskie. RoÂwnoczesÂnie z Maøym Brewiarzykiem w 1928 r. Franciszek Gielnik jako dodatek wydrukowaø
w mieÎkkiej oprawie Maøe Oficjum56. Publikacja skøadaøa sieÎ tylko
52

TamzÇe, s. 4-12.
Por. GF. 1(1908), s. 107, 123, 154.
54
Brewiarzyk Tercyarski to jest: sposoÂb zÇycia i modlenia sieÎ dla Braci i SioÂstr III
Zakonu Ojca Franciszka Serafickiego uøozÇony w klasztorze u sÂw Anny wedøug najnowszych ustaw Apostolskich opracowany, St. Annaberg 1922, s. 846.
55
Maøy Brewiarzyk dla wieÎkszej wygody czøonkoÂw Trzeciego Zakonu sÂw. Ojca
Franciszka Serafickiego uøozÇony, St. Annaberg 1928, s. 288.
56
Oficium maøe na czesÂcÂ NajsÂwieÎtszej Panny Maryi wedøug obrzaÎdku KosÂcioøa
Rzymskiego z dodatkiem najpotrzebniejszych modlitw, St. Annaberg 1929, s. 175.
53
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z dwoÂch czeÎsÂci: oficjum do Matki BozÇej i modlitwy ku jej czci. Do
1939 r. kilkakrotnie wznawiano nakøad.
Duszpasterstwo tercjarskie prowadzono roÂwniezÇ wsÂroÂd ludzi nieznajaÎcych jeÎzyka polskiego. Dla nich o. Jerzy Simon opracowaø osobny modlitewnik, ktoÂry byø pieÎciokrotnie wznawiany, kazÇdorazowo
wzbogacajaÎc jego zawartosÂcÂ o wieÎkszy wyboÂr modlitw i piesÂni57.
Kult sÂw. Antoniego Padewskiego zawsze byø bardzo zÇywy
w KosÂciele. SzczegoÂlnie czczono go jako patrona rzeczy zagubionych i patrona ludzi ubogich. Bardzo czeÎsto tezÇ na øamach ¹Gøosu
sÂw. Franciszkaº publicznie dzieÎkowano sÂw. Antoniemu58. DzieÎki
inicjatywie o. E. Schiprowskiego wydawnictwo sÂw. Antoniego wydaøo modlitewnik ku czci tego sÂwieÎtego59. We wsteÎpie zamieszczono
obszerny zÇyciorys sÂw. Antoniego z podkresÂleniem jego dziaøalnosÂci
kaznodziejskiej, cudotwoÂrczej i naukowej. ZÇyciorys zamykaøo kalendarium zÇycia sÂwieÎtego. W dalszych czeÎsÂciach modlitewnika znajdowaøy sieÎ modlitwy, nowenny, responsoria i piesÂni.
W 1938 r. o. Erwin Schiprowski opracowaø i wydaø w jeÎzyku
niemieckim modlitewnik przeznaczony dla tercjarzy i møodziezÇy serafickiej. Na jego zawartosÂcÂ skøadaøy sieÎ cytaty z Pisma sÂw. i pism sÂw.
Franciszka z AsyzÇu. CaøosÂcÂ byøa dopasowana do poszczegoÂlnych dni
roku60.
W 1938 r. trzeci zakon sÂw. Franciszka w prowincji sÂw. Jadwigi
liczyø 44 100 czøonkoÂw i 477 kanonicznie erygowanych wspoÂlnot
tercjarskich. Ostatnie wiadomosÂci dotyczaÎce møodziezÇy franciszkanÂskiej pochodzaÎce z 1936 r. informowaøy o istnieniu 21 kanonicznie
erygowanie wspoÂlnot z 1 407 czøonkoÂw61.
57
Nakøad wznawiano w 1921, 1926, 1931 i 1938 r. Zmiany objeÎtosÂciowe powodowane byøy dokøadaniem nowych modlitw tercjarskich. Modlitewnik drukowaø Antonius Verlag.
58
Por. GF. 2(1936), s. 349. Skøadam dzieÎki sÂw. Antoniemu za uratowanie od
nieszczeÎsÂcia; SÂleÎ podzieÎkowania sÂw. Antoniemu za wysøuchanie moich proÂsÂb.
59
Hilf heiliger Antonius. Ein Buch der Andacht fuÈr die Verehrer des groûen
Helfers, Breslau 1936, s. 304.
60
Tagesparole. Betrachtungsgedanken fuÈr jeden Tag des Jahres, Breslau 1938,
s. 85.
61
Kronika Prowincji sÂw. Jadwigi, t. 1, s. 70.
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Il terzo convento di S. Francesco
presente in Silesia nella prima metaÁ del XX secolo
Riassunto

Tra il XIX e il XX secolo il ramo piuÂ grande dell'Ordine dei Frati
Minori era costituito dai membri del Terz'Ordine di san Francesco,
chiamati comunemente i Terziari. Il termine comprendeva ugualmente i sacerdoti come pure i secolari di ambo i sessi. L'Enciclica
di Leone XIII di 17.IX.1882 Auspicato raccomandava la diffusione
del Terz'Ordine quale forma Evangelica di vita nel mondo. Questa
raccomandazione papale veniva spesso ricordata, mostrando il movimento terziario quale una delle forme piuÂ ambite della vita cristiana, che comprende anche l'obbligo di compiere certi doveri. Si puoÂ
dire, che durante il pontificato di Leone XIII, Terz'Ordine di san
Francesco eÂ stato riformato i comincioÂ di nuovo a svilupparsi nella
Chiesa. La fine del XIX sec. e l'inizio del XX eÂ il periodo di rinascimento e della fioritura della famiglia terziaria. Anche i seguenti
sommi pontefici si interessavano di questo gruppo dei fedeli, pubblicando 13 vari documenti che li riguardano.
Nella storia della Chiesa Cattolica in Slesia i terziari costituivano
una disciplinata e fervida organizzazione ecclesiale, merito questo
non solo dei francescani, ma anche del clero diocesano e dei fedeli
laici. I sacerdoti nella maggior parte erano molto favorevoli ai gruppi
dei terziari. Nel XIX sec. Il Terz'Ordine di san Francesco della
Provincia di sant'Edvige Dei Fati Minori costituiva uno dei piuÂ
importanti campi della pastorale, che forniva il supporto materiale
per le varie agende ecclesiastiche. Per questo i francescani circondavano di particolare cura questa forma di pastorale.
All'inizio del XX sec. il movimento dei terziari in Slesia non era
organizzato giuridicamente. Presso le parrocchie vi erano le comunitaÂ dei terziari, ma senza l'apposita documentazione. I fedeli venivano accolti all'Terz'Ordine il piuÂ delle volte durante le missioni al
popolo oppure durante gli esercizi spirituali nelle parrocchie. Parte
dei terziari veniva ammessa oppure emetteva i voti durante gli incon-
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tri organizzati per loro nei conventi a Monste di sant'Anna oppure
a Panewniki.
Molto importanti nella pastorale del Terz'Ordine erano le riviste
per i terziari, redatte nelle lingue: Polacca e Tedescha. Il Gøos sÂw.
Franciszka, in Polacco veniva distribuito nella Slesia Alta, mentre il
Franziskusbote trovava i suoi lettori per lo piuÂ nella Slesia Bassa e
nella Valle di Køodzko.
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PAWEè ZAJAÎC OMI

Histoire du christianisme. Pour mieux comprendre notre temps, red. Alain
Corbin i in., Editions du Seuil, Paris 2007, s. 475.
Recenzowanie syntez historycznych, do tego popularnonaukowych,
wydaje sieÎ zabiegiem relatywnie øatwym. Jest tak, poniewazÇ autorzy takich prac z samej ich natury poprzestajaÎ na ogoÂlnym ukazaniu podstawowych historycznych procesoÂw i faktoÂw. Zawsze wieÎc beÎdzie za co pochwalicÂ i co skrytykowacÂ, wøasÂciwie mozÇna ¹strzelacÂº prawie na osÂlep,
trudno jest ¹nie traficÂ do celuº. O wiele trudniej sporzaÎdzicÂ wnikliwaÎ
recenzjeÎ specjalistycznej monografii, bo do tego potrzeba gøeÎbokiego
przygotowania merytorycznego, poznania zÂroÂdeø, literatury pomocniczej, wøasÂciwie trzeba bycÂ niemal zdolnym do samodzielnego napisania
ksiaÎzÇki, ktoÂraÎ sieÎ recenzuje. Rodzi sieÎ pytanie: czy mozÇna tak samo wnikliwie omoÂwicÂ i ocenicÂ monografieÎ szczegoÂøowego tematu oraz praceÎ zbiorowaÎ, obejmujaÎcaÎ caøosÂcÂ historii chrzesÂcijanÂstwa? By to uczynicÂ, trzeba by
bycÂ prawdziwym polihistorem.
Przedmiotem niniejszego omoÂwienia jest jednak ten drugi typ publikacji. W 2007 r. paryskie wydawnictwo Seuil w ciekawej serii zatytuøowanej L'Univers historique zaproponowaøo czytelnikom praceÎ zbiorowaÎ,
w popularny sposoÂb przedstawiajaÎcaÎ dzieje chrzesÂcijanÂstwa1. Co znamienne, niespeøna 500 stron tekstu podzieliøo mieÎdzy siebie azÇ 56 autoroÂw! Nie
beÎdaÎc polihistorem, w ponizÇszych zdaniach chciaøbym nie tyle przeprowadzicÂ systematycznaÎ recenzjeÎ pracy, ile rozwinaÎcÂ kilka refleksji, jakie rodzaÎ
sieÎ w zetknieÎciu z taÎ ciekawaÎ syntezaÎ historycznaÎ. BeÎdaÎ one zwiaÎzane
z nasteÎpujaÎcymi trzema zagadnieniami: wspoÂøczesnego wymogu specjalizacji wobec fascynacji polihistoriaÎ; znaczenia sÂrodowiska recepcji prac
historycznych dla sposobu ich komponowania; pytania o ¹doskonaøaÎº
syntezeÎ historycznaÎ. Celowo wbrew typowej metodologii pisania recenzji
1

JuzÇ po zøozÇeniu niniejszego tekstu do druku ukazaøo sieÎ polskie tøumaczenie
omawianej pracy: Historia chrzesÂcijanÂska, red. A. Corbin, Wydawnictwo Uniwersytetu JagiellonÂskiego, KrakoÂw 2009. Wszelki uwagi i odniesienia zawarte w recenzji
dotyczaÎ oryginaøu francuskiego.
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kroÂtkie omoÂwienie caøej tresÂci ksiaÎzÇki znajdzie sieÎ na konÂcu niniejszej
prezentacji.

1. SPECJALIZACJA CZY POLIHISTORIA?
DzisÂ nie ma juzÇ waÎtpliwosÂci, zÇe przedstawienie caøosÂci dziejoÂw KosÂcioøa, zgodnie z najnowszym stanem badanÂ dla kazÇdego zagadnienia czy
okresu, przekracza siøy jednej, nawet bardzo pracowitej osoby. Wspominaøem juzÇ o tym przy okazji recenzowania pracy Fontes. Documenti fondamentali di Storia della Chiesa2. OczywisÂcie, takie proÂby byøy w Polsce
podejmowane, czego owocem staøy sieÎ 5-tomowa Historia KosÂcioøa katolickiego ks. prof. Mariana Banaszaka albo 8-tomowa Historia KosÂcioøa ks.
prof. Bolesøawa Kumora. Warto o nich wspomniecÂ, poniewazÇ saÎ to prace
wciaÎzÇ wznawiane i wyroÂzÇniane na poÂøkach ksieÎgarskich, a nieraz cytowane
w artykuøach naukowych. Kompetencji ich autoroÂw nie sposoÂb kwestionowacÂ. Wydaje sieÎ jednak, zÇe obranie tych publikacji za punkt odniesienia
w trakcie jakichkolwiek szczegoÂøowych badanÂ nad wybranym okresem
historycznym jest nie zawsze mozÇliwe. Z pewnosÂciaÎ nawet w szczegoÂøowych badaniach potrzebny jest jakisÂ fundament, ktoÂry zapewni osadzenie
dociekanÂ w szerszym konteksÂcie, zatem wielotomowe syntezy saÎ niezbeÎdne. Jednak zalecane na polskich wydziaøach teologicznych syntezy
wspomnianych zasøuzÇonych historykoÂw KosÂcioøa nie dajaÎ gwarancji, zÇe
oÂw fundament beÎdzie niezawodny. Co wieÎcej, nie dajaÎ mozÇliwosÂci samodzielnej weryfikacji jakichkolwiek wazÇniejszych tez i sformuøowanÂ ich
autoroÂw, poniewazÇ saÎ caøkowicie pozbawione przypisoÂw, odsyøajaÎcych
czy to do zÂroÂdeø, czy to do biezÇaÎcej literatury. Braku tego nie niweluje
zbiorcza bibliografia zamieszczona na konÂcu poszczegoÂlnych tomoÂw Historii autorstwa ks. Kumora.
Niech wystarczy jeden przykøad trudnosÂci, jakie mogaÎ wynikacÂ z takiego polihistorycznego podejsÂcia do kompozycji tekstu. We wznowionym w 2001 r. pierwszym tomie Historii KosÂcioøa ks. Kumora, posÂwieÎconym epoce starozÇytnej, przeczytacÂ mozÇna na temat rozøamu w KosÂciele
afrykanÂskim w IV w., co nasteÎpuje:
¹Inne zagadnienia, ktoÂre zaciaÎzÇyøy i w pewnym sensie przyczyniøy sieÎ
do poÂzÂniejszego rozøamu, to p r z e c i w i e nÂ s t w a o c h a r a k t e r z e n a 2

¹KosÂcioÂø w Polsce. Dzieje i kulturaº 6(2007), s. 182.
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r o d o w y m, jakie zaistniaøy mieÎdzy tubylczaÎ ludnosÂciaÎ a rzymskimi kolonistami (partykularyzm numidyjski) oraz zatargi natury spoøecznej mieÎdzy posiadaczami wielkiej wøasnosÂci ziemskiej (Rzymianie) a ubogaÎ ludnosÂciaÎ rolniczaÎ (tubylcy)º3.
Interpretacja ta wydaje sieÎ bardzo logiczna i przejrzysta, zatem bez
waÎtpienia stacÂ sieÎ mozÇe elementem trwaøej wiedzy czytelnika, do ktoÂrej
beÎdzie sieÎ on potencjalnie odwoøywaø takzÇe w konteksÂcie innych zagadnienÂ historii KosÂcioøa w poÂzÂnym antyku; np. bardzo cheÎtnie w kluczu
etnicznym zrozumie konflikty poganÂsko-chrzesÂcijanÂskie przeøomu IV
i V w. w Egipcie, widzaÎc w nich iskry etnicznej nienawisÂci katolickich
KoptoÂw do poganÂskich HellenoÂw4. Tymczasem, jak sieÎ okazuje, sprawa
nie jest wcale tak oczywista. W nasteÎpujaÎcy sposoÂb faktycznie toczone nad
tym problemem dyskusje historykoÂw pierwszej poøowy XX w. referowaøa
prof. Ewa Wipszycka:
¹W ferworze wykøadania racji zdawano sieÎ zapominacÂ, zÇe posiadane
przez nas zÂroÂdøa nie wskazujaÎ na istnienie praÎdoÂw nacjonalistycznych
u schyøku starozÇytnosÂci, ani na øaÎczenie postaw religijnych z przynalezÇnosÂciaÎ do okresÂlonej grupy etnicznej. Milczenie zÂroÂdeø w tym wypadku musi
bycÂ przez nas traktowane z wyjaÎtkowaÎ uwagaÎ, gdyzÇ schyøek starozÇytnosÂci
ma obszernaÎ i roÂzÇnorodnaÎ dokumentacjeÎ, znacznie bogatszaÎ od tej, ktoÂraÎ
dysponujaÎ czasy klasyczne. [...] Rzecz w tym, zÇe podziaøy etniczne u schyøku starozÇytnosÂci nie pokrywajaÎ sieÎ z wielkimi religijnymi podziaøami spoøeczenÂstwa, ktoÂre w tychzÇe zÂroÂdøach obserwowacÂ mozÇemy. Tak wieÎc zasieÎg wysteÎpowania donatyzmu w Afryce nie pokrywa sieÎ z podziaøem na
strefeÎ numidyjskaÎ i strefeÎ zromanizowanaÎº5.
Z podreÎcznika ks. Kumora nie dowiemy sieÎ nawet, zÇe podobne dyskusje byøy prowadzone, a tym bardziej brak jest wzmianki o tym, zÇe wsÂroÂd
starozÇytnikoÂw w istocie problem rozwiaÎzano na niekorzysÂcÂ tezy o etnicznym podøozÇu konfliktoÂw religijnych u schyøku epoki antycznej. JesÂli po3

B. Kumor, Historia KosÂcioøa, t. 1, Lublin 2001, s. 179-180. WyroÂzÇnienie moje,
PZ. Podobnie jak wszelkie tøumaczenia i wyroÂzÇnienia w dalszej czeÎsÂci tekstu.
4
W poczaÎtkach XX w. tak rozumiaøo ten problem wielu historykoÂw KosÂcioøa,
na ktoÂrych z pewnosÂciaÎ ks. Kumor sieÎ opieraø, tworzaÎc swojaÎ syntezeÎ. Por. P. ZajaÎc
OMI, Wybrane konflikty chrzesÂcijanÂsko-poganÂskie od Konstantyna do Karola Wielkiego, w: Konflikty perspektyw w historii i praktyce misji, red. P. ZajaÎc OMI, PoznanÂ
2009, s. 37.
5
Czy u schyøku starozÇytnosÂci istniaøy ruchy narodowe?, w: E. Wipszycka,
O starozÇytnosÂci polemicznie, Warszawa 1994, s. 237, 240.
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dobne dyskusyjne i odrzucone z biegiem czasu interpretacje mogaÎ zawieracÂ nawet klasyczne wielotomowe historie KosÂcioøa, jak chocÂby ta
w redakcji A. Fliche'a i V. Martina, to jednak ich wieÎkszaÎ i wreÎcz ponadczasowaÎ wartosÂcÂ (niezalezÇnie od zmieniajaÎcych sieÎ interpretacji) gwarantuje bogata dokumentacja zÂroÂdøowa i erudycyjne przypisy, dzieÎki ktoÂrym mozÇna samemu udacÂ sieÎ ¹do zÂroÂdeøº. Brakuje tego ogromnie
w dosteÎpnych w jeÎzyku polskim podreÎcznikach historii KosÂcioøa.
Oczywisty wszak fakt, zÇe kazÇdy, najlepszy nawet podreÎcznik z czasem
sieÎ dezaktualizuje, potwierdza niedawna inicjatywa wydawnictwa PWN,
ktoÂre przystaÎpiøo do ¹wymianyº znanej serii monografii poszczegoÂlnych
epok historii powszechnej6. Zgodnie z tradycjaÎ poprzedniej serii, i tu za
opracowanie jednego okresu historycznego odpowiedzialny jest jeden
autor specjalizujaÎcy sieÎ w badaniach wybranej epoki.
Uwagi te nie majaÎ na celu umniejszania osiaÎgnieÎcÂ lubelskiego czy
poznanÂskiego historyka KosÂcioøa, ktoÂrzy w pamieÎci wielu studentoÂw
i profesoroÂw zapisali sieÎ jako prawdziwi polihistorzy. Wielu historykoÂw
KosÂcioøa, chcaÎc nie chcaÎc, musi isÂcÂ ich sÂladem ± dotyczy to zwøaszcza
wykøadowcoÂw w seminariach duchownych, ktoÂrzy czeÎsto majaÎ za zadanie
przedstawicÂ alumnom 2 tysiaÎce lat dziejoÂw chrzesÂcijanÂstwa. Ogromne
nieraz oczytanie mozÇe skutkowacÂ przesÂwiadczeniem, zÇe w istocie opanowaøo sieÎ caøosÂcÂ podstawowych zagadnienÂ. PowyzÇsze zestawienie dwoÂch
tekstoÂw (ks. Kumora i prof. Wipszyckiej) miaøo jedynie zwroÂcicÂ uwageÎ na
fakt, zÇe w polihistorii kryje sieÎ dosÂcÂ duzÇe ryzyko przedøuzÇania takich
obrazoÂw historii, ktoÂre nowsze i szczegoÂøowe badania stawiajaÎ w zmienionym sÂwietle albo caøkiem odrzucajaÎ.
Na tym tle szczegoÂlnie wyrazÂnie widacÂ wartosÂcÂ publikacji w rodzaju
omawianej Histoire du christianisme. ZbioÂr kilkudziesieÎciu esejoÂw, pisanych przez 56 specjalistoÂw w danej dziedzinie, nie daje od razu gwarancji
wiedzy pewnej, niezawodnej i ukazujaÎcej najnowszy stan badanÂ. Jest
to praca popularna, wieÎc pozbawiona aparatu naukowego, przypisoÂw,
odsyøaczy itp. MozÇe jednak dawacÂ okazjeÎ kazÇdemu polihistorowi do weryfikacji wøasnej wizji dziejoÂw. Przykøadowo w odniesieniu do wspomnianego zagadnienia etnicznego podøozÇa konfliktoÂw religijnych odpowiedniaÎ
6
Zob. A. ZioÂøkowski, Historia powszechna. StarozÇytnosÂcÂ, Warszawa 2009;
R. Michaøowski, Historia powszechna. SÂredniowiecze, Warszawa 2009; A. Chwalba,
Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2009. Prace te zapewne majaÎ zastaÎpicÂ
dotychczas wielokrotnie wznawiane opracowania J. Wolskiego, T. Manteuffla
i M. ZÇywczynÂskiego.
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aluzjeÎ znalezÂcÂ mozÇna w eseju autorstwa Claude'a Lepelleya, posÂwieÎconym sÂw. Augustynowi i oddziaøywaniu jego mysÂli7. Emerytowany profesor historii starozÇytnej na Uniwersytecie Paris X Nanterre zwroÂciø uwageÎ
na fakt, zÇe tak wazÇny dla historii KosÂcioøa teolog jest niemal zapomniany
w swoim wøasnym kraju ± dzisiejszej Algierii. W kraju islamskim nie ma
sieÎ co spodziewacÂ, by byøo inaczej: ¹W dzisiejszej Algierii, oficjalna ideologia wspomina tylko o jego [sÂw. Augustyna] konflikcie z heretykami
donatystami, postrzeganymi bardzo anachronicznie jako p r e k u r s o r z y m i e j s c o w e g o n a c j o n a l i z m u; z tej perspektywy Augustyn
staje sieÎ dziaøaczem kolonialnym!º8
W ten sposoÂb nawet bez zawiøego referowania aktualnego stanu
badanÂ zwykøy esej mozÇe przekazacÂ to, co istotne dla rozwoju kosÂcielnej
historiografii. Nazbyt szerokie syntezy, nawet pisane przez erudytoÂw, nie
zawsze poradzaÎ sobie z takim wyzwaniem. W podkresÂleniu recepcji mysÂli
sÂw. Augustyna we wspoÂøczesnym kraju islamskim autor wykazaø troskeÎ
o realizacjeÎ celu, jaki postawili sobie redaktorzy pracy. Celem tym byøo
osadzenie historii chrzesÂcijanÂstwa w konteksÂcie zrozumiaøym dla wspoÂøczesnego czytelnika, ktoÂrego wyobrazÂnia ksztaøtowana jest przez wartosÂci
sÂwiata w duzÇej mierze zdechrystianizowanego.

2. DLA KOGO PISZE SIEÎ HISTORIEÎ?
Omawiana praca wyroÂzÇnia sieÎ tym wøasÂnie wsteÎpnym zamysøem redaktoroÂw. Alain Corbin (emerytowany profesor historii Francji wieku
XIX), Nicole Lemaitre (profesor historii wspoÂøczesnej, oboje z uniwersy7
C. Lepelley, Saint Augustin et le rayonnement de sa penseÂe, w: Histoire du
christianisme. Pour mieux comprendre notre temps, red. Alain Corbin i in., Editions
du Seuil, Paris 2007, s. 121-129.
8
Peøen cytat wart jest przytoczenia w oryginale: ¹Le destin de la penseÂe augustinienne peut paraõÃtre singulier. Depuis le triomphe de l'islam, son souvenir a eÂteÂ
occulteÂ dans son propre pays, ouÁ Augustin n'a nulle posteÂriteÂ intellectuelle ou religieuse. Dans l'AlgeÂrie d'aujourd'hui, l'ideÂologie officielle ne retient que son conflit
avec les heÂreÂtiques donatistes, vus fort anachroniquement comme les anceÃtres du
nationalisme local; Augustin, dans cette perspective, devient un partisan du colonialisme! Visant un tel geÂne, enfant d'un pays auquel il resta tout sa vie profondeÂment
attacheÂ, cette attitude paraõÃt la fois absurde et deÂrisoireº. TamzÇe, s. 127.
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tetu Paris I PantheÂon-Sorbonne), Franoise Thelamon (emerytowana profesor historii starozÇytnej z uniwersytetu Rouen) oraz Catherine Vincent
(profesor historii sÂredniowiecznej z uniwersytetu Paris X Nanterre) napisali we wsteÎpie:
¹ChrzesÂcijanÂstwo przenika, mniej lub bardziej czytelnie, zÇycie codzienne, wartosÂci i wybory estetyczne nawet tych, ktoÂrzy go nie znajaÎ.
Ma swoÂj wkøad w krajobraz wsi i miast. Czasem pojawia sieÎ w wiadomosÂciach. JednoczesÂnie wiedza potrzebna do zrozumienia tej obecnosÂci gwaøtownie zanika. Tym samym wzrasta niezrozumienie. [...] To w tym konteksÂcie zwroÂcilisÂmy sieÎ do wybitnych specjalistoÂw. ZaproponowalisÂmy im,
aby udosteÎpnili swojaÎ wiedzeÎ szerokiej wyksztaøconej publicznosÂci. I to
bez cieÎzÇaru erudycji, bez zbyt wyspecjalizowanego søownictwa, b e z
e w e n t u a l n y c h a l u z j i d o j a k i e j sÂ d o m n i e m a n e j w i e d z y ,
k t oÂ r a j u zÇ t a k n a p r a w d eÎ n i e i s t n i e j e oraz, co zrozumiaøe, bez
zamiaru prozelityzmuº9.
Podano konkretne przykøady tej nieustannej obecnosÂci chrzesÂcijanÂstwa w krajobrazie Europy ± to przeciezÇ Mont Saint-Michel, zabytki
Rzymu czy Pragi, muzyka Bacha, powiesÂci Victora Hugo, ale takzÇe wspoÂøczesne dyskusje nad dekolonizacjaÎ lub bioetykaÎ, zÇeby wymienicÂ tylko
niektoÂre ze sfer oddziaøywania chrystianizmu, wzmiankowanych we wsteÎpie. Z takich zaøozÇenÂ zrodziø sieÎ specyficzny styl pracy, w ktoÂrym rzeczy
¹niby to oczywisteº wybrzmiewajaÎ z intrygujaÎcaÎ nowosÂciaÎ. Autorzy faktycznie przestali zakøadacÂ, zÇe czytelnik posiada podstawowaÎ wiedzeÎ
z zakresu historii i tradycji chrzesÂcijanÂskiej. UnikneÎli przy tym pokusy
stworzenia pracy, w ktoÂrej poszczegoÂlne zagadnienia tøumaczone byøyby
ciaÎgle na nowo w kazÇdym szczegoÂle. Zadanie owego ¹fundamentalnegoº
wprowadzenia speøniajaÎ wsteÎpy do kazÇdej z czterech czeÎsÂci publikacji,
odpowiadajaÎcych najbardziej ogoÂlnemu podziaøowi chronologii chrzesÂcijanÂstwa (starozÇytnosÂcÂ do V w., sÂredniowiecze do XV w., nowozÇytnosÂcÂ do
XVIII w. i wspoÂøczesnosÂcÂ do XXI w.).
We wprowadzeniu do okresu starozÇytnego widacÂ troskeÎ o to, by rozdzielicÂ wymiar empiryczny i teologiczny historii KosÂcioøa. Mowa jest wieÎc
o poczaÎtkach chrzesÂcijanÂstwa, jakie dostrzezÇono w ¹nauczaniu zÇydowskiego proroka, Jezusa z Nazaretu, w ktoÂrym chrzesÂcijanie uznajaÎ Wcielonego
Syna BozÇego, umarøego i zmartwychwstaøego dla zbawienia ludziº10.
9
10

Histoire du christianisme, s. 7.
TamzÇe, s. 11. AutorkaÎ wsteÎpu do okresu starozÇytnego jest FrancËoise Thelamon.
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ZwieÎzÂle ukazano podstawowy rozwoÂj KosÂcioøa, od maøych wspoÂlnot zÇyjaÎcych oczekiwaniem eschatologicznym azÇ po dobrze zorganizowanaÎ struktureÎ, ktoÂrej spoÂjnosÂcÂ zapewniaøy ¹podstawowe wierzenia i rytuaøy (chrzest
i Eucharystia)º. Mowa jest o przesÂladowaniach ± najpierw ze strony ZÇydoÂw, nasteÎpnie Rzymian ± a takzÇe o przychylnosÂci cesarzy poczaÎwszy od
Konstantyna Wielkiego, ktoÂra umozÇliwiøa KosÂcioøowi stopniowaÎ chrystianizacjeÎ ¹przestrzeni i czasuº11.
W przypadku sÂredniowiecza sygnalizuje sieÎ natychmiast delikatnaÎ
roÂzÇniceÎ mieÎdzy wzrostem religijnej i politycznej poteÎgi papiestwa a teokracjaÎ, do ktoÂrej zaistnienia jednak nigdy w Europie nie doszøo: ¹wspoÂøistniaøy dwa prawa, prawo cywilne i kosÂcielne (kanoniczne), oba zalezÇne
od prawa rzymskiego; cesarstwo i kroÂlestwa byøy rzaÎdzone przez ksiaÎzÇaÎt,
nie przez papiezÇa; zÇaden z suwerenoÂw nie zdobyø dla siebie prerogatyw
kapøanÂskichº12. KroÂtko charakteryzuje sieÎ dwa typowe dla sÂredniowiecza
zjawiska ± krucjaty jako ruch zrodzony z afirmacji chrzesÂcijanÂstwa oraz
herezje ± zrodzone z jego kontestacji, czeÎsto o podteksÂcie antyklerykalnym. Coraz gøeÎbszej penetracji spoøeczenÂstwa przez idee chrzesÂcijanÂskie
pomogøo nie tyle okresowe stosowanie przemocy, ile rozkwit rozmaitych
charyzmatoÂw zakonnych i mistycznych oraz rozwoÂj duszpasterstwa rozumianego jako troska o dusze (staÎd m.in. francuska etymologia søowa
proboszcz: cureÂ od ¹troski o duszeº, cure des aÃmes)13.
Podobnie wywazÇona jest prezentacja okresu nowozÇytnego. Autorka
trzeciego z kolei wsteÎpu dokonuje kroÂtkiego przeglaÎdu rozmaitych wyobrazÇenÂ o dekadencji KosÂcioøa na progu XVI w. W reakcji na nie pisze:
¹techniki historyczne dogøeÎbnie przewartosÂciowaøy oceneÎ tego okresu
posÂredniego mieÎdzy epokaÎ gotyckaÎ i klasycznaÎ, podkresÂlajaÎc jego kreatywnosÂcÂ, dynamizm religijny [...]º14. Luter zostaje przedstawiony jako de
facto ¹zaøozÇycielº religii opartej na odrzuceniu jakiegokolwiek ludzkiego
posÂrednictwa mieÎdzy jednostkaÎ i Bogiem. PodkresÂla sieÎ wielorakosÂcÂ form
poszukiwania sensu zÇycia w zÇyciorysach takich postaci, jak Tomasz Morus, Jan Kalwin, Ignacy Loyola, Teresa z Avila, Franciszek Salezy, BeÂrulle
i Saint-Cyran. UzÇywajaÎc wspoÂøczesnej retoryki, mowa jest o ¹wykluczeniu
drugiegoº (l'exclusion de l'autre) jako pierwszej konsekwencji tego fer11
12
13
14

TamzÇe,
TamzÇe,
TamzÇe,
TamzÇe,

s. 12-13.
s. 151. AutorkaÎ wsteÎpu jest Catherine Vincent.
s. 151-152.
s. 277. AutorkaÎ wsteÎpu jest Nicole Lemaitre.

386

Â WIENIA
RECENZJE I OMO

mentu religijnego. Co do dziaøalnosÂci inkwizycji po Soborze Trydenckim
okresÂla sieÎ jaÎ jako ¹bardziej rozumnaÎ, nizÇ wskazuje na to polemikaº15.
W okresie poprzedzajaÎcym OsÂwiecenie autorka dostrzega nie tylko kryzys religijnosÂci, otwierajaÎcej drogeÎ do ostrej krytyki, ale tezÇ wiele cech
pozytywnego rozwoju: zryw misyjny (zwiaÎzany z daÎzÇeniami kolonizacyjnymi), dowartosÂciowanie rzetelnej wiedzy, potrzebnej w polemikach teologicznych, gøeÎbieÎ osobistych przezÇycÂ duchowych. Nicole Lamaitre uznaøa
te cechy za o wiele bardziej determinujaÎce religijnosÂcÂ nowozÇytnaÎ nizÇ
zjawiska zwykle przyciaÎgajaÎce wieÎkszaÎ uwageÎ, a wieÎc ¹kontroleÎ ± zawsze
relatywnaÎ ± sumienÂ, «okropnosÂci» podejrzliwej inkwizycji, nietolerancjeÎ
i ekskluzywizm urastajaÎce do rangi systemuº16. Z dosÂwiadczenÂ sÂwiata
nowozÇytnego zrodziø sieÎ jednak wspoÂøczesny ZachoÂd nieufny wobec
wszelkich radykalizmoÂw religijnych.
Ostatnia sekcja ksiaÎzÇki dotyczy czasoÂw najnowszych. PoczaÎwszy od
XIX w. chrzesÂcijanÂstwo zostaøo postawione wobec koniecznosÂci nieustannego adaptowania sieÎ do zmieniajaÎcego sieÎ gwaøtownie sÂwiata17. WsÂroÂd
czynnikoÂw zmuszajaÎcych do rewizji dotychczasowych form, jakie przez
wieki przyjeÎøo chrzesÂcijanÂstwo, wyroÂzÇnia sieÎ: egzegezeÎ historyczno-krytycznaÎ, rozwoÂj spoøeczenÂstwa przemysøowego, pojawienie sieÎ nowych
ideologii (liberalizm, socjalizm, marksizm, nazizm), likwidacjeÎ PanÂstwa
KosÂcielnego, dialog mieÎdzyreligijny. W tym sÂwietle wskazano na formy
odnowy duchowej w rozmaitych wspoÂlnotach chrzesÂcijanÂskich, oficjalne
reakcje papiezÇy, reformy Soboru WatykanÂskiego II oraz stopniowaÎ zmianeÎ hierarchicznego oblicza KosÂcioøa, zwøaszcza tam, gdzie brak dostatecznej liczby duchownych otwiera pole dziaøania dla kapøanoÂw pochodzaÎcych
z terytorioÂw tradycyjnie uznawanych za misyjne.
W ten sposoÂb zrealizowano cel, jakim miaøo bycÂ przyblizÇenie najwazÇniejszych etapoÂw historycznego rozwoju chrzesÂcijanÂstwa czytelnikowi, dla
ktoÂrego nie jest ono mozÇe caøkowicie obcym, ale raczej egzotycznym
elementem wspoÂøczesnego sÂwiata. Nic dziwnego, zÇe wydawca polskiego
tøumaczenia pracy (ciaÎgle ¹w przygotowaniuº jesieniaÎ 2009 r., kiedy powstaje niniejsza recenzja) umiesÂciø jaÎ w serii posÂwieÎconej zagadnieniom
religioznawczym, a nie historycznym.

15
16
17

TamzÇe, s. 279.
TamzÇe, s. 280.
TamzÇe, s. 381. Autorem wsteÎpu jest Alain Corbin.
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3. CZY ISTNIEJE ¹DOSKONAèAº SYNTEZA HISTORYCZNA?
W sÂwietle powyzÇszych rozwazÇanÂ warto zapytacÂ o jakaÎsÂ podstawowaÎ
cecheÎ wyroÂzÇniajaÎcaÎ dobraÎ syntezeÎ historycznaÎ. PragneÎ podkresÂlicÂ, zÇe ponizÇsze refleksje beÎdaÎ formuøowane jedynie z perspektywy wykøadowcy
historii KosÂcioøa w seminarium duchownym, a wieÎc nie pretendujaÎ do
rangi sÂcisøych rozwazÇanÂ metodologicznych. BeÎdaÎ tezÇ w oczywisty sposoÂb
inspirowane omawianaÎ pracaÎ francuskich autoroÂw.
PodstawowaÎ cechaÎ dobrej syntezy historycznej, o ktoÂrej byøa juzÇ mowa
wyzÇej, jest porzucenie domniemania, zÇe czytelnicy zasadniczo ¹wiedzaÎ, o co
chodziº. Zakøadanie, zÇe adresat takiej publikacji ma dostatecznaÎ wiedzeÎ
szczegoÂøowaÎ, by wøasÂciwie interpretowacÂ ogromne nieraz skroÂty mysÂlowe
lub uogoÂlnienia (technicznie niezbeÎdne w kazÇdej syntezie), mozÇe prowadzicÂ na manowce i uczynicÂ tekst nieczytelnym dla odbiorcy albo pozostawicÂ
go z uczuciem niedosytu. Problem tego rodzaju mozÇna rozwiaÎzacÂ dwojako
± dzieÎki stuprocentowej kompetencji autora, ktoÂry nie boi sieÎ posÂwieÎcicÂ
kilku stron wieÎcej na bardziej szczegoÂøowe i zrozumiaøe opisanie danego
problemu, oraz dzieÎki przypisom. Opracowania w serii historii powszechnej PWN nie zawieraøy przypisoÂw, lecz mozÇna byøo ufacÂ szczegoÂlnym
kompetencjom kazÇdego z autoroÂw co do okresÂlonej tematyki. Z kolei np.
bardzo ogoÂlne opracowania czterech epok historii KosÂcioøa na potrzeby
studentoÂw Uniwersytetu GregorianÂskiego w Rzymie (autoryzowane
skrypty) saÎ peøne odniesienÂ do tekstoÂw zÂroÂdøowych i do szczegoÂøowych
monografii18. Zatem nawet jesÂli gøoÂwny tok narracji pozostawi jakiesÂ waÎtpliwosÂci, podane zostajaÎ drogowskazy, gdzie szukacÂ ich rozwiaÎzania.
W przypadku omawianej Histoire du christianisme kluczowaÎ roleÎ
odgrywajaÎ trafnie sformuøowane zdania, podsumowujaÎce zasadnicze elementy wiedzy na temat okresÂlonych zagadnienÂ historycznych, uznanej za
pewnaÎ w sÂwietle najnowszych badanÂ. W konteksÂcie misji sÂw. Pawøa dowiadujemy sieÎ o znaczeniu organizacji ¹antycznego miastaº (temat sam
w sobie wart pogøeÎbienia dla lepszego zrozumienia historii KosÂcioøa),
18

Zob. M. Chappin SJ, La Chiesa antica e medievale. Sussidi (ad uso degli
studenti), Roma 2001; J.E. Vercruysse SJ, ¹Causa reformationisº. La storia della
Chiesa nei secoli XV-XVI. Lineamenti ± sussidi (ad uso degli studenti), Roma 1998;
M. Chappin SJ, Subsidia per il corso di storia ecclesiastica recente (ad uso degli studenti), Roma 1991-1992. Obecnie saÎ dosteÎpne nowsze wersje podobnych publikacji,
dostosowane do biezÇaÎcych wykøadoÂw uniwersyteckich.
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nasteÎpnie o znaczeniu kryzysu KosÂcioøa afrykanÂskiego w V w. dla wzmocnienia prymatu biskupa Rzymu, o roÂzÇnorodnosÂci teologicznej, jaka towarzyszyøa od poczaÎtkoÂw rodzaÎcemu sieÎ KosÂcioøowi, a takzÇe ± by nie trzymacÂ
sieÎ tylko okresu starozÇytnego ± o znaczeniu amerykanÂskiego protestantyzmu jako siøy inspirujaÎcej daÎzÇenia do emancypacji politycznej i zerwania
zalezÇnosÂci kolonialnych od europejskiej metropolii19.
MozÇna powiedziecÂ, zÇe saÎ to wszystko sprawy baÎdzÂ oczywiste, baÎdzÂ
dyskusyjne. SposoÂb ich formuøowania pozwala jednak na czytelne uporzaÎdkowanie najwazÇniejszych zagadnienÂ, ktoÂre wyøaniajaÎ sieÎ z morza faktoÂw. Poza tym owa domniemana ¹oczywistosÂcÂº bywa nieraz zaskakujaÎco
¹nieoczywistaº.
Wybraøem tylko teÎ jednaÎ cecheÎ, chocÂ mozÇna by wskazacÂ zestaw
znacznie bardziej kompletny. Nie chodzi jednak o wymysÂlenie ideaøu ±
syntezy ¹doskonaøejº. Taka z pewnosÂciaÎ nie istnieje. Zawsze znajdaÎ sieÎ
uwagi co do rozøozÇenia akcentoÂw, doboru zagadnienÂ itp. Z polskiej
perspektywy staøym mankamentem prac obcojeÎzycznych posÂwieÎconych
powszechnej historii KosÂcioøa jest brak dostrzezÇenia KosÂcioøa w Polsce
albo najwyzÇej lakoniczne wzmianki na jego temat. W omawianej Histoire
du christianisme moÂwi sieÎ duzÇo o Janie Husie (caøy rozdziaø), ale nic
o wspoÂøczesnym mu Pawle Wøodkowicu. Wzmianka o Polsce pojawia
sieÎ przy okazji ogoÂlnego omoÂwienia burzliwych dziejoÂw KosÂcioøa prawosøawnego w Rosji od XVI do XVIII w. JednoczesÂnie jest to jakasÂ wskazoÂwka moÂwiaÎca o skali uczestnictwa KosÂcioøa polskiego w sprawach
dotyczaÎcych caøego kontynentu europejskiego na przestrzeni dziejoÂw.
NiezalezÇnie od stopnia doskonaøosÂci w wymiarze krajowym, polscy
chrzesÂcijanie zbyt rzadko inspirowali, a czeÎsÂciej byli receptywni w odniesieniu do KosÂcioøa powszechnego.
4. ROZPLANOWANIE TRESÂCI HISTOIRE DU CHRISTIANISME
O tym, zÇe nawet lakoniczne nagøoÂwki mogaÎ przekazywacÂ caøkiem
spoÂjnaÎ i teoretycznie umotywowanaÎ wizjeÎ KosÂcioøa i chrzesÂcijanÂstwa,
przekonuje jedna z pierwszych periodyzacji historii KosÂcioøa jako rodzaÎcej sieÎ dyscypliny teologicznej. Hubert Jedin, opisujaÎc poczaÎtki akademickiej kariery tej dyscypliny wiedzy, przytoczyø przykøad Summarium his19

Zob. Histoire du christianisme, s. 37, 67, 71, 448.
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toriae ecclesiasticae lipskiego profesora Adama Rechenberga z 1697 r.
Podziaø byø pieÎcioczeÎsÂciowy: Ecclesia plantata (I-III w.), Ecclesia libertate
gaudens (IV-VI w.), Ecclesia pressa et obscurata (VII-X w.), Ecclesia
gemens et lamentans (XI-XV w.), Ecclesia repurgata et libertata (XVI-XVII w.)20. Wizja teologiczna historii KosÂcioøa jest tu oczywista.
W przypadku omawianej pracy zamysø interpretacyjny zawarty
w tytuøach czterech czeÎsÂci jest mozÇe skromniejszy, ale niemniej ciekawy.
CzeÎsÂcÂ pierwsza nazwana jest po prostu ¹U zÂroÂdeø ± poczaÎtki historii
chrzesÂcijanÂstwa (I-V w.)º21. CzeÎsÂcÂ druga zapowiada troskeÎ o to, by pozbawicÂ narracjeÎ historycznaÎ wszelkiej tendencyjnosÂci czy sensacyjnosÂci:
¹SÂredniowiecze, ni to czarna, ni zøota legenda [...] (V-XV w.)º. Z tytuøu
czeÎsÂci trzeciej przebija dosÂwiadczenie wspoÂøczesnego sÂwiata, ktoÂre postrzega w okresie nowozÇytnym swojaÎ genezeÎ: ¹Epoka nowozÇytna, nauka
pluralizmu (XVI-XVIII w.)º. CzeÎsÂcÂ czwarta znoÂw jest tylko konstatacjaÎ
faktu: ¹Czas przystosowania sieÎ do wspoÂøczesnego sÂwiata (XIX-XXI w.)º.
Perspektywa wspoÂøczesnego, zmieniajaÎcego sieÎ sÂwiata widoczna jest
w zawartym na konÂcu tomu søowniku podstawowych pojeÎcÂ chrzesÂcijanÂstwa: katecheza, spowiedzÂ uszna, devotio moderna, euhemeryzm, Wielka
Schizma, odpusty, symonia, unita22. Ostatni rozdziaø posÂwieÎcony jest refleksji nad ekumenizmem i dialogiem mieÎdzyreligijnym, ktoÂre saÎ tezÇ
zreÎcznie i czytelnie rozroÂzÇnione:
¹[Dialog mieÎdzyreligijny] roÂzÇni sieÎ od ekumenizmu co do natury: o ile
dialog mieÎdzy chrzesÂcijanami albo mieÎdzy zÇydami i chrzesÂcijanami, wyrosøymi z tego samego pnia, dotyczy wiary, ktoÂra ich øaÎczy i dzieli, dialog
mieÎdzyreligijny, bioraÎc pod uwageÎ roÂzÇnice wierzenÂ, ktoÂrych dotyczy, mozÇe bycÂ zÇywotny tylko dzieÎki zdolnosÂci jego przedstawicieli do wspoÂlnego
sÂwiadczenia wobec otaczajaÎcego sÂwiata o wadze takich zagadnienÂ, jak
sprzeciw wobec wojny, szacunek dla praw czøowieka, zniesienie jaskrawych nieroÂwnosÂci oraz ekologiczne przetrwanie planety. Polega na ksztaøtowaniu wspoÂlnej wizji przyszøosÂci ludzkosÂci, a nie na poszukiwaniu ewentualnej organicznej jednosÂci w wierze23.
20

Zob. H. Jedin, Einleitung in die Kirchengeschichte, w: Handbuch der Kirchengeschichte, red. H. Jedin, t. 1, Freiburg i in. 1962, s. 41.
21
Tytuøy podawane saÎ w tøumaczeniu podanym przez Wydawnictwo Uniwersytetu JagiellonÂskiego.
22
Histoire du christianisme, s. 457-458.
23
E. Fouiloux, De l'oecumeÂnisme aÁ l'interreligieux?, w: tamzÇe, s. 453-454.
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Docenienie wrazÇliwosÂci wspoÂøczesnego sÂwiata czyni omawianaÎ praceÎ
szczegoÂlnie atrakcyjnaÎ i zrozumiaøaÎ. Z pewnosÂciaÎ byø to jeden z motywoÂw,
jakie zadecydowaøy o podjeÎciu prac nad polskim tøumaczeniem. Pojawienie sieÎ tej publikacji na polskim rynku z pewnosÂciaÎ ubogaci powszechnaÎ
i ogoÂlnaÎ wiedzeÎ na temat historii chrzesÂcijanÂstwa. Szkoda, zÇe peønego
polskiego tøumaczenia nie doczekaøy sieÎ fundamentalne wielotomowe
syntezy, do ktoÂrych redaktorzy odsyøajaÎ czytelnikoÂw zÇaÎdnych dalszego
pogøeÎbiania znajomosÂci dziejoÂw chrzesÂcijanÂstwa: 14 tomoÂw Histoire du
christianisme, des origines nos jours (Paris 1990-2001), 9 tomoÂw The
Cambridge History of Christianity (Cambridge 2005-2006) oraz Dictionnaire historique de la papauteÂ (Paris 1994). Ten brak odczuwany jest od
dawna, takzÇe w odniesieniu do starszych syntez pod redakcjaÎ A. Fliche'a
i V. Martine'a oraz H. Jedina.

