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WYKAZ SKRÓTÓW

Wydania statutów synodalnych

Acta et Statuta Synodi Dioec-
esanae Premislensis (1902)

Acta et Statuta Synodi Dioecesanae 
Premislensis quam A.D. 1902. Diebus 19, 20, 
21, 22 Mensi Augusti habuit Josephus Sebas-
tianus Pelczar Episcopus Premislensis Latino-
rum, Suae Sanctitatis Leonis PP. XIII. Praela-
tus Domesticus, Doctor S. Theologiae et SS. 
Canonum, Eques c. r. Ordinis Coronae Ferra-
rae etc., etc., Premisliae 1903.

Akta i Statuta Kongregacji Sy-
nodalnej (Przemyśl 1908)

Akta i Statuta Kongregacji Synodalnej czy-
li Synodu diecezjalnego dwudziestego, odby-
tego w dniach 25, 26 i 27 sierpnia 1908 r. w 
Przemyślu pod przewodnictwem Józefa Seba-
stiana Pelczara Biskupa przemyskiego ob. łac. 
itd. itd., Przemyśl 1908.

Akta Kongregacji Synodalnej 
czyli Synodu diecezjalnego (Prze-
myśl 1914)

Akta Kongregacji Synodalnej czyli Synodu 
diecezjalnego dwudziestego pierwszego od-
bytego w dniach 7, 8 i 9 lipca 1914 r. w Chyro-
wie pod przewodnictwem Józefa Sebastiana 
Pelczara Biskupa przemyskiego ob. łac., Prze-
myśl 1916.

Constitutiones XL-mae Synodi 
Dioecesanae Plocensis (1927)

Constitutiones XL-mae Synodi Dioecesa-
nae Plocensis, anno MCMXXVII diebus nempe 
20, 21, 22 Aprilis ab Excelentissimo, Illustris-
simo ac Reverendissimo Antonio Juliano No-
wowiejski Episcopus  Plocensi in Basilica Ca-
thedrali celebratae, Plociae 1927.

Lwowski Synod Archidiece-
zjalny (1930)

Lwowski Synod Archidiecezjalny R. P. 
1930, Lwów 1931.

Pierwszy Synod Diecezji Czę-
stochowskiej (1954)

Pierwszy Synod Diecezji Częstochowskiej 
odprawiony w dn. 28 i 29 września R. P. 1954 
w Kościele Katedralnym Św. Rodziny w Czę-
stochowie pod przewodnictwem Jego Eksce-
lencji Najprzewielebniejszego Księdza Dokto-
ra Zdzisława Golińskiego ze zmiłowania Boże-
go i łaski Stolicy Apostolskiej Biskupa Często-
chowskiego, Częstochowa 1958.

Pierwszy synod diecezji tar-
nowskiej (1928)

Pierwszy synod diecezji tarnowskiej 1928, 
Tarnów 1928.
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Prima Synodus Dioecesana 
Pinskensis (1929)

Prima Synodus Dioecesana Pinskensis ab 
Episcopo Sigismundo Lozinski anno 1929 ab 
Episcopo Casimiro Bukraba anno 1934 pro-
mulgata, Pinsci MCMXXXIV

Prima Synodus Dioecesana 
Sandomiriensis (1923)

Prima Synodus Dioecesana Sandomirien-
sis sub Excelentissimo ac Reverendissimo 
Mariano Ryx Episcopo Sandomiriensi San-
domiriae in Ecclesia Cathedrali Nativitatis B. 
M. V. A.D. MCMXXIII diebus 3, 4 et 5 Julii cel-
ebrata, Sandomiriae 1923.

Statuta Synodi Dioecesanae 
Culmensis (1928)

Statuta Synodi Dioecesanae Culmensis 
Pelplini ab Illmo ac Revmo D. Episcopo Sta-
nislao Okoniewski habitae A.D. 1928 diebus 
27, 28, 29 Decembris, Pelplini 1929.

Statuta Synodi Dioecesanae 
Luceoriensis (1927)

Statuta Synodi Dioecesanae Luceoriensis 
A.D. MCMXXVII, diebus 30, 31 Augusti, 1 Sep-
tembris, sub Adolfo Petro Szelążek Episcopus 
Luceoriensi in Ecclesia Cathedrali Luceoriensi 
celebratae, Luceoriae 1927.

Synod Diecezjalny Podlaski 
(1923)

Synod Diecezjalny Podlaski pod przewod-
nictwem Jego Ekscelencji Najdostojniejszego i 
Czcigodniejszego Doktora Henryka Przeździe-
ckiego z Bożego zmiłowania i Stolicy Apostol-
skiej łaski Biskupa Podlaskiego w Kościele 
Katedralnym Trójcy Przenajświętszej w Jano-
wie R. P. 1923 w d. 28, 29 i 30 sierpnia odbyty, 
Siedlce 1923.

Synodus Archidioecesana Var-
saviensis (1922)

Synodus Archidioecesana Varsaviensis 
sub Eminentissimo ac Reverendissimo Domi-
no D. Dre Alexandro Kakowski, Dei miseratio-
ne et Apostolicae Sedis gratia S. R. E. Presby-
tero Cardinali Tit. s. Augustini, Archiepiscopo 
Varsaviensi, Varsaviae in Ecclesia Cathedrali 
s. Joannis Baptistae A.D. MCMXXII, diebus 4, 
5, et 6 mensis Julii celebrata, Varsaviae 1922.

Synodus Archidioecesana Vil-
nensis (1931)

Synodus Archidioecesana Vilnensis ab 
Exlelentissimo, Illustrissimo ac Reverendissi-
mo Domino Domino Romualdo Jałbrzykowski 
S. Th. M. Archiepiscopo-Metropolitano Vilnen-
si Anno Domini MCMXXXI diebus 9, 10 et 11 
Iulii in Basilica Metropolitana Vilnensi S. S. 
Stanislai Em. et Vladislai RC. celebrata, Vilno 
1932.
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Synodus Brixinensis (1900)
Synodus Brixinensis diebus 27-31 Augusti 

1900. Preside Celsissimo et Reverendissimo 
Principe-Episcopo Simone Aichner celebrata, 
Brixinae 1900.

Synodus Dioecesana Cracovi-
ensis (1923)

Synodus Dioecesana Cracoviensis anno 
MCMXXIII celebrata, Kraków 1923.

Synodus Dioecesana Kielcen-
sis (1927)

Synodus Dioecesana Kielcensis 1927, 
Kielce brw.

Synodus dioecesana Laba-
censis (1903)

Synodus dioecesana Labacensis quam 
diebus 31 mensis Augusti, 1, 2, 3, 4, mensis 
Septembris 1903 habuit A. B. Jeglic Episcopus 
Labacensis, Labaci 1903.

Synodus Dioecesana Lubli-
nensis (1928)

Synodus Dioecesana Lublinensis Prima 
anno MCMXXVIII Diebus 25, 26, 27 Septem-
bris ab Excelentissimo, Illustrissimo ac Rever-
endissimo Mariano Leone Fulman Episcopo 
Lublinensi in Ecclesia Cathedrali celebrata, 
Lublini 1928.

Archiwa kościelne

AAK Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach
AAL Archiwum Archidiecezjalne w Lublinie
ADK Archiwum Diecezjalne w Kielcach
ADSand Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu
ADSiedl Archiwum Diecezjalne w Siedlcach
ADT Archiwum Diecezjalne w Tarnowie

Inne skróty

ABMK „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 
Lublin 1959-

AK „Ateneum Kapłańskie”, Włocławek 1909-
bnk brak numeracji kart
CIC Codex Iuris Canonici, Roma 1917
EK Encyklopedia Katolicka, Lublin 1973-

EKośc
Encyklopedia Kościelna I-XXXIII, red. M. 

Nowodworski, A. Zaremba, S. Biskupski, War-
szawa, Płock, Włocławek 1873-1933.

KDS „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, Sando-
mierz 1908-
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KPD „Kielecki Przegląd Diecezjalny” (do 1924 r. 
„Przegląd Diecezjalny”), Kielce 1911-

LThK Lexikon für Theologie und Kirche I-X, 
Freiburg im Br.,1930-1938.

NP „Nasza Przeszłość”, Kraków 1946-
PK „Prawo Kanoniczne”, Warszawa 1958-

RTKan „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, Lublin 
1949-

WAW „Wiadomości Archidiecezjalne Warszaw-
skie”, Warszawa 1911-

WDD „Wiadomości dla Duchowieństwa”, Poznań 
1914-1939.
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WSTĘP

Synody diecezjalne, na których pod przewodnictwem miejscowego biskupa gro-
madziło się lokalne duchowieństwo posiadają w Kościele katolickim tradycję sięga-
jącą pierwszych wieków chrześcijaństwa. Zgromadzenia te cieszyły się zawsze nie-
zwykłą powagą i były jedną z najważniejszych instytucji kościelnych. Zbierały się 
one przede wszystkim w celu stanowienia lokalnego prawa i rozstrzygania różnych 
kwestii związanych z dyscypliną i doktryną kościelną. Zarówno ich skład, jak i szcze-
gółowe uprawnienia ewoluowały jednak na przestrzeni wieków1. Taką samą rolę 
i znaczenie miały one w Kościele polskim, stając się przedmiotem badań wielu hi-
storyków2.

W okresie po soborze trydenckim, mimo wysiłków papiestwa, synody diecezjal-
ne przeżywały kryzys, który przejawiał się głównie w ograniczaniu ich zwoływania. 
Przyczyny tego zjawiska były złożone i posiadały nie tylko kościelny charakter3. W Koś-
ciele polskim kryzys synodów można wyraźnie zauważyć już w wieku XVIII. Były 
one zwoływane coraz rzadziej, aby niemal całkowicie zaniknąć w okresie zabo-
rów4.

Na tym tle ożywienie życia synodalnego w Kościele polskim po 1918 r. jawi się 
jako ważny fenomen, który jednak dotychczas nie doczekał się systematycznego 
opracowania. Niniejsza książka jest pierwszą próbą całościowego spojrzenia od 
strony historycznej na polskie synody diecezjalne tamtego okresu. Od razu trzeba 
jednak zaznaczyć, że ze względu na rozległość zagadnienia nie wyczerpuje proble-
matyki. 

Już pierwszy rzut oka na chronologię synodów wskazuje na główne ogranicze-
nie przyjęte w niniejszym opracowaniu. W okresie międzywojennym miało miejsce 
16 synodów, które jednak można podzielić na dwie odrębne grupy. Pierwszych 13 
synodów miało miejsce w latach 1922-1931. Pozostałe trzy w roku 1938. W niniej-
szym opracowaniu poddano analizie wyłącznie synody z pierwszego okresu, z lat 
1922-1931. Synody te wykazywały bowiem znaczne podobieństwo między sobą za-
równo w zakresie procesów przygotowawczych, jak i podejmowanej problematyki, 
odbiegając pod tym względem od synodów z końca lat 30-tych. Były one zwołane po 
długiej przerwie trwającej niekiedy prawie 200 lat. Ich głównym zadaniem było upo-
rządkowanie sytuacji w diecezjach po okresie rozbiorów i usunięcie narosłych wów-

1 G. Phillips, Die Diöezesansynode, Freiburg 1849.
2 W. Abraham, Organizacja Kościoła w Polsce do połowy w. XIII, Lwów 1893; T. Gromni-

cki, Synody prowincjonalne w Polsce do r. 1357, Kraków 1885; S. Zachorowski, Sądy syno-
dalne w Polsce, Kraków 1911; Tenże, Synody diecezjalne w latach 1423-1427, w: Studia z 
historii prawa kościelnego i polskiego, Kraków 1917, s. 79-148; M. Morawski, Synod diece-
zjalny w dawnej Polsce, AK, 39 (1937), s. 223-249, 355-374.

