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WALDEMAR KOWALSKI

ESCHATOLOGICZNE POGLĄDY 
MIESZKAŃCÓW KRAKOWA DOBY REFORMACJI*

Badania nad poglądami eschatologicznymi społeczeństwa polskiego 
późnego średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych oparte były 
dotąd raczej na źródłach postulatywnych, jak podręczniki duszpaster
skie, w tym „dobrej śmierci” oraz instrukcje wizytacyjne. Sięgano 
nadto po wybrane kazania oraz utwory poetyckie, w tym pieśni żałob
ne1. W niewielkim tylko stopniu uwzględniano natomiast przekazy

* Wstępna wersja tego artykułu przedstawiona została w kwietniu 2007 r. na seminarium 
The Centre for Early Modem Studies, Aberdeen University. Karin Friedrich, Allan 
I. Macinnes, Steve Murdoch i David Worthington umożliwili mi przeprowadzenie 
kwerendy w bibliotekach Aberdeen i St Andrews, zaś Magda Teter (Wesleyan Universi
ty) i Katerina Jisovâ (Archiv hlavniho mësta Prahy) -  dotarcie do niektórych innych 
publikacji. Za pomoc tę serdecznie dziękuję. Wdzięczny jestem także Marianowi Cha- 
chajowi (UMCS) za wszelkie uwagi dotyczące przedstawianych tu problemów.
1 Zob. przede wszystkim: S. B y l i n a ,  Człowiek i zaświaty. Wizje kar pośmiertnych 
w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1992; Tegoż, Chrystianizacja wsi polskiej u schył
ku średniowiecza, Warszawa 2002; Tegoż, L 'enfer en Pologne médiévale (XIVe-XVe s.), 
„Annales. Economies, Sociétés, Civilisation” 42.5:1987, s. 1231-1244; Tegoż, Le 
problème du purgatoire en Europe Centrale et Orientale au bas Moyen Âge, w: The 
Use and Abuse o f Eschatology in the Middle Ages, red. W. V e r b e k e ,  D. V e r -  
h e l s t ,  A. W e l k e n h u y s e n ,  Leuven 1988, s. 473-480; T. W i ś 1 i c z, Zarobić na 
duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII 
wieku, Warszawa 2001; Tegoż, Chłopskie pogrzeby w Polsce od drugiej połowy XVI 
do końca XVIII wieku, KHKM 45.3-4:1997, s. 351-370; M. W ł o d a r s k i ,  Ars mo- 
riendi w literaturze polskiej XV i XVI w., Kraków 1987; Tegoż, Obraz i słowo. O po
wiązaniach w sztuce i literaturze XV-XVI wieku na przykładzie ,,ars moriendi ”, Kra
ków 1991; A. N o w i c k a - J e ż o w a ,  Pieśń czasu śmierci. Studium z historii du
chowości XVI-XVIII wieku, Lublin 1992; Tejże, Sarmaci i śmierć, Warszawa 1992; 
B. Ro k ,  Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej, Wrocław 1995; W. K o 
w a l s k i, „Do zmartwywstania swego za pewnym wodzem Kristusem... ” Staropolskie 
inskrypcje północno-zachodniej Małopolski, Kielce 2004.

„Nasza Przeszłość” t. 109: 2008, s. 5-35.
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ilustrujące, jak dalece doktryna głoszona książką i z ambony przyj
mowana była przez wiernych. W praktycznym odbiorze nauk o rze
czach ostatecznych orientują głównie zabytki rzeźby nagrobnej2, napi
sy inskrypcyjne oraz testamenty. Studia prowadzone z wykorzysta
niem tych źródeł można uznać jednak za co najwyżej dopiero rozpo
częte. Autorzy takich opracowań koncentrują się też często na wybra
nej kategorii przekazów, na przykład ikonograficznych, w mniejszym 
zakresie uwzględniając źródła pisane -  lub na odwrót3. Przekazy takie 
przetrwały w stopniu o wiele bardziej reprezentatywnym dla XVII- 
XVIII stulecia niż dla wieków wcześniejszych. Stan zachowania za
bytków epigraficznych oraz testamentów skłania więc do uogólnień 
opartych na losowym doborze takich źródeł, pochodzących z różnych 
lat i terenów. Co więcej, tak kazania, jak też źródła epigraficzne i te
stamenty czekają dopiero na systematyczne analizy.

Unikalną szansę przybliżenia eschatologicznych poglądów 
mieszczan krakowskich XVI -  początków XVII w. dają ich testa
menty. Okres ten szczególnie zasługuje na zbadanie ze względu na 
koegzystencję wyznawców katolicyzmu oraz zwolenników różnych 
nurtów reformacji. Pierwsze echa sporów konfesyjnych i eklezjal
nych dotarły do Krakowa krótko po wystąpieniu Marcina Lutra, 
lecz nie wywarły większego wrażenia. W wąskich kręgach miesz
czańskich, dworu królewskiego i klerykalnych trwały jednak dys
kusje nad potrzebą odnowy życia chrześcijańskiego. W spólnym 
wysiłkiem małopolskiej szlachty i mieszczan szerzono propagandę 
różnowierczą w stolicy. W 1557 roku osiadł w Krakowie pierwszy

2 Istotne wartości poznawcze przyniosły monografie P. M r o z o w s k i e g o ,  Polskie 
nagrobki gotyckie, Warszawa 1994; J. H a r a s i m o w i c z a ,  Mors janua vitae: 
śląskie epitafia i nagrobki wieku reformacji, Wrocław 1992; K. C i e ś 1 a k, Kościół -  
cmentarzem. Sztuka nagrobna w Gdańsku (XV-XVIII w.): ,,Długie trwanie” epita
fium , Gdańsk 1992. Dla zagadnień tu dyskutowanych szczególne znaczenie ma arty
kuł E. P i w o w a r c z y k ,  Nobilitacja mieszczan przez sztuką sepulkralną XIV-XVI 
wieku na przykładzie kościoła Mariackiego w Krakowie, AC 35:2003, s. 381-413. 
O potrzebie uwzględniania szerszych kontekstów społecznych wspomina m.in. 
N. L 1 e w e 1 1 y n, Honour in Life, Death and the Memory: Funeral Monuments in 
Early Modern England, „Transactions of the Royal Historical Society,” Sixth Sériés, 
6:1996, s. 179-200.
3 Przykładem takie jednostronnego ujęcia może być skądinąd interesujący artykuł 
J. Ł a b n o, Child Monuments in Renaissance Poland, „The Sixteenth Century Jour
nal” [dalej jako SCJ] 37.2:2006, s. 351-374.
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ewangelicki minister, zaś gminy zorganizowano w samym mieście 
i pobliskiej W ieliczce.

Wspomniane dyskusje pierwszego okresu lokalnej prereformacji 
inspirowane były, zdaje się, głównie wpływami pism Melanchtona 
i Erazma, w mniejszym stopniu Lutra, a chyba tylko w znikomym 
stopniu Zwingliego. Brak było zdecydowanego oblicza doktrynalne
go. Małopolscy zwolennicy reformacji zapoznawali się gruntowniej 
z doktryną Kalwina dopiero około połowy pięćdziesiątych lat XVI w., 
a przyjęto ją  jako wiodącą dopiero w kolejnej dekadzie. Już od po
czątku lat sześćdziesiątych zwolennicy nauk szwajcarskich reformato
rów toczyć musieli spory z antytrynitarzami4.

Kościół katolicki stale podejmował działania zmierzające do ogra
niczenia zasięgu oddziaływania protestantów. Jednak aż do schyłku 
XVI w. wewnętrzna reforma życia religijnego duchowieństwa i wier
nych ograniczała się do odosobnionych inicjatyw. Dopiero w latach 
dziewięćdziesiątych XVI stulecia, z inicjatywy kardynała Jerzego 
Radziwiłła, przystąpiono do systematycznego wizytowania parafii 
diecezji krakowskiej, jednej z największych w Europie. Na ten okres 
datuje się też początek procesu odchodzenia wpływowej szlachty 
z kościoła reformowanego do katolickiego, który zbieżny był ze sta
łym i systematycznym rozwojem kontrreformacji5.

U schyłku XVI stulecia w murach miasta mieszkało około 13 000 
Polaków (85%), około 1500 Niemców (10%), zaś pozostałe grupy

4 Zagadnienia te omówiła szczegółowo H. Kowalska, Reformacja w Krakowie w cza
sach Jana Kochanowskiego, w: Cracovia litterarum. Kultura umysłowa i literacka 
Krakowa i Małopolski w dobie Renesansu, red. T. U 1 e w i c z, Wrocław-Kraków 
1991, s. 247-261; zob. nadto W. U r b a n ,  Epizod reformacyjny, Kraków 1988, s. 15- 
48; J. K r a c i k ,  Przeciw reformacji, w: Kościół krakowski w tysiącleciu, Kraków 
2000, s. 173-190; J. T. M a c i u s z k o ,  Poglądy religijne Mikołaja Reja, w: Mikołaj 
Rej z Nagłowic. W pięćsetną rocznicą urodzin, red. W. K o w a l s k i ,  Kielce 2005, 
s. 287-307 oraz Ph. B e n e d i c t ,  Christ's Churches Purely Reformed. A Social Histo
ry o f Calvinism, New Haven-London 2002, s. 259-271.
5 Zob. szerzej W. K o w a l s k i ,  Change in Continuity: Post-Tridentine Rural and 
Township Parish Life in the Cracow Diocese, SCJ 35.3:2004, s. 689-715; Tegoż; 
From the 'Land o f Diverse Sects' to National Religion: Converts to Catholicism and 
Reformed Franciscans in Early Modern Poland, „Church History” [dalej jako ChH] 
70.3:2001, s. 482-526; L. J a r m i ń s k i ,  Bez użycia siły. Działalność polityczna 
protestantów w Rzeczypospolitej u schyłku XVI wieku, Warszawa 1992; J. K r a c i k ,  
Przeciw reformacji, s. 190-204; R. K u ś m i e r c z y k ,  Problematyka listu pasterskie
go kard. Jerzego Radziwiłła z roku 1593, NP 100:2003, s. 223-255.
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etniczne to około 100 Szkotów, 50 Węgrów i 50 Francuzów. Cała 
aglomeracja, a więc Kraków, jego satelickie miasta Kazimierz, Kle- 
parz, zespół osadniczy zamku na Wawelu oraz przedmieścia liczyć 
mogły ogólnie od 34 000 do 37 000 ludności. W Europie środkowo
wschodniej jedynie Praga miała więcej mieszkańców6. Liczbę prote
stantów w roku 1568, kiedy to reformacja w stolicy osiągnęła apo
geum, oszacowano na od 2000 do 3000. Byli to przedstawiciele roz
maitych denominacji: luteranie, kalwiniści, antytrynitarze, a także 
utrakwiści. Z początkiem XVII stulecia mieszczan-ewangelików mia
ło być tam około 400, zaś w 1637 około 3007.