ANZELM JANUSZ SZTEINKE OFM

Wkøad oo. franciszkanoÂw w dziedzictwo ziemi cheømskiej, red. Eugeniusz
Wilkowski, Cheøm 2009, s. 239.
Zgodnie z øacinÂskaÎ maksymaÎ Nemo iudex in sua causa, wspoÂøautor
zazwyczaj nie pisze recenzji ksiaÎzÇki, w ktoÂrej ma swoÂj udziaø. Niemniej
wedle innego stwierdzenia, zÇe ¹kazÇda reguøa ma swoje wyjaÎtki, ktoÂre jaÎ
potwierdzajaÎº, czujeÎ sieÎ wprost zobligowany do zabrania gøosu na temat
wyzÇej wymienionego opracowania jako ten, ktoÂry towarzyszyø mu od poczaÎtku. Ten zasÂ byø nieco inny od tego, jaki przedstawiø we wsteÎpie redaktor
Eugeniusz Wilkowski, dziekan Szkoøy WyzÇszej im. Bogdana JanÂskiego,
Wydziaøu Zamiejscowego w Cheømie. PodzieÎkowaø wprawdzie o. Maksymilianowi Wasilewskiemu OFM, gwardianowi miejscowego klasztoru braci
mniejszych ¹za pomysø przygotowania tejzÇe publikacjiº (por. s. 12-13), ale
juzÇ nie wspomniaø, zÇe jest ona pokøosiem sesji historycznej posÂwieÎconej
temuzÇ domowi, o ktoÂrej zorganizowanie zostaø poproszony. GøoÂwnym jej
celem miaøo bycÂ przygotowanie do uroczystosÂci koronacji øaskami søynaÎcego obrazu SÂw. Antoniego Padewskiego z DzieciaÎtkiem, ktoÂraÎ ustalono na
dzienÂ 27 VI 2009 r. Obydwaj organizatorzy zaprosili do wspoÂøpracy piszaÎcego te søowa jako historyka rodziny zakonnej braci mniejszych reformatoÂw
oraz o. Adama Bøachuta OFM, historyka sztuki. CzujaÎc sieÎ odpowiedzialnym za przebieg sesji, zaproponowaøem robocze spotkanie prelegentoÂw,
ktoÂre p. E. Wilkowski zaakceptowaø. Odbyøo sieÎ ono 14 V 2008 r. w klasztorze cheømskim z udziaøem wszystkich zainteresowanych. WspoÂlnie uzgodnilisÂmy ostateczne brzmienie tytuøoÂw naszych wystaÎpienÂ, ktoÂre nie powinny
przekroczycÂ 20 minut, przy czym do druku oddajemy tekst bez ograniczenÂ
objeÎtosÂci. Byøoby dobrze, gdyby autorzy mieli je gotowe na konferencjeÎ
naukowaÎ w dniu 14 X t. r. Podpisany dodatkowo wyraziø gotowosÂcÂ podjeÎcia
sieÎ obowiaÎzkoÂw jednego z recenzentoÂw przyszøej ksiaÎzÇki, a nieco poÂzÂniej
zasugerowaø redaktorowi, aby drugim recenzentem zostaø prof. dr hab.
Jerzy Flaga z KUL. Obydwie propozycje zostaøy przyjeÎte.
Wspomniane sympozjum rzeczywisÂcie odbyøo sieÎ w wyznaczonym
terminie w siedzibie Szkoøy im. B. JanÂskiego pod tytuøem Wkøad oo.
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FranciszkanoÂw w dziedzictwo ziemi cheømskiej. Uczestniczyli w nim
przedstawiciele wøadz samorzaÎdowych, miejscowe duchowienÂstwo, studenci, franciszkanie z o. Teodorem Knapczykiem, wikariuszem prowincji
Matki BozÇej Anielskiej na czele. Referaty wygøosili: o. dr A. Szteinke
Cheømscy bracia mniejsi XVIII-XX wieku; o. dr A. Bøachut Problematyka
artystyczna zespoøu kosÂcielno-klasztornego franciszkanoÂw w Cheømie
i jego architektoniczne przemiany; o. dr hab. Roland Prejs OFMCap
z KUL Dzieje kosÂcioøa pw. sÂw. Andrzeja w Cheømie w latach 1864-1936; dr E. Wilkowski Dzieje kosÂcioøa i klasztoru franciszkanoÂw w Cheømie w latach 1944-1989; mgr Stanisøawa Rudnik Prace konserwatorsko-remontowe zespoøu kosÂcielno-klasztornego franciszkanoÂw w Cheømie
w latach 1990-2008; o. M. Wasilewski Kalendarium dziejoÂw kosÂcioøa
i klasztoru franciszkanoÂw w Cheømie w latach 1989-20081.
Skoro wsÂroÂd nich duzÇa czeÎsÂcÂ odnosiøa sieÎ do budowli, ich wyposazÇenia
oraz prac restauracyjnych, zaproponowaøem uzupeønienie przyszøej ksiaÎzÇki biografiami dwoÂch bøogosøawionych meÎczennikoÂw II wojny sÂwiatowej
zwiaÎzanych pracaÎ z klasztorem w Cheømie, a mianowicie: o. Krystyna
Gondka i brata Brunona Zembola, ktoÂre zobowiaÎzaø sieÎ dostarczycÂ o. dr
Salezy Bogdan Brzuszek OFM, wicepostulator sprawy. Nie poprzestaø na
nich, ale zasugerowaø umieszczenie zÇyciorysoÂw jeszcze dwoÂch innych
wspoÂøbraci: kleryka Dominika DrabczynÂskiego, ktoÂry w Cheømie podjaÎø
decyzjeÎ o zgøoszeniu sieÎ do wojska polskiego w charakterze sanitariusza,
wraz z nim wyruszyø na wschoÂd i podzieliø los jego dowoÂdcoÂw w Katyniu
oraz o. Dominika Kabattka, duszpasterza portowcoÂw gdanÂskich w okresie
tworzenia sieÎ NSZZ ¹SolidarnosÂcÂº (1980-1989). Do tego grona doøaÎczyøem piaÎty zÇyciorys, mego autorstwa, a posÂwieÎcony o. Leonardowi Tatarze,
gwardianowi cheømskiemu w latach 1937-1939, wieÎzÂniowi systemoÂw totalitarnych, najpierw hitlerowskiego, a potem stalinowskiego, øaÎcznie przez
10 lat. S.B. Brzuszek zasugerowaø, aby umiesÂcicÂ te biografie pod wspoÂlnym
tytuøem: Franciszkanie cheømscy, sÂwiadkowie wiary i miøosÂci Ojczyzny.
Autoryzowane teksty prelekcji wygøoszonych na wspomnianej sesji
z wyjaÎtkiem jednego2 oraz cztery zÇyciorysy opracowane przez S.B.
1

Por. Franciszkanie na konferencji w JanÂskim, ¹Tygodnik Cheømskiº nr 42, 13-19
X 2008, s. 16.
2
Chodzi o tekst autorstwa piszaÎcego te søowa, ktoÂry wbrew zapewnieniom redaktora opublikowano w wersji brulionowej, zmieniajaÎc ponadto jego tytuø. Przekonaøem sieÎ o tym dopiero po ukazaniu sieÎ ksiaÎzÇki. Oto w skroÂcie fakty, ktoÂre do tego
doprowadziøy. Tak sieÎ akurat zøozÇyøo, zÇe z powodu wczesÂniej przyjeÎtych zobowiaÎzanÂ
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Brzuszka i A.J. Szteinke stanowiaÎ zawartosÂcÂ recenzowanej ksiaÎzÇki. Jest
ona pierwszaÎ w ogoÂle proÂbaÎ caøosÂciowego spojrzenia na dzieje cheømskiego klasztoru braci mniejszych w latach 1738-2009. Dlatego oceniam jaÎ
pozytywnie jako duzÇy krok naprzoÂd do opracowania monografii tegozÇ
domu zakonnego w peønym tego søowa znaczeniu. CieszeÎ sieÎ z ukazania
tej pozycji, chocÂ radosÂcÂ moja byøaby peøna, gdybym nie musiaø wytknaÎcÂ
sporej liczby jej mankamentoÂw.
Na poczaÎtku chceÎ odniesÂcÂ sieÎ do dyspozycji publikacji. Zgodnie
z faktycznym stanem rzeczy nalezÇaøo podzielicÂ jaÎ na dwie odreÎbne czeÎsÂci: w pierwszej zamiesÂcicÂ referaty wygøoszone na sesji, a w drugiej zÇyciorysy doøaÎczone poÂzÂniej, tym bardziej zÇe poprzedzaø je osobny wsteÎp autorstwa S.B. Brzuszka, ktoÂry w obecnym spisie tresÂci (s. 239) potraktowano jako jeden z artykuøoÂw (s. 70-71), przypisujaÎc niesøusznie wspoÂøautorstwo A. Szteinke. Zabrakøo mi tezÇ w ksiaÎzÇce podstawowych wiadomosÂci biograficznych o zakonnikach pojawiajaÎcych sieÎ w niej, zwøaszcza
z okresu po II wojnie sÂwiatowej. Terminologia franciszkanÂska stosowana
w caøym opracowaniu pozostawia wiele do zÇyczenia. W moim artykule
celowo umiesÂciøem dosÂcÂ obszerny, jak na ksiaÎzÇkeÎ tego rodzaju, zarys
pisarskich, a takzÇe nagøych i powazÇnych køopotoÂw zdrowotnych, nie dostarczyøem
w ustalonym terminie autoryzowanej wersji swej prelekcji. Wobec naleganÂ redaktora, zrozumiaøych zresztaÎ w konteksÂcie zblizÇajaÎcego sieÎ terminu uroczystosÂci koronacyjnych (27 VI), na ktoÂry ksiaÎzÇka miaøa sieÎ ukazacÂ, osÂwiadczyøem, zÇe rezygnujeÎ z druku
mego opracowania. Redaktor odpowiedziaø, zÇe nie wyobrazÇa sobie publikacji bez
mego tekstu. Wtedy ulegøem jego namowom, aby przesøacÂ mu roboczaÎ wersjeÎ, by
moÂgø napisacÂ wsteÎp. On zasÂ tak ustawi praceÎ w drukarni, by wszystko poza tym byøo
gotowe, ja natomiast, najpoÂzÂniej do poczaÎtku maja 2009 r., uporam sieÎ z robotaÎ.
WysyøajaÎc brulionowy tekst, wstawiøem donÂ punkty, ktoÂre wymagajaÎ pilnego opracowania. Redaktor, potwierdzajaÎc w rozmowie telefonicznej jego odbioÂr, nie tylko
zwroÂciø uwageÎ na owe punkty, ale takzÇe podkresÂliø koniecznosÂcÂ ich realizacji, by tekst
kwalifikowaø sieÎ do druku. Niestety, jak sieÎ poÂzÂniej okazaøo, byøa to nasza ostatnia
rozmowa telefoniczna. Ja søowa dotrzymaøem. Jak bowiem sÂwiadczy zapis pod dniem 6
V, dotaÎd obecny w komputerze, pocztaÎ elektronicznaÎ przesøaøem moÂj ostateczny
elaborat pod tytuøem: Bracia mniejsi wpisani w historieÎ Cheøma (XVIII-XX w.). Gdy
nie otrzymaøem potwierdzenia odbioru, ponowiøem przesyøkeÎ taÎ samaÎ pocztaÎ elektronicznaÎ w dniu 16 V. OdpowiedzÂ tezÇ nie nadeszøa. Zalegøa grobowa cisza, przerwana
dopiero uroczystosÂciaÎ koronacji obrazu, podczas ktoÂrej rozprowadzano recenzowanaÎ
ksiaÎzÇkeÎ. Zdziwiøbym sieÎ, gdyby w zaistniaøej sytuacji organizatorzy wreÎczyli mi nalezÇne
egzemplarze autorskie. Nic takiego, oczywisÂcie, sieÎ nie staøo. Uprosiøem je
u o. Elizeusza GoÂrskiego, definitora i sekretarza prowincji, ktoÂry z puli kurialnej daø
mi 5 egzemplarzy.
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organizacyjny Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, sÂwiadomie uzÇywajaÎc
w nim urzeÎdowego okresÂlenia rodziny zakonnej. Jestem bowiem przekonany, zÇe nim przede wszystkim nalezÇy sieÎ posøugiwacÂ od 1900 r., podobnie
zresztaÎ jak nazwami ugrupowanÂ reformistycznych w okresie, kiedy byøy
obowiaÎzujaÎce. W naukowej ksiaÎzÇce nie powinno sieÎ zatem pisacÂ o franciszkanach w XVIII i XIX w. (por. s. 5, 6, 11), podobnie jak o reformatach
od poczaÎtku XX stulecia (s. 10, 133), na co zresztaÎ zwroÂciø tezÇ uwageÎ R.
Prejs (s. 67, przyp. 57).
PrzysteÎpujaÎc do przeglaÎdu zawartosÂci omawianej ksiaÎzÇki, chceÎ podkresÂlicÂ, zÇe pierwszy tekst (s. 14-24) mimo wydrukowania go w wersji
roboczej, podaje na wsteÎpie zarys organizacyjny Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, a takzÇe wylicza podstawowe daty dotyczaÎce powstania
klasztoru i kosÂcioøa oraz ich dalsze dzieje do 1864 r. i od powrotu franciszkanoÂw do Cheøma azÇ do konÂca II wojny sÂwiatowej (1936-1945). Szerzej omawia udziaø zakonnikoÂw w manifestacjach religijno-patriotycznych
poprzedzajaÎcych powstanie 1863-1864 oraz w samym powstaniu. Podobnie traktuje powroÂt zakonnikoÂw do klasztoru w 1936 r. oraz jego dzieje do
1939 r. Artykuø A. Bøachuta Problematyka artystyczna poreformackiego
zespoøu kosÂcielno-klasztornego w Cheømie (obecnie braci mniejszych)
i jego architektoniczne przemiany (s. 25-52) juzÇ w swym tytule budzi moje
zastrzezÇenia. Sugeruje bowiem, zÇe dawny kosÂcioÂø i klasztor reformatoÂw
jest obecnie w reÎkach innego zakonu, podczas gdy w rzeczywistosÂci idzie
o teÎ samaÎ rodzineÎ zakonnaÎ uzÇywajaÎcaÎ w przeszøosÂci roÂzÇnych nazw. Skoro
autor podkresÂla tak wielkaÎ roleÎ przepisoÂw StatutoÂw Prowincji Wielkopolskiej ReformatoÂw z 1663 r. dla budownictwa takzÇe w prowincji maøopolskiej, w tym roÂwniezÇ w odniesieniu do kosÂcioøa w Cheømie, powoøujaÎc sieÎ
w tej mierze niemal wyøaÎcznie na swoje opracowania, to mozÇe nalezÇaøoby
wspomniecÂ roÂwniezÇ o autorze, ktoÂry teÎ informacjeÎ po raz pierwszy wprowadziø do literatury naukowej. Ponadto wydaje sieÎ celowa dalsza kwerenda w ogoÂlnym ustawodawstwie zakonu w celu znalezienia gøeÎbszych powodoÂw tej zbiezÇnosÂci nie tylko przepisoÂw budowlanych, ale takzÇe ich
zastosowania w praktyce. Prace konserwatorsko-remontowe w latach
1990-2008 przedstawiøa w swej prelekcji S. Rudnik. Natomiast kalendarium dziejoÂw kosÂcioøa i klasztoru w tym samym okresie podaø M. Wasilewski. W stosunku do obydwu tych tekstoÂw nie zgøaszam powazÇniejszych
zastrzezÇenÂ. W znakomicie opracowanym przedøozÇeniu o. R. Prejsa o losach poreformackich budynkoÂw w latach 1864-1936 dopatrzyøem sieÎ tylko
jednej niesÂcisøosÂci w zdaniu, zÇe ¹rektorzy kosÂcioøa zajmowali kilka pomie-
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szczenÂ w gmachu poklasztornymº (s. 68). W rzeczywistosÂci znajdowaøy sieÎ
one w budynku szkolnym wzniesionym przez rzaÎd carski.
Sylwetki czterech zakonnikoÂw zwiaÎzanych z klasztorem w Cheømie
pokazujaÎ, zÇe bracia mniejsi w sytuacjach szczegoÂlnie trudnych zdali egzamin, pozytywnie wpisujaÎc sieÎ w najnowsze dzieje miasta, podobnie zresztaÎ
jak ich wspoÂøbracia z okresu powstania styczniowego (1861-1864).
O. Krystyn Gondek i brat Bruno Zembol zostali zaliczeni w 1999 r. do
grona 108 bøogosøawionych meÎczennikoÂw II wojny sÂwiatowej przez Ojca
SÂwieÎtego Jana Pawøa II. Kleryk Dominik DrabczynÂski ponioÂsø sÂmiercÂ
w Katyniu. W tym konteksÂcie nalezÇy zÇaøowacÂ, izÇ w ksiaÎzÇce zabrakøo
miejsca na zÇyciorys L. Tatary, mimo zÇe przesøaøem go 9 III 2009 r. Wszak
byø on klamraÎ, ktoÂra øaÎczyøa meÎczennikoÂw II wojny z duszpasterzem
NSZZ ¹SolidarnosÂcÂº.
Redaktor nie tylko wydrukowaø moÂj artykuø w wersji roboczej, ale
pozostawiø takzÇe moje nazwisko wsÂroÂd recenzentoÂw ksiaÎzÇki, jakkolwiek
miaøem do wglaÎdu tylko zÇyciorysy opracowane przez S.B. Brzuszka
(chyba tylko dlatego, zÇe przesøano je na moÂj adres!). Jako autor i recenzent mam wieÎc prawo bronicÂ swego dobrego imienia, ktoÂrego naduzÇyto
w omawianej publikacji3. Nie ponoszeÎ zÇadnej odpowiedzialnosÂci za bøeÎdy,
ktoÂre sieÎ do niej wkradøy. Co wieÎcej, czujeÎ potrzebeÎ zwroÂcenia na nie
uwagi, by ich nie powielano w kolejnych opracowaniach. CzynieÎ zasÂ to
w kolejnosÂci ich wysteÎpowania w ksiaÎzÇce. Zapewne z winy drukarni pojawiøy sieÎ bøeÎdy, czeÎsto spotykane w publikacjach: Kuria ¹Prowincjonalnaº (s. 133) i cheømskich OO. ¹ReformatoroÂwº (tamzÇe), po kapitule
¹prowincjonalnejº (s. 160). Podobnie nazywali naszych zakonnikoÂw
urzeÎdnicy SB (s. 140). ¹Sprawa oddania klasztoru w Cheømieº nie ¹siaøa
sieÎº (s. 23), ale ¹staøa sieÎº. O. Stanisøaw Warzybok (s. 143, 147) i o.
Klemens Warzybok (s. 146, 159, 183) to jedna i ta sama osoba, raz wysteÎpujaÎca pod imieniem chrzestnym Stanisøawa, a kiedy indziej Klemensa,
czyli imienia zakonnego. W indeksie tezÇ potraktowano ich oddzielnie (s.
237). Ks. DudzinÂski Ryszard (s. 146) to o. Leszek zanotowany pod imieniem chrzestnym (por. s. 148, 159). StaÎd w indeksie znowu mamy dwoÂch
DudzinÂskich. Nie sprostowano informacji podanej przez funkcjonariusza
SB, ¹o. Tytus Gwardian Zakonu ReformatoÂwº (s. 151), zÇe nigdy nie peøniø
3

W tym konteksÂcie co najmniej dziwnie brzmiaÎ søowa podzieÎkowania ze strony
Redaktora umieszczone we wsteÎpie: ¹o. Anzelmowi Szteinke za przyjeÎcie duchowej
pieczy nad tym przedsieÎwzieÎciemº (s. 13).
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takiego urzeÎdu w Cheømie. O. Adam nazywaø sieÎ Burowski, a nie Bukowski (s. 155). Brat Urban Duda nie zostaø aresztowany przez NiemcoÂw wraz
z pozostaøymi wspoÂøbracÂmi cheømskimi w dniu 20 XI 1939 r. (s. 155, przyp.
96), bo nie byøo go woÂwczas na miejscu, a caøaÎ okupacjeÎ speÎdziø w klasztorze w Dursztynie na Spiszu4. Poza tym sama data aresztowania jest
bøeÎdna, bycÂ mozÇe powtoÂrzona za biografiaÎ B. Zembola5, bo staøo sieÎ to
19 XI 1939 r.6
Prawdopodobnie zapis w kronice klasztornej: ¹o. I. Jaroszº sprawiø, zÇe
w opracowaniu pojawiø sieÎ jako o. Ignacy (s. 160, 161), tymczasem
w rzeczywistosÂci nosiø imieÎ Innocentego. O. Wadowski miaø na imieÎ Juliusz (jak na s. 177), a nie Julian (s. 161, 237). O. prowincjaø Czesøaw
nazywaø sieÎ Drzyzgiewicz, jak poprawnie napisano na stronie 168
(przyp. 140), czego nie odnotowano w indeksie, a nie Dnyzgiewicz
(s. 163, 168, 170, 228). Konsekracja bpa Edmunda Ilcewicza sufragana
lubelskiego odbyøa sieÎ w Lublinie w dniu WniebowstaÎpienia PanÂskiego
(15 V 1969), a nie WniebowzieÎcia PanÂskiego (s. 166)7. Uzupeønijmy nazwiska wszystkich zakonnikoÂw wysteÎpujaÎcych w ksiaÎzÇce wyøaÎcznie pod
imionami i w wieÎkszosÂci opuszczonymi w indeksie. Najpierw zroÂbmy to
w odniesieniu do kapucynoÂw lubelskich, ktoÂrzy usÂwietnili odpust ku czci
sÂw. Antoniego w 1967 r. (s. 165): celebrans o. Pacyfik ± Dydycz8, kaznodzieja o. gwardian Wojciech ± DaÎbek9. Przedstawicielem zakonoÂw
w Radzie KapøanÂskiej Diecezji Lubelskiej w l973 r. zostaø o. Tytus Cap
(s. 172), ktoÂry jak sieÎ okazuje, byø kolejnym gwardianem tegozÇ klasztoru
i nazywaø sieÎ Pluta10. SkroÂt Cap oznacza przynalezÇnosÂcÂ do wspomnianego
zakonu, a nie nazwisko, jak podano w indeksie (s. 228). O. Konrad (s. 160)
4
Brat Urban Franciszek Duda (1888-1974). A. Sroka, Br. Urban w sÂwietle
wspomnienÂ, ¹Nasze Dzisiaj. Biuletyn Prowincji M. B. Anielskiej Zakonu Braci Mniejszychº 2000 nr 2, s. 178.
5
Wkøad oo. FranciszkanoÂw, s. 86. Ta bøeÎdna data uszøa uwagi autora biogramu,
jak tezÇ piszaÎcego te søowa, por. wyzÇej s. 3.
6
Ç ycie i prace o. Leonarda Mikoøaja Jana Tatary OFM (1904A.J. Szteinke, Z
±1994), ¹Studia FranciszkanÂskieº 12(2002), s. 616.
7
Por. P. Nitecki, Biskupi KosÂcioøa w Polsce. Søownik biograficzny, Warszawa
1992, s. 84.
8
Z autopsji recenzenta.
9
Por. R. Matyka, R. Prejs, Jubileuszowy Katalog Zakonu Braci Mniejszych
KapucynoÂw Prowincji Warszawskiej 1952-2002, Warszawa 2002, s. 58.
10
TamzÇe.
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nosiø nazwisko: Zbroszczyk. Ojcowie przybywajaÎcy z pomocaÎ klasztorowi
cheømskiemu w styczniu 1970 r. (s. 168) kolejno nazywali sieÎ: Anzelm ±
Szteinke, Aleksander ± Szlachta, Kasjan ± Kutyba, a nie Kastian. Parafie
nawiedzane byøy przez kopieÎ (jednaÎ), a nie kopie (wiele) obrazu Matki
BozÇej CzeÎstochowskiej (s. 169-171). WizytacjeÎ generalnaÎ klasztoru
w dniach 25-28 IV 1972 r. przeprowadziø wizytator generalny o. Maurycy
Grajewski11, a nie wizytatorzy (s. 171). O. Szczerba nosiø imieÎ Witalisa,
a nie Witalija (s. 172). GøoszaÎcy kazania w czasie uroczystosÂci odpustowej
na GoÂrze Cheømskiej w 1973 r. o. prowincjaø franciszkanoÂw konwentualnych PaczoÂski ma na imieÎ Mariusz, a nie Dariusz (s. 173). Caøkowicie
zawiodøa korekta na s. 192, w. 7-8 od goÂry przez dublowanie søoÂw
(¹prowadzona byøaº), a na s. 194 w. 8 brak czeÎsÂci søowa (¹przekajaÎcymiº, poprawnie ¹przekazujaÎcymiº). O. Augustyn nazywaø sieÎ faktycznie
SzymanÂski (jak na s. 182), a nie SzamanÂski (s. 218). W indeksie (s. 236)
uczyniono zenÂ dwie roÂzÇne osoby. Niepotrzebnie w indeksie zdublowano
nazwiska raz wysteÎpujaÎcych jako autorzy cytowanych prac, a drugi raz
jako osoby, np. Adam Bøachut, Waldemar Nocny, Roland Prejs i Grzegorz
WisÂniowski. Nie wiadomo, dlaczego Nowakowski Stanisøaw wymieniony
jest w indeksie dwukrotnie (s. 234).
Zdecydowana wieÎkszosÂcÂ wspomnianych bøeÎdoÂw znalazøa sieÎ w teksÂcie
prelekcji Redaktora Dzieje kosÂcioøa i klasztoru OO. FranciszkanoÂw
w Cheømie w latach 1944-1989. Z systematycznych rozmoÂw telefonicznych przeprowadzanych z piszaÎcym te søowa, wiadomo mu, ile pracy
kosztowaøo go przejrzenie dokumentoÂw zgromadzonych w Archiwum
PanÂstwowym w Lublinie i w Cheømie oraz w Instytucie PamieÎci Narodowej w Lublinie. Jedynie w dotarciu do zÂroÂdeø proweniencji zakonnej moÂgø
liczycÂ na pomoc i tej mu udzielono12. W caøosÂci jego ogromny wysiøek
okazaø sieÎ niewspoÂømierny do efektu. O ile bowiem jego artykuø, najobszerniejszy w publikacji, z jednej strony rzeczywisÂcie wnioÂsø sporo nowych
informacji o stosunku wøadz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do zakonnikoÂw klasztoru w Cheømie, o tyle obarczony zostaø wieloma potknieÎciami øatwymi do uniknieÎcia, gdyby zachowaøo sieÎ wszystkie przewidziane
11

Z autopsji recenzenta.
Autor niniejszej recenzji na prosÂbeÎ zainteresowanego przejrzaø w kancelarii
Kurii Prowincjalnej w Krakowie teczki klasztoru w Cheømie zawierajaÎce akta z czasoÂw
najnowszych, ktoÂrych w caøosÂci nie udosteÎpnia sieÎ badaczom ze wzgleÎdu na pojawiajaÎce sieÎ wsÂroÂd nich dokumenty osoÂb zÇyjaÎcych. DzieÎki temu wszystkie inne akta otrzymaø do wglaÎdu. Pisze o nich (s. 133), ale nie wspomina o mojej pomocy.
12
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procedury wydawnicze. Zabrakøo na nie czasu, skoro organizatorzy, nie
liczaÎc sieÎ z realiami i uwarunkowaniami autoroÂw, postanowili za wszelkaÎ
ceneÎ wydrukowacÂ ksiaÎzÇkeÎ na wyznaczony termin uroczystosÂci koronacji
obrazu sÂw. Antoniego, ktoÂraÎ ponadto wpisano w obchody 800-lecia franciszkanoÂw w Polsce13.
Recenzowane opracowanie jest jednym z wielu pozytywnych dowodoÂw wspoÂøpracy lokalnych wøadz samorzaÎdowych oraz uczelni z instytucjami kosÂcielnymi w utrwalaniu przeszøosÂci maøych ojczyzn, z ktoÂrego
nalezÇy sieÎ cieszycÂ i zÇyczycÂ, aby byøo ich jeszcze wieÎcej. Szkoda jedynie,
zÇe to, co pozostaøo trwaøym jej sÂladem, czyli ksiaÎzÇka, nosi znamiona dzieøa
tak niedopracowanego14.
13
Por. s. 12-13 omawianej publikacji. O samej uroczystosÂci zob. K. Szczablewska-Siwek, Koronacja Obrazu SÂw. Antoniego w Cheømie, ¹Niedzielaº (lubelska) nr 30, 26
VII 2009, s. VI-VII.
14
Jestem wdzieÎczny ks. profesorowi Janowi Walkuszowi, zÇe zgodziø sieÎ w redagowanym przez siebie roczniku oproÂcz recenzji zamiesÂcicÂ autoryzowany tekst posÂwieÎcony klasztorowi w Cheømie.

JERZY FLAGA
Â W ZAKONO
Â W KANONICKICH W POLSCE
Z DZIEJO
Ks. Andrzej BruzÂdzinÂski, Kanonicy regularni od pokuty na ziemiach
polskich, KrakoÂw: Wydawnictwo UNUM 2003, ss. 445 + 3nlb., ISBN
83-89256-11-8.
W ostatnich latach historiografia polska otrzymaøa bardzo wartosÂciowaÎ praceÎ, ktoÂra w znaczaÎcy sposoÂb wzbogaca wiedzeÎ o zÇyciu religijnym
w dawnej Polsce. Jest to praca posÂwieÎcona kanonikom regularnym od
pokuty, autorstwa ks. Andrzeja BruzÂdzinÂskiego, znanego w sÂrodowisku
historycznym badacza problematyki zakonnej1. Przedmiotem pracy, jak
zaznaczono, saÎ dzieje nieistniejaÎcej juzÇ od dwoÂch stuleci, wspoÂlnoty zakonnej kanonikoÂw regularnych od pokuty na ziemiach polskich. WspoÂlnota ta, pomimo swoich niekwestionowanych zasøug, nalezÇy do mniej
znanych w historiografii. Oficjalnie nosiøa nazweÎ Zakon KanonikoÂw Regularnych NajsÂwieÎtszej Maryi Panny de Metro w Rzymie od Pokuty
Bøogosøawionych MeÎczennikoÂw (Ordo Canonicorum Regularium S. Mariae de Metro [lub Demetri] de Urbe de Poenitentia Beatorum Martyrum).
Wedøug niecaøkiem pewnych zÂroÂdeø zakon powstaø przed 1215 r. (przed
IV soborem powszechnym lateranenÂskim w Rzymie) przy kosÂciele NMP
(Notra Dame) de Metri na Palatynie i zatwierdzony 9 kwietnia 1256 r.
przez papiezÇa Aleksandra IV. Jego poczaÎtki saÎ owiane wieloma legendami. Zakon przyjaÎø za swojaÎ ReguøeÎ kanonikoÂw sÂw. Augustyna (Regula
recepta). OproÂcz nazwy oficjalnej wspoÂlnota miaøa tezÇ wiele nazw lokalnych. W Polsce, a konkretnie w Koronie, czøonkoÂw jej nazywano markami
± od tytuøu kosÂcioøa sÂw. Marka w Krakowie, przy ktoÂrym zostaø osiedlony,
lub rogaczami (cornuti, comutenses) ± od charakterystycznego ksztaøtu
noszonych biretoÂw. Do Polski zakon zostaø sprowadzony z Pragi
1

Ks. Andrzej BruzÂdzinÂski jest pracownikiem naukowym Papieskiej Akademii
Teologicznej (PAT) w Krakowie, gdzie kieruje KatedraÎ Historii ZakonoÂw i jest opiekunem archiwum tej uczelni.
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w 1257 r. przez Bolesøawa V Wstydliwego, ksieÎcia Krakowa i Sandomierza. W 1263 r. ksiaÎzÇeÎ ufundowaø zakonowi kosÂcioÂø i klasztor pod wezwaniem sÂw. Marka. Na Litwie nazywano ich augustianie (kanonicy) biali lub
nazarzeczcy ± od koloru habitoÂw lub lokalizacji wilenÂskiego klasztoru na
Zarzeczu. Swoistego rodzaju nazwy lokalne miaø zakon tezÇ w krajach
Europy Zachodniej2.
Pomimo problemu ze skompletowaniem materiaøoÂw archiwalnych do
dziejoÂw zakonu i jego dziaøalnosÂci, o czym beÎdzie jeszcze mowa, studium
daje peøny obraz tej dziaøalnosÂci od chwili sprowadzenia zakonu do Polski
azÇ do jego stopniowego zamierania na przeøomie XVIII i XIX w.3 i ostatecznej likwidacji klasztoru krakowskiego sÂw. Marka, dokonanej przez
austriackie wøadze panÂstwowe, dnia 11 maja 1807 r.4
Od strony formalnej praca jest podzielona na szesÂcÂ rozdziaøoÂw, do
nich doøaÎczono trzy bardzo obszerne dodatki, ktoÂre ± jak zobaczymy ±
uzupeøniajaÎ merytorycznie rozwazÇania zawarte w pracy. W rozdziale
I (Powstanie i rozwoÂj zakonu kanonikoÂw regularnych od pokuty, s. 17-40) przedstawiono kolejno: warstwy legendarne w poczaÎtku historii zakonu, obraz poczaÎtkoÂw zakonu w sÂwietle badanÂ historycznych oraz wøasÂciwy rozwoÂj zakonu na przestrzeni stuleci. Autor utrzymuje, izÇ zakon,
kierujaÎcy sieÎ kanonickaÎ reguøaÎ augustianÂskaÎ, nie moÂgø bycÂ zakonem zÇebrzaÎcym, takim jak dominikanie czy franciszkanie, jak twierdziø nasz wielki
historyk Jan Døugosz, a za nim inni znani badacze dziejoÂw ojczystych
z XVI w., tacy jak Maciej z Miechowa (zwany MiechowitaÎ) i Marcin
Kromer. Zdaniem ks. A. BruzÂdinÂskiego, pomyøka owa pochodziøa staÎd,
zÇe kanonicy, posiadajaÎc bardzo niewielkie uposazÇenie, kwestowali na
swoje utrzymanie. Przedmiotem rozdziaøu II (Dzieje i uposazÇenie klasz2

W Czechach nazywano ich cyriakami ± od imienia sÂw. Cyriaka, sÂwieÎtego pierwotnego KosÂcioøa, ktoÂrego szczegoÂlnie czcili, albo krzyzÇowcami z czerwonym sercem
lub tezÇ biaøymi krzyzÇowcami ± od historycznych poczaÎtkoÂw zakonu oraz jego godøa,
a takzÇe przedwodnymi lub nadwodnymi Polakami ± od miejsca ulokowania klasztoru
w Pradze nad WeøtawaÎ, reaktywowanego w XVII w. przez markoÂw z Krakowa.
W Niemczech, podobnie jak w Czechach, nazywano ich cyriakami, wodnymi Polakami albo polskimi krzyzÇowcami, natomiast w hiszpanÂskiej Galicji magdalenami ± prawdopodobnie od wezwania ktoÂregosÂ z tamtejszych klasztoroÂw.
3
Upadek i zamieranie zakonu byøo nasteÎpstwem kilku roÂzÇnych przyczyn, zwøaszcza politycznych, wywoøanych przez praÎdy osÂwieceniowe.
4
Data ta dotyczy tylko klasztoru krakowskiego, gdyzÇ likwidacja pozostaøych
klasztoroÂw dokonywana byøa w roÂzÇnych latach.
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toroÂw kanonikoÂw na ziemiach polskich, s. 41-96) saÎ dzieje i losy zakonu
oraz jego zaplecze materialne. Poddane saÎ tu analizie nasteÎpujaÎce zagadnienia: fundacje konwentoÂw, zÂroÂdøa utrzymania klasztoroÂw, istnienie kosÂcioøoÂw i klasztoroÂw oraz kasaty poszczegoÂlnych klasztoroÂw. Co do fundacji autor koncentruje sieÎ prawie wyøaÎcznie na diecezji krakowskiej, przy
czym zauwazÇa, izÇ do Krakowa kanonicy przybyli w rok po lokacji miasta.
Wedøug Døugosza przybyøo tam dwunastu zakonnikoÂw profesoÂw, czyli
tylu, ilu wymagaøo oÂwczesne prawo kosÂcielne do powoøania formalnego
konwentu. Przychyla sieÎ tezÇ do opinii innych historykoÂw, izÇ ksiaÎzÇeÎ Bolesøaw Wstydliwy miaø zamiar wykorzystacÂ ich do pracy misyjnej w pruskiej
Galindii i JacÂwiezÇy, co miaøo bycÂ zgodne z planowanaÎ wspoÂlnie z kroÂlem
czeskim Przemysøem Ottokarem II krucjataÎ przeciw Baøtom. W rozdziale
III (ZÇycie duchowe zakonnikoÂw, s. 97-146) koncentruje sieÎ na formacji
duchowej, przez jakaÎ przechodzili czøonkowie wspoÂlnoty kanonickiej.
RozwazÇania rozpoczyna od omoÂwienia reguøy sÂw. Augustyna, ktoÂra stanowiøa podstaweÎ zÇycia kanonicznego w zakonie. NasteÎpnie przyglaÎda sieÎ
ksztaøtowi formacji zakonnikoÂw oraz analizuje kultureÎ duchowaÎ, jakaÎ
przesiaÎknieÎte byøo zÇycie we wspoÂlnocie. Obraz tej ostatniej dopeønia
przez naszkicowanie sylwetek dwoÂch kanonikoÂw, ktoÂrzy wyroÂzÇniali sieÎ
w sferze zÇycia duchowego. Byli nimi Michaø GiedroycÂ, zwany bøogosøawionym, zÇyjaÎcy w 2 poøowie XV w. i ksiaÎdz Jakub Sojecki z Przyrowa
(1579-1659), ktoÂry zmarø in odore sanctitatis. Przedmiotem rozdziaøu IV
(Organa wøadzy i funkcje w zakonie, s. 147-186) jest strona administracyjna, jakaÎ stosowaøa wspoÂlnota kanonicka w Polsce po przyjeÎciu odpowiednich form organizacyjnych. Kryterium przy omawianiu tego problemu stanowiaÎ przeøozÇeni i peønione funkcje we wspoÂlnocie. Tak wieÎc
omoÂwione saÎ kolejno: kapituøy generalne, generaøowie zakonu, prowincjaøowie, przeorzy i podprzeorzy oraz inne funkcje. Autor ustaliø m.in., izÇ
na ziemiach Korony w latach 1464-1630 rezydowaøo przynajmniej 18
generaøoÂw. W poÂzÂniejszym okresie, gdy do wieÎkszego znaczenia doszøy
klasztory litewskie i czeskie, zdarzaøo sieÎ to raczej sporadycznie. Na tzw.
krakowskiej lisÂcie generaøoÂw znalazø sieÎ takzÇe biskup krakowski Konstanty F. Szaniawski, ktoÂry po sÂmierci biskupa wilenÂskiego Konstantego
K. Brzostowskiego, zapewne w latach 1722-1732, staø na czele zakonu.
Autor sugeruje, zÇe przed rokiem 1608 miaø miejsce podziaø zakonu na
dwie prowincje: polskaÎ i litewskaÎ, gdyzÇ w konstytucjach z tego roku pojawiø sieÎ rozdziaø posÂwieÎcony urzeÎdowi prowincjaøa. Zapewne prowincja
polska obejmowaøa tylko klasztory w diecezji krakowskiej, gdyzÇ wizytacja
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klasztoroÂw prowincji litewskiej z konÂca XVII w. obejmuje wszystkie domy
w diecezji wilenÂskiej. W rozdziale V (Duszpasterska dziaøalnosÂcÂ zakonu
kanonikoÂw od pokuty, s. 187-236) autor zaprezentowaø wazÇne dla kazÇdej
wspoÂlnoty zakonnej zagadnienie, jakim jest dziaøalnosÂcÂ duszpasterska.
Wydzielenie tej problematyki w oddzielny rozdziaø jest bardzo søuszne
i trafne. Wiadomo powszechnie, zÇe dziaøalnosÂcÂ duszpasterska jest wazÇna
zawsze, niezalezÇnie od czasu i charakteru wspoÂlnoty. Ks. A. BruzÂdzinÂski
przyglaÎda sieÎ tej dziaøalnosÂci przez pryzmat kilku jej przejawoÂw. Mianowicie przez pryzmat duszpasterstwa parafialnego, kaznodziejstwa i sakramentu pokuty, opieki nad bractwami religijnymi i wreszcie przez pryzmat
szerzenia kultu sÂwiaÎtobliwych zakonnikoÂw. PamieÎtamy, izÇ kanonicy mieli
w swoim gronie co najmniej dwoÂch kandydatoÂw godnych wyniesienia na
oøtarze. Zdaniem autora, kanonicy angazÇowali sieÎ w duszpasterstwo parafialne w zalezÇnosÂci od potrzeb i mozÇliwosÂci, chociazÇ te ostatnie nie byøy
zbyt duzÇe. Przez caøy czas istnienia prowadzili parafie przyklasztorne
i pracowali w innych parafiach, zwøaszcza ubogich, gdzie od czasu do
czasu peønili obowiaÎzki wikariuszy lub komendarzy. OdnosÂnie do kaznodziejstwa, warty odnotowania jest fakt, zÇe kaznodzieje z zakonu markoÂw
nie wydali obszerniejszych zbioroÂw kazanÂ niedzielnych i sÂwiaÎtecznych. SaÎ
autorami trzech rodzajoÂw kazanÂ: zwiaÎzanych z kultem Matki BozÇej, sÂwieÎtych i kazanÂ pogrzebowych. Wiadomo tezÇ, izÇ w ciaÎgu swej historii cheÎtnie
oddawali sieÎ posøudze spowiadania wiernych. Podobnie jak w pracy duszpasterskiej, roÂwniezÇ tutaj wysteÎpowaøo napieÎcie pomieÎdzy monastycznym
a duszpasterskim wymiarem zÇycia kanonikoÂw, ktoÂrzy przywiaÎzywali spore
znaczenie do prowadzenia zÇycia klasztornego. SzczegoÂlnaÎ pøaszczyzneÎ
kontaktoÂw z wiernymi oraz oddziaøywania na nich stanowiøy bractwa
religijne. Prawdopodobnie w drodze kompromisu z duchowienÂstwem krakowskiej parafii NMP dnia 3 lutego 1410 r. ks. Tomasz, przeor krakowskiego klasztoru sÂw. Marka wraz z caøaÎ wspoÂlnotaÎ klasztornaÎ powoøaø do
istnienia przy tym kosÂciele bractwo sÂw. Zofii i sÂw. Marka. Byøa to pierwsza
konfraternia w Krakowie, ktoÂraÎ erygowano nie przy parafii, lecz przy
kosÂciele zakonnym. W poÂzÂniejszym okresie kanonicy od pokuty zakøadali bractwa prawie przy kazÇdym swoim klasztorze, tak zÇe w czasach nowozÇytnych przy kazÇdym ich klasztorze istniaøo przynajmniej jedno bractwo.
SpecyfikaÎ oddziaøywania duszpasterskiego kanonikoÂw byøo szerzenie kultu wspomnianych juzÇ rodzimych sÂwiaÎtobliwych wspoÂøbraci: bø. Michaøa
Giedroycia i ks. Jakuba Sojeckiego oraz organizowanie zwiaÎzanych
z tym pielgrzymek. RoÂzÇne wewneÎtrzne i zewneÎtrzne trudnosÂci spowodo-
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waøy, zÇe kanonicy nie doprowadzili do kosÂcielnego zatwierdzenia ich
kultu. ReasumujaÎc, nalezÇy zauwazÇycÂ, pomimo izÇ markowie byli w diecezji krakowskiej niewielkaÎ wspoÂlnotaÎ zakonnaÎ, to wywarli znaczaÎcy
wpøyw na ksztaøt pobozÇnosÂci w czasach, w ktoÂrych dziaøali. Co wieÎcej,
na pewnych odcinkach wpøyw ten przezÇyø ich kasateÎ i trwa do chwili
obecnej. Rozdziaø VI, czyli ostatni (ZaangazÇowanie kanonikoÂw od pokuty w dziaøalnosÂcÂ naukowaÎ, s. 237-272), wypeøniajaÎ przejawy dziaøalnosÂci
naukowej. Sprowadzaøa sieÎ ona do trzech dziedzin: prowadzenia wykøadoÂw, aktywnosÂci pisarskiej i wydawniczej. Jak sieÎ okazuje, kanonicy od
pokuty w odroÂzÇnieniu do innych kanonickich wspoÂlnot nie rozwineÎli
szerokiej dziaøalnosÂci naukowej. Ks. BruzÂdzinÂski widzi dwie przyczyny
tego faktu, ktoÂre wysteÎpowaøy takzÇe na innych odcinkach aktywnosÂci:
maøaÎ liczebnosÂcÂ wspoÂlnoty oraz skromne podstawy materialne. Tym niemniej zakon miaø w swoim gronie kilku profesoroÂw Wszechnicy Krakowskiej, niektoÂrzy jego przedstawiciele podejmowali proÂby pisania prac
i wydawania ich drukiem, zwøaszcza z zakresu kaznodziejstwa i hagiografii. Na zasadzie podobienÂstwa do innych wspoÂlnot zakonnych autor przyjmuje, zÇe roÂwniezÇ w klasztorach kanonikoÂw od pokuty istniecÂ musiaøy
biblioteki. Zakøada, zÇe byøy tam kodeksy reÎkopisÂmienne, uzÇywane do
søuzÇby BozÇej. Wiadomo, izÇ rozkøad dnia z konÂca XVII w. w klasztorach
wspoÂlnoty kanonickiej przewidywaø lektureÎ ksiaÎg sÂwieÎtych kilka razy
w ciaÎgu dnia. ZaczaÎtek krakowskiej biblioteki mogøy stanowicÂ kodeksy
przywiezione z Wøoch lub z Czech. Natomiast lokalizacja pomieszczenia
tej biblioteki znana jest dopiero z XVII w., znajdowaøo sieÎ ono woÂwczas
w poøudniowej emporze kosÂcioøa sÂw. Marka, powstaøej przez obnizÇenie
naw bocznych. Do czasoÂw wspoÂøczesnych zachowaøy sieÎ jedynie nieliczne
zapiski dotyczaÎce zbioroÂw ksiaÎg oraz niewielkie ilosÂci ksiaÎzÇek, ocalaøe na
skutek przejeÎcia ich przez inne instytucje.
Do pracy doøaÎczone saÎ trzy wspomniane juzÇ aneksy, ktoÂre ± mozÇna
powiedziecÂ ± stanowiaÎ integralnaÎ czeÎsÂcÂ pracy i uzupeøniajaÎ niektoÂre
z zawartych w niej zagadnienÂ. I tak w aneksie I zestawione saÎ ksiaÎzÇki
pochodzaÎce z bibliotek klasztornych markoÂw na ziemiach polskich
(s. 277-292), w aneksie II zamieszczony jest fragment katalogu z XIX w.
biblioteki w kosÂciele sÂw. Marka w Krakowie (s. 293-328), zasÂ aneks III
zawiera wykaz kanonikoÂw regularnych od pokuty w klasztorach na ziemiach polskich w latach 1325-1831 (s. 329-376). CaøosÂcÂ pracy zamykajaÎ:
wykaz skroÂtoÂw, zestaw bibliografii, indeks nazwisk oraz resumeÂ. Ponadto
w teksÂcie pracy zamieszczono 8 czarno-biaøych ilustracji, ktoÂre swojaÎ
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tresÂciaÎ i wymowaÎ ikonograficznaÎ nawiaÎzujaÎ do zawartych w niej rozwazÇanÂ. Napisanie recenzowanej pracy byøo nad wyraz wielkim i ambitnym
przedsieÎwzieÎciem, jakiego podjaÎø sieÎ ks. Andrzej BruzÂdzinÂski. Pozostawaøo takim, pomimo izÇ autor byø do niego dobrze przygotowany. ZøozÇyøo sieÎ
na to kilka przyczyn o roÂzÇnym charakterze. PierwszaÎ byøo to, zÇe zakon ±
jak byøo juzÇ powiedziane ± zostaø skasowany dwiesÂcie lat temu, tym
samym nie budziø wieÎkszego zainteresowania u historykoÂw. NasteÎpstwem tego byø z jednej strony brak opracowanÂ, z drugiej zasÂ ± duzÇe
rozproszenie archiwalioÂw i ksieÎgozbioroÂw, zniszczonych w duzÇym stopniu wczesÂniej przez wojny i pozÇary, a w konÂcowej fazie przez kasaty. Jak
pisze autor we wsteÎpie: po zakonie pozostaøy tylko skromne fragmenty
(s. 7). Dlatego zebranie odpowiedniego materiaøu wymagaøo od autora
olbrzymiego wysiøku badawczego, licznych i pracochøonnych kwerend
zÂroÂdøowych czynionych z wielkim nakøadem pracy. Obiektywnie nalezÇy
przyznacÂ, izÇ ks. BruzÂdzinÂski sprostaø postawionemu przed sobaÎ wyzwaniu
i zadaniu. Powstaøa praca o bardzo duzÇym øadunku naukowym, w ktoÂrej
zostaøy przedstawione w sposoÂb wyczerpujaÎcy caøosÂciowe dzieje kanonikoÂw regularnych od pokuty na ziemiach polskich. Studium jest tym bardziej wartosÂciowe, zÇe jest ono pierwszaÎ, doskonale udokumentowanaÎ
syntezaÎ o dziejach zapomnianego juzÇ dzisiaj zakonu oraz odtworzonych
aktach personalnych ponad pieÎciuset (dokøadnie 532) jego czøonkoÂw z lat
1325-1831 (zawartych we wspomnianym aneksie III).

JERZY FLAGA
ÂW
EPOKA JAGIELLONO
WIDZIANA OCZAMI HISTORYKA Z OXFORDU
Natalia Nowakowska, Church, State and Dynasty in Renaissance Poland.
The Career of Cardinal Fryderyk Jagiellon (1468-1503), Ashgate 2007
(Catholic Christendom, 1300-1700), ISBN 978-0-7546-5644-9.
Twierdzi sieÎ powszechnie w Polsce, niekiedy z pewnaÎ pretensjaÎ, izÇ
mieszkanÂcy krajoÂw Europy Zachodniej nie znajaÎ naszej historii. Co wieÎcej, przekonanie to dotyczy nie tylko zwykøych obywateli tych panÂstw, lecz
odnosi sieÎ tezÇ do sÂwiata nauki. Powodem jest bez waÎtpienia brak podreÎcznikoÂw i opracowanÂ o naszym panÂstwie, o polskiej historii i naszej
kulturze, pisanych w jeÎzykach zachodnich. Dlatego z duzÇym uznaniem
i takaÎzÇ satysfakcjaÎ nalezÇy przyjaÎcÂ wydanaÎ ostatnio praceÎ w jeÎzyku angielskim, wykøadowcy w Oxfordzie.
KsiaÎzÇka zawiera omoÂwienie caøosÂci kariery duchownej Fryderyka
JagiellonÂczyka (1468-1503), szoÂstego, najmøodszego syna kroÂla Kazimierza JagiellonÂczyka, od roku 1488 biskupa krakowskiego, od roku 1493
roÂwnoczesÂnie arcybiskupa gniezÂnienÂskiego, wyniesionego w tym samym
roku przez papiezÇa Aleksandra VI do godnosÂci kardynalskiej. Po Zbigniewie OlesÂnickim, biskupie krakowskim (1423-1455), byø to woÂwczas
drugi z rzeÎdu kardynaø narodowosÂci polskiej. Zabiegi towarzyszaÎce staraniom o te godnosÂci i wszystkie funkcje peønione przez Fryderyka z rodu
JagiellonoÂw wyznaczajaÎ schemat ksiaÎzÇki i jej tresÂcÂ. CaøosÂcÂ rozwazÇanÂ
przedstawiona jest na tle sytuacji politycznej i stosunkoÂw spoøecznych,
jakie panowaøy woÂwczas w Polsce rzaÎdzonej przez jego ojca Kazimierza,
nasteÎpnie przez jego starszego brata Jan Olbrachta, ktoÂry pomagaø mu
w uzyskaniu owych godnosÂci kosÂcielnych oraz przez niego samego jako
regenta w roÂzÇnych okresach, a takzÇe na tle sytuacji religijnej oÂwczesnego
KosÂcioøa katolickiego w Europie i w Polsce.
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Od strony formalnej tresÂcÂ ksiaÎzÇki zamknieÎta jest w siedmiu rozdziaøach podporzaÎdkowanych owemu bogatemu kontekstowi i wydarzeniom
z nim zwiaÎzanym. Zgodnie z naukowym charakterem ksiaÎzÇki caøosÂcÂ rozwazÇanÂ poprzedzona jest stosownym wprowadzeniem (Introduction, s. 1-9)
i zamknieÎta odpowiednimi wnioskami (Conclusions, s. 193-196). Do
ksiaÎzÇki doøaÎczona jest takzÇe bibliografia obejmujaÎca zÂroÂdøa i literatureÎ
przedmiotu (s. 197-213) oraz indeks nazwisk (s. 215-222).
A oto tresÂcÂ poszczegoÂlnych rozdziaøoÂw tego zaskakujaÎcego w naszej
historiografii studium. Rozdziaø I (Towards Renaissance Monarchy? The
Jagiellonians and the Polish Crown, 1386-1492, s. 1-36) posÂwieÎcony jest
sytuacji politycznej za ostatniego Piasta i przejeÎciu wøadzy przez dynastieÎ
AndegawenoÂw (Anjou), a za jej posÂrednictwem przez JagiellonoÂw. SytuacjeÎ teÎ wykorzystano tezÇ do pokazania roli biskupa Zbigniewa OlesÂnickiego i jego udziaøu w rzaÎdach po sÂmierci Wøadysøawa Jagieøøy, tzn. za panowania Wøadysøawa III WarnenÂczyka (1434-1444), nasteÎpnie do prezentacji polityki baøtyckiej, czyli stosunku do Zakonu KrzyzÇackiego oraz umieÎdzynarodowienia dynastii JagiellonoÂw (zasiadali na tronie Polski, Czech,
Litwy i WeÎgier). UwzgleÎdniono tezÇ problemy wewneÎtrzne, takie jak elekcje i rola magnatoÂw z ich przywilejami oraz wzajemne relacje kroÂla
i biskupoÂw. W rozdziale II (¹Supremus consiliarius huius regniº: Fryderyk Jagiellon's Role in Royal Government, s. 37-69) poddano analizie
awans Fryderyka jako osoby publicznej w latach 1488-1503 oraz jego
udziaø w polskiej polityce i w rzaÎdach kroÂlewskich. Trzymano sieÎ tu porzaÎdku chronologicznego zgodnego z latami panowania kolejnych wøadcoÂw tego czasu (Kazimierz IV, Jan Olbracht, Aleksander). ZwroÂcono tezÇ
uwageÎ na polityczne znaczenie kariery Fryderyka jako kardynaøa. Rozdziaø III (¹Reformanda reformareº: Fryderyk Jagiellon and the Polish
Church, s. 71-97) wypeøniajaÎ rozwazÇania na temat szeroko pojeÎtej dziaøalnosÂci kosÂcielnej Fryderyka jako biskupa dwoÂch diecezji (krakowskiej
i gniezÂnienÂskiej). PodkresÂlono tu szczegoÂlnie mocno trzy odcinki tej dziaøalnosÂci, mianowicie: wydawanie, celem ujednolicenia obrzeÎdoÂw, odpowiednich ksiaÎg liturgicznych (mszaøy, brewiarze, rubrycele, kalendarze),
roÂzÇnorakie poczynania reformatorskie i dyscyplinarne (zwoøywanie synodoÂw prowincjonalnych i diecezjalnych) oraz troskeÎ o nienaruszalnosÂcÂ
praw i przywilejoÂw KosÂcioøa i jego doÂbr ziemskich. Rozdziaø IV (¹Imperium sine fineº: Fryderyk Jagiellon, Image-making and Propaganda,
s. 99-125) posÂwieÎcony jest zestawowi paramentoÂw liturgicznych i dewocyjnych posiadanych przez Fryderyka lub zwiaÎzanych z jego osobaÎ (na-
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czynia eucharystyczne, szaty i ubiory liturgiczne, relikwiarze, iluminowane manuskrypty, pieczeÎcie, rzezÂby, inskrypcje i drzeworyty) oraz proÂbie
odtworzenia jego wizerunku jako ksieÎcia na tle jego braci, stosujaÎc
oÂwczesnaÎ symbolikeÎ dynastycznaÎ i panÂstwowaÎ. W rozdziale V (¹Cardinalis Cracoviensisº: Fryderyk Jagiellon and the Papacy, s. 127-153) przedstawiono Fryderyka, kardynaøa i dyplomateÎ, na tle stosunkoÂw dyplomatycznych Polski z papiestwem, sporu o biskupstwo warminÂskie, o ktoÂre
bezskutecznie zabiegaø, w konteksÂcie krucjaty przeciw Porcie ottomanÂskiej oraz relacji Polski i jej wøadcoÂw z Wielkim KsieÎstwem Moskiewskim.
PodjeÎto tu takzÇe problem wewneÎtrznego administrowania KosÂcioøem
polskim, gdzie uwzgleÎdniono kwestieÎ saÎdoÂw kosÂcielnych oraz zjawisko
nepotyzmu i papieskiego poparcia dla kosÂcielnej kariery Fryderyka.
W rozdziale VI (¹Vita cardinalisº: Fryderyk Jagiellon's Legacy in Poland
1503-1535, s. 155-178) skoncentrowano sieÎ na osobie Fryderyka jako
przedstawicielu stronnictwa oligarchoÂw, jego spusÂcizÂnie politycznej i kosÂcielnej oraz ocenie jego dokonanÂ w poroÂwnaniu do niektoÂrych, innych
biskupoÂw. Rozdziaø VII: (Dynastic Bishops and Cardinal-Ministers: Fryderyk Jagiellon in European Context, s. 179-192) stanowi pewnego rodzaju podsumowanie stanu hierarchoÂw dynastycznych. Zestawieni saÎ w nim
(niekiedy w formie tabel, o ktoÂrych beÎdzie jeszcze mowa) biskupi i kardynaøowie wywodzaÎcy sieÎ z rodzin dynastycznych oraz kardynaøowie beÎdaÎcy ministrami w Europie. Zestawieniom tym towarzyszy kroÂtkie omoÂwienie dynamiki tych zmian.
Praca uzupeøniona jest roÂwniezÇ przez wiele dodatkoÂw, ktoÂre stanowiaÎ integralnaÎ jej czeÎsÂcÂ i wzbogacajaÎ lub ilustrujaÎ jej tresÂcÂ od strony
merytorycznej i faktograficznej. Do dodatkoÂw tych nalezÇaÎ: drzewo genealogiczne dynastii JagiellonoÂw (The Jagiellonian dynasty, s. XV), mapa
Europy sÂrodkowowschodniej za JagiellonoÂw dla ok. 1500 r. (map: Jagiellonian Central Europe, c. 1500, 2004 Europa Technologies LTD, s. XVI),
chronologie zÇycia i panowania poszczegoÂlnych wøadcoÂw dynastii JagiellonoÂw (Chronology the life and times of cardinal Fryderyk Jagiellon,
s. XVII-XX) oraz szesÂcÂ (wzmiankowanych juzÇ) tabel (Tables) w teksÂcie,
ktoÂre obrazujaÎ:
Table 1: Dioceses with multiple authorized, printed editions of the
local liturgical rite (incunabula) (s. 78-79).
Table 2: Number and percentage of clerical discipline cases heard in
person by leading Polish bishops, late fifteenth century (s. 84).
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Table 3: Appointments of papal cardinal-nephews and dynastic bishops in the 1470 (s. 146).
Table 4: Bishops, archbishops and cardinals appointed from European ruling houses, 1200 to 1600 (s. 181-183).
Table 5: Number of bishops/archbishops appointed from ruling houses by decade, 1360-1600 (s. 184).
Table 6: European cardinal-ministers, 1400-1600 (s. 187).
Kolejne bardzo wartosÂciowe dopeønienie pracy stanowiaÎ: czarno-biaøe ilustracje (w liczbie siedmiu) zamieszczone wewnaÎtrz ksiaÎzÇki (s. 173-178). SaÎ to: 1. Jagiellonian dynasty family tree, 2. Horizontal panel of
Cardinal Fryderyk Jagiellon's tomb, KrakoÂw cathedral; 3. Frontispiece
wooduct, Missale Cracoviense, c 1494; 4. Reliquary for the skull of Saint
Stanisøaw, 1504; 5. Cardinal Fryderyk Jagiellon's larger Gniezno crucifix
reliquary; 6. Cardinal Fryderyk Jagiellon's coat of arms, Collegium Maius,
KrakoÂw; 7. Nulla potestas nisi a Deo, miniature from the King Jan Olbracht gradual.
ZauwazÇony i podkresÂlony na wsteÎpie szeroki kontekst historyczny
oraz wprowadzenie wielu waÎtkoÂw nowych stawiajaÎ ksiaÎzÇkeÎ w rzeÎdzie
prac nie tylko wartosÂciowych, uzÇytecznych i pouczajaÎcych, ale takzÇe promujaÎcych naszaÎ historieÎ, w tym takzÇe historieÎ KosÂcioøa. Studium jest tym
bardziej godne uwagi, zÇe dotychczas nie byøo tak caøosÂciowego ujeÎcia
wielorakiej aktywnosÂci i postaci Fryderyka JagiellonÂczyka, prymasa Polski i zarazem dostojnika kosÂcielnego z epoki przeøomu sÂredniowiecza
i renesansu. Hierarchy, ktoÂry dzieÎki dochodom, uzyskiwanym z posiadanych biskupstw, finansowaø politykeÎ dynastycznaÎ braci kroÂlewskich i wywieraø na niaÎ odpowiedni wpøyw o zauwazÇalnych i doniosøych nasteÎpstwach. W efekcie ksiaÎzÇka pozwala poznacÂ zasady panowania i przejawy
realizacji tych zasad podczas panowania trzech kolejnych polskich monarchoÂw, tj. Kazimierza IV JagiellonÂczyka, jego synoÂw Jana Olbrachta
i Aleksandra, a na tym tle ± zobaczycÂ dokøadniej strategieÎ polityki dynastycznej JagiellonoÂw, formowanie sieÎ organizmu panÂstwowego wraz z jego
ustrojem, arkana polityki zagranicznej kraju, wzajemne, bardzo interesujaÎce relacje pomieÎdzy KosÂcioøem, monarchami i panÂstwem oraz splot
zagadnienÂ zwiaÎzanych z rozwojem reformacji. Jak wynika z rozwazÇanÂ,
Fryderyk JagiellonÂczyk, uzÇywajaÎc reformacji jako bodzÂca, zapoczaÎtkowaø
kampanieÎ narodowych reform religijnych w obreÎbie polskiego KosÂcioøa
katolickiego, ktoÂre miaøy na celu stworzenie KosÂcioøa kontrolowanego
przez panÂstwo.