3 B. Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 1772-
1918, Kraków 1980, s. 353-363.

4 Wyjątek stanowiły synody bpa J. Pelczara z 1902, 1908 i 1914 r.
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czas zjawisk negatywnych odmiennych w poszczególnych zaborach. Celem tych 
synodów było stworzenie ram prawnych dla działalności Kościoła w nowych warun-
kach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 

Statuty synodów z tego okresu były bardzo obszerne, wraz z dodatkami często 
liczyły ponad sto stron. W znacznej mierze opierały się na postanowieniach Kodek-
su Prawa Kanonicznego z 1917 r., będąc jego adaptacją do sytuacji poszczegól-
nych diecezji. Mimo tego postanowienia synodów wykazywały pewne istotne różni-
ce. Było to spowodowane odmiennością tradycji prawnych i organizacyjnych w po-
szczególnych diecezjach, przy czym największe podobieństwo wykazywały rozwią-
zania przyjmowane w diecezjach wywodzących się z tego samego zaboru. Ta cecha 
wydaje się bardzo istotna przy omawianiu synodów z lat 1922-1931. Z jednej strony 
były one bowiem próbą rozliczenia się z okresem rozbiorów, zerwania z jego ogra-
niczeniami i ułożenia porządku diecezjalnego wyłącznie w duchu przepisów kościel-
nych. Z drugiej jednak kwestionariusz podejmowanych problemów i sposób ich roz-
wiązywania wykazywały znaczną zależność od tradycji rozbiorowych i mentalności 
tak duchowieństwa, jak i wiernych.

W stosunku do tej grupy synodów, synody z roku 1938 stanowiły nową jakość. 
Wszystkie one miały miejsce w diecezjach, w których odprawiono synody w latach 
1922-1931. Nie miały one zatem charakteru gruntownej reformy prawa diecezjalne-
go, lecz  jedynie uzupełniający. Treścią tych uzupełnień była adaptacja na gruncie 
poszczególnych diecezji postanowień synodu plenarnego z roku 1936. Dotyczyły 
one głównie kwestii związanych ze społeczną działalnością Kościoła i organizacją 
Akcji Katolickiej. Synody te służyły tworzeniu w diecezjach ram prawnych dla odgry-
wających w Kościele polskim w latach 30-tych coraz większą rolę działań o charak-
terze ogólnopolskim. Zjawisko to było odpowiedzią na głębsze zmiany dokonujące 
się w społeczeństwach europejskich od dawna, a nasilające się  po wstrząsie jakim 
była pierwsza wojna światowa, i związaną z tym reakcją Kościoła w tym głównie 
papiestwa. W okresie międzywojennym papieże szczególnie intensywnie zalecali 
biskupom organizowanie działań i ruchów katolickich o charakterze masowym 
i ogólnokrajowym, będących odpowiedzią na podobne laickie, często oceniane jako 
sprzeczne z nauką Kościoła5. 

Synody z lat 1922-1931 można uważać za wysiłek poszczególnych biskupów i du-
chowieństwa diecezjalnego w porządkowaniu praw diecezji, rozliczenia się z włas-
ną przeszłością, usunięcia specyficznych problemów narosłych w poprzednim okre-
sie i wyznaczenia zindywidualizowanych kierunków i form rozwoju tak organizacji, 
jak i duszpasterstwa. Tymczasem synody z roku 1938 były przejawem nowej ten-
dencji związanej ze wzrostem roli papiestwa i centralizacją życia kościelnego oraz 
inspirowanych centralnie inicjatyw religijnych6.

Odmienność synodów z 1938 r. przejawiała się również w ich przygotowaniu 
i przebiegu. Większą rolę odgrywały w nich kurie diecezjalne, a wpływ pozostałego 
duchowieństwa na treść statutów uległ ograniczeniu. W wielu diecezjach po prze-

5 K. Algermissen, Katholische Aktion, w: LThK, 5 (1933), kol. 902-908.
6 Z. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, t. 2, Poznań 1986, s. 60-62, 

100-103.



11

prowadzeniu synodu plenarnego w 1936 r. planowano przeprowadzenie synodów 
diecezjalnych, a jedynie wybuch wojny uniemożliwił realizację tych planów. Doty-
czyło to m.in. archidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej. Synody z roku 1938 należy 
zatem analizować w szerszym kontekście zarówno tych przygotowań, jak i samego 
synodu plenarnego i powiązać z nową fazą, dynamicznego rozwoju form polskiego 
katolicyzmu w latach 30-tych. Pociąga to z kolei za sobą konieczność analizy nie-
zwykle obszernego materiału archiwalnego, w tym również związanego z synodem 
plenarnym. Okoliczności te wydają się dostatecznie uzasadniać potrzebę poświęce-
nia ruchowi synodalnemu z końca lat 30-tych odrębnego wysiłku badawczego. 

Niniejsze opracowanie nie jest całościową analizą mechanizmów stanowienia 
prawa w poszczególnych diecezjach i ich przemian oraz ewolucji prawodawstwa 
w Kościele polskim w okresie międzywojennym. Z tego względu pominięto w nim 
omówienie wielu innych źródeł i form stanowienia prawa w diecezjach, jak chociaż-
by zjazdy dziekanów pod przewodnictwem biskupów7. 

Skupienie uwagi wyłącznie na synodach zostało spowodowane tym, że zatwier-
dzane na nich statuty były najbardziej całościowym systemem przepisów dla po-
szczególnych diecezji uchwalonym w jednym momencie. W związku z tym stanowią 
one ważne świadectwo myślenia o Kościele, jego organizacji, relacjach wewnętrz-
nych i zewnętrznych, kierunkach i formach działalności duszpasterskiej i wielu in-
nych podobnych zagadnieniach, właściwego dla tych, którzy nad statutami dyskuto-
wali, wpływali na ich kształt, wreszcie przyjmowali je w uroczystej formie na syno-
dach, czyli duchowieństwa. W tym sensie dorobek synodów diecezjalnych z lat 
1922-1931 stanowi istotne świadectwo mentalności tej ważnej grupy społecznej. 
Statuty synodalne dają możliwość spojrzenia na Kościół polski i wizje jego rozwoju 
oczyma duchowieństwa o specyficznej formacji z przełomu okresu zaborów i po-
czątków niepodległej Polski.

Podstawa źródłowa do badań nad synodami w okresie międzywojennym jest 
obszerna. Należą do niej przede wszystkim wydane drukiem statuty synodów z lat 
1922-1931 oraz znajdujące się w archiwach diecezjalnych akta poszczególnych sy-
nodów. Obszerna dokumentacja archiwalna jest w jednak w różnym stopniu zacho-
wana i dostępna. Ze względów niezależnych od autora nie udało się dotrzeć do ar-
chiwów położonych na terenie dzisiejszej Ukrainy (archidiecezja lwowska i diecezja 
pińska). W dostępnych na terenie Polski materiałach archiwalnych konsystorza 
lwowskiego - tzw. Archiwum Arcybiskupa E. Baziaka - znajdującym się w Krakowie, 
nie znaleziono ważnych materiałów dotyczących synodu tej archidiecezji. W wyniku 
strat wojennych zniszczeniu uległy archiwalia dotyczące synodów z archiwów w Pel-
plinie i Warszawie. W zbiorach Ośrodka ABMK w Lublinie, w którym znajdują się 
archiwalia kurii łuckiej z interesującego nas okresu, nie udało się odnaleźć doku-
mentacji związanej z tamtejszym synodem. Podobnie we fragmentarycznie zacho-

7 S. Wilk, Archidiecezja gnieźnieńska w II Rzeczypospolitej. Administracja archidiecezji 
pod rządami prymasów kard. Edmunda Dalbora i kard. A. Hlonda, Lublin 1987, s. 42-46; G. 
Bujak, Konferencje dziekanów w strukturze zarządzania diecezją kielecką za czasów bisku-
pa Augustyna Łosińskiego (1910-1937), w: Archiva temporum testes. Źródła historyczne, 
jako podstawa pracy badacza dziejów. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stanisła-
wowi Olczakowi, red. G. Bujak, T. Nowicki, P. Siwicki, Lublin 2008, s. 69-74.
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wanych Aktach Kurii Diecezjalnej w Płocku, dostępnych w archiwum tamtej diecezji. 
Niepowodzeniem zakończyły się również poszukiwania materiałów archiwalnych 
dotyczących synodów krakowskich z lat 1923 i 1938. Nie znajdują się one w dostęp-
nych zbiorach Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Mało przekonujące wyda-
ją się wyrażane w rozmowach z autorem opinie niektórych historyków, że dokumen-
ty te mogły zostać zniszczone w kurii jeszcze przed wojną jako niepotrzebne. Wyso-
ka kultura prawna Kościoła okresu międzywojennego wpływała na to, że dokumen-
tacja o charakterze prawnym z tamtego okresu, a taką była dokumentacja związana 
z synodami, była przechowywana wyjątkowo pieczołowicie i cieszyła się ogromnym 
szacunkiem. Świadczy o tym stan zachowania tego typu dokumentacji z okresu mię-
dzywojennego w wielu archiwach kościelnych. Autor żywi zatem nadzieję, że archi-
walia dotyczące obu krakowskich synodów zostaną odnalezione w przyszłości. W cza-
sie kwerendy w Wilnie w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk znaleziono jedynie 
maszynopis statutów synodu wileńskiego z 1931 r. (sygn. L-20/2-207). Ponieważ 
tekst maszynopisu nie różni się od tekstu statutów wydanego drukiem, w niniejszej 
pracy będzie cytowane ich drukowane wydanie.

Spośród 13 synodów z lat 1922-1931 autorowi udało się dotrzeć do materiałów 
archiwalnych dotyczących pięciu z nich: sandomierskiego, podlaskiego, kieleckie-
go, lubelskiego i tarnowskiego. Trzeba jednak zaznaczyć, że w odniesieniu do żad-
nego z tych synodów nie jest to dokumentacja pełna. Najobszerniejsze zachowane 
archiwalia dotyczą synodów sandomierskiego, podlaskiego i kieleckiego. W odnie-
sieniu do synodów sandomierskiego i kieleckiego można mówić o nieomal pełnej 
dokumentacji. Stosunkowo niewielkie braki występują w sprawozdaniach z konfe-
rencji dekanalnych i posiedzeń komisji synodalnych. W zbiorach archiwum diecezji 
siedleckiej nie znajdują się dziś – będące jeszcze niedawno w jej posiadaniu –  
wszystkie tomy dokumentacji synodu podlaskiego z 1923 r. Na zinwentaryzowanych 
dziewięć tomów, kwerendą zdołano objąć tylko cztery. Ze względu na bogactwo ich 
treści stanowią one obszerne i cenne źródło informacji w istotny sposób uzupełnia-
jące dane o mechanizmach przygotowania synodu warszawskiego,  z którego do-
świadczeń obszernie korzystał biskup H. Przeździecki.

Dokumentacja synodu lubelskiego obejmuje jeden poszyt średniej objętości, 
o nienumerowanych kartach. Zawiera on znaczną część dokumentów związanych 
z działalnością przygotowawczą do synodu biskupa i kurii oraz samego przebiegu 
synodu. Zachowała się też w nim pewna ilość protokołów z poświęconych synodowi 
dyskusji na konferencjach dekanalnych, które mogą służyć za egzemplifikację po-
glądów lokalnego duchowieństwa.

Najskromniej przedstawia się dokumentacja synodu tarnowskiego. W Archiwum 
Diecezjalnym w Tarnowie znaleziono jedynie kilka protokołów z posiedzeń komisji 
synodalnych. Mimo dobrego stanu zachowania, są one jednak bardzo trudno czytel-
ne. Podobnie jak nieliczne teksty wygłaszanych na nich referatów i pojedyncze do-
kumenty dotyczące organizacji tamtejszego synodu. 

Jak z tego wynika większość wykorzystanych archiwaliów pochodzi z diecezji 
dawnego Królestwa Polskiego. Należy zatem pamiętać, że najbardziej reprezenta-
tywne są one dla sytuacji Kościoła właśnie na tamtym terenie.
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Archiwalia dotyczące synodów można podzielić na kilka grup. Do najważniej-
szych należą oficjalne dokumenty związane z przygotowaniem, zwołaniem i prze-
prowadzeniem synodów. Są to m.in. dekrety biskupów zwołujące synody, ogłasza-
jące regulaminy synodalne, powołujące składy personalne komisji, wyznaczające 
kalendarze prac przygotowawczych do synodów itp. W wielu diecezjach dokumenty 
te publikowano w prasie dla duchowieństwa, a nawet dołączano do wydawanych 
drukiem statutów. W znacznej mierze pozwala to uzupełnić w tym zakresie braki 
kwerendy archiwalnej dla terenów spoza dawnego Królestwa Polskiego.