Sporządzenie testamentu było powszechnym zwyczajem społecz
ności miejskiej Krakowa. Zwyczaj ten kształtowało prawo miejskie, 
a nieobojętna była też motywacja religijna8, czerpana, jak  wynika

6 L. B e 1 z y  t, Kraków i Praga około 1600 roku. Porównanie topograficznych i de
mograficznych aspektów struktury społecznej i etnicznej dwóch metropolii Europy 
Środkowo-Wschodniej, Toruń 1999, s. 49-50, 223, 118-131; Tegoż, Ludność niemiec
ka w Krakowie na przełomie XVI i XVII wieku, w: Stosunki polsko-niemieckie w XVI- 
XVIII wieku, red. J. W i j a c z k a, Kielce 2002, s. 89-102; K. F r i e d r i c h, Nationale 
Identität und Pluralität in Krakau und Prag im 16. Jahrhundert, w: Berichte und 
Beiträge des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleu
ropas e.V., Leipzig 1999, s. 60-79; Tejże, Cives Cracovice: Bürgertum im frühenne
uzeitlichen Krakau zwischen Stadtpatriotismus und nationaler Pluralität w: Krakau, 
Prag und Wien. Funktionen von Metropolen im frühmoderner Staat, red. M. D m i -  
t r i e v a ,  K. L a m b r e c h t ,  Stuttgart 2000, s. 143-162; Z. N o g a ,  Zróżnicowanie 
etniczne i wyznaniowe mieszczaństwa krakowskiego w XVI wieku, w: Między Zacho
dem a Wschodem. Etniczne, kulturowe i religijne pogranicza Rzeczypospolitej w XVI- 
XVIII wieku, red. K. M i k u l s k i ,  A. Z i e l i ń s k a - N o w i c k a ,  Toruń 2006, 
s. 121-128; Tegoż, Krakowska rada miejska w XVI wieku. Studium o elicie władzy, 
Kraków 2003.
7 Heretycy parafii Mariackiej w Krakowie w 1568 r., wyd. W. U r b a n ,  „Odrodzenie 
i Reformacja w Polsce” [dalej jako OiRwP] 32:1987, s. 167-177; zob. też wypowiedź 
Wacława Urbana w związku z cytowanym już referatem H. K o w a l s k i e j  w Cra
covia Litterarum, s. 262.
8 O kwestiach tych szerzej zob.: U. S o w i ń  a, Testamenty mieszczan krakowskich
o przekazywaniu majątku w późnym średniowieczu i we wczesnej nowożytności, w:
Sociální svét stredovékého mista, Colloquia medicevalia Prägens ia, t. 5, red. M. N o d 1,
Praha 2006, s. 173-183; K. J u s t y n i a r s k a - C h o j a k ,  Testamenty oblatowane
w księgach miejskich lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI wie
ku, w: Między Wisłą a Pilicą, t. 7, red. B. W o j c i e c h o w s k a ,  L. M i c h a l s k a -
B r a c h a ,  Kielce 2006, s. 51-53; M. L u b c z y ń s k i ,  J. P í e l a s ,  H. S u c h o j a d, 
Cui contingit naści, restat mori. Wybór testamentów staropolskich z województwa 
sandomierskiego, Warszawa 2005, s. 8.
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z analizowanych źródeł, głównie ze Starego Testamentu. W interesu
jącym nas okresie deklaracje ostatniej woli wciągano przede wszyst
kim do ksiąg ławy miejskiej, choć prowadzony był też osobny Liber 
testamentorum, a sporadycznie natrafić można na takie świadectwa 
również w księgach rady. Testatorzy składali swe spisane oświadcze
nia ławie. Po ich śmierci odczytywano je na wniosek egzekutorów 
i sporządzano kopię w księdze. Masowe występowanie testamentów 
osób różnej pozycji majątkowej i społecznej z patrycjatu i plebsu nie 
może prowadzić jednak do wniosku, że składanie takich oświadczeń 
było praktyką wszystkich mieszkańców9.

Wzięto pod uwagę sześćdziesiąt sześć testamentów z lat 1539-1635 
i są to takie przekazy, w których treści eschatologiczne zostały szcze
gólnie zaakcentowane i rozwinięte. Oznacza to, że testator wyszedł 
poza schematyczne stwierdzenie nieuchronności śmierci i oddania 
duszy Bogu. Takie wzmianki zaczynają pojawiać się w dwudziestych 
latach XVI w., jednak testamenty oblatowane przed piątą dekadą to 
zazwyczaj relacje w trzeciej osobie bez religijnych deklaracji. Także 
ogromna większość testamentów z kolejnych lat pozbawiona jest na
wet takich krótkich, zwyczajowych formuł, zaś teksty te sprowadzono 
do inwentarza mienia i jego dyspozycji. Testament służył bowiem 
przede wszystkim uregulowaniu spraw majątkowych, choć dbałość 
o zbawienie skłaniała do umieszczania w nich pobożnych legatów10 * * *.

9 O okolicznościach składania testamentów oraz społeczno-majątkowych uwarunko
waniach takich praktyk por. m.in.: M. N o d 1, Stredoveky testament jako abnormalita, 
w: Pozdne stredoveke testamenty v ćeskych mestech. Prameny, metodologie a formy 
vyuziti, red. K. J i s o v ä ,  E. D o  l e ż a ł o  vä,  Praha 2006, s. 73-85; A. v o n  
B r a n d t ,  Mittelalterliche Bürgertestamente. Neuerschlossene Quellen zur Geschich
te der materiellen und geistigen Kultur, Heidelberg 1973, s. 10-16. Także R. H o u 1 - 
b r o o k e  (Death, Religion and the Family in England, 1480-1750, Oxford 1998) 
zwraca uwagę (s. 81-109), że testament służył przede wszystkim regulacji spraw 
majątkowych, był właściwy bogatszym warstwom społeczeństwa oraz że przedrefor- 
macyjny Kościół dążył do nadzoru nad aktem testacji. Akty takie pozostawiała, co 
najwyżej, nieco ponad połowa populacji, a odsetek ten miał od XV-XVI w. tendencję 
malejącą. Podbną motywację uzasadnia J. P e ś e k, Praźske knihy kśaftu a inventärü, 
„Prażsky sbomik historicky“, 15:1982, s. 69 i passim.
10 Zob. E. P i w o w a r c z y k ,  P. T y s z k a ,  Przyczynek do pobożności mieszczan 
krakowskich na podstawie XV-wiecznych legatów w Liber testamentorum (rkps 772), 
NP 105:2006, s. 7-41; Tejże, Legaty na kościół Panny Marii (Mariacki) w Krakowie 
(XIV-XV w.). Przyczynek do badań nad religijnością miejską, RK 72:2006 s. 5-23, tu 
szczególnie s. 20. Powszechnym zjawiskiem był wzrost liczby zapisów dla instytucji



10 WALDEMAR KOWALSKI

Analizowane tu introdukcje konkretyzują motyw sporządzenia ostat
niej woli i w tym względzie bliskie są arengom średniowiecznych do
kumentów. Zawarte w dyplomach wątki zbawienia duszy i jej wiecz
nego życia w niebie wynikają jednak z odmiennych przesłanek i od
miennej świadomości ziemskich starań w perspektywie wieczności11.

Interesujące nas deklaracje konfesyjne odnaleziono w pojedyn
czych testamentach z lat trzydziestych, czterdziestych i pięćdziesią
tych XVI stulecia, pięciu testamentach z lat sześćdziesiątych, w sie
demnastu z lat siedemdziesiątych, w dwudziestu dwu z lat osiemdzie
siątych, w ośmiu z lat dziewięćdziesiątych, w czterech z pierwszej 
dekady XVII w., w dwu z drugiej, w czterech z trzeciej, a nadto 
uwzględniono jeden testament z 1635 roku12. Przełom lat dwudzie
stych i trzydziestych XVII w. był już okresem dominacji katolicyzmu, 
czego świadectwem jest m.in. wprowadzenie w 1627 roku ograniczeń 
dla różnowierców przy przyjmowaniu do prawa miejskiego13. W inte
resującym nas okresie większość testamentów sporządzono w języku 
polskim. Świadectwa ostatniej woli złożone i zapisane po niemiecku 
częste były jeszcze w latach sześćdziesiątych, zaś w następnych deka
dach są już rzadkie. Sporadycznie napotkano też zapisy łacińskie -  
zarówno relacje jak  też świadectwa poczynione w pierwszej osobie, 
choć łacina była wówczas urzędowym językiem wpisów.

Analizowane testamenty pochodzą od mężczyzn i kobiet różnej 
kondycji społecznej. Czternaście osób to przedstawiciele patrycjatu 
miejskiego: rady i ławy oraz Sądu Najwyższego Prawa Magdebur
skiego na zamku krakowskim. Reprezentowani są też przedstawiciele 
pospólstwa. Są wśród nich rzemieślnicy (m.in. złotnicy, krawcy,

kościelnych w czasie pomoru, o czym m.in. W. Kowalski, Biskup Marcin Szyszkowski 
a konsekwencje zarazy dwudziestych lat XVII stulecia, w: Człowiek i przyroda w śre
dniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, red. W. I w a ń c z a k i ,  K. B r a c h a ,  
Warszawa 2000, s. 227-243; nadto B. R o k, Człowiek wobec śmierci, s. 38-39.
11 Zob. A. A d a m s k a ,  A rengi w dokumentach Władysława Łokietka. Formy i funk
cje, Kraków 1999; T. N o w a k o w s k i ,  Idee areng dokumentów książąt polskich do 
połowy XIII wieku, Bydgoszcz 1999.
12 Archiwum Państwowe w Krakowie, Archiwum miasta Krakowa, Liber testamento- 
rum 1427-1623 [dalej jako Lt], sygn. 772; Scabinalia inscriptiones [dalej jako Scabi- 
nalia], sygn. 17, 19, 20, 21 ,22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33.

J. B i e n i a r z ó w n a ,  Kraków pod wpływami reformacji, w: J. B i e n i a r z ó w -  
n a, J. M. M a ł e c k i, Dzieje Krakowa, t. 2: Kraków w wiekach XVI-XVIII, Kraków 
1984, s. 141.
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szewc, drukarz, paśnik, rzeźnik, bednarz, słodownik) i ich żony, a tak
że rurmistrz i karczmarze. Wolne zawody reprezentują drukarz, leka
rze, aptekarz oraz dwu ministrów ewangelickich. Wyjątkiem są testa
menty dwu osób ze szlachty, związanych jednak ze środowiskami 
dworu królewskiego i patrycjatu. Mamy więc do czynienia z szerokim 
przekrojem społecznym.

Założenie, że wykształcenie, stan majątkowy, czy profesja pozosta
ją  w związku z zakresem rozwijania interesujących nas treści byłoby 
fałszywe. Ks. Stanisław Borek, dziekan kapituły katedralnej swą rela
cję, ingrosowanąw 1555 r., otworzył wyłącznie inwokacjąIesus, Ma- 
ń a ]Ą. A vista wskazać można też przykład zmarłego w 1577 r. Jakuba, 
który przedstawił się jako minister et predicator verbi Dei, a w które
go testamencie brak jakichkolwiek nawiązań eschatologicznych14 15.

Trzydziestu dwóch testatorów to katolicy. Rzadko jest to jednak 
stwierdzone expressis verbis, a częściej o takim wyznaniu świadczy 
wybór miejsca wiecznego spoczynku16. Wyznanie ewangelickie zade
klarowało dziesięć osób, a do grona protestantów zaliczyć należy też 
jednego antytrynitarza. Przynależność wyznaniowa aż 36% testatorów 
pozostaje wątpliwa.

Kwestia wiarygodności ocen preferencji wyznaniowych budowa
nych w oparciu o preambuły testamentów była już szeroko rozważa
na17 * * *. W odniesieniu do analizowanych tu przekazów brak jest jakich

14 Lt, s. 423. Wspomina go B. S. K u m o r, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, 
t. 1, Kraków 1998, wg indeksu; Tamże, t. 2, Kraków 1999, wg indeksu.
15 Scabinalia, sygn. 20, s. 824. Był to Jakub z Przeczycy, najpierw duchowny katolic
ki, a następnie ewangelicki. Akta synodów różnowierczych w Polsce, wyd. M . S i -  
p a y ł ł o ,  t. 1: 1550-1559, Warszawa 1966; passim; t. 2: 1560-1570 (1972), passim.
16 Prawo kościelne zabraniało pochówku „heretyków” w poświęconej ziemi; zob. 
W. W ój c i  k, Prawo cmentarne w Polsce do połowy XVI wieku, „Polonia Sacra” 
10.2:1958, s. 192-193; por. E. W ó ł k i e w i c z ,  inter plebejos in cimiterio Miejsca 
pochówków w miastach śląskich w średniowieczu, w: Mundus hominis -  cywilizacja, 
kultura, natura. Wokół interdyscyplinarności badań historycznych, red. S. R o s i k ,  
P. W i s z e w s k i ,  Wrocław 2006, s. 326-328.
17 Nieco miejsca zagadnieniom tym poświęca M. V o v e 11 e, Piété baroque et déch
ristianisation en Provence au XVIIle siècle: Les attitudes devant la mort d'après les 
clauses des testaments, Paris 1973, s. 25-28. Autor ten dostrzega ograniczenia, jakie 
na indywidualizm wypowiedzi nakładał przez wieki formularz dokumentów. Konklu
duje jednak, że „testamenty pokazują złożoność systemów myślenia świata, który
organizuje życie wokół myśli o śmierci”. Ph. Ariès (Człowiek i śmierć, Warszawa 
1989, s. 197) przychyla się do takiego stanowiska i stwierdza, że „różnorodność
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kolwiek przesłanek, które przemawiałyby za nieautentycznością świa
dectw religijnych testatorów. Nie ma więc podstaw do założenia, że 
testatorzy na łożu śmierci powtarzali podsuwane im formuły nie zga
dzając się faktycznie z nimi. Przeciwnie, jak  podkreślano, tworzą oni 
bardzo skromną liczebnie grupę krakowian, którzy uznali za stosowne 
złożenie takich obszerniejszych deklaracji. Ich frazeologia, bywa, 
powtarza się częściowo, co jest wynikiem odwoływania się do podob
nych treści. Swoboda religijna panująca w ówczesnej Polsce sprawia
ła, iż religijne preambuły tutejszych testamentów nie pozostawały 
w bliższej zależności od przemian politycznych, tak jak  miało to miej
sce w Anglii Tudorów18. Inaczej mówiąc, wolność wyznania gwaran
towała swobodę ekspresji także w tym względzie.