KS. JAN WALKUSZ (LUBLIN)
Ks. Jan ZwiaÎzek, RzeczywistosÂcÂ historyczna w kazaniach, CzeÎstochowa
2009, s. 746.
Nie ulega waÎtpliwosÂci, zÇe bardzo istotnym i nosÂnym w swej wymowie
ideowo-kulturowej czynnikiem (w wielu aspektach takzÇe po dzienÂ dzisiejszy), ksztaøtujaÎcym szeroko rozumianaÎ sÂwiadomosÂcÂ spoøecznaÎ, w tym nade
wszystko religijnaÎ i historycznaÎ saÎ kazania. ChcaÎc zatem komplementarnie
rozpoznacÂ przeszøosÂcÂ i wszechstronnie odczytacÂ jej przenikajaÎcaÎ sieÎ na roÂzÇne
sposoby wielopøaszczyznowosÂcÂ, nieodzownym wydaje sieÎ nieustanne rozszerzanie wachlarza pytanÂ stawianych w procesie badawczym i sieÎganie po
ciaÎgle nowe zÂroÂdøa, uzupeøniajaÎce wiedzeÎ baÎdzÂ to o konkretnych faktach,
baÎdzÂ w konteksÂcie ich zaistnienia. Takim wieÎc zÂroÂdøem, docenionym stosunkowo niedawno, jest wøasÂnie kazanie. I chocÂ prawdaÎ jest, zÇe kaznodziejstwo
postrzegane jako przepowiadanie Søowa BozÇego w celu formowania i doskonalenia czøowieka oraz ukazywania mu jego ostatecznego przeznaczenia
zostaøo juzÇ poddane wielorakiej refleksji teologiczno-historycznej1, o wiele
rzadziej analizowano je jako rodzaj sztuki oratorskiej, powiaÎzanej sÂcisÂle
z twoÂrczosÂciaÎ o charakterze paraliterackim2 czy jako zÂroÂdøo bogatych informacji w wymiarze historycznym, obyczajowym, kulturowym i spoøecznym3.
1
Zob. przykøadowo: J.S. Pelczar, Zarys dziejoÂw kaznodziejstwa w KosÂciele katolickim, t. 1-3, KrakoÂw 1896-1900; M. Rzeszowski, Posøuga søowa, PoznanÂ 1967;
H. Jacob, Teologie der Predigt. Zur Deutung der WortverkuÈndigung durch die neuere
katholische Kirche, Essen 1969; G. Biemer, Handbuch der VerkuÈndigung, Freiburg
1970; A. Lewek, WspoÂøczesna odnowa kaznodziejstwa, t. 1-2, Warszawa 1980; L. Kuc,
KroÂtki traktat o teologii komunikacji, Leszno 1997; K. PanusÂ, Zarys historii kaznodziejstwa w KosÂciele katolickim, cz. 2, Kaznodziejstwo w Polsce, KrakoÂw 2001.
2
E. Ulinaite, Teoria retoryczna w Polsce i na Litwie w XVII wieku. ProÂba
rekonstrukcji schematu retorycznego, Wrocøaw 1984. Ostatnio ± na sposoÂb nowatorski
i dosÂcÂ pionierski ± w interesujaÎcy sposoÂb øaÎczy historieÎ kaznodziejstwa z literaturaÎ
Antoni Bednarek. Zob. A. Bednarek, Ambona i literatura. Eseje z historii wzajemnych powiaÎzanÂ, TarnoÂw 1998; tenzÇe, Oratorstwo mieÎdzywojenne i literatura (GarsÂcÂ
przypomnienÂ i spostrzezÇenÂ), ¹Zeszyty Naukowe KULº 42(1999) nr 1-2, s. 87-101;
tenzÇe, Setnik oratoroÂw polskich XIX i XX wieku, Lublin 2008.
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W tym ostatnim nurcie, ktoÂry wydaje sieÎ coraz popularniejszy, nalezÇy
plasowacÂ najnowszaÎ, obszernaÎ objeÎtosÂciowo i niekonwencjonalnaÎ od strony rozwiaÎzanÂ metodologicznych praceÎ ks. prof. Jana ZwiaÎzka, pracownika
naukowo-dydaktycznego Akademii im. Jana Døugosza w CzeÎstochowie.
Cokolwiek by powiedziecÂ o tym dziele ± uprzedzajaÎc w tym miejscu dalsze
oceny i spostrzezÇenia ± trzeba wszak zaznaczycÂ, izÇ jest ono swego rodzaju
podsumowaniem dotychczasowych badanÂ czeÎstochowskiego uczonego,
chocÂ ± zwazÇywszy na wiek i niezwykøaÎ aktywnosÂcÂ naukowo-pisarskaÎ autora ± na pewno nie ostatnim Jego zdaniem w tej materii. W rzeczy samej
analizowana tu ksiaÎzÇka nie jest kolejnym opracowaniem z zakresu dziejoÂw kaznodziejstwa, lecz ± jak chce sam Autor ± zestawieniem kilku
wczesÂniejszych wieÎkszych i mniejszych opracowanÂ z dziedziny dziejoÂw
kaznodziejstwa w Polsce, obrazujaÎcych sÂcisøe powiaÎzanie tresÂci przepowiadania z aktualnymi faktami i wydarzeniami historycznymi (s. 24).
A jako zÇe zasygnalizowane ¹uhistorycznienieº kerygmy dokonuje sieÎ
poprzez aktualizacjeÎ nauki KosÂcioøa w okresÂlonym czasie i miejscu, zawiera ona oceneÎ procesoÂw spoøecznych oraz uzewneÎtrznia widoczny ponad wszelkaÎ waÎtpliwosÂcÂ stosunek kaznodziejoÂw, postrzegany przez pryzmat Magisterium Ecclesiae, do uwarunkowanÂ i wydarzenÂ wspoÂøczesnych.
Ks. J. ZwiaÎzek na sposoÂb erudycyjny i reprezentatywny ukazuje wzajemne powiaÎzania kaznodziejstwa i interpretacji faktoÂw historycznych w caøych dziejach KosÂcioøa. StaÎd ± zupeønie uzasadniona i dobrze przemysÂlana
od strony metodologicznej ± dwuwarstwowosÂcÂ tresÂciowo-narracyjna
ksiaÎzÇki.
Pierwsza czeÎsÂcÂ ma wyrazÂny teoretyczno-historiograficzny charakter.
Autor dokonaø krytycznej prezentacji stanu badanÂ, okresÂliø typy kaznodziejstwa, wyrazÂnie wskazaø ± i to w konteksÂcie dotychczasowego pisÂmiennictwa naukowego ± co stanowi element skøadowy rzeczywistosÂci historycznej (s. 17-42), wyczerpujaÎco zaprezentowaø kazanie od strony zÂroÂdøa
3

Z. Hadrych, Kazania jako zÂroÂdøo informacji o sÂwieÎtych i epoce, ¹Archiwa,
Biblioteki i Muzea KosÂcielneº 67(1997), s. 383-413; J.A. Drob, Trzy zegary. Obraz
czasu i przestrzeni w polskich kazaniach barokowych, Lublin 1998; J. Walkusz, Portret
duchowienÂstwa w sÂwietle przepowiadania funeralnego ksieÎzÇy pomorskich i wielkopolskich w drugiej poøowie XIX i pierwszej XX wieku, ¹Rocznik GdanÂskiº 63(2003) z. 1-2,
s. 57-72; tenzÇe, De imagine sacerdotum in funeribus facta, ¹Gøos Towarzystwa Chrystusowegoº 2004 nr 6, s. 3-16; S. Konik, Sanktuaria maryjne w dziejach Polski. Implikacje historyczno-religijne w sÂwietle maryjnych kazanÂ ¹koronacyjnychº XIX i pierwszej
poøowy XX wieku, Lublin 2009 (mps pracy doktorskiej).
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historycznego i nosÂnego zabytku rzeczywistosÂci dziejowej (s. 45-67),
a takzÇe scharakteryzowaø modele oratorsko-kaznodziejskie w starozÇytnosÂci (s. 71-142), przejeÎte zresztaÎ i odpowiednio zmodyfikowane przez
kosÂcielnych moÂwcoÂw w nasteÎpnych stuleciach. W drugiej zasÂ czeÎsÂci,
o wyrazÂnych znamionach analityczno-komparatystycznych, ks. J. ZwiaÎzek na podstawie drukowanych kazanÂ polskich i øacinÂskich ukazaø i przy
obfitym wykorzystaniu literatury przedmiotu szeroko scharakteryzowaø
niektoÂre formy obecnosÂci i zaangazÇowania KosÂcioøa na forum zÇycia publicznego. JuzÇ same tytuøy kolejnych rozdziaøoÂw wymownie przekonujaÎ
o roÂzÇnorodnosÂci przeprowadzonych analiz oraz charakterze i sposobach
wykorzystania zÂroÂdøa, jakim jest kazanie: Mikoøaj z Wilkowiecka i jego
dziaøalnosÂcÂ kaznodziejsko-literacka (s. 145-323), Katolickie poglaÎdy polityczno-spoøeczne w Polsce na przeøomie XVI i XVII wieku w sÂwietle kazanÂ
(s. 235-475), SÂwieÎty Stanisøaw Szczepanowski w polskim kaznodziejstwie
do konÂca XVIII wieku (s. 479-501), Wizerunek sÂwieÎtego w XV wieku
w sÂwietle kazanÂ (s. 505-525), Argumentacja biblijna w kazaniach niedzielnych Mikoøaja z Wilkowiecka (s. 527-540), Przyczyny nieroÂwnosÂci spoøecznej w Polsce na przeøomie XVI i XVII wieku w sÂwietle kazanÂ (s. 541-550), SÂwieÎty Jozafat Kuncewicz w polskim kaznodziejstwie katolickim
Ç ycie religijne i spoøeczne ludu wiejskiego w sÂwietle nauk o.
(s. 553-580), Z
Andrzeja Goødonowskiego (s. 583-617), SÂwieÎty Andrzej Bobola w dokumentach i pisÂmiennictwie kosÂcielnym (s. 621-657) oraz JasnogoÂrskie przesøanie Jana Pawøa II do archidiecezji czeÎstochowskiej (s. 661-677).
Okazuje sieÎ bowiem ± by nieco przyblizÇycÂ i zegzemplifikowacÂ gøoÂwne
tezy oraz solidnie uzasadnione konstatacje autora ± zÇe kazanie w swej
zroÂzÇnicowanej formie (sermones, postilla, homilia) jest przede wszystkim
dzieøem literackim. W takiej klasyfikacji wspiera sieÎ ks. J. ZwiaÎzek m.in.
na ustaleniach badawczo-genologicznych Aleksandra BruÈcknera4, Ignacego Chrzanowskiego5, Juliana KrzyzÇanowskiego6 i Michaøa GøowinÂskiego7, w czym zresztaÎ wyrazÂnie sekunduje niektoÂrym wybitnym moÂwcom
4
A. BruÈckner, Literatura religijna w Polsce sÂredniowiecznej, t. 2, Kazania i piesÂni,
Warszawa 1902, s. 42-43.
5
I. Chrzanowski, O kazaniach sejmowych Skargi, Warszawa 1903, s. 16.
6
J. KrzyzÇanowski, Historia literatury polskiej, Warszawa 1966, s. 26-34.
7
M. GøowinÂski, Literatura dzieøa a wiedza historyczna, w: Dzieøo literackie jako
zÂroÂdøo historyczne, red. Z. Stefanowska, J. SøawinÂski, Warszawa 1978, s. 95-96; por.
tenzÇe, Kazanie, w: Søownik terminoÂw literackich, red. J. SøawinÂski, Wrocøaw±Warszawa±KrakoÂw 1998, s. 240.
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1 poøowy XX w., m.in. ks. Nikodem CieszynÂski, kapøan wielkopolski,
dosÂwiadczony kaznodzieja, pisarz i publicysta, ktoÂry aktywnosÂcÂ kaznodziejskaÎ nazwaø ¹twoÂrczosÂciaÎ moÂwczaÎº8, odnoszaÎc to zrazu do kazanÂ
okolicznosÂciowych, ale niebawem rozszerzyø na wszelkaÎ dziaøalnosÂcÂ homiletyczno-kaznodziejskaÎ, moÂwiaÎc: ¹Prawdziwa twoÂrczosÂcÂ kaznodziejska
jest tylko odcinkiem wielkiego frontu twoÂrczosÂci literackiej, kaznodziejstwo nalezÇy do literatury pieÎknejº9. A zatem kazanie, jak kazÇde inne
dzieøo literackie, poprzez swojaÎ autentycznosÂcÂ, autorstwo, czas powstania i odwoøywanie sieÎ do szerokiego kontekstu spoøeczno-kulturowego
staje sieÎ pojemnym zÂroÂdøem informacji o przeszøosÂci i nosÂnikiem wiedzy
o epoce, a wieÎc wazÇnym zÂroÂdøem w procesie badanÂ historycznych10.
Po takim wieÎc wykøadzie i dobrze zilustrowanej charakterystyce styloÂw (form) przepowiadania, od wymowy hellenÂskiej poczynajaÎc, poprzez
typy przepowiadania synagogalnego, a na mowach zøotego okresu literatury chrzesÂcijanÂskiej konÂczaÎc, przechodzi autor w swym dziele do praktycznej realizacji przyjeÎtych we wsteÎpie zaøozÇenÂ metodologiczno-badawczych, czyli wykorzystania kazanÂ jako bogatego zÂroÂdøa historycznego.
W jego sÂwietle zaprezentowaø m.in. maøo znanaÎ dotaÎd aktywnosÂcÂ kaznodziejskaÎ Mikoøaja z Wilkowiecka, paulina z Jasnej GoÂry, przedstawiciela
zøotego okresu wymowy kosÂcielnej w Polsce. Poza kazaniami nastawionymi na wyjasÂnianie i obroneÎ katolicyzmu w obliczu XVI-wiecznego
rozøamu i atakoÂw przeciwnikoÂw (zagadnienia chrystologiczne, nauka
o Eucharystii, przeznaczenie i cel ostateczny czøowieka) ± zabieraø gøos
w sprawach oÂwczesnych stosunkoÂw spoøecznych w Polsce. WytykajaÎc
nadmierne trwonienie bogactw przez zamozÇnych przy jednoczesÂnie skrajnej neÎdzy ubogich, upominaø sieÎ o potrzebeÎ de Republica emendanda, jak
trafnie okresÂliø to ks. prof. Zygmunt ZielinÂski w przedmowie (s. 12).
ZresztaÎ gøos Mikoøaja z Wilkowiecka nie byø odosobniony, albowiem
z podobnymi apelami, wiaÎzÇaÎcymi kazania z zÇyciem XVI-wiecznej Polski,
gøoÂwnie jej sytuacjaÎ polityczno-spoøecznaÎ, zwracali sieÎ ± jak wynika
8
N. CieszynÂski, Orator fit. SøoÂw kilka o wymowie, PoznanÂ 1919, s. 9; A. Bednarek, Ambona i literatura, s. 104-110; por. B. Wysocka, Kultura literacka Wielkopolski
1919-1939, PoznanÂ 1990, s. 174-230.
9
N. CieszynÂski, Intelektualizm i emocjonalizm w kaznodziejstwie, ¹PrzeglaÎd
Homiletycznyº 13(1935), s. 237; tenzÇe, Wszystkim dla wszystkich staøem sieÎ. ZbioÂr
kazanÂ przygodnych, PoznanÂ 1927, s. VIII; por. K. PanusÂ, Zarys historii kaznodziejstwa, cz. 2, s. 222, 307-339, 361-364.
10
Zob. Dzieøo literackie jako zÂroÂdøo.
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z ustalenÂ i pogøeÎbionych analiz autora ± Piotr Skarga, Fabian Birkowski,
Hieronim Powodowski, Stanisøaw Sokoøowski, Jakub Olszewski, JoÂzef
WereszczynÂski, Stanisøaw Karnkowski oraz Abraham Bzowski. I co ciekawe, kaznodzieje owi nie tylko oceniali z teologicznego punktu widzenia
wydarzenia w niegdysiejszej Rzeczypospolitej, ale dawali konkretne
wskazoÂwki, jak nalezÇaøo nabrzmiaøe problemy polityczno-spoøeczne rozwiaÎzywacÂ w panÂstwie, nie szczeÎdzaÎc przy okazji konkretnych informacji
odnoszaÎcych sieÎ do spraw zwiaÎzanych z dziejami Polski przeøomu XVI
i XVII w. (s. 235-475).
To prawda, zÇe moÂwcy kosÂcielni oceniali w swym przepowiadaniu
aktualne sprawy kosÂcielne oraz spoøeczno-polityczne, stosujaÎc swoistaÎ
¹inkulturacjeÎº kaznodziejskiej aktywnosÂci, ale prawdaÎ jest tezÇ ± co wydaje sieÎ kolejnym, bardzo doniosøym osiaÎgnieÎciem badawczym ks.
J. ZwiaÎzka ± zÇe wskazywali na konkretne wzorce o wymiarze uniwersalnym. DobywajaÎc caøy wachlarz szczegoÂøoÂw biograficznych wkomponowanych w epokeÎ, stawiali za wzoÂr konkretnych sÂwieÎtych, ktoÂrzy dzieÎki heroicznej z jednej strony postawie, z drugiej zasÂ ± dzieÎki powazÇnemu
traktowaniu Ewangelii, siebie i drugiego czøowieka ± byli postrzegani
jako przekonujaÎcy wzorzec osobowy, mozÇliwy do zaakceptowania we
wszystkich warstwach spoøecznych i we wszystkich okresach historycznych. A decydowaø o tym przede wszystkim pewien wyrazisty kanon
sÂwieÎtosÂci, popularyzowany w kazaniach, o nasteÎpujaÎcych elementach
skøadowych: zÇycie wedøug zasad Pisma SÂwieÎtego, dobrowolne i ciche znoszenie codziennego krzyzÇa, speønianie uczynkoÂw miøosierdzia wzgleÎdem
potrzebujaÎcych, sumienne traktowanie pracy fizycznej i umysøowej, sÂwiadectwo przynalezÇnosÂci do Chrystusa i KosÂcioøa, czyli praktyczna realizacja przykazania miøosÂci Boga i blizÂniego (s. 505-525). PoniewazÇ niektoÂrzy
z polskiego rodu realizowali oÂw program maksymalistycznie, nic wieÎc
dziwnego, zÇe stali sieÎ oni wdzieÎcznym, a przy tym bogato zilustrowanym
przykøadem wypeøniajaÎcym tresÂcÂ kazanÂ. Ta zasÂ, przesycona konkretami
historycznymi, budowana byøa zasadniczo wedøug wzorca biaøy ± czarny,
bohater ± antybohater, teza ± antyteza. WyjaÎtkowo przejrzysÂcie takaÎ
konstrukcjeÎ ilustrujaÎ kazania o sÂw. Stanisøawie, biskupie i meÎczenniku,
w ktoÂrych moÂwcy z jednej strony podawali dane biograficzne z zÇycia
sÂwieÎtego, wskazywali na jego solidne wychowanie w domu rodzinnym,
referowali rozmowy biskupa z kroÂlem, prezentowali konflikt mieÎdzy hierarchaÎ a panujaÎcym, a wskrzeszenie Piotrowina ukazywali jako potwierdzenie wielkosÂci i prawosÂci sÂw. Stanisøawa, z drugiej zasÂ strony rysowali
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postacÂ Bolesøawa SÂmiaøego, ktoÂry z meÎzÇa dzielnego i zwycieÎskiego woja,
wskutek poteÎgujaÎcej sieÎ pychy, zaczaÎø sukcesywnie lekcewazÇycÂ chrzesÂcijanÂskie zasady moralne: uprowadziø zÇoneÎ MsÂcisøawa z Burzenina, byø
okrutny dla poddanych, stosowaø ucisk. W takiej wieÎc konfiguracji wyrazisÂcie mozÇna byøo rysowacÂ portret sÂwieÎtego i akcentowacÂ jego oddziaøywanie, niezalezÇnie od czasu. ¹W zalezÇnosÂci bowiem od epoki ± jak konstatuje prof. ZwiaÎzek ± zmieniaøa sieÎ forma wypowiadania kazanÂ, ale
pozostawaøa ta sama tresÂcÂ z uwzgleÎdnieniem aktualnych warunkoÂw
w Polsce. Byø przeto ukazywany sÂw. Stanisøaw jako wzoÂr gorliwego
biskupa [...], model pasterza katolickiego [...] i obronÂca jednosÂci wiary,
ktoÂra byøa podstawaÎ poteÎgi Rzeczypospolitejº (s. 501). W podobnych
zresztaÎ realiach prezentowano sylwetki innych sÂwieÎtych, jak: Jozafata
Kuncewicza czy Andrzeja BoboleÎ, zawsze jednak w konteksÂcie obficie
wykorzystanego tøa historyczno-spoøecznego i zamierzonego dydaktyzmu wiodaÎcego w zamierzeniach kaznodziejoÂw do odnowy zÇycia religijnego oraz uzdrowienia zÇycia spoøecznego.
PodsumowujaÎc powyzÇsze refleksje, wypada jeszcze raz podkresÂlicÂ
ogromny trud badawczy ks. profesora Jana ZwiaÎzka, rzetelnosÂcÂ przeprowadzonych analiz, precyzjeÎ w formuøowaniu wnioskoÂw i tez wprowadzajaÎcych niemaøo roÂwnowagi do dotychczasowych, obiegowych nieraz opinii
na temat kazanÂ i ich tresÂci, a nade wszystko doskonaøy warsztat naukowo-badawczy, komplementarnie zegzemplifikowany omawianym tu dzieøem.
Ponad wszelkaÎ waÎtpliwosÂcÂ obrazuje ono bardzo silne powiaÎzania wydobytych kazanÂ z rzeczywistosÂciaÎ historycznaÎ, w jakiej byøy gøoszone i publikowane. A ta rzeczywistosÂcÂ ± jak mozÇna sieÎ byøo przekonacÂ ± dotykaøa
wszelkich mozÇliwych dziedzin zÇycia konkretnego czøowieka, grup, jak
i caøego spoøeczenÂstwa. Z tych wieÎc powodoÂw ± co wielokrotnie podkresÂla i odpowiednio uzasadnia autor ± kazanie stanowi powazÇne zÂroÂdøo
w badaniach historycznych. Przekonuje o tym najlepiej charakteryzowana ksiaÎzÇka, stanowiaÎca owoc wieloletnich i gruntownych badanÂ czeÎstochowskiego uczonego, a skøadajaÎca sieÎ ± w wieÎkszej czeÎsÂci ± z publikowanych juzÇ studioÂw i rozpraw. A chocÂ pomiesÂciø w niej autor obszerny wsteÎp,
nie uzasadniø wszak przyjeÎtego ukøadu rozdziaøoÂw, ktoÂry nie wydaje sieÎ
najszczeÎsÂliwszy. O wiele lepiej przekonywaøby schemat przedmiotowo-chronologiczny, a wieÎc: 1. Kazanie jako zÂroÂdøo historyczne, 2. Wymowa
kazania w starozÇytnosÂci, 3. Katolickie poglaÎdy polityczno-spoøeczne
w Polsce na przeøomie XVI i XVII wieku w sÂwietle kazanÂ, 4. Przyczyny
nieroÂwnosÂci spoøecznej w Polsce na przeøomie XVI i XVII wieku w sÂwietle

Â WIENIA
RECENZJE I OMO

415

kazanÂ, 5. ZÇycie religijne i spoøeczne ludu wiejskiego w sÂwietle nauk
o. Andrzeja Goødonowskiego, 6. Mikoøaj z Wilkowiecka i jego dziaøalnosÂcÂ kaznodziejsko-literacka, 7. Argumentacja biblijna w kazaniach niedzielnych Mikoøaja z Wilkowiecka, 8. Wizerunek sÂwieÎtego w XV wieku
w sÂwietle kazanÂ, 9. SÂwieÎty Stanisøaw Szczepanowski w polskim kaznodziejstwie do konÂca XVIII wieku, 10. SÂwieÎty Jozafat Kuncewicz w polskim kaznodziejstwie katolickim, 11. SÂwieÎty Andrzej Bobola w dokumentach i pisÂmiennictwie kosÂcielnym, 12. JasnogoÂrskie przesøanie Jana Pawøa
II do archidiecezji czeÎstochowskiej. Aczkolwiek autor wyjasÂnia we wsteÎpie, zÇe praca stanowi odpowiednio uporzaÎdkowany zbioÂr wczesÂniej juzÇ
publikowanych czeÎsÂci, niemniej ± jak sieÎ wydaje ± wypadaøo niektoÂre
zagadnienia nieco zaktualizowacÂ, by:
1. Czytelnik nie odnioÂsø wrazÇenia, zÇe np. sÂp. ks. prof. Mieczysøaw
ZÇywczynÂski jest nadal pracownikiem Katolickiego Uniwersytetu (s. 244).
2. UniknaÎcÂ powtoÂrzenÂ, zwøaszcza we wsteÎpach merytoryczno-historiograficznych poszczegoÂlnych czeÎsÂci, ktoÂre miaøy swoje uzasadnienie
jako publikacje osobnych artykuøoÂw.
3. WskazacÂ na pewien progres badawczy w postaci przywoøanej na
poczaÎtku tej recenzji literatury oraz najnowsze i øatwiejsze w dosteÎpie
zÂroÂdøa (np. zamiast trudno dosteÎpnego, chocÂ dobrego Mansiego, warto
byøo powoøacÂ sieÎ na krytyczne wydanie DokumentoÂw soboroÂw powszechnych w opracowaniu A. Barona i H. Pietrasa, np. s. 59).
Niczym jednak saÎ te drobne uwagi, zresztaÎ natury bardzo szczegoÂøowej i staÎd dyskusyjne, w poroÂwnaniu z niekwestionowanaÎ wartosÂciaÎ poznawczaÎ recenzowanej ksiaÎzÇki, ktoÂra dzieÎki dobrej analizie bogatych
i zroÂzÇnicowanych tresÂci kaznodziejsko-homiletycznych wydatnie poszerza klasyczne i aktowe materiaøy zÂroÂdøowe w celu dogøeÎbniejszego poznania przeszøosÂci, udziela wielu dodatkowych odpowiedzi na pytania natury
generalnej, wyznacza i wzbogaca wciaÎzÇ maøo jeszcze powszechny kierunek badanÂ, a przede wszystkim wpisuje sieÎ w orbiteÎ dociekanÂ interdyscyplinarnych, øaÎczaÎc z niezwykøaÎ lekkosÂciaÎ narracji problematykeÎ religijno-teologicznaÎ z historycznaÎ, historycznoliterackaÎ i ogoÂlnokulturowaÎ.

WøODZIMIERZ BIELAK

Edward Walewander ks., DziaøalnosÂcÂ wychowawcza KosÂcioøa lubelskiego
1939-1945, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II, Lublin 2009, s. 254 + 29 fotografii.
KsiaÎzÇka ks. prof. Edwarda Walewandra pt. DziaøalnosÂcÂ wychowawcza KosÂcioøa lubelskiego 1939-1945 zostaøa posÂwieÎcona jednemu z najbardziej tragicznych okresoÂw w dziejach diecezji lubelskiej i w historii Polski
w ogoÂle ± II wojnie sÂwiatowej. ChociazÇ o tym czasie i sytuacji KosÂcioøa
polskiego w warunkach okupacji niemieckiej napisano juzÇ wiele, jednak
saÎ to opracowania ogoÂlne ± przedstawiajaÎce dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøa katolickiego w okupowanej Polsce, a w odniesieniu do diecezji lubelskiej bardziej szczegoÂøowe, ukazujaÎce wybrane zagadnienia pracy i uciemieÎzÇenia
KosÂcioøa na LubelszczyzÂnie.
Cel, jaki postawiø Autor recenzowanej ksiaÎzÇce, zostaø okresÂlony we
wsteÎpie: ¹Niniejsza praca szuka odpowiedzi na podstawowe pytanie: jak
KosÂcioÂø na LubelszczyzÂnie w ramach swej dziaøalnosÂci wychowywaø møode
pokolenie i przygotowywaø ludzi do peønienia dobrze ich wøasÂciwej roli nie
tylko w trudnych warunkach okupacyjnych, ale po zakonÂczeniu wojny?º
(s. 35-36).
Praca ks. Walewandra jest proÂbaÎ syntezy i ukazania caøosÂciowego
obrazu funkcjonowania KosÂcioøa lubelskiego ¹pod preÎgierzemº okupanta ze szczegoÂlnym uwzgleÎdnieniem aktywnosÂci wychowawczej. Oto pierwszy powoÂd, dla ktoÂrego omawiana ksiaÎzÇka zasøuzÇyøa na swoje opublikowanie. Drugim jest jej przesøanie ± spøata døugu wdzieÎcznosÂci wobec
bohateroÂw II wojny sÂwiatowej, ktoÂrzy z narazÇeniem zÇycia, chocÂ niekoniecznie z broniaÎ w reÎku, walczyli o wolnosÂcÂ, o zachowanie ducha narodowego, o wiareÎ, o honor: ¹NoszeÎ w sobie szczegoÂlny døug wdzieÎcznosÂci ±
pisze ks. Walewander ± w stosunku do tych, ktoÂrzy w latach II wojny
sÂwiatowej podjeÎli na roÂzÇnych frontach walkeÎ z najezÂdzÂcaÎ i zwycieÎzÇyli,
pøacaÎc za to wøasnym zÇyciemº (s. 15). Przypominanie tamtych wydarzenÂ
nabiera wielkiego znaczenia dzisÂ, gdy nie brak takich, co kazÇaÎ zapomniecÂ
o przeszøosÂci pod pretekstem budowania lepszej terazÂniejszosÂci i przysz-
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øosÂci wspoÂlnej Europy, kiedy na Wschodzie i na Zachodzie podnoszaÎ sieÎ
gøosy ponizÇajaÎce martyrologieÎ narodu polskiego, a nawet proÂbuje sieÎ
stawiacÂ PolskeÎ w gronie sprawcoÂw zawieruchy wojennej. Tamtych tragicznych dni jednak zapomniecÂ nie wolno, przyszøosÂcÂ mozÇna budowacÂ tylko
na prawdzie.
Plan ksiaÎzÇki jest jak najbardziej poprawny i odpowiada wymogom
pracy naukowej oraz obejmuje wszystkie gøoÂwne elementy kosÂcielnej
dziaøalnosÂci mozÇliwe do realizowania w warunkach wojennych, przedstawione na tle represji i utrudnienÂ ze strony okupanta.
Po charakterystyce pracy w Przedmowie i przedstawieniu jej przesøania w czeÎsÂci zatytuøowanej Od autora nastepuje WsteÎp ukazujaÎcy tworzenie sieÎ od chwili wybuchu II wojny sÂwiatowej specyficznego sÂrodowiska
dziaøalnosÂci KosÂcioøa. Rozdziaø pierwszy (Formacja przez nauczanie
prawd wiary) posÂwieÎcono nauczaniu. W kreÎgu zainteresowanÂ autora znalazøy sieÎ losy szkoÂø (Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, seminarium
duchownego i innych), udziaø duchowienÂstwa lubelskiego w tajnym nauczaniu, kaznodziejstwo. W rozdziale drugim (Wychowawcza rola sakramentoÂw) omoÂwiono kolejno sprawowanie wszystkich sakramentoÂw KosÂcioøa katolickiego i udziaø w nich wiernych oraz zwroÂcono uwageÎ na
mozÇliwosÂci oddziaøywania duszpasterskiego i wychowawczego. Rozdziaø
trzeci (Rola organizacji i akcji religijno-spoøecznych) traktuje o organizacjach, z ktoÂrymi KosÂcioÂø lubelski wspoÂøpracowaø lub ktoÂre dziaøaøy przy
jego poparciu oraz o akcjach charytatywnych. Wreszcie rozdziaø czwarty
(Zjawiska negatywne w zÇyciu katolikoÂw), najkroÂtszy w ksiaÎzÇce, obnazÇa
wady moralne i religijne lubelskich katolikoÂw, takie jak porzucanie KosÂcioøa katolickiego i przechodzenie na prawosøawie, wroÂzÇbiarstwo, sekciarstwo, pijanÂstwo i rozboje.
NiewaÎtpliwe walory ksiaÎzÇki ks. Walewandra podkresÂlali juzÇ jej recenzenci (prof. S. Mauersberg i prof. M. Wieliczko) oraz autor Przedmowy
(prof. A. Koseski). MozÇna je tylko przypomniecÂ i powtoÂrzycÂ.
Przede wszystkim nalezÇy podkresÂlicÂ starannosÂcÂ w zbieraniu materiaøu zÂroÂdøowego. Autor dotarø do znacznej liczby mozÇliwych do zdobycia zÂroÂdeø zachowanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Lublinie,
Archiwum PanÂstwowym w Lublinie, Archiwum Seminarium Duchownego w Lublinie, archiwach parafialnych, a nawet w prywatnych zbiorach. SÂwiadczy to o rzetelnosÂci kwerendy. Wykorzystane zostaøy nie
tylko oficjalne dokumenty kurii biskupiej, w tym akta personalne ksieÎzÇy, ale roÂwniezÇ bezcenne w tego typu opracowaniach osobiste wspom-
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nienia, spisane lub przekazane ustnie, sÂwiadkoÂw i uczestnikoÂw tamtych
wydarzenÂ oraz kroniki pamieÎtajaÎce omawiany okres (parafii NawroÂcenia sÂw. Pawøa Apostoøa w Lublinie, Towarzystwa SÂpiewaczego ¹Echoº).
Podobnie starannie wybrano i wykorzystano publikacje, a wsÂroÂd nich
drukowane pamieÎtniki, relacje i wspomnienia, opracowania szczegoÂøowych zagadnienÂ z dziejoÂw diecezji lubelskiej czasu wojny, w tym prace
dyplomowe, a takzÇe opracowania bardziej ogoÂlne. Wszystkie zebrane
materiaøy pozwoliøy odtworzycÂ w miareÎ peøny obraz zÇycia religijnego
i pracy duszpasterskiej w KosÂciele katolickim na LubelszczyzÂnie w latach 1934-1945.
CennaÎ czeÎsÂciaÎ prezentowanej ksiaÎzÇki jest Aneks, w ktoÂrym zamieszczono niepublikowane dokumenty z Archiwum Archidiecezjalnego
w Lublinie, wspomnienia ks. Aloisa Schindlera oraz KronikeÎ parafialnaÎ
parafii pw. NawroÂcenia sÂw. Pawøa Apostoøa w Lublinie. Publikacja zÂroÂdeø
zawsze ma wielkaÎ wartosÂcÂ: chroni je od zapomnienia i udosteÎpnia szerszemu gronu badaczy.
Na podkresÂlenie zasøuguje jeÎzyk i styl pisarski Autora, zgodny
z zasadami poprawnej polszczyzny, ktoÂry sprawia, zÇe ksiaÎzÇkeÎ czyta sieÎ
øatwo i przyjemnie. W niektoÂrych miejscach mozÇna jednak zauwazÇycÂ
pewne uleganie zÂroÂdøom. Przejawia sieÎ ono np. w zestawianiu w jednym
akapicie informacji wreÎcz sprzecznych: ¹Terror okupanta przyczyniaø sieÎ
do wzrostu frekwencji w kosÂcioøach i do zwieÎkszonego udziaøu w sakramencie Eucharystii, co byøo szczegoÂlnie zauwazÇalne w kosÂcioøach miejskich. èapanki powodowaøy tylko okresowe jej osøabienie. Wierni zachowywali duzÇaÎ ostrozÇnosÂcÂ, co ograniczaøo ich udziaø w nabozÇenÂstwach,
a przez to przysteÎpowanie do sakramentu Eucharystiiº (s. 58). Czyli
wedøug jednego zÂroÂdøa terror okupanta zwieÎkszaø przysteÎpowanie do
Komunii sÂw. i liczbeÎ wiernych w kosÂcioøach, wedøug drugiego zasÂ ten
sam terror, ktoÂrego elementem byøy øapanki, ograniczaø korzystanie
z Eucharystii i uczeÎszczanie na nabozÇenÂstwa. Brak komentarza autora
sprawia, zÇe czytelnik nie wie, ktoÂraÎ wiadomosÂcÂ uznacÂ za prawdziwaÎ. Inny
przykøad ulegania zÂroÂdøom znajdujemy na s. 62: ¹Dzieci przysteÎpowaøy
do Pierwszej Komunii SÂwieÎtej razem ze swoimi rodzicamiº. Tak mniej
wieÎcej zapisano teÎ informacjeÎ w Kronice parafialnej parafii pw. NawroÂcenia sÂw. Pawøa Apostoøa: ¹[...] tylezÇ do Pierwszej Komunii SÂwieÎtej i wiele
razem ze swoimi rodzicamiº (s. 196). MozÇna by z tego wnioskowacÂ, zÇe
rodzice tezÇ przysteÎpowali do Pierwszej Komunii SÂwieÎtej, co raczej prawdaÎ nie jest.
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OgoÂlnie rzecz ujmujaÎc, ksiaÎzÇka ks. prof. Edwarda Walewandra daje
dobry obraz zÇycia religijnego i dziaøalnosÂci katolickiego KosÂcioøa lubelskiego w warunkach okupacji niemieckiej. Zostaø on przedstawiony szczegoÂøowo i skrupulatnie. Czytelnik mozÇe sobie wyrobicÂ zdanie o tamtych
czasach, o ludziach, o problemach, z jakimi borykaø sieÎ KosÂcioÂø i jak
proÂbowaø im zaradzicÂ.
Niestety, nalezÇy tezÇ zwroÂcicÂ uwageÎ na pewnaÎ wadeÎ omawianej ksiaÎzÇki. WysteÎpuje ona w realizacji tematu pracy. Tytuø wskazuje, zÇe Autor
chciaø przede wszystkim ukazacÂ dziaøalnosÂcÂ wychowawczaÎ KosÂcioøa. Przypuszczam, zÇe chodzi o speønianie funkcji wychowawczej przez duszpasterzy wobec wiernych powierzonych ich pieczy (sam tytuø nie zostaø wyjasÂniony we wsteÎpie i co do jego sformuøowania tezÇ mozÇna by miecÂ zastrzezÇenia). Tymczasem ten waÎtek ginie w tresÂci poszczegoÂlnych rozdziaøoÂw.
Owszem, jest on w jakisÂ sposoÂb obecny w caøej ksiaÎzÇce, ale z pewnosÂciaÎ
nie wysunieÎto go na pierwszy plan.
Najlepiej funkcja wychowawcza KosÂcioøa zostaøa naszkicowana
w rozdziale pierwszym posÂwieÎconym nauczaniu. Nie mozÇna miecÂ waÎtpliwosÂci, zÇe gøoszenie kazanÂ czy udziaø duchownych w tajnym nauczaniu
przyczyniaøy sieÎ do religijnego wychowania wiernych.
Inaczej ma sieÎ sprawa z rozdziaøem drugim: Wychowawcza rola sakramentoÂw. Przede wszystkim zabrakøo wyjasÂnienia, na czym polega wychowawcza rola sakramentoÂw. KtosÂ moÂgøby bowiem powiedziecÂ, izÇ przysteÎpowanie do sakramentoÂw jest raczej skutkiem wychowania i wyrobienia religijnego czøowieka wierzaÎcego, ktoÂry rozumie ich wartosÂcÂ i odczuwa
potrzebeÎ korzystania z nich. OczywisÂcie wiemy, zÇe w warunkach wojny
udzielanie sakramentoÂw i cheÎtne korzystanie z nich przez wiernych dawaøo duszpasterzom mozÇliwosÂcÂ oddziaøywania na lud, wiaÎzaøo z KosÂcioøem, wzmacniaøo religijnosÂcÂ, ale ten motyw nie zostaø wystarczajaÎco wyeksponowany. Z narracji autora wynika wreÎcz, zÇe to nie KosÂcioÂø byø
gøoÂwnym wychowawcaÎ budzaÎcym w czøowieku potrzebeÎ czeÎstego spowiadania sieÎ i przyjmowania NajsÂwieÎtszego Sakramentu, ale takim wychowawcaÎ byøa wojna, stwarzajaÎca ciaÎgøe zagrozÇenie zÇycia. Wychowanie dokonywaøo sieÎ wieÎc zgodnie z przysøowiem: ¹Jak trwoga, to do Bogaº.
Kilkakrotnie autor pisze wyrazÂnie o takim wpøywie wojny na postawy
religijne ludzi niaÎ objeÎtych (s. 73, 79, 80, 82). Wprost o wychowaniu przy
okazji sprawowania sakramentoÂw jest mowa tylko dwa razy: przy omawianiu Pierwszej Komunii SÂwieÎtej (¹W pracy wychowawczej nad dziecÂmi
przysteÎpujaÎcymi do Pierwszej Komunii SÂwieÎtej starano sieÎ je uwrazÇliwicÂ
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na potrzeby caøego narodu i KosÂcioøa. [...] aby modlitwa pøynaÎca z tych
niewinnych dusz staøa sieÎ skutecznaÎ w naszych wielkich troskach i utrapieniachº ± s. 62) i sakramentu maøzÇenÂstwa, gdzie wspominano stosowanie sÂrodka wychowawczego (a mozÇe restrykcyjnego), jakim byøo odmawianie sÂlubu kosÂcielnego tym, ktoÂrzy podpisali folkslisteÎ. Poza tym autor
po prostu relacjonuje sposoÂb sprawowania poszczegoÂlnych sakramentoÂw,
z naciskiem na trudnosÂci, jakie w tym wzgleÎdzie miaø KosÂcioÂø, poruszajaÎc
tezÇ sprawy bardzo luzÂno zwiaÎzane z wychowaniem, jak np. wymogi co do
prowadzenia ksiaÎg metrykalnych.
W rozdziale trzecim znalazøy sieÎ wiadomosÂci o wspoÂøpracy KosÂcioøa
z Polskim Czerwonym KrzyzÇem i RadaÎ GøoÂwnaÎ OpiekunÂczaÎ, omoÂwiono
dziaøalnosÂcÂ Towarzystwa SÂpiewaczego ¹Echoº i przedstawiono dziaøalnosÂcÂ charytatywnaÎ KosÂcioøa. Nie byøy to dziaøania sensu stricto wychowawcze, chocÂ miaøy w sobie ogromny wychowawczy potencjaø; np. wzoÂr
duszpasterzy zaangazÇowanych w pomoc ludziom potrzebujaÎcym budziø
u wiernych ludzkie odruchy i zachowania wynikajaÎce z Ewangelii, o jakie
nie zawsze byøo øatwo w wynaturzonym przez wojneÎ sÂwiecie. Zygmunt
Klukowski zanotowaø: ¹Ta sama ludnosÂcÂ, ktoÂra tak niedawno braøa czynny udziaø w rabowaniu sklepoÂw, okazaøa teraz niezwykøaÎ ofiarnosÂcÂ
w stosunku do rannych zÇoøniezÇy polskichº. SÂwiadectwo to pochodzi od
lekarza i dziaøacza patriotycznego, ale przeciezÇ i duszpasterze pewnie
mogli poszczycicÂ sieÎ podobnymi osiaÎgnieÎciami. Szkoda, zÇe ten waÎtek
osobistego przykøadu, ktoÂry ma zasadnicze znaczenie w wychowaniu,
pøynaÎcego od ludzi KosÂcioøa nie zostaø wystarczajaÎco rozwinieÎty.
Wreszcie rozdziaø czwarty ukazuje negatywne zjawiska w zÇyciu katolikoÂw, ale nie mamy zÇadnych informacji na temat wychowawczego przeciwdziaøania im ze strony KosÂcioøa, z wyjaÎtkiem jednego zdania odnoszaÎcego sieÎ do sekciarstwa (s. 117), a przeciezÇ temat pracy tego sieÎ dopraszaø.
We wsteÎpie autor zapisaø nasteÎpujaÎce zdanie: ¹Formacja kosÂcielna to
temat, ktoÂry wymaga szczegoÂlnej metody badanÂ. Nie mozÇna tu ograniczycÂ
sieÎ do prostego opisu historycznego ani do sumowania przedsieÎwzieÎcÂ
KosÂcioøa, ale nalezÇy dokonacÂ dokøadnej interpretacji tych zjawisk i dziaøanÂ, doszukujaÎc sieÎ takzÇe rozumienia wartosÂci pedagogicznych i doktrynalnychº (s. 33). Niestety, wydaje sieÎ, zÇe prosty opis historyczny zdominowaø recenzowanaÎ ksiaÎzÇkeÎ, a cel postawiony przez autora, w opinii czytelnika, nie zostaø osiaÎgnieÎty. MozÇna nawet zastanawiacÂ sieÎ, czy byøo
mozÇliwe peøniejsze odtworzenie dziaøalnosÂci wychowawczej KosÂcioøa lubelskiego, a nawet czy KosÂcioÂø w ogoÂle stawiaø sobie jakiesÂ ambitniejsze
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cele wychowawcze, skoro nawet speønianie podstawowych funkcji duszpasterskich byøo w warunkach okupacyjnych bardzo utrudnione.
Pomimo powyzÇszych uwag, nalezÇy stwierdzicÂ, zÇe ksiaÎzÇka ks. prof.
Edwarda Walewandra posiada duzÇaÎ wartosÂcÂ poznawczaÎ, dobrze charakteryzuje dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøa katolickiego w diecezji lubelskiej w latach II
wojny sÂwiatowej, pokazuje peønaÎ panorameÎ tejzÇe dziaøalnosÂci i z pewnosÂciaÎ
zasøuzÇyøa na swoje opublikowanie, ale najlepiej pod innym tytuøem i przy
innych zaøozÇeniach, w ktoÂrych wychowanie dopeøniaøoby tylko obraz
funkcjonowania KosÂcioøa pod okupacjaÎ niemieckaÎ, a nie stanowiøo gøoÂwny przedmiot pracy.

KS. ANTONI KIEèBASA SDS

Kirche und Katholizismus seit 1945, Herausgegeben von Erwin Gatz,
(KosÂcioÂø i katolicyzm po 1945 r., pod redakcjaÎ ks. Erwina Gatza,
t. 1, 2, 4 i 5, Paderborn 1998-2003).
Ks. prof. E. Gatz to znany na Zachodzie historyk, ktoÂrego badania
koncentrujaÎ sieÎ wokoÂø roli KosÂcioøa w krajach Europy SÂrodkowej
w czasach nowozÇytnych i najnowszych. Jest kapøanem diecezji akwizgranÂskiej, gdzie urodziø sieÎ w 1933 r. Tam tezÇ studiowaø teologieÎ
i w 1960 r. przyjaÎø sÂwieÎcenia kapøanÂskie. Studia historyczne odbywaø
pod kierunkiem wybitnego profesora zwiaÎzanego niegdysÂ z Wrocøawiem, ks. Huberta Jedina1, w Bonn; nasteÎpnie kontynuowaø naukeÎ
w Monachium. Od 1975 r. mieszka w Rzymie, gdzie mieÎdzy innymi
peøni zaszczytny urzaÎd rektora niemieckiego kolegium Campo Santo
Teutonico2. Jest roÂwniezÇ dyrektorem instytucji naukowo-wydawniczej
GoÈrres-Gesellschaft3. Jego dotychczasowe badania naukowe zaowocowaøy ponad stu publikacjami, ktoÂre napisaø sam lub przy wspoÂøpracy
z innymi. MajaÎ one wyjaÎtkowaÎ wageÎ w nauce tak ze wzgleÎdu na omawiane zagadnienia, jak i objeÎtosÂcÂ poszczegoÂlnych ksiaÎzÇek. Wydane do-

1
Urodziø sieÎ w Brzezinach k. Grodkowa w 1900 r. TeologieÎ zaczaÎø studiowacÂ we
Wrocøawiu, gdzie w latach 1930-1933 wykøadaø historieÎ KosÂcioøa. Byø archiwistaÎ we
Wrocøawiu w latach 1936-1939. Od 1949 r. profesor w Bonn. Badaø dzieje KosÂcioøa
w XV i XVI w. NajwazÇniejsze publikacje: Handbuch der Kirchengeschichte, t. 1-7;
Geschichte des Konzils von Trient, t. 1-4; Kirche des Glaubens ± Kirche der Geschichte, t. 1-2. Zmarø w Bonn 16 VII 1980 r.
2
MieÎdzy bazylikaÎ sÂw. Piotra a aulaÎ Pawøa VI lezÇy Campo Santo Teutonico,
najstarsza fundacja niemiecka w Rzymie. Por. E. Gatz, Hundert Jahre deutsches
Priesterkolleg beim Campo Santo Teutonico (1876-1976), Freiburg 1977.
3
Z okazji setnej rocznicy urodzin JoÂzefa von GoÈrresa (25 I 1876 r.), w przeddzienÂ
(24 I 1876 r.) w domu GoÈrresa w Koblencji zostaøo zaøozÇone stowarzyszenie dla
pieleÎgnowania i wspierania nauki w duchu katolickim. W 1888 r. powstaø w Campo
Santo Teutonico rzymski oddziaø wspomnianego stowarzyszenia. Por. Die GoÈrres-Gesellschaft, Padeborn 1957.
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kumenty z Konferencji BiskupoÂw Niemieckich4 stanowiaÎ cenny materiaø
zÂroÂdøowy w badaniach historycznych. WyjaÎtkowe zdolnosÂci ks. Gatza do
tworzenia zespoøoÂw badawczych zaowocowaøy potrzebnymi pracami leksykograficznymi. Jego cztery søowniki biograficzne5, zawierajaÎce kroÂtsze
i døuzÇsze informacje o zÇyciu i dziaøalnosÂci pasterzy KosÂcioøa, zaopatrzone
w najnowszaÎ literatureÎ, doczekaøy sieÎ wielu pochlebnych ocen. PiaÎty dotyczy granic diecezji6.
W polskiej literaturze odpowiednikiem leksykonu ks. Gatza jest søownik Piotra Niteckiego pt. Biskupi KosÂcioøa w Polsce (Warszawa 1992),
zawierajaÎcy 1 542 biogramoÂw, uøozÇonych w porzaÎdku alfabetycznym
i obejmujaÎcych wszystkich biskupoÂw KosÂcioøa w naszym kraju.
Ks. E. Gatz, majaÎc juzÇ duzÇe dosÂwiadczenie w pracy zespoøowej, a takzÇe
spory wøasny dorobek naukowy, podjaÎø sieÎ w latach 90. gigantycznego
wprost przedsieÎwzieÎcia zaplanowanego na wiele lat pracy. Powstaøo wielotomowe dzieøo: Dzieje zÇycia kosÂcielnego w krajach jeÎzyka niemieckiego
od konÂca XVIII wieku azÇ po czasy Soboru WatykanÂskiego II. Ta praca
zostaøa napisana przez 81 autoroÂw i wydana pod redakcjaÎ Erwina Gatza
w osÂmiu tomach (caøosÂcÂ obejmuje 3 800 stron), w zasøuzÇonym dla nauk
teologicznych wydawnictwie Herdera. Pierwsze cztery tomy o tematyce: I:
Diecezje i ich parafie; II: KosÂcioÂø i jeÎzyk ojczysty; III: MniejszosÂcÂ katolicka,
diaspora; IV: Kler diecezjalny, omoÂwiøem we ¹Wrocøawskim PrzeglaÎdzie
Teologicznymº nr 2 z 1995 r.7 NasteÎpne trzy tomy dotyczaÎce zagadnienÂ:
V: Caritas i pomoc spoøeczna; VI: Finanse KosÂcioøa; VII: Klasztory
i wspoÂlnoty zakonne, recenzowaøem w WPT nr 2 z 2006 r.8 W ubiegøym
4

Akten zur preussischen Kirchenpolitik in den BistuÈmerm Gnesen-Posen, Kulm
und Ermland 1885-1914. Aus dem Politischen Archiv des Auswertigen Amtes, Mainz
1977; Akten der Fuldaer Bischofskonferenz, t. 1, 1871-1887, t. 2, 1888-1899, t. 3, 1900-1919, Mainz 1977-1985.
5
Die BischoÈfe der deutschsprachigen LaÈnder 1803 bis 1945. Ein biographisches
Lexikon, Berlin 1983; Die BischoÈfe des Heiligen RoÈmischen Reiches 1648-1803. Ein
biographisches Lexikon, Berlin 1990; Die BischoÈfe des Heiligen RoÈmischen Reiches
1448 bis 1648, Berlin 1996; Die BischoÈfe der deutschsprachigen LaÈnder 1945-2001,
Berlin 2002.
6
BistuÈmer des Heiligen RoÈmischen Reiches. Von ihren AnfaÈngen bis zur SaÈkularisation. Ein historisches Lexikon mit 62 vierfarbigen Bistumskarten, Freiburg in Breisgau 2003.
7
Zob. OmoÂwienia i recenzje, ¹Wrocøawski PrzeglaÎd Teologicznyº [WPT]
3(1995)2, s. 148-154.
8
Zob WPT 14(2006)2, s. 262-269.
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roku ukazaø sieÎ oÂsmy i ostatni tom, pt. Laien in der Kirche (SÂwieccy
w KosÂciele). Jego tresÂcÂ omoÂwiøem w WPT nr l z 2009 roku9.
W podsumowaniu dorobku naukowego zespoøu historykoÂw nalezÇy
dodacÂ, zÇe osiem tomoÂw DziejoÂw zÇycia kosÂcielnego w krajach jeÎzyka niemieckiego od konÂca XVIII wieku azÇ po czasy II Soboru WatykanÂskiego to
epokowe dzieøo, napisane z potrzeby rozwinieÎcia tego, czego czytelnik nie
znajdzie w wydanych dotaÎd klasycznych podreÎcznikach historii KosÂcioøa.
W przygotowywaniu poszczegoÂlnych tomoÂw ks. prof. E. Gatz køadø nacisk
na potrzebeÎ badanÂ naukowych, ktoÂre uzupeøniøyby dotychczas przedstawione dzieje KosÂcioøa. PodjeÎte przez wielu historykoÂw badania stworzyøy
bazeÎ do tworzenia syntetycznych opracowanÂ zÇycia kosÂcielnego w jego
strukturze hierarchiczno-administracyjnej, roÂzÇnorodnosÂci form zÇycia duchowego i dziaøalnosÂci religijno-spoøecznej. W literaturze historycznej
obszerne dzieøo jest sÂwiadectwem zÇywej obecnosÂci Jezusa Chrystusa
w swoim KosÂciele. Autorzy wskazali na ogromne bogactwo zÇycia religijnego KosÂcioøa. Byøo to trudne i zarazem odwazÇne zadanie przedstawienia
misji KosÂcioøa w konkretach codziennego, zwyczajnego zÇycia religijnego
ludzi nalezÇaÎcych do KosÂcioøa.
Dzieje zÇycia kosÂcielnego w krajach jeÎzyka niemieckiego od konÂca
XVIII w. azÇ po okres rozpoczeÎcia obrad Soboru WatykanÂskiego II, opracowane w osÂmiu tomach, pod wzgleÎdem merytorycznym zawierajaÎ
opis wewneÎtrzny zÇycia wspoÂlnoty katolickiej w ramach zwykøej codziennosÂci. Autorzy starali sieÎ wskazacÂ na bogactwo zÇycia religijnego KosÂcioøa.
IstniejaÎca w nim siøa i moc wewneÎtrzna rozwijana poprzez roÂzÇne formy
zÇycia religijnego tak osoÂb indywidualnych, jak i wspoÂlnot, a takzÇe objawiajaÎca sieÎ w roÂzÇnorodnosÂci podejmowanych akcji charytatywno-spoøecznych ± o wiele peøniej wyrazÇa roleÎ, jakaÎ KosÂcioÂø peøni w sÂwiecie. NiewaÎtpliwie byøo to trudne i zarazem odwazÇne zadanie przedstawienia misji
KosÂcioøa w konkretach codziennego, zwyczajnego zÇycia religijnego.
GøoÂwny redaktor tego opracowania ks. prof. Erwin Gatz, majaÎcy
roÂwniezÇ duzÇe dosÂwiadczenie w przygotowywaniu prac leksykograficznych ± o czym byøa juzÇ mowa ± zostaø w latach 90. ubiegøego wieku
zaproszony do wspoÂøpracy jako fachowiec przy przygotowywaniu ostatniego wydania Lexikon fuÈr Theologie und Kircheº10. Wtedy tezÇ dostrzegø
9