Kolejną grupę stanowią materiały związane z pracami komisji synodalnych, 
a wśród nich sprawozdania z posiedzeń komisji i teksty wygłaszanych na nich refe-
ratów. W przebadanych archiwach kościelnych zachowało się stosunkowo dużo re-
feratów synodalnych, mniej natomiast jest sprawozdań. 

Więcej sprawozdań z kolei zachowało się z konferencji dekanalnych, na których 
księża dyskutowali nad projektami lub założeniami do statutów. Sprawozdania te 
niestety z reguły są dość lakoniczne, ale trafiają się między nimi także obszerne 
zawierające wiele interesujących postulatów duchowieństwa parafialnego. W związ-
ku z postulatami księży zgłaszanymi przez nich przed synodami, należy wspomnieć 
obowiązkową ankietę jakiej przeprowadzenie w diecezji sandomierskiej zarządził 
w roku 1921 biskup M. Ryx. W związku z planowanym synodem nakazał on każde-
mu z księży złożenie na piśmie opracowania na temat najważniejszych zadań jakie 
jego zdaniem stoją przed Kościołem w nowej rzeczywistości. Ankieta ta jest źródłem 
cennych informacji na temat mentalności kleru, jego formacji i poglądów na wiele 
kwestii tak czysto religijnych, jak i społeczno-politycznych. Wiele z tych poglądów 
pojawiało się później w toku dyskusji przedsynodalnej i w trakcie obrad synodu. W Ar-
chiwum Diecezjalnym w Sandomierzu zachowały się teksty ponad 200 tych wypo-
wiedzi, niekiedy bardzo obszernych8. 

Kolejna grupa dokumentów archiwalnych jest związana z przebiegiem synodów. 
Znajdują się w nich protokoły z sesji synodalnych w wersji obszerniejszej niż opub-
likowane w statutach, ceremoniały synodalne, listy obecności uczestników, teksty 
kazań i przemówień biskupów, oryginały statutów niekiedy wraz ze zgłaszanymi 
uwagami, oficjalne dokumenty synodu i notatki jego urzędników.

Uzupełnienie kwerendy przeprowadzonej w archiwach diecezji, w których od-
prawiono synody, stanowiły poszukiwania materiałów związanych z synodami w ar-
chiwach dwóch archidiecezji, w których nie doszło przed wojną do zwołania syno-
dów: katowickiej i poznańskiej. Ich celem było dotarcie do ewentualnych materiałów 
przygotowawczych do planowanych synodów, aby obraz problematyki poruszanej 
na synodach w diecezjach dawnych zaborów rosyjskiego i austriackiego porównać 
z poglądami na te tematy duchowieństwa dawnego zaboru pruskiego. Jedyny synod 
na tamtym terenie został bowiem przeprowadzony w diecezji chełmińskiej, ale jak 
już wspomniano, materiały związane z jego przygotowaniem uległy zniszczeniu 
w czasie II wojny światowej. Zabieg ten przyniósł jedynie częściowy pozytywny sku-

8 Sformułowane przez bpa M. Ryxa pytanie skierowane do duchowieństwa brzmiało: „W 
jaki sposób kapłani powinni teraz pracować, ażeby podnieść wiarę świętą i znaczenie Koś-
cioła Chrystusowego”. Odpowiedzi nadesłane przez 214 księży znajdują się w aktach doty-
czących synodu z 1923 r., ADSand, sygn. ASD, t. 1, k. 75-368, t. 2, k. 3-213.
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tek. Materiały zachowane w archiwum w Poznaniu odnoszą się do synodu przygo-
towywanego po synodzie plenarnym z 1936 r. i z tego względu wykraczają poza 
ramy czasowe niniejszego opracowania. Natomiast w Archiwum Archidiecezjalnym 
w Katowicach odnaleziono teksty kilku referatów wygłaszanych na konferencjach 
dekanalnych z końca lat 20-tych związanych z planowanym synodem. Referaty te 
okazały się niezwykle cenne. Dotyczą one głównie zagadnień społeczno-politycz-
nych i pozwalają na uchwycenie specyfiki poglądów duchowieństwa tej śląskiej die-
cezji odbiegających w sposób istotny od poglądów księży z pozostałych zaborów. 
W odniesieniu do duchowieństwa poznańskiego wiele cennych informacji na temat 
jego poglądów znaleziono na łamach prasy dla duchowieństwa, głównie „Wiadomo-
ści dla Duchowieństwa” będących organem związku „Unitas” księży tej archidiece-
zji.

Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na źródło jakim jest prasa z tamtego okre-
su, głównie kościelną, zawierająca wiele cennych informacji. Na jej łamach były dru-
kowane nie tylko oficjalne wypowiedzi i dokumenty, ale także toczyła się dyskusja 
dotycząca m.in. zagadnień poruszanych na synodach. Odbywały się też niekiedy 
ostre polemiki między duchownymi z terenu wszystkich byłych zaborów ukazujące 
nierzadko odmienne stanowiska w wielu kwestiach.

Problematyka dotycząca synodów diecezjalnych w okresie międzywojennym do 
tej pory najczęściej była podejmowana w badaniach z zakresu prawa i historii prawa 
kościelnego. Wpływało to zarówno na specyfikę kwestionariusza badawczego, jak 
i metody prowadzonych badań. Analizy historyczne mają w tych rozprawach charak-
ter pomocniczy, a ich zakres jest uzależniony od przyjętej perspektywy badań kano-
nistycznych. Niemniej jednak są one dla historyka niezwykle cenne ze względu na 
pogłębione informacje dotyczące procesu tworzenia prawa, problemów z tym zwią-
zanych i ewolucji myśli kanonistycznej w tamtym okresie9. Spośród opracowań ka-
nonistów wykraczających poza czysto prawnicze aspekty synodów należy wymienić 
pracę bpa W. Wójcika. Mimo upływu wielu lat jego interpretacje zjawisk związanych 
z polskimi synodami w okresie międzywojennym są wciąż aktualne10.

Spośród historyków najwięcej uwagi synodom poświęcili historycy Kościoła. 
Analizy B. Kumora poświęcone zarówno dziejom synodów w okresie zaborów, a ra-
czej dociekania dotyczące ich braku w kontekście sytuacji innych diecezji europej-
skich, oraz bardziej szczegółowe dotyczące synodów diecezji tarnowskiej, stanowią 
do dziś ważny punkt wyjścia dla badań nad synodami okresu międzywojennego11. 

Problematyka ta była też poruszana stosunkowo obszernie w pracach dotyczą-

9 Za szczególnie ważne należy uznać niewydane dotychczas drukiem rozprawy doktor-
skie: L. Ostas, Działalność prawodawcza Henryka Przeździeckiego jako biskupa podlaskie-
go (1918-1939), Lublin 1999, mps, Archiwum KUL; M. Polak, Synod diecezjalny w Sando-
mierzu w roku 1923. Studium historyczno-prawne, Lublin 2001, mps, Archiwum KUL; J. Rę-
bacz, Recepcja prawa powszechnego w synodach diecezji tarnowskiej, Lublin 2005, mps, 
Archiwum KUL; M. Kaleta, Eucharystia w ustawodawstwie synodalnym archidiecezji lwow-
skiej obrządku łacińskiego, Lublin 2007, mps, Archiwum KUL.

10 W. Wójcik, Ze studiów nad synodami polskimi, Lublin 1982.
11 B. Kumor, Ustrój i organizacja, s. 353-373; Tenże, Diecezja tarnowska. Dzieje ustroju 

i organizacji 1786-1985, Kraków 1985, s. 363-371.
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cych zarówno biskupów, jak i duchowieństwa poszczególnych diecezji. Wiele z nich 
powstało w kręgu historyków kościoła związanych ze środowiskiem KUL. Z tego 
powodu wykazują one znaczne podobieństwo warsztatowe, co sprzyjało porówny-
waniu dla potrzeb niniejszej pracy zawartych w nich wyników badań. Zagadnienie 
synodów nie jest jednak w obu grupach prac sprawą najważniejszą. W biografiach 
biskupów wskazuje się z reguły na osobisty wkład hierarchów w ich przygotowanie 
i przebieg. W publikacjach dotyczących duchowieństwa poszczególnych diecezji, 
autorzy najczęściej odwoływali się do postanowień synodów dotyczących ideału ka-
płańskiego i obowiązków stanu duchownego.12. 

Badania nad dziejami Kościoła katolickiego w Polsce w okresie międzywojen-
nym, prowadzone od końca II wojny światowej w różnych środowiskach, przyniosły 
ogromny dorobek dotyczący szerokiego kręgu zagadnień. W wielu publikacjach po-
jawiały się w różnym kontekście kwestie dotyczące synodów diecezjalnych. Dowo-
dziło to zrozumienia wagi znaczenia tych instytucji i ich działalności dla poznania 
dziejów Kościoła w Polsce w tamtym okresie. W miarę zaś upływu czasu zrodziło 
potrzebę poświęcenia synodom odrębnego opracowania, czemu na przeciw wycho-
dzi niniejsza publikacja. Omawiając stan badań, nie sposób wymienić nie tylko 
wszystkich, ale choćby nawet najważniejszych opracowań, w których pojawiają się 
zagadnienia związane z synodami. Prace takie dotyczą spraw gospodarczych Koś-
cioła, ustrojowych i administracyjnych, katechizacji, kaznodziejstwa, teologii tamte-
go okresu, stowarzyszeń religijnych i Akcji Katolickiej, stosunku do polityki i zagad-
nień społecznych oraz wielu innych. 

W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę na dwie prace z zakresu dziejów 
Kościoła w II RP, posiadające swój wkład w powstanie niniejszej książki. Obie doty-
czą episkopatu polskiego. Są to prace S. Wilka i K. Krasowskiego13. Stanowią one 
odmienne koncepcyjnie i metodologicznie analizy ukazujące najważniejsze proble-
my przed jakimi stanął Kościół w Polsce po I wojnie światowej, dokonane na podsta-
wie odmiennie zakrojonych podstaw źródłowych związanych jednak z obszarem 
działalności Episkopatu Polski. Badania te zachęciły autora mniejszego opracowa-
nia do podjęcia próby spojrzenia na główne problemy Kościoła w Polsce w tym sa-
mym okresie przez pryzmat szeroko rozumianych źródeł dotyczących synodów die-
cezjalnych. W tym sensie autor czuje się dłużnikiem obu wspomnianych badaczy.

12 Do ważniejszych monografii biskupów, którzy przeprowadzili synody należy zaliczyć: 
A. Szot, Abp Romuald Jałbrzykowski metropolita wileński, Lublin 2002; S. Krzywiński, Dzia-
łalność duszpasterska Józefa Sebastiana Pelczara biskupa przemyskiego w latach 1899-
1924, Przemyśl 2003. Z opracowań dotyczących duchowieństwa poszczególnych diecezji 
należy wymienić szczególnie najwcześniejsze, których autorzy formułowali w znacznej mie-
rze kwestionariusz badawczy podejmowany w kolejnych pracach z tego zakresu: J. Wal-
kusz, Duchowieństwo katolickie diecezji chełmińskiej 1918-1939, Pelplin 1992; B. Stana-
szek, Duchowieństwo diecezji sandomierskiej w latach 1918-1939, Lublin 1999; A. Szal, 
Duchowieństwo diecezji przemyskiej o. ł. w latach 1918-1939, Przemyśl 2005 (wcześniejsze 
wydanie 1989/1990).

13 S. Wilk, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 
1992; K. Krasowski, Episkopat katolicki w II Rzeczypospolitej. Myśli o ustroju państwa – po-
stulaty – realizacja, Warszawa-Poznań 1992.
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Konsekwencją przyjętych celów poznawczych oraz stanu zachowania źródeł 
jest struktura niniejszego opracowania i metoda badań. W związku z brakiem histo-
rycznych syntez dotyczących organizacji i przebiegu synodów diecezjalnych w tam-
tym okresie pojawiła się na wstępie konieczność analizy fenomenu polskich syno-
dów z lat 1922-1931. Głównymi pytaniami jakie pojawiły się w związku z tym były: 
jakie miejsce zajmowały polskie synody na tle innych z XIX i początków XX w., jak 
wyglądały przygotowania do nich i ich przebieg wziąwszy pod uwagę brak dla nich 
na gruncie polskim wzorców z bliskiej przeszłości i wreszcie jaką dokumentację wy-
tworzyły synody?