Wniosek, że ci wszyscy, których testamenty pozbawione są konfe
syjnych wyznań i/lub eschatologicznych oczekiwań, nie podzielali 
stosownych nauk byłby chyba zbyt pochopny. Warto przypomnieć 
ocenę jezuity Stanisława Grodzickiego, który w 1577 roku scharakte
ryzował krakowskich patrycjuszy i ich żony. Według tego księdza 
zaledwie około dziesięć procent z nich nie wyśmiewało się z czyśćca 
i kultu świętych oraz nie żądało komunii pod dwiema postaciami19. 
W 1579 roku, nuncjusz Giovanni Andrea Caligari stwierdził, że „Kra
ków byłby całkowicie heretycki, gdyby nie uniwersytet”20. Analizo
wane tu testamenty stwarzają okazję, by szukać odpowiedzi, czy opi
nie te nie były przesadne. Nadto tylko takie źródła (obok epigrafów) 
są szansą poznania ówczesnych poglądów eschatologicznych przyj-

formuł świadczy o pewnej swobodzie”. Obszerny komentarz do badań nad preambu
łami religijnymi późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej Anglii dał E. Duffy, The 
Stripping o f the Altars. Traditional Religion in England c. 1400 -  c. 1580, New  
Haven-London 2005, s. 504-523. W literaturze dotyczącej niemieckiego obszaru 
językowego orientuje także O. Richard (.Les testaments de la fin du Moyen Âge dans 
l ’espace germanique, „Bulletin d’information de la Mission Historique Française en 
Allemagne” 42:2006, s. 97-108), który jednak zwraca uwagę przede wszystkim na 
inwentarze.
18 E. D u f f y ,  The Stripping, s. 504-523. Przydatność testamentów do badań postaw 
religijnych wykazał także R. P o - c h i a  Hs i a ,  Society and Religion in Miinster, 
1535-1618, New Haven-London 1984 s. 179.
19 Heretycy, s. 169. Także Z. Noga (Krakowska rada miejska w XVI wieku. Studium 
o elicie władzy, Kraków 2003) podkreśla (s. 191), że „wielu rajców (szczególnie 
przed rokiem 1551) zajmowało indyferentne religijnie stanowisko”.
20 J. B i e n i a r z ó w n a ,  Kraków pod wpływami, s. 141.

mowanych przez wiernych. Relacjonowane w tym miejscu obserwacje 
dają więc możliwość istotnego dopełnienia postulatywnych nauk ka
techizmowych.

Zagadnienia poruszane w preambułach to: doczesny żywot, śmierć, 
sąd po śmierci, zbawienie, życie wieczne, sąd ostateczny. Oprócz tych 
kardynalnych elementów składających się na wiedzę eschatologiczną 
przybliżone zostaną preferencje względem pogrzebu i pochówku.

Conditio humanae vitae

Człowiek jest śmiertelny z wyroku Boga, na co zasłużył swym 
upadkiem. Doczesne życie, pasmo grzechów, w obliczu zbliżającej się 
śmierci ma niską wartość21. Jan Pierzchała, karczmarz dodał w 1575 r., 
iż jest tylko ubogim grzesznikiem, stąd też prosi Boga, by ten „posilał 
i pocieszał go Duchem Świętym”22. O „nędznym świecie, w którym 
nic pewniejszego jako śmierć” mówił też doktor medycyny Stanisław 
Rosanka, zmarły w 1569 r., a opinię tę powtórzył m.in. Bartłomiej 
Fuckar w 1578 roku23. W testamencie z 1620 roku ewangelika Fran
ciszka Rabbi pojawia się motyw człowieka -  gościa w drodze do lep
szego życia24. W krakowskich testamentach znajdujemy więc schema
ty od dziesięcioleci krążące po znacznych obszarach Europy25 * * * *.

Wyjątkową rekapitulację życia znajdujemy w spisanym w 1583 
roku testamencie szlachcianki Barbary Klimuntowskiej. Dziękowała
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21 Scabinalia, sygn. 26, s. 723; sygn. 22, s. 5.
22 Scabinalia, sygn. 20, s. 645-646.
23 Scabinalia, sygn. 20, s. 930; Lt, s. 499.
24 Scabinalia, sygn. 33, s. 130.
25 Szerzej o takich i im podobnych konwencjach oraz wyrażanej tą drogą indywidual
nej wrażliwości zob. m.in. Du guoter tot: Sterben im Mittelalter, Ideal und Realität,
red. M. J. W e n n i n g e r, Klagenfurt 1998; I. W i l h e l m - S c h a f f e r ,  Gottes
Beamter und Spielmann des Teufels: Der Tod in Spätmittelalter und Frühe Neuzeit, 
Weimer 1999; E. D u f f y ,  The Stripping, rozdział 9; T. M i c h a ł o w s k a ,  Topika 
pielgrzyma i pielgrzymki w literaturze polskiego średniowiecza, w: Peregrinationes.
Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, red. H. M a n i k o w s k a ,  H. Z a r e m s k a ,  
Warszawa 1995, s. 72-85; M. W ł o d a r s k i ,  Ars moriendi, s. 88-90; Tegoż, Obraz, 
s. 44; A. N o w i c k a - J e ż o w a ,  Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej, 
Warszawa 1992, s. 57-109; Tejże, Pieśni, passim; W. K o w a l s k i ,  Do zmar- 
twywstania, s. 198-199. Ciągłość średniowiecznej tradycji podkreśla także Z. Wi t ,  
Pieśń nabożna w potrydenckich procesjonałach i rytuałach polskich, RTK 21:1974 
s. 113-126.
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ona Bogu za „wszystkie dobrodziejstwa i łaskę Jego, iż mnie stworze
niem swoim mieć chciał i na świat wypuścieł spod żywych i szlachet
nie urodzonych rodziców moich, i wiek mój dał mi strawić poczciwie 
na dworze pomazańca bożego Zygmunta Augusta, króla polskiego, 
z dwiema szlachetnymi małżonki memi, szafarzami króla”26.

Głos ten skonfrontować można z wypowiedzią z 1591 r. ewangeli
ka Krzysztofa Trecy, sekretarza królewskiego. Dziękuje on Stwórcy, 
że go „wywiódł z żywota matki, wychował, rządził i strzegł”. Szcze
gólnie jednak ten kierownik krakowskiej szkoły zborowej wdzięczny 
był Bogu, „który mnie z ciemności antykrystowej, a z okrutnego bluź- 
nierstwa jego i bałwochwalstwa wyrwał i od tego tyraństwa, gdy szu
kał dusze mojej, wyswobodzieł”27.

Według Trecego nie ma wiary poza Kościołem. W wierze utwier
dzony został on „krztem świętym i społecznym używaniem z wieme- 
mi Bożemi we zborze Jego świętej wieczerzy Jego. Który mi dał w tej 
wierze, w tej społeczności trwać zawsze i wytrwać w tern, aże do 
ostatniego kresu żywota mojego. Z której drogi a wiary takiej pewie- 
nem tego, iże mam prawdziwe Pana Boga grzechów odpuszczenie, 
potem ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny”. Także Jerzy Pemus 
wyraził przekonanie, że przez chrzest człowiek wyrzeka się „czartow- 
skich uczynków” i zostaje powołany, by dawać świadectwo o Bogu. 
Opinię tą podzielali także katolicy28. Inny ewangelik, Jan Groth 
w 1579 roku stwierdził, że jest członkiem „Kościoła powszechnego 
chrześcijańskiego”. Rajca ten dodał, iż żył „w kościele tym, który jest 
zbudowany przez pisma prorockie i apostolskie na fundamencie, Panu 
Jezusie Chrystusie, który Kościół zacząwszy się od pierwszego wier
nego, rozszedł się po wszystkim świecie i skończyć się ma w ostatnim 
wiernym. A taki Kościół jest prawdziwy i powszechny”. Dodaje, że 
wierzy w Trójcę świętą oraz naukę zawartą w „Symbolum Apostoli- 
cum, to jest Credo”. Takie podstawy swej wiary wymienił też Krzysz
tof Trecy, który wskazał nadto na pierwsze sobory29.

26 Scabinalia, sygn. 21, s. 907.
27 Scabinalia, sygn. 24, s. 760. Cytowany tu testament opublikował J. C z u b e k ,  Krzysz
tof Trecy, przywódca Kalwinów małopolskich, „Reformacja w Polsce” 1:1921, s. 69-72.
28 Por. J. K r a c i k, Chrzest w staropolskiej kulturze duchowej, NP 74:1990 s. 181-205.
29 Scabinalia, sygn. 21, s. 127; sygn. 24, s. 760.

ESCHATOLOGICZNE POGLĄDY MIESZKAŃCÓW KRAKOWA 15

Eklezjologia Trecego zbudowana była nie tylko na silnym funda
mencie starożytnej tradycji Kościoła. „Dla lepszej w tym dzisiejszem 
zamieszaniu pewności i wiadomości” jako wykładnię wiary poleca 
konfesję ogłoszoną w 1570 roku w Sandomierzu, która miała łączyć 
podzielonych polskich protestantów. Konfesję Sandomierską stawia 
na równi z zasadami wiary przyjętymi i obowiązującymi w Zurychu 
(Confessio Tiguriensis), Heidelbergu, Bazylei, Strasburgu, „i innych 
wiele, we Francji, w Anglii, Skotii, w Czechach, w Węgrzech, gdzie
kolwiek nie są żadną odszczepną a fałszywą nauką od wiary szczerej 
a powszechnej oderwane ani pokalane”. Według Trecego ewidentna 
jest wspólnota wyznaniowa wszystkich kościołów kierujących się 
„nauką prorocką i apostolską”. Pozostaje więc w jedności z wiernymi 
tych kościołów, tak jak wszystkie te kościoły pozostają we wspólnocie 
Ewangelii30. Eklezjologia Trecego, podzielana zapewne przez więk
szość polskich protestantów tamtych lat, pozostawała więc w zgodzie 
ze stosownymi poglądami czołowych teologów ewangelickich31.

Trecy pojmował Zgodę Sandomierską jako prawdziwy depozyt 
wiary łączący chrześcijan nie tylko w Polsce, lecz także poza jej gra
nicami. Czytelna jest tu inspiracja Confessio Helvetica posterior*2, 
choć brak do niej nawiązania expressis verbis. Jednak to Krzysztof 
Trecy przetłumaczył i zaadaptował dla potrzeb Sandomierskiej Ugody 
tekst Henryka Bullingera33. Trecy powtórzył opinię swych współwy
znawców co do zgodności Sandomierskiego Konsensusu z tradycją 
wczesnochrześcijańską, wykładem doktorów starożytnego Kościoła 
i naukami reformatorów.