Zob. WPT 17(2009)1, s. 275-277.
Lexikon fuÈr Theologie und Kirche, Freiburg Br. 1986, t. 1-11, plus t. 1-3
Dekrety Soboru WatykanÂskiego II.
10
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nowy problem: potrzebeÎ opracowania dziejoÂw KosÂcioøa i katolicyzmu po
1945 r. Najpierw miaø na uwadze kraje sÂrodkowozachodniej i poÂønocnej
Europy. Kiedy wiosnaÎ 1998 r. ukazaø sieÎ pierwszy tom, ks. Gatz zapowiedziaø opracowanie trzech nasteÎpnych. W tomie czwartym pojawia sieÎ
zapowiedzÂ przygotowywania trzech kolejnych tomoÂw: piaÎtego, szoÂstego
i sioÂdmego. Plan edytorski chyba nie jest zakonÂczony. W miareÎ powieÎkszania sieÎ kreÎgu wspoÂøpracownikoÂw, reprezentantoÂw dotaÎd nieopracowanych laÎdoÂw i krajoÂw, rozszerzaø sieÎ zakres badanÂ syntetycznych, a za nimi
pojawiajaÎ sieÎ nowe tomy dziejoÂw KosÂcioøa i katolicyzmu w sÂwiecie po
1945 r.
T. I ± Kirche und Katholizismus seit 1945. Herausgegeben von Erwin
Gatz. Mittel ± West ± und Nordeuropa (KosÂcioÂø i katolicyzm po 1945,
pod red. Erwina Gatza. SÂrodkowa ± zachodnia i poÂønocna Europa),
Ferdynand SchoÈningh, Paderborn 1998, ss. 368.
Po II wojnie sÂwiatowej w KosÂciele jako instytucji i w katolicyzmie
jako wspoÂlnocie wierzaÎcych dokonaøy sieÎ gøeÎbokie zmiany. WpøyneÎøy na
to skutki zakonÂczonej wojny, wzrost zÇycia gospodarczego, rozbudowa
spoøecznego systemu ubezpieczeniowego, przemieszczanie sieÎ ludnosÂci,
rozpoczeÎty w 1962 r. SoboÂr WatykanÂski II, zaøamanie sieÎ sowieckiego
systemu kontroli i paralelnie pojawiajaÎca sieÎ rewolucja kulturalna. Religijno-kulturalny obraz Europy, mimo silnej tendencji wyroÂwnywania pomieÎdzy tym, co byøo dawniej, a tym, co jest dzisÂ, to obraz bardzo zroÂzÇnicowany. I to sieÎ nie zmieniøo, mimo dostrzegalnego procesu jednoczenia
kontynentu. Niemieccy katolicy poza SzwajcariaÎ po zakonÂczeniu II wojny
sÂwiatowej byli zajeÎci konfrontacjaÎ z wypeÎdzonymi z ojczyzny, budowaniem nowej jednosÂci oraz sytuacjaÎ KosÂcioøa i katolicyzmu w innych krajach Europy i sÂwiata.
Dotyczy to gøoÂwnie misji w krajach poganÂskich, zgodnie z niemieckaÎ
tradycjaÎ misyjnaÎ. JezÇeli w pierwszych powojennych latach uwaga NiemcoÂw wierzaÎcych byøa skierowana w stroneÎ przesÂladowania KosÂcioøa
w krajach komunistycznych, to w nasteÎpnych latach na plan pierwszy
wysuwa sieÎ pomoc materialna i duchowa dla Trzeciego SÂwiata. Natomiast w kryzysie systemu sowieckiego i po jego zaøamaniu jawi sieÎ ponowna potrzeba udzielania pomocy KosÂcioøowi w sÂrodkowowschodniej
i poøudniowej Europie. W opracowaniu tomu uczestniczyøo 15 autoroÂw
z roÂzÇnych krajoÂw, ktoÂrzy w konteksÂcie jednoczaÎcej sieÎ Europy ukazali

Â WIENIA
RECENZJE I OMO

427

powojenny rozwoÂj KosÂcioøa i wspoÂlnot wierzaÎcych w nasteÎpujaÎcych krajach: jeÎzyka niemieckiego, we Francji, w krajach Beneluksu i w krajach
skandynawskich. Tom obejmuje tereny sÂrodkowozachodniej i poÂønocnej
Europy (AustrieÎ, BelgieÎ, DanieÎ, FinlandieÎ, FrancjeÎ, HolandieÎ, IslandieÎ,
Lichtenstein, Luksemburg, Monaco, Niemcy, NorwegieÎ, SzwajcarieÎ
i SzwecjeÎ).
T. II ± Kirche und Katholizismus seit 1945. Herausgegeben von
Erwin Gatz, Ostmittel. Ost und SuÈdosteuropa (KosÂcioÂø i katolicyzm po
1945, pod red. Erwina Gatza, SÂrodkowowschodnia ± wschodnia i poøudniowowschodnia Europa), Ferdinand SchoÈningh, Paderborn 1999,
ss. 283.
Przygotowanie tomu drugiego byøo zwiaÎzane z wieloma trudnosÂciami, zwøaszcza z brakiem analitycznych opracowanÂ co do poszczegoÂlnych
krajoÂw. SieÎgano wieÎc do literatury wydanej na Zachodzie. Ocena tych
prac nie zawsze wypadaøa pozytywnie. Zarzut stawiany wielu autorom
brzmiaø nasteÎpujaÎco: ¹nie rozumiejaÎ oni Bloku Wschodniegoº. GøoÂwny
redaktor ks. Gatz zwroÂciø sieÎ o pomoc do historykoÂw omawianych krajoÂw (Albania, kraje baøtyckie, BosÂnia-Hercegowina, Buøgaria, Jugosøawia, Chorwacja, Macedonia, Polska, Rumunia, Søowacja, Søowenia, Rosja, Czechy, Ukraina i WeÎgry), chociazÇ w przypadku braku autora do
opracowania powojennych dziejoÂw KosÂcioøa w Czechosøowacji, zadania
tego podjaÎø sieÎ sam ks. E. Gatz. Jego tekst przeczytaøa i poprawiøa prof.
dr Zdenka Hledikova z Pragi. W tomie nie ma opracowania dziejoÂw
KosÂcioøa w Niemieckiej Republice Demokratycznej, gdyzÇ znajduje sieÎ
on w l tomie. Dziejom KosÂcioøa w omawianych krajach po 1989 r.
posÂwieÎcono odreÎbny rozdziaø, jedynie zbiorowo potraktowano najnowsze dzieje w Rosji, na Biaøorusi, w Moødawii i w krajach Baøtyckich.
Autorzy nie zajmujaÎ sieÎ politykaÎ wschodniaÎ Watykanu, ale stosownie
do koncepcji pracy moÂwiaÎ o polityce Rzymu odnosÂnie do poszczegoÂlnych krajoÂw. Trzeba tezÇ pamieÎtacÂ, zÇe zÇycie religijne w tych krajach przez
wiele lat byøo ograniczone do funkcji liturgicznych, staÎd niewiele mozÇna
powiedziecÂ o wpøywie katolikoÂw na zÇycie spoøeczne. WyjaÎtek stanowiøa
Polska, gdzie siøy witalne spoøeczenÂstwa staøy sieÎ nosicielami ruchoÂw
wolnosÂciowych.
Tom III jest w przygotowaniu.
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T. IV ± Kirche und Katholizismus seit 1945, Herausgegeben von
Erwin Gatz, Die britischen Inseln und Nordamerika (KosÂcioÂø i katolicyzm po 1945, pod red. ks. Erwina Gatza, Wyspy Brytyjskie i Ameryka
PoÂønocna), Ferdinand SchoÈningh, Paderborn 2002, ss. 150.
Prace badawcze i edytorskie ks. prof. Erwina Gatza skøoniøy go do
szukania wspoÂøpracownikoÂw w celu opracowania powojennych dziejoÂw
KosÂcioøa i katolicyzmu na Wyspach Brytyjskich i w Ameryce PoÂønocnej.
Koncepcja planu obejmowaøa AnglieÎ, IrlandieÎ, KanadeÎ i Stany Zjednoczone Ameryki PoÂønocnej. PraceÎ podjeÎøo czterech historykoÂw, dwoÂch
z Kanady i po jednym z Irlandii i USA.
Katolicyzm we wspomnianych krajach jest wyrazÂnie rzymskiej orientacji, stanowi w niektoÂrych krajach mniejszosÂcÂ wyznaniowaÎ. W latach
szesÂcÂdziesiaÎtych KosÂcioÂø w tych krajach znalazø sieÎ w fazie zaøamania,
ktoÂrej konÂca nie mozÇemy dzisÂ przewidziecÂ.
T. V ± Kirche und Katholizismus seit 1945. Herausgegeben von
Erwin Gatz, Die LaÈnder Asiens (KosÂcioÂø i katolicyzm po 1945, pod
red. ks. Erwina Gatza, Kraje Azji), Ferdinand SchoÈningh, Paderborn
2003, s. 455.
Ks. prof. Erwin Gatz nalezÇy do wyjaÎtkowo uzdolnionych organizatoroÂw pracy zespoøowej. We wsteÎpie do omoÂwionego juzÇ czwartego tomu
napisaø: ¹PoniewazÇ w 2001 roku znalezÂli sieÎ poszukiwani autorzy do
kontynuowania naszej zespoøowej serii wydawniczej, zapadøa decyzja,
by do pierwotnego planu opracowania powojennych dziejoÂw KosÂcioøa
i katolicyzmu, wøaÎczycÂ roÂwniezÇ AzjeÎ, AfrykeÎ PoÂønocnaÎ, Bliski WschoÂd
i AmerykeÎ PoøudniowaÎº (t. IV, s. 5). Tak wieÎc kolejny tom, ktoÂry ukazaø
sieÎ w 2003 r. obejmuje kraje Azji.
Wydawca ks. Gatz wychodzi z zaøozÇenia, zÇe oproÂcz tradycyjnego
zainteresowania i silnego zaangazÇowania niemieckich katolikoÂw w dzieøo
misyjne i pomoc w rozwoju wspomnianych krajoÂw, nie ma zÇadnego niemieckiego kompleksowego opracowania dziejoÂw KosÂcioøa w Azji i pozostaøych krajach. KosÂcioøy Azji stanowiaÎ przewazÇnie maøe, mniejszosÂciowe
wspoÂlnoty, ktoÂre majaÎ w wielu przypadkach duzÇy wpøyw na lokalne spoøeczenÂstwo. Po 1945 r. dokonaø sieÎ w nich duzÇy posteÎp i rozwoÂj, tak zÇe
stanowiaÎ one dzisÂ stabilizujaÎcy sieÎ KosÂcioÂø lokalny, ktoÂry przyczyniø sieÎ do
inkulturyzacji møodych wspoÂlnot katolickich oraz do dialogu mieÎdzywy-
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znaniowego. Jako zÇywe miejscowe KosÂcioøy mogaÎ one starym KosÂcioøom
Europy dacÂ nowe impulsy. Autorem obszernego tomu jest Georg Evers,
urodzony w 1936 r., doskonale przygotowany pod wzgleÎdem jeÎzykowym,
kulturowym, a takzÇe filozoficzno-teologicznym pisarz od lat uczestniczaÎcym w licznych konferencjach na terenie Azji.
W zakonÂczeniu kroÂtkich relacji o zbiorowym dziele ukazujaÎcym KosÂcioÂø i katolicyzm po 1945 r. w wielu krajach sÂwiata nalezÇy wymienicÂ tematy
zawarte w zapowiedzianych tomach omawianego opracowania. Tom trzeci beÎdzie dotyczyø krajoÂw poøudniowej Europy, tom szoÂsty Bliskiego
Wschodu i Afryki PoÂønocnej, natomiast tom sioÂdmy SÂrodkowej i Poøudniowej Ameryki. Niewykluczone, zÇe pojawiaÎ sieÎ jeszcze nowe propozycje.

MAREK GRYGIEL SCHR
Dominik Zamiataøa, Zakony meÎskie w polityce wøadz komunistycznych
w Polsce w latach 1945-1989. Problematyka organizacyjno-personalna, t. 1, Kielce 2009, s. 720.
Historia zakonoÂw na przestrzeni dziejoÂw na staøe wpisaøa sieÎ w pejzazÇ
Polski. SÂcisÂle powiaÎzana z ksztaøtowaniem sieÎ chrzesÂcijanÂskiej sÂwiadomosÂci narodu, jednoczesÂnie wniosøa trwaøy wkøad w zÇycie kulturowe i spoøeczno-gospodarcze. Historia Polski wielokrotnie ukazywaøa szczegoÂlne
znaczenie zakonoÂw, wskazujaÎc na troskeÎ, jakaÎ zakony odbieraøy od polskich wøadcoÂw, cieszaÎc sieÎ peønaÎ swobodaÎ prawnaÎ oraz uznaniem spoøeczenÂstwa. W latach niewoli narodowej zaborca, chcaÎc zniszczycÂ polskaÎ
tozÇsamosÂcÂ, w pierwszej kolejnosÂci swoje dziaøania represyjne skierowaø
wøasÂnie wobec zakonoÂw. Po latach niewoli narodowej, wsparte przez
nowo przybyøe formacje zakonne z Europy Zachodniej, mogøy znoÂw
cieszycÂ sieÎ pewnaÎ autonomicznaÎ przestrzeniaÎ dziaøalnosÂci. AktywnosÂcÂ
edukacyjno-wychowawcza, opiekunÂczo-szpitalnicza, a takzÇe wydawnicza
staøa sieÎ domenaÎ wielu zakonoÂw dziaøajaÎcych w okresie mieÎdzywojennym
w Polsce. Lata wojny przyniosøy kolejny ¹egzaminº, jaki musiaøy zdacÂ
zakony. Martyrologium zakonnikoÂw w okresie okupacji niemieckiej
i sowieckiej jest czytelnym sÂwiadectwem wielu dojrzaøych w wierze ludzkich postaw. Represje, a takzÇe niejednokrotnie gehenna zwiaÎzana z pobytem w obozach i øagrach nie powstrzymaøy zaangazÇowania wielu zakonnikoÂw w dziaøalnosÂcÂ Polskiego PanÂstwa Podziemnego oraz niezbeÎdnaÎ
w tamtych czasach dziaøalnosÂcÂ charytatywnaÎ. Po roku 1945, kiedy sytuacja spoøeczno-polityczna ulegøa zmianie a komunisÂci przejeÎli wøadzeÎ, KosÂcioÂø katolicki w Polsce stanaÎø przed nowym wyzwaniem. ChcaÎc zachowacÂ
swojaÎ tozÇsamosÂcÂ, musiaø niejednokrotnie przechodzicÂ lata trudnych proÂb.
Sytuacja ta nie omineÎøa takzÇe zakonoÂw, ktoÂre w oczach rezÇimu totalitarnego postrzegane byøy jako instytucje cieszaÎce sieÎ duzÇym zaufaniem spoøecznym, konsolidujaÎce niejako wokoÂø siebie sÂrodowiska opozycyjne. To
wøasÂnie ten okres dziaøalnosÂci zakonoÂw w Polsce stal sieÎ przedmiotem
eksploracji naukowych autora recenzowanej ksiaÎzÇki. Monografia
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ks. Dominika Zamiataøy jest pierwszaÎ tego typu publikacjaÎ, ktoÂra w sposoÂb komplementarny i syntetyczny ukazuje z jednej strony zaøozÇenia
polityki wyznaniowej wøadz centralnych wobec zakonoÂw meÎskich, ich
realizacjeÎ przez søuzÇby bezpieczenÂstwa, a z drugiej strony, jak gdyby
w tle, czytelnik odnajdzie sposoby i reakcje obronne, jakie poszczegoÂlne
zakonny meÎskie wyksztaøciøy wobec represyjnego systemu. KsiaÎzÇka ks.
Zamiataøy bez cienia waÎtpliwosÂci wpisuje sieÎ w przestrzenÂ historiograficznaÎ dotyczaÎcaÎ historii KosÂcioøa katolickiego w Polsce w okresie PRL-u.
We wsteÎpie nalezÇy dodacÂ, izÇ praca ks. Zamiataøy skøada sieÎ z dwoÂch
integralnie poøaÎczonych z sobaÎ czeÎsÂci. Tom pierwszy ktoÂry jest przedmiotem niniejszej recenzji, dotyczy kwestii organizacyjno-personalnych, drugi
natomiast ± jak zapowiada autor we wsteÎpie ± beÎdzie podejmowaø problemy zwiaÎzane z politykaÎ panÂstwa wobec duszpasterskiej dziaøalnosÂci
zakonoÂw (takzÇe poza granicami kraju) oraz wydawniczej i edukacyjnej.
Autor omawianej pracy przyjaÎø okresÂlone w tytule cezury czasowe: 1945-1989, wyznaczone granice chronologiczne wskazujaÎ na oczywiste dla
badacza historii wydarzenia, ktoÂre obejmujaÎ okres rzaÎdoÂw komunistycznych w Polsce. Autor zastosowaø w pracy ukøad problemowo-chronologiczny. Omawiany tom pracy ks. Zamiataøy skøada sieÎ z siedmiu rozdziaøoÂw.
Rozdziaø pierwszy dotyczy problemoÂw statystyczno-organizacyjnych
zakonoÂw meÎskich w latach 1945-1989. Najpierw autor w syntetyczny sposoÂb ukazuje sytuacje zakonoÂw po roku 1945. W czasie wojny i okupacji
zakony poniosøy znaczne straty osobowe, sytuacja wielu z nich byøa bardzo trudna, zniszczone zostaøy klasztory, wielu zakonnikoÂw ulegøo rozproszeniu na skutek represji okupanta. Zmiana granic spowodowaøa, zÇe
z jednej strony z mapy Polski znikneÎøy caøkowicie zakony obrzaÎdku
bizantynÂsko-søowianÂskiego oraz ormianÂskiego, a z drugiej strony pojawiøa sieÎ mozÇliwosÂcÂ otwarcia nowych placoÂwek na terenach przyøaÎczonych do
Polski. Wiele zakonoÂw, ktoÂre na Kresach Wschodnich utraciøy znacznaÎ
czeÎsÂcÂ swoich placoÂwek, staraøo sieÎ teraz o rekompensateÎ przesiedlenÂczaÎ
w celu podjeÎcia dalszej dziaøalnosÂci. Z kolei ludnosÂcÂ przesiedlana na
Ziemie Zachodnie i PoÂønocne domagaøa sieÎ od wøadz opieki duszpasterskiej. Dlatego wøadze po roku 1945 zdecydowaøy sieÎ na przekazanie zakonom, jako mienie opuszczone, wielu obiektoÂw sakralnych, takzÇe poewangelickich. Po wojnie podjeÎøy dziaøalnosÂcÂ 43 zakony i zgromadzenia
meÎskie. Autor zwraca uwageÎ, zÇe w pierwszych latach po wojnie zakony,
wykorzystujaÎc zaabsorbowanie wøadz komunistycznych w walkeÎ o wøadzeÎ
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oraz utrzymanie przez niaÎ poprawnych relacji z KosÂcioøem, umacniaøy sieÎ
organizacyjnie. Na podstawie krytycznej analizy akt Ministerstwa Administracji Publicznej dotyczaÎcych zakonoÂw ks. Zamiataøa twierdzi, zÇe w tych
latach dochodziøo juzÇ do pewnego rodzaju kontroli dziaøalnosÂci zakonoÂw
w Polsce. Wøadze zbieraøy o nich dokøadne dane. PanÂstwowe subwencje,
potrzebne na odbudoweÎ zniszczenÂ wojennych klasztoroÂw, uzalezÇnione
byøy czeÎsto od tzw. lojalnej postawy zakonu i nieangazÇowania sieÎ w sprawy spoøeczno-polityczne. To na podstawie tych danych oraz dokumentoÂw
pochodzaÎcych z UrzeÎdu ds. WyznanÂ autor pracy kresÂli za pomocaÎ szeregu
tabel obraz statystyczno-organizacyjny zakonoÂw meÎskich w Polsce. Przedstawia m.in. zasieÎg geograficzny, stan i rozwoÂj liczebny poszczegoÂlnych
zakonoÂw, liczbeÎ placoÂwek zakonnych w poszczegoÂlnych latach oraz liczbeÎ
zakonnikoÂw w poszczegoÂlnych diecezjach. ZaskakujaÎcym wydaje sieÎ
wniosek, zÇe na przestrzeni lat 1949-1962, mimo stosowania roÂzÇnych
restrykcji i represji przez wøadze komunistyczne, zakony zwieÎkszyøy jednak liczbeÎ domoÂw o 250, w 1962 r. byøo ich w sumie 681.
W rozdziale drugim autor przedstawiø struktury, zakres dziaøania
i organizacjeÎ poszczegoÂlnych instytucji odpowiedzialnych za ksztaøtowanie i realizacjeÎ polityki wyznaniowej wobec zakonoÂw. Polityka wyznaniowa panÂstwa komunistycznego, prezentowana najpierw przez PPR, a od
1948 r. przez PZPR, byøa skierowana przede wszystkim na wyrugowanie
religii ze sÂwiadomosÂci spoøecznej, osøabienie wpøywu KosÂcioøa na polskie
spoøeczenÂstwo, podporzaÎdkowanie instytucji kosÂcielnych wøadzy sÂwieckiej i wykorzystywanie ich do celoÂw politycznych. Wszelkie dziaøania
wøadz panÂstwowych, szczegoÂlnie w pierwszych latach po wojnie, nosiøy
tylko z pozoru znamiona troski o KosÂcioÂø. Autor zwraca uwageÎ, zÇe prymas Polski kardynaø August Hlond posøugiwaø sieÎ szczegoÂlnaÎ na ten
trudny okres intuicjaÎ, ktoÂra rozpracowywaøa taktykeÎ komunistoÂw. Na
dowoÂd tego ks. Zamiataøa przytacza wypowiedzÂ ks. kard. Augusta Hlonda z konferencji plenarnej Episkopatu Polski z dn. 5-7 IX 1947 r. Zdaniem
prymasa ¹komunisÂci starali sieÎ unikacÂ walki z KosÂcioøem, by nie byøo
wrazÇenia, zÇe wøadze panÂstwowe prowadzaÎ walkeÎ, natomiast rzaÎd nie
tylko pozwala, lecz i pobudza partie i organizacje partyjne do walki
z KosÂcioøem, a nawet religiaÎ jako takaÎ, w kazÇdym razie jest wyrazÂny
nakaz, by KosÂcioøowi nie czynicÂ zÇadnego usteÎpstwa, ani nawet grzecznosÂciº. UwazÇajaÎc zakony za jedno z najpoteÎzÇniejszych narzeÎdzi KosÂcioøa,
komunisÂci postanowili ograniczycÂ do minimum ich aktywnosÂcÂ w zÇyciu
publicznym PolakoÂw. Plany wøadz komunistycznych wobec KosÂcioøa zo-
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staøy publicznie ujawnione na kongresie zjednoczeniowym PPS i PPR
w grudniu 1948 r. To podczas tego spotkania KosÂcioÂø katolicki zostaø
uznany za najwieÎkszego a jednoczesÂnie najgrozÂniejszego wroga klasowego. Walka wyznaniowa wøadz z KosÂcioøem prowadzona byøa na przestrzeni lat przez roÂzÇne wøadze decyzyjne i wykonawcze, jednak zawsze konsekwentnie realizujaÎc zamierzone cele. Autor, omawiajaÎc poszczegoÂlne
instytucje oraz metody ich dziaøania przeciwko zakonom, kresÂli charakterologiczny i metodyczny szkic poteÎzÇnej komunistycznej ¹machinyº wymierzonej w KosÂcioÂø. Skøadaøa sieÎ ona z dwoÂch ogniw: pierwszym, decydujaÎcym czeÎsto o administracyjnych i legislacyjnych perturbacjach zakonoÂw, byøa wøadza partyjna i szereg instytucji administracyjnych, drugim,
o wiele bardziej grozÂniejszym w skutkach ogniwem, byø aparat bezpieczenÂstwa. DziaøalnosÂcÂ tej ostatniej wyrazÇaøa sieÎ poprzez aktywnosÂcÂ operacyjnaÎ UrzeÎdu BezpieczenÂstwa, przeksztaøconego nasteÎpnie w SøuzÇbeÎ
BezpieczenÂstwa. Instytucja ta byøa podstawowym narzeÎdziem komunistoÂw w walce ze wspoÂlnotami zakonnymi. UkazujaÎc metody dziaøania
organoÂw bezpieczenÂstwa wobec KosÂcioøa, ks. Zamiataøa wprowadza czytelnika w sÂwiat skomplikowanych i powiaÎzanych metod operacyjnych.
Z uznaniem nalezÇy stwierdzicÂ, zÇe autor daleki jest od kreowania sensacyjnych waÎtkoÂw, ktoÂre w znacznej mierze obnizÇyøyby walory naukowe pracy,
a sprawiøyby, zÇe praca staøaby sieÎ kolejnaÎ sensacyjnaÎ powiesÂciaÎ popularnonaukowaÎ, bazujaÎcaÎ na jednostronnym czeÎsto materiale zÂroÂdøowym.
Autor, piszaÎc o tajnych wspoÂøpracownikach, posøuzÇyø sieÎ jedynie ich pseudonimami, nie podajaÎc nazwisk.
Dziaøania wøadz wobec zakonoÂw, ktoÂrych rezultatem miaøa bycÂ ich
dezintegracja, a przede wszystkim podporzaÎdkowanie i lojalna postawa,
ukazane zostaøy w trzecim rozdziale recenzowanej pozycji ks. Zamiataøy.
Rozdziaø ten stanowi dosÂcÂ istotnaÎ czeÎsÂcÂ pracy, dlatego objeÎtosÂciowo jest
najwieÎkszy. Zostaøy tu omoÂwione ogoÂlne zasady ubezwøasnowolnienia
i lojalizacji zakonoÂw, a takzÇe praktyczne przejawy aktywnosÂci Ancien
reÂgimu w polityce represyjnej stosowanej wobec osoÂb zÇycia konsekrowanego. Aby roztoczycÂ nad zakonami staøaÎ kontroleÎ, wøadze po roku 1949
doszøy do wniosku, zÇe nalezÇy zmienicÂ podstawy legislacyjne wobec zakonoÂw i postanowiøy pozbawicÂ ich osobowosÂci prawnej. Atutem w reÎku
wøadz byø nieobowiaÎzujaÎcy juzÇ konkordat, dlatego postanowiono niejako
¹podpiaÎcÂº zakony pod prawo o stowarzyszeniach. Taki ruch pozwoliø na
wieÎkszaÎ kontroleÎ, dawaø wøadzy mozÇliwosÂcÂ nadzoru nad caøosÂciaÎ dziaøalnosÂci zakonoÂw, pozbawiaø w jakiejsÂ czeÎsÂci zakony subwencji pochodzaÎ-
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cych ze sÂrodkoÂw publicznych, ale przede wszystkim pozwalaø ustawodawcy na rozwiaÎzanie zakonu w przypadku niedopeønienia wymogoÂw prawnych. Autor ksiaÎzÇki zwraca uwageÎ, izÇ pewne inicjatywy majaÎce na celu
deprecjonowanie wartosÂci zÇycia zakonnego pojawiaøy sieÎ w artykuøach na
øamach oÂwczesnej prasy. Jako przykøad podaje artykuø o jezuitach, jaki
ukazaø sieÎ w ¹Nowych Drogachº. Autorzy tego tekstu podali w waÎtpliwosÂcÂ
sens istnienia i dziaøalnosÂci zakonu jezuitoÂw. Artykuø byø tylko zwiastunem zaostrzenia kursu w polityce oÂwczesnych wøadz wobec KosÂcioøa.
Wielu odebraøo go jako zapowiedzÂ niezarejestrowania kolejnych zakonoÂw: jezuitoÂw, pallotynoÂw i paulinoÂw. Nowelizacja ustawy o stowarzyszeniach doprowadziøa do podporzaÎdkowania zakonoÂw kontroli panÂstwowej,
takzÇe w ich wewneÎtrznym zÇyciu i dziaøaniu. Nowe dekrety Ministerstwa
Administracji Publicznej rozszerzaøy interpretacjeÎ wspomnianego prawa
o kolejne aspekty zÇycia wspoÂlnot zakonnych. Obrazuje to doskonale
dyrektywa z dnia 1 IX 1949 r. zobowiaÎzujaÎca do przedstawienia przez
poszczegoÂlne wspoÂlnoty konstytucji zakonnych w celu ich zaakceptowania przez wøadze. Niepewny status prawny zakonoÂw w Polsce, liczne
szykany ze strony SB, a takzÇe dochodzaÎce gøosy z Czechosøowacji i WeÎgier sprawiøy, zÇe podjeÎto przygotowania do rozlokowania poszczegoÂlnych
zakonoÂw w parafiach. Jednak w nasteÎpstwie niewypeønienia przepisoÂw
prawa o stowarzyszeniach sytuacja prawna byøa wciaÎzÇ w zawieszeniu,
podsycane nieustannie przez wøadze pogøoski o likwidacji zakonoÂw, szczegoÂlnie kontemplacyjnych, wprowadzaøy zamieszanie i strach w wielu
wspoÂlnotach. Zabiegi Episkopatu o zachowanie status quo zakonoÂw doprowadziøy w kwietniu 1950 r. do zawarcia porozumienia pomieÎdzy rzaÎdem i Episkopatem, regulujaÎc stosunki mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem.
W 19 punkcie porozumienia znalazø sieÎ zapis istotny dla zakonoÂw. OtoÂzÇ
zakony oraz zgromadzenia zakonne miaøy miecÂ od tej pory caøkowitaÎ
swobodeÎ dziaøalnosÂci w zakresie swego powoøania i obowiaÎzujaÎcych
ustaw. Jednak wøadze dalekie byøy od przestrzegania tego porozumienia. Prymas S. WyszynÂski nie pozostawaø obojeÎtny wobec trudnej sytuacji zakonoÂw w Polsce, wysyøaø liczne pisma do prezydenta Bieruta, informujaÎc wøadze o øamaniu wczesÂniejszych porozumienÂ. Przedstawiciele zakonoÂw, chcaÎc uøatwicÂ kard. WyszynÂskiemu rozmowy w ramach Komisji
Mieszanej, wystosowali do niego specjalny list, w ktoÂrym zamiesÂcili najistotniejsze swoje potrzeby i postulaty wynikajaÎce z ograniczenÂ, jakie
zostaøy naøozÇone przez wøadze panÂstwowe. TakzÇe pod wpøywem sugestii
Episkopatu przeøozÇeni zakonoÂw meÎskich w Polsce wystaÎpili ze specjalnym
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memoriaøem do I sekretarza KC PZPR Wøadysøawa Gomuøki. Domagali
sieÎ w nim uchylenia dekretoÂw ograniczajaÎcych swobodeÎ dziaøalnosÂci zakonoÂw w Polsce. Tym razem takzÇe doszøo do chwilowego polepszenia
sytuacji na przeøomie 1956/1957 r., nastaÎpiøy pewne zmiany w nastawieniu w relacjach panÂstwo±KosÂcioÂø. RadosÂcÂ z tego powodu nie trwaøa zbyt
døugo, juzÇ po kilku miesiaÎcach wøadze powroÂciøy do dawnej wrogiej polityki wobec zakonoÂw, tym razem taktyka instytucji odpowiedzialnych za
inwigilacjeÎ sÂrodowisk kosÂcielnych przybraøa bardziej wyrafinowanaÎ formeÎ. Ograniczenie bazy materialnej zakonoÂw, prowokacje majaÎce na celu
rozluzÂnienie zalezÇnosÂci zakonoÂw od swych wøadz centralnych, znajdujaÎcych sieÎ poza granicami kraju, a przede wszystkim utrudnienie wpøywoÂw
zakonnych w spoøeczenÂstwie to tylko niektoÂre cele strategiczne, jakie
wymierzone zostaøy we wspoÂlnoty dziaøajaÎce w Polsce.
DziaøalnosÂcÂ zakonoÂw, ktoÂrych cele duszpasterskie realizowane byøy
na pøaszczyzÂnie edukacyjnej, opiekunÂczo-wychowawczej i szpitalniczej,
byøa sukcesywnie ograniczana. Wøadze PRL-u twierdziøy, zÇe szkolnictwo
i lecznictwo mozÇe bycÂ tylko domenaÎ panÂstwa, dlatego robiono wszystko,
aby zakony odstaÎpiøy od swego celu i zajeÎøy sieÎ innaÎ dziaøalnosÂciaÎ. Podobna sytuacja dotyczyøa zakonoÂw, ktoÂre prowadziøy dziaøalnosÂcÂ duszpasterskaÎ wsÂroÂd Polonii. Wiele zakonoÂw posiadajaÎcych swoje centrale poza
granicami kraju musiaøo podporzaÎdkowacÂ sieÎ wymaganiom wøadz, dotyczaÎcym obsady stanowisk krajowych z wykluczeniem obcokrajowcoÂw.
W zwiaÎzku z tym, zÇe nie byøo regulacji prawnych, ktoÂre ograniczaøyby
podporzaÎdkowanie zakonoÂw centralom za granicaÎ, kazÇdorazowe nominacje na funkcje prowincjalne musiaøy uzyskacÂ akceptacje wøadz. Autor
zwraca uwageÎ, izÇ w latach 60. wøadze podejmowaøy szereg posunieÎcÂ politycznych, ktoÂre zwieÎkszyøy ich oddziaøywanie na zakony. Jako przykøad
takiej destruktywnej dziaøalnosÂci podaje systematyczne rozmowy wøadz
wyznaniowych z wyzÇszymi przeøozÇonymi zakonnymi poprzedzone dogøeÎbnaÎ analizaÎ ich dziaøalnosÂci. Elastyczna polityka wøadz wobec tzw. zakonoÂw
przychylnych polegaøa na ulegøosÂci w sprawach podatkowych lub wyjazdoÂw zagranicznych. W ten sposoÂb wøadze dawaøy czytelny sygnaø, zÇe tylko
poprawne stosunki z wøadzaÎ przyniosaÎ wymierne korzysÂci poszczegoÂlnym
wspoÂlnotom. Ks. Zamiataøa, opisujaÎc politykeÎ podporzaÎdkowania i lojalizacji zakonoÂw meÎskich w Polsce wøadzy panÂstwowej, ukazuje takzÇe
ewolucjeÎ poglaÎdowaÎ poszczegoÂlnych zakonoÂw wobec wøadzy sÂwieckiej.
Porusza w sposoÂb obiektywny kwestie wspoÂøpracy niektoÂrych przeøozÇonych zakonnych z wøadzami wyznaniowymi PRL-u. ZÂroÂdøem podstawo-
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wych informacji o dziaøalnosÂci zakonoÂw meÎskich w Polsce, a takzÇe ich
liczebnosÂci byøa ankieta statystyczno-informacyjna, przygotowana przez
UrzaÎd ds. WyznanÂ. Autor recenzowanej ksiaÎzÇki podejmuje temat zwiaÎzany z ankietaÎ, zwracajaÎc uwageÎ na jej liczne aktualizacje i coraz to
wieÎksze wymagania, jakie urzeÎdnicy redagujaÎcy ankieteÎ stawiali wobec
ankietowanych zakonoÂw. Episkopat Polski pod wpøywem nacisku wøadz
zgodziø sieÎ na skøadanie przez zakony corocznej ankiety statystycznej.
Ankieta poczaÎtkowo dotyczyøa wyksztaøcenia zakonnikoÂw, stanoÂw liczebnych poszczegoÂlnych wspoÂlnot, skøadu osobowego, prowadzonych dzieø,
pracy zakonnikoÂw poza klasztorem i gospodarstw zakonnych. Kolejne
lata przynosiøy nowe pozycje w ankiecie. W roku 1958 ankieta dotyczyøa
szczegoÂlnie stanu majaÎtkowego, rok poÂzÂniej stanu personalnego seminarioÂw duchownych, a takzÇe liczby domoÂw zakonnych i zakonnikoÂw w poszczegoÂlnych wojewoÂdztwach. Do najwieÎkszego konfliktu mieÎdzy UrzeÎdem ds. WyznanÂ a Episkopatem na tle ankiety doszøo na poczaÎtku 1964 r.
Ankieta z poprzedniego roku zostaøa poszerzona o pytania dotyczaÎce
osobistych spraw czøonkoÂw poszczegoÂlnych zakonoÂw (wieku i wyksztaøcenia oraz co robi dany zakonnik i z czego sieÎ utrzymuje). Wøadze zignorowaøy protest Episkopatu w tej kwestii i postanowiøy rozpoczaÎcÂ rozmowy
z poszczegoÂlnymi przeøozÇonymi domoÂw zakonnych bez udziaøu wøadz
Episkopatu. W wyniku tych rozmoÂw wøadze doszøy do przekonania, zÇe
wiele zakonoÂw jest skonfliktowanych z kuriami biskupimi. Od wielu przeøozÇonych bez wieÎkszych problemoÂw wøadze uzyskaøy dane dotyczaÎce wieku i wyksztaøcenia zakonnikoÂw. Stosunek do ankiety staø sieÎ sprawdzianem faktycznej postawy zakonoÂw. CaøaÎ ankieteÎ za 1963 r. wypeøniøo 11 na
42 zakony. Obok ankiety, rozmowy indywidualne z poszczegoÂlnymi przeøozÇonymi domoÂw zakonnych oraz innymi zakonnikami byøy dobrym zÂroÂdøem pozyskiwania informacji, rozeznania dziaøalnosÂci wewneÎtrznej poszczegoÂlnych placoÂwek oraz poglaÎdoÂw dotyczaÎcych innych bezposÂrednich przeøozÇonych, prymasa, biskupoÂw i wøadzy panÂstwowej. NajczeÎsÂciej
okazjaÎ do rozmowy indywidualnej z zakonnikami byøy ich starania o wyjazdy za graniceÎ czy inne sprawy zwiaÎzane z posteÎpowaniem administracyjnym. CzeÎsÂcÂ rozmoÂw miaøa takzÇe charakter interwencyjny. Wøadze do
kazÇdej rozmowy dobrze sieÎ przygotowywaøy, tresÂcÂ tych rozmoÂw byøa
bardzo roÂzÇnorodna, jednak chodziøo w gøoÂwnej mierze o zorientowanie
sieÎ, jaki jest stosunek zakonnikoÂw do PRL-u. Wydziaø ds. WyznanÂ utrzymywaø systematyczny kontakt z poszczegoÂlnymi zakonami i wykorzystywaø kazÇdaÎ nadarzajaÎcaÎ sieÎ okazjeÎ do pozyskania nowych rozmoÂwcoÂw.
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Przez takie rozmowy wøadze wpøywaøy czeÎsto na kierunki prowadzonego
apostolstwa, posÂrednio eliminujaÎc elementy niewygodne dla siebie. Rozmowy te przyczyniøy sieÎ takzÇe do rozeznania postaw i nastrojoÂw panujaÎcych w poszczegoÂlnych wspoÂlnotach. Autor, analizujaÎc postaweÎ zakonnikoÂw poszczegoÂlnych formacji zakonnych podczas rozmoÂw indywidualnych, zwraca uwageÎ czytelnika na roÂzÇnorodnosÂcÂ dziaøanÂ i zachowanÂ podczas tego typu spotkanÂ. SkutecznaÎ formaÎ nadzoru panÂstwa nad zakonami,
ktoÂra przyczyniøa sieÎ do poszerzenia bazy informacyjnej dziaøalnosÂci zakonnej w PRL-u, byøa wizytacja domu zakonnego przez panÂstwowych
urzeÎdnikoÂw. Temu zagadnieniu autor posÂwieÎca kolejnaÎ czeÎsÂcÂ swojej publikacji. Do przeprowadzenia wizytacji powoøywano specjalne komisje
skøadajaÎce sieÎ z przedstawicieli wøadz wyznaniowych, wydziaøoÂw finansowych, urzeÎdoÂw spraw wewneÎtrznych oraz wydziaøu gospodarki mieszkaniowej Prezydium WojewoÂdzkiej Rady Narodowej. DziaøalnosÂcÂ poszczegoÂlnych komisji nie ograniczaøa sieÎ jedynie do kontroli stanu posiadania
poszczegoÂlnych wspoÂlnot zakonnych i konfrontacji danych zgromadzonych w ankietach z rzeczywistosÂciaÎ, polegaøa takzÇe na pozyskaniu od
zakonnikoÂw mieszkajaÎcych w wizytowanym domu aktualnych opinii dotyczaÎcych PRL-u. Stanowisko prymasa WyszynÂskiego i sekretarza Episkopatu bpa ChoromanÂskiego wobec tych praktyk byøo negatywne. Wøadze zakonne popieraøy protest Episkopatu i domagaøy sieÎ od UrzeÎdu ds.
WyznanÂ przedstawienia podstaw prawnych do wizytacji domoÂw zakonnych. Wiele zakonoÂw, sugerujaÎc sieÎ wskazaniami Episkopatu, nie dopuszczaøo do wizytacji lub nie udzielaøo wyczerpujaÎcych informacji wizytatorom. Zakony, ktoÂre nie wpusÂciøy na swoÂj teren komisji, spotykaøy surowe
konsekwencje. Ks. Zamiataøa podaje przykøad domu marianoÂw w Gøuchoøazach, gdzie wøadze za niewpuszczenie komisji wizytacyjnej wstrzymaøy przydziaøy weÎgla i koksu przeznaczonego na ogrzewanie kosÂcioøa
i domu zakonnego. InnaÎ formaÎ wywierania naciskoÂw i neÎkania wspoÂlnot
zakonnych byøy kwestie meldunkowe. W zwiaÎzku z zarzaÎdzeniem dotyczaÎcym ograniczenia zameldowania osoÂb duchownych, szczegoÂlnie w duzÇych miastach, sprawa ta staøa sieÎ duzÇym utrudnieniem dla zÇycia i funkcjonowania zakonoÂw. TakzÇe tym razem Episkopat podjaÎø rozmowy
z przedstawicielami wøadz w tej kwestii. Ostatecznie spraweÎ meldowania
osoÂb duchownych potwierdziøy wøadze wyznaniowe w odreÎbnym zarzaÎdzeniu, pozwalajaÎcym na meldunek w siedzibach zakonoÂw na pobyt staøy.
Nie rozwiaÎzano problemu nowo tworzaÎcych sieÎ placoÂwek. Procedura
meldunkowa pozwalaøa takzÇe na prowadzenie rozmoÂw indywidualnych
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z zakonnikami przybywajaÎcymi do swojej nowej placoÂwki. Pomimo
wczesÂniejszych ustalenÂ, wøadze bardzo czeÎsto odmawiaøy zakonnikom
zameldowania na pobyt staøy lub czasowy w miastach. W ramach nowej
polityki prowadzonej wobec KosÂcioøa w latach 70. wprowadzono akcjeÎ
przyznawania odznaczenÂ panÂstwowych przedstawicielom duchowienÂstwa
i zakonoÂw. Inicjatywa ta miaøa przede wszystkim na celu wprowadzenie
fermentu w sÂrodowiskach zakonnych i kolejnych podziaøoÂw. Episkopat
jednoznacznie negatywnie odnioÂsø sieÎ do kwestii odznaczenÂ. Dlatego
wielokrotnie wøadze zakonne naciskaøy zakonnikoÂw, ktoÂrym przyznano
odznaczenia, aby odmoÂwili ich przyjeÎcia. OdreÎbnaÎ politykeÎ zastosowano
wobec opuszczajaÎcych szeregi zakonne z roÂzÇnych powodoÂw. Byli zakonnicy stanowili bogate zÂroÂdøo informacji dla søuzÇb zajmujaÎcych sieÎ KosÂcioøem. Motywy odejsÂcia z zakonoÂw byøy bardzo roÂzÇne, odchodzaÎcy znajdowali sieÎ czeÎsto w trudnym poøozÇeniu materialnym, dlatego wøadze wykorzystywaøy ten moment do pozyskania przychylnych sobie informatoroÂw.
Wydziaø ds. WyznanÂ oraz bezpieka prowadziøy zakrojonaÎ na szerokaÎ
skaleÎ akcjeÎ propagandowaÎ, wykorzystujaÎc do tego celu ekszakonnikoÂw.
Przykøadem mogaÎ bycÂ spisane przez odchodzaÎcych z zakonoÂw wspomnienia, publikowane czeÎsto na øamach lokalnej prasy. KolejnaÎ czeÎsÂcÂ trzeciego
rozdziaøu ksiaÎzÇki ks. Zamiataøy stanowiaÎ informacje dotyczaÎce aktywnosÂci
duchowienÂstwa zakonnego w ruchu tzw. ksieÎzÇy patriotoÂw. DziaøalnosÂcÂ
kapøanoÂw w Komisji przy ZwiaÎzku BojownikoÂw o WolnosÂcÂ i DemokracjeÎ, a poÂzÂniej po likwidacji ¹Caritasº miaøa na celu przede wszystkim
osøabienie KosÂcioøa i proÂbeÎ jego wewneÎtrznego rozbicia. Mimo ukazania
kilku konkretnych przykøadoÂw zaangazÇowania zakonnikoÂw w te organizacje, autor jednak przyznaje, zÇe udziaø duchowienÂstwa zakonnego w tych
ruchach byø niewielki. WyjaÎtkiem byli zakonnicy pracujaÎcy czeÎsto samodzielnie poza swoimi wspoÂlnotami w duszpasterstwie parafialnym, gøoÂwnie na Ziemiach Zachodnich.
Represje wøadz PRL-u wobec osoÂb konsekrowanych i to o roÂzÇnym
charakterze staøy sieÎ przedmiotem analizy badawczej, jakaÎ autor podjaÎø
w drugiej czeÎsÂci trzeciego rozdziaøu. Ukazane zostaøy tu przede wszystkim
represyjne dziaøania, ktoÂre przybieraøy z biegiem czasu coraz bardziej
wyrafinowane metody. Wyroki skazujaÎce, wysokie grzywny, wielogodzinne przesøuchania, wysiedlenia na inne tereny, wyrezÇyserowane rewizje to
tylko niektoÂre z form inwigilacji duchowienÂstwa przez aparat rzaÎdzaÎcy.
Bardzo czeÎsto na podstawie sfabrykowanych dowodoÂw i oskarzÇenÂ urzaÎdzano pokazowe procesy, majaÎce na celu deprecjonowanie wartosÂci zÇycia
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zakonnego. To wszystko odbywaøo sieÎ z odpowiednim nagøosÂnieniem
w prasie lokalnej lub krajowej. Wielu zakonnikoÂw byøo szantazÇowanych, niektoÂrzy stali sieÎ ofiarami tajemniczych napadoÂw, dotkliwych pobicÂ, a takzÇe morderstw. OskarzÇenia stawiane zakonnikom nie zawsze
miaøy polityczny charakter, bardzo czeÎsto wykorzystywano w prowokacjach waÎtki obyczajowe. Ks. Zamiataøa wyklucza na podstawie zebranego
materiaøu motywy religijne przesÂladowanÂ zakonnikoÂw. ChocÂ represje
dotyczyøy takzÇe konkretnych dziaøanÂ duszpasterskich, mowa tu o roÂzÇnych
czeÎsto masowych uroczystosÂciach kosÂcielnych czy gorliwie gøoszonych
kazaniach, to jednak wøadzom w duzÇej mierze chodziøo nie o walkeÎ
z samaÎ religiaÎ, ale przede wszystkim o tresÂci, jakie mogøyby zostacÂ
¹przemyconeº podczas uroczystych zebranÂ. AnalizujaÎc wybrane przykøady z zÇycia konkretnych wspoÂlnot oraz osoÂb, autor ukazuje, jak wielkaÎ
skaleÎ przybraøy represje wobec osoÂb zakonnych i jak wielu zakonnikoÂw
musiaøo zmierzycÂ sieÎ z poteÎzÇnaÎ machinaÎ komunistycznaÎ, ktoÂra nie zwazÇajaÎc na prawo, za wszelka ceneÎ proÂbowaøa wyrugowacÂ z zÇycia spoøecznego
aktywnych zakonnikoÂw.
Czwarty rozdziaø recenzowanej ksiaÎzÇki dotyczy skali oddziaøywania
oÂwczesnych wøadz na kierownictwo zakonoÂw. SzczegoÂlnaÎ uwageÎ wøadz
wyznaniowych zwracali wyzÇsi przeøozÇeni zakonni. Ich pozycja w zakonie,
sposoÂb rzaÎdzenia i oddziaøywania na innych zakonnikoÂw, zapatrywania na
Episkopat i relacje z miejscowymi ordynariuszami, a przede wszystkim
otwartosÂcÂ na wspoÂøpraceÎ z przedstawicielami wøadzy ± to wszystko stanowiøo wazÇny wyznacznik w ocenach, jakie dokonywaø UrzaÎd ds. WyznanÂ.
Wøadze interesowaøy sieÎ kazÇdym nowo wybranym prowincjaøem, zbierano
informacje na ich temat i starano sieÎ nawiaÎzacÂ jak najlepszy kontakt.
Wielu przeøozÇonych zakonnych staraøo sieÎ uchodzicÂ w oczach wøadz za
lojalnych, unikajaÎc jakichkolwiek zadrazÇnienÂ, proÂbowali w ten sposoÂb
zaoszczeÎdzicÂ swoim wspoÂlnotom dziaøanÂ represyjnych. Bardzo czeÎsto dochodziøo wieÎc do konfrontacji postawy przeøozÇonych w sprowokowanych
sytuacjach, w ten sposoÂb bezpieka potwierdzaøa lojalnaÎ postaweÎ lub jej
pozory. Ks. Zamiataøa podaje przykøady prowincjaøoÂw, ktoÂrzy dla zaøatwienia konkretnych spraw i uzyskania akceptacji dla nich wøadz lokalnych, skøadali deklaracje lojalnosÂci, a nawet wykonywali pewne kroki,
ktoÂre miaøy je potwierdzacÂ. Jednym z najbardziej skutecznych instrumentoÂw oddziaøywania na postaweÎ przeøozÇonych wyzÇszych okazaøa sieÎ polityka paszportowa. Wiele zakonoÂw, chcaÎc utrzymywacÂ staøy kontakt z centralnymi osÂrodkami swojej wøadzy, staraøo sieÎ o pozwolenia na wyjazdy
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zagraniczne, a zwøaszcza do kurii generalnych w Rzymie. Paszport, ktoÂry
w omawianym okresie byø wøasnosÂciaÎ PRL-u, staø sieÎ teraz kartaÎ przetargowaÎ. O ile w pierwszych latach po wojnie øaÎcznosÂcÂ zakonoÂw ze
swoimi wøadzami generalnymi poza granicami kraju byøa bardzo ograniczona, o tyle w drugiej poøowie lat 60. nastaÎpiøa pewna odwilzÇ w polityce
paszportowej. Polityka ta ulegøa zmianie, gdyzÇ komunisÂci dostrzegli w niej
szanse na pozyskanie cennych informacji od osoÂb starajaÎcych sieÎ o paszport. To kard. WyszynÂski, ktoÂry do tej pory byø dla wielu prowincjaøoÂw
zakonnych posÂrednikiem w przekazywaniu informacji do rzymskich kurii
zakonnych, zostaø teraz w celowy sposoÂb przez wøadze wyznaniowe
wykluczony. ChcaÎc wyrwacÂ zakony spod wpøywu prymasa i podporzaÎdkowacÂ je prawu panÂstwowemu, a przez to osøabicÂ wewneÎtrznie KosÂcioÂø
w Polsce, wøadze zdecydowaøy sieÎ na zøagodzenie polityki paszportowej.
Autor, konkludujaÎc swoje rozwazÇania odnosÂnie do omawianego tematu,
stwierdza, izÇ wyjazdy prowincjaøoÂw oraz innych zakonnikoÂw za graniceÎ
oraz caøa procedura pozyskiwania stosownych pozwolenÂ oraz paszportoÂw
wpøyneÎøy w wielu przypadkach na ksztaøtowanie sieÎ lojalnej postawy
zakonoÂw wobec PRL. Istotnym czynnikiem ksztaøtujaÎcym takaÎ postaweÎ
byøy takzÇe rozmowy prowadzone z wyzÇszymi przeøozÇonymi zakonnymi
oraz zabiegi majaÎce na celu ingerencjeÎ w wybory wøadz zakonnych. Wiele
z tych dziaøanÂ byøo wymierzonych w Episkopat, celem bowiem byøo
wbicie tzw. klina pomieÎdzy zakony a biskupoÂw. Rozmowy usÂwiadomiøy
wøadzom wyznaniowym istnienie wsÂroÂd przeøozÇonych roÂzÇnych orientacji.
NiektoÂrzy przyjmowali za ceneÎ pewnych usteÎpstw postaweÎ, ktoÂraÎ z zadowoleniem przyjmowali komunisÂci, inni stanowczo odrzucali wszelkie
propozycje, przyjmujaÎc na siebie nowaÎ faleÎ represji ze strony wøadz.
Z pewnosÂciaÎ roÂzÇnorodnosÂcÂ postaw wøadz zakonnych wobec panÂstwowego aparatu zajmujaÎcego sieÎ sytuacjaÎ wyznaniowaÎ zweryfikowaøa dotychczasowe poglaÎdy komunistoÂw na temat zakonoÂw. DziaøalnosÂcÂ UrzeÎdu ds.
WyznanÂ w kwestii oddziaøywania na kierownictwo zakonoÂw poprzez
wzywanie na prywatne rozmowy spotkaøa sieÎ z ostraÎ krytykaÎ prymasa
WyszynÂskiego oraz sekretarza Episkopatu. Prymas dziaøania te uwazÇaø za
ingerencjeÎ w wewneÎtrzne sprawy KosÂcioøa oraz jednosÂcÂ zakonoÂw i zgromadzenÂ zakonnych z Episkopatem. Ostrzegaø takzÇe poszczegoÂlnych
prowincjaøoÂw przed zamysøami wøadz panÂstwowych, ktoÂrych prawdziwym celem byøo uniezalezÇnienie zakonoÂw od Episkopatu. W zwiaÎzku
z tym, zÇe Episkopat nie zalecaø skøadania wizyt, wøadze przyjeÎøy nowaÎ
metodeÎ, nie chcaÎc dopusÂcicÂ do utraty kontaktoÂw z prowincjaøami. UrzeÎd-
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nicy zajmujaÎcy sieÎ sprawami wyznaniowymi osobisÂcie udawali sieÎ na
rozmowy do siedzib zakonnych.
Kolejnym wydarzeniem, ktoÂre niewaÎtpliwie staøo sieÎ kartaÎ przetargowaÎ
pomieÎdzy wøadzami wyznaniowymi a przedstawicielami wspoÂlnot zakonnych, byøy wydarzenia z 18 XI 1965 r. Tego dnia opublikowano tresÂcÂ listu
biskupoÂw polskich do biskupoÂw niemieckich. Wøadze bardzo szybko do
akcji poteÎpiajaÎcej tresÂcÂ tego przesøania wciaÎgneÎøy czeÎsÂcÂ duchowienÂstwa
zakonnego, ktoÂre miaøo zaprotestowacÂ przeciwko politycznej tresÂci przesøania biskupoÂw. ChcaÎc uzyskacÂ akceptacjeÎ sÂrodowisk zakonnych w kampanii
poteÎpiajaÎcej dziaøalnosÂcÂ Episkopatu, rozpoczeÎto kolejnaÎ tureÎ rozmoÂw
z prowincjaøami. Ks. Zamiataøa dosÂcÂ obszernie w swojej dysertacji prezentuje czytelnikowi kolejne etapy tych rozmoÂw i opinie poszczegoÂlnych zakonnikoÂw dotyczaÎce listu biskupoÂw. W ramach polityki nadzoru nad zakonami wøadze ingerowaøy takzÇe posÂrednio w wybory nowych przeøozÇonych
zakonnych w kraju, a takzÇe, co szczegoÂlnie dziwi, na kapituøach generalnych poza granicami kraju. RozwazÇano nawet spraweÎ legalizowania lub
zatwierdzania wyboroÂw wøadz prowincjalnych przez wøadze panÂstwowe.
Oddzielnym zagadnieniem, jakie znalazøo sieÎ w omawianej pozycji
ksiaÎzÇkowej, jest sprawa przyjazdu do Polski wøadz generalnych poszczegoÂlnych zakonoÂw. I tym razem wøadze wyznaniowe nie pozostaøy obojeÎtne wobec tego problemu. OgoÂlnie wøadze PRL-u byøy niecheÎtne przyjazdom generaøoÂw zakonnych do Polski. KazÇda wizyta czøowieka spoza
bloku panÂstw komunistycznych wiaÎzaøa sieÎ z rozøadowaniem pewnego
napieÎcia, jakie udaøo sieÎ stworzycÂ wøadzom wyznaniowym wewnaÎtrz poszczegoÂlnych wspoÂlnot. JesÂli juzÇ dochodziøo do rozmoÂw o planowanych
wizytacjach wøadz zakonnych spoza Polski, komunisÂci wykorzystywali te
rozmowy jako kolejny element polityki podporzaÎdkowania. Przy wydawaniu wiz wjazdowych ambasady miaøy obowiaÎzek informowania zagranicznych przedstawicieli zakonnych o koniecznosÂci zøozÇenia wizyty
w UrzeÎdzie ds. WyznanÂ. Autor na podstawie obszernej kwerendy, powoøujaÎc sieÎ na szereg materiaøoÂw zÂroÂdøowych, zapoznaje czytelnika z przebiegiem kilku rozmoÂw generaøoÂw zakonnych z wøadzami PRL.
ReasumujaÎc dotychczasowe rozwazÇania dotyczaÎce oddziaøywania
wøadz wyznaniowych na kierownictwo zakonoÂw, nalezÇy stwierdzicÂ, izÇ
polityka ta przybieraøa na sile i ukazywaøa coraz to bardziej wyrafinowane zabiegi majaÎce na celu dyskredytacjeÎ zakonoÂw w oczach spoøeczenÂstwa, a przede wszystkim wewneÎtrznego rozwarstwienia pomieÎdzy zakonami a poszczegoÂlnymi biskupami.
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Kolejny, piaÎty rozdziaø rozprawy ks. Zamiataøy zatytuøowany: Inwigilacja i utrudnianie dotyka spraw bardzo trudnych, ktoÂre w ostatnich latach
wciaÎzÇ budzaÎ kontrowersje i dyskusje na øamach prasy, ale takzÇe w szeroko
pojeÎtych mediach. Mowa tu o agenturze w sÂrodowisku kosÂcielnym.
W mysÂl zasady, jakaÎ bezpieka przyjeÎøa, zÇe aby zniszczycÂ wroga, trzeba
go dobrze poznacÂ, caøa dziaøalnosÂcÂ SB wobec zakonoÂw meÎskich w Polsce
ukierunkowana byøa na pozyskanie jak najwieÎkszej liczby wspoÂøpracownikoÂw wywodzaÎcych sieÎ z kreÎgoÂw poszczegoÂlnych wspoÂlnot. Informacje
pozyskane w ten sposoÂb byøy najcenniejszym zÂroÂdøem, wykorzystywanym
z kolei w innych dziaøaniach operacyjnych. Pisanie o tajnych wspoÂøpracownikach wymaga wielkiej ostrozÇnosÂci, ale przede wszystkim obiektywnej rzetelnosÂci naukowej historyka, poznania metod inwigilacyjnych oraz
systemoÂw rekrutacyjnych i okolicznosÂci, w jakich pozyskiwano wspoÂøpracownikoÂw SB. Temu zadaniu bez waÎtpienia sprostaø autor recenzowanej
ksiaÎzÇki. WskazujaÎc konkretne przykøady agenturalnych dziaøanÂ poszczegoÂlnych zakonnikoÂw z roÂzÇnych wspoÂlnot zakonnych, autor przede wszystkim powoøuje sieÎ na solidny materiaø zÂroÂdøowy, pochodzaÎcy czeÎsto z roÂzÇnych zÂroÂdeø, nie ograniczajaÎc kwerendy do jednego tylko archiwum, poza
tym ukazuje szeroki kontekst pozyskania wspoÂøpracownikoÂw przez SB.
AnalizujaÎc ich aktywnosÂcÂ agenturalnaÎ, bez cienia sensacji zwraca czeÎsto
uwageÎ czytelnika na swoiste dramaty, jakie rozgrywaøy sieÎ w zÇyciu tych
ludzi. Werbunek agentoÂw dokonywaø sieÎ bowiem bardzo czeÎsto za pomocaÎ przeroÂzÇnych metod nacisku. Posøugiwano sieÎ czeÎsto szantazÇem, zastraszaniem, niejednokrotnie sieÎgano po materiaøy kompromitujaÎce danaÎ
osobeÎ. Zawsze punktem wyjsÂcia do werbowania zakonnika byøo szukanie
jego søabych stron. Wielokrotnie rozmowy majaÎce na celu pozyskanie
paszportu lub zgody na nowaÎ inwestycjeÎ zakonnaÎ konÂczyøy sieÎ wciaÎgnieÎciem zakonnika w siecÂ wspoÂøpracy z bezpiekaÎ. UwageÎ czytelnika z pewnosÂciaÎ przyciaÎgnie fragment dotyczaÎcy poszczegoÂlnych etapoÂw pozyskiwania i ¹wychowaniaº tajnego wspoÂøpracownika przez søuzÇby bezpieczenÂstwa. Metody te czeÎsto wyroÂzÇniaøy sieÎ sposÂroÂd metod stosowanych wobec
innych zawodoÂw. Autor ksiaÎzÇki zwraca uwageÎ, izÇ praktyki religijne, jak
spowiedzÂ, rozmysÂlanie i rachunek sumienia, powodowaøy wyrzuty sumienia i mogøy wpøynaÎcÂ na zmianeÎ decyzji zwerbowanego zakonnika, prowadzaÎc go do dekonspiracji. Dlatego metody stosowane wobec zakonnikoÂw
przygotowane byøy z wielkaÎ starannosÂciaÎ. Kolejnym problemem, ktoÂry po
czeÎsÂci tøumaczyøby skaleÎ wspoÂøpracy agentoÂw wywodzaÎcych sieÎ z kreÎgoÂw
zakonnych, jest kadencyjnosÂcÂ zakonnych urzeÎdoÂw. Pomimo tak szerokiej
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akcji oddziaøywania na zakony w Polsce stale wzrastaøa liczba powoøanÂ.
Tworzenie nowych domoÂw zakonnych w warunkach poteÎzÇnej inwigilacji
ze strony panÂstwa nie byøo rzeczaÎ øatwaÎ.
Sprawa tworzenia nowych placoÂwek zakonnych to kolejny blok
tematyczny poruszany przez autora ksiaÎzÇki. Lokalne wøadze wyznaniowe
byøy czeÎsto bezsilne wobec tworzenia nowych domoÂw zakonnych przez
poszczegoÂlne formacje zakonne. Pozbawione byøy czeÎsto podstaw prawnych do wkraczania i stosowania odpowiednich sankcji. Wydziaø ds. WyznanÂ staraø sieÎ przeciwdziaøacÂ ekspansywnej polityce zakonoÂw, nakazujaÎc
wøadzom zakonnym kazÇdorazowo informowacÂ stosowne urzeÎdy o zakøadaniu nowych lokalizacji zakonnych i oczekiwacÂ od nich stosownych pozwolenÂ. Brak zgody wøadz na tworzenie nowych domoÂw i ich budoweÎ
powodowaø czeÎsto praktykeÎ rejestrowania domu lub mieszkania na osobeÎ fizycznaÎ, beÎdaÎcaÎ czøonkiem danej wspoÂlnoty. Tak powstaøo w Polsce
wiele nielegalnych w sÂwietle prawa panÂstwowego placoÂwek. Niestety,
bardzo czeÎsto, chcaÎc zablokowacÂ rozwoÂj zakonu, wøadze komunistyczne
podejmowaøy dziaøania wywøaszczeniowe nieruchomosÂci zakonnych nabytych w ostatnim czasie, czeÎsto likwidujaÎc je za pomocaÎ sÂrodkoÂw administracyjnych. Tym razem takzÇe Episkopat proÂbowaø wypracowacÂ jakiesÂ
porozumienie w tej kwestii. Jeszcze gorzej wyglaÎdaøa sprawa rejestracji
nowych wspoÂlnot zakonnych na teranie Polski. Kryzys powoøanÂ, jaki
dotknaÎø EuropeÎ ZachodniaÎ, spowodowaø, zÇe wiele wspoÂlnot zakonnych
staraøo sieÎ o zaøozÇenie swoich osÂrodkoÂw w Polsce, aby w ten sposoÂb
pozyskacÂ nowe powoøania. Wøadze jednoznacznie odrzucaøy wszelkie
prosÂby o rejestracje nowych wspoÂlnot. Wielu biskupoÂw z prymasem
wøaÎcznie angazÇowaøo sieÎ w zaszczepienie nowych zakonoÂw. Wiele dziaøanÂ
ukrywano przed wøadzami panÂstwowymi. Ostatecznie udaøo sieÎ kilka
zakonoÂw przeszczepicÂ na grunt Polski, a kilka reaktywowacÂ po døugiej
nieobecnosÂci (augustianie, paulisÂci).
Baza materialna zakonoÂw to zagadnienie zwiaÎzane z kolejnym, szoÂstym rozdziaøem pracy. Konstytucja marcowa z 1921 r. regulowaøa m.in.
sprawy majaÎtkowe KosÂcioøa. Zakusy nacjonalizacyjne ziem nalezÇaÎcych do
KosÂcioøa byøy tematem konsultacji politycznych polskich komunistoÂw
z MoskwaÎ jesieniaÎ 1944 r. Autor, powoøujaÎc sieÎ na wspomnienia Wandy
Wasilewskiej, opublikowane na øamach ¹Archiwum Ruchu Robotniczegoº z roku 1982, twierdzi, zÇe Stalin z obawy przed wzburzeniem spoøecznym odradzaø polskim komunistom szybkie upanÂstwowienie majaÎtkoÂw
kosÂcielnych. WprowadzajaÎc w 1944 r. reformeÎ rolnaÎ, wøadze wyøaÎczyøy
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z niej dobra nalezÇaÎce do KosÂcioøa katolickiego. Niestety, w nasteÎpnych
latach sprawa majaÎtkoÂw kosÂcielnych byøa niejednokrotnie kartaÎ przetargowaÎ wøadz komunistycznych z KosÂcioøem. Wøadze panÂstwowe w nasteÎpnych latach kolejnymi dekretami odbieraøy wiele majaÎtkoÂw nalezÇaÎcych do
zakonoÂw. PoczaÎtkowo wykluczano spod dziaøania ustawy o nacjonalizacji
ziem kosÂcielnych miejsca przeznaczone do wykonywania kultu oraz budynki mieszkalne. W wielu klasztorach pojawiøy sieÎ panÂstwowe komisje
celem spisania protokoøoÂw przejeÎcia nieruchomosÂci. Episkopat nie pozostaø i tym razem bierny, doszøo w tej sprawie do rozmoÂw ze stronaÎ rzaÎdowaÎ. Udaøo sieÎ przekonacÂ wøadze do pozostawienia 5 hektarowego gospodarstwa i budynkoÂw gospodarczych przylegajaÎcych bezposÂrednio do
klasztoru. Przez kolejne lata komunizmu w Polsce polityka wøadz wobec
majaÎtkoÂw kosÂcielnych ulegaøa ciaÎgøym zmianom. Niestety, wielokrotnie
na niekorzysÂcÂ zakonoÂw. Bardziej jednoznacznym posunieÎciem wøadz komunistycznych byøa likwidacja wszelkich fundacji. Na mocy dekretu z 1952
r. wiele fundacji zakonnych o charakterze charytatywnym i osÂwiatowym
zostaøo przejeÎtych bez odszkodowania przez panÂstwo. Dziaøaniem majaÎcym na celu osøabienie pozycji spoøecznej zÇycia zakonnego wsÂroÂd PolakoÂw
byøy kampanie prasowe informujaÎce o nadwyzÇkach metrazÇowych w klasztorach w czasach, gdy wielu ludzi musiaøo zaspokoicÂ sieÎ niewielkim metrazÇem. CzeÎsÂcÂ tych nadwyzÇek mieszkaniowych zostaøa skonfiskowana
przez wøadze na podstawie prawa lokalowego i przeznaczona na cele
spoøeczne.
DorazÂne cele, jakie stawiaøy sobie wøadze, mogøy bycÂ realizowane
przede wszystkim przez politykeÎ podatkowaÎ. Dlatego KosÂcioÂø w kwestiach podatkowych zostaø potraktowany przez komunistoÂw jako przedsieÎbiorstwo prywatne. ChcaÎc ograniczycÂ rozwoÂj zakonoÂw, stosowano bardzo czeÎsto tzw. szantazÇ podatkowy. Wymiary podatkowe byøy uzalezÇnione od koniunktury politycznej, ale przede wszystkim od opinii wøadz
lokalnych o danym domu zakonnym. Ks. Zamiataøa, analizujaÎc poszczegoÂlne obciaÎzÇenia podatkowe oraz administracyjne, jakie w latach 1946-1989 nakøadano na KosÂcioÂø oraz poszczegoÂlne wspoÂlnoty zakonne, ukazuje kolejny element represyjnej polityki komunistycznych wøadz wobec
zakonoÂw. KwestiaÎ, ktoÂra godna jest uwagi czytelnika, jest sytuacja majaÎtkowa zakonoÂw na Ziemiach Zachodnich i PoÂønocnych. Czwarty paragraf
szoÂstego rozdziaøu ksiaÎzÇki posÂwieÎcony zostaø wøasÂnie tym zagadnieniom.
Odmienna sytuacja prawna dotyczaÎca tych terenoÂw, a z drugiej strony
pokazÂny majaÎtek kosÂcielny przyczyniøy sieÎ do wielu komplikacji praw-
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nych zwiaÎzanych z prawem do wøasnosÂci. W okresie powojennym wøadze
administracyjne uznawaøy poniemiecki majaÎtek KosÂcioøa katolickiego
i zakonnego za wøasnosÂcÂ tych instytucji. Sytuacja ulegøa zmianie
w 1959 r., kiedy wøadze, powoøujaÎc sieÎ na dekret z 1946 r., zdecydowaøy,
zÇe majaÎtek poniemiecki przechodzi na wøasnosÂcÂ panÂstwa. Zdecydowano
sieÎ na wprowadzenie umoÂw dzierzÇawnych z duchowienÂstwem na wynajem
lokali w poniemieckich majaÎtkach kosÂcielnych. Zakony broniøy sieÎ przed
wprowadzeniem tych umoÂw, blokujaÎc mozÇliwosÂcÂ pomiaroÂw i wizualizacji
budynkoÂw przez powoøane komisje. Wøadze wprowadzaøy na terenach
Ziem Zachodnich wyzÇsze nizÇ w innych regionach kraju podatki i czynsze. Episkopat od samego poczaÎtku negowaø prawo panÂstwa do nieruchomosÂci kosÂcielnych na tych ziemiach. Dopiero Sejm w 1971 r. uchwaliø
ustaweÎ o przejeÎciu przez osoby prawne KosÂcioøa rzymskokatolickiego
uzÇytkowanych dotaÎd nieruchomosÂci sakralnych poøozÇonych na Ziemiach
Zachodnich i PoÂønocnych, jednoczesÂnie umorzono zalegøe czynsze. W poÂzÂniejszych latach ustawaÎ objeÎto pozostaøy obszar Polski. RozpoczaÎø sieÎ
døugi i mozolny proces rewindykacji mienia zakonnego. ZamykajaÎc
przedostatni rozdziaø pierwszego tomu publikacji, autor zajaÎø sieÎ jeszcze
jednaÎ dosÂcÂ istotnaÎ kwestiaÎ ± ubezpieczenia spoøecznego osoÂb duchownych. èamiaÎc powszechne prawo obywatela do ubezpieczenia wynikajaÎce z zapisoÂw konstytucyjnych i Deklaracji Praw Czøowieka, duchowni
w PRL-u nie posiadali prawa do powszechnego ubezpieczenia. Wøadze
byøy przekonane o braku podstaw prawnych do opøacania przez zakony
skøadek ubezpieczeniowych za swoich czøonkoÂw. Rozmowy prowadzone
byøy bez skutku, dopiero w roku 1986 Episkopat ponownie wystaÎpiø do
RzaÎdu o mozÇliwosÂcÂ objeÎcia ubezpieczeniem osoÂb duchownych, tym razem
na warunkach okresÂlonych miedzy ZUS a wøadzami zakonoÂw meÎskich
i zÇenÂskich. Udaøo sieÎ wypracowacÂ projekt ustawy o ubezpieczeniu spoøecznym osoÂb duchownych.
Ostatni, sioÂdmy rozdziaø pierwszego tomu ksiaÎzÇki ks. Zamiataøy posÂwieÎcony zostaø problemom zwiaÎzanym z inwigilacjaÎ zakonoÂw na pøaszczyzÂnie dziaøalnosÂci formacyjnej. Po cieÎzÇkich latach wojny i okupacji
wyksztaøcenie nowych zakonnikoÂw, ktoÂrzy uzupeøniliby braki kadrowe,
staøo sieÎ rzeczaÎ priorytetowaÎ. W tym celu reaktywowano dotychczasowe
domy formacyjne oraz tworzono nowe. PoczaÎwszy od nizÇszych seminarioÂw duchownych, poprzez domy nowicjackie oraz wyzÇsze seminaria duchowne odbywaø sieÎ proces formacyjny møodych ludzi, ktoÂrzy zdecydowali sieÎ wstaÎpicÂ na drogeÎ zÇycia zakonnego. TroszczaÎc sieÎ o sprawy po-
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woøanÂ, przy Konsulcie WyzÇszych PrzeøozÇonych ZakonoÂw MeÎskich w Polsce powoøano centralny Referat PowoøanÂ, ktoÂry miaø koordynowacÂ prace
poszczegoÂlnych promotoroÂw powoøanÂ. Szybki wzrost liczby kandydatoÂw
do klasztoroÂw zaniepokoiø wøadze komunistyczne, ktoÂre zdecydowaøy sieÎ
na przeciwdziaøanie zaistniaøej sytuacji. Sprawami zwiaÎzanymi z naborem
kandydatoÂw do zakonoÂw zajmowaø sieÎ przede wszystkim IV Departament
MSW. Referat PowoøanÂ od samego poczaÎtku byø pod bacznaÎ uwagaÎ
SøuzÇby BezpieczenÂstwa, tajni wspoÂøpracownicy na biezÇaÎco informowali
o wszelkich poczynaniach w kwestii powoøanÂ. ZdajaÎc sobie spraweÎ, zÇe
ksztaøcenie przyszøych kadr kapøanÂskich jest wazÇnym czynnikiem ksztaøtujaÎcym KosÂcioÂø, funkcjonariusze za wszelkaÎ ceneÎ proÂbowali ustalicÂ liczbeÎ
i geograficzne obszary powoøanÂ, metody pozyskiwania kandydatoÂw,
a przede wszystkim dotrzecÂ do rodzin i lokalnego sÂrodowiska, z ktoÂrego
wywodzili sieÎ nowicjusze. DokonujaÎc rozpoznania møodziezÇowych sÂrodowisk, z ktoÂrych potencjalnie mogliby pochodzicÂ kandydaci do zakonoÂw,
SB rozpoczeÎøo skomasowanaÎ inwigilacjeÎ koÂø ministranckich, rekolekcji
dla maturzystoÂw, starano sieÎ tezÇ dotrzecÂ do dyrektoroÂw szkoÂø, aby ci
z kolei prowadzili rozmowy majaÎce na celu odzÇegnanie zamiaru wstaÎpienia do zakonu. Autor recenzowanej publikacji stwierdza, izÇ w latach 70.
i 80. aparat bezpieczenÂstwa bardziej køadø nacisk na ograniczenie w naborze do seminarioÂw i nowicjatoÂw, nizÇ na ¹wyprowadzaniuº klerykoÂw
z seminarioÂw duchownych. NalezÇy dodacÂ, zÇe w poÂzÂniejszych latach sytuacja sieÎ odwroÂciøa a SB zmieniøa taktykeÎ i rozpoczeÎøa inwigilacjeÎ sÂrodowisk
kleryckich. WazÇnym zÂroÂdøem powoøanÂ dla wspoÂlnot zakonnych byøy nizÇsze seminaria duchowne. ProwadzaÎc edukacjeÎ o profilu szkoøy sÂredniej
w przedziale wiekowym 14-18 lat, staøy sieÎ miejscem ksztaøtowania wsÂroÂd
møodziezÇy chrzesÂcijanÂskiego sÂwiata wartosÂci. NSD byøy wieÎc nie tylko
kuzÂniaÎ przyszøych powoøanÂ zakonnych, ale takzÇe miejscem sÂwiadomego
ksztaøtowania czøonkoÂw KosÂcioøa. W pierwszych latach Polski Ludowej
tzw. maøe seminaria miaøy swobodeÎ dziaøania, jakaÎ gwarantowaøo im
prawo przyjeÎte jeszcze przed wojnaÎ (zasady autonomii przyjeÎte w konstytucji marcowej 1921 r). Od roku 1948 polityka wøadz wobec wszystkich
prywatnych szkoÂø sÂrednich ulegøa zmianie. Wøadze zaczeÎøy masowo zamykacÂ zakonne szkoøy sÂrednie, zakonnicy, wykorzystujaÎc mozÇliwosÂci prawne, zaczeÎli przeksztaøcacÂ szkoøy w NSD. Niestety, decyzjaÎ wøadz komunistycznych w 1952 r. rozwiaÎzano na terenie caøej Polski wszystkie zakonne
NSD. Przy tej okazji zlikwidowano kilka nowicjatoÂw zakonnych (salwatorianie, saletyni) i zakonnych domoÂw wyzÇszych studioÂw (salwatorianie,
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saletyni i zmartwychwstanÂcy). A zatem likwidacja maøych seminarioÂw
zakonnych byøa realizacjaÎ polityki ograniczenia naboru kandydatoÂw do
zakonoÂw i wpisaøa sieÎ w szereg inwigilacyjnych dziaøanÂ wøadz komunistycznych wobec KosÂcioøa w Polsce.
Zabiegi Episkopatu Polski o przywroÂcenie NSD, a takzÇe polityka
wøadz wyznaniowych wobec WSD to temat kolejnych eksploracji naukowych ks. Zamiataøy zawartych w ksiaÎzÇce. Na uwageÎ zasøuguje fakt, izÇ
autor, obrazujaÎc sytuacjeÎ zakonnych domoÂw formacyjnych, podaje w formie tabel dane statystyczne co do liczby klerykoÂw w poszczegoÂlnych
seminariach zakonnych w latach 1936, 1949, 1964, dokonuje zestawienÂ
powoøanÂ kapøanÂskich w Polsce w latach 1971-1984. Zachowanie autonomicznosÂci zakonnych domoÂw formacyjnych nie byøo rzeczaÎ øatwaÎ, wøadze,
podporzaÎdkowujaÎc domy pod nadzoÂr kuratorioÂw szkolnych, rosÂciøy sobie
prawo do okresowych wizytacji. Byøy takzÇe zakusy, aby kazÇdorazowo
zatwierdzacÂ w UrzeÎdzie ds. WyznanÂ statuty, plany naukowe i programy
nauczania, a takzÇe wykøadowcoÂw seminaryjnych. Seminaria, ktoÂre nie
speøniaøy kryterioÂw wyznaczonych przez komunistoÂw, miaøy bycÂ zlikwidowane. Jako przykøad takiego posteÎpowania administracyjnego autor podaje WSD orionistoÂw w ZdunÂskiej Woli i jezuitoÂw w Krakowie i w Warszawie. SpraweÎ zamknieÎcia tych seminarioÂw powstrzymaø ostatecznie
praøat A. Casaroli, sekretarz Kongregacji ds. Nadzwyczajnych KosÂcioøa
Stolicy Apostolskiej.
PoboÂr alumnoÂw do wojska to kolejny blok tematyczny podjeÎty przez
autora. Ustawa o powszechnym obowiaÎzku søuzÇby wojskowej nie przewidywaøa zwolnienÂ dla alumnoÂw seminarioÂw duchownych. SøuzÇba wojskowa
dla alumnoÂw byøa bardzo uciaÎzÇliwa, jednostki wojskowe staøy sieÎ miejscem indoktrynacji i ataku na møode powoøania zakonne. ChcaÎc ograniczycÂ
søuzÇbeÎ wojskowaÎ klerykoÂw, wøadze kosÂcielne robiøy wszystko, by znalezÂcÂ
porozumienie z komunistami w tej kwestii. W 1973 r. specjalna komisja
rzaÎdu i Episkopatu ustaliøa, zÇe klerycy w czasie wakacji beÎdaÎ odbywacÂ
w jednostce wojskowej swojaÎ søuzÇbeÎ. Niestety, sytuacja nie ulegøa zmianie,
klerycy nadal byli powoøywani do søuzÇby. Ostatecznie dopiero w 1980 r.
Ministerstwo Obrony Narodowej wydaøo rozporzaÎdzenie zwalniajaÎce seminarzystoÂw z odbycia søuzÇby wojskowej.
Kolejnym ograniczeniem wolnosÂci zakonnych domoÂw formacyjnych
byøy kontrole bibliotek WSD i NSD. Podczas kontroli konfiskowano
niektoÂre woluminy, uznajaÎc je za wrogie ustrojowi. Wøadze panÂstwowe
interesowaøy sieÎ takzÇe sprawaÎ ksztaøcenia zakonnikoÂw na studiach specja-
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listycznych. O ile w latach powojennych zakonnicy mogli swobodnie
podejmowacÂ studia na uczelniach panÂstwowych, o tyle w latach 50. sytuacja ulegøa zmianie. Organizacje partyjne dziaøajaÎce na wyzÇszych uczelniach robiøy wszystko, zÇeby wykluczycÂ z zÇycia akademickiego duchownych.
Pierwszy tom recenzowanej ksiaÎzÇki autor zamyka informacjami dotyczaÎcymi odejsÂcÂ z seminarioÂw duchownych. Wøadze wyznaniowe interesowaøy sieÎ bardzo eksklerykami, stanowili oni bogate zÂroÂdøo informacji
o poszczegoÂlnych wspoÂlnotach zakonnych. AnalizujaÎc powody ich wystaÎpienia, søuzÇby bezpieczenÂstwa ubogacaøy swoÂj warsztat inwigilacyjny.
W zamian za ¹cenne informacjeº eksklerycy mogli liczycÂ na pomoc
w przydziale mieszkania, znalezieniu pracy i rekrutacji na studia dzienne. NiektoÂrym odejsÂciom z seminarium wøadze nadawaøy szeroki rozgøos,
publikujaÎc w prasie zmanipulowane wspomnienia møodych ludzi z pobytu
w seminarium zakonnym.
NalezÇy przyznacÂ, zÇe przygotowanie owego pierwszego kompendium
wiedzy na temat dziaøalnosÂci zakonoÂw meÎskich w okresie PRL-u wymagaøo od autora duzÇego nakøadu pracy z powodu braku opracowanÂ w tym
zakresie, poteÎzÇnej ilosÂci materiaøu archiwalnego zgromadzonego w archiwach panÂstwowych, jak i kosÂcielnych. WartosÂcÂ rozprawy podnosi fakt, izÇ
do chwili obecnej nie istniaøa zÇadna monografia ukazujaÎca w sposoÂb caøosÂciowy badany problem. Tytuø ksiaÎzÇki odpowiada tresÂci, autor poprawnie sformuøowaø przedmiot badanÂ, a ramy chronologiczne, ktoÂre wyznaczyø (1945-1989), odpowiadajaÎ interpretowanym wydarzeniom. Ze spisu
tresÂci wynika, zÇe wydzielone przez autora rozdziaøy i podrozdziaøy stanowiaÎ w sumie harmonijnaÎ, dobrze uporzaÎdkowanaÎ i logicznaÎ caøosÂcÂ oraz
komplementarnie sieÎ uzupeøniajaÎ. We wsteÎpie znalazøy sieÎ niemal wszystkie elementy wymagane w trakcie jego opracowania, jak: przedmiot
i zakres pracy, prezentacja stanu badanÂ i wykorzystane zÂroÂdøa i opracowania. ZapoznajaÎc sieÎ z poszczegoÂlnymi rozdziaøami pierwszego tomu
ksiaÎzÇki (1-7), czytelnik mozÇne bez trudu, dzieÎki pøynnosÂci opowiadania,
nasteÎpstwu czasowemu i pojawiajaÎcych sieÎ kolejnych wydarzenÂ, tworzycÂ
sobie obraz aktywnosÂci zakonoÂw meÎskich w Polsce w trudnej dla nich
rzeczywistosÂci PRL-u. NalezÇy przyznacÂ, izÇ praceÎ czyta sieÎ bez znuzÇenia,
lekko i z zaciekawieniem, pomimo izÇ opisywanie problematyki organizacyjno-personalnej nie nalezÇy do rzeczy øatwych i bardzo czeÎsto powoduje
sprowadzenie tresÂci publikacji do faktograficzno-ustrojowego charakteru.
Tym razem tak sieÎ nie staøo. DoboÂr literatury i zÂroÂdeø jest wystarczajaÎcy
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i adekwatny do problematyki. ZaletaÎ recenzowanej rozprawy jest jej
szeroka baza zÂroÂdøowa, uzupeøniona interesujaÎcym aneksem, w ktoÂrym
oproÂcz tabel statystycznych znajdziemy kilka wazÇniejszych dokumentoÂw
zÂroÂdøowych przytoczonych w ksiaÎzÇce, a indeksy osobowy i miejscowosÂci
pozwolaÎ czytelnikowi takzÇe na selektywnaÎ lektureÎ opracowania. W refleksji ogoÂlnej dotyczaÎcej zawartosÂci merytorycznej prezentowanej ksiaÎzÇki
nalezÇy podkresÂlicÂ: duzÇaÎ starannosÂcÂ prezentacji ustalenÂ badawczych ks.
Zamiataøy, umiejeÎtnosÂcÂ dokumentalistycznaÎ z zakresu sporzaÎdzania przypisoÂw o charakterze zÂroÂdøowym, erudycyjnym i dygresyjnym itp., wywazÇenie w opracowaniu kwestii i zagadnienÂ poznawczych, a w tym wøasÂciwe
relacje mieÎdzy wiedzaÎ teoretycznaÎ, argumentacjaÎ poznawczaÎ i egzemplifikacjaÎ zjawiskami i procesami zÇycia roÂzÇnych instytucji, krytycyzm
poznawczy w ujawnianiu zjawisk i procesoÂw zÇycia spoøecznego, dociekliwosÂcÂ poznawczaÎ w wydobywaniu ogniw z zÇycia i dziaøalnosÂci wøadzy,
a takzÇe roÂzÇnych zakonoÂw.