Pozostałe rozdziały zostały poświęcone kilku szczegółowym zagadnieniom, na 
które synody zwracały największą uwagę. Były to zagadnienia istotne dla Kościoła 
w Polsce w okresie międzywojennym. W rozdziałach tych poszczególne problemy 
nie zostały jednak omówione w sposób wyczerpujący, ale jedynie ukazane w świet-
le treści synodalnych statutów i dyskusji w łonie diecezjalnego duchowieństwa, jaka 
poprzedzała synody. 

Ze względu na brak szczegółowych historycznych opracowań statutów poszcze-
gólnych synodów, w niniejszej pracy znalazły się obszerne analizy materiału źródło-
wego, które autor uważał za niezbędne w celu pokazania zarówno wspólnych, jak 
i odmiennych rozwiązań poszczególnych kwestii przyjmowanych w czasie synodów 
oraz ustalenia przyczyn tych zjawisk. Przyjęta w pracy metoda porównywania po-
stanowień synodów diecezji wywodzących się z różnych zaborów, pozwoliła na 
ustalenie zarówno podobieństw w ramach tych grup, jak i różnic między nimi. 

Podstawowym problemem jaki pojawił się w związku z tym była kwestia repre-
zentatywności analizowanego materiału źródłowego.  Tam gdzie pozwalał na to stan 
jego zachowania, autor starał się stosować kryterium frekwencyjności, wybierając 
te zagadnienia, które najczęściej pojawiały się w dyskusji i statutach z różnych die-
cezji, a spośród nich typowe dla sposobu ujmowania problemów. Po ustaleniu po-
glądów i rozwiązań prawnych dominujących w większości synodów, zwracano uwa-
gę na rozwiązania odmienne lub rzadkie, spowodowane specyficzną tradycją lub 
sytuacją poszczególnych diecezji.

Najważniejsze grupy zagadnień  jakimi zajmowały się synody zostały omówione 
w kolejnych rozdziałach. W rozdziale drugim znalazła się analiza postanowień syno-
dalnych dotyczących głównych instytucji diecezjalnych i systemu kontroli w diecezji. 
W związku z tym autor stawiał sobie m.in. pytania: jakie cele towarzyszyły poszcze-
gólnym synodom lub ich grupie, w takim, a nie innym rozkładaniu akcentów przy 
omawianiu poszczególnych instytucji i urzędów i czym było to spowodowane? 

W rozdziale trzecim zostały omówione postanowienia synodów dotyczące du-
chowieństwa i świeckich. Postanowienia te w większym stopniu dotyczyły ducho-
wieństwa niż świeckich, co wypływało z dominującej w okresie międzywojennym 
teologicznej wizji Kościoła, jego podziału na stany, ideału świętości w obrębie każ-
dego z nich oraz wzajemnych relacji. Tym zagadnieniom poświęcono najwięcej uwagi.

Rozdział czwarty zawiera analizę postanowień synodalnych dotyczących kie-
runków działalności duszpasterskiej wyznaczanych na synodach i form w jakich by-
ła ona realizowana. Pytaniami, na które autor starał się dać odpowiedź w tym roz-
dziale były: jaki model działalności duszpasterskiej był preferowany w postanowie-
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niach synodów, jakie formy pobożności i sposoby duszpasterskiego oddziaływania 
zalecały synody poszczególnych diecezji i czym było to spowodowane?

W ostatnim rozdziale przedstawiony został zakres i sposób podejścia synodów 
do zaangażowania społecznego i politycznego zarówno duchownych, jak i świe-
ckich. W okresie międzywojennym zagadnienia te ze szczególną siła wkraczały 
w życie Kościoła i na ich przykładzie można obserwować bardzo wyraźnie ścieranie 
się różnych koncepcji w podejściu do rozwiązywania tych kwestii. W odniesieniu do 
nich można też najwyraźniej zaobserwować zróżnicowanie poglądów wynikające z do-
świadczeń wyniesionych z czasu zaborów.

W cytowaniu zawartych w wydanych drukiem statutach poszczególnych syno-
dów materiałach, takich jak acta synodalia, załączniki itp., zachowana została przy-
jęta w nich oryginalna numeracja stron. W niektórych z nich znajduje się bowiem 
zarówno rzymska, jak i arabska paginacja. Statuty cytowano, podając ich numer 
w ramach numeracji ciągłej jaką one z reguły posiadały. Wyjątkiem były statuty sy-
nodu krakowskiego z 1923 r., które miały skomplikowaną strukturę wewnętrznych 
podziałów. W celu łatwiejszego dotarcia do oryginału, w tym jednym wypadku, po-
dawano numery stron, na których się one znajdowały, a nie wielostopniowy numer 
statutu.

 W niniejszej publikacji zostały pominięte indeksy. Jest to spowodowane tym, że 
w tekście występuje niewiele, za to powtarzających się często, nazw osobowych 
i geograficznych, co jest spowodowane specyfiką omawianych zagadnień. Do wy-
dania książkowego została dołączona płyta DVD, zawierająca pełny tekst książki 
w wersji elektronicznej14. Daje to możliwość odnajdowania w całej pracy, w tym rów-
nież w przypisach, dowolnego ciągu znaków, słów, lub ich fragmentów, dat, nume-
rów statutów i kanonów.

Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję pod adresem Pana Profesora Stani-
sława Olczaka i Pani Doktor habilitowanej Marii Dębowskiej za wnikliwą lekturę rę-
kopisu i wiele cennych uwag zawartych w recenzjach wydawniczych.

14 Tekst książki w wersji elektronicznej jest chroniony prawem autorskim w takim samym 
wymiarze, jak drukowany. 



149

Synod kielecki nakazywał duchowieństwu parafialnemu okazywanie pomocy 
prefektom w zakresie organizowania nabożeństw, spowiedzi i rekolekcji szkolnych. 
Prefekci mieli jednak pamiętać, że gospodarzem kościoła jest proboszcz i szano-
wać jego prawa w tym zakresie. Z drugiej strony zobowiązywał prefektów, aby 
w miarę możliwości nieśli pomoc duchowieństwu parafialnemu. Wszelkie problemy 
miały być rozwiązywane „w duchu braterstwa kapłańskiego”. Księża prefekci byli 
zobowiązani do udziału w kongregacjach dekanalnych w dekanatach, w których pra-
cowali102. 

Synod podlaski postanawiał, że proboszczowie mają udzielać prefektom pomo-
cy w organizowaniu nabożeństw szkolnych oraz udostępniać potrzebne w tym za-
kresie paramenty kościelne, wino do mszy i służbę kościelną bez zwracania kosz-
tów. Prefekci mieli w miarę możliwości pomagać proboszczom w pracy duszpaster-
skiej przez odprawianie nabożeństw, głoszenie kazań i spowiadanie103.

Podsumowując postanowienia synodów odnoszące się do duchowieństwa, na-
leży podkreślić ich nadrzędny cel, którym było uporządkowanie stosunków wewnątrz 
kleru i jego relacji z otoczeniem. W Kościele polskim, podobnie zresztą jak i w całym 
Kościele Katolickim w tamtym okresie, dominował tradycyjny model kapłana i relacji 
między duchownymi. Ważną rolę w stawianych duchownym wymaganiach odnoszą-
cych się do ich życia codziennego odgrywały względy społeczne. Unikanie dawania 
zgorszenia przez księży niestandardowymi zachowaniami, było ważniejsze niż 
ewentualne korzyści, jakie mogłyby z tego wypływać. Trzeba też zauważyć, że tra-
dycyjny model księdza odpowiadał tradycyjnemu duszpasterstwu i był silnie z nim 
związany. To zaś z kolei w znacznej mierze było wystarczające w dość tradycyjnym 
w swojej masie społeczeństwie polskim po 1918 r.104.

4. Laikat – zagrożenia i kierunki odnowy
W świetle tradycji i prawa kościelnego wierni ochrzczeni, którzy nie należą  do 

kleru stanowią odrębny stan zwany laikatem. Kodeks z 1917 r., jak już wspominali-
śmy, potwierdzał, że nie posiadali oni udziału w rządzeniu Kościołem. Byli natomiast 
zobowiązani pod kierunkiem kleru używać środków potrzebnych do zbawienia. Nie 
mieli udziału w nauczycielskim urzędzie Kościoła, ale winni poddać się jego powa-
dze w sprawach dotyczących życia nadprzyrodzonego, wiary i obyczajów105. Statuty 
synodalne nie poświęcały świeckim jako osobnemu stanowi kościelnemu większej 
uwagi. Większość przepisów dotyczących bezpośrednio laikatu zawartych zostało 
w postanowieniach dotyczących duszpasterstwa, szkolnictwa, działalności społecz-

102 Tamże, s. 265.
103 Synod Diecezjalny Podlaski (1923), s. 332.
104 G. Bujak, Innovatorische und retardierende Strömungen im polnischen Katholizismus, 

s. 72.
105 CIC, kan. 682: „Laici ius habent recipiendi a clero, ad normam ecclesiasticae 

disciplinae, spiritualia bona et potissimum adiumenta ad salutem necessaria”; I. Grabowski, 
dz. cyt., s. 296-297.
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nej i politycznej, oraz organizacji religijnych.
W postanowieniach synodów odnoszących się do świeckich możemy wyróżnić 

kilka zagadnień. Pierwsze dotyczyło analizy ich stanu intelektualnego i moralnego, 
następne interpretacji przyczyn takiego stanu, kolejne środków służących poprawie 
sytuacji, w tym określenie ideału duchowego wiernych świeckich. W postanowie-
niach najwcześniejszych synodów (warszawskiego, sandomierskiego i podlaskiego) 
nie znajdujemy osobnych, pogłębionych analiz dotyczących problematyki laikatu. 
Pojawiała się ona na marginesie zaleceń dotyczących pracy kapłanów nad podnie-
sieniem stanu moralnego i religijnego wiernych.

Pogłębioną analizę stanu laikatu znajdujemy w dwóch synodach kieleckim 
z 1927 r. i w mniejszym stopniu tarnowskim z 1928 r. Ich postanowienia były ujęte 
w formie zaleceń kierowanych głównie, choć nie tylko, do księży. Treści statutów 
obu synodów wykazywały duże podobieństwo zarówno jeśli chodzi o opis i ocenę 
przyczyn kryzysu, jaki objął laikat, jak i wskazywaniu dróg wyjścia. Jest to ważne, 
gdyż oba synody odbywały się na ziemiach dwóch dawnych zaborów: rosyjskiego 
i austriackiego i z tego powodu ich stanowiska na temat laikatu można uznać za 
reprezentatywne dla poglądów znacznej części polskiego duchowieństwa na tam-
tych terenach.  

Synod kielecki odnotowywał na wstępie powszechny upadek moralności, wraz 
z którym: „ujawniło się w szerokich warstwach społeczeństwa zachwianie w wierze, 
dochodzące w wielu do herezji, do odszczepieństwa, a u niektórych nawet do zupeł-
nego odstępstwa w wierze”. Synod podkreślał szczególnie dwa przejawy kryzysu: 
brak wiedzy religijnej i obojętność religijną. W statucie 88 czytamy: „brak uświado-
mienia religijnego wiernych, przejawia się w naszym kraju niestety we wszystkich 
warstwach narodu – a więc wśród inteligencji, wśród robotników i wśród ludu”, a w sta-
tucie 89: „Obojętność religijna jako zanik życia z wiary – to druga bolączka naszego 
katolicyzmu, która zarówno jak i ignorancja może przywieźć ludzi do odstępstwa. 
Na tę chorobę ciężko u nas niedomagała inteligencja – i dziś, mimo pewnego oży-
wienia wśród niej życia religijnego, jeszcze mało posiada Kościół inteligencji z prze-
konania i życia katolickiej”. Odnotowywano również rozluźnienie obyczajów: „Po 
wojnie wzmogło się w społeczeństwie rozprężenie obyczajów, które jak zaraza do-
tyka wszystkich klas i zawodów, a ujawnia się w żądzy używania, w kulcie nagości, 
w bezwstydnych modach i tańcach, w szukaniu rozwodów, w prostytucji, w prakty-
kach  spędzania płodu i zapobiegania ciąży, w żądaniu bezkarności dla nadużyć 
seksualnych, w wyznawaniu niezależnej moralności”.