Jego testament można więc uznać za ostatnią próbę narzucenia 
podzielonym polskim protestantom modus vivendi. Trecy konse-

30 Scabinalia, sygn. 24, s. 761.
31 Poglądy te omawia P. D. L. A v i s ,  The Church in the Theology o f the Reformers, 
London 1981. Nadto zob. A. N o s s o 1, Eklezjologia w teologii protestanckiej, EK t. 4 
,kol. 789-794; S. N a p i ó r k o w s k i ,  Ekumenizm -  Doktryna protestancka, Tamże, 
kol. 863-865; I. H a z l e t t ,  Bucer, w: The Cambridge Companion to Reformation 
Theology [dalej jako CCRTh], red. D. B a g  c hi ,  D. C. S t e i n m e t z ,  Cambridge 
2004, s. 110-111; Ph. B e n ed  i c t, Christ's Churches, s. 121-125 i n.
32 Naukę o kościele zawarto w rozdziale XVII; http://www.ccel.org/creeds/helve- 
tic.htm [17.11.2007]
33 J. L e h m a n n ,  Konfesja sandomierska na tle innych konfesji w Polsce XVI wieku, 
Warszawa 1937, s. 89-113; U. A u g u s t y n i a k ,  Konfesja sandomierska: wstęp 
historyczny, Warszawa 1994, s. 15-16.

http://www.ccel.org/creeds/helve-tic.htm
http://www.ccel.org/creeds/helve-tic.htm
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kwentnie używa określenia „konfesja” a nie „konsensus”34. Równo
cześnie jednak ma świadomość, że ideowa łączność kościołów 
w ewangelicznej prawdzie, choć niewątpliwa, nie jest tożsama z ich 
unifikacją doktrynalną. W 1596 r. poparcie dla Sandomierskiego Wy
znania Wiary wyraził też przy podobnej okazji Jerzy Pemus. Wspo
mniał on konfirmację Ugody Sandomierskiej na synodzie generalnym 
protestantów w Toruniu w 1595 r.35

Przynależność do jednego Kościoła, wspólnego dla wszystkich 
chrześcijan, akcentowali także katolicy. Anna Zajączkowska podkre
śliła, że jest „członkiem Pana Christusowym, po świętym krzcie 
i przybytkiem ducha świętego”36. Wiara Kościoła rzymskiego jest 
„prawdziwa, święta, powszechna, krześcijańska”. Jest to wiara wyni
kająca z „postanowienia apostolskiego i obrzędu Kościoła powszech
nego”. W ten wyjątkowy sposób Jakub Krainy, doktor medycyny i fi
lozofii, podkreślił w 1581 roku łączność liturgii Kościoła z apostolską

34 Badacze różnią się w opiniach, jak dalece zjednoczyli się protestanci zebrani 
w Sandomierzu w 1570 r. Testamentowe świadectwo Trecego pominęła H. Ko
walska („Przejrzani i wybrani ”. O Kościele na Zgodzie Sandomierskiej budowa
nym, w: Kultura polska a kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbi
rowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. B o g u c k a ,  J. K o w e c k i ,  War
szawa 1987 s. 205-212), która przekonująco argumentuje, iż Ugoda Sandomier
ska pomyślana była jako manifestacja jedności w niewidzialnym Kościele ewan
gelików reformowanych, augsburskich i braci czeskich. W. S ł a w i ń s k i  (Toruń
ski synod generalny 15 9 5 roku: z dziejów polskiego protestantyzmu w drugiej 
połowie XVI wieku, Warszawa 2002) nie przywołuje stanowiska H. Kowalskiej. 
Nie ma też wątpliwości, że zebranym nie udało się nawiązać jakiegokolwiek  
konfesyjnego porozumienia. Ph. B e n e d i c t  (The Second Wave o f Protestant 
Expansion, w: The Cambridge History o f Christianity, t. 6: Reform and Expan
sion 1 5 0 0 - 1 6 6 0 , red. R. P o c h i a  Hs i a ,  Cambridge 2007, s. 130) podkreśla donio
słość porozumienia zawiązanego w Sandomierzu jako rzadkiego wówczas przypadku 
ekumenizmu. Zob. też W. U r b a n ,  Consensus Sendomiriensis, w: The Oxford Encyc
lopedia o f the Reformation [dalej jako OER], red. H. J. H i 11 e r b r a n d, t. 1, New 
York-Oxford 1996, s. 413-414.
35 Scabinalia, sygn. 26, s. 723. Zob. też W. S ł a w i ń s k i ,  Toruński synod generalny, 
s. 287-301. Zagadnienie jedności wyznaniowej podzielonych protestantów zajmowało 
wówczas nie tylko czołowych teologów, o czym przykładowo S. T o d e, Preaching 
Calvinism in Lutheran Danzig. Jacob Fabritius on the pastoral office, w: The Forma
tion and Clerical and Confessional Identities in Early Modern Europe, red. W. J a n 
se , B. P i t k i n, Leiden-Boston 2006, s. 246, 248.
36 Scabinalia, sygn. 21, s. 382.
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tradycją37. W tym samym roku Jan Weiss przedstawił Credo i naukę 
Apostołów jako podstawę wiary katolickiej38.

Wspomniana wyżej Barbara Klimuntowska, zdeklarowana kato
liczka, pragnęła do śmierci wytrwać w „krześcijańskiej, powszechnej 
wierze, którą wyznawa powszechny Kościół krześcijański jeden, nie- 
rozdzielny, którego głową jest Pan Jezus Chrystus, a jego namiestnicy 
-  apostołowie i biskupowie święci. A jeślim kiedy w tern Kościele 
krześcijańskim co czynieła, albo mówieła, albo rozumiała, co by beło 
przeciwnego jedności świętej wiary krześcijańskiej, to wszystko po- 
hańbiam i potępiam, i odpuszczenia sobie za to od Pana Boga pro
szę”39. Wyznanie to zaskakuje, zważywszy na pominięcie papieża 
i hierarchii oraz akcentowaną jedność wiary. Zdecydowanie mogliby 
podpisać się pod nim Trecy i współwyznawcy. Inspiracji dla takiej 
postawy można doszukiwać się w ideach protestantyzmu. Pamiętać 
jednak trzeba, że w późnym średniowieczu na ziemiach polskich zna
na była publicystyka „z heterodoksyjnymi propozycjami reformy Ko
ścioła i społeczeństwa, z plebejską krytyką Kościoła, wyrażającą się 
głównie tendencjami antyhierarchicznymi”40.

Testamentowe odniesienia do starochrześcijańskich źródeł uniwer
salnego Kościoła są refleksem sporów przedstawicieli rywalizujących 
wyznań, szukających w tradycji legitymacji dla swej doktryny. Takie 
polemiki znajdowały wyraz również w literaturze historycznej, kate
chizmach i kazaniach41. Fakt, iż echa tych dysput trafiały na karty 
testamentów, pozwala przypuszczać, że były one zauważane i, być

37 Scabinalia, sygn. 21, s. 441; zob. też S. D i t c h f  i e 1 d, Giving Tridentine Worship 
Back Its History, w: Continuity and Change in Christian Worship. Papers Read at the 
1997 Summer Meeting and the 1998 Winter Meeting o f the Ecclesiastical History 
Society, red. R. N. S w a n s o n ,  W o o d b r i d g e ,  S u f f o l k ,  UK-Rochester, N.Y 
1999, s. 199-226.
38 Lt, s. 584-585.
39 Scabinalia, sygn. 21, s. 908 oraz podobna wypowiedź; Scabinalia, sygn. 22, s. 109.
40 E. P o t k o w s k i, Książka i pismo w średniowieczu, Pułtusk 2006, s. 68.
41 Szerzej R. G u s t a w, Rozwój pojęcia historii Kościoła od I do XVIII wieku, Poznań 
1964; J. T. M a c i u s z k o, Bariery dialogu międzywyznaniowego w XVI i XVII wie
ku, w: Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki. Wrocław, listopad 1999, red. J. H a r a s i m o w i c z ,  Warszawa 
2000 passim; N. T h o m p s o n ,  Eucharistic Sacrifice and Patristic Tradition in the 
Theology o f Martin Bucer, 1534-1546, Leiden-Boston 2005, a tam szczególnie roz
dział 9.
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może, dyskutowane także przez świeckich. W 1569 r. Stanisław Ro- 
sanka wyraził swą wdzięczność Bogu, iż raczył dać mu „uznanie 
prawdziwej wiary w piśmie prorockim i apostolskim opisanej” i w niej 
trwać. „A chociaż tych złych czasów dosyć pokus z wielu stron bywa
ło ku zwątpieniu ludzkiej wiary”, to pozostał z Kościołem Bożym, 
„który na ten czas jest w Genewie i Tygurze42, i na innych wielu miej
scach”43. Widać tu inspirację tekstem Drugiego Wyznania Helweckie- 
go, opublikowanego w Polsce w 1566 r.44 Za wiarę „prawdziwą”, 
oczyszczoną „od rozmaitych przysad” dziękowali też Stwórcy w po
dobnych okolicznościach inni polscy protestanci; „stałość w wierze” 
akcentowali też m.in. rakowscy antytrynitarze45.

Deklarację wójta Jana Langa, złożoną w 1587 r. („w prawdziwej, 
powszechnej, katolickiej, krześcijańskiej wierze umrzeć chcę”46), 
można jeszcze interpretować jako świadectwo przynależności do jed
nego z kościołów chrześcijańskiej wspólnoty. Jednoznacznie pole
miczne treści, akcentujące ekskluzywność własnej konfesji, pojawiają 
się od 1600 r. Wtedy to Stanisław Jalbrzykowski wyznaje katolicka 
wiarę, „którą Pan Zbawiciel [- -] postanowić raczył”47. Osiem lat póź
niej Sebastian Cyrus wyraźnie określa swe miejsce w rzymskim Ko
ściele, „extra qua nulla salus”48.

Mors ianua vitae

Człowiek pewny nadchodzącej śmierci nie zna jednak dnia ani go
dziny, w której grzeszna dusza ludzka przekazana zostanie w święte 
ręce Boga49. Pewność śmierci i niepewność godziny akcentowana jest 
stale. „Żeśmy dla przestępstwa rodziców naszych z rozkoszy rajskich 
wygnani i śmiercią [- -] pokarani, i nad tę, która za nami chodzi nie 
masz nic pewniejszego” -  pisał krawiec Jan Keczkowicz alias Swię-

42 Tj. Zurichu.
43 Lt, s. 499.
44 J. L e h m a n n ,  Konfesja sandomierska, s. 104.
45 Z. P i e t r z y k ,  Wypisy Stanisława Kota do dziejów Rakowa, OiRwP 32:1987, 
s. 192-194.
46 Scabinalia, sygn. 23, s. 597.
47 Scabinalia, sygn. 28, s. 32-33.
48 Scabinalia, sygn. 30, s. 417.
49 Scabinalia, sygn. 19, s. 372-373 [1571], s. 794-795 [1574].
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cieki w 1608 r.50 Urszula Montelupi, spisując swój testament w 1587 r., 
przypomniała „abyśmy ustawicznie czujni byli, a przemyśliwając 
o śmierci, łatwie wszystkie doczesne rzeczy wzgardzili” . Zalecenie to 
jest niewątpliwie wzięte z popularnych na ówczas podręczników „do
brego umierania”51. Ich lektura mogła inspirować też katolika Erazma 
Danigiela, który w 1624 r. dziękował Bogu za zapowiedź nadchodzą
cych ostatnich dni i związanego z tym doświadczenia -  zapewne 
w postaci choroby52. W 1583 r. Anna Krokierowa wyraziła wiarę 
w obietnicę Boga, iż nie chce On śmierci grzesznego człowieka, ale 
aby się nawrócił i żył wiecznie, „o co płaczliwemi oczyma odkupicie
la mego Pana Jezu Christa proszę”53.

W krakowskich testamentach wzmiankowano więc śmierć w spo
sób nieodbiegający od innych takich okazjonalnych praktyk. Śmierć 
jest przejściem do innego, lepszego życia. Świadomość jej nieuchron
ności i wynikająca stąd ocena ziemskiej doczesności łączyła katoli
ków i protestantów54.