ANZELM JANUSZ SZTEINKE OFM

Krzysztof Rafaø Prokop, Polscy biskupi franciszkanÂscy. Søownik biograficzny, KrakoÂw 2003, Nakøad wøasny, s. 173, 1 nlb., il.
Autora recenzowanej ksiaÎzÇki poznaøem przed 10 laty gøoÂwnie poprzez
wymianeÎ ksiaÎzÇek historycznych. Raz czy drugi gosÂciøem go w naszym
warszawskim klasztorze. CzeÎsÂciej jednak spotykalisÂmy sieÎ w naszym domu gøoÂwnym w Krakowie. Wtedy miaøem okazjeÎ prowadzicÂ z nim døugie
dialogi na tematy historyczne, m.in. snulisÂmy plany wspoÂlnych opracowanÂ. Poznawszy go blizÇej, zaproponowaøem mu wspoÂøpraceÎ w wydaniu
materiaøoÂw z sesji posÂwieÎconej 100-leciu konstytucji apostolskiej Felicitate
quadam Leona XIII o zjednoczeniu rodzin franciszkanÂskich, ktoÂra odbyøa
sieÎ w 1997 r. w WyzÇszym Seminarium Duchownym Prowincji Matki BozÇej
Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Krakowie±Bronowicach Wielkich. CheÎtnie zgodziø sieÎ i przeprowadziø gruntownaÎ korekteÎ jeÎzykowaÎ
tekstoÂw wygøoszonych referatoÂw. Dlatego w publikacji, ktoÂra ukazaøa
sieÎ pt. Zjednoczenie Zakonu Braci Mniejszych w 1897 r. Geneza ± Przebieg ± Konsekwencje, PoznanÂ 2001, ¹Biblioteka StudioÂw FranciszkanÂskichº, t. 6, umiesÂciøem go w gronie trzech jej redaktoroÂw obok A.S.
Warota OFM i piszaÎcego te søowa.
Mile wspominajaÎc teÎ wspoÂøpraceÎ, chciaøem jaÎ kontynuowacÂ przy wydaniu pozycji recenzowanej. Zainteresowaøem sieÎ niaÎ w momencie, gdy
zøozÇyø jaÎ do druku w redakcji wspomnianej ¹Biblioteki StudioÂw FranciszkanÂskichº. Po przeczytaniu zaproponowaøem autorowi pewne zmiany
w kompozycji ksiaÎzÇki oraz uzupeønienie biografii trzema nieznanymi mu
nazwiskami biskupoÂw z Zakonu Braci Mniejszych, przy czym dwoÂch
wywodziøo sieÎ ze sÂrodowisk polonijnych: Kazimierz Rembert Kowalski
i Augustyn JoÂzef Sepinski, natomiast trzeci Anzelm Reinhard Pietrulla
pochodziø ze SÂlaÎska. Zadeklarowaøem przy tym gotowosÂcÂ udosteÎpnienia
posiadanych materiaøoÂw do ich zÇyciorysoÂw. MojaÎ oferteÎ przedstawiøem
w lisÂcie z 6 V 2003 r., proponujaÎc spotkanie w Krakowie w celu blizÇszego
omoÂwienia problemu. Terminy podane przeze mnie nie odpowiadaøy mu,
dlatego odpowiedziaø listem z 15 tegozÇ miesiaÎca, w ktoÂrym m.in. napisaø:
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¹Nie ma tezÇ potrzeby pozostawiania dla mnie anonsowanych materiaøoÂw,
gdyzÇ dysponujeÎ wøasnymi ± wystarczajaÎcymi do skresÂlenia biogramoÂw
biskupoÂw A.R. Pietrulli, R.K. Kowalskiego. Co sieÎ tyczy z kolei A. Sepinskiego, to ± po dodatkowym zasieÎgnieÎciu opinii ± nie widzeÎ uzasadnienia
dla uwzgleÎdnienia jego osoby w opracowanym przeze mnie søowniku, nie
byø on bowiem zwiaÎzany z PolskaÎ, ani tezÇ ze sÂrodowiskami polonijnymi,
a jedynie jego dalsi przodkowie wywodzili sieÎ z ziem polskich, podczas
gdy przywiaÎzanie jego samego do polskosÂci byøo ± na ile mi wiadomo ±
zÇadne. Polscy przodkowie w ktoÂrymsÂ tam pokoleniu wstecz i polsko
brzmiaÎce nazwisko (zresztaÎ znieksztaøcone) ± to nie saÎ wystarczajaÎce
podstawy dla czynienia z tego arcybiskupa «polskiego» hierarchy. PrzyjeÎte przeze mnie kryteria wyjasÂniøem zresztaÎ we wsteÎpie, podobnie jak
zasadnosÂcÂ wyodreÎbnienia i zbiorczego zaprezentowania biskupoÂw ze sÂrodowisk polonijnych, a nie wkomponowywania informacji o nich w zasadniczy korpus biogramoÂw. Dlatego tezÇ za zawartaÎ w ostatnim lisÂcie Wielebnego Ojca sugestieÎ odnosÂnie do wprowadzenia zmian w konstrukcji
ksiaÎzÇki dzieÎkujeÎ, ale z niej nie skorzystam. Zawsze natomiast jestem
gotoÂw uwzgleÎdnicÂ zasadne uwagi merytoryczne, w rodzaju wskazania
mozÇliwych niesÂcisøosÂci czy zgoøa omyøek, ktoÂre wszak kazÇdemu autorowi
± czasami chocÂby przez nieuwageÎ ± mogaÎ sieÎ traficÂº.
KserokopieÎ tegozÇ listu przesøaøem do wiadomosÂci o. Salezemu Tomczakowi OFM, redaktorowi ¹Biblioteki StudioÂw FranciszkanÂskichº.
I jakkolwiek nie uzalezÇniaø on druku ksiaÎzÇki od zastosowania sieÎ autora
do moich uwag, to tenzÇe zrezygnowaø z jej publikacji w rzeczonej serii.
Postanowiø jaÎ wydacÂ wøasnym nakøadem. Trzeba przyznacÂ, zÇe w tej dziedzinie wykazuje godnaÎ podziwu determinacjeÎ. Dla zdobycia finansoÂw
potrafi pukacÂ do drzwi roÂzÇnych osoÂb, nie zrazÇajaÎc sieÎ odmowaÎ. Tak tezÇ
byøo z omawianaÎ przez nas ksiaÎzÇkaÎ, ktoÂraÎ ± jak mi wiadomo od samego
autora ± opracowaø z okazji 550-lecia obecnosÂci Zakonu Braci Mniejszych
BernardynoÂw w Polsce (1453-2003) i liczyø, zÇe zostanie wydana przez
ProwincjeÎ Niepokalanego PoczeÎcia NajsÂwieÎtszej Maryi Panny Zakonu
Braci Mniejszych, ktoÂra wciaÎzÇ posøuguje sieÎ popularnaÎ nazwaÎ prowincji
bernardynÂskiej. O. prof. dr hab. Wiesøaw Murawiec, wywodzaÎcy sieÎ z niej,
n.b. promotor pracy magisterskiej p. Prokopa, napisaø w zwiaÎzku z tym
recenzjeÎ wydawniczaÎ. Nie znam powodu, dlaczego ksiaÎzÇki nie wydano.
Autor zøozÇyø nasteÎpnaÎ oferteÎ publikacji swej ksiaÎzÇki zaprzyjazÂnionemu
z nim o. Wacøawowi Michalczykowi OFM, gwardianowi klasztoru w Pilicy-Biskupicach w zwiaÎzku z zamierzonaÎ na rok 2003 koronacjaÎ øaskami

Â WIENIA
RECENZJE I OMO

453

søynaÎcego obrazu Matki BozÇej SÂniezÇnej Opiekunki Rodzin. Nie zostaøa
jednak przyjeÎta chyba dlatego, zÇe luzÂno zwiaÎzana byøa z uroczystosÂciaÎ.
O trzeciej proÂbie edytorskiej juzÇ wiemy. Dopiero zatem za czwartym
podejsÂciem udaøo sieÎ autorowi wydacÂ omawianaÎ przez nas pozycjeÎ i to
dzieÎki wsparciu finansowemu ksieÎzÇy biskupoÂw: Ignacego JezÇa, biskupa
seniora diecezji koszalinÂsko-koøobrzeskiej i Albina Maøysiaka CM, biskupa seniora archidiecezji krakowskiej oraz ks. infuøata Jerzego Bryøy
z Krakowa. JestesÂmy wdzieÎczni autorowi, sponsorom, a takzÇe o. biskupowi Antoniemu Pacyfikowi Dydyczowi OFMCap, ordynariuszowi diecezji
drohiczynÂskiej, autorowi søowa wsteÎpnego, zÇe dzieÎki nim otrzymalisÂmy
kolejny przyczynek do naszej historii.
Autor po ukazaniu sieÎ ksiaÎzÇki nadesøaø mi jaÎ wraz z innaÎ swojaÎ publikacjaÎ, doøaÎczajaÎc list z 21 XI 2003 r. nasteÎpujaÎcej tresÂci:
¹Wielebny Ojcze,
Pomny na okazywanaÎ niegdysÂ przychylnosÂcÂ, ofiarujeÎ w zaøaÎczeniu
dwie ostatnie moje publikacje ksiaÎzÇkowe wøasnego autorstwa. BycÂ mozÇe, nie spotkajaÎ sieÎ one z nazbyt zÇyczliwym przyjeÎciem, a jedna doczeka
sieÎ nawet jakichsÂ krytycznych uwag w ramach mniej czy bardziej obszernego tekstu recenzyjnego, zdaÎzÇyøem sieÎ juzÇ wszakzÇe do tego przyzwyczaicÂ,
zÇe recenzenci raz raczaÎ pochwaøami, kiedy indziej znoÂw ganiaÎ, chocÂ niejednokrotnie nie ma to wiele wspoÂlnego z meritum. To oczywisÂcie uwaga
natury ogoÂlnej, ale kto wie, czy z czasem nie nabierze ona bardziej
«personalnego» wymiaruº.
Trzeba przyznacÂ, zÇe tresÂcÂ listu nie zacheÎcaøa do recenzji. Postanowiøem zatem jaÎ odøozÇycÂ w nadziei, zÇe czas ostudzi emocje albo podejmie sieÎ
tego zadania inny historyk, chocÂby o. Roland Prejs OFMCap, znany
z uprawiania tematyki franciszkanÂskiej w szerokim spektrum zaroÂwno
czasowym, jak i problemowym. Skoro jednak, mimo upøywu 6 lat od
ukazania sieÎ ksiaÎzÇki, tak sieÎ nie staøo, postanowiøem napisacÂ jej recenzjeÎ, bo jestem przekonany, zÇe na niaÎ ze wszech miar zasøuguje. Czytelnikowi zasÂ pozostawiam oceneÎ co do jej strony merytorycznej1.
ZaczneÎ od podkresÂlenia zalet omawianej publikacji. Przede wszystkim nalezÇy podniesÂcÂ, zÇe jest pracaÎ pionierskaÎ. Dalej, zÇe autor nie tylko
w peøni wykorzystaø istniejaÎcaÎ literatureÎ przedmiotu, ale sieÎgnaÎø takzÇe do
zÂroÂdeø zaroÂwno reÎkopisÂmiennych, jak tezÇ drukowanych. Dotarcie do ma1

nego.

Nie beÎdaÎc mediewistaÎ, ograniczam swoje uwagi do biskupoÂw okresu nowozÇyt-
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teriaøoÂw pierwszego rodzaju uøatwiøo mu ich udosteÎpnienie w wersji elektronicznej. Idzie tu gøoÂwnie o zÂroÂdøa odnoszaÎce sieÎ do franciszkanoÂw
konwentualnych. W mniejszym stopniu sieÎgaø do archiwalioÂw bernardynÂskich i reformackich. Przy osobach pochodzaÎcych z XVIII stulecia wykorzystaø wspoÂøczesnaÎ praseÎ. Wszystkie prace K.R. Prokopa, a wieÎc takzÇe
i recenzowanaÎ, cechuje bogactwo jeÎzyka polskiego, stylu, bycÂ mozÇe miejscami zbyt kwiecistego i archaizujaÎcego, niepozbawionego jednak uroku.
Zadziwia wreszcie dociekliwosÂcÂ autora w dochodzeniu do sedna sprawy,
jak chocÂby w zÇyciorysie niedoszøego biskupa reformackiego Franciszka
Janiszewskiego (s. 71-76). NiezalezÇnie od tego odnoszeÎ wrazÇenie, zÇe posÂwieÎciø tej kwestii zbyt duzÇo miejsca, bo azÇ pieÎcÂ stron. OczywisÂcie zwykøaÎ
pomyøkaÎ drukarskaÎ jest jego pobyt w klasztorze zakroczymskim, zamiast
zakliczynÂskim.
OproÂcz waloroÂw ksiaÎzÇki zacheÎciøy mnie do podjeÎcia sieÎ jej recenzji
dwie inne okolicznosÂci. OtoÂzÇ, jak przystaøo na recenzenta, przyøozÇyøem sieÎ
do publikacji ¹ze szkieøkiem i okiemº. ZauwazÇyøem, zÇe autor, stawiajaÎc na
poczaÎtku spraweÎ tak pryncypialnie, nie do konÂca pozostaø konsekwentny
w realizacji przyjeÎtych kryterioÂw. Od razu bowiem z trzech zÇyciorysoÂw
zaproponowanych przeze mnie zaakceptowaø dwa, mianowicie K.R. Kowalskiego i A.R. PietrulleÎ. Przy czym pierwszego umiesÂciø w zbiorczym
rozdziale dla biskupoÂw polonijnych, a drugiego w gøoÂwnym korpusie
søownika, nie wyjasÂniajaÎc ani søowem, dlaczego tak czyni. Tymczasem
wøasÂnie w odniesieniu do K.R. Kowalskiego dysponujeÎ zÂroÂdøami, ktoÂre
sÂwiadczaÎ, zÇe czuø sieÎ Polakiem2. Natomiast co do polskich korzeni A.R.
Pietrulli mozÇna miecÂ waÎtpliwosÂci, poza pochodzeniem ze SÂlaÎska. Informacja zasÂ podana w jego zÇyciorysie, zÇe ani razu nie odwiedziø stron
rodzinnych, zdaje sieÎ przesaÎdzacÂ na niekorzysÂcÂ omawianej sprawy. Co
wieÎcej, po trzech latach uznaø za polskiego arcybiskupa roÂwniezÇ A.J.
Sepinskiego3. Skoro w tym czasie zmieniø swoje zdanie w tej ostatniej
kwestii, to mozÇe okazÇe sieÎ roÂwniezÇ bardziej skøonny do rewizji innych
2
PochodzaÎ z Archiwum Polonijnej Prowincji WniebowzieÎcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Pulaski, Wis. (USA), w ktoÂrym przeprowadziøem kwerendeÎ jesieniaÎ
1983 r. Chciaøem je udosteÎpnicÂ K.R. Prokopowi, ale z nich nie skorzystaø. PosøuzÇaÎ
w przyszøosÂci do napisania obszerniejszego zÇyciorysu biskupa z podkresÂleniem jego
powiaÎzanÂ z PolskaÎ.
3
K.R. Prokop, Sukcesja apostolska polskich biskupoÂw franciszkanÂskich z trzech
ostatnich stuleci (XVIII- XX w.), ¹Studia FranciszkanÂskieº 16(2006), s. 245-266, zwøaszcza s. 259-260.
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przyjeÎtych woÂwczas kryterioÂw. ZaczneÎ od uwag na temat kompozycji
publikacji. Podobnie jak przed jej wydaniem, nadal uwazÇam, zÇe wszystkie
zawarte w niej zÇyciorysy powinny bycÂ umieszczone w porzaÎdku alfabetycznym w gøoÂwnym korpusie ksiaÎzÇki i zawieracÂ peønaÎ prawdeÎ o danej
osobie. Tak bowiem czyni ogoÂø søownikoÂw biograficznych, w ktoÂrych poszukuje sieÎ informacji o konkretnej postaci. StaÎd øatwosÂcÂ dotarcia do niej
ma tu podstawowe znaczenie. Nie sieÎgajaÎc daleko, wzorem mozÇe bycÂ
cytowane przez K.R. Prokopa dzieøo autorstwa Agaty i Zbigniewa Judyckich W søuzÇbie Bogu i sÂwiatu. Søownik biograficzny. Polscy i polskiego
pochodzenia kapøani, zakonnicy i siostry zakonne peøniaÎcy posøugeÎ
w roÂzÇnych krajach sÂwiata. Anno Domini 2002, TorunÂ 2002, Oficyna Wydawnicza Kucharski4. Tymczasem nasz autor ukryø niekompletne biografie franciszkanÂskich biskupoÂw ze sÂrodowisk polonijnych w zbiorczym
rozdziale, zmuszajaÎc czytelnika do lektury caøosÂci, skoro nawet nie wymieniø postaci w spisie tresÂci. KorzystajaÎcych z opracowania søownikowego nie interesujaÎ roÂwniezÇ roztrzaÎsania, czy poszczegoÂlni hierarchowie
nalezÇaÎ do episkopatu kraju, w ktoÂrym aktualnie zÇyjaÎ i pracujaÎ, czy tezÇ
polskiego (s. 12). Tego rodzaju rozwazÇania przeprowadza sieÎ w monografiach pojedynczych osoÂb. Polskie pochodzenie jest bowiem faktem obiektywnym, czyli takim, ktoÂry nie podlega dyskusji i to niezalezÇnie od tego,
czy ktosÂ przyznaje sieÎ do swych korzeni, a nawet czuje sieÎ Polakiem, czy
wyøaÎcznie obywatelem kraju osiedlenia. Obydwie ojczyzny, zaroÂwno
miejsca urodzenia, jak tezÇ osiedlenia, w roÂwnym stopniu majaÎ prawo
przyznawacÂ sieÎ do wybijajaÎcej sieÎ osobistosÂci. O takie zasÂ postacie tutaj
chodzi, wszak z nieudacznikami nikt nie zechce miecÂ nic wspoÂlnego,
zgodnie zresztaÎ z przysøowiem, zÇe ¹sukces ma wielu ojcoÂw, a kleÎska bywa
sierotaÎº.
Przy tak maøej liczbie synoÂw sÂw. Franciszka powoøanych do godnosÂci
biskupiej w ich bez maøa osÂmiowiekowej obecnosÂci w Polsce chciaøoby sieÎ
przeczytacÂ nieco obszerniejsze biografie, zwøaszcza tych sposÂroÂd nich,
ktoÂrzy na to sobie zasøuzÇyli, a zÂroÂdøa pozwalajaÎ. Jednym z takich byø na
pewno Adam Prosper BurzynÂski, jedyny biskup, ktoÂry wyszedø z grona
Zakonu Braci Mniejszych ReformatoÂw. CzytajaÎc jego biogram, czuje sieÎ
duzÇy niedosyt tym bardziej, zÇe jego zÇycie i dziaøalnosÂcÂ byøy przedmiotem
rozprawy doktorskiej ks. Piotra Wøoczyka CM, napisanej pod kierunkiem
profesora dra hab. Stefana Kieniewicza na Uniwersytecie Warszawskim,
4

K.R. Prokop, Polscy biskupi franciszkanÂscy, s. 40, 79, 115, 156.
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a autor wydrukowaø najwazÇniejsze osiaÎgnieÎcia swej pracy. K.R. Prokop
zresztaÎ je zacytowaø w bibliografii, ale ich w peøni nie wykorzystaø. Drugim
biskupem, ktoÂry zasøuzÇyø sobie na podobne potraktowanie, byø Beniamin
Piotr Paweø SzymanÂski, kapucyn. Obydwaj godni saÎ tak wzorowo napisanego zÇyciorysu, jakim jest biogram biskupa A.R. Pietrulli.
Teraz kilka uwag o sprawach szczegoÂøowych. ZÇycie zakonne zawsze
zaczynaøo sieÎ ceremoniaÎ obøoÂczyn kandydata w nowicjacie, ktoÂremu przy
tej okazji nadawano nowe imieÎ. Niesøusznie zatem autor kilkakrotnie
napisaø, zÇe czyniono to przy profesji5. W zakonach zÇebrzaÎcych kandydat
wsteÎpuje do zakonu w konkretnej prowincji. Dlatego wazÇna jest dokøadna
informacja o niej, a takiej zabrakøo w zÇyciorysach: Augustyna Januszewicza, BøazÇeja Kruszyøowicza (obydwaj w warszawskiej prowincji franciszkanoÂw konwentualnych) i Stanisøawa Padewskiego (krakowska prowincja kapucynoÂw). B. Kruszyøowicz uzyskaø w 1958 r. sÂwiadectwo dojrzaøosÂci w Liceum Korespondencyjnym, ktoÂre miesÂciøo sieÎ w gmachu I Liceum OgoÂlnoksztaøcaÎcego im. B. Nowodworskiego w Krakowie na Groblach, nie eksternistycznie w tymzÇe Liceum. PiszaÎcy te søowa zna teÎ spraweÎ
z autopsji jako kolega z blizÂniaczej klasy.
W bardzo szczegoÂøowym zÇyciorysie bpa A.P. Dydycza zabrakøo informacji, zÇe na urzaÎd definitora generalnego wybierano go dwukrotnie na
szesÂcioletnie kadencje, czyli na kapituøach generalnych w 1982 i 1988 r.,
zatem øaÎcznie na 12 lat. Nie odnotowano tezÇ wazÇnego wydarzenia, zÇe po
otrzymaniu w dniu 10 VII 1994 r. sakry biskupiej w katedrze PrzenajsÂwieÎtszej TroÂjcy w Drohiczynie odbyø ingres do tejzÇe katedry. W biografii
biskupa S. Padewskiego opuszczono informacjeÎ, z czyich raÎk przyjaÎø sakreÎ
biskupiaÎ. OtoÂzÇ gøoÂwnym konsekratorem byø abp Antonio Franco, nuncjusz apostolski na Ukrainie, a wspoÂøkonsekratorami abp Marian Jaworski, metropolita lwowski i bp Jan OlszanÂski, ordynariusz kamieniecki.
WyzÇsze Seminarium Duchowne w Rydze nie byøo ¹jedynym w ZSRRº
(s. 162). Owszem, byøo takim, ale dla kandydatoÂw pochodzaÎcych spoza
Litwy. Istniaøo bowiem drugie seminarium w Kownie dosteÎpne wyøaÎcznie
dla LitwinoÂw.
Z mysÂlaÎ o przyszøych badaczach podajmy podstawowe informacje
o zÇyciu opuszczonego w søowniku abpa A.J. Sepinskiego. JoÂzef Antoni
SzczepinÂski, od 1951 r. Sepinski, urodziø sieÎ 26 VII 1900 r. w Saint-Julien5
K.R. Prokop, Polscy biskupi franciszkanÂscy, s. 28, 41, 50, 92, 114-116, 126, 129,
132, 144, 150.
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les-Metz (Moselle) we Francji. Ojciec jego Franciszek byø Polakiem
i pochodziø z powiatu tczewskiego, wyjechaø na polecenie rzaÎdu pruskiego do Lotaryngii. Tam po sÂmierci swej pierwszej zÇony powtoÂrnie sieÎ ozÇeniø
z ZofiaÎ Messer, NiemkaÎ. JoÂzef Antoni byø najstarszym z siedmiorga dzieci
tego maøzÇenÂstwa. Dnia 30 I 1919 r. wstaÎpiø do Zakonu Braci Mniejszych
w strasburskiej prowincji sÂw. Paschalisa, gdzie otrzymaø imieÎ Augustyn
i po roku zøozÇyø sÂluby zakonne, a nasteÎpnie odbyø studia filozoficzno-teologiczne. Dnia 20 XII 1924 r. przyjaÎø sÂwieÎcenia kapøanÂskie. NasteÎpnie
odbyø studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego i teologii na
Uniwersytecie w Strasburgu, uwienÂczone doktoratami z obydwu tych
dyscyplin. Jego praca doktorska La psychologie du Christ chez Saint
Bonaventure, wydana w 1948 r. w ParyzÇu, zostaøa uznana przez krytykeÎ
za najlepszaÎ z dotychczas napisanych na ten temat oraz jako powazÇny
wkøad do poznania doktryny sÂw. Bonawentury i jego wieku. W swej
prowincji peøniø odpowiedzialne funkcje, m.in. rektora NizÇszego Seminarium ± Kolegium FranciszkanÂskiego, definitora i prowincjaøa (1938-1945).
Gdy w 1945 r. papiezÇ Pius XII mianowaø caøy zarzaÎd zakonu, o. Augustyn
zostaø definitorem generalnym dla jeÎzyka francuskiego. Byø roÂwnoczesÂnie
redaktorem urzeÎdowego organu zakonu ¹Acta Ordinis Fratrum Minorumº i kilkakrotnie wizytatorem generalnym. Generaøem zakonu wybrano go na kapitule generalnej w 1951 r. Dopiero woÂwczas uprosÂciø swoje
polskie nazwisko na Sepinski, by uøatwicÂ jego wymawianie obcokrajowcom, zwøaszcza Wøochom. Ponownie wybrano go na ten najwyzÇszy urzaÎd
w zakonie w 1957 r. i to na okres 12 lat. PapiezÇ Paweø VI dnia 2 X 1965 r.
mianowaø go delegatem apostolskim Jerozolimy i Palestyny oraz Cypru,
wynoszaÎc roÂwnoczesÂnie do godnosÂci tytularnego arcybiskupa Assuri. SakreÎ biskupiaÎ przyjaÎø dnia 21 XI tego roku w kosÂciele sÂw. Grzegorza VII
w Rzymie, nieopodal siedziby Kurii Generalnej Zakonu, z raÎk kardynaøa
Hamleto Cicognani, Sekretarza Stanu, przy wspoÂøudziale Alberta Gori,
øacinÂskiego patriarchy Jerozolimy i Pawøa J. Schmitta, biskupa Metzu,
diecezji miejsca jego urodzenia. W latach 1969-1975 byø nuncjuszem apostolskim w Urugwaju. Gdy ukonÂczyø 75 rok zÇycia, zøozÇyø swoÂj urzaÎd
i przenioÂsø sieÎ do Neapolu, gdzie zamieszkaø w klasztorze ¹La Palmaº,
w ktoÂrym zmarø dnia 31 XII 1978 r.6
6

¹Acta Ordinis Fratrum Minorumº 64(1945)±93(1979), passim; ¹Przewodnik
Katolickiº 1966 nr 19, s. 170; nr 20, s. 182; ¹Tygodnik Powszechnyº 19(1965) nr 47,
s. 7; 20(1966) nr 1, s. 5; ¹Pietas et Studium. Pismo KlerykoÂw WSD Prowincji Matki
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WaÎtpieÎ, zÇeby autor podjaÎø sieÎ drugiego wydania omawianego søownika, chocÂ prozopografia episkopatu polskiego wciaÎzÇ zajmuje w jego twoÂrczosÂci sporo miejsca. Co najmniej poøowa polskich diecezji, zwøaszcza
sieÎgajaÎcych swymi poczaÎtkami okresu I Rzeczypospolitej, otrzymaøa
przezenÂ opracowane zÇyciorysy biskupoÂw, do ktoÂrych wydania wieÎkszosÂcÂ
sieÎ przyøozÇyøa. Niemniej opublikowaøem swoje przemysÂlenia nad jego
søownikiem polskich biskupoÂw franciszkanÂskich, aby skorygowacÂ bøeÎdy.
Czyniøem to roÂwniezÇ z nadziejaÎ, zÇe przydadzaÎ sieÎ one komukolwiek, kto
zechce korzystacÂ z omawianego søownika albo kontynuowacÂ rozpoczeÎte
badania nad tym tematem.
BozÇej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Krakowieº, mszp., 1957 nr 2-3; 1960,
s. 67-68; 1962, s. 65-67; 1966, s. 45-48; 1981 nr 1, s. 12-16; teczka z materiaøami do
zÇyciorysu, m.in. wspomnienia i zdjeÎcia udosteÎpnione do skopiowania przez czøonkoÂw
jego rodziny naturalnej za posÂrednictwem o. Grzegorza Bøocha OFM z Poznania,
w posiadaniu autora, ktoÂry w przyszøosÂci na ich podstawie oraz innych dokumentoÂw
zamierza opracowacÂ obszerniejszy zÇyciorys A. Sepinskiego z podkresÂleniem jego
polskich korzeni i poÂzÂniejszych relacji.