Negatywne zjawiska miały w ocenie synodu charakter powszechny i bynajmniej 
ich nie ukrywano: „Mnożą się dziś w społeczeństwie wszelkiego rodzaju jawne 
i ukryte zgorszenia, walki klasowe, bezkarność publicznych zbrodni, pijaństwa, 
krzywoprzysięstwa, oszczercze spiski, zamachy na ustrój społeczny i państwowy. 
Życie moralne społeczeństwa rozprzęga się u podstaw i grozi mu zagładą”. Zanie-
pokojenie budził upadek autorytetów: „groźną oznakę ciężkiej choroby współczes-
nego społeczeństwa synod upatruje w podważaniu wszelkiego autorytetu, gdy roz-
ruchy i zbuntowany duch ludzki, głosząc przewrotne hasła nieograniczonej wolno-
ści, w której oczywisty rej wodzą żądze i namiętności – nie uznaje nad sobą żądnych 
praw i żadnej władzy – ani rodzicielskiej, ani świeckiej, ani duchownej, odrzucając 
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w następstwie i władzę boską” 106.
Podobną diagnozę objawów kryzysu społeczeństwa możemy wyczytać ze statu-

tów synodu tarnowskiego. On również zauważał, że „powszechny upadek dobrych 
obyczajów, zanik najprostszych zasad katechizmowych, zaślepienie lub obojętność, 
występują nawet u ludzi dobrej woli”. Za przyczynę wielu szczegółowych zjawisk 
patologicznych uważał synod „życie ponad stan, które rodzić zwykło niezdrową chęć 
łatwych zysków, chciwość u jednych, sobkowstwo u drugich, uchylanie się od obo-
wiązków rodzinnych”. Wśród przejawów upadku obyczajów synod tarnowski potę-
piał „bezwstydną modę”, „Nowoczesne tańce, obrażające moralność i skromność”, 
pijaństwo, pieniactwo, „ducha niekarności i swawoli”107. 

Szczególnie ostro przeciwko niewłaściwym tańcom wypowiadał się synod kiele-
cki: „Duchowieństwo zebrane na synodzie, przerażone objawem, że współczesne 
pokolenie w jakimś niepojętym zaślepieniu ulega szałowi zabaw i tańców, bez 
względu na ich ohydę moralną, chcąc zapobiec powszechnej ruinie duchowej, gorą-
co nawołuje zdrowe żywioły w społeczeństwie do potępienia wszelkich tańców, któ-
re nieprzyzwoitym zbliżaniem się tańczących, trzymaniem się i ruchami urąga po-
czuciu przyzwoitości i wstydliwości”108.

Synody najczęściej wskazywały na wojnę, jako na przyczynę obniżenia się po-
ziomu moralności, ale nie była to przyczyna jedyna109. Synod kielecki wskazywał na 
pewien charakterystyczny ciąg wydarzeń społecznych które miały miejsce w dłuż-
szym okresie, i którego skutkiem był upadek wiary i moralności. W statutach czyta-
my: „Niecna agitacja partii radykalnych i wywrotowych, nie licząca się w obietnicach 
i programach z wymaganiami chrześcijańskiej etyki, z konieczności wywołała walkę 
z duchowieństwem i Kościołem i doprowadziła  w następstwie do podkopania wiary 

106 Synodus Dioecesana Kielcensis (1927), stat. 94-95.
107 Pierwszy synod diecezji tarnowskiej (1928), stat. 109-115, 197.
108 Synodus Dioecesana Kielcensis (1927), stat. 94. Na uwagę zasługuje fakt, że tańce, 

w tym szczególnie nowoczesne, należały do zjawisk społecznych poddawanych najczęstszej 
krytyce ze strony duchownych. Typowym przejawem tej krytyki może być artykuł anonimowego 
księdza zamieszczony na łamach poznańskiego czasopisma dla duchowieństwa: „Nie wiem 
jak jest w reszcie Polski. Ale w Poznańskiem obok ospy i duru panuje inna groźna choroba 
nagminna. Objawia się ona w manii urządzania zabaw, tańców i bali. Ze zdrowymi zmysłami 
trudno pogodzić ten szał, który ogarnął młodych i starych, cywilnych i wojskowych. Ci ostatni 
zwłaszcza, mając dużo wolnego czasu i wcale nie mało pieniędzy, silą się na coraz to nowe 
koncepty w urządzaniu tańcujących wieczorów, nocy i poranków. W świecie cywilnym ta 
choroba rzuca się głównie na niewiasty, te najwięcej, które za grube pensje pracują po kilka 
godzin w ministerstwach, urzędach, bankach i nie wkładając nawet drobnej cząstki swej 
energii w pracę obowiązkową, chcą ją wyładować w tańcu, w balowaniu. W karnawale nie 
mogłeś żadnej sali dostać na odczyt, czy zebranie, bo wszystkie większe lokale wynajęte 
były na taniec”. Szał zabaw, WDD, 8 (1921), nr 1-2, s. 25.

109 Na wojnę, jako przyczynę upadku moralnego wskazał już w 1918 r. abp A. Kakowski 
w swoim liście do duchowieństwa z 12 listopada: „Wojna nagromadziła w społeczeństwie 
naszym wiele ruin nie tylko materialnych, ale i moralnych. (…) Wiadomo, iż przez wojnę 
rozluźniły się w wielu wypadkach węzły rodzinne, zatraciło się poczucie cudzej własności i że 
w ogóle stępiał wśród ludzi zmysł moralny i rozwydrzyły się obyczaje”. Odezwa do 
Duchowieństwa, WAW,  8 (1918), nr 11, s. 439.
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wśród ludu”110. Przedstawiony ciąg wydarzeń był charakterystyczny dla oceny oma-
wianych zjawisk społecznych przez większość duchowieństwa w tamtym okresie. 
Do jego najważniejszych elementów należało wskazywanie na działalność partii ra-
dykalnych, które w zdrowym społeczeństwie szerzyły swoje błędne teorie. Gdy taka 
działalność spotkała się z oporem Kościoła, a szczególnie duchowieństwa, wywoła-
ły one „walkę z Kościołem”. Jej skutkiem był kryzys moralny wiernych. Taki ciąg lo-
giczny nie uwzględniał głębszych przyczyn zmian społecznych i religijnych wśród 
wiernych, właściwych dla poprzedniego stulecia. 

Istniejący kryzys moralny przejawiał się w licznych szczegółowych zjawiskach 
i stwarzał możliwości rozwoju nowych zagrożeń. Do tych ostatnich synody zaliczały 
rozwój sekt, szczególnie protestanckich, które po 1918 r. wzmocniły swoją działal-
ność w Polsce. Na takie niebezpieczeństwo wskazywał m.in. synod kielecki, stwier-
dzając, że „zamieszanie myśli i serc ludu polskiego wykorzystali amerykańscy sek-
ciarze (adwentyści, baptyści, metodyści, badacze Pisma św., hodurowcy), odrywa-
jąc co słabszych od wiary katolickiej, lub od jedności kościelnej”.  Rozbicie społe-
czeństwa, jakie dokonało się na skutek walk politycznych próbowała z kolei wyko-
rzystać – zdaniem synodu – masoneria, która, „posługując się socjalizmem i rady-
kalizmem, usiłuje omotać swymi wpływami sfery prawodawcze i rządzące, aby 
wprowadzić państwo na tory nowoczesnego pogaństwa”. Działalności masonerii 
przypisywano również dążenie do likwidacji małżeństwa i rodziny: „W obecnej dobie 
masoneria wraz z socjalizmem pracuje niestrudzenie nad rozkładem chrześcijań-
skiej rodziny, odrzucając autorytet boski i zacierając pojęcia przyrodzonych praw 
i obowiązków”. Kolejnym ruchem obwinianym za kryzys moralny był komunizm, któ-
ry „podkopuje się pod fundamenty życia narodu, aby jednym zamachem zwalić cały 
trudem wieków wznoszony gmach chrześcijańskiej kultury”111.

W treści kolejnych statutów można zauważyć pogląd, mówiący o tym, że źródła 
omawianego kryzysu tkwiły również w wewnętrznej sytuacji samego Kościoła. Nie 
były to jednak przyczyny jakościowe, ale ilościowe. W kontekście kryzysu moralne-
go i religijnego wiernych często pojawiały się stwierdzenia, że duchowni zbyt mało 
angażowali się w działalność duszpasterską. Przy czym to zaangażowanie wystar-
czające, jak stwierdzano w normalnych czasach, było niewystarczające w chwili 
zmasowanego ataku „sił radykalnych”. Nie oceniano jednak negatywnie samych kie-
runków czy metod oddziaływania na wiernych, co więcej w grupie środków zarad-
czych jakie synody przewidywały dla poprawy stanu wiary i moralności, tradycyjne 
cele i metody duszpasterskie stanowiły ich najistotniejszy składnik112. Takie podej-
ście w znacznej mierze wynikało z formacji intelektualnej i dyscyplinarnej ducho-
wieństwa odebranej we wcześniejszym okresie i nie było tylko polską specyfiką, ale 
odnosiło się do większości kleru katolickiego tamtego okresu113.

Negatywna ocena poziomu religijnego i moralnego wiernych zawarta w statu-
tach odzwierciedlała opinie znacznej części duchowieństwa, które stosunkowo czę-
sto wypowiadało się na te tematy w czasie dyskusji przedsynodalnej. Najwięcej in-

110 Synodus Dioecesana Kielcensis (1927), stat. 87.
111 Tamże, stat. 87.
112 Tamże, stat. 88.
113 D. Olszewski, Polska kultura religijna, s. 40-47; R. Aubert, dz. cyt., s. 98-108.
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formacji na ten temat znajdujemy w ankiecie sandomierskiej z 1921 r. Dominowały 
w niej wypowiedzi księży pracujących w parafiach, w tym głównie wiejskich. Z tego 
powodu najwięcej uwag dotyczyło mieszkańców wsi. Opinie na temat innych grup 
społecznych najczęściej były formułowane na podstawie kontaktów z ich lokalnymi 
przedstawicielami. W wystąpieniach księży z ośrodków miejskich przewijał się prob-
lem zaniku praktyk religijnych wśród robotników. Powszechne było narzekanie na 
niski poziom uświadomienia religijnego, rozwiązłość, kradzieże i szerzące się zabo-
bony.

Za typową w tej dyskusji możemy uznać wypowiedź ks. J. Grabowicza „Wiejscy 
rolnicy na ogół są przywiązani do religii, do obrzędów, przywykli do pewnego typu 
nabożeństw, ale nie mają zrozumienia dla istoty, odrębności i powagi katolickiego 
Kościoła. Uświadomienie co do podstaw wiary słabe, połączone nieraz z zabobo-
nem, co do moralności życie ich pozostawia wiele do życzenia. Kradzieże lasu, po-
żądliwość ziemi i dostatku, zwykła pożądliwość rzeczy cudzej, jest wybitnym rysem 
naszego rolnika. (…) Gorzej przedstawia się sprawa z robotnikami, których prze-
ważnie zorganizowały partie socjalistyczne”114.

Podobnie widział problem ks. R. Adamski z Dębna: „Ileż to dziś jest wśród ludu 
zdziczenia, nienawiści, krzywd wzajemnych. Jednak daje się zauważyć nieraz, że 
ci, którzy na każdym kroku mijają się z przykazaniami, wierzą, spełniają praktyki 
religijne i uczęszczają do kościoła. Co za przyczyna tego? Przyczyna tego to nie-
znajomość tych zasad, których uczy zwyczajny katechizm”115.

Problem agitacji socjalistycznej i jej zgubnych skutków na stosunek wiernych do 
Kościoła zauważał ks. F. Hordyski z Iłży: „Obecnie wielkie niebezpieczeństwo grozi 
światu katolickiemu ze strony apostołów kłamstwa i ich środków występnych, za 
pomocą których starają się uwieść tłumy liczne naszych kmiotków, by za nimi 
szli”116.