Ad aeternam salutem per Dei misericordiam transmeare

„Inprimis animam meam per Passionem Domini nostri Iesu Christi 
commendo in gratiam et misericordiam Dei omnipotentis”55. Te słowa 
ławnika Jana Cyrusa Lanthmann z 1560 r. powtarzane były powszech
nie przez wszystkich, którzy pozostawili swe testamenty krakowskiej 
ławie. Fakt, że na „gorzką Mękę i śmierć” Chrystusa wskazywali pra
wie wszyscy testatorzy jako na drogę do chwały wiecznej nie zaska
kuje. Wartości płynące z Ofiary Krzyżowej zajmowały centralne miej
sce w teologii zbawienia wszystkich chrześcijan, bez względu na inne 
dzielące ich interpretacje Biblii. Rozbudowywanie tematów pasyjnych

50 Scabinalia, sygn. 30, s. 313-314.
51 Scabinalia, sygn. 23, s. 767-768; por. M. W ł o d a r s k i ,  Ars moriendi, passim; 
Tegoż, Obraz i słowo, passim; B. Rok ,  Człowiek wobec śmierci, passim; G. H u - 
s z a ł ,  Przygotowanie do śmierci wXVIIw., R Hum 31.2:1983 s. 105-149; E. D u f f y ,  
The Stripping, s. 313-327; Ph. A r i e s, Człowiek i śmierć, s. 296-300.
52 Scabinalia, sygn. 33, s. 1151.
53 Scabinalia, sygn. 22, s. 5.
54 Zob. opracowania wymienione w przypisie 25. Nadto Ph. A r i e s, Człowiek i śmierć, 
s. 296-300; M. V o v e 11 e, Śmierć w cywilizacji Zachodu. Od roku 1300 po współ
czesność, Gdańsk 2004, s. 210-211.
55 Scabinalia, sygn. 17, s. 51.
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i symboli, mające za cel pogłębienie emocjonalnego przeżycia religij
nego, osobistej identyfikacji z Męką Zbawiciela, upowszechniło się 
w Polsce dopiero od XIV w. Od schyłku średniowiecza przez kolejne 
wieki doloryzm propagowany był powszechnie -  tak w kazaniach, 
literaturze religijnej, jak też w dziełach sztuki. Kult Chrystusa Ukrzy
żowanego łączono z dewocją eucharystyczną56. Natrafiamy więc, choć 
nie często, na przeświadczenie, że „za omyciem przez krew Pana Jezu 
Krista, Zbawiciela naszego będą grzechy moje omyte”57. Warto pod
kreślić, że autorzy słynnych Gęsta Romanorum, znanych w Polsce, 
nauczali, że to spowiedź obmywa duszę z grzechów. Jednak brak ta
kiego stanowiska w analizowanych tu przekazach58.

Dostąpienie „boskiej chwały” ma być poprzedzone spotkaniem 
z Bogiem -  Sędzią, który posyła swego anioła po ludzką duszę („ani- 
ma multis heu paccatoris sordibus contaminata”)59. Urszula Misiow- 
ska, de domo Gutteter przedstawiła w 1570 r., co czeka peregrynanta 
na progu wieczności: „liczbę srogą z grzechów swych mamy Panu 
Bogu dać, a tam się przed srogiem majestatem Bożem stawić i swej 
winności, albo niewinności sprawić, gdyż żadna rzecz przed obliczno-

56 Zob. J. J. K o p e ć ,  Nurt pasyjny w średniowiecznej religijności polskiej, w: Mąka 
Chrystusa wczoraj i dziś, red. H. D. W o j t y s k a, J. J. K o p e ć, Lublin 1981, s. 53-60; 
H. D. W o j t y s k a ,  Męka Chrystusa w religijności polskiej XVI-XVIII w., Tamże, 
s. 61-79; W. K o w a l s k i ,  Z dziejów staropolskiej pobożności (szydłowiecka fara 
i je j okolice w XVI-XVII w.), OiRwP 40:1996, s. 69-80; T. M i c h a ł o w s k a ,  Śre
dniowiecze, Warszawa 1995, s. 609-616 oraz passim; G. J u r k o w 1 a n i e c, Chry
stus Umączony. Ikonografia w Polsce od XIII do XVI wieku, Warszawa 2001; E. M. 
R o s s ,  The Grief o f God: Images o f the Suffering Jesus in Late Medieval England, 
Oxford 1997; C. W. B y n u m ,  The Blood o f Christ in the Later Middle Ages, ChH 
71.4:2002 s. 685-714. Luter nauczał w Enchiridion, że w sakramencie Wieczerzy 
Pańskiej człowiek przyjmuje odpuszczenie grzechów, a więc życie i zbawienie. We
dług Kalwina przyjmowanie Ciała i Krwi Pańskiej prowadziło człowieka do zespole
nia z Bogiem; zob. przede wszystkim L. P. W a n d e 1, The Eucharist in the Reforma
tion. Incarnation and Liturgy, Cambridge 2006 s. 114-1 16, 159-165, 171 i passim; 
nadto P. C h au n  u, Czas reform. Historia religii i cywilizacji (1250-1550), Warsza
wa 1989, s. 453-455. Stanowisko takie przyjęto w Konfesji sandomierskiej, o czym H. 
G m i t e r e k, Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej. Połowa XVI -  połowa XVII 
wieku. Studium porównawcze, Lublin 1987, s. 90.
57 Scabinalia, sygn. 21, s. 491,614.
58 Zob. B. G e r e m e k ,  Fabuła, konwencja i źródło. Utwór literacki w badaniu kultu
ry średniowiecznej, w: Dzieło literackie jako źródło historyczne, red. Z. S t e f a -  
n o w s k  a, J. S ł a w i ń s k i ,  Warszawa 1978, s. 134-135.
59 Scabinalia, sygn. 21, s. 908; Lt, 444, s. 462 i passim.

ścią, Stworzycielem naszym się zataić i zakryć nie może, bo on 
wszystko widzi i wie serca i sprawy ludzkie [- -]”60. Bóg jest więc 
surowym Sędzią, ale sprawiedliwym. Sąd Boży to sąd straszliwy. 
Taka perspektywa, obecna w nauczaniu późnośredniowiecznego Ko
ścioła, miała za cel pobudzenie wśród wiernych pobożnej bojaźni61. 
Aktualność przesłania wydaje się oczywista, gdyż obok tego wyrażo
na została opinia, iż ze względu na zasługę Męki Syna, Bóg „nie bę
dzie w sąd nade mną wchodził, ale mnie w łaskę swoję do wiecznej 
chwały przyjmie”62. Ewangelik Franciszek Rabbi, złotnik przywołał 
przypowieść o synu marnotrawnym. Przez wzgląd na nią prosił o „sąd 
ojcowski”. Skoro wiara uratowała łotra wiszącego na krzyżu, to i on -  
zakładał Rabbi -  może liczyć na zasługę Chrystusa63. Jak skądinąd 
wiadomo, taka świadomość miała wymiar międzywyznaniowy64. Ob
raz Boga, surowego sędziego mógł być znany, przykładowo, ze 
Zwierciadła Saskiego lub z opartych na nim wersji prawa miejskiego65.

Mikołaj Koszty wał umierał „nadzieję mając, iż [Bóg] ze szczerej 
łaski swej a miłosierdzia swego świętego, przez zasługę najdroższej 
Męki Pana Jezu Chrysta, syna swego miłego, a Zbawiciela mojego 
[duszę mą] do chwały swej świętej i wiecznej po mojej śmierci przy
jąć będzie raczył”66. Nadzieję taką podzielało na ówczas bardzo wielu 
Krakowian, jak dowodzą tego analizowane tu przekazy. Określenia 
jak np. „w samym Bogu nadzieję mając”, przekonanie o odpuszczeniu 
grzechów „przez najdroższą Mękę i zasługę Chrystusa” przewijają się 
w testamentach osób, które nie deklarowały jednoznacznie swej przy
należności konfesyjnej67. W 1581 roku Antoni Schneberger, miesz
czanin krakowski i doktor medycyny przybyły z Zurychu duszę swą 
polecił Bogu, mając mocną nadzieję „in solis meritis amarissimas Pas-
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60 Scabinalia, sygn. 19, s. 103.
61 K. B r a c h a ,  Nauczanie kaznodziejskie w Polsce późnego średniowiecza. Sermones 
dominicales et festivales z tzw. kolekcji Piotra z Miłosławia, Kielce 2007, s. 185 
i passim.
62 Scabinalia, sygn. 21, s. 382, 441,566-567, 613-614.
63 Scabinalia, sygn. 33, s. 130.
64 Szerzej zob. J. D e l u m e a u ,  Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu 
XIII-XVIII w., Warszawa 1994, s. 715-740 oraz passim.
65 Za E.* P o t k o w s k i m, Autorytet prawa w średniowieczu, w: Kultura prawna 
w Europie Środkowej, red. A. B a r c i a k, Katowice 2006, s. 15-33.
66 Scabinalia, sygn. 19, s. 372-373.
67 Scabinalia, sygn. 20, s. 380, 930.
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sionis et Mortis”. Zmienił on wyznanie na katolickie68 i dlatego przed 
śmiercią prosić mógł o złożenie ciała na terenie kościoła Mariackiego, 
parafialnej świątyni centrum miasta. Niełatwa jest jednak ocena jego 
preferencji wyznaniowych. Kościół katolicki przełomu średniowiecza 
i nowożytności zalecał częste rozważanie Męki Chrystusa oraz pogłę
bianie zaufania do miłosierdzia Bożego69. Na Soborze Trydenckim 
potępiono jednak przekonanie, że wiara usprawiedliwiająca to wy
łącznie ufność w miłosierdzie Boże odpuszczające grzechy ze wzglę
du na Chrystusa, a także mniemanie, że tylko tą ufnością jesteśmy 
usprawiedliwieni70.

Przypadek Schnebergera nie był odosobniony. Identyczne poglądy na 
pewność zbawienia zaprezentowali też inni krakowianie. Byli wśród 
nich katolicy: Jerzy Schilkra, „natione Sylesius, civis et consul Cra- 
coviensis”71, deklarujący swe przywiązanie do tradycyjnej, przedtry- 
denckiej liturgii (1585), Anna Zitt Naramowska (1588), ale także m.in. 
przywódca małopolskich ewangelików Krzysztof Trecy (1591) i jego 
współwyznawca Jan Groth (1578). Ten ostatni wyraźnie podkreśla, że 
wierzy w odpuszczenie grzechów przez Boga „przez zasługę i samodo- 
syć uczynienie Syna”72. Wydaje się, że wyraźnie popadł w sprzeczność 
z dekretami trydenckimi Jan Rapp, który w 1607 r. jako miejsce wiecz
nego spoczynku także wskazał śródmiejską farę. Ten konwertyta z kal- 
winizmu (1577), sędzia Sądu Najwyższego Prawa Magdeburskiego 
prosił Boga, aby „duszę odkupioną krwią Jezusa Chrystusa [- -] do swej

68 L. H aj d u k i e w i c z, Schneeberger Anton,PSB, t. 35, 1994, s. 568-571.
69 Ostatnio M. R u s i e c k i ,  Obraz śmierci w katechezie Kościoła katolickiego w XVI- 
XVIII w., in Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI-XVIII wieku, red. H. S u c h o j a d ,  
Warszawa 2001, s. 294, a także literatura zestawiona w przypisie 55.
70 Scabinalia, sygn. 21, s. 482-483; Canones de iustificatione, 12 w: Dokumenty sobo
rów powszechnych, vol. iv (1511-1870) Lateran V, Trydent, Watykan I, wyd. A. B a 
ron,  H. P i e t r a s ,  Kraków 2005, s. 314' Szerzej zob. m.in. J. D e 1 u m e a u, Refor
my chrześcijaństwa w XVI i XVII w., t. 1 : Narodziny i rozwój Reformy protestanckiej, 
Warszawa 1986) s. 70; Tegoż, Tamże, t. 2: Katolicyzm między Lutrem a Wolterem, 
Warszawa 1986, s. 18-20. O usprawiedliwieniu przez wiarę w teologii Lutra zob. 
m.in. G. W. F o r e  11, Justification and Eschatology in Luther's Thought, ChH 
38:1969, s. 164-174; P. C h au n u, Czas reform, s. 332-382; R. K o l b ,  Confessional 
Lutheran Theology, CCRTh, s. 73-74; D. B a g  chi ,  Catholic Theologians o f the 
Reformation Period Before Trent, CCRTh, s. 228-229 zwraca uwagę, że odrzucenie 
poglądów Lutra na usprawiedliwienie poprzedzała długa z nimi dyskusja.
71 Zob. Z. N o g a, Krakowska rada, wg indeksu.
72 Scabinalia, sygn. 21, s. 127, 799; sygn. 24, s. 7, 762.
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chwały nie dla zasług mych, które są nikczemne i niegodne są, ale dla 
swego niewymownego miłosierdzia przyjąć raczył”73.