MACIEJ SADOWSKI CSSR
ElzÇbieta Matyaszewska, ¹WierzeÎ w cuda nie od dzisÂº. Religia w zÇyciu
i twoÂrczosÂci Jana Matejki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin
2007, s. 182.
Wielki polski pisarz i noblista Henryk Sienkiewicz wypowiedziaø
u progu XX w. znamiennaÎ sentencjeÎ: ¹NaroÂd bez wøasnej historii jest
jak czøowiek, ktoÂry straciø pamieÎcÂº. To zdanie odnosi sieÎ niezmiennie
do wszystkich wspoÂlnot i spoøecznosÂci, ktoÂre pragnaÎ zachowacÂ wøasnaÎ
tozÇsamosÂcÂ i charyzmat, bo wytyczycÂ drogeÎ w przyszøosÂcÂ jasno i rozumnie
mozÇna tylko wtedy, gdy zna sieÎ sÂciezÇkeÎ, ktoÂra przywiodøa ku terazÂniejszosÂci. Søowa owego Sienkiewiczowskiego imperatywu byøy szczegoÂlnie
aktualne w dobie najwieÎkszej dziejowej proÂby, jakim byø dla PolakoÂw
okres niewoli narodowej. Przez caøy wiek XIX na wieloraki sposoÂb swoistaÎ wyspaÎ wolnosÂci posÂrodku germanizacyjnych i rusyfikacyjnych zakusoÂw oraz miejscem kultywowania tradycji narodowej byø KrakoÂw ± totius
Poloniae urbs celeberrima, jak gøosi napis z barokowego sztychu Mateusza
Meriana. TenzÇe sam KrakoÂw, z jednej strony skazany przez austriackiego
zaborceÎ na zapomnienie i dewastacjeÎ, z drugiej zasÂ beÎdaÎcy wciaÎzÇ skarbnicaÎ narodowych pamiaÎtek i zøotaÎ ksieÎgaÎ historii podzielonego narodu, byø
przeciezÇ wymazanej z map Europy ¹Polski sercem, a narodowosÂci ogniskiem sÂwieÎtymº i siedliskiem niezøomnego narodowego ducha1. Z podwawelskiego grodu promieniowaø na wszystkie zabory oÂw genius loci, romantyczny mit sÂwieÎtego miejsca PolakoÂw, beÎdaÎcy zÂroÂdøem pokrzepienia
i nadziei. XIX-wieczny KrakoÂw staø sieÎ niezwykøaÎ ¹scenaÎ narodowego
spektakluº i archetypem matecznika odrodzonej Ojczyzny2. KrakoÂw
oÂwczesny byø jednak nie tylko centrum polskiego zÇycia naukowego
i kulturalnego, ale roÂwniezÇ najwazÇniejszym osÂrodkiem zÇycia religijnego
na caøym obszarze dawnej Rzeczpospolitej. Bujny rozkwit religijnosÂci
1

M. Borowiejska-Birkmajerowa, Serce Polski. Zabytki i sÂwiadomosÂcÂ narodowa,
KrakoÂw 1991, s. 113.
2
Por. J. BieniarzoÂwna, J.M. Maøecki, Dzieje Krakowa, t. 3, KrakoÂw w latach
1796-1918, KrakoÂw 1979, s. 55-61.
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sprawiø, izÇ groÂd u stoÂp Wawelu nazywany byø ¹polskim Rzymemº. TeÎ
szczegoÂlnaÎ i zupeønie bezprecedensowaÎ symbiozeÎ wiary i kultury zapewniali wielcy krakowianie, wsÂroÂd ktoÂrych poczesne miejsce zajaÎø ¹kroÂl
Duchº malarstwa polskiego ± Jan Matejko.
ZÇycie i twoÂrczosÂcÂ tego najwieÎkszego polskiego malarza historycznego
zostaøy juzÇ powielekrocÂ i na roÂzÇne sposoby opisane w licznych monografiach i opracowaniach biograficznych. W 2007 r. na polskim rynku wydawniczym pojawiøa sieÎ jednak ksiaÎzÇka wyjaÎtkowa i pionierska w sposobie
ujeÎcia zÇycia oraz twoÂrczych dokonanÂ Jana Matejki poprzez pryzmat jego
zÇarliwej religijnosÂci. Temat ten podjeÎøa w swej dysertacji ElzÇbieta Matyaszewska ± historyk sztuki zwiaÎzany m.in. z Katolickim Uniwersytetem
Lubelskim Jana Pawøa II. Swojej liczaÎcej 182 stron ksiaÎzÇce autorka nadaøa znamienny tytuø: ¹WierzeÎ w cuda nie od dzisÂº. Religia w zÇyciu
i twoÂrczosÂci Jana Matejki. Monografia zostaøa podzieliøa na 3 rozdziaøy,
opatrzona wsteÎpem, aneksami oraz dodatkiem w postaci wyboru ilustracji
33 dzieø artysty.
Opracowanie E. Matyaszewskiej ma charakter interdyscyplinarny,
dlatego wymagaøo od autorki erudycji i znajomosÂci metodologii stricte
historycznej, a takzÇe teologicznej, a nade wszystko ogromnej wiedzy
z zakresu historii sztuki. SÂwiadczy o tym chocÂby konstrukcja ksiaÎzÇki,
ktoÂra posiada jakoby dwa bloki tematyczne: biograficzno-mistyczny i artystyczny.
Pierwszy rozdziaø dysertacji posÂwieÎcony zostaø zÇyciorysowi Jana Matejki. Zostaø on jednak zaprezentowany w aspekcie ¹sumy jego osobistych
przemysÂlenÂ i duchowych rozterek, skonfrontowanych z rzeczywistosÂciaÎ
i misjaÎ, jakaÎ sam siebie obarczyøº (s. 6). Autorka w interesujaÎcy sposoÂb
prowadzi czytelnika przez meandry duchowych poszukiwanÂ i fascynacji
w kolejnych etapach zÇycia Matejki. RoÂwnie przekonywajaÎco rozwiewa
ona waÎtpliwosÂci i znaki zapytania dotyczaÎce rodzinnych dylematoÂw dwuwyznaniowej rodziny artysty, a odwoøujaÎc sieÎ do roÂzÇnej proweniencji
zÂroÂdeø, posteÎpuje w zgodzie z podstawowymi kanonami warsztatu historyka. Takie ujeÎcie zÇycia Matejki, widziane przez pryzmat jego religijnosÂci,
pozwala bezsprzecznie niejako na nowo odkrycÂ osobowosÂcÂ wielkiego
artysty i dostrzec zÂroÂdøa zaroÂwno jego zanurzonej w mistycyzmie maestrii, jak i sÂladoÂw posteÎpujaÎcej z wiekiem megalomanii. Ten aspekt duchowych inspiracji artystycznych Matejki zostaø rozwinieÎty w rozdziale drugim, do ktoÂrego punktem wyjsÂcia jest konfrontacja tresÂci religijnych
z tematykaÎ zrealizowanych przez malarza dzieø po to, by rzetelnie uzasad-
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nicÂ tezeÎ o tym, jak na Matejkowski katolicyzm wyjaÎtkowy wpøyw wywarøy
duchowosÂcÂ i charyzmat zgromadzenia zmartwychwstanÂcoÂw.
Rozdziaø trzeci dysertacji posÂwieÎcony zostaø w caøosÂci analizie waÎtkoÂw
religijnych w spusÂcizÂnie artystycznej Matejki ± z caøym zasobem romantycznej symboliki i tak charakterystycznego dla tego nurtu sztuki polskiej
prowidencjalizmu. Autorka opracowania, mimo swych kompetencji i predyspozycji badawczych, pozostaje niezwykle oszczeÎdna w deliberacji nad
zagadnieniem form, kolorystyki i kompozycji obrazoÂw Matejki, pragnaÎc
pozostacÂ wiernaÎ zamysøowi odkrywania owego ¹drugiego dna Matejkowskiego ouvreº (s. 9).
Omawiana praca oproÂcz swych waloroÂw merytorycznych jest napisana
i wydana bardzo starannie. JeÎzyk narracji historycznej, jaki zastosowaøa
autorka, szczegoÂlnie w dwoÂch pierwszych rozdziaøach, sytuuje jaÎ w pozytywistycznej ¹szkole opowiadajaÎcejº historieÎ. Zebrany materiaø faktograficzny zostaø zreferowany w sposoÂb niezwykle plastyczny i pøynny, retorycznie bez zarzutu, na dodatek opatrzony rzeczowym komentarzem sine
ira et studio. Do nielicznych mankamentoÂw pracy nalezÇy formuøa bibliografii (s. 159-162), zaprezentowanej jedynie w wyborze. To ograniczenie
wydaje sieÎ niezrozumiaøe, zwazÇywszy na wysoki poziom merytoryczny
i objeÎtosÂcÂ ksiaÎzÇki. Metodologiczny brak wyroÂzÇnienia zÂroÂdeø wsÂroÂd podanych pozycji bibliograficznych, jest roÂwniezÇ niestandardowy.
W warstwie teologicznej i faktograficznej zdarzajaÎ sieÎ autorce drobne
potknieÎcia, np. w sformuøowaniu ¹Zakon (sic!) Zgromadzenia Zmartwychwstania PanÂskiegoº (s. 44). Razi tu tezÇ niekonsekwencja w stosowaniu oficjalnej nazwy tej kongregacji (s. 56, przyp. 48). PostacÂ ¹Mario
d'Avianoº (s. 71), pojawiajaÎca sieÎ w konteksÂcie Odsieczy WiedenÂskiej,
to w rzeczywistosÂci kapucyn Marco d'Aviano (1631-1691). Podany cytat
z Ewangelii wg sÂw. Jana: ¹èazarzu, wyjdzÂ z grobuº (s. 88), brzmi roÂzÇnie
w roÂzÇnych przekøadach, np. w Biblii TysiaÎclecia (wydanie 3) nasteÎpujaÎco:
¹èazarzu, wyjdzÂ na zewnaÎtrzº (J 11, 43). Dobrze wieÎc byøoby podacÂ
w przypisie adnotacjeÎ o wykorzystanym tøumaczeniu. Autorka stwierdza
tezÇ, jakoby Matejko niesøusznie ¹do grona prorokoÂw starotestamentalnych zaliczyø Jana Chrzciciela, mimo izÇ jego postacÂ i dziaøalnosÂcÂ opisana
jest juzÇ w Nowym Testamencieº, gdy tymczasem sÂw. Jan Chrzciciel, øaÎczaÎc
obie Tradycje, byø i jest powszechnie uznawany za ostatniego proroka
Starego Zakonu3. Autorka mylnie podaje tezÇ rok 1924 jako dateÎ oficjal3

Por. J. Gnilka, Jezus z Nazaretu. OreÎdzie i dzieje, KrakoÂw 1997, s. 53.
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nego ustanowienia sÂwieÎta KroÂlowej Korony Polskiej (s. 81, przyp. 64).
Gwoli sÂcisøosÂci nalezÇaøo zaznaczycÂ, izÇ juzÇ papiezÇ sÂw. Pius X w 1908 r.
pozwoliø na wpisanie do Litanii loretanÂskiej wezwania ¹KroÂlowo Korony
Polskiejº, rok poÂzÂniej zasÂ na prosÂbeÎ sÂw. abpa JoÂzefa Bilczewskiego ustanowiø sÂwieÎto KroÂlowej Korony Polskiej dla metropolii lwowskiej i diecezji
przemyskiej, zasÂ Benedykt XV w 1920 r. zatwierdziø je dla caøego KosÂcioøa
polskiego. Ostatecznie Pius XI dnia 12 listopada 1923 r. wyznaczyø to
sÂwieÎto na 3 maja4. MozÇna roÂwniezÇ zapytacÂ o zasadnosÂcÂ sformuøowania
¹dzieøa o tresÂciach ewangelicznychº dla tych obrazoÂw Matejki, ktoÂrych
bohaterami saÎ sÂwieÎci PanÂscy lub np. Matka Boska nad klasztorem JasnogoÂrskim (s. 80). PowyzÇsze waÎtpliwosÂci i niesÂcisøosÂci nie mogaÎ jednak
zmienicÂ pozytywnej oceny omawianej publikacji.
Nowatorska na polskim rynku wydawniczym monografia ElzÇebiety
Matyaszewskiej, ktoÂra ukazuje Jana MatejkeÎ w przemilczanym dotaÎd
sÂwietle wzajemnego przenikania w jego zÇyciu prywatnym i artystycznym
gøeÎbokiej mistyki i duchowosÂci katolickiej oraz malarskiego geniuszu,
zapewne na trwale wpisze sieÎ w bogataÎ historiografieÎ MatejkowskaÎ
4
Por. A. Witkowska, Polen, w: Marienlexikon, hrgs. R. BaÈumer, L. Scheffczyk,
Bd. 5, St. Ottilien 1993, s. 261-263.

PIOTR SIERADZKI

Janusz MarianÂski, SpoøeczenÂstwo i moralnosÂcÂ. Studia z katolickiej nauki
spoøecznej i socjologii moralnosÂci, Wydawnictwo BIBLOS, TarnoÂw
2008, s. 407.
W ksiaÎzÇce SpoøeczenÂstwo i moralnosÂcÂ. Studia z katolickiej nauki spoøecznej i socjologii moralnosÂci Janusz MarianÂski przyjmuje dwie perspektywy analizy wspoÂøczesnego spoøeczenÂstwa globalnego oraz spoøeczenÂstwa polskiego. Z jednej strony jest to analiza opisowa ± socjologiczna,
ktoÂra ma na celu przedstawienie i wyjasÂnienie rzeczywistosÂci spoøecznej,
z drugiej, autor wprowadza perspektyweÎ normatywnaÎ ± oceneÎ opisywanych przemian w sÂwietle katolickiej nauki spoøecznej.
Publikacja ta zaczyna sieÎ od nakresÂlenia szerokich ram wspoÂøczesnego
sÂwiata po to, aby w kolejnych rozdziaøach przejsÂcÂ do konkretnych problemoÂw zwiaÎzanych z opisywanymi przemianami. Pierwszy rozdziaø jest
wyjasÂnieniem tego, czym jest ponowoczesnosÂcÂ i jakie wyzwania stawia
wspoÂøczesnemu czøowiekowi. PonowoczesnosÂcÂ to przede wszystkim trudnosÂcÂ w zrozumieniu pojeÎcia ¹wolnosÂcÂº, jak z niej korzystacÂ i jak sieÎ w niej
odnalezÂcÂ, dlatego tezÇ w kolejnym rozdziale przedstawione zostajaÎ zagadnienia dotyczaÎce tej podstawowej wartosÂci. W sposoÂb logiczny, od problemoÂw zwiaÎzanych z wolnosÂciaÎ autor przechodzi do zagadnienÂ odnoszaÎcych sieÎ do demokracji i spoøeczenÂstwa obywatelskiego, uwypuklajaÎc jego
aksjologiczny wymiar. W dalszych czeÎsÂciach tej publikacji socjolog lubelski podejmuje ekonomiczno-socjalny wymiar wspoÂøczesnosÂci, zwracajaÎc
szczegoÂlnie uwageÎ na takie aspekty, jak moralny charakter gospodarki
rynkowej, konsumpcjonizm i pragmatyzacja sÂwiadomosÂci PolakoÂw, bezrobocie oraz globalizacja. Praca ta konÂczy sieÎ rozdziaøem dotyczaÎcym
relacji mieÎdzy religiaÎ a moralnosÂciaÎ, w ktoÂrym to rozdziale podejmowana
jest kwestia, o ile saÎ to wartosÂci wspoÂøwysteÎpujaÎce, a w jakim stopniu
rozdzielne i niezalezÇne.
KsiaÎzÇka J. MarianÂskiego zawiera w sobie dwa podstawowe atuty.
Pierwszym z nich jest dostarczanie rozleglej wiedzy o wspoÂøczesnym spoøeczenÂstwie polskim i spoøeczenÂstwie globalnym w wielu jego wymiarach.
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Przedstawiane zjawiska saÎ w pierwszej kolejnosÂci definiowane, po czym
nasteÎpuje ich szczegoÂøowa analiza. DzieÎki temu mozÇe bycÂ to publikacja
adresowana zaroÂwno do zaawansowanych badaczy, jak i do studentoÂw
nauk spoøecznych i ekonomicznych.
DrugaÎ zasadniczaÎ wartosÂciaÎ publikacji saÎ pytania i rekomendacje
umieszczone juzÇ we wsteÎpie pracy, a dotyczaÎ one nie tyle badanych obszaroÂw, ile roli i miejsca socjologii w nauce i w spoøeczenÂstwie. Autor
pisze: ¹Socjolog nie potrafi udzielicÂ bezposÂrednich odpowiedzi na pytania o charakterze normatywno-aksjologicznym. Warto jednak przynajmniej zapytacÂ, czy socjologowie, w tym i socjologowie moralnosÂci, mogaÎ
± w sposoÂb uprawniony ± zastanawiacÂ sieÎ nad ideaÎ dobrego spoøeczenÂstwa
i drogami prowadzaÎcymi do jego urzeczywistnienia? Czy jestesÂmy skazani
tylko na opis i interpretacjeÎ tego, «kim jestesÂmy», «co nas øaÎczy i co nas
dzieli», «jedna czy dwie Polski», czy tezÇ mamy prawo ± jako socjologowie
± postawicÂ pytanie «dokaÎd idziemy i czy jest to wøasÂciwy kierunek drogi?».
Czy socjologia «bliska ludzi» ma sieÎ ograniczacÂ tylko do opisu i wyjasÂniania bez funkcji wspomagania czøowieka w jego proÂbach urzaÎdzania wspoÂlnego domu na miareÎ ludzkiej godnosÂci? Na czym polega jej søuzÇba wobec
spoøeczenÂstwa? Czy socjolog mozÇe miecÂ takzÇe pomysø na PolskeÎ?º
Autor ksiaÎzÇki uwzgleÎdnia wymogi dotychczasowego podejsÂcia w socjologii, przedstawia badane obszary w sposoÂb opisowy. W drugiej czeÎsÂci
wychodzi poza deskryptywne ramy i udziela pewnych rekomendacji
i zalecenÂ w konteksÂcie przedstawianych problemoÂw. Rekomendacje te
mozÇna traktowacÂ jako odpowiedzÂ na postawione we wsteÎpie pytania ±
czy socjologowie mogaÎ wyznaczacÂ kierunki rozwoju spoøecznego. Socjologia w swoim dotychczasowym wydaniu rzeczywisÂcie wykazuje olbrzymiaÎ dysproporcjeÎ pomieÎdzy mozÇliwosÂciami diagnozy spoøecznej a mozÇliwosÂciami zmieniania spoøeczenÂstwa.
Te ograniczone mozÇliwosÂci wynikajaÎ w duzÇym stopniu z samej natury
zÇycia spoøecznego ± jest ono graÎ wielu podmiotoÂw o roÂzÇnych wartosÂciach,
celach i racjonalnosÂciach, a jednoczesÂnie peønej swobodzie dziaøania.
Dynamika ta nie tøumaczy jednak w peøni tego, zÇe socjologia w swoim
dotychczasowym ¹wydaniuº, posiadajaÎc potencjaø wyjasÂniania i rozumienia, nadaje zÇyciu spoøecznemu ksztaøt w bardzo ograniczonym stopniu.
Dlatego tezÇ perspektywa przyjeÎta przez J. MarianÂskiego wydaje sieÎ
szczegoÂlnie interesujaÎca. ZawierajaÎc zaroÂwno komponent diagnostyczno-opisowy, jak i normatywno-rekomendacyjny, wychodzi naprzeciw dotychczasowym ograniczeniom socjologii. NalezÇy zwroÂcicÂ uwageÎ, izÇ ta dru-
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ga czeÎsÂcÂ pracy nie jest nieregularnym zestawem zalecenÂ, ale usystematyzowanaÎ perspektywaÎ badawczaÎ opartaÎ na katolickiej nauce spoøecznej.
PrzyglaÎdajaÎc sieÎ blizÇej pracom innych socjologoÂw, mozÇna stwierdzicÂ,
Ç
iz takzÇe w ich pracach (mimo postulowanej wolnosÂci od wartosÂciowania)
bez trudu mozÇna odnalezÂcÂ wiele elementoÂw o charakterze normatywnym,
w tych jednak przypadkach zalecenia, poglaÎdy i wskazoÂwki nie saÎ wyodreÎbnione od czeÎsÂci opisowej i nie posiadajaÎ konsekwentnego i usystematyzowanego charakteru. Tak jest na przykøad w pracach Zygmunta Baumana, ktoÂry opisujaÎc spoøeczenÂstwo epoki postmodernizmu, nieustannie
przeplata ten obraz elementami oceniajaÎcymi. Zalecenia i rekomendacje
takzÇe w pracach socjologicznych saÎ czymsÂ nieuniknionym. PodejsÂcie
J. MarianÂskiego wydaje sieÎ najlepszym rozwiaÎzaniem tego dylematu.
Zaproponowane w ksiaÎzÇce SpoøeczenÂstwo i moralnosÂci. Studia z katolickiej nauki spoøecznej i socjologii moralnosÂci rozgraniczenie mieÎdzy diagnozaÎ spoøecznaÎ a wyznaczaniem kierunkoÂw przemian jest interesujaÎcaÎ
propozycjaÎ naukowaÎ, ktoÂra mozÇe pomoÂc socjologii w poszukiwaniu rozwiaÎzanÂ w badanych obszarach zÇycia spoøecznego. WspoÂøczesna socjologia,
a w szczegoÂlnosÂci socjologowie nawiaÎzujaÎcy do zaøozÇenÂ postmodernizmu,
wskazujaÎ na brak staøych wartosÂci i punktoÂw odniesienia we wspoÂøczesnym
sÂwiecie, jednoczesÂnie przyjmujaÎc postaweÎ relatywizmu i sceptycyzmu, znajdujaÎ sieÎ w takim stanie dezorientacji, jak opisywane przez nich spoøeczenÂstwo. Co ciekawe, pojawiajaÎ sieÎ badacze, ktoÂrzy zdystansowani wobec
religii, przyjmujaÎ jej kryteria do opisu wspoÂøczesnego sÂwiata. Socjolog
z Bambergu, Gerhard Schulze przekonuje, izÇ maøo kto z osoÂb zÇyjaÎcych
w spoøeczenÂstwie dobrobytu potrafi wymienicÂ siedem grzechoÂw gøoÂwnych, aby jednak zrozumiecÂ wspoÂøczesne spoøeczenÂstwo, znajomosÂcÂ tych
grzechoÂw jest najwøasÂciwszym narzeÎdziem poznawczym1. Podobne przekonanie wyrazÇa czoøowy intelektualista europejski, zdeklarowany ateista,
JuÈrgen Habermas: ¹ChrzesÂcijanÂstwo i tylko ono jest ostatecznym zÂroÂdøem
wolnosÂci, sumienia, praw czøowieka i demokracji ± podstaw zachodniej
cywilizacji. Nie mamy dla chrzesÂcijanÂstwa zÇadnej alternatywy. Nieustannie
czerpiemy z tego zÂroÂdøa. Caøa reszta to postmodernistyczna paplaninaº2.
Zawarta w ksiaÎzÇce ocena roÂzÇnych obszaroÂw zÇycia spoøecznego z punktu widzenia katolickiej nauki spoøecznej mozÇe inspirowacÂ do kolejnych
1

G. Schulze, Die SuÈnde. Das schoÈne Leben und seine Feinde, Carl Hanser Verlag,
MuÈnchen-Wien 2006, s. 9-17.
2
D. Rosiak, CzekajaÎc na barbarzynÂcoÂw, ¹Rzeczpospolitaº 2009 nr 226, s. A14±A15.
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pytanÂ. J. MarianÂski prezentuje wyczerpujaÎco dylematy, przed jakimi stoi
KosÂcioÂø wobec gospodarki rynkowej, bezrobocia i globalizacji. KosÂcioÂø
katolicki nigdy nie proponowaø i nie proponuje konkretnych rozwiaÎzanÂ
socjalnych i ustrojowych wobec pojawiajaÎcych sieÎ problemoÂw, ale wskazuje podstawowe zasady, na ktoÂrych powinny sieÎ opieracÂ te dziaøania.
InteresujaÎcym zadaniem byøby przeglaÎd istniejaÎcych rozwiaÎzanÂ socjalnych, prawnych czy ekonomicznych z punktu widzenia katolickiej nauki
spoøecznej. Wprawdzie bezposÂrednia ocena tych struktur wykracza poza
zadania i misjeÎ spoøecznego nauczania KosÂcioøa, to analizy takie i bardziej
konkretne rekomendacje mogøyby zwieÎkszycÂ wpøyw doktryny spoøecznej
KosÂcioøa na pozytywne zmiany w kwestiach socjalnych i legislacyjnych.
O ile takie zadanie nie mozÇe bycÂ podjeÎte w bezposÂrednim nauczaniu
KosÂcioøa, mogøoby stanowicÂ interesujaÎce wyzwanie dla socjologoÂw, ktoÂrym jest bliska katolicka nauka spoøeczna.
W katolickiej nauce spoøecznej odnalezÂcÂ mozÇna wiele postulatoÂw, ktoÂre
mogaÎ bycÂ odpowiednim punktem wyjsÂcia do przemysÂlenia na nowo aktualnych rozwiaÎzanÂ spoøeczno-ekonomicznych. OczywistaÎ jest juzÇ zasada subsydiarnosÂci, ktoÂra ma przeøozÇenie na funkcjonowanie struktur politycznych,
administracyjnych i wewneÎtrznych oddziaøoÂw w obreÎbie organizacji. W czasach powszechnego bezrobocia szczegoÂlnie wazÇne jest zwroÂcenie uwagi, izÇ
praca ludzka zawiera w sobie wieÎcej wymiaroÂw nizÇ ekonomiczny. WøasÂciwy
sens pracy ludzkiej tkwi w søuzÇeniu innym ludziom i ulepszaniu samego
siebie. Jednym ze sposoboÂw przezwycieÎzÇania bezrobocia, wedøug katolickiej nauki spoøecznej, jest dowartosÂciowanie innych sposoboÂw ± poza pracaÎ
zarobkowaÎ ± tworzenia dobra na rzecz spoøeczenÂstwa. Takim rodzajem
aktywnosÂci jest praca domowa i wychowawcza kobiet. Znakomitym rozwiaÎzaniem mogøoby bycÂ objeÎcie kobiet ± matek pozostajaÎcych w domu,
ubezpieczeniem spoøecznym i zdrowotnym, aby nie byøy pozbawione tych
sÂwiadczenÂ przez czas, w ktoÂrym nie wykonujaÎ pracy etatowej.
Warty rozwinieÎcia jest takzÇe postulat pøacy godziwej. W czasach zaostrzajaÎcej sieÎ konkurencji na rynku, wielu pracodawcoÂw, chcaÎcych przyzwoicie wynagradzacÂ swoich pracownikoÂw, stoi przed duzÇym dylematem.
Czym jest sprawiedliwa pøaca, jak pogodzicÂ wymoÂg konkurencyjnosÂci
i redukcji kosztoÂw z godnym traktowaniem pracownikoÂw? Na takie pytania z pewnosÂciaÎ nie øatwo znalezÂcÂ precyzyjnaÎ odpowiedzÂ. KsiaÎzÇka
J. MarianÂskiego stanowi jednak bardzo dobraÎ podstaweÎ do dalszych badanÂ w socjologii, katolickiej nauce spoøecznej, a takzÇe w naukach ekonomicznych.
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ZA ROK 2008 Z UZUPEèNIENIAMI ZA LATA 2000-2007

PonizÇszy zestaw publikacji, beÎdaÎcy odbiciem aktywnosÂci naukowo-badawczej polskich historykoÂw KosÂcioøa z roÂzÇnych osÂrodkoÂw,
stanowi kontynuacjeÎ inicjatywy z poprzednich lat. Tym razem wykaz
zawiera publikacje oraz zestaw wypromowanych magisterioÂw i doktoratoÂw ± w takim samym ujeÎciu jak poprzednio1 ± za rok 2008 oraz
uzupeønienia za lata 2000-2007.
MajaÎc sÂwiadomosÂcÂ, izÇ tego typu zestawienie z jednej strony wymaga koniecznej dyscypliny dokumentalnej, z drugiej zasÂ stanowi
nieocenionaÎ pomoc w codziennych przedsieÎwzieÎciach badawczych,
wypada nam goraÎco podzieÎkowacÂ wszystkim autorom-historykom
za zÇyczliwosÂcÂ i ochoczaÎ gotowosÂcÂ do wspoÂøpracy, a zarazem prosicÂ
± szczegoÂlnie nieuwzgleÎdnionych tu badaczy przeszøosÂci kosÂcielnej ±
o dalsze systematyczne nadsyøanie stosownych materiaøoÂw.
1

Zob. J. Walkusz, P. Janowski, Bibliografia podmiotowa polskich historykoÂw
KosÂcioøa za lata 2000-2002, w: KosÂcioÂø w Polsce. Dzieje i kultura, red. J. Walkusz, t. 3,
Lublin 2004, s. 229-350; J. Walkusz, P. Strycharski, Bibliografia podmiotowa polskich
historykoÂw KosÂcioøa za rok 2003 z uzupeønieniami za lata 2000-2002, w: KosÂcioÂø
w Polsce. Dzieje i kultura, red. J. Walkusz, t. 4, Lublin 2005, s. 295-348; J. Walkusz,
G. Teneta, Bibliografia podmiotowa polskich historykoÂw KosÂcioøa za rok 2004 z uzupeønieniami za lata 2000-2003, w: KosÂcioÂø w Polsce. Dzieje i kultura, red. J. Walkusz, t. 5,
Lublin 2006, s. 445-503; J. Walkusz, G. Teneta, Bibliografia podmiotowa polskich
historykoÂw KosÂcioøa za rok 2005 z uzupeønieniami za lata 2000-2004, w: KosÂcioÂø
w Polsce. Dzieje i kultura, red. J. Walkusz, t. 6, Lublin 2007, s. 245-281; J. Walkusz,
G. Teneta, Bibliografia podmiotowa polskich historykoÂw KosÂcioøa za rok 2006 z uzupeønieniami za lata 2000-2005, w: KosÂcioÂø w Polsce. Dzieje i kultura, red. J. Walkusz, t. 7,
Lublin 2008, s. 309-370; J. Walkusz, G. Teneta, Bibliografia podmiotowa polskich
historykoÂw KosÂcioøa za rok 2007 z uzupeønieniami za lata 2000-2006, w: KosÂcioÂø
w Polsce. Dzieje i kultura, red. J. Walkusz, t. 8, Lublin 2009, s. 331-386.
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± ¹WarminÂskie WiadomosÂci Archidiecezjalneº
± Wydziaø Humanistyczny Uniwersytetu WarminÂsko-Mazurskiego, Instytut Historii i StosunkoÂw MieÎdzynarodowych
WHDK PAT Kr
± Wydziaø Historii i Dziedzictwa Kulturowego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
WKAB
± ¹WiadomosÂci KosÂcielne Archidiecezji Biaøostockiejº
WøocSB I, II, III, IV, ± Wøocøawski søownik biograficzny, t. 1, 2, 3, 4, 5, red.
V,
S. Kunikowski, Wøocøawek 2004-2008
WNS StWol IP
± Wydziaø Zamiejscowy Nauk o SpoøeczenÂstwie KUL w Stalowej Woli, Instytut Pedagogiki
WNS StWol IS
± Wydziaø Zamiejscowy Nauk o SpoøeczenÂstwie KUL w Stalowej Woli, Instytut Socjologii
WNSS UWM INP
± Wydziaø Nauk Spoøecznych i Sztuki Uniwersytetu WarminÂsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytut Nauk Politycznych
WrPTeol
± ¹Wrocøawski PrzeglaÎd Teologicznyº
WSD ACz
± WyzÇsze Seminarium Duchowne Archidiecezji CzeÎstochowskiej w CzeÎstochowie
WSøM
± ¹W SøuzÇbie Miøosierdziaº (do 2003 r. ¹Czas Miøosierdziaº)
WSzP Cz
± WyzÇsza Szkoøa Pedagogiczna w CzeÎstochowie
WT KUL
± Wydziaø Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawøa II
WT UAM
± Wydziaø Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
WT UKSW
± Wydziaø Teologiczny Uniwersytetu Kardynaøa Stefana WyszynÂskiego w Warszawie
WT UMK
± Wydziaø Teologiczny Uniwersytetu Mikoøaja Kopernika
w Toruniu
WT UOp
± Wydziaø Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
WT US
± Wydziaø Teologiczny Uniwersytetu SzczecinÂskiego
WT USÂl
± Wydziaø Teologiczny Uniwersytetu SÂlaÎskiego
WT UWM
± Wydziaø Teologii Uniwersytetu WarminÂsko-Mazurskiego
ZHKKat Kl
± ¹Zeszyty Historyczne KosÂcioøa Katolickiego w Kluczborkuº
ZID
± ¹Zamojski Informator Diecezjalnyº
ZNKUL
± ¹Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiegoº
WACz
WAKa
WALb
WAèdz
WarmWA
WH UWM IHSM

1. Borcz Henryk ks.
B. A r t y k u ø:
Z tradycji kultu Eucharystii w dawnym PrzemysÂlu, ¹Nasz PrzemysÂlº 2008 nr 5, s. 10-11
[cz. 1]; 2008 nr 6, s. 10-12 [cz. 2]; 2008 nr 7, s. 11 [cz. 3].
D. Pr z e p r o w a d z o n e m a g i s t e r i a [wszystkie mps PAT Kr]:
Babiarz è., Biskup pomocniczy przemyski Stefan Moskwa (1935-2004). Osoba i dziaøalnosÂcÂ, PrzemysÂl 2008.
Gøazowski P., Bolesøaw èukasz Taborski biskup pomocniczy przemyski. ZÇycie i dziaøalnosÂcÂ (1917-2004), PrzemysÂl 2008.
2. BruzÂdzinÂ ski Andrzej ks.
A. P u b l i k a c j a k s i aÎ zÇ k o w a:
Herb papiezÇa Benedykta XVI. Symbolika i przesøanie, KrakoÂw 2008.
B. A r t y k u ø y:
Archiwa i zÂroÂdøa historyczne do zniesionego Zakonu KanonikoÂw Regularnych od
Pokuty, w: Archiwa w nowoczesnym spoøeczenÂstwie. PamieÎtnik V Powszechnego
Zjazdu ArchiwistoÂw Polskich, Olsztyn 6-8 wrzesÂnia 2007 r., red. J. Porazinski,
K. Stryjkowski, Warszawa 2008, s. 213-226.
Historyk liturgii. KsiaÎdz dr hab. JoÂzef Andrzej (Wacøaw) Boguniowski SDS (1933-2007), RBL 61(2008) nr 3, s. 233-240.
D. P r z e p r o w a d z o n e m a g i s t e r i u m:
Orlicki K., Dzieje parafii SÂwieÎtego Macieja Apostoøa w Bielanach (Od powstania do
I wojny sÂwiatowej), KrakoÂw 2008 [mps WHDK PAT Kr].
3. Brzozowski Andrzej SVD
B. A r t y k u ø y:
NiszczaÎcy wpøyw masonerii na dziaøalnosÂcÂ misyjnaÎ KosÂcioøa katolickiego na przykøadzie Meksyku i Urugwaju, w: Misje w XIX wieku. Wybrane zagadnienia, red. P.A.
Sokoøowski, PienieÎzÇno 2008, s. 65-81.
Werbistowscy meÎczennicy okresu nazizmu: Søuga BozÇy kleryk Bronisøaw Kowalski
SVD (1917-1940), ¹Misjonarzº 2008 nr 11, s. 24.
Werbistowscy meÎczennicy okresu nazizmu: Søuga BozÇy kleryk Czesøaw Golak SVD
(1919-1941), ¹Misjonarzº 2008 nr 5, s. 24-25.
Werbistowscy meÎczennicy okresu nazizmu: Søuga BozÇy kleryk Florian Biaøka SVD
(1918-1940), ¹Misjonarzº 2008 nr 3, s. 24-25.
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Werbistowscy meÎczennicy okresu nazizmu: Søuga BozÇy kleryk Jan GarczynÂski SVD
(1917-1941), ¹Misjonarzº 2008 nr 4, s. 24-25.
Werbistowscy meÎczennicy okresu nazizmu: Søuga BozÇy kleryk Jerzy Jakowejczuk SVD
(1916-1941), ¹Misjonarzº 2008 nr 9, s. 24-25.
Werbistowscy meÎczennicy okresu nazizmu: Søuga BozÇy kleryk Kazimierz KurianÂski
SVD (1917-1940), ¹Misjonarzº 2008 nr 12, s. 24.
Werbistowscy meÎczennicy okresu nazizmu: Søuga BozÇy kleryk Leon èukasz Hirsz
SVD (1917-1941), ¹Misjonarzº 2008 nr 7-8, s. 24.
Werbistowscy meÎczennicy okresu nazizmu: Søuga BozÇy kleryk Norbert Bolesøaw Gosieniecki SVD (1920-1940), ¹Misjonarzº 2008 nr 6, s. 24-25.
Werbistowscy meÎczennicy okresu nazizmu: Søuga BozÇy kleryk Stanisøaw Robert Kolka
SVD (1920-1940), ¹Misjonarzº 2008 nr 10, s. 24-25.
Werbistowscy meÎczennicy okresu nazizmu: Søuga BozÇy o. JoÂzef Huwer SVD (1895-1941), ¹Misjonarzº 2008 nr 2, s. 24-25.
Werbistowscy meÎczennicy okresu nazizmu: Søuga BozÇy o. Teodor Dropiewski SVD,
¹Misjonarzº 2008 nr 1, s. 24-25.
D. P r z e p r o w a d z o n e m a g i s t e r i u m:
Stadnik P.J., Sytuacja KosÂcioøa katolickiego podczas wojny domowej w Hiszpanii
1936-1939 w sÂwietle polskich relacji reporterskich, Olsztyn 2008 [mps WT UWM].
4. Bujak Grzegorz ks.
B. A r t y k u ø y:
DziaøalnosÂcÂ duszpasterska biskupa Czesøawa Kaczmarka na stolicy w Kielcach (1938-1963), w: Omnia pro Christo Rege. KsiaÎdz Czesøaw Kaczmarek Biskup MeÎczennik, red. P. Tkaczyk, Kielce 2008, s. 35-52.
Konferencje dziekanoÂw w strukturze zarzaÎdzania diecezjaÎ kieleckaÎ za czasoÂw biskupa
Augustyna èosinÂskiego (1910-1937), w: Archiva temporum testes. ZÂroÂdøa historyczne, jako podstawa pracy badacza dziejoÂw. KsieÎga pamiaÎtkowa ofiarowana
Profesorowi Stanisøawowi Olczakowi, red. G. Bujak, T. Nowicki, P. Siwicki,
Lublin 2008, s. 69-74.
Synod kielecki z 1927 roku i jego wpøyw na ksztaøtowanie administracji diecezjalnej,
ABMK 89(2008), s. 189-194.
5. Ceynowa Tadeusz ks.
B. A r t y k u ø y:
Przygotowania i przebieg wizyty Jana Pawøa II w Koszalinie 1-2 czerwca 1991, w:
Pontyfikat Jana Pawøa II: zagadnienia historyczne i spoøeczne, red. K. Guzikowski, R. Misiak, Szczecin 2008, s. 51-79.
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ZÂroÂdøa archiwalne do dziejoÂw dekanatu waøeckiego w latach 1821-1920 w zasobie
Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, w: Historia Ecclesiae in Pomerania,
red. Z. Lec, G. Wejman, Szczecin 2008, s. 247-269.
D. P r z e p r o w a d z o n e m a g i s t e r i a [wszystkie mps WT US]:
DerdzinÂski D., Dzieje parafii rzymskokatolickiej p.w. NajsÂwieÎtszego Zbawiciela
w Ustce w latach 1945 [1951] ± 2006, Szczecin 2008.
Kulaszewicz T., Karmelici Bosi we Lwowie w latach 1930-1946, Szczecin 2008.
Staszczak W., Dzieje parafii p.w. Matki BozÇej Bolesnej w MieleÎcinie w latach 1945
[1971] ± 2003, Szczecin 2008.
LiwinÂski P., Dzieje parafii rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego PoczeÎcia NajsÂwieÎtszej Maryi Panny w Kwakowie w latach [1958] 1974 ± 2007, Szczecin 2008.
Kolarz W., DziaøalnosÂcÂ Zgromadzenia SioÂstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego na
terenie obecnej diecezji koszalinÂsko-koøobrzeskiej w latach 1958-2008, Szczecin
2008.
Pyrek M., Dzieje parafii rzymskokatolickiej p.w. sÂw. Antoniego w Pile [1945] 1951-2006, Szczecin 2008.
6. CiesÂlak Stanisøaw SJ
A. P u b l i k a c j a k s i aÎ zÇ k o w a:
Kardynaø Adam Kozøowiecki, KrakoÂw 2008.
B. A r t y k u ø y:
IX MieÎdzynarodowa Konferencja Naukowa: KrakoÂw-LwoÂw: ksiaÎzÇki, czasopisma,
biblioteki XIX i XX wieku, RWP 2008, s. 31-33.
DziaøalnosÂcÂ Domu Rekolekcyjnego oo. JezuitoÂw w Czechowicach-Dziedzicach w latach 1945-1949, w: Towarzystwo Naukowe KsieÎzÇy JezuitoÂw w Krakowie. Prace
1950-2008, red. R. Janusz, KrakoÂw 2008, s. 57-80.
DziaøalnosÂcÂ KreÎgu Starszoharcerskiego im. Ks. Piotra Skargi w Kolegium ¹Bobolanumº w Lublinie w latach 1935-1939, w: Dorobek pedagogiki harcerskiej. Materiaøy z konferencji naukowej zorganizowanej w 50. roczniceÎ powstania ¹Nieprzetartego Szlakuº, red. J. Wojtycz, KrakoÂw 2008, s. 229-244.
Dzieje i znaczenie CÂwiczenÂ duchownych sÂw. Ignacego Loyoli, RWP 2008, s. 39-56.
Dzieje relikwii sÂw. Andrzeja Boboli, w: Poleski MeÎczennik ± czy Patron trudnego
pojednania? Materiaøy mieÎdzynarodowej konferencji naukowej posÂwieÎconej 350.
rocznicy sÂmierci sÂw. Andrzeja Boboli. BrzesÂcÂ ± JanoÂw Poleski, 16-17 V 2007, red.
A.J. Zakrzewski, BrzesÂcÂ ± Biaøystok 2008, s. 73-89.
Konferencja naukowa o harcerstwie, RWP 2008, KrakoÂw 2008, s. 25-30.
Kult sÂw. Rozalii przy kosÂciele sÂw. Barbary w Krakowie, ¹Rocznik Biblioteki Naukowej
PAU i PAN w Krakowieº 53(2008), s. 31-45.
Spotkanie historykoÂw KosÂcioøa w Legnicy (27-28 III 2008), NP 109(2008), s. 335-338.
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D. P r z e p r o w a d z o n e m a g i s t e r i a [wszystkie mps Ignatianum]:
Maziak A., Wkøad ks. Ludwika Piechnika SJ w badania nad historiaÎ szkolnictwa
jezuickiego, KrakoÂw 2008.
Nawalany D., DziaøalnosÂcÂ Domu Dziecka ¹Moja Rodzinaº w Pawlikowicach (1993-2006), KrakoÂw 2008.
SÂliwa B., Grzegorz Piramowicz SJ (1735-1801). TwoÂrca nowego modelu nauczyciela
szkoøy ludowej, KrakoÂw 2008.
7. Dola Kazimierz ks.
B. A r t y k u ø y:
Dominikanie w Nysie, w: SÂwieÎty Jacek OdrowaÎzÇ i dominikanie na SÂlaÎsku, red.
A. Barciak, Katowice 2008, s. 186-197.
Moje spotkania z ks. Reinholdem Porwolem, w: Stara WiesÂ ± Antiqua Villa ± Altendorf.
Kronika parafii sÂw. Mikoøaja w Raciborzu, red. K. Glombik, Opole 2008, s. 411417.
ReligijnosÂcÂ miechowiczan wedøug poematu ks. Norberta Bonczyka ¹Stary kosÂcioÂø
miechowskiº, w: Dziedzictwo proboszczoÂw bytomskich, red. E. Mateja, Opole
2008, s. 87-99.
Szkolnictwo w ziemi grodkowskiej do XVII wieku, w: Z dziejoÂw Grodkowa i ziemi
grodkowskiej, red. R. Kaczmarek, GrodkoÂw 2008, s. 59-72.
Wprowadzenie, w: J. SÂwiatøy, Granowiec. KrzyzÇno, Opole 2008, s. 9-10.
8. FraÎtczak Wojciech ks.
A. P u b l i k a c j a k s i aÎ zÇ k o w a:
Diecezja wøocøawska w okresie II wojny sÂwiatowej, Wøocøawek 2008.
B. A r t y k u ø y:
Ks. Stanisøaw CiesÂla, KDWø 2007, s. 885-887.
Ks. Stanisøaw Librowski jako sÂwiadek i dokumentalista martyrologii diecezji wøocøawskiej, StWøoc 10(2007), s. 77-84.
Nowe zÂroÂdøa do badanÂ nad finansami diecezji wøocøawskiej za rzaÎdoÂw biskupa Jana
ZareÎby, ¹Teologia i Czøowiekº 11(2008), s. 57-64.
Wøocøawski okres zÇycia bpa Kazimierza MajdanÂskiego, StWøoc 11(2008), s. 420-430.
9. Gogola Zdzisøaw OFMConv
A. P u b l i k a c j e k s i aÎ zÇ k o w e:
Bø. Aniela Salawa w 85 roczniceÎ sÂmierci, KrakoÂw 2007.
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Kronika klasztoru FranciszkanoÂw we Lwowie 1939-1946, [wspoÂøwyd. J. Maøocha,
A. Oleksiak], KrakoÂw 2008.
¹Umiøowany od wsytkiego miastaº. W 770 roczniceÎ przybycia franciszkanoÂw do Krakowa [wspoÂøred. A. BruzÂdzinÂski], KrakoÂw 2007.
B. A r t y k u ø y:
Bøachno Piotr (zak. Atanazy), br., w: Søownik biograficzny duchowienÂstwa metropolii
lwowskiej obrzaÎdku øacinÂskiego ofiar II wojny sÂwiatowej 1939-1945, red. J. KreÎtosz, M. Pawøowiczowa, Opole 2007, s. 184.
Jakub StrzemieÎ (Strepa) franciszkanin, arcybiskup halicko-lwowski 1340-1409, w:
Informator seminaryjny WSD FranciszkanoÂw w Krakowie im. sÂw. Maksymiliana
M. Kolbego, KrakoÂw 2008, s. 16-26 [wykøad inauguracyjny].
Matka BozÇa Bolesna, SmeÎtna Dobrodziejka Krakowa, w: W 100 roczniceÎ koronacji
obrazu Matki BozÇej Bolesnej ¹SmeÎtnej Dobrodziejki Krakowaº. Katalog Wystawy Filatelistycznej, oprac. J. Malik, KrakoÂw 2008, s. 9-20.
Nasze korzenie a nasze dzisÂ. Uwarunkowania historyczne: charyzmat augustianÂski we
wspoÂøczesnej duchowej atmosferze Krakowa, w: Augustianie w latach 1905-1950.
Odrodzenie ducha augustianÂskiego w klasztorze sÂw. Katarzyny Aleksandryjskiej
na Kazimierzu w Krakowie: okres mieÎdzywojenny i trudne wydarzenia roku 1950,
KrakoÂw 2008, s. 29-31; 36-37 [dyskusja panelowa].
Przybycie franciszkanoÂw do Krakowa na tle historii miasta, w: ¹Umiøowany od wszytkiego miastaº. W 770 roczniceÎ przybycia franciszkanoÂw do Krakowa, [wspoÂøred.
A. BruzÂdzinÂski], KrakoÂw 2007, s. 9-25.
Sposoby poszukiwania soli na przestrzeni wiekoÂw, ¹Prace Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk Oddziaø w Katowicachº 2008 z. 32, s. 11-13.
Strzaøkowski Zbigniew Adam 1958-1991, franciszkanin, misjonarz, PSB XLI, s. 591-592.
Strzelewicz Dionizy Tytus 1910-1982, franciszkanin, prowincjaø prowincji pw. Matki
BozÇej Niepokalanej, PSB XLV, s. 13-14.
10. GoÂrecki Piotr ks.
A. P u b l i k a c j e k s i aÎ zÇ k o w e:
Stanica. Dzieje parafii, historia osady, Stanica 2008.
Proboszczowie i wikariusze parafii p.w. sÂw. Andrzeja w Zabrzu od 1868 roku, Zabrze
2008 [Biuletyn okolicznosÂciowy wydany z okazji 140 rocznicy konsekracji kosÂcioøa].
B. A r t y k u ø:
¹Strach ma wielkie oczyº. O koniecznym dialogu w katechezie na temat trudnych kart
historii KosÂcioøa, w: Antyklerykalizm a wspoÂøczesna katecheza, red. R. Chaøupniak, Opole 2008, s. 9-51.
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11. Grygiel Marek TCh
B. A r t y k u ø y:
Archiwum Jana Kowalika w Bibliotece Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej im. Ks. Jana JabøonÂskiego, ¹Studia Towarzystwa Chrystusowegoº
10(2008) z. 10, s. 9-17.
DzienÂ odzwierciedla zÇycie. Poetyckie inspiracje Jana Kowalika, ¹Akcentº 12(2008)
nr 3, s. 7-26.
Inicjatywy wydawnicze Jana Kowalika na terenie Polskiej Misji Katolickiej w San
Francisco w latach 1975 ± 2001, ¹Polish American Studiesº 27(2007) z. 54, s. 43-51.
12. Guzewicz Wojciech ks.
A. P u b l i k a c j e k s i aÎ zÇ k o w e:
KosÂcioøy i parafie ziemi eøckiej, Eøk 2008.
Parafia RozÇynÂsk Wielki 1958/1982-2008, Eøk 2008.
¹Studia Eøckieº 10(2008) [red.].
SÂladami sÂw. Brunona z Kwerfurtu, Eøk 2008.
Wojenne losy duchowienÂstwa na SuwalszczyzÂnie w okresie okupacji hitlerowskiej
(1939-1944), Eøk 2008.
B. A r t y k u ø y:
Cmentarz, ¹Martyriaº 19(2008) nr 11, s. 11.
DziaøalnosÂcÂ formacyjna Akcji Katolickiej w mieÎdzywojennej diecezji øomzÇynÂskiej,
¹Soterº 25(2008), s. 68-85.
Eksterminacja duchowienÂstwa katolickiego na SuwalszyczyzÂnie w okresie okupacji
hitlerowskiej, StEøc 10(2008), s. 139-161.
Figury i obrazy sÂwieÎtych, ¹Martyriaº 19(2008) nr 6, s. 14.
Gorzkie zÇale przybywajcie, ¹Martyriaº 19(2008) nr 2, s. 11.
Miøki, EncK XII kol. 1080.
MinaÎø rok, ¹Martyriaº 19(2008) nr 1, s. 6-7.
Obøawa augustowska, ¹Eøk i myº 13(2008) nr 6, s. 5.
Parafie Eøku i okolic: Parafia p.w. Matki BozÇej CzeÎstochowskiej w Grabniku, ¹Eøk
i myº 13(2008) nr 5, s. 7.
Parafie Eøku i okolic: Parafia p.w. Matki BozÇej Gromnicznej w WisÂniowie Eøckim,
¹Eøk i myº 13(2008) nr 2, s. 5.
Parafie Eøku i okolic: Parafia p.w. Matki BozÇej RoÂzÇanÂcowej w Bajtkowie, ¹Eøk i myº
13(2008) nr 4, s. 6.
Parafie Eøku i okolic: Parafia p.w. Matki BozÇej WspomozÇenia Wiernych w Klusach,
¹Eøk i myº 13(2008) nr 8, s. 17.
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Parafie Eøku i okolic: Parafia p.w. sÂw. Andrzeja Apostoøa w Prawdziskach, ¹Eøk i myº
13(2008) nr 9, s. 17.
Parafie Eøku i okolic: Parafia p.w. sÂw. Antoniego Padewskiego w Prostkach, ¹Eøk i myº
13(2008) nr 6, s. 15.
Parafie Eøku i okolic: Parafia p.w. sÂw. JoÂzefa OblubienÂca NMP w Regielnicy, ¹Eøk
i myº 13(2008) nr 1, s. 8.
Parafie Eøku i okolic: Parafia p.w. sÂw. Szczepana w RozÇynÂsku Wielkim, ¹Eøk i myº
13(2008) nr 3, s. 5.
Paschaø, ¹Martyriaº 19(2008) nr 4, s. 16.
PieÎcÂ przykazanÂ kosÂcielnych, ¹Martyriaº 19(2008) nr 1, s. 12.
Pustelnik pilnie poszukiwany, ¹Eøk i myº 13(2008) nr 4, s. 7.
Spotkanie z pustelnikiem, ¹Eøk i myº 13(2008) nr 4, s. 7.
Sprawozdanie z konferencji naukowej ¹KosÂcioÂø rzymskokatolicki na Warmii i Mazurach po 1945 r.º. Pisz, 13 czerwca 2007 r., StEøc 10(2008), s. 457-460.
Sprawozdanie z sympozjum naukowego o sÂw. Brunonie. Eøk, 25 maja 2007 r., StEøc
10(2008), s. 471-473.
SÂladami Søugi BozÇego ks. Michaøa SopocÂko, w: Peregrynacja obrazu Jezusa Miøosiernego w diecezji øomzÇynÂskiej. Pomoce duszpasterskie, red. J. Soøowianiuk, èomzÇa
2008, s. 98-103.
Tytuø kosÂcioøa, ¹Martyriaº 19(2008) nr 10, s. 17.
UroczystosÂci w parafiach, ¹Eøk i myº 13(2008) nr 5, s. 3.
UroczystosÂcÂ Zwiastowania PanÂskiego, ¹Martyriaº 19(2008) nr 3, s. 14.
WiezÇa ± dzwonnica, ¹Martyriaº 19(2008) nr 9, s. 15.
WroÂciø Mazury Polsce, ¹Eøk i myº 13(2008) nr 1, s. 16.
Z dziejoÂw diecezji eøckiej w latach 1992-2007, StEøc 10(2008), s. 163-191.
C. R e c e n z j e:
Duszpasterstwo polskojeÎzyczne w Niemczech 1945-2005, red. S. Bober, ks. S. Budyn,
Lublin±Hannover 2006, StEøc 10(2008), s. 484-485.
Ojciec Pustelnik, Pustelnik w KosÂciele rzymskokatolickim, Prawdziska 2005, StEøc
10(2008), s. 500-503.
13. Kasabuøa Tadeusz ks.
A. P u b l i k a c j a k s i aÎ zÇ k o w a:
X lat Uniwersytetu w Biaøymstoku 1997-2007 [wspoÂøred.], Biaøystok 2008.
B. A r t y k u ø y:
¹Euntes doceteº ± sÂp. KsiaÎdz Wacøaw Chilmon (1920-2008), WKAB 36(2008) nr 1,
s. 191-196.