W powodzi zjawisk negatywnych synod kielecki dostrzegał jednak pewne zjawi-
ska pozytywne, będące odpowiedzią na szerzący się zamęt społeczny: „Gwałtowna 
propaganda haseł bezwyznaniowych, nadto przerażające objawy anarchii, zdzicze-
nia i demoralizacji obudziły co zdrowsze żywioły w narodzie i dziś coraz bardziej 
zaznacza się w kraju zwrot do religii i do Kościoła”. Wskazywał równocześnie na 
potrzebę wysiłku jaki musiał wykonać Kościół w Polsce „pracą duchowieństwa i apo-
stolstwem świeckich”, po to, aby: „w przełomowych dla świata czasach stworzyć 
z Polski dla celów Opatrzności państwo chrześcijańskie”. Duchowieństwu – w oce-
nie synodu kieleckiego – przypadła przewodnia rola „w pracy nad odrodzeniem 
w narodzie chrześcijańskiej wiary i obyczajów” 117.

Synod tarnowski wzywał, aby w obliczu niebezpieczeństwa, jakie groziło społe-
czeństwu chrześcijańskiemu doszło do zjednoczenia katolików pod przewodnictwem 
duchowieństwa: „odpowiedzialność za duchowe zdrowie narodu ponoszą nie tylko 
kapłani, ale i wszyscy inni wierni, niech więc wszyscy darzą życzliwym zrozumie-
niem wszelkie szlachetne poczynania na tym polu, niech napomnienia biskupów 

114 ADSand, sygn. ASD, t. 1, k. 97.
115 Tamże, k. 77.
116 Tamże, k. 86.
117 Synodus Dioecesana Kielcensis (1927), stat. 87.
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i wysiłek duszpasterzy znajdują wszędzie życzliwe przyjęcie i posłuch, niech się 
wszyscy starają o wprowadzenie zasad życia chrześcijańskiego tak w prywatnym, 
jak i w publicznym życiu”118. 

Postulaty dotyczące szczegółowych zadań w tym zakresie synody formułowały 
w odniesieniu zarówno do poszczególnych grup społecznych, jak i poszczególnych 
zagrożeń. Ze szczególnym zainteresowaniem synodów spotykały się środowiska 
robotnicze, w stosunku do których postulowano środki oddziaływania zarówno reli-
gijne, jak i ekonomiczne. Typowe przykłady takich zarządzeń znajdujemy w statu-
tach synodu kieleckiego: „Dla uchronienia od zguby zbałamuconych rzesz polskiego 
robotnika synod widzi środki zaradcze w niedopuszczeniu do zadawnienia wpływów 
socjalizmu na robotnika, niedopuszczeniu do wykopania przepaści nieufności robot-
nika do duchowieństwa i Kościoła, pomnożeniu uświadomienia religijnego i podtrzy-
maniu praktyk religijnych. Z dziedziny zaś ekonomicznej w zabezpieczeniu bytu ro-
botnika w zawodowych organizacjach chrześcijańskich.”119. 

Trosce o utrzymanie chrześcijańskiego charakteru rodziny i ograniczenie wy-
stępków seksualnych miała służyć postulowana w stosunku do władz państwowych 
penalizacja produkcji, propagowania i handlu środkami antykoncepcyjnymi. Wier-
nych zaś pouczano, że ich używanie jest grzechem ciężkim. Synod  kielecki prze-
strzegał też „społeczeństwo i prawodawstwo” przed wszelkimi praktykami ograni-
czania urodzin, wskazując je jako przejaw „śmiertelnej choroby społecznej” i wzywał 
w tym kontekście do działania w zgodzie z sumieniem „w imię najcięższej odpowie-
dzialności wobec Boga i w imię dobra narodu”120. 

Ważną rolę miał odgrywać zbiorowy wysiłek likwidacji, jak to określał synod kie-
lecki, tolerancji dla zła: „Społeczeństwo chrześcijańskie winno się strzec – czytamy 
w statutach – aby cywilna tolerancja zła, jako wyraz bezradności ludzkiego prawa, 
nie sprowadziła uznania zła jako zasady i nie spaczyła jego pojęć moralnych”. Przy-
pominano, że prawo boże obowiązuje wszystkich, zawsze i wszędzie „i całe społe-
czeństwo będzie przed Bogiem za jego losy odpowiedzialne”. W związku z tym nie 
tylko każdy wierny, ale każdy obywatel jest współodpowiedzialny za tolerowanie zła 
i może się temu przeciwstawić”. Przed skutkami złej literatury, która jak stwierdzano 
największe szkody wyrządzała młodzieży miały chronić pouczenia kaznodziejów, 
prefektów i spowiedników, którzy powinni walczyć szczególnie z plagą „masowego 
czytania powieści i romansów”. Aby przeciwdziałać skutkom złej mody synod zale-
cał oddziaływanie szczególnie na mężczyzn, a wśród kobiet utrwalanie „poczucie 
godności stanowej i chrześcijańskiej (...) aby nie stawały się niewolnicami mody, 
lecz jej paniami”. Z „ekscesami mody” miały walczyć organizacje  żeńskie, a mat-
kom przypominano o odpowiedzialności za ubiór i zachowanie córek121.

W opinii synodu kieleckiego, ale nie tylko tego, poważne niebezpieczeństwa 
moralne mogły się wiązać ze współczesnymi formami rozrywki takimi jak kabarety, 
tańce, kino, czy nawet teatr. Wiernych wzywano do ostrożnego korzystania z nich. 
Zachęcano również do składania protestów, wywierania wpływu na władze ustawo-

118 Pierwszy synod diecezji tarnowskiej (1928), stat. 108.
119 Synodus Dioecesana Kielcensis (1927), stat. 87.
120 Tamże, stat. 88.
121 Tamże, stat. 100-105.
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dawcze, by przez odpowiednie przepisy, cenzurę i odbieranie koncesji wpływały na 
działalność kin, teatrów, czy wydawnictw122. 

Wzywając do walki z nadużyciami, równocześnie wskazywano na potrzebę 
stworzenia alternatywy dla niemoralnych form rozrywki „Zwalczając szał zabaw i ich 
nadużyć, należy złym rzeczom przeciwstawić dobre, dając ogółowi, a zwłaszcza 
młodzieży, sposobność do uczciwej i szlachetnej radości życia”. Wzywano katolików 
do udzielania poparcia „wszelkiej zdrowej i uczciwej zabawie i rozrywce, zawodom 
gimnastycznym, sportom, pieśni ludowej”. Synod kielecki stwierdzał w konkluzji, że 
będzie to „najwłaściwsza metoda do walki ze złem i skuteczny środek umoralnienia 
społeczeństwa”123.

Jako poważny problem społeczny synod kielecki wskazywał plagę pijaństwa 
i zachęcał tak wiernych, jak i duchowieństwo do abstynencji pełnej lub przynajmniej 
w czasie wielkiego postu i adwentu. Ważną rolę w jej zwalczaniu wyznaczano orga-
nizacjom świeckich: stowarzyszeniom abstynenckim i związkom kobiecym: „Jeżeli 
w jakiejś parafii grasuje pijaństwo, to do walki z nim wypadnie założyć na miejscu 
osobne stowarzyszenie wstrzemięźliwości. (...) Stowarzyszenia kobiece powinny 
gorąco i wytrwale popierać ruch wstrzemięźliwości, a wszelkie kulturalne organiza-
cje katolickie niechże przez delegatów biorą udział w komisjach do walki z pijań-
stwem”.  W statutach synodu tarnowskiego czytamy natomiast: „W zwalczaniu zako-
rzenionego nałogu pijaństwa czuwać należy, aby karczmy i szynki były zamknięte 
w czasie ustawą przewidzianym, odwodzić wiernych od częstych i niekoniecznych 
wyjazdów i wychodów na jarmarki i targi, podtrzymywać i rozwijać Towarzystwo 
Wstrzemięźliwości”124. 

Również inne synody, chociaż w znacznie skromniejszym zakresie, wskazywały 
na podobne zagrożenia dla wiernych świeckich. Najczęściej powtarzały się ostrze-
żenia przed działalnością sekt. Synod lubelski zabrania wiernym przyjmowania biblii 
od przedstawicieli sekt protestanckich i czytania wydawanych przez nie książek 
i czasopism. W związku z tym synod warszawski zwracał uwagę na to, że wiele sekt 
łączy swoją propagandę z działalnością charytatywną szczególnie potrzebną w ubo-
gim polskim społeczeństwie. Synod lubelski jak wiele innych przestrzegał przed błę-
dami socjalizmu i komunizmu. Synody lubelski i piński najostrzej krytykowały nie-
moralne stroje kobiet. W tym kontekście synod piński przypominał o obowiązku na-
krywania głowy przez kobiety w kościele w czasie nabożeństw: „Niewiasty i panien-
ki dorosłe w kościele i na nabożeństwie, niech mają głowy nakryte. Tak samo, gdy 
przystępują do sakramentów świętych, lub gdy biorą w nich udział, jako matki 
chrzestne i w charakterze świadków”. Przestrzegał też rodziców, aby dbali o sto-
sowny strój dzieci w kościele125. 

W przytoczonych szczegółowych zarządzeniach w sposób wyraźny rysują się 
główne obszary zagrożenia wiary i moralności, jakie zgromadzeni na synodach du-
chowni dostrzegali w kulturze współczesnej i różnych przejawach życia społeczne-

122 Tamże, stat. 104-105.
123 Tamże, stat. 103.
124 Tamże, stat. 112; Pierwszy synod diecezji tarnowskiej (1928), stat. 112.
125 Synodus Dioecesana Lublinensis (1928), stat. 76, 90; Synodus Archidioecesana 

Varsaviensis (1922), stat. 55; Prima Synodus Dioecesana Pinskensis (1929), stat. 142-143.
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go, oraz środki przeciwdziałania. Podstawowym źródłem zagrożenia ideologicznego 
były organizacje socjalistyczne i masoneria. Zarzucano im przede wszystkim propa-
gowanie organizacji i funkcjonowania społeczeństwa niedające się pogodzić z na-
uczaniem katolickim. Zagrożenia ze strony współczesnej kultury dotyczyły zmian 
obyczajowych, form rozrywki, masowej prasy i literatury.

Kierowane w związku z tym, tak do wiernych świeckich jak i duchowieństwa, 
zalecenia, wzywały do podejmowania działań indywidualnych i wspólnych na rzecz 
utrzymania i przywracania tradycyjnych wartości, właściwego korzystania z kultury 
masowej i odpowiednich rozrywek. Synody przypominały obowiązki poszczególnych 
stanów w Kościele, wskazując jak powinny one reagować na negatywne zjawiska. 
Doceniano też znaczenie przymusu prawnego zarówno w zwalczaniu zjawisk nie 
pożądanych, jak i promocji uważanych za właściwe. Przypominano obowiązki pań-
stwa w zakresie eliminowania zjawisk uznanych za negatywne, a wiernych zachęca-
no do wywierania nacisku na polityków w celu tworzenia odpowiedniego prawa. 
Niektóre z postanowień synodów, jak choćby synodu pińskiego o nakrywaniu głów 
przez kobiety w kościołach, posiadały długą tradycję w kościele, a ponadto nakazy-
wał je kodeks z 1917 r.126. Ponieważ jednak nie wszystkie synody powtarzały ten 
i podobne przepisy kodeksu, należy zatem przypuszczać, że ich dobór, a przez to 
podkreślenie ich szczególnej wagi, był podyktowany specyfiką sytuacji i zwyczajami 
poszczególnych diecezji.