W krakowskich testamentach stale podkreślane jest więc wyłączne 
pośrednictwo Chrystusa. Zupełnie wyjątkowo natomiast dusza odda
wana jest w opiekę „Bogu w Trójcy jedynemu i Maryi” (1581)74. Dwa 
lata później Barbara Klimuntowska poleciła swą duszę „Pannie Mary- 
jej i wszystkiej rzeszy niebieskiej”75. „Pannę Najświętszą za opiekun
kę sobie obieram, świętych wszystkich pomocy wzywam”76 -  to sło
wa, którymi Kacper Partyn w 1623 r. wyraźnie wyróżnił się na tle 
większości testatorów. Jego testament przyniósł jednak przeor klaszto
ru Karmelitów na Piasku.

W licznych testamentach występuje obok tego przekonanie, że ła
ska i miłosierdzie Boga zjednane zasługą „Męki okrutnej” dostępne 
będą tym, których Bóg wybrał. Zaufanie, że Bóg przyjmie duszę „na 
miejsce wybranych swoich” wyrażały m.in. osoby deklarujące przy
wiązanie do katolicyzmu, jak przykładowo Małgorzata Sadowska, 
wdowa po rajcy (1577), Barbara Lang (1621) oraz takie, których 
przynależność wyznaniową trudno rozstrzygnąć, jak szewc Walenty 
Ambroszkowic (1622)77. Czytelne tu przesłanie o wybranych nieko
niecznie musiało być wynikiem lektury pism szwajcarskich teolo
gów78. „Wybranych” i „potępionych” często przedstawiali średnio
wieczni kaznodzieje przybliżający sceny Sądu Ostatecznego79. Jednak 
ani oni, ani krakowscy testatorzy nie wypowiadali się w kwestii, w ja 
kim stopniu człowiek swym życiem może wpływać na przedwieczną

73 Scabinalia, sygn. 30, s. 174-175. Zob. nadto Z. N o g a ,  Krakowska rada, s. 332 
i wg indeksu.
74 Scabinalia, sygn. 21, s. 466.
75 Scabinalia, sygn. 21, s. 908.
76 Scabinalia sygn. 33, s. 983.
77 Scabinalia, sygn. 20, s. 681; sygn. 33, s. 353, 616-617.
78 W. P. S t e p h e n s ,  Election in Zwingli and Bullinger: A Comparison o f Zwingli’s 
Sermonis de providentia Dei anamnema (1530) and Bullinger’s Oratio de moderatio- 
ne servanda in negotio providentice, prcedestinationis, grat ice et liberi arbitrii (1536), 
„Reformation and Renaissance Review” 7.1: 2005, s. 42-56; R. A. M u l l e r ,  Prede
stination, OER, t. 3 s. 332-336; Tegoż, Christ and the Decree: Christology and Pre
destination in Reformed Theology from Calvin to Perkins, Grand Rapids 1988; 
J. D e 1 u m e a u, Grzech i strach, s. 741-775; I. H a z 1 e 11, Bucer, CCRTh, s. 109- 
110; D. C. S t e i n m e t z, The Theology o f John Calvin, CCRTh, s. 122-123.
79 Szerzej zob. K. B r a c h a, Nauczanie kaznodziejskie, s. 173-174.
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decyzję Boga. Nauki o wybranych i potępionych nie odrzucono pod
czas Soboru Trydenckiego, a jedynie opowiedziano się przeciw błęd
nym interpretacjom80. W testamentach Jana Grotha i Jerzego Pemusa 
brak jest odwołania do predestynacji81. Natomiast Krzysztof Trecy, 
pozostając we wspólnocie z wiernymi ewangelickich kościołów od 
Szkocji po Węgry, deklaruje: „pewną nadzieję mam, przez Krista, 
Pana naszego, że rychle, według jego obietnice posiędę ono Króle
stwo Wieczne wybranem Bożem, a Jego woli posłusznem, od wieków 
przygotowane”82.

Ostatecznym przeznaczeniem człowieka jest zmartwychwstanie. 
Będzie to „wesoły dzień”, w którym „Pan Bóg z anioły swemi [- -] 
przyjdzie”, a ciała powstaną z grobu na głos trąby (Ap 11:15-18)83. 
Nawiązano więc w ten sposób do „radości zbawionych”, cieszących 
się rajską nagrodą, który to obraz przekazywany był wiernym w nauce 
późnośredniowiecznego polskiego Kościoła84.

Funeris officium

„Honesta sepultura”, o którą prosił wspomniany już Jan Cyrus, to 
minimum oczekiwań względem wykonawców testamentu85. Ciało ma 
wrócić do ziemi, z której zostało stworzone. Stale powtarzają się za
strzeżenia, aby odprowadzić zwłoki na miejsce wiecznego spoczynku 
skromnie, „bez wielkiej pompy”. Uroczyste pogrzeby mieszczan spo
tykały się już wówczas z krytyką katechetów. O umiar w tym wzglę-

80 Przede wszystkim Caput xii: Prœdestinationis temerariam prœsumptionem caven- 
dam esse, w: Dokumenty soborów powszechnych, s. 304; J. C h é n é, La théologie de 
Saint Augustin: grâce et prédestination, Le Puy-Lyon 1962.
81 Scabinalia, sygn. 21, s. 126-127; sygn. 26, s. 723-724. W. U r b a n  {Epizod, s. 31) 
jest zdania, że „faktycznie kalwini polscy mało się [predestynacją] przejmowali”. 
H. G m i t e r e k {Bracia czescy a kalwini, s. 84) twierdzi natomiast, iż „predestynacja 
pozostaje i dla kalwinów polskich jedną z naczelnych zasad ich teologii [...]„. Por. 
J. T. M a c i u s z k o ,  Poglądy religijne, s. 297-307; 1. W i n i a r s k a ,  Słownictwo 
religijne polskiego kalwinizmu od XVI do XVIII wieku na tle terminologii katolickiej, 
Warszawa 2004, s. 241-245.
82 Scabinalia, sygn. 24, s. 761-762.
83 Scabinalia, sygn. 23, s. 598; sygn. 30, s. 313-314; sygn. 32, s. 601.
84 Zob. S. B y l i n a ,  Wyobraźnia eschatologiczna, w: Kultura Polski średniowiecznej 
XIV-XV w., red. B. G e r e m e k ,  Warszawa 1997, s. 452-462; K. B r a c h a ,  Naucza
nie kaznodziejskie, s. 172-176.
85 Scabinalia, sygn. 17, s. 51.
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dzie apelowali w testamentach tak katolicy, jak i protestanci różnych 
denominacji86.

Nie wszyscy testatorzy zadbali o dokładniejsze określenie miejsca 
pochówku, co nie zaskakuje, a czego przykładem prośba Mikołaja 
Koszty wała („A ciało moje aby było pogrzebione w ziemie uczciwie, 
podług porządku chrześcijańskiego”87 -  1571). Trzy lata później 
Agnieszka Albuig zażyczyła sobie, aby ciało jej pogrzebane było na 
cmentarzu kościoła Mariackiego „tam, gdzie mój Pan małżonek jest 
pogrzebion i inszy przyjaciele -  nie z wielką pompą, ale uczciwie88”. 
Nie jest to jedyne świadectwo pragnienia utrzymania łączności ze 
środowiskiem społecznym, które było wsparciem za życia. Jan Groth 
prosił o pogrzeb „nie nakładny, tylko uczciwy, na miejscu gdzie wier
ni tego Kościoła, w którym do tego czasu za pomocą Bożą trwałem, 
pogrzeb mają”. Dalej rajca nawiązywał do częstych przypadków bez
czeszczenia ewangelickiego cmentarza w Krakowie przez katolików. 
„A iż nad tym miejscem pogrzebu Szatan przez naczynie swe zwykł 
pokazywać moc swoje i ono pustoszyć, przeto leguję [- -] na zbudo
wanie gruntowniejszego parkanu”89. Pogrzeb „obyczajem krześcijań- 
skiem [- -], tam gdzie [ciała] innych wiernych, z którymim Pana Boga 
chwalił, leżą” wspominał też Franciszek Maixner w 1586 roku90. Wy
bór miejsca wiecznego spoczynku pośród współwyznawców bywał, 
jak skądinąd wiadomo, powszechnym życzeniem91.

86 Z. P i e t r z y k ,  Wypisy, s. 197, 198. Zob. szerzej M. R u s i e c k i ,  Obraz śmierci, 
s. 299; H. Z a r e m s k a ,  Żywi wobec zmarłych. Brackie i cechowe pogrzeby w Kra
kowie w XIV -  pierwszej połowie XVI wieku, KH 81.4:1974, s. 733-749; A. N e 1 s o n 
Burnett, To Oblige My BrethrenThe Reformed Funeral Sermons o f Johann Brand- 
miiller, SCJ 36.1:2005, s. 51.
87 Scabinalia, sygn. 19, s. 373. Por. Z. P i e t r z y k ,  Wypisy, s. 191, gdzie prośba 
katoliczką?] o pochówek „w świętej wierze chrześcijańskiej”; nadto E. W o ł k i  e -  
w i c z, inter plebejos, s. 322-323.
88 Scabinalia, sygn. 19, s. 796.
89 Scabinalia, sygn. 21, s. 126-127. W 1569 r. krakowska społeczność ewangelicka 
otrzymała monarszy przywilej na założenie cmentarza w podmiejskim ogrodzie. 
Cmentarz ten został zbezczeszczony 24 czerwca 1575; H. K o w a l s k a ,  Reformacja 
w Krakowie, s. 257; Materiały do dziejów Reformacji w Krakowie. Zaburzenia wy
znaniowe w latach 1551-1598, wyd. R. Ż e 1 e w s k i, Wrocław 1962 s. 70-71.
90 Scabinalia, sygn. 23, s. 335.
91 Przykładowo Z. P i e t r z y k ,  Wypisy, s. 199. O konfesyjnych aspektach pochów
ków w podzielonych wyznaniowo miastach wspomina m.in. E. K i z i k, Śmierć
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Anna Zajączkowska wyraziła przekonanie, że skoro przez chrzest 
została złączona z Chrystusem, to „po świętej pokucie [ciało jej] niech 
będzie na świętym miejscu pochowane”, obok dwóch mężów i córki 
spoczywających na cmentarzu wspomnianej miejskiej fary92.

Także „u Panny Maryjej w Rynku”, a jeśli umrze w swym dworze 
na wsi -  to w tamtejszej farze, kazała pochować się szlachcianka Bar
bara Klimuntowska. Legowała ona 400 fi. na „skromny” pochówek, 
a z pieniędzy tych kazała m.in. rozdać podczas pogrzebu jałmużnę 
sługom i ubogim poddanym93. W rzeczywistości za pieniądze te moż
na było urządzić wcale wystawną uroczystość; była to bowiem rów
nowartość kosztów, przykładowo, dwu okazałych dzwonów lub wy
stawienia wieży kościelnej94.