484

BIBLIOGRAFIA

Misje parafialne a ¹diabolica frausº w diecezji wilenÂskiej w drugiej poøowie XVIII
wieku, w: Ateny ± Rzym ± Bizancjum. Mity SÂroÂdziemnomorza w kulturze XIX
i XX wieku, red. J. èawski, K. Korotkich, Biaøystok 2008, s. 123-129.
PoczaÎtki organizacji terytorialnej KosÂcioøa katolickiego obrzaÎdku øacinÂskiego w Cesarstwie Rosyjskim (w 225 roczniceÎ powstania archidiecezji i metropolii mohylowskiej), RTKat 8(2008), s. 260-271.
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red. E. Ozorowski, R. HorodenÂski, Biaøystok 2008, s. 72-82.
Sprawozdanie z dziaøalnosÂci MieÎdzywydziaøowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Biaøymstoku w roku akademickim 2007/2008, RTKat 8(2008), s. 309-314.
Zarys dziejoÂw parafii rzymskokatolickiej w Choroszczy, w: Czas na Podlaskie ±
Chroszcz, Biaøystok 2008, s. 97-110.
14. Koøodziej Bernard TCh
B. A r t y k u ø y:
Archiwa parafialne (polskich parafii) poza granicami Polski, stan zachowania i ich
wartosÂcÂ dla badanÂ naukowych (w wybranych krajach), w: Archiwa w nowoczesnym spoøeczenÂstwie. PamieÎtnik V Powszechnego Zjazdu ArchiwistoÂw Polskich,
Olsztyn 6-8 wrzesÂnia 2007 r., red. J. Porazinski, K. Stryjkowski, Warszawa 2008,
s. 259-263.
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DuchowienÂstwo greckokatolickie w diecezji warminÂskiej 1947-1960 ± mieÎdzy akomodacjaÎ a odreÎbnosÂciaÎ, w: W cieniu akcji ¹Wisøaº. UkrainÂcy we wspoÂøczesnej Polsce,
red. M. Melnyk, Olsztyn 2008, s. 155-162.
Dzieje i zasoÂb Archiwum Archidiecezji WarminÂskiej w Olsztynie, w: Archiwa w nowoczesnym spoøeczenÂstwie, red. J. Porazinski, K. Stryjkowski, Warszawa 2008, s. 265-271.
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JoÂzef Glemp, w: Poczet biskupoÂw warminÂskich, Olsztyn 2008, s. 465-474.
Kult Matki Boskiej Gietrzwaødzkiej, w: KosÂcioÂø w Polsce. Dzieje i kultura, t. 7, red.
J. Walkusz, Lublin 2008, s. 119-136.
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Milenium sÂwieÎtego Brunona z Kwerfurtu, w: Otoczmy troskaÎ zÇycie. KosÂcioÂø niosaÎcy
ewangelieÎ nadziei. Program duszpasterski KosÂcioøa w Polsce na lata 2006-2010,
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Bartosiewicz M., Wpøyw kardynaøa Aleksandra Kakowskiego na zÇycie spoøeczno-polityczne w Polsce, Olsztyn 2008 [mps WH IHSM UWM].
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Margalska M., Kozøowo. Z dziejoÂw kosÂcioøa i parafii pw. sÂw. ApostoøoÂw Piotra i Pawøa,
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MiecÂkowski è., ZÇycie spoøeczno-polityczne Olsztyna w latach 1957-1961, Olsztyn 2008
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Pawøowska B., Dzieje parafii sÂw. JoÂzefa w Ciechanowie w latach 1945-2005, Olsztyn
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RudzinÂska K., Kardynaø Stefan WyszynÂski a wøadze partyjno-panÂstwowe w latach
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Wierzbicka A., Dzieje zakonoÂw i zgromadzenÂ zakonnych zÇenÂskich w wojewoÂdztwie
olsztynÂskim w latach 1945-1966 w sÂwietle akt Wydziaøu do Spraw WyznanÂ
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Wojnowska M., Historia parafii Stanclewo, Olsztyn 2008 [mps WH IHSM UWM].
16. Kopiec Jan bp
A. P u b l i k a c j a k s i aÎ zÇ k o w a:
OpowiesÂcÂ o biskupie Henryku. PamieÎci biskupa Henryka Grzondziela (1897-1968)
w 40. roczniceÎ sÂmierci, Opole 2008.
B. A r t y k u ø y:
Archiwum WatykanÂskie w søuzÇbie nauki, w: Archiwa w nowoczesnym spoøeczenÂstwie.
PamieÎtnik V Powszechnego Zjazdu ArchiwistoÂw Polskich, Olsztyn 6-8 wrzesÂnia
2007 r., red. J. PorazinÂski, K. Stryjkowski, Warszawa 2008, s. 273-278.
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wieku. Wprowadzenie w sesjeÎ naukowaÎ ± Bytom, 19 X 2007 r., w: Dziedzictwo
proboszczoÂw bytomskich. Z dziaøalnosÂci ks. JoÂzefa Szafranka, ks. Norberta Bonczyka i Wacøawa Schenka. Materiaøy z konferencji naukowej, red. E. Mateja,
Opole 2008, s. 7-11.
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M. Worbs, Opole 2008, s. 101-111.
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sÂlaÎskie), w: SÂwieÎty Jacek i dziedzictwo dominikanÂskie, red. E. Mateja, A. PoboÂg-Lenartowicz, M. RowinÂska-Szczepaniak, Opole 2008, s. 295-302.
Edycje akt nuncjatury papieskiej w Polsce, w: Studia historyczno-prawne. KsieÎga posÂwieÎcona pamieÎci Profesora Jana Seredyki, red. W. Kaczorowski, Opole 2008, s. 189-195.
GniezÂnienÂskie echa przynalezÇnosÂci metropolitalnej Wrocøawia, w: SÂlaÎsk, Polska, Niemcy na przestrzeni wiekoÂw. Studia historyczne ofiarowane Profesorowi Mieczysøawowi Paterowi w osiemdziesiaÎtaÎ roczniceÎ urodzin, red. T. Kulak, TorunÂ 2008,
s. 206-212.
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roku), w: SÂwieÎty Jacek OdrowaÎzÇ i dominikanie na SÂlaÎsku, red. A. Barciak, Katowice 2008, s. 42-55.
Problematyka kosÂcielna w pracach naukowych Profesora JoÂzefa A. Gierowskiego, w:
Profesor JoÂzef Andrzej Gierowski jako uczony i nauczyciel, red. M. Markiewicz
i in., Wrocøaw 2008, s. 57-65.
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Promotor badanÂ nad polskim parlamentaryzmem [prof. Jan Seredyka], ¹Indeksº.
Pismo Uniwersytetu Opolskiego 2008 nr 9-10, s. 88-89.
Splendor Stolicy Apostolskiej, w: Droga do Watykanu. Katalog wystawy, KrakoÂw 2008,
s. 29-31.
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Komisji Episkopatu ds. DuchowienÂstwa 33(2008), s. 107-113.
C. R e c e n z j a:
Chynczewska-Hennel T., Nuncjusz i kroÂl. Nuncjatura Maria Filonardiego w Rzeczypospolitej 1636-1643, Warszawa 2006, ¹Kwartalnik Historycznyº 2008 nr 2, s. 159-163.
D. P r z e p r o w a d z o n e m a g i s t e r i a [wszystkie WT UOp]:
Cyganek R., Ks. Zygmunt Gorazdowski (1845-1920) ± zaøozÇyciel Zgromadzenia SioÂstr
Miøosierdzia sÂw. JoÂzefa, Opole 2008.
Potyra A., Posøuga medyczna i zioøoøecznicza oo. bonifratroÂw w Prudniku, Opole
2008.
Stoica V., Losy Cerkwi greckokatolickiej po roku 1945 na terenie obecnego wojewoÂdztwa podkarpackiego, Opole 2008.
WozÂniak M., Dzieje parafii sÂw. JoÂzefa w Kaletach±JaÎdrysku po 1945 r., Opole 2008.
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Karkosz A., Duszpasterstwo w dekanacie mysøowickim w latach 1922-1939, Opole
2008.
17. KosÂcielniak Krzysztof ks.
A. P u b l i k a c j a k s i aÎ zÇ k o w a:
Prawa czøowieka w kulturze PoÂønocnej Afryki, Bliskiego i Dalekiego Wschodu [red.],
KrakoÂw 2008.
B. A r t y k u ø y:
Der christlich ± muslimische Dialog im Kontext der MenschenrechtserklaÈrung der
Vereinten Nationen (Dialog chrzesÂcijanÂsko-muzuømanÂski w konteksÂcie ONZ-owskiej Deklaracji Praw Czøowieka), w: Religion im gegenwaÈrtigen Europa
(Religia w wspoÂøczesnej Europie), KrakoÂw 2008, s. 97-124.
Praise of the crusaders' attitude towards Muslims in Ibn Jubayr's chronicle concerning
his journey to the East (d. 1217), ¹Rocznik Orientalistycznyº 61(2008) z. 1, s. 44-55.
Odmienne wizje godnosÂci ludzkiej. Dialog muzuømanÂsko-katolicki w konteksÂcie ONZ-owskiej Deklaracji Praw Czøowieka, w: Prawa czøowieka w kulturze PoÂønocnej
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Afryki, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, red. K. KosÂcielniak, KrakoÂw 2008, s. 91-108.
Z historii dialogu zÇycia. Swobody obywatelskie i zasady porzaÎdku konfesyjnego w tzw.
¹Maøymº Libanie wedøug ¹ReÁglementº z 1861 i 1864 roku na tle wydarzenÂ epoki,
w: Prawa czøowieka w kulturze PoÂønocnej Afryki, Bliskiego i Dalekiego Wschodu,
red. K. KosÂcielniak, KrakoÂw 2008, s. 109-125.
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Biaøystok 2008.
B. A r t y k u ø y:
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Historia Archidiecezji Biaøostockiej, w: Spis kosÂcioøoÂw i duchowienÂstwa Archidiecezji
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[Wspomnienie o ks. Michale SopocÂce], w: H. Ciereszko, KsiaÎdz Michaø SopocÂko
profesor, wychowawca i ojciec duchowny alumnoÂw i kapøanoÂw, Biaøystok 2008,
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Søownik biograficzny duchowienÂstwa metropolii lwowskiej ofiar II wojny sÂwiatowej
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Wschodnie katolickie obrzaÎdki w Polsce, Katowice 2008.
B. A r t y k u ø:
Kult Matki Boskiej CzeÎstochowskiej na terenie archidiecezji lwowskiej obrzaÎdku øacinÂskiego w XX w., w: KosÂcioÂø w Polsce. Dzieje i Kultura, t. 7, red. J. Walkusz, Lublin
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Jubileusz ¹Gøosu sÂw. Franciszkaº, ¹Gøos sÂw. Franciszkaº 100(2008) nr 1, s. 4-20.
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21.09.2008].
Profesora Jana Søawomira Samka zÇycie i twoÂrczosÂcÂ naukowa, FHCr 7(2000), s. 45-55.
RozwoÂj kultu bø. Wøadysøawa z Gielniowa, 1505-1750, w: Cantando cum citharista.
Materialy sesji PAN w Warszawie, posÂwieÎconej bø. Wøadysøawowi z Gielniowa,
red. R. Mazurkiewicz, Warszawa 2006, s. 147-157.
Stanisøaw Sokoøowski (1537-1593), w: Zøota ksieÎga Papieskiej Akademii Teologicznej,
red. S. Piech, KrakoÂw 2000, s. 239-249.
Stanisøaw z Grodziska (1620-1707), PSB XLII s. 36-37.
Stanisøaw z Sanoka (zm. 1554), PSB XLII s. 76.
Stanisøaw ze Lwowa (zm. 1556), PSB XLII s. 50-51.
Stanisøaw ze Søap (zm. 1506), PSB XLII s. 90-91.
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ZÇycie wewneÎtrzne Zakonu Braci Mniejszych w Polsce w XVII i XVIII wieku, w:
PieÎcÂsetpieÎcÂdziesiaÎt lat obecnosÂci oo. BernardynoÂw w Polsce, red. W.F. Murawiec, D. Muskus, Kalwaria Zebrzydowska 2006, s. 201-236.
C. R e c e n z j e:
Darowski R., Szczepanowie nad Dunajcem. Dzieje wsi, parafii katolickiej i gminy
kalwinÂskiej, KrakoÂw 1993, FHCr 8(2002), s. 354-356.
Nikorowicz J., ObronÂca godnosÂci czøowieka (sÂw. Szymon z Lipnicy), KrakoÂw 2007, w:
Gustaw R., Grudzinski K., SÂwieÎty Szymon z Lipnicy (1435-1482) [uzup. i przyg.
do druku], KrakoÂw 20073, s. 7-8.
Piech S., W cieniu kosÂcioøoÂw i synagog, KrakoÂw 1999, FHCr 7(2000), s. 267-270.
28. Nadolny Anastazy ks.
A. P u b l i k a c j a k s i aÎ zÇ k o w a:
Á gaÄ. KsieÎga jubileuszowa ± 100 lat Klubu StudentoÂw KaszuboÂw
MeÈ trzimoÂmeÈ z Bo
w WyzÇszym Seminarium Duchownym w Pelplinie 1908-2008 [red.], Pelplin 2008.
B. A r t y k u ø y:
Archiwum Diecezjalne, w: KosÂcioÂø pelplinÂski na swoje XV-lecie 1992-2007, red.
W. Klawikowski, Pelplin 2008, s. 203-205.
Archiwum Parafii Lubawskiej. Inwentarz, ¹Teologia i Czøowiekº. PoÂørocznik Wydziaøu Teologicznego UMK 11(2008), s. 27-56.
Historyk Pomorza i duszpasterz ± ks. Wøadysøaw Szulist, ¹Naji GoÁcheÈº 2008 nr 6, s. 50-51.
Mathy Ignacy Wincenty Stanisøaw (1765-1832), biskup cheøminÂski, EncK XII kol. 216.
Organizacje i stowarzyszenia møodziezÇowe przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu
w latach 1981-2006, w: Archiva temporum testes. ZÂroÂdøa historyczne jako podstawa pracy badacza dziejoÂw. KsieÎga pamiaÎtkowa ofiarowana prof. Stanisøawowi
Olczakowi, red. G. Bujak, T. Nowicki, P. Siwicki, Lublin 2008, s. 339-351.
Prasa parafialna, w: KosÂcioÂø pelplinÂski na swoje XV-lecie 1992-2007, red. W. Klawikowski, Pelplin 2008, s. 499-508.
Struktury terytorialne, w: KosÂcioÂø pelplinÂski na swoje XV-lecie 1992-2007, red.
W. Klawikowski, Pelplin 2008, s. 27-38.
D. P r z e p r o w a d z o n e m a g i s t e r i a:
DrzezÇdzÇon S., Historia i duszpasterstwo parafii p.w. sÂw. Marcina w èebczu w latach
1928-2008, Warszawa 2008 [mps WT UKSW].
Kleist B., Dzieje parafii sÂw. Andrzeja Apostoøa w Garczynie, Lublin 2008 [mps
AKUL].
Kowalik G., Parafia sÂw. Piotra i Pawøa w Kruszynach, TorunÂ 2008 [mps WT UMK].
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Maciejko P., Parafia p.w. sÂw. Piotra i Pawøa w Lembargu, TorunÂ 2008 [mps WT
UMK].
Moskal K., Parafia sÂw. Marii Magdaleny w KurzeÎtniku 1945-2006, TorunÂ 2008 [mps
WT UMK].
29. Nieszwiec Rudolf ks.
B. A r t y k u ø:
Mikoøaj Czartek, EncK XII kol. 996-997.
D. P r z e p r o w a d z o n e m a g i s t e r i a [wszystkie mps WT UOp]:
Darmas K., Ks. Teodor Christoph (1839-1893) ± wychowawca møodziezÇy, Opole 2008.
Jaøowy T., Sto lat obecnosÂci SioÂstr SÂw. Jadwigi w CzarnowaÎsach (1902-2002), Opole
2008.
Ryczkowska K., Historia parafii p.w. sÂw. Anny w Bralinie w latach 1925-1992, Opole
2008.
Tomasiak K., Parafia WniebowzieÎcia NajsÂwieÎtszej Maryi Panny w Rudach w latach
1810-1924, Opole 2008.
30. Pater JoÂzef ks.
A. P u b l i k a c j e k s i aÎ zÇ k o w e:
Jego Eminencja KsiaÎdz Kardynaø prof. dr hab. Marian Jaworski Doctor honoris causa
Pontificiae Facultatis Theologicae Wratislaviensis [red.], Wrocøaw 2006.
Laudacja podczas uroczystosÂci nadania ks. prof. dr. hab. Stanisøawowi Olejnikowi
doktoratu honoris causa Papieskiego Wydziaøu Teologicznego we Wrocøawiu,
przygotowana przez ks. prof. PWT dra hab. JoÂzefa Patera 15 XI2007 r., Wrocøaw
2007.
Ope et consilio. KsieÎga PamiaÎtkowa dedykowana ks. prof. JoÂzefowi Swastkowi
w siedemdziesiaÎta roczniceÎ urodzin [red.], Wrocøaw 2007.
PamieÎcÂ i dziedzictwo metropolii wrocøawskiej [red.], Wrocøaw 2006.
B. A r t y k u ø y:
Archiwum Archidiecezjalne we Wrocøawiu w latach 1945-2005, w: Archiwa Ziem Zachodnich i PoÂønocnych Polski (1945-2005). Tradycja i wspoÂøczesne wyzwania.
Materiaøy z sesji naukowej, ktoÂra odbyøa sieÎ 21 wrzesÂnia 2005 r. w Zamku KsiaÎzÇaÎt
Pomorskich w Szczecinie, red. K. Kozøowski, Warszawa ± Szczecin 2007, s. 239-247.
Artur Heinke (1883-1959), kapøan, artysta i kolekcjoner, w: MieÎdzy Lwowem a Wrocøawiem. KsieÎga jubileuszowa Profesora Krystyna Matwijowskiego, red. B. Rok,
J. MaronÂ, TorunÂ 2006, s. 249-258.
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Biblioteka Kapitulna we Wrocøawiu, ¹Fidesº. Biuletyn Bibliotek KosÂcielnych 7(2007)
nr 1-2, s. 90-97.
Homilie, ¹Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocøawiuº 2005/2006
nr 16, s. 121-137.
Homilie, ¹Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocøawiuº 2006/2007
nr 16, s. 125-149.
KosÂcioÂø pojednania, ¹Niedziela Wrocøawskaº 51(2008) nr 50, s. IV.
Laudacja podczas uroczystosÂci nadania Jego Eminencji Kardynaøowi Marianowi Jaworskiemu, Metropolicie Lwowa doktoratu honoris causa Papieskiego Wydziaøu
Teologicznego we Wrocøawiu, w: Jego Eminencja KsiaÎdz Kardynaø prof. dr hab.
Marian Jaworski Doctor honoris causa Pontificiae Facultatis Theologicae Wratislaviensis [red.], Wrocøaw 2006, s. 3-19 [tozÇ: ¹Wrocøawski PrzeglaÎd Teologicznyº
14(2006) nr 2, s. 389-395].
List do wiernych archidiecezji wrocøawskiej z okazji BozÇego Narodzenia 2005 roku,
¹Wrocøawskie WiadomosÂci KosÂcielneº 59(2006) nr 1-3, s. 92-94.
Profesor Wojciech Witkiewicz ± lekarz i czøowiek (Laudacja z okazji wreÎczenia nagrody Kolegium RektoroÂw Uczelni Wrocøawia i Opola Profesorowi Wojciechowi
Witkiewiczowi wygøoszona przez ks. prof. PWT dra hab. JoÂzefa Patera 15 XI 2007
r.), ¹Dolny SÂlaÎskº 2008 nr 13, s. 249-253.
PrzemoÂwienie inauguracyjne [...] wygøoszone podczas uroczystosÂci otwarcia nowego
roku akademickiego 2006/2007, 10 pazÂdziernika 2006 roku, ¹Wrocøawski PrzeglaÎd Teologicznyº 14(2006) nr 2, s. 396-399.
PrzemoÂwienie inauguracyjne [...] wygøoszone podczas uroczystosÂci otwarcia nowego
roku akademickiego 2006/2007, 10 pazÂdziernika 2006 roku, ¹Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocøawiuº 2006/2007 nr 17, s. 115-117.
Rola kardynaøa Bolesøawa Kominka w przygotowaniu OreÎdzia biskupoÂw polskich do
biskupoÂw niemieckich, ¹Wrocøawski PrzeglaÎd Teologicznyº 15(2007) nr l, s. 65-78 [tozÇ w wersji skroÂconej w: Zakony zÇenÂskie w PRL. Studia i materiaøy do
historii najnowszej zÇenÂskich zgromadzenÂ zakonnych w Polsce, red. A. Mirek,
Lublin 2008, s. 105-114; Beatyfikacja Matki Marii Merkert, NZÇ 24(2007) nr 11,
s. 6-7].
Starania kapituøy katedralnej we Wrocøawiu o beatyfikacjeÎ i kanonizacjeÎ Czesøawa, w:
Bøogosøawiony Czesøaw Patron Wrocøawia, red. M. Derwich, Wrocøaw ± Warszawa 2006, s. 115-124.
Sylwetka duchowa ks. praøata Aleksandra Zienkiewicza w sÂwietle jego kazanÂ, w: KsiaÎdz
Aleksander Zienkiewicz. Sylwetka duchowa. Sympozjum w X roczniceÎ sÂmierci.
Wrocøaw 19-20 listopada 2005 roku, red. M. Lubieniecka, J. Wartalska, KrakoÂw
2006, s. 30-41.
SÂwieÎci na ulicach Wrocøawia, ¹Niedziela Wrocøawskaº 50(2007) nr 38, s. V.
SÂwieÎci przyjaciele miasta, ¹Niedziela Wrocøawskaº 51(2008) nr 28, s. I.
Wielokulturowa przestrzenÂ metropolii wrocøawskiej, w: PamieÎcÂ i dziedzictwo metropolii wrocøawskiej, red. J. Pater, Wrocøaw 2006, s. 45-59.
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Wprowadzenie, ¹Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocøawiuº 2005/
2006 nr 16, s. 138-152.
Wprowadzenie, ¹Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocøawiuº 2006/
2007 nr 17, s. 150-169.
Wprowadzenie do sesji naukowej posÂwieÎconej ks. Aleksandrowi Zienkiewiczowi w X
roczniceÎ sÂmierci, w: KsiaÎdz Aleksander Zienkiewicz. Sylwetka duchowa. Sympozjum w X roczniceÎ sÂmierci. Wrocøaw 19-20 listopada 2005 roku, red. M. Lubieniecka, J. Wartalska, KrakoÂw 2006, s. 15-16.
Wprowadzenie do XXXV Wrocøawskich Dni Duszpasterskich (22-24 VIII 2005), w:
PamieÎcÂ i dziedzictwo metropolii wrocøawskiej [red.], Wrocøaw 2006, s. 19-23.
WsteÎp, w: PamieÎcÂ i dziedzictwo metropolii wrocøawskiej [red.], Wrocøaw 2006, s. 7-9.
ZÇycie i dziaøalnosÂcÂ naukowo-dydaktyczna ks. prof. dr. hab. JoÂzefa Swastka, w: Ope et
consilio. KsieÎga PamiaÎtkowa dedykowana ks. prof. JoÂzefowi Swastkowi w siedemdziesiaÎtaÎ roczniceÎ urodzin [red.], Wrocøaw 2007, s. 15-27.
D. P r z e p r o w a d z o n e m a g i s t e r i a [wszystkie mps PWT Wr]:
BøonÂski è., Wkøad cystersoÂw krzeszowskich w rozwoÂj gospodarczo-kulturalny regionu,
Wrocøaw 2008.
Grzonkowska K., Rola sztuki barokowej w dziele kontrreformacji na przykøadzie
wybranych kaplic wrocøawskich, Wrocøaw 2007.
Morawska E., Kult sÂwieÎtego Jana Chrzciciela na SÂlaÎsku, Wrocøaw 2006.
Radziszewski J., Historia parafii rzymskokatolickiej p.w. TroÂjcy SÂwieÎtej w Jedlinie-Zdroju w latach 1945-2005, Wrocøaw 2008.
Romanowska A., Matka Franciszka Werner jako wspoÂøzaøozÇycielka Zgromadzenia
SioÂstr SÂwieÎtej ElzÇbiety 1817-1885, Wrocøaw 2006.
Wajnert A., Polska Misja Katolicka w Berlinie w latach 1982-2006, Wrocøaw 2007.
ZarzeczanÂska K., Kult pokanonizacyjny sÂw. Siostry Teresy Benedykty od KrzyzÇa
Edyty Stein 1891-1942, Wrocøaw 2008.
31. Piech Ludwik Stanisøaw ks.
B. A r t y k u ø y:
Formacja alumnoÂw w KroÂlewskim Greckokatolickim Seminarium Duchownym
w Wiedniu (1775-1784), w: Introibo ad altare Dei. KsieÎdzu Profesorowi Stefanowi
Koperkowi CR z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia kapøanÂstwa, KrakoÂw 2008,
s. 971-987.
¹Homo Deiº ± wczoraj i dzisÂ, ¹Nasze WiadomosÂciº. Kwartalnik Prowincji Warszawskiej RedemptorystoÂw 60(2007) nr 4, s. 127-130.
Rola franciszkanoÂw konwentualnych w zÇyciu religijnym Krakowa od XIII do XX
wieku, ACr 40(2008), s. 373-384.
Rola szkolnictwa teologicznego w zÇyciu kulturalno-spoøecznym Galicji, w: Galicja i jej
dziedzictwo, t. 20, Historia wychowania ± misja i edukacja. Profesorowi Andrze-
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jowi Meissnerowi w 70. roczniceÎ urodzin i 45-lecia pracy naukowej i nauczycielskiej, red. K. Szmyd, J. Dybiec, RzeszoÂw 2008, s. 226-240.
Wpøyw KosÂcioøa tarnowskiego na oblicze KosÂcioøa polskiego, w: Ks. Profesor Bolesøaw
Kumor na tle epoki. Seminarium naukowe. Nowy SaÎcz ± Niskowa 6-7 grudnia
2007, red. H. Szewczyk, Nowy SaÎcz 2007, s. 25-30.
32. Prejs Roland OFMCap
B. A r t y k u ø y:
Apostolstwo søowa drukowanego kapucynoÂw zakroczymskich, w: Kapucyni w Zakroczymiu ± 250 lat obecnosÂci, red. T. Pøonka, Sandomierz ± Zakroczym 2008, s. 97-111.
Fundacja oraz dzieje klasztoru kapucynoÂw w Zakroczymiu, w: Kapucyni w Zakroczymiu ± 250 lat obecnosÂci, red. T. Pøonka, Sandomierz ± Zakroczym 2008, s. 21-38.
Kapucyn Wacøaw Nowakowski ± sybirak i historyk zesøanÂczych losoÂw katolickiego
duchowienÂstwa, w: ZesøanÂcy postyczniowi w imperium rosyjskim. Studia dedykowane Profesor Wiktorii SÂliwowskiej, red. E. Niebelski, Lublin ± Warszawa 2008,
s. 283-294.
Mikoøaj TavelicÂ i 3 Towarzysze, EncK XII kol. 980.
Mathew Theobald Andreas, EncK XII kol. 215.
Mazurkiewicz Rafaø, imieÎ chrzestne JoÂzef, EncK XII kol. 289-290.
Miracula, miraculorum libelli, EncK XII kol. 1193-1194.
Ojciec Rafaø Kalinowski wsÂroÂd byøych uczestnikoÂw powstania 1863 r. w Galicji, w: Na
drodze do sÂwieÎtosÂci. Rafaø Kalinowski powstaniec 1863 i karmelita bosy, red.
E. Niebelski, S. Wilk, Lublin 2008, s. 145-156.
Parafia sÂw. KrzyzÇa w Gorzowie Wielkopolskim pod zarzaÎdem kapucynoÂw w latach
1945-1951, ¹NadwarcianÂski Rocznik Historyczno-Archiwalnyº 2007 nr 14, s. 179-200 [druk: 2008].
Praøatura Pilska w sÂwietle schematyzmu z 1940 r, RoczTeol 55(2008) z. 4, s. 31-48.
Reformaci Prowincji Maøopolskiej po kasacie 1864 roku, ¹Pietas et Studiumº 1(2008),
s. 47-67.
Troska o czøowieka w dziaøalnosÂci instytutoÂw zakonnych w Polsce w ciaÎgu wiekoÂw, w:
Personalizm polski, red. M. Rusecki, Lublin 2008, s. 133-146.
Z dziejoÂw nauczania filozofii w Polskiej Prowincji KapucynoÂw w XIX wieku, ¹Roczniki Filozoficzneº 56(2008) z. 2, s. 225-231.
ZÇycie zakonne w sÂwietle bernardynÂskiego ¹PodreÎcznika dla braciº, StFran 18(2008),
s. 377-384.
C. R e c e n z j a:
Z najnowszych badanÂ monasteriologicznych. Na marginesie pracy o. JoÂzefa Kachela:
Bernardyni 1453-2003. Ojcowie i bracia zakonni prowincji polskich oraz Kustodii
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sÂw. Michaøa na Ukrainie. Wydanie jubileuszowe, cz. 1-6, Warta 2004, StFran
18(2008), s. 582-599.
D. P r z e p r o w a d z o n e m a g i s t e r i a:
Bawoø A., Ochronka pod wezwaniem sÂw. JoÂzefa w SzoÂwsku w latach 1950-1962,
Stalowa Wola 2007 [mps WNS StWol IP].
Binowska M., UboÂstwo a edukacja i kultura na podstawie badanÂ prowadzonych
w wybranych szkoøach podstawowych w Jarosøawiu, Stalowa Wola 2007 [mps
WNS StWol IP].
Buczak K., Wpøyw sÂrodowiska rodzinnego na sukcesy i niepowodzenia szkolne ucznioÂw na podstawie badanÂ przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w KaczoÂrkach, Stalowa Wola 2007 [mps WNS StWol IP].
Chrobak M., Dzieje I-go Liceum OgoÂlnoksztaøcaÎcego im. Mikoøaja Kopernika w KrosÂnie w latach 1944-1989, Stalowa Wola 2008 [mps WNS StWol IP].
Chudy D., BezdomnosÂcÂ jako problem spoøeczny w wybranych powiatach wojewoÂdztwa podkarpackiego, Stalowa Wola 2007 [mps WNS StWol IS].
Cichy A., Dzieje Szkoøy Podstawowej nr 4 w PrzemysÂlu w latach 1978-2008, Stalowa
Wola 2008 [mps WNS StWol IP].
Cygan E., Zagadnienia pedagogiczne na øamach wybranych czasopism naukowych
KUL, Stalowa Wola 2007 [mps WNS StWol IP].
Drozd A., Dzieje Szkoøy Podstawowej w Godziszowie Pierwszym w latach 1944-1999,
Stalowa Wola 2008 [mps WNS StWol IP].
Dunicz E., WartosÂci i aspiracje møodziezÇy szkoÂø sÂrednich na podstawie badanÂ przeprowadzonych w Zespole SzkoÂø Licealnych im. Bolesøawa Chrobrego w LezÇajsku,
Stalowa Wola 2007 [mps WNS StWol IP].
Ferenc M., Zgromadzenie Braci Søug Maryi Niepokalanej 1949-2003, Lublin 2007 [mps
AKUL].
GeÎbarowska L., Realizacja pomocy spoøecznej w gminie Radymno w latach 1992-2002,
Stalowa Wola 2007 [mps WNS StWol IP].
Halat A., Parafia Wszystkich SÂwieÎtych w Kolbuszowej w latach 1815-1939, Stalowa
Wola 2007 [mps WNS StWol IP].
Harasiuk è., Publiczna Szkoøa Podstawowa z Oddziaøami Integracyjnymi nr 7 im. M.
Kopernika w Stalowej Woli jako przykøad wdrozÇonej idei integracji, Stalowa Wola
2007 [mps WNS StWol IS].
Iwanicka E., Obraz kobiety uprawiajaÎcej prostytucjeÎ w literaturze pieÎknej kultury europejskiej, Stalowa Wola 2007 [mps WNS StWol IS].
Jugo-Cygan M., Dzieje Szkoøy Podstawowej w Zaleszanach w latach 1888-1945, Stalowa Wola 2008 [mps WNS StWol IP].
JusÂko A., Agresja u møodziezÇy na podstawie badanÂ w Gimnazjum w BrzoÂzie KroÂlewskiej, Stalowa Wola 2007 [mps WNS StWol IP].
Kloc D., PlacoÂwka OpiekunÂczo-Wychowawcza ¹Promyki Nadzieiº w DeÎbicy, Stalowa
Wola 2008 [mps WNS StWol IP].
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Kozak A., Funkcjonowanie ZwiaÎzku Zawodowego PieleÎgniarek w DziecieÎcym Szpitalu Klinicznym im. prof. Antoniego GeÎbali w Lublinie, Stalowa Wola 2007 [mps
WNS StWol IS].
Kozyra E., NiezalezÇny SamorzaÎdny ZwiaÎzek Zawodowy ¹SolidarnosÂcÂº na terenie
Tomaszowa Lubelskiego w latach 1980-1981, Stalowa Wola 2007 [mps WNS
StWol IS].
KroÂl M., Dzieje Domu Pomocy Spoøecznej w Janowie Lubelskim, Stalowa Wola 2007
[mps WNS StWol IP].
Kruk I., ReligijnosÂcÂ dzieci w klasach 3-5 na podstawie badanÂ przeprowadzonych
w Szkole Podstawowej w BrzoÂzie KroÂlewskiej, Stalowa Wola 2007 [mps WNS
StWol IP].
KurzaÎtkowski K., Klasztor kapucynoÂw w èomzÇy w latach 1830-1864, Lublin 2007 [mps
AKUL].
Kwolek T.P., Wybrane spoøecznosÂci i wspoÂlnoty terapeutyczne. Historia powstania
i zasady funkcjonowania, Stalowa Wola 2007 [mps WNS StWol IS].
Laskowska-Szucio A., Liceum OgoÂlnoksztaøcaÎce im. sÂw. Jana z Dukli w Dukli w latach
1947-2007, Stalowa Wola 2008 [mps WNS StWol IP].
Leja J., Wzorce osobowe møodziezÇy w Polsce w sÂwietle literatury z lat 1998-2004,
Stalowa Wola 2007 [mps WNS StWol IP].
Lenart A., Przejawy kultury èemkoÂw na terenach poøudniowej Polski na przeøomie
XX wieku, Stalowa Wola 2007 [mps WNS StWol IS].
èagowska E., Dom dziecka jako placoÂwka opiekunÂczo-wychowawcza, Stalowa Wola
2007 [mps WNS StWol IP].
èagowska M., Postawy wychowawcze rodzicoÂw w percepcji wychowankoÂw domu
dziecka, Stalowa Wola 2007 [mps WNS StWol IP].
Maziarz L., Zadania i funkcjonowanie zespoøu placoÂwek Katolickiego OsÂrodka OpiekunÂczo-Wychowawczego ¹Oratoriumº im. bø. ks. Bronisøawa Markiewicza w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2007 [mps WNS StWol IP].
Menet-ZieÎba U., Dzieje Szkoøy Podstawowej nr 4 w KrosÂnie w latach 1956-1998,
Stalowa Wola 2008 [mps WNS StWol IP].
Piotrowski P., Zwalczanie alkoholizmu na terenie miasta i gminy Ostrowiec SÂwieÎtokrzyski w latach 1990-2005, Stalowa Wola 2007 [mps WNS StWol IS].
Rudnicka Z., SamotnosÂcÂ w opinii studentoÂw Wydziaøu Zamiejscowego Nauk o SpoøeczenÂstwie KUL w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2007 [mps WNS StWol IS].
Shenda A., Duszpasterstwo BiaøorusinoÂw w Polsce w okresie mieÎdzywojennym, Lublin
2008 [mps AKUL].
Skowronek E., PrzesteÎpczosÂcÂ nieletnich w Polsce i sposoby jej zapobiegania w latach
1995-2004, Stalowa Wola 2007 [mps WNS StWol IP].
Starzak K., Dzieje Publicznej Szkoøy Podstawowej nr 1 im. Wacøawa GoÂrskiego
w Stalowej Woli w latach 1938-1988, Stalowa Wola 2008 [mps WNS StWol IP].
SteÎpak J., Funkcjonowanie druzÇyn harcerskich w powiecie stalowowolskim, Stalowa
Wola 2008 [mps WNS StWol IP].
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WozÂniak A., Dom Pomocy Spoøecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie, Stalowa
Wola 2007 [mps WNS StWol IS].
Zacharkiewicz M., Udziaø kapucynoÂw Prowincji Polskiej w Rewolucji Moralnej i Powstaniu Styczniowym w sÂwietle wybranych pamieÎtnikoÂw, Lublin 2007 [mps
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Zawodnik E., System wychowawczy Janusza Korczaka pedagogikaÎ serca, Stalowa
Wola 2007 [mps WNS StWol IP].
33. Sitnik Aleksander Krzysztof OFM
B. A r t y k u ø y:
Geneza bernardynek w Polsce, ¹PrzeglaÎd Kalwaryjskiº 11-12(2007/08), s. 209-221.
Kult sÂw. Tekli w bernardynÂskim kosÂciele p.w. Nawiedzenia NajsÂwieÎtszej Maryi Panny
w Kole w XVIII-XX w., ¹Rocznik Kolskiº 1(2008), s. 127-140.
RozwazÇanie o bø. Anastazym Pankiewiczu, w: Mszaø franciszkanÂski, Wrocøaw 2008, s. 133.
RozwazÇanie o bø. Wøadysøawie z Gielniowa, w: Mszaø franciszkanÂski, Wrocøaw 2008,
s. 258-259.
Zmarli. Chadam Stanisøaw Augustyn, StFranc 18(2008), s. 523-524.
C. R e c e n z j a:
Szulc A., Homo religiosus poÂzÂnego sÂredniowiecza. BernardynÂski model religijnosÂci
masowej, PoznanÂ 2007, AK 151(2008) z. 2, s. 403-405.
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34. Smagacz Arkadiusz OCD
B. A r t y k u ø y:
Historyczne uwarunkowania Reformy TerezjanÂskiej, w: KarmelitanÂskie dziedzictwo ±
2. X TydzienÂ DuchowosÂci z AnnaÎ od Jezusa 10-11 maja 2007, red. J.W. Gogola
KrakoÂw 2008, s. 15-38.
JoÂzef Kalinowski jako wychowawca møodziezÇy rosyjskiej, w: Na drodze do sÂwieÎtosÂci.
Rafaø Kalinowski ± powstaniec 1863 r. i karmelita bosy, red. E. Niebelski, S. Wilk,
Lublin 2008, s. 61-72.
Miøosierdzie odwagaÎ pisane, ¹Gøos Karmeluº 2007 nr 5, s. 10-11.
RozwoÂj i podziaø Prowincji Polskiej KarmelitoÂw Bosych w XVIII wieku, w: Cztery wieki
KarmelitoÂw Bosych w Polsce 1605-2005, red. A. Ruszaøa, KrakoÂw 2005, s. 55-76.
C. R e c e n z j e:
ChrzesÂcijanÂstwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej. Materiaøy MieÎdzynarodowego Kongresu, Lublin, 24-26 wrzesÂnia 2002 r., red. S. Wilk, Lublin 2003,
¹Seminareº 20(2004), s. 576-581.
Marecki J., Prejs R., Zarys historii kapucynoÂw w Polsce, KrakoÂw 2004, w: KosÂcioÂø
w Polsce. Dzieje i kultura, t. 5, red. J. Walkusz, Lublin 2006, s. 383-394.
PrzesteÎpca czy narodowy bohater?, RoczTeol 51(2004) z. 4, s. 260-263 [rec. ksiaÎzÇki:
A. Paner, Jan ZÏizÏka z Trocnova, GdanÂsk 2002].
35. Szczur Piotr ks.
A. P u b l i k a c j a k s i aÎ zÇ k o w a:
Problematyka spoøeczna w poÂzÂnoantycznej Antiochii na podstawie nauczania homiletycznego Jana Chryzostoma, Lublin 2008.
B. A r t y k u ø y:
Maryn (Marinos, Maridus), EncK XII kol. 112.
Melania Møodsza, EncK XII kol. 488.
Melania Starsza, EncK XII kol. 488-489.
Melaniusz z Rennes, EncK XII kol. 489.
Melecjusz z Lykopolis (Melitus), EncK XII kol. 500-501.
Melecjusz z Mopsuestii (Melitus), EncK XII kol. 501.
Melitta (Melissa, Mela), EncK XII kol. 506-507.
Mensuriusz, EncK XII kol. 550.
Milcjades (Miltiades), EncK XII kol. 1035.
Milcjades (Miltiades, Melchiades) papiezÇ, EncK XII kol. 1034-1035.
Modlitwa liturgiczna w KosÂciele bizantyjskim. Refleksje nad ¹BoskaÎ LiturgiaÎ sÂwieÎtego
ojca naszego Jana Chryzostomaº, w: Modlitwa liturgiczna, red. J. Misiurek,
J. Popøawski, K. Burski, Lublin 2008, s. 121-137.
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Nauka Jana Chryzostoma o modlitwie w sÂwietle «Homilii na 1 List sÂw. Pawøa do
Tymoteusza», ¹Teologia patrystycznaº 5(2008), s. 117-132.
Nauka Jana Chryzostoma o PisÂmie SÂwieÎtym. Analiza pierwszej homilii (wsteÎpnej)
z cyklu ¹Homilii na EwangelieÎ wedøug sÂw. Mateuszaº, RoczTeol 55(2008) z. 4,
s. 77-95.
Søowo BozÇe w nauczaniu sÂw. Cezarego z Arles, ¹Vox Patrumº 28(2008) t. 52, s. 1069-1084.
Zasady pedagogii sÂw. Jana Chryzostoma w homiliach antiochenÂskich, w: Czasy Jana
Chryzostoma i jego pasterska pedagogia, red. N. Widok, Opole 2008, s. 167-189.
36. Szot Adam ks.
A. P u b l i k a c j e k s i aÎ zÇ k o w e:
JabøonÂski K.A., Biaøy i czerwony. KosÂcioøy biaøostockiej parafii farnej [red. i oprac.],
Biaøystok 2008.
KsiaÎdz Stanisøaw Haøko (1884-1943) [red.], Biaøystok 2008.
B. A r t y k u ø y:
100-lecie Oøtarza Matki BozÇej CzeÎstochowskiej w biaøostockiej farze, WSøM 5(2008)
nr 6, s. 13.
Aby pamieÎcÂ nie zgineÎøa o tych, co zgineÎli za OjczyzneÎ!, WSøM 5(2008) nr 11, s. 12.
Bibliografia, w: KsiaÎdz Stanisøaw Haøko (1884-1943), red. A. Szot, Biaøystok 2008,
s. 75-78.
Dekanat biaøostocki w 1849 r., StTeol BDè 26(2008), s. 487-500.
Dzieøo Matki BozÇej PowoøanÂ w Wilnie, StTeol BDè 26(2008), s. 471-485.
Jedno stare zdjeÎcie, WSøM 5(2008) nr 5, s. 20.
Ks. Zygmunt Gniedziejko (1932-2008), WABiaø 2008 nr 4, s. 305-308.
Ks. Stanisøaw DaÎbrowski (1928-2008), WABiaø 2008 nr 4, s. 297-302.
Ks. Feliks Dolinowski (1927-2008), WABiaø 2008 nr 4, s. 302-305.
Ks. Mirosøaw Wojno (1938-2008), WABiaø 2008 nr 4, s. 310-311.
Ks. JoÂzef-Aleksy Marcinkiewicz (1934-2007), WABiaø 2008 nr 4, s. 308-310.
O KosÂciele, ktoÂry tworzy historieÎ, WSøM 5(2008) nr 2, s. 14-15.
PamiaÎtkowa publikacja o biaøostockim kapøanie i wychowawcy ± KsiaÎdz Stanisøaw
Haøko (1884-1943), WABiaø 2008 nr 4, s. 334-335.
Sprawozdanie z mieÎdzynarodowego sympozjum naukowego zorganizowanego
w èomzÇy dn. 23 pazÂdziernika 2008 r. ¹190 rocznica powstania Diecezji SejnenÂskiejº, RTKat 7(2008), s. 319-320.
WsteÎp, w: K.A. JabøonÂski, Biaøy i czerwony. KosÂcioøy biaøostockiej parafii farnej, red.
i oprac. A. Szot, Biaøystok 2008, s. 9-12.
ZÂroÂdøa do dziejoÂw KosÂcioøa katolickiego w archiwach wilenÂskich, ABMK 89(2008),
s. 73-83.
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D. P r z e p r o w a d z o n e m a g i s t e r i a [wszystkie mps BPWT Wwa]:
Køusek A., MieÎdzynarodowe Kongresy Eucharystyczne w latach 1922-1938, Warszawa
± Biaøystok 2008.
Olszewska-Biaøobøocka B., Historia kultu sÂw. Kazimierza w archidiecezji biaøostockiej,
Warszawa ± Biaøystok 2008.
Szymanowski M., Dekanat DaÎbrowa Biaøostocka w okresie mieÎdzywojennym, Warszawa ± Biaøystok 2008.
37. Szteinke Anzelm Janusz OFM
B. A r t y k u ø y:
Bracia Mniejsi Reformaci w Maøopolsce i PinÂczowie do 1864 r. ProÂba syntezy, ¹Pietas
et Studiumº. Rocznik WyzÇszego Seminarium Duchownego Prowincji Matki BozÇej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Krakowie 1(2008), s. 23-46.
CheÎcinÂski èukasz w zakonie Konrad (1830-1899), reformat, budowniczy kosÂcioøa
w KøoÂtnie, w: Piotr Tylicki oraz niepospolici z Kowala i okolic. Søownik biograficzny. Kalendarium, red. Z.J. Zasada, B. ZioÂøkowski, Wøocøawek ± Kowal 2008,
s. 222-224.
Gondek Wojciech Stanisøaw w zakonie Krystyn (1909-1942), duszpasterz we Wøocøawku, franciszkanin, meÎczennik II wojny sÂwiatowej, bøogosøawiony, WøocSB V s. 42-43.
Lata Jubileuszowe 1770, 1776 i 1826/27 w diecezji wøocøawskiej w relacji kroniki
klasztoru reformatoÂw we Wøocøawku, w: Archiva temporum testes. ZÂroÂdøa historyczne jako podstawa pracy badacza dziejoÂw. KsieÎga ofiarowana Profesorowi
Stanisøawowi Olczakowi, red. G. Bujak, T. Nowicki, P. Siwicki, Lublin 2008,
s. 548-558.
Lutoborski Mateusz w zakonie Felicjan (1831-1906), reformat, budowniczy kosÂcioøa
w Ciechocinku, WøocSB V, s. 83-84.
Michalski Stanisøaw w zakonie Benedykt (1803-1871), reformat, duszpasterz, w: Piotr
Tylicki oraz niepospolici z Kowala i okolic. Søownik biograficzny. Kalendarium,
red. Z.J. Zasada, B. ZioÂøkowski, Wøocøawek ± Kowal 2008, s. 308-309.
Nota V.18, w: ¹Droga do Watykanu. KrakoÂw a Stolica Apostolska. Muzeum Historyczne Miasta Krakowaº. Katalog wystawy, KrakoÂw 2008, s. 166-167.
Nota V.50, w: ¹Droga do Watykanu. KrakoÂw a Stolica Apostolska. Muzeum Historyczne Miasta Krakowaº. Katalog wystawy, KrakoÂw 2008, s. 181.
O. Antoni Franciszek Majewski OFMRef (1833-1863) kapelan powstania styczniowego, ¹Pietas et Studiumº. Rocznik WyzÇszego Seminarium Duchownego Prowincji
Matki BozÇej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Krakowie 1(2008), s. 297-307.
O. Maurycy Henryk Przybyøowski OFM (1911-1967). Materiaøy do zÇycia i dziaøalnosÂci
[wspoÂøaut.], StFran 18(2008), s. 217-302.
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OprzaÎdek Jan w zakonie Marcin (1884-1942), franciszkanin, meÎczennik II wojny
sÂwiatowej, bøogosøawiony, WøocSB V, s. 110-112.
Pankiewicz Jakub w zakonie Anastazy (1882-1942), franciszkanin, duszpasterz we
Wøocøawku, meÎczennik II wojny sÂwiatowej, bøogosøawiony, WøocSB V, s. 112-114.
Skøodowski Franciszek w zakonie Nikodem (1818-1873), reformat, kaznodzieja, promotor trzezÂwosÂci, administrator parafii w Grabkowie, w: Piotr Tylicki oraz niepospolici z Kowala i okolic. Søownik biograficzny. Kalendarium, red. Z.J. Zasada,
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Sulej Feliks, w zakonie Gorgoni (1820-1890), reformat, dziaøacz patriotyczny, PSB
XLV, s. 413-414.
Turchan Jan w zakonie Narcyz (1879-1942), gwardian klasztoru we Wøocøawku, franciszkanin, meÎczennik II wojny sÂwiatowej, bøogosøawiony, WøocSB V, s. 150-152.
Zakrzewski Stanisøaw w zakonie Damian (1821-1883), reformat, duszpasterz, misjonarz, w: Piotr Tylicki oraz niepospolici z Kowala i okolic. Søownik biograficzny.
Kalendarium, red. Z.J. Zasada, B. ZioÂøkowski, Wøocøawek ± Kowal 2008, s. 410.
C. R e c e n z j a:
Prejs R., Zakonnicy FranciszkanÂscy KroÂlestwa Polskiego po kasacie 1864 roku. Dzieje
± postawy, Warszawa 2003; Bracia Mniejsi Kapucyni. Søownik biograficzny zakonnikoÂw franciszkanÂskich KroÂlestwa Polskiego po kasacie 1864 r., PoznanÂ 2004,
w: KosÂcioÂø w Polsce. Dzieje i Kultura, t. 7, red. J. Walkusz, Lublin 2008, s. 251-266.
D. P r z e p r o w a d z o n e m a g i s t e r i u m:
SkoÂra M., KosÂcioÂø Nawiedzenia NajsÂwieÎtszej Maryi Panny i Klasztor Zakonu Braci
Mniejszych ± ReformatoÂw w PinÂczowie w latach 1683-1910, KrakoÂw 2008 [mps
PAT Kr].
38. UminÂ ski Wacøaw CM
B. A r t y k u ø y:
Archiwa kosÂcielne w postanowieniach konkordatowych, w: Lex et praxis. Prawodawstwo archiwalne, red. J. Marecki, KrakoÂw 2007, s. 67-82.
Cnoty i wady ukryte pod postaciami zwierzaÎt, w: Symbolika zwierzaÎt, cz. 8: Heraldyka
i symbolika chrzesÂcijanÂska [pøyta CD w formacie mp3], KrakoÂw 2008.
Czasopisma wydawane przez Zgromadzenie KsieÎzÇy Misjonarzy sÂw. Wincentego aÁ
Paulo w XIX i XX w., FHCr 12( 2006), s. 119-131.
Formacja zakonna w zakonach polskich w XVII i XVIII w., w: Kultura intelektualna
w zakonach polskich w XVII i XVIII w., KrakoÂw 2006, s. 135-150.
Ogrody klasztorne, w: Symbolika rosÂlin. Heraldyka i symbolika chrzesÂcijanÂska, red.
J. Marecki, L. Rotter, KrakoÂw 2007, s. 181-194.
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Sytuacja spoøeczno-polityczna KosÂcioøa w II poøowie XIX w. na Pomorzu, w: Mistyka
søuzÇby. Sympozjum o søudze BozÇej Marcie Wieckiej SM (Warszawa 25 kwietnia
2007 r.), KrakoÂw 2007, s. 19-34.
Wiara, nadzieja, miøosÂcÂ w nauczaniu sÂw. Wincentego aÁ Paulo, w: Cnoty i wady. SpoøeczenÂstwo baroku po obu stronach Karpat, red. J. Marecki, L. Rotter, KrakoÂw
2007, s. 49-56.
Zakøad Wychowawczy im. ks. Siemaszki w okresie mieÎdzywojennym, NP 105(2006),
s. 295-303.
D. P r z e p r o w a d z o n e m a g i s t e r i a [wszystkie mps PAT Kr ITKM]:
BudzynÂski D., DziaøalnosÂcÂ Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji w Chinach w latach
1929-1949, KrakoÂw 2007.
Galas M., KsiaÎdz Kajetan KamienÂski rektor Konwiktu ZÇoliborskiego, KrakoÂw 2006.
Makhnach A., Sytuacja polityczna i stosunek panÂstwa do KosÂcioøa rzymskokatolickiego na Biaøorusi w latach 1989-2000 na tle systemu totalitarnego, KrakoÂw 2006.
ParzynÂski T., DziaøalnosÂcÂ duszpasterska w Dekanacie OkreÎgu Korpusu nr II w przededniu drugiej wojny sÂwiatowej, KrakoÂw 2007.
Rodziewicz W., Ojciec Jacek StozÇek ± zakonnik i opat mogilski (1930-2001), KrakoÂw
2006.
Rolke M., Dzieje kosÂcioøa i parafii pw. NajsÂwieÎtszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie na Nowej Wsi w latach 1894-1973, KrakoÂw 2008.
Spasowicz P., Jakuba z ParadyzÇa poglaÎdy koncyliarystyczne na podstawie traktatu
¹Determinatio de ecclesiaº, KrakoÂw 2007.
Tyrak J., Historia kosÂcioøoÂw p.w. Chrystusa KroÂla i NajsÂwieÎtszego Serca Pana Jezusa
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Wojciechowski J., Relacja KosÂcioÂø ± PanÂstwo w PRL (1945-1956). Rola Prymasa
TysiaÎclecia, KrakoÂw 2007.
39. Walkusz Jan ks.
A. P u b l i k a c j e k s i aÎ zÇ k o w e:
Dramaty Bernarda Sychty, t. 1, Dramaty obyczajowe [oprac., wsteÎp i przypisy
J. Treder, J. Walkusz], GdanÂsk 2008.
KosÂcioÂø w Polsce. Dzieje i kultura, t. 7 [red.], Lublin 2008.
B. A r t y k u ø y:
Bibliografia podmiotowa polskich historykoÂw KosÂcioøa za rok 2006 z uzupeønieniami
za lata 2000-2005 [wspoÂøaut. G. Teneta], w: KosÂcioÂø w Polsce. Dzieje i kultura, t. 7,
red. J. Walkusz, Lublin 2008, s. 309-370.
DuchowienÂstwo chojnickie w zÇyciu publicznym XIX i XX wieku, w: Kultura religijna
zwiaÎzana z bazylikaÎ SÂcieÎcia SÂw. Jana Chrzciciela w Chojnicach, red. W. SÂmigiel,
Chojnice ± Pelplin 2008, s. 35-60.
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Mazella Jan, EncK XII kol 274-275.
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Søowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II, w: Bogu i OjczyzÂnie. Katolicki Uniwersytet Lubelski w wypowiedziach prymasoÂw Polski, red.
A. Rynio, J. Gawrysiakowa, M. Butkiewicz, Lublin 2008, s. 9-10.
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ZÇuøawskiº 1(2008), s. 61-67.
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inf. Dr. M. JoÂzefczyka, w: KsieÎga pamieÎci i wdzieÎcznosÂci, red. S. Ewertowski, W.
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sÂwiatowej, red. J. Gapys, M.B. Markowski, Kielce 2006, s. 257-273.
Generaø paulinoÂw o. Alojzy Wrzalik w søuzÇbie KosÂcioøa i Narodu, StClar 26(2008),
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Skazany za gorliwosÂcÂ kapøanÂskaÎ [o. Korneliusz Jemioø], NDz 2007 nr 25, s. 22-23.
W sprawie podsteÎpnego uwolnienia Obrazu Nawiedzenia Matki BozÇej JasnogoÂrskiej
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wydanego przez ks. Stanisøawa SÂwidzinÂskiego, CoÈsfeld 2006, StClar 26(2008),
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CÂwikøa D., Dzieje Gimnazjum i Liceum w Ostrzeszowie 1928-1999, CzeÎstochowa 2008
[mps AACz].
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2008 [mps IT Cz].