Uczestnicy synodów mieli świadomość, że wskazywanie zagrożeń dla wiary 
i moralności oraz mobilizowanie wiernych pod sztandarami zwalczania zła były waż-
ne, ale nie decydowały o ostatecznym, jak to nazywał synod kielecki, „odrodzeniu 
w narodzie chrześcijańskiej wiary i obyczajów”. Mogły one przynieść tylko częścio-
we korzyści. Nie bez powodu synody wskazywały jako na jedno z najpoważniej-
szych zagrożeń dla wiary ignorancję religijną i indyferentyzm, przez który rozumia-
no jednak najczęściej zarzucanie praktyk religijnych. Realizacja dalekosiężnych 
celów stojących przed Kościołem w Polsce, które przez synod kielecki zostały na-
zwane wprost „stworzeniem z Polski państwa chrześcijańskiego”, wymagała głęb-
szych zmian i działań długofalowych nad wychowaniem społeczeństwa w duchu 
chrześcijańskim. W statucie 87 synodu kieleckiego czytamy: „Kościół w Polsce ma 
odbudować pracą duchowieństwa i apostolatem świeckich tę znaczącą cząstkę 
dziedzictwa Chrystusowego i w przełomowych dla świata czasach stworzyć z Polski 
dla celów Opatrzności państwo chrześcijańskie. Duchowieństwo ma tu przewodnią 
do odegrania rolę w pracy nad odrodzeniem w narodzie chrześcijańskiej wiary i oby-
czajów”. W takim podejściu do problemu widać wyraźnie wzrastający wpływ papie-
skiego nauczania o akcji katolickiej, która spotykała się z coraz szerszym zaintere-
sowaniem w różnych grupach tak katolików świeckich, jak i duchowieństwa i z cza-

126 CIC, kan. 1262: „Optandum ut, congruenter antiquae disciplinae, mulieres in ecclesia 
separatae sint a viris. Viri in ecclesia vel extra ecclesiam, dum sacris ritibus assistunt, nudo 
capite sint, nisi aliud ferant probati populorum mores aut peculiaria rerum adiuncta; mulieres 
autem, capite cooperto et modeste vestitae, maxime cum ad mensam Dominicam 
accedunt”. 
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sem doprowadziła do powstania ogólnopolskiej organizacji pod tą nazwą127. 
Istotnym elementem działań planowanych w odniesieniu do laikatu w długiej 

perspektywie czasowej, było określenie ideału świeckiego katolika. W sposób naj-
pełniejszy wypowiedział się w tej sprawie synod kielecki, którego postanowienia w kwe-
stii laikatu były najbardziej pogłębione. W liczącym 11 statutów rozdziale „De per-
fectione christiana” znalazły się zalecenia skierowane głównie do duchowieństwa, 
wskazujące jakie cechy winno ono wyrabiać u wiernych świeckich i jakimi środkami 
należało się posługiwać w realizacji tego zadania128.

Synod wychodził od stwierdzenia, że świeccy powinni przez całe życie „postę-
pować w doskonałości chrześcijańskiej każdemu stanowi właściwej, aby przygoto-
wać się do osiągnięcia zbawienia”.  Postępowanie w doskonałości chrześcijańskiej 
było głównym celem istnienia wszystkich bractw i stowarzyszeń religijnych. Zada-
niem zaś duchownych było pracować z całych sił, aby umożliwić wiernym ten roz-
wój. W dalszych postanowieniach synod ze smutkiem stwierdzał i potępiał niedbal-
stwo i oziębłość licznych katolików, którzy uważają się za wyznawców Chrystusa, 
a równocześnie „nie znają w swoim życiu modlitwy, służby bożej i umartwienia, nie 
modlą się, lekceważą posty, rzadko bywają na mszy św., do spowiedzi i komunii św. 
nie przystępują nawet w czasie wielkanocnym i dla Kościoła wobec Boga w tak 
krytycznej dobie przedstawiają siłę martwą”. 

Synod wzywał wiernych do pokuty. Wskazywał ją jako ważny rys duchowości 
świeckich i broń w walce z błędami współczesności. W statutach czytamy: „w dobie 
obecnej, gdy wśród potopu rozpusty, zepsucia i bezbożności Kościół z naciskiem 
głosi wiernym obowiązek pokuty i umartwienia synod wręcz oświadcza, że dziś do 
pokuty i umartwienia powołani są wszyscy świadomi chrześcijanie”. Jej formy i za-
kres zostały też wyraźnie określone: „Niech zatem wierni katolicy zaprawiają się do 
pokuty i umartwienia, niech się od postów nie wymawiają, lecz raczej sami je sobie 
pomnażają. Choćby kto pościć nie mógł to pokutować może każdy. Niechże więc 
powstrzymują się wierni od napojów wyskokowych, a nadto w duchu pokuty znoszą 
tak liczne dziś choroby, dolegliwości, udręczenia i ciężkie doświadczenia krajowe, 
niechże poskramiają żądze, wyrzekają się swej woli, w czasie adwentu i postu uni-
kają widowisk, zabaw i tańców, niech zawsze służą Bogu, żyją w łasce i krzepią się 
sakramentami pokuty i eucharystii”. 

W tym kontekście synod zachęcał do wprowadzenia w parafiach „gdzie starczą 
siły kapłańskie” praktyki kwartalnej spowiedzi i komunii św. Polecał też duchownym, 
by indywidualnie namawiali wiernych „zależnie od ich potrzeb i stanu” do spowiedzi 
i komunii co miesiąc, a nawet co jeden lub dwa tygodnie.

Wskazując na konieczność praktyk religijnych, synod przestrzegał jednak, aby 
wierni przez ich częste stosowanie nie zadowolili się pozorami pobożności. Doma-
gał się idącej wraz z praktykami pracy wewnętrznej, walki z namiętnościami i wada-
mi. W tym kontekście wskazywał szczególnie na potrzebę zwalczania gniewu, upo-
ru, zmysłowości, pychy, niezgody i nienawiści, oraz zachęcał do ofiarności i miło-

127 L. Wilczyński, Działalność diecezjalnych instytutów Akcji Katolickiej w Polsce 1930-
1939. Na podstawie materiałów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Toruń 2003, s. 
10-12.

128 Synodus Dioecesana Kielcensis (1927), stat. 114-124.



158

sierdzia, a także udziału w akcji katolicko-społecznej. 
Synod wymieniał szereg praktyk religijnych, do których wierni świeccy winni być 

zachęcani przez duszpasterzy. Zaliczył do nich: nabożeństwo do św. Józefa, Matki 
Bożej, Serca Jezusowego i Najświętszego Sakramentu. Spośród nabożeństw okre-
sowych zalecano: majowe, czerwcowe i październikowe. Z innych praktyk zbioro-
wych i indywidualnych nakazywano rachunek sumienia ogólny i szczegółowy, czyta-
nie duchowne, rozmyślanie i nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, adorację, 
drogę krzyżową. Synod kielecki polecał też, aby rodziny oddawały się pod opiekę 
Serca Jezusowego. Rodziców i dzieci zachęcano do wspólnego pacierza przed 
obrazem Matki Boskiej lub Serca Jezusa, podając, jak taka modlitwa powinna prze-
biegać: „ojciec, matka lub jedno z dzieci imieniem wszystkich pobożnie, głośno, 
wyraźnie odmawia, lub odczytuje modlitwy, inni zaś cicho je powtarzają, w sobotę 
albo i częściej w tygodniu odmawiać można litanię do Matki Boskiej (w maju co-
dziennie), cząstkę różańca (w październiku), a przed uroczystymi świętami odpra-
wiać nowennę. Przed pacierzem, choć raz w tygodniu np. w piątek niech odprawia-
ją krótkie rozmyślanie, lub czytanie duchowne”. 

Na uwagę zasługuje zalecenie synodu o praktykowaniu przez wiernych świe-
ckich czytania duchownego i rozmyślania. Duchowni mieli ich zachęcać, by była to 
praktyka stała i polecać w tym celu odpowiednie dzieła i pisma ascetyczne. Wier-
nych przejawiających skłonności do życia duchownego mieli przyzwyczajać do co-
dziennego rozmyślania, przygotowując ich do tego w czasie nauk stanowych i bra-
ckich, oraz polecać w czasie kolędy odpowiednie podręczniki. Zachęcano też, aby 
w parafiach codziennie przed mszą, w czasie gdy ksiądz spowiada wiernych, odpo-
wiednio wybrana osoba świecka „odczytywała dla wszystkich rozmyślanie”. 

Nakreślony w statutach synodu kieleckiego wzór życia religijnego wiernych 
świeckich możemy uznać za reprezentatywny także dla innych diecezji, a jego ele-
menty znajdziemy rozproszone w wielu postanowieniach ich synodów. W zakresie 
praktyk religijnych model ten był w znacznej mierze adaptacją do możliwości wier-
nych świeckich, praktyk zalecanych dla duchowieństwa. Dotyczyło to częstej spo-
wiedzi i komunii św., adoracji, rozmyślania i czytania duchownego. Zalecenia w tym 
względzie były formułowane jako zachęty dla wiernych i wskazówki dla duchowień-
stwa w jakim kierunku winno pracować nad rozwojem życia religijnego w parafiach.

Ważnym elementem zarysowanego ideału życia religijnego wiernych było wska-
zywanie na konieczność łączenia praktyk religijnych z życiem codziennym. W prze-
ciwieństwie do XIX-wiecznego modelu religijności, który akcentował związek wier-
nych z Kościołem głównie przez praktyki religijne, w okresie międzywojennym więk-
szy nacisk został położony na konieczność realizowania nakazów wiary w życiu 
codziennym, tak osobistym, jak i społecznym129. Synody podkreślały konieczność 
pogłębienia świadomości religijnej i udziału w akcji społecznej Kościoła. Tak w za-
kresie życia wewnętrznego, praktyk religijnych, jak i wymogu życia wiarą na co 
dzień, stawiały one wiernym świeckim większe wymagania w stosunku do praktyki 

129 Z. Skrobicki, Program odrodzenia katolicko-społecznego w Polsce w ujęciu 
czasopisma „Prąd” 1909-1939, w: Z dziejów katolicyzmu społecznego, red. R. Bender, J. 
Kondziela, S. Gajewski, Lublin 1987, s. 372-383.



159

duszpasterskiej okresu wcześniejszego. W większym stopniu kładziono także na-
cisk na świadomość i zaangażowanie w tym zakresie, w czym wyraźnie widać wpły-
wy nauczania papieży Leona XIII i Piusa X.

W ocenie zagrożeń moralnych tak dla poszczególnych wiernych, jak i społe-
czeństwa w całości, widać silne echa antymodernistycznego nauczania Kościoła i tra-
dycyjnej wizji harmonijnego rozwoju społeczeństwa sięgających jeszcze nauczania 
Piusa IX. Jej istotnym elementem było nieuwzględnienie i nieakceptowanie wizji au-
tonomicznego rozwoju społeczeństwa, a przeciwnie wskazywanie na potrzebę 
współpracy państwa z Kościołem i powszechną akceptację wartości katolickich jako 
niezbędnych elementów rozwoju całego społeczeństwa. Analiza przyczyn kryzysu 
wiary i moralności odwołująca się do skutków wojny i działalności sił wrogich Koś-
ciołowi świadczyła o niedostrzeganiu głębszych przemian społecznych i zmiany 
miejsca wiary i religijności w społeczeństwie.

Podsumowując rozważania na temat duchowieństwa i świeckich, należy zwró-
cić uwagę na wzajemne relacje między nimi. W sposób lapidarny zostało to wyrażo-
ne przez synod lwowski: „Duchowni powinni sumiennie spełniać swoje obowiązki 
i strzec swych praw i przywilejów. Wierni zaś winni stan duchowny szanować”130.

Relacje między stanami Kościoła wypływały z miejsca, jakie zajmowały one 
w hierarchicznej strukturze całego Kościoła. W strukturze tej kierownicza rola przy-
padała duchowieństwu. Statuty potwierdzały taką organizację Kościoła i przypomi-
nały każdemu  miejsce jakie w niej zajmuje oraz prawa i obowiązki, jakie z tego 
wypływały. Duchowieństwo wyłączone przez święcenia różnego stopnia ze społecz-
ności laikatu było ustanowione po to, aby spełniać funkcje pasterskie w stosunku do 
owczarni.  Realizacji tego celu miały służyć: odpowiednia formacja duchowa i inte-
lektualna oraz styl życia. Świeccy mieli natomiast realizować swoje powołanie pod 
kierunkiem kleru. 