W 1570 r. Mikołaj Baranowski, rajca krakowski95 prosił o skromny 
pogrzeb na cmentarzu „u Panny Maryjej, za ołtarzem wielkim, między 
dwiema filiaroma, wedlia tego, jako miejsce to mam zapisane od 
urzędu krakowskiego”96. Wypowiedź ta sugeruje, że władze miejskie 
miały wpływ na dopuszczanie do cmentarnych parceli lub nawet kon
trolowały ich rozdział. Trudno cokolwiek powiedzieć o częstotliwości 
takich praktyk; zwyczajowo duchowni byli suwerenni w podobnych 
decyzjach. Niewykluczone też, że rada miejska dysponowała najbar
dziej prestiżowymi działkami, a więc leżącymi stosunkowo najbliżej 
głównego ołtarza -  wewnątrz i na zewnątrz kościoła97.

w mieście hanzeatyckim w XVI-XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej, 
Gdańsk 1998, s. 193-195.
92 Scabinalia, sygn. 21, s. 382 i podobna dyspozycja sygn. 32, s. 601. Prośby o po
chówek blisko krewnych nie były wyjątkowe; zob. m.in. R. H o u l b r o o k e ,  Death, 
Religion and the Family, s. 115, 135-136; Ph. A r i e s, Człowiek, s. 81-100; E. W o ł 
ki  e w i c z, inter plebejos, s. 323.
93 Scabinalia, sygn. 21, s. 910.
94 Ceny zamieszcza J. W i ś n i e w s k i ,  Historyczny opis kościołów, miast, zabytków 
i pamiątek w jędrzejowskiem, Mariówka 1930, s. 120.
95 Z. N o g a {Krakowska rada miejska) twierdzi, że był to „przykładny katolik i tropi
ciel heretyków”; s. 217. Był to też niewątpliwie człowiek zamożny, w pierwszym 
pokoleniu rajca i szlachcic; Tamże, wg indeksu.
96 Lt, s. 490.
97 H. Z ar e m s k a ,  Żywi wobec zmarłych, s. 742 wspomina wykaz zakupionych
miejsc in choro. Szerokie de facto uprawnienia rajców względem ich parafialnej
świątyni wspomina E. P i w o w a r c z y k ,  Dzieje kościoła Mariackiego (XI1I-XVI w.),
Kraków 2000 s. 79-80, 222. Zob. też W. W ó j c i k ,  Prawo cmentarne w Polsce do
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Bywało, że nawet arianie wybierali zborowe podziemia jako miej
sce pochówku. „Pogrzeb grzesznego ciała mojego proszę, aby było 
pogrzebiono we zborze wielickim, okrom ceremoniej” -  to fragment 
spisanego w 1566 r. testamentu tryteisty98. Brak, rzecz jasna, dla ta
kich decyzji uzasadnienia doktrynalnego99.

O ile stosunkowo często zamieszczano w krakowskich testamen
tach dyspozycje względem lokalizacji grobu lub nawet złożenia zwłok 
w konkretnym grobowcu kościoła100, to wyjątkowo testator podawał 
tekst epitafium, które miał głosić jego pamięć101.

Sporadycznie tylko zostawiano szczegółowe dyspozycje względem 
organizacji samego pogrzebu. Zmarły w 1585 r. Jerzy Schilkra za
strzegł: „corpus meum non pompasse, aut novi quippiam excogitando, 
sed more Christiano secundum antiquam Cracoviensem consuetudi- 
nem honorifíce sepeliendum committo”. Rajca wyraził w ten sposób 
niechęć zapewne do liturgicznej praktyki wprowadzonej w 1578 roku 
gnieźnieńską agendą, która zastąpić miała krakowski diecezjalny ryt 
skodyfikowany w latach 1514 i 1517102.

O skromny pogrzeb apelowała też Barbara Lang w 1621 r. Pragnęła 
ona, by żałobnicy zebrani w kościele Mariackim odśpiewali Requiera,

połowy XVI wieku, „Polonia Sacra” 10.2:1958, s. 174-182, 202; Tegoż, Ze studiów 
nad synodami polskimi, Lublin 1982, s. 64-68.
98 Testament Jana Piaskowskiego, miecznika łęczyckiego i podżupka wielickiego, 
wyd. W. K o w a l s k i ,  M. L u b c z y ń s k i ,  OiRwP 52:2008 (w druku).
99 Por. K. N o w a k ,  W. U s z o k ,  „Nie mury lecz wierni są ozdobą świątyń” Ze 
studiów nad architekturą zborów kalwińskich i ariańskich w Małopolsce, w: Sztuka 
i dialog wyznań, s. 235-243.
100 Jerzy Schilkra rozkazał, aby jego ciało zostało złożone „in avito sepulchro Domi- 
norum Achlerorum circa ecclesiam Beata? Maria? Virginis consistentem”; Scabinalia, 
sygn. 22, s. 800. Tylko trzy epitafia zmarłych, których testamenty tu uwzględniono, 
przetrwały w kościele Mariackim. Jednak naniesione tam inskrypcje nie przekazują 
treści eschatologicznych; Corpus Inscriptionum Polonice, vol. viii: Palatinatus Cra- 
coviensis, moderante S. P e r z a n o w s k i ,  fasciculus ii: Basílica Beatce Marice Virgi
nis Cracovia?, ed. Z. P i e c h, Cracovia? 1987 nr 38, 58, 69.
101 Dotyczy to Kacpra Partyna ( |  1623); Scabinalia, sygn. 33, s. 983. Z fragmenta
rycznych kwerend archiwalnych sądzić można, że w Małopolsce zwyczaj taki był 
w ogóle nieczęsty; zob. W. K o w a 1 s k i, Do zmartwywstania, s. 137, 147-152.
102 Scabinalia, sygn. 22, s. 800; A. L a b u d d a, Liturgia pogrzebu w Polsce do wyda
nia rytuału piotrkowskiego (1631). Studium historyczno-liturgiczne, Textus et studia 
historiam theologice in Polonia excultce spectantia, vol. xiv, Warszawa 1983 s. 219- 
221 i passim. Szesnastowieczne obrzędy funeralne zrekonstruowała H. Z a r e m s k a ,  
Żywi wobec zmarłych, s. 745-748.
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bez mszy i kazania. Następnie mieli udać się za trumną ozdobioną 
wyłącznie krzyżem do sąsiedniej świątyni p.w. św. Barbary. Kościół 
ten założony został jako kaplica cmentarna Mariackiego, a od 1583 r. 
znajdował się w posiadaniu księży Towarzystwa Jezusowego103.

Zupełnie inne oczekiwania względem swej ostatniej drogi spisał 
w 1591 r. królewski dworzanin, anabaptysta Mikołaj de Bucellis. Był 
on przyjacielem innego Włocha, wybitnego antytrynitarza Fausta Socy- 
na104. Testament Bucelli jest wyjątkowo bogaty w szczegóły dotyczące 
pogrzebu; znać też, że pisze o nich lekarz. Zaznacza, iż ciało należy 
złożyć do grobu „secunda die, et non prius postąuam anima ex hoc 
cadavere exierit, nec tardius (si possibile erit)”. Kazał ubrać się w naj
gorsze, zużyte stroje, które zawczasu przygotował. Ciało, w drewnianej 
trumnie, „rudi morę Italico” miało zostać zaniesione na miejsce „non 
Papistica religionis destinatus”. Tam czterech ubogich miało wykopać 
grób głęboki na wysokość człowieka. Nie życzył sobie, by za trumną 
szedł ktokolwiek z jego krewnych, czy dostojników. Stanowczo też 
zakazał odprawienia pochówku nocą lub przed wschodem słońca. Wło
si zamieszkujący na ówczas w znacznej liczbie Kraków mieli zwyczaj 
urządzania wystawnych nocnych pogrzebów105. Główną ideą wszyst
kich wytycznych Bucelli, zgodną z wyznawanym przezeń ascetycznym 
moralizmem, jest „ut sepeliatur ullis cum pompis”106.

Euns viam universae carnis ingressorum

Pozadogmatyczne treści wyróżniające testamenty krakowskich 
protestantów od świadectw ich katolickich sąsiadów to tylko napo
mnienia kierowane do krewnych, by żyli zgodnie z zasadami swej 
wiary. Jerzy Pemus przypominał, aby nie tylko często czytali Biblię

103 Scabinalia, sygn. 33, s. 353-354; E. P i w o w a r c z y k ,  Dzieje kościoła Mariae- 
kiego, s. 67-68, 69; J. R a j m a n, Średniowieczne patrocinia krakowskie, Kraków 
2002, s. 69-70.
104 K. L e p s z y ,  Bucella Mikołaj, PSB, t. 3, s. 74-75; W. U r b a n ,  Sozzini/Sozinianer, 
w: Theologische Realenzyklopädie, vol. 31.3/4, Berlin-New York 2000, s. 598-604.
105 O społeczności krakowskich Włochów zob. W. T y g i e l  s k  i, Włosi w Polsce 
XVI-XVII wieku. Utracona szansa na modernizacją, Warszawa 2005 passim.
106 Scabinalia, sygn. 27, s. 763-764. Testament Bucelli wykorzystał i opublikował 
J. P t a ś n i k ,  Z dziejów kultury włoskiego Krakowa, „Rocznik Krakowski” 9:1907, 
s. 101-102, 141-143; zob. też L. Szczucki, W kręgu myślicieli heretyckich, Wrocław 
1972, s. 148-149.
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„i na pamięć przywodzili wszystkie nauki, a nie ujmowali, ani nie 
przydawali do tego [- -]”107.

Świat widziany z perspektywy śmierci oraz związane z nią prze
znaczenie człowieka są kontynuacją średniowiecznej tradycji108. Jedy
na istotna różnica to optymizm wynikający z nadziei korzystania z ła
ski Bożej. Optymizm ten czytelny jest przynajmniej w niektórych 
testamentach i zdaje się przeważać nad wątpliwościami, które rozbu
dzali kaznodzieje wśród pokoleń późnego średniowiecza. Także teksty 
małopolskich epitafiów z XV-XVII w. wyrażają powszechną wiarę 
w dostąpienie zbawienia109.

Odrzucenie pośrednictwa świętych i Maryi, wiara w zbawienie 
przez Mękę Chrystusa oraz zalecenie pogrzebu bez rozbudowanej 
ceremonii to, jak  zauważono, cechy różniące testamenty litewskich 
ewangelików od takich katolickich relacji110. Powyższe kontrasty dok
trynalne pozwoliły łączyć z rywalizującymi konfesjami także testato- 
rów innych narodowości111. Jednak zdecydowana większość krako
wian, którzy zawarli w swych testamentach treści eschatologiczne, 
formułowała jej w sposób wykluczający precyzyjne przypisanie ich do 
jednego z ówczesnych kierunków wyznaniowych. Identyczną sytuację 
przekazują testamenty szesnasto wiecznego Munster112 * *. Podkreślanie, 
że zbawienie można otrzymać z łaski Boga dzięki ofierze Chrystusa 
złożonej na Krzyżu i że Bóg udzieli swego miłosierdzia wybranym, to 
poglądy akceptowane przez większość tych, którzy występowali 
wówczas przeciw Kościołowi rzymskiemu. Poglądy takie spotykamy 
zaś w krakowskich testamentach zarówno zdeklarowanych protestan

107 Scabinalia, sygn. 27, s. 723.
108 Por. S. B y l i n a ,  Człowiek i zaświaty, passim; K. B r a c h a ,  Nauczanie kazno
dziejskie, s. 159-187.
109 W. K o w a 1 s k i, Do zmartwychwstania swego, passim.
110 Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim, wyd. 
U. A u g u s t y n i a k ,  Warszawa 1992, s. 9-10.
111 M.in. M. V o v e 11 e, Śmierć w cywilizacji Zachodu, s. 228; R. P o - c h i a  Hs i a ,  
Society and Religion, s. 179. Autorzy ci oraz R. H o u l b r o o k e  (Death, Religion 
and the Family, s. 110-111,  119-127) wskazują na kult Maryjny oraz wstawiennictwo 
świętych jako na typowe formuły komendacyjne przedreformacyjnego Kościoła.
112 R. P o - c h i a H s i a ,  Society and Religion, s. 185. Problemy wynikające z trud
ności interpretacyjnych preambuł sygnalizują także inni badacze -  m.in. E. D u f  f  y,
The Stripping, s. 522-523 i passim; R. H o u l b r o o k e ,  Death, Religion and the 
Family, s. 119-127.
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tów (w większości zapewne ewangelików reformowanych), jak też 
osób niewątpliwie związanych z parafiami katolickimi, przede 
wszystkim z kościołem Mariackim w Rynku. Poglądy takie nie musia
ły stać w sprzeczności z oficjalną wykładnią Kościoła katolickiego. 
Mogły natomiast być z nią sprzeczne, jeśli -  przykładowo -  ufność 
w miłosierdzie przedstawiano jako wiarę usprawiedliwiającą i wy
łączny warunek zbawienia. Takich dosadnych stwierdzeń na ogół 
w testamentach nie ma, choć, jak wskazano, niektórzy autorzy aspiru
jący do pochówku na cmentarzu miejskiej fary zdają się takie właśnie 
poglądy podzielać.