532

BIBLIOGRAFIA

49. Zych Søawomir ks.
A. P u b l i k a c j e k s i aÎ zÇ k o w e:
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IV. NEKROLOGI
I WSPOMNIENIA

ROLAND PREJS OFMCAP
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawøa II

OJCIEC PROFESOR HENRYK DAMIAN WOJTYSKA CP
(1933-2009)

Przedstawiciele spoøecznosÂci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II, sÂrodowiska historykoÂw KosÂcioøa oraz Zgromadzenie KsiaÎzÇy PasjonistoÂw pozÇegnali 26 III 2009 r. podczas liturgii
pogrzebowej w Rawie Mazowieckiej ojca profesora Henryka Damiana WojtyskeÎ. Odszedø wybitny uczony, nauczyciel akademicki i wychowawca wielu historykoÂw, prawdziwy przyjaciel møodziezÇy akademickiej, wytrawny badacz przeszøosÂci i pasjonat jej zgøeÎbiania.
1. RYS ZÇYCIA

Henryk Wojtyska urodziø sieÎ 13 V 1933 r. w Regiminie koøo
Ciechanowa w rodzinie inteligenckiej. Sytuacja okupacyjna spowodowaøa, zÇe wraz z rodzinaÎ musiaø w 1941 r. opusÂcicÂ rodzinne strony
i zamieszkacÂ w Rawie Mazowieckiej. Tam ukonÂczyø szkoøeÎ podstawowaÎ i sÂredniaÎ, tam tezÇ zetknaÎø sieÎ ze Zgromadzeniem KsieÎzÇy PasjonistoÂw, do ktoÂrego wstaÎpiø w 1950 r., przyjmujaÎc imieÎ zakonne
Damian. W latach 1952-1957 odbyø w WyzÇszym Seminarium Duchownym PasjonistoÂw w Przasnyszu studia filozoficzno-teologiczne,
uwienÂczone przyjeÎciem 2 II 1957 w Pøocku sÂwieÎcenÂ kapøanÂskich.
Okres tzw. odwilzÇy gomuøkowskiej umozÇliwiø wysøanie møodego
kapøana na studia zagraniczne. O. Damian jesieniaÎ 1958 r. rozpoczaÎø
studia specjalistyczne z historii KosÂcioøa na Papieskim Uniwersytecie
GregorianÂskim w Rzymie, ktoÂre uwienÂczyø w 1962 r. doktoratem
uzyskanym na podstawie rozprawy Cardinal Hosius. Legate to the
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Council of Trent (opublikowana w 1967 r.). Studia, oproÂcz wiedzy
z dziejoÂw KosÂcioøa, daøy mu tezÇ biegøaÎ znajomosÂcÂ jeÎzykoÂw wøoskiego
i angielskiego, przede wszystkim jednak pozwoliøy zapoznacÂ sieÎ
z bogatymi zbiorami archiwalnymi Rzymu, szczegoÂlnie z Archiwum
WatykanÂskim. TeÎ znajomosÂcÂ w przyszøosÂci obficie wykorzystaø.
W 1962 r. wroÂciø do Polski, obejmujaÎc obowiaÎzki wykøadowcy
historii KosÂcioøa i archeologii chrzesÂcijanÂskiej oraz lektora jeÎzykoÂw
øacinÂskiego i angielskiego w WyzÇszym Seminarium Duchownym PasjonistoÂw w Przasnyszu. W styczniu 1967 r. wøadze zakonne powoøaøy
go do mieÎdzynarodowej komisji zakonnej, majaÎcej wcielicÂ w zÇycie
posoborowaÎ odnoweÎ zgromadzenia. W tym charakterze braø udziaø
w kapitule generalnej pasjonistoÂw w 1968 r. Po powrocie do Polski
ponownie podjaÎø wykøady z historii KosÂcioøa w seminarium zakonnym swego zgromadzenia, nadto udzielaø sieÎ duszpastersko, zwøaszcza jako rekolekcjonista. W pazÂdzierniku 1969 r. na propozycjeÎ
ks. profesora Mariana Rechowicza podjaÎø praceÎ w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, poczaÎtkowo jako starszy asystent w MieÎdzywydziaøowym Zakøadzie Leksykograficznym, gdzie byø wspoÂøredaktorem Encyklopedii katolickiej oraz w MieÎdzywydziaøowym Zakøadzie Historii Kultury w SÂredniowieczu. W 1972 r. zostaø adiunktem
i zarazem objaÎø obowiaÎzki w Katedrze Historii KosÂcioøa w SÂredniowieczu. JednoczesÂnie byø od 1971 r. opiekunem studentoÂw teologii,
w latach 1977-1980 ojcem duchownym konwiktu ksieÎzÇy studentoÂw
KUL i duszpasterzem domu akademickiego na Poczekajce, a w latach
1977-1979 prodziekanem Wydziaøu Teologii, ze zleceniem szczegoÂlnej troski o kurs teologii B.
W 1975 r. habilitowaø sieÎ na podstawie dorobku naukowego
i rozprawy Papiestwo ± Polska 1548-1563. Dyplomacja (opublikowana w 1977 r.). W nasteÎpnym roku powoøana zostaøa do istnienia
Katedra DziejoÂw Teologii, a o. Wojtyska zostaø jej pierwszym kierownikiem. Zarazem w latach 1976-1977 i 1979-1981 byø kierownikiem Instytutu Historii KosÂcioøa. Prowadziø zajeÎcia z dziejoÂw teologii
(wykøad monograficzny), ponadto w poszczegoÂlnych latach, zalezÇnie
od biezÇaÎcych potrzeb, wykøadaø tezÇ historieÎ KosÂcioøa w ramach wykøadu kursorycznego dla kursu zwyczajnego B. Przez caøy czas pracy
dydaktycznej prowadziø seminarium naukowe, na ktoÂrym w szczegoÂl-
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ny sposoÂb promowaø tematy z zakresu dziejoÂw teologii, dziejoÂw
Reformacji i reformy katolickiej oraz dziejoÂw KosÂcioøa w XVI-XVII w.
Byø jednak otwarty na przyjmowanie innych tematoÂw prac magisterskich, zwøaszcza dotyczaÎcych dziejoÂw poszczegoÂlnych parafii, jesÂli
tylko odkrywaø u studenta autentycznaÎ pasjeÎ badawczaÎ i oceniaø, zÇe
magistrant (doktorant) jest w stanie zrealizowacÂ zagadnienie badawcze, jakie sam przed sobaÎ postawiø. CheÎtnie tezÇ podejmowaø sieÎ
recenzowania prac magisterskich czy doktorskich, chocÂ byø recenzentem wymagajaÎcym i nie stosowaø wobec studentoÂw taryfy ulgowej.
KorzystajaÎc z urlopu naukowego, podjaÎø w semestrze jesienno-zimowym roku akademickiego 1980/81 wykøady historii KosÂcioøa
polskiego w Newman College w Edmonton (Kanada) jako visiting
professor. Po powrocie zostaø w latach 1981-1983 prorektorem
KUL-u do spraw møodziezÇy. ObowiaÎzek ten przypadø na nieøatwy
czas poczaÎtkoÂw ¹SolidarnosÂciº, strajkoÂw studenckich, wreszcie stanu wojennego. OdwazÇnie towarzyszyø woÂwczas represjonowanej
møodziezÇy i broniø jej wobec wøadz panÂstwowych, pøaciø grzywny
za skazanych, braø udziaø w procesach saÎdowych, odwiedzaø aresztowanych, pomagaø w znalezieniu adwokatoÂw. Na wielorakie sposoby
przyczyniaø sieÎ do poczucia jednosÂci wspoÂlnoty akademickiej i jej
solidarnosÂci z tymi, ktoÂrzy byli przesÂladowani za przekonania lub za
dziaøalnosÂcÂ na rzecz wolnosÂci. Zjednaøo mu to u møodziezÇy akademickiej ogromny autorytet, szacunek i zaufanie.
Od 1985 r. do 2004 r. byø czøonkiem Papieskiego Komitetu Nauk
Historycznych w Watykanie, a w latach 1985-1994 peøniø funkcjeÎ
wiceprzewodniczaÎcego Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie
i kierownika do spraw edytorskich. W 1986 r. uzyskaø nominacjeÎ na
profesora nadzwyczajnego. W 1987 r. opusÂciø Lublin i wyjechaø do
Rzymu, by posÂwieÎcicÂ sieÎ pracom nad przygotowaniem do wydania
akt nuncjatur polskich. RoÂwniezÇ peønienie funkcji wiceprzewodniczaÎcego Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie wymagaøo
jego obecnosÂci w Rzymie. Wszystko to spowodowaøo zawieszenie
zajeÎcÂ dydaktycznych na KUL-u, a oddanie sieÎ pracy badawczej;
w tej ostatniej pomagaøa mu ogromnie znakomita znajomosÂcÂ rzymskich archiwoÂw, zwøaszcza odnoszaÎcych sieÎ do XVI-XVII w. W 1994 r.
powroÂciø do Polski, zostaø woÂwczas wybrany prowincjaøem polskiej
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prowincji pasjonistoÂw. Wprawdzie w 1995 r. podjaÎø ponownie zajeÎcia
dydaktyczne na KUL-u, a w 1998 r. uzyskaø tytuø profesora zwyczajnego, ale zajeÎty sprawami administracyjnymi zgromadzenia i skoncentrowany na doprowadzeniu do pomysÂlnego konÂca przynajmniej
tych tomoÂw Acta Nuntiaturae Polonae, ktoÂre juzÇ byøy gotowe do
druku, z trudnosÂciaÎ godziø rozliczne obowiaÎzki. W 1999 r. przenioÂsø
sieÎ wieÎc do klasztoru swego zgromadzenia w Przasnyszu, zrezygnowaø z zajeÎcÂ na KUL-u (jego nasteÎpcaÎ na katedrze od 2002 r. zostaø
uczenÂ, ks. dr hab. Janusz Dyl), a oddaø sieÎ wyøaÎcznie pracy administracyjnej w zgromadzeniu i badawczej. Wprawdzie proÂbowaø jeszcze
podjaÎcÂ zajeÎcia dydaktyczne w Uniwersytecie WarminÂsko-Mazurskim
w Olsztynie, ale na przeszkodzie intensywniejszej dziaøalnosÂci staneÎøy
wiek i posteÎpujaÎca choroba. ChociazÇ wieÎc w 1998 r. zakonÂczyø kadencjeÎ prowincjaøa i wydawaøo sieÎ, zÇe beÎdzie moÂgø powroÂcicÂ do dawnej
aktywnosÂci naukowej, w rzeczywistosÂci okazaøo sieÎ, zÇe nie jest to juzÇ
mozÇliwe. PrzebywajaÎc w klasztorze pasjonistoÂw w Przasnyszu, posÂwieÎciø sieÎ wykonÂczeniu wieÎkszej pracy posÂwieÎconej dziejom zgromadzenia w Polsce, ponadto pisaø szereg artykuøoÂw dotyczaÎcych spraw
nuncjuszoÂw i nuncjatury w Polsce w okresie nowozÇytnym, do czego
posiadaø znakomity warsztat naukowy, szczegoÂlnie wypisy z licznych
archiwoÂw rzymskich.
Jako profesor wypromowaø 34 magistroÂw i 3 doktoroÂw. Katolicki
Uniwersytet Lubelski uhonorowaø go ksieÎgaÎ pamiaÎtkowaÎ w 1999 r.
Byø czøonkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego KUL, Akademii sÂw. Karola Boromeusza w Watykanie i Komisji do DziejoÂw Reformacji przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Byø tezÇ konsultorem Komisji
Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski.
Jego gøoÂwne kierunki zainteresowanÂ naukowo-badawczych to:
historia odrodzenia i reformacji, relacje Polski ze StolicaÎ ApostolskaÎ, zwøaszcza dzieje nuncjatur i nuncjuszy, dzieje Soboru Trydenckiego, hagiografia, zagadnienia dotyczaÎce kardynaøa Stanisøawa Hozjusza, wreszcie przeszøosÂcÂ pasjonistoÂw w Polsce.
Wybitny naukowiec, znakomity znawca archiwoÂw rzymskich
i wydawca zÂroÂdeø, byø jednoczesÂnie czøowiekiem rzetelnej i nieustannej, wreÎcz tytanicznej pracy. ZÇycia towarzyskiego wøasÂciwie nie pro-
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wadziø, posÂwieÎcajaÎc czas wyøaÎcznie na badania naukowe; z rzadka
jedynie przyjmowaø zaproszenie do wygøoszenia kazania w tym czy
innym lubelskim kosÂciele. Z natury rzeczy utrzymywaø kontakt ze
swym zgromadzeniem, poniewazÇ jednak pasjonisÂci nie majaÎ klasztoru w Lublinie, jedynie z okazji ferii lub wakacji wyjezÇdzÇaø do klasztoroÂw, najczeÎsÂciej do Rawy Mazowieckiej lub do Przasnysza (piszaÎcy
te søowa przypadkowo spotkaø go w Przasnyszu podczas koronacji
tamtejszego obrazu Matki BozÇej Pocieszenia w 1977 r.). Lubiany
przez møodziezÇ, w trudnych latach stanu wojennego pokazaø, zÇe jaÎ
kocha i potrafi stanaÎcÂ w obronie jej søusznych praw. Dla wielu taka
jego postawa byøa zaskoczeniem. Nie byø bowiem czøowiekiem wylewnym, a wreÎcz przeciwnie: powierzchowna z nim znajomosÂcÂ mogøa
sprawiacÂ wrazÇenie, zÇe ma sieÎ do czynienia z czøowiekiem zasadniczym, formalistaÎ, dla ktoÂrego liczaÎ sieÎ jedynie zasady i przepisy. Byøo
to wrazÇenie mylaÎce. Dopiero blizÇszy z nim kontakt przekonywaø, zÇe
to tylko zewneÎtrzna maska, pod ktoÂraÎ kryje sieÎ czøowiek ogromnie
wrazÇliwy i ciepøy, chocÂ jakby wstydzaÎcy sieÎ swych ludzkich odruchoÂw,
a preferujaÎcy jawienie sieÎ od strony czysto formalnej i oficjalnej.
Niemniej w pierwszym kontakcie nie byø øatwy, a wrazÇenie to mogøo
bycÂ spoteÎgowane jego niekiedy trudnymi relacjami z innymi ludzÂmi,
nacechowanymi w pierwszej chwili dystansem, a nawet pewnaÎ nieprzysteÎpnosÂciaÎ.
Wykøadaø interesujaÎco, lecz problematyka, ktoÂraÎ omawiaø, byøa
dosÂcÂ nuzÇaÎca: dzieje teologii, zwøaszcza wykøad monograficzny, ktoÂrego søuchaø piszaÎcy te søowa: Ideaø kapøana w postanowieniach Soboru
Trydenckiego (rok akademicki 1984/85), mogøa wciaÎgnaÎcÂ jedynie
najwieÎkszego pasjonata dziejoÂw. Mimo to o. Wojtyska nie stosowaø
taryfy ulgowej. Wychodziø z zaøozÇenia, zÇe najtrudniejsze i najmniej
pociaÎgajaÎce zagadnienia przydadzaÎ sieÎ przyszøemu badaczowi przeszøosÂci, ktoÂry dopiero po latach oceni ich przydatnosÂcÂ. Jako profesor
byø wymagajaÎcy, ale sprawiedliwy. Studenci wiedzieli, zÇe na egzamin
u ojca profesora trzeba bycÂ solidnie przygotowanym i znacÂ fakty:
¹poetyckim opowiadaniemº nie da sieÎ niczego wskoÂracÂ, bo profesor
bezlitosÂnie przerwie i beÎdzie pytaø o konkrety, wymagajaÎc sÂcisøego
i logicznego mysÂlenia, w tym wiaÎzania faktoÂw w caøosÂcÂ i umiejeÎtnego
wskazania na przyczyny oraz skutki omawianego zagadnienia. Za-
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wsze grzeczny wobec studentoÂw, potrafiø jednak bycÂ cierpkim, a nawet zgryzÂliwym, jesÂli odkryø luki w wiedzy lub nadrabianie wøasnaÎ
fantazjaÎ. Taki tezÇ potrafiø bycÂ wobec recenzentoÂw swych publikacji,
jesÂli uznaø, zÇe nie majaÎ racji, prezentujaÎ niesøuszny punkt widzenia
lub ± co gorsza ± nie znajaÎ zÂroÂdeø. Nie miaø wtedy litosÂci.
Ostatnie lata zÇycia speÎdziø dotknieÎty posteÎpujaÎcaÎ chorobaÎ, ktoÂra
powoli, ale systematycznie podkopywaøa organizm. Po døugich i cieÎzÇkich cierpieniach zmarø w èodzi (gdzie przebywaø na leczeniu
w tamtejszym klasztorze pasjonistoÂw) 24 III 2009 r.
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AntypapiezÇ, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973, kol. 727-728.
Arason JoÂn bp, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973, kol. 860-861.
Archidiecezja, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973, kol. 873-874.
Archinto Filippo abp, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973, kol. 875.
Arcybiskup, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973, kol. 891.
Arcybiskupstwo, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973, kol. 891.
ArcychrzesÂcijanÂski kroÂl, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973, kol. 896.
Armagh, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973, kol. 927.
Augsburski pokoÂj religijny, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973, kol. 1064-1065.
Augustynizm polityczny, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973, kol. 1129-1131.
Auto da feÂ, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973, kol. 1157.
Baily Emmanuel Joseph, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973, kol. 1262-1263.
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Baliw, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973, kol. 1284.
Baliwat, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973, kol. 1284.
Ball John, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973, kol. 1285.
Baltazar z Pescii, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973, kol. 1290.
Au sujet des manuscrits de la Bibliotheque de Grand SeÂminaire de Lublin, ¹Bulletin de
Recherches de l'Institut de la Culture MeÂdieÂvaleº 2(1969-1973), s. 10-11.
Compte rendu des recherches sur l'Histoire de l'Eglise en Pologne au XVIe sieÁcle.
(Documents eÂtrangers), ¹Bulletin de Recherches de l'Institut de la Culture MeÂdieÂvaleº 2(1969-1973), s. 23-26.
Lekowo. Dzieje kosÂcioøa i parafii, ¹Studia Pøockieº 1(1973), s. 195-262.
Sprawozdanie z kwerend zagranicznych materiaøoÂw do historii KosÂcioøa w Polsce XVI
w., ¹Sprawozdania z CzynnosÂci Wydawniczej i PosiedzenÂ Naukowych oraz Kronika Towarzystwa Naukowego KULº 20(1973), s. 153-155.
Stan przygotowanÂ do druku korespondencji nuncjuszoÂw w Polsce do roku 1572,
¹Studia ZÂroÂdøoznawczeº 18(1973), s. 199-206.
Teofil Døugosz (1887-1971), ¹Sprawozdania z CzynnosÂci Wydawniczej i PosiedzenÂ
Naukowych oraz Kronika Towarzystwa Naukowego KULº 20 (1973), s. 253-255.
Bibliografia, w: Historia KosÂcioøa w Polsce, red. B. Kumor, Z. ObertynÂski, t. 1, cz. 1-2,
PoznanÂ 1974 [do wszystkich rozdziaøoÂw].
Geneza nuncjatury polskiej. Doniesienie tymczasowe, ¹Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Humanistykaº 16(1974) nr 2, s. 123-132.
Katalog reÎkopisoÂw Biblioteki Seminarium Duchownego w Lublinie, ¹Archiwa Biblioteki i Muzea KosÂcielneº 28(1974), s. 221-282; 29(1974), s. 157-219; 30(1975), s.
133-194.
Papiestwo a Polska w latach 1548-1563. Dyplomacja, ¹Summariumº 3(1974), s. 110-112.
ProÂby wprowadzenia Zgromadzenia OO. PasjonistoÂw do Polski w roku 1782, ¹Roczniki Humanistyczneº 22(1974) z. 2, s. 47-59.
WojewoÂdztwo rawskie wobec dwu pierwszych bezkroÂlewi (1572-1576), w: Materiaøy do
dziejoÂw spoøeczno-religijnych w Polsce, Lublin 1974, s. 111-156.
Czytelnictwo i biblioteki u KanonikoÂw Regularnych LateranÂskich Kongregacji BozÇego
Ciaøa (XV-XVIII w.), w: Kanonicy Regularni LateranÂscy w Polsce. Studia z dziejoÂw kongregacji krakowskiej XV-XVIII w., red. Z. Jakubowski, KrakoÂw 1975, s.
51-72.
Inspectio cordis. Nieznane dzieøo o. Stanisøawa PapczynÂskiego, ¹Summariumº 4(1975),
s. 154-156.
Nauczanie przedmiotoÂw teologicznych w Akademii Zamojskiej, w: Dzieje teologii
katolickiej w Polsce, t. 2, cz. 2, Lublin 1975, s. 41-50.
Nauka i nauczanie u kanonikoÂw regularnych (na przykøadzie Kongregacji BozÇego
Ciaøa), w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2, cz. 2, Lublin 1975, s. 451-507.
Barbarigo, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 21.
Bazylejski SoboÂr, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 129-132.
Benedykt I papiezÇ, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 218.
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Bernard z Luksemburga OP, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 308.
Biandrata Giorgio, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 374-375.
Bibliotekarz KosÂcioøa Rzymskiego, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol.
497.
Biczownicy, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 517-520.
BiskupoÂw katalogi, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 617-619.
Blackwell George, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 651-652.
Bongiovanni Berardo, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 790-791.
Bonifacy VI papiezÇ, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 795.
Bora Katharina, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 808.
Borgia, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 814-815.
Broniewski Marcin, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 1089.
Brus Antonin abp, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 1112.
Canobio Giovanni, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 1313.
Carafa, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 1325-1326.
Centurie Magdeburskie, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 1424.
Lata sÂwieÎte w XV i XVI w., ¹Roczniki Teologiczno-Kanoniczneº 23(1976) z. 4, s. 11-24.
Perspektywy chrzesÂcijanÂstwa w nowym sÂwiecie, ¹Søowo Powszechneº z 30-31 X 1976,
s. 6-7.
[TozÇ: ¹ZÇycie i MysÂlº 26(1976) nr 12, s. 118-120].
[Rec.] Carmelo A. Naselli, La soppresione napoleonica delle corporazioni religiose,
Roma 1970 ± ¹Roczniki Teologiczno-Kanoniczneº 23(1976) z. 4. s. 157-159.
Instytut Historii KosÂcioøa, ¹Biuletyn Informacyjny KULº 6(1977) nr 1, s. 49-56.
Kardynaø John KroÂl i jego zasøugi dla Polonii amerykanÂskiej, ¹Tygodnik Powszechnyº
31(1977) nr [51-52], s. 3-4.
[TozÇ: ¹Biuletyn Informacyjny KULº 6(1977) nr 2, s. 50-55; ¹Zeszyty Naukowe
KULº 21 (1979) nr 3-4, s. 108-113].
Papiestwo ± Polska 1548-1563. Dyplomacja, Lublin 1977, Towarzystwo Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 8o, s. XXI, 473, nlb. 1.
Rec.: Sucheni-Grabowska Anna, ¹PrzeglaÎd Historycznyº 70(1979) z. 2, s. 353-358;
Wyczawski Hieronim E[ugeniusz], ¹Studia Theologica Varsaviensiaº 17(1979)
nr 1, s. 301-303; FokcinÂski Hieronim, ¹Informationesº 2(1980), s. 55-71.
Polem.: Kilka uwag o ¹Uwagachº ks. H. FokcinÂskiego na temat protektoratu polskiego
w Rzymie w XVI w., ¹Roczniki Teologiczno-Kanoniczneº 28(1981) z. 4, s. 197-201.
Reformacja ± Reforma katolicka ± Kontrreformacja. Dzieje nomenklatury i proÂba
usÂcisÂlenia pojeÎcÂ, ¹Roczniki Teologiczno-Kanoniczneº 24(1977) z. 4, s. 223-249.
[Rec.] Jerzy Korytkowski, La Chiesa e il problema della lingua ausiliare internazionale,
Roma 1976, ¹Zeszyty Naukowe KULº 20(1977) nr 2, s. 87-89.
L'Istituto di Storia della Chiesa presso l'Universit Cattolica di Lublino (Polonia),
¹Rivista di Storia e Letteratura Religiosaº 14(1978), s. 331-337.
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San Carlo Borromeo esponente della politica pontificia verso l'Europa Centro-Orientale negli anni 1560-1563, w: Accademia di San Carlo. Inaugurazione, Milano
1978, s. 13-30.
[TozÇ: ¹Rivista Storica della Chiesa Ambrosianaº 8(1979), s. 198-213].
Cervus, Jelonek, Jan, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1979, kol. 24.
CheøminÂski Marcjan, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1979, kol. 136.
Cochlaeus Johannes, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1979, kol. 531-532.
Czarna sÂmiercÂ, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1979, kol. 755.
Czepiel Mikoøaj, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1979, kol. 833.
Davia Giovanni Antonio, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1979, kol. 1044-1045.
Delfino Zaccaria, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1979, kol. 1129.
Jobert, Hozjusz i tolerancja. Na marginesie ksiaÎzÇki Ambroise Joberta, De Luter
a Mohila. La Pologne dans la crise de la chretiente 1517-1648, Paris 1974, ¹Studia WarminÂskieº 16(1979), s. 433-436.
Kardynaø Stanisøaw Hozjusz sÂwiadek chrzesÂcijanÂskiej tradycji, ¹Tygodnik Powszechnyº 33(1979) nr 34, s. 3.
Rola odrodzenia i reformacji w rozwoju koncepcji historii i jej metody, ¹Zeszyty
Naukowe KULº 22(1979) nr 4, s. 37-42.
Stanisøaw Hozjusz w oczach swoich wspoÂøczesnych w latach 1548-1563, ¹Studia WarminÂskieº 16(1979), s. 103-162.
WspoÂlnoty w dziejach KosÂcioøa, ¹W Drodzeº 7(1979) nr 5, s. 47-56.
¹Kontrreformacjaº czy ¹Reforma katolickaº, ¹Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa
Naukowego Humanistykaº 22(1980) z. 2, s. 11-15.
Polska ¹KroÂlestwem Erazmaº, ¹GosÂcÂ Niedzielnyº 57(1980) nr 28, s. 1, 7.
[TozÇ w jeÎz. wøoskim pod zmien. tyt.: Polonia in ¹Regno di Erasmoº nella prima
met del XVI secolo, w: The Common Christian Roots of the European Nations. An
International Colloquium in the Vatican, Florence 1982, s. 88-93].
Zur Entstehung und Organisation der polnischen Nuntiatur bis 1572, ¹Mitteilungen des
È sterreichischen Staatsarchivsº 33(1980), s. 58-76.
O
[Oprac. i wyd.]: Korespondencja Stanisøawa Hozjusza kardynaøa i biskupa warminÂskiego, t. 3, 1558-1561, cz. 1 (16 V 1558 ± 31 VIII 1558), ¹Studia WarminÂskieº
17(1980), s. 3-464.
Rec.: Pietrzyk Zdzisøaw, Urban Wacøaw, ¹Komunikaty Mazursko-WarminÂskieº
28(1984) nr 3, s. 311-313.
Polem.: OdpowiedzÂ na recenzjeÎ pp. Pietrzyka i Urbana, ¹Komunikaty Mazursko-WarminÂskieº 31(1987) nr 1, s. 143-145.
MeÎka Chrystusa w religijnosÂci polskiej XVI-XVIII w., w: MeÎka Chrystusa wczoraj
i dzisÂ, Lublin 1981, s. 61-79.
PasjonisÂci ± proÂba przezÇywania tajemnicy KrzyzÇa i MeÎki Chrystusa we wspoÂlnocie
zakonnej i w przepowiadaniu, w: MeÎka Chrystusa wczoraj i dzisÂ, Lublin 1981,
s. 223-229.
[Red.] MeÎka Chrystusa wczoraj i dzisÂ, Lublin 1981, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 8o, s. 243, nlb. 1, wspoÂøred.: JoÂzef Jerzy KopecÂ.
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Du Perron Jacques, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1983, kol. 364-365.
Eck Johann, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1983, kol. 648-649.
Edykt Nantejski, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1983, kol. 666-667.
Edykt Wormacki, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1983, kol. 667.
Exsurge Domine, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1983, kol. 1473-1474.
Istota rewolucji franciszkanÂskiej, w: Zakony franciszkanÂskie w Polsce, t. 1, Franciszkanie w Polsce sÂredniowiecznej, cz. 1, Franciszkanie na ziemiach polskich, [KrakoÂw] 1983, s. 123-128.
KsieÎdza Tomasza Hussarzewskiego rozmowy z przygotowujaÎcymi sieÎ do kapøanÂstwa.
Osiemnastowieczny przyczynek do badanÂ nad genezaÎ teologii pastoralnej,
¹Roczniki Teologiczno-Kanoniczneº 30(1983) z. 6, s. 292-300.
MaÎdrosÂcÂ KrzyzÇa. Przedmiot kontemplacji i pierwsza zasada dziaøania pasjonisty, w:
W nurcie zagadnienÂ posoborowych, t. 15, Kontemplacja i dziaøanie, Warszawa
1983, s. 9-18.
WziaÎcÂ swoÂj krzyzÇ na kazÇdy dzienÂ i isÂcÂ za Nim, ¹PrzeglaÎd Powszechnyº 237 (1983),
s. 407-408.
PoczaÎtki kultu i procesy kanonizacyjne sÂw. Kazimierza, ¹Analecta Cracoviensiaº
16(1984), s. 187-231.
Problem kanonizacji sÂw. Kazimierza, ¹Znakº 36(1984), s. 1025-1034.
San Carlo Borromeo e la Polonia negli anni 1578-1584, ¹Rivista di Storia della Chiesa
in Italiaº 38(1984), s. 27-46.
KrzyzÇ zawsze obecny, w: JoÂzef Jerzy KopecÂ, Droga krzyzÇowa, PoznanÂ 1985, s. 373-378.
[Wyd.], Brevia Romanorum Pontificum ad Poloniam spectantia, t. 1, Brevia saeculi
XV, ¹Elementa ad Fontium Editionesº 64(1986), s. XV, 127.
Cesar Baronio a sprawa kanonizacji sÂw. Kazimierza, ¹Roczniki Humanistyczneº
34(1986) z. 2, s. 513-516.
L'influsso in Polonia e in Lituania, w: San Carlo e il suo tempo. Atti del Convegno
Internazionale, Roma 1986, s. 527-549.
èaska wiary i dar przyjazÂni. Studium na podstawie listoÂw Piotra Jerzego Frassati,
¹WieÎzÂº 29(1986) nr 9, s. 40-55.
Papiestwo XV-XVII w. w poszukiwaniu wøasnej tozÇsamosÂci, ¹Kwartalnik Historycznyº 92(1986), s. 901-919.
Polska Akademia Maryjna w Warszawie w poø. XVIII w., ¹Studia Claromontanaº
7(1987), s. 61-69.
[TozÇ w jeÎz. wøoskim: Un'Accademia Mariana giaÁ nel 1753 a Varsavia, w: De cultu
mariano saeculis XVII-XVIII. Acta Congressus Internationalis in Republica Melitensi a. 1983 celebrata, v. 8, De cultu mariano saeculis XVII-XVIII apud varias
nationes, Romae 1988, s. 405-41].
Bullarium Poloniae. Una iniziativa per la edizione di fonti di storia ecclesiastica,
¹Rivista di Storia della Chiesa in Italiaº 42(1988), s. 131-156.
JoÂzef Garampi i poczaÎtki studioÂw nad dziejami polskiej nuncjatury, ¹Studia Theologica Varsaviensiaº 26(1988) nr 2, s. 189-207.
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Liudvikas Povilonis i jego Litwa, ¹Ethosº 1(1988), nr 1 s. 64-71.
[TozÇ w: Ewangelia i kultura, Rzym 1988, s. 343-351].
Norwid teolog?, ¹Studia Norwidianaº 5-6(1987-1988), s. 247-252.
Stanislaus Hosius (1504-1579), w: Katholische Theologen der Reformationszeit, Bd. 5,
Regensburg 1988, s. 137-152.
Toma CrnicÂ jedini Sloven nuncije u Poljskoj (1522-1523), ¹Radoviº 21 (1988), s. 35-44.
[TozÇ w jeÎz. polskim: Toma CrnicÂ, jedyny Søowianin ± nuncjusz w Polsce, 1522-1523,
¹Zeszyty Naukowe Uniwersytetu JagiellonÂskiego. Prace Historyczneº 89(1989),
s. 139-148].
Gøos w dyskusji, w: Dzieje Lubelszczyzny, t. 6, Warszawa 1989, s. 185-186.
Katolicka kultura teologiczna mieÎdzy WisøaÎ i Bugiem do konÂca XVIII w., w: Dzieje
Lubelszczyzny, t. 6, Warszawa 1989, s. 215-228.
San Carlo Borromeo ed il Concilio di Trento, ¹Studia Borromaicaº 31 (1989), s. 45-63.
Acta Nuntiaturae Polonae, t. 1, De fontibus eorumque investigatione et editionibus.
Instructio ad editionem. Nuntiorum series chronologica, Romae 1990, Fundatio
LanckoronÂski 8o, s. XXVIII, 477.
Rec.: Barbiche Bernard, ¹Revue Historiqueº 234(1990), s. 209-211. Gierowski JoÂzef
Andrzej, Akta nuncjatury w Rzymie, ¹Tygodnik Powszechnyº 44(1990) nr 14, s. 6;
JacÏov Marko, ¹Revue d'Histoire EccleÂsiastiqueº 85(1990) nr 2, s. 420-422; Leeming H., ¹Slavonic and East European Revueº 69(1991) nr 1, s. 157-158; Krahel
Tadeusz, ¹Studia Theologica Varsaviensiaº 30(1992) nr 2, s. 191-195; Døugosz
JoÂzef, ¹Odrodzenie i Reformacja w Polsceº 40(1996), s. 123-124.
[Moderator edycji] Acta Nuntiaturae Polonae, t. 18, Franciscus Simonetta (1606-1612),
v. 1: (21 VI 1606-30 IX 1607), ed. Adalbertus Tygielski, Romae 1990, Fundatio
LanckoronÂski 8o, s. XXXIII, 442.
Kazimierz JagiellonÂczyk ± sÂwieÎty na wszystkie czasy, w: Chrzest Litwy. Geneza, przebieg, konsekwencje, Lublin 1990, s. 137-148.
[Moderator edycji] Acta Nuntiaturae Polonae, t. 6, Iulius Ruggieri (1565-1568), collegit
et paravit Thaddeus Glemma, suplevit et edidit Stanislaus Bogaczewicz, Romae
1991, Fundatio LanckoronÂski 8 ss. 286.
[Moderator edycji] Acta Nuntiaturae Polonae, t. 41, Iulius Piazza (1706-1708), v. 1, (8
VII 1706 ± 31 III 1707), ed. Ioannes Kopiec, Romae 1991, Fundatio LanckoronÂski
8o, s. XVIII, 372, nlb. 1.
La Chiesa cattolica nel ¹Commonwealthº polacco all'epoca dei Borromei, ¹Studia
Borromaicaº 5(1991), s. 43-56.
Lekcja nie wysøuchana, ¹Tygodnik Powszechnyº 45(1991) nr 39, s. 4-5.
[TozÇ w jeÎz. wøoskim: La lezione non ascoltata (presentazione del libro di JacÏov nelle
guerre veneto ± turche), ¹La Rivista Dalmaticaº 64(1993), s. 161-163. ¹Revue
d'Histoire EccleÂsiastiqueº 78(1993), s. 889-891].
Polski Instytut Historyczny w Rzymie (dawne i nowe inicjatywy badawcze i edytorskie),
¹Informationesº 5(1991), s. 15-38.
[Wyd.] Acta Nuntiaturae Polonae, t. 2, Zacharias Ferreri (1519-1521) et nuntii minores
(1522-1553), Romae 1992, Fundatio LanckoronÂski 8o, s. LXII, 498.

NEKROLOGI I WSPOMNIENIA

549

Rec.: Dybkowska Alicja, Sucheni-Grabowska Anna, ¹Kwartalnik Historycznyº
99(1992) nr 3, s. 118-123; Krahel Tadeusz, ¹Studia Theologica Varsaviensiaº
30(1992) nr 2, s. 191-195; tenzÇe, ¹Studia Teologiczne. Biaøystok ± Drohiczyn ±
èomzÇaº 11(1993), s. 386-387, Biskup Marian, ¹Zapiski Historyczneº 59(1994) z.
1, s. 143-147.
[Moderator edycji] Acta Nuntiaturae Polonae, t. 24, Honoratus Visconti (1630-1636), v.
1, (20 IV 1630 ± 26 VII 1631), ed. Adalbertus BilinÂski, Romae 1992, Fundatio
LanckoronÂski 8o, s. XLII, 454.
Jana Chrzciciela Albertrandiego kwerendy archiwalne we Wøoszech, ¹Archiwa Biblioteki i Muzea KosÂcielneº 61(1992), s. 101-114.
Nowa ewangelizacja a PasjonisÂci w Polsce, ¹Søowo KrzyzÇaº 28(1992), s. 3-8.
Rozmowy budzinÂskie (pazÂdziernik 1524, styczenÂ ± luty 1525). Ostatnie proÂby ratowania Zakonu KrzyzÇackiego w Prusach, ¹SÂlaÎski Kwartalnik Historyczny SoboÂtkaº
47(1992) z. 1-2, s. 45-56.
[Rec.] Wiktor Gramatowski, Polonica liturgiczne w Kongregacji ObrzeÎdoÂw 1588-1632.
Studium z dziejoÂw Kurii Rzymskiej, Rzym ± Warszawa 1988; ¹Archiwa Biblioteki
i Muzea KosÂcielneº 61(1992), s. 375-377.
[Wyd.] Acta Nuntiaturae Polonae, t. 3, cz. 1, Aloisius Lippomano (1555-1557), Romae
1993, Fundatio LanckoronÂski 4o, s. XLIII, nlb. 1, 500.
[Rec.] Jan Wøadysøaw WosÂ, La Polonia. Mille anni di storia, a cura di P. Bellini, Trento
1990; ¹Rivista di Storia della Chiesa in Italiaº 47(1993), s. 195-197.
[Wyd.] Acta Nuntiaturae Polonae, t. 9, Vincentius Lauro (1572-1578), v. 1, (25 VII 1572
± 30 IX 1574), Romae 1994, Fundatio LanckoronÂski 8o, s. XLVIII, 448 (wspoÂøwyd.: Mirosøaw Korolko).
Da Roma a Cracovia. I viaggi degli inviati pontifici in Polonia nei sec. XVI-XVIII,
¹Zeszyty Naukowe Uniwersytetu JagiellonÂskiego. Prace Historyczneº 110(1994),
s. 85-107.
Girolamo Martinengo, un bresciano nunzio apostolico in Polonia (1548), w: CristianitaÁ
ed Europa. Miscellanea di studi in onore di Luigi Prosdocimi, v. 1, Roma 1994, s.
721-728.
[Moderator edycji] Acta Nuntiaturae Polonae, t. 34, Opitius Pallavicini (1680-1688), v.
1, (10 VIII 1680 ± 29 III 1681), ed. Maria Domin-JacÏov, Romae 1995, Fundatio
LanckoronÂski 8o, s. XXXI, nlb. 1, 449.
[Moderator edycji] Acta Nuntiaturae Polonae, t. 57, Achilles Ratti (1918-1921), v. 1, (25
IV ± 31 VII 1918), ed. Stanislaus Wilk, Romae 1995, Fundatio LanckoronÂski 8o, s.
XXXVIII, 454.
Kancelaria jako podstawa zbioroÂw w Archiwum WatykanÂskim, ¹Archiwa Biblioteki
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Siemikowski Wojciech, w: Polski søownik biograficzny, t. 37, Warszawa±KrakoÂw 1996,
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[Moderator edycji] Acta Nuntiaturae Polonae, t. 41, Iulius Piazza (1706-1708), v. 3,
(1 IX 1707 ± 24 III 1708), ed. Ioannes Kopiec, Romae 1998, Fundatio LanckoronÂski 8o, s. 321, tabl. 1.
[Moderator edycji] Acta Nuntiaturae Polonae, t. 57, Achilles Ratti (1918-1921), v. 4,
(1 II 1919 ± 30 IV 1919), ed. Stanislaus Wilk, Romae 1998, Fundatio LanckoronÂski 8o, s. XIII, nlb. 1, 490.
Avvisi jako szczegoÂlny gatunek informacji gromadzonej przez papieskaÎ søuzÇbeÎ dyplomatycznaÎ w Polsce XVI i XVII wieku, ¹Odrodzenie i Reformacja w Polsceº
42(1998), s. 45-58.
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Dlaczego August III nie uzyskaø w Rzymie tytuøu ¹Rex Orthodoxusº. (Polski epizod
w dziejach papieskiego rozdawnictwa katolickich tytuøoÂw monarszych), w: Christianitas et cultura Europae. KsieÎga jubileuszowa prof. Jerzego Køoczowskiego,
cz. 1, Lublin 1998, s. 180-186.
[Moderator edycji] Acta Nuntiaturae Polonae, t. 57, Achilles Ratti (1918-1921), v. 5,
(1 V 1919 ± 31 VII 1919), ed. Stanislaus Wilk, Romae 1999, Fundatio LanckoronÂski 8o, s. XIII, nlb. 2, 547, nlb. 2, tabl. il.
Maria ± Matka SÂwieÎtej Nadziei, jej kult i jego promocja w zgromadzeniu pasjonistoÂw,
w: Tradycja i otwartosÂcÂ. KsieÎga pamiaÎtkowa posÂwieÎcona o. Profesorowi dr. hab.
Stanisøawowi Celestynowi NapioÂrkowskiemu, Lublin 1999, s. 257-267.
SÂlaÎzacy jako misjonarze ± pasjonisÂci w poøudniowej Rumunii i poÂønocnej Buøgarii 1865-1923, ¹Studia Teologiczno-Historyczne SÂlaÎska Opolskiegoº 19(1999), s. 173-180.
[Rec.] Jerzy JoÂzef KopecÂ, Bogurodzica w kulturze polskiej XVI wieku, Lublin 1997:
¹Roczniki Teologiczneº 46(1999) z. 8, s. 242-245.
[Moderator edycji] Acta Nuntiaturae Polonae, t. 15, Germanicus Malaspina (1591-1598), v. 1, (1 XII 1591 ± 31 XII 1592), in quo publicantur etiam documenta
legationem a latere cardinalis Georgii Radziwiøø necnon munera ab Attilio Amalteo et Maximiliano de PernEÎtejn expleta illustrantia, ed. Lescus JarminÂski, Cracoviae 2000, Sumptibus Fundationis LanckoronÂski 8o, s. CXVIII, 529.
Co Mickiewicz wiedziaø o pasjonistach? Polacy w rzymskim domu rekolekcyjnym
Zgromadzenia MeÎki PanÂskiej w latach 1828-1914, w: Ojczyzna i wolnosÂcÂ. Prace
ofiarowane Profesorowi Janowi ZioÂøkowi w siedemdziesiaÎtaÎ roczniceÎ urodzin,
Lublin 2000, s. 169-185.
MiøosÂciwe lata. Dzieje Wielkich JubileuszoÂw ChrzesÂcijanÂstwa (z udziaøem PolakoÂw),
Olsztyn 2000, Wydawnictwo WyzÇszego Seminarium Duchownego Metropolii
WarminÂskiej ¹Hosianumº 8o, s. 139, nlb. 5.
Nuncjusze w dobie przedrozbiorowej, w: Z papiestwem przez dzieje. W osiemdziesieÎciolecie wskrzeszenia Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, Warszawa 2000, s. 9-16.
Uniwersytet naszych marzenÂ. (Refleksja oparta na przesøankach historycznych), ¹Forum Teologiczneº 1(2000), s. 13-20.
Kult SÂwieÎtego Oblicza Chrystusa, w: Kult MeÎki PanÂskiej. Historia i terazÂniejszosÂcÂ.
Materiaøy z sesji naukowej w Olsztynie, 3-4 marca 2001 r., Olsztyn 2001, s. 105-117.
PodroÂzÇ chudopachoøka z Rzymu do Opola w roku 1661, ¹Odrodzenie i Reformacja
w Polsceº 45(2001), s. 191-200.
Potrydenckie przemiany w koncepcji zÇenÂskiego zÇycia zakonnego, ¹Studia WarminÂskieº 38(2001), s. 179-184.
[Red.] Kult MeÎki PanÂskiej. Historia i terazÂniejszosÂcÂ. materiaøy z sesji naukowej
w Olsztynie, 3-4 marca 2001 r., Olsztyn 2001, ¹SQLº 8 s. 210, nlb. 2.
[Rec.] Wojciech Tygielski, Dyplomacja ± informacja ± propaganda. PodroÂzÇ Luigiego
Bevilacqua, posøa toskanÂskiego na dwory europejskie w 1609 r., Warszawa 2000 ±
¹Odrodzenie i Reformacja w Polsceº 45(2001), s. 262-263.
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Jeszcze w sprawie wysøania nuncjusza papieskiego do Polski w 1563 roku. (Instrukcja
dla Giovanniego Francesca Commendone), ¹Archiwum Historii Filozofii i MysÂli
Spoøecznejº 47(2002), s. 297-303.
KroÂl na miareÎ potrzeb Rzeczypospolitej. Zygmunt August w oczach Anny Sucheni-Grabowskiej, w: Religie, edukacje, kultura. KsieÎga pamiaÎtkowa dedykowana
profesorowi Stanisøawowi Litakowi, Lublin 2002, s. 561-566.
Prymasostwo ± nuncjatura. Dzieje relacji mieÎdzyinstytucjonalnych, w: Prymasi i prymasostwo w dziejach panÂstwa i narodu polskiego, Warszawa 2002, s. 79-84.
Rawa w oczach dyplomatoÂw papieskich, w: 750 lat Rawy Mazowieckiej. Sesja popularnonaukowa, 26 V 2000 r., èoÂdzÂ 2002, s. 63-74.
[Zebr.] Rejestr korespondencji Stanisøawa Hozjusza biskupa warminÂskiego (1560-1563),
do druku przygot. Irena Makarczyk, Olsztyn 2003, Hosianum 8o, s. 166, nlb. 2.
Rola dworu kroÂlewskiego w utrwalaniu katolickiego charakteru panÂstwa (wizja rzymska) w czasach panowania Zygmunta Augusta, w: DwoÂr a kraj. MieÎdzy centrum
a peryferiami wøadzy, KrakoÂw 2003, s. 87-97.
Teologia pogranicza w Rzeczypospolitej Szlacheckiej, w: ChrzesÂcijanÂstwo w dialogu
kultur na ziemiach Rzeczypospolitej. Materiaøy MieÎdzynarodowego Kongresu
Lublin, 24-26 wrzesÂnia 2002 r., Lublin 2003, s. 111-124.
Instrukcje nuncjuszoÂw jako instrument przepøywu informacji i wiedzy o Polsce XVI
i XVII w., w: KosÂcioÂø, spoøeczenÂstwo, kultura. Prace ofiarowane profesorowi
Wiesøawowi MuÈllerowi z okazji pieÎcÂdziesieÎciolecia pracy naukowej i dydaktycznej, Lublin 2004, s. 285-291.
Hozjusz w kreÎgu humanistoÂw rzymskich w latach 1558-1560, w: Kardynaø Stanisøaw
Hozjusz (1504-1579). Osoba, mysÂl, dzieøo, czasy, znaczenie, Olsztyn 2005, s. 113-121.
Historia Zgromadzenia PasjonistoÂw w Polsce, t. 1, Prehistoria i okres fundacyjny (do
1938 r.), èoÂdzÂ 2006, Papier-service Wojciech Grochowalski 8o, s. 519, il.
Historia Zgromadzenia PasjonistoÂw w Polsce, t. 2, Hekatomba wojenna i okupacyjna
(1939-1945), Przasnysz 2007, Polska Prowincja Zgromadzenia PasjonistoÂw 8o,
s. 360, il.
¹KrzyzÇ przez nich zwycieÎzÇyøº. Polscy pasjonisÂci ± meÎczennicy drugiej wojny sÂwiatowej,
Przasnysz 2008, Polska Prowincja PasjonistoÂw 8o, s. 115, il.
Ks. Biskup Jan Kopiec jako wydawca ¹Akt Nuncjatury Polskiejº z poczaÎtku XVIII w.,
¹Nasza PrzeszøosÂcÂº 109(2008), s. 317-323.
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