W Kościele polskim w okresie międzywojennym pojawiały się co prawda głosy 
wskazujące na ujemne skutki obowiązujących relacji między świeckimi a ducho-
wieństwem i nawołujące do szukania nowych rozwiązań. Poglądy takie pojawiały 
się najwyraźniej w kręgach rozwijających się elit polskiego Kościoła, w tym świe-
ckich131. W niektórych kręgach duchowieństwa istniała już w początkach lat 20-tych 
świadomość zagrożeń jakie niesie utrwalanie tradycyjnego modelu relacji między 
duchowieństwem a świeckimi.  W artykule „My a świeccy” drukowanym na łamach 
„Wiadomości dla Duchowieństwa” czytamy m.in. „Mało ufamy świeckim i zbliżamy 
się do nich z uprzedzeniem prawie bez wyjątku. A ponieważ im stale towarzyszy 
uprzedzenie do nas, więc z zetknięcia dwojga tak „dodatnich” elementów rodzi się 
kwas i zaczyn, paraliżujący najlepsze częstokroć zawiązki wcale pożytecznej i do-
brze uplanowanej akcji”. Autor wskazywał na potrzebę zmiany w tym zakresie i za-
chęcał do większej otwartości i współpracy obu stanów Kościoła, cytując jednego 
z niemieckich biskupów: „Kler niech trzyma ze świeckimi, niech się z nimi łączy tak 
silnie, jak są złączone oba ramiona krzyża, niech się te obydwa stany spoją ze sobą 

130 Lwowski Synod Archidiecezjalny (1930), stat. 8.
131 G. Bujak, Innovatorische und retardierende Strömungen im polnischen Katholizismus, 

s. 71-74.
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tak, jak biskup przy konsekracji kościoła spaja prezbiterium z nawą, namaszczając 
je tym samym krzyżmem”132. Poglądy takie nie były jednak dominujące w Polsce tak 
w śród kleru, jak i świeckich, a tradycyjny model relacji między stanami dominował 
w całym okresie międzywojennym.

132 My a świeccy, WDD, 7 (1920), nr 10-11, s. 332.
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ZAKOŃCZENIE

Synody diecezjalne z lat 1922-1931 odegrały ważną rolę w procesie odnowy 
Kościoła w Polsce po 1918 r. W nowej formule prawnej określonej przez Kodeks 
Prawa Kanonicznego, okazały się one w tym dziele dość sprawnym narzędziem, a an-
gażując licznie duchowieństwo w proces przygotowania do nich, niewątpliwie pobu-
dzały jego aktywność po okresie zastoju spowodowanego rozbiorami. Starożytność 
tej instytucji dodatkowo wpływała na powagę podejmowanych decyzji i podkreślała 
wyjątkowość zaprowadzanych reform. Z drugiej jednak strony synody w zmienio-
nych warunkach społecznych, przy znacznym rozwoju nowoczesnych środków ko-
munikowania się biskupów z duchowieństwem, a równocześnie większym niż przed 
wiekami zapotrzebowaniem na rozwiązania prawne i ich zmiennością, nie były naj-
sprawniejszym instrumentem stanowienia prawa w diecezjach, ustępując miejsca 
choćby zjazdom dziekanów. Potwierdzać to może fakt, że w niewielu diecezjach 
przeprowadzono synody ponownie po przewidzianym prawem dziesięcioletnim 
okresie. 

Zakres reform podejmowanych na synodach był szeroki, co zostało obszernie 
omówione w kolejnych rozdziałach niniejszej pracy. Najważniejszym punktem od-
niesienia dla uchwalanych statutów był kodeks z 1917 r. W związku z tym nasuwa 
się pewna analogia. Po soborze trydenckim w Kościele powszechnym, w tym rów-
nież w Kościele w Rzeczypospolitej, miała miejsce fala synodów adaptujących jego 
postanowienia. Synody z lat 1922-1931 odegrały podobną rolę w adaptacji Kodeksu 
Prawa Kanonicznego na gruncie polskim. Nie bez znaczenia dla przebiegu tego 
procesu było dziedzictwo okresu rozbiorów wyrażające się zarówno w tradycjach 
prawnych, jak i zwyczajach poszczególnych diecezji wywodzących się z odrębnych 
zaborów.  

Podkreślić należy wagę momentu, w którym synody miały miejsce. Był to w za-
sadzie pierwszy od ponad stu lat okres, kiedy Kościół w Polsce mógł bez ingerencji 
państwa układać swoje wewnętrzne stosunki i wytyczać kierunki rozwoju. Z tego 
względu postanowienia polskich synodów były swego rodzaju programem, wizją, 
obecności Kościoła w społeczeństwie i państwie polskim w warunkach niepodległo-
ści. 

Trzeba zaznaczyć, że nie była to wizja zamknięta i niepodatna na rozwój. Prze-
ciwnie, synody okresu międzywojennego były swego rodzaju „szarpnięciem cugli” 
po okresie rozprężenia, widocznym szczególnie w diecezjach dawnego zaboru ro-
syjskiego, właśnie w celu umożliwienia Kościołowi dalszego rozwoju w nowej rze-
czywistości.

W postanowieniach synodów można zauważyć istotne napięcie. Z jednej strony 
wizja hierarchicznej struktury Kościoła i jego podstawowych funkcji duszpasterskich 
były zdecydowanie tradycyjne. Przepisy określające organizację i działalność pod-
stawowych struktur i instytucji diecezjalnych, w tym parafii z centralną rolą probosz-
cza, w duszpasterstwie rozumianym tradycyjnie, nie odbiegały znacząco od posta-
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nowień synodów w całym okresie potrydenckim. Wizja ta, obejmująca również rela-
cje między duchowieństwem a świeckimi z wszystkimi tego konsekwencjami. Nie 
mogła jednak być inna w świetle ówczesnych pojęć teologicznych, w tym eklezjolo-
gii, a istotne zmiany w tym zakresie były związane dopiero z reformami soboru wa-
tykańskiego II. 

Z drugiej jednak strony synody zauważały nowe zjawiska i zmiany zachodzące 
w społeczeństwie, jak np. potrzebę ruchów masowych, większej indywidualizacji 
oddziaływania duszpasterskiego (np. rekolekcje dla inteligencji), a także społeczne-
go i politycznego zaangażowania Kościoła. Co prawda ujmowanie tych obszarów 
działalności w kategoriach duszpasterstwa było próbą ich włączenia w tradycyjne 
struktury kościelne. Niemniej jednak wskazywało na najważniejsze kierunki oddzia-
ływania kościelnego w zmieniających się dynamicznie warunkach społecznych.

W związku z tym rodzi się jednak wiele pytań, na które w niniejszym opracowa-
niu nie można było dać satysfakcjonujących odpowiedzi, ze względu na przyjętą 
podstawę źródłową i cele badawcze. Wskazują one na możliwości i potrzeby dal-
szych badań nad katolicyzmem polskim okresu międzywojennego. 

Podstawowym jest pytanie o recepcję postanowień synodalnych i ich wpływ za-
równo na duchownych, jak i świeckich. Wiadomo, że próby ujednolicenia wielu kwe-
stii w ramach poszczególnych diecezji, nawet tak prostych, jak np. sprawowanie 
nabożeństw, nie w pełni się powiodły. Zróżnicowanie w tym zakresie występuje do 
dziś dnia, a niekiedy lokalne zwyczaje i obrzędy okazują się trwalsze niż mozolny 
wysiłek twórców prawa kościelnego. Wydaje się, że tak jak wiele innych zmian do-
konujących się w Kościele, również recepcja synodów wiązała się ze zmianami po-
koleniowymi, a jedną z jej płaszczyzn było wychowywanie nowych pokoleń zarówno 
wiernych, jak i duchowieństwa w duchu koncepcji zawartych w postanowieniach sy-
nodalnych.

Kolejnym bardzo ważnym zagadnieniem, które wymaga pogłębionych badań, 
jest odpowiedź na pytanie na ile model Kościoła utrwalony w statutach synodalnych 
odpowiadał zarówno duchowieństwu, jak i wiernym świeckim. Z jednej bowiem stro-
ny w okresie międzywojennym co jakiś czas miały miejsce przypadki kwestionowa-
nia konformizmu religijnego, przejawiające się chociażby w wystąpieniach księży 
wykraczających poza doktrynę kościelną, które, co ciekawe, zyskiwały znaczne 
i długotrwałe poparcie wiernych. Przykładem tego może być działalność ks. A. 
Huszno w diecezji kieleckiej. W tamtym czasie rozwijały się również, szczególnie 
w środowiskach miejskich i robotniczych inne Kościoły i związki religijne, do których 
przechodzili wierni z Kościoła katolickiego. Również w łonie samego Kościoła kato-
lickiego, szczególnie intensywnie w latach 30-tych, rozwijały się ruchy odnowy i po-
głębienia religijności, wzrastało zainteresowanie katolicyzmem w środowiskach stu-
denckich i wśród inteligencji. Wszystko to może świadczyć o intensyfikacji religijno-
ści i wzroście jej znaczenia w społeczeństwie, mimo przybierania przez nią niekiedy 
nieortodoksyjnych form.

Z drugiej jednak strony zdecydowana większość wiernych Kościoła katolickiego 
wywodziła się ze środowisk tradycyjnych, głównie wiejskich, w których pozycja Koś-
cioła i przywiązanie do tradycyjnej religijności były bardzo silne. Badania w tej dzie-
dzinie, prowadzone intensywnie przez socjologów, domagają się podjęcia ich 
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w jeszcze większym zakresie także przez historyków, do czego – w nadziei żywionej 
przez autora – skromny wkład i zachętę wniesie również niniejsza książka.
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SUMMARY

Diocesan Synods, in which local clergy gathered under the chairmanship of the 
local bishop, have a long tradition in the Catholic Church dating as far back to the 
early centuries of Christianity. These assemblies have always enjoyed an unusual 
solemnity and were considered one of the most important Church institutions. Their 
primary goal was to regulate local laws as well as to settle various issues of Church 
discipline and doctrine.

After the Council of Trent, despite the efforts of the papacy, Diocesan Synods 
went through a crisis. It mainly manifested itself in a reduction in the number of 
convening synods. The crisis of Polish Church Synods can be traced back to the 
eighteenth century when synods started being convened less frequently, leading to 
their complete disappearance in the nineteenth century.

Against this background, the resumption of convening synods in the Polish 
Church after 1918 is seen as an important phenomenon, which has not been a sub-
ject of any systematic study thus far. This book is the first attempt at a comprehen-
sive view of the history of Polish Diocesan Synods of the period.

Out of sixteen synods that took place in the interwar period, thirteen of them 
held in the years 1922-1931, have been analyzed in this study. These synods 
showed significant similarities in terms of both the organization and the goals which 
were placed before them. At the same time they were clearly distinct from the other 
three synods in the year 1938.

The scope of the reforms undertaken at the synods was broad. It has been dis-
cussed in detail in chapters II to V. The first chapter is an introduction, and it shows 
the Polish synods of the years 1922-1931 in the context of the tradition of the synod 
of the universal Church from the late nineteenth and the early twentieth centuries.

It is important to recognize the significance of the historical moment in which the 
synods were resumed in Poland. After Poland regained independence in 1918, for 
the first time in over a hundred years the Polish Church was able to arrange its in-
ternal relations and pave the way forward without any state interference. Therefore, 
the decisions of the synods which took place in the years 1922-1931 were a kind of 
an action plan of the Church for the Polish society and the state under the new so-
cial and political conditions.

This vision was not limited and remained open for development and challenges. 
The interwar synods were to re-establish discipline and order in Church matters af-
ter a long period of disorganization in the nineteenth century. Their main goal was 
to create a legal framework for the development of the Church in subsequent 
years.

One can see a significant tension in the decisions of these synods. The vision 
of the hierarchical structure of the Church and its basic pastoral functions were 
definitely traditionalistic. The legislation defining the organization and operation of 
the core diocesan structures and institutions as well as their pastoral activities did 
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not deviate significantly from the decisions of the synods throughout the whole post-
Trent period. They could not, however, be different due to the predominant theo-
logical views, ecclesiology included, of the times. Significant changes in this area 
could take place only after the reforms of the Vatican II.

On the other hand, synods would acknowledge the new developments and 
changes in society, and especially, the need for mass religious movements, more 
individualized pastoral care, and social and political engagement of the Church. 
These issues, in fact, have become a substantial part of the synods’ decisions of the 
time.

Translated by C. A. Cedro
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