Co jednak ważniejsze, mieszczanie, których jednoznaczne przypi
sanie konfesyjne jest niemożliwe oraz tacy, którzy pozostawali 
w łączności z Kościołem rzymskim, milczą o innych tradycyjnie istot
nych instrumentach zbawienia. Nikt nie akcentuje potrzeby dobrych 
uczynków, zaś wstawiennictwo Maryi i świętych, wspominanych 
wyłącznie zbiorowo, to margines. W ogóle nie pojawia się czyściec, 
który nieczęsto przywoływany był w późnośredniowiecznych kaza
niach, lecz o którym uczyły szesnastowieczne katechizmy113. Z dru
giej strony ci testatorzy nie odrzucają otwarcie wyliczonych tu prawd 
katolickiej wiary.

O tym, że pomijanie świętych orędowników przez krakowskich 
mieszczan w ich testamentach to nie przypadek, przekonuje analiza 
fundowanego przez nich malarstwa epitafijnego. W czwartej ćwierci 
XVI w. i w początkach wieku XVII pojawiły się w krakowskich ko
ściołach liczne epitafia, które pozbawione były świętego patrona, wy
stępującego wcześniej w takich przedstawieniach114. Takie irenistycz- 
ne poglądy były udziałem pewnej grupy mieszczan i trwały przez 
kilka dekad, zapewne od połowy sześćdziesiątych lat XVI do dwu
dziestych lat XVII stulecia. Analizowany materiał źródłowy nie daje 
możliwości określenia szacunkowej choćby ich liczby. Trudno obec
nie stwierdzić, czy i jak długo nadawali oni ton rozumieniu katolic
kich prawd wiary w ówczesnym Krakowie.

113 S. B y 1 i n a, Człowiek i zaświaty, s. 121 i passim; B. R o k, Człowiek wobec śmier
cii, s. 84-87; R. K u ś m i e r c z y k ,  Problematyka Listu pasterskiego kard. Jerzego 
Radziwiłła z roku 1593, NP 100: 2003, s. 246-247.
114 T. W i t k o w s k a - Ż y c h i e w i c z ,  Krakowskie malarstwo epitafijne 1500- 
1850, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z historii sztuki” 
147.5:1967, s. 14,38.
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Opisywane tu zjawisko nie zostało dotąd zaobserwowane. Niewąt
pliwie nie miało ono charakteru efemerycznego i było wynikiem 
wpływu idei reformacyjnych, czy także erazmiańskich. Praktyki reli
gijne późnośredniowiecznego Krakowa nie odbiegały od zwyczajów 
innych wielkich miast115. Koordynujący je duchowni uwrażliwiani 
byli przede wszystkim na konieczność stosowania się do formalnych 
nakazów prawa i rytu116.

Większość przywołanych w tej rozprawie testatorów łączyła przyna
leżność do śródmiejskiej fary p.w. Najświętszej Marii Panny, głównego 
kościoła późnośredniowiecznego i renesansowego miasta117. Niewiele 
wiadomo o tamtejszym życiu religijnym w interesującej nas epoce. Na 
przełomie XV i XVI stulecia kościół obsługiwało liczne duchowień
stwo, w tym dwa kolegia mansjonarzy, wikariusze, altaryści oraz ich 
zastępcy, lectores missamm realizujący prywatne zlecenia118. Głoszono 
kazania w języku polskim i niemieckim, a od 1536 roku kaznodzieja 
niemiecki nauczał we wspomnianym sąsiednim kościele św. Barbary119 *.

Szerszy wpływ reformacji w tamtejszym środowisku widzieć nale
ży zapewne najpierw jako rozbudzenie zainteresowania kazaniami 
głoszonymi w kościele katedralnym, Mariackim oraz w świątyniach 
zakonnych. W naukach tych obecne były komentarze biblijne, podej

115 Nie brakowało pobożnych zapisów -  m.in. w reakcji na kolejne odpusty napływa
jące z Rzymu, o czym E. P i w o w a r c z y k ,  Legaty na kościół Panny Marii, s. 19 
i passim. Nadto przede wszystkim zob. H. Z a r e m s k a ,  Bractwa w średniowiecznym 
Krakowie. Studium form społecznych życia religijnego, Wrocław 1977; A. W i t 
k o w s k a ,  Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa. Z badań nad miejską kulturą 
religijną, Lublin 1984; Tejże, Kult jasnogórski w formach pątniczych do połowy XVII 
wieku, „Studia Claromontana”, 5:1984, s. 148-222, a szczególnie Tabela 2. Nadto 
szerzej zob. K. O ż ó g, Kościół krakowski w późnym średniowieczu, w: Kościół kra
kowski, s. 147-163.
116 Zob. K. O ż ó g, Pastor bonus -  duszpasterskie zabiegi biskupa Zbigniewa Oleśnic
kiego w diecezji krakowskiej, w: Zbigniew Oleśnicki. Książę Kościoła i mąż stanu, red. 
F. K i r y k i Z. N o g a, Kraków 2006, s. 157-170. Por. K. D o l a ,  Mentalność ducho
wieństwa polskiego w dobie renesansu, w: Studia z dziejów kultury i mentalności czasów 
nowożytnych, red. K. M a t w i j o w s k i, B. R o k, Wrocław 1993, s. 23-28, 31.
117 J. R aj m a n, Kraków. Zespól osadniczy, proces lokacji, mieszczanie do roku 1333, 
Kraków 2004, s. 170-171; E. P i w o w a r c z y k ,  Dzieje Kościoła Mariackiego, passim.
1,8 B. P r z y b y s z e w s k i ,  Krakowskie duchowieństwo parafialne przy końcu śre
dniowiecza, „Folia Histórica Cracoviensia” 2:1994, s. 32-33.
119 J. W o l n y ,  Kaznodziejstwo katedralne w Krakowie na tle środowiska (okres
1520-1584), w: Cracovia litterarum, s. 288-289.
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mowano też tematy dogmatyczne, zwłaszcza kontrowersyjne. Przy
najmniej niektórzy kaznodzieje czynni w pierwszej połowie XVI w. 
nie unikali problemów wewnętrznej reformy Kościoła. Odżywały 
zapewne więc treści głoszone w takich okolicznościach jeszcze w XV 
stuleciu. „Takie kazania były chętnie słuchane, lecz kryły w sobie 
niebezpieczeństwo, gdyż ogół wiernych nie zdawał sobie sprawy, 
gdzie kończy się krytyka, a gdzie zaczyna się herezja”120. Wolno są
dzić, że tym bardziej obce były mieszkańcom Krakowa szczegółowe 
wywody soteriologiczne dzielące teologów zachodniej i środkowej 
Europy. Niewiedza ta była też pewnie udziałem większości niższego 
duchowieństwa, odpowiedzialnego na co dzień za kształtowanie du
chowości. Nauka o zbawieniu to priorytet ówczesnej teologii. Rudy- 
menty tej nauki trafiały do serc i umysłów wszystkich, którzy rozwa
żali Mękę Chrystusa czytając Biblię, słuchając homilii czy podziwia
jąc sceny pasyjne121. Dlatego też przedstawienia adoracji Ukrzyżowa
nego Zbawiciela były najczęstszym motywem ikonograficznym szes
nasto wiecznej rzeźby sepulkralnej kościoła Mariackiego122. Jednocze
śnie luteranie dowodzili rzeźbami nagrobnymi, iż krzyż Chrystusa jest 
jedynym źródłem łaski i żywota wiecznego123. Nie zaskakuje więc taki 
właśnie program ideowy nagrobka wzniesionego po 1553 r. w koście
le parafialnym w Sokolinie, w powiecie wiślickim124.

Natomiast arengi religijne rzadko pojawiają się też w szesnasto- 
wiecznych testamentach zachowanych w księgach miast województwa 
sandomierskiego. Brak w nich nawiązań do kultu Maryjnego oraz we
zwań świętych patronów, mimo oczywistej przewagi katolików w ba
danych środowiskach miejskich125. Zarówno jednak szesnastowieczne

120 J. W o l n y ,  Kaznodziejstwo katedralne, s. 305 i passim. Zob. też K. P a n u ś ,  
Kaznodziejstwo w katedrze krakowskiej, cz. 1: Od początków do czasów rozbiorów, 
Kraków 1995, s. 60-130.
121 Por. J. T. M ac  i u s z k o ,  Bariery dialogu międzywyznaniowego, s. 28 i passim; 
Tegoż, Ewangelicka postyllografla polska XVI-XVIII wieku, Warszawa 1987, s. 28- 
186; J. M i s i u r e k ,  Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, t. 1: (w. X- 
XVII), Lublin 1994, s. 28-73.
122 Za E. P i w o w a r c z y k, Nobilitacja mieszczan przez sztukę, passim.
123 Zob. szerzej J. H a r a s i m o w i c z ,  Mors janua vitae, passim.
124 Zob. W. K o w a 1 s k i, Do zmartwywstania swego, s. 56-57, 200.
125 K. J u s t y n i a r s k a - C h o j a k ,  Testamenty, s. 57; W. U r b a n, Chłopi wobec 
reformacji w Małopolsce w drugiej połowie XVI w., Kraków 1959; W. K o w a l s k i ,  
Change in Continuity, s. 690.
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źródła ikoniczne, jak też pisane z terenu Małopolski rozpoznane zostały 
w zbyt małym stopniu, by wysuwać dziś konkretne wnioski.

Niewątpliwie najwybitniejszą postacią, związaną ze świątynią Ma
riacką w XVI w., był Hieronim Powodowski (<ca. 1543-16131), teolog 
i moralista, tamtejszy przełożony od 1585 roku. Był on m.in. autorem 
wydrukowanego w 1577 r. katechizmu126, w którym uczy tradycyj
nych postaw względem zbawienia. Duchowny podkreśla znaczenie 
sakramentów, konieczność praktykowania dobrych uczynków, chwali 
obyczaj wzywania świętych. Potępia kacerstwo. Według Powodow- 
skiego kacerze odłączyli się od Kościoła, który oparty jest na nauce 
„starożytnej”. Wyznania protestanckie są „rozerwane, nowe i odmien
ne; Kościołem prawym, Krystusowym być nie mogą”. Zachwala swe 
dzieło, w którym prawdziwa nauka, „aby ci ludzie, którzy się tych 
czasów, gdy wszystko wolno, do gmerania w Piśmie świętym, mimo 
stan i powołanie swe, udawają. Stąd też przez złe jego wyrozumienie 
do dziwnych błędów przychodzą”127. Program ortodoksji katolickiej 
głosi też opublikowany jedenaście lat wcześniej inny popularny pod
ręcznik duszpasterski128. Akcenty polemiczne dotyczące m.in. roli 
łaski w zbawieniu przekazuje również Katechizm rzymski, którego 
pierwsza polska redakcja ogłoszona została w 1568 roku129.

Pod koniec XVI w. w kościele Mariackim zatrudnienie znajdowało 
aż siedemdziesięciu sześciu altarystów130. Ich służba to jeden z elemen
tów kontynuacji późnośredniowiecznych praktyk religijnych, poprzez 
które budowano masową pobożność mieszczan u schyłku Renesansu. 
Nie do przecenienia są zasługi Jezuitów, ale także innych zakonów 
reprezentowanych w mieście131. Kompleksowa analiza jego życia reli
gijnego w długim wieku XVI jest pilnym postulatem badawczym. Je

126 A. G l i n k a ,  Hieronim Powodowski, teolog, polemista XVI wieku, NP 13:1961, 
s. 78-95; K. P a n u ś ,  Kaznodziejstwo, s. 122-130; J. Z. S ł o w i ń s k i ,  Katechizmy 
katolickie w języku polskim od XVI do XVIII wieku, Lublin 2005, s. 129-133; 
D. K u ź m i n a, Katechizmy w Rzeczypospolitej XVI i początku XVII wieku, Warsza
wa 2002, s. 43-46.
127 H. P o w o d o w s k i, Catechism Kościoła powszechnego, Poznań 1577 passim.
128 B. H e r b e s t, Nauka prawdziwego chrześcijanina, Kraków 1566.
129 D. K u ź m a, Katechizmy, s. 27-33; J. Z. S ł o w i ń s k i, Katechizmy, s. 116-117.
130 E. P i w o w a r c z y k ,  Legaty na kościół, s. 21.
131 S. C i e ś l a k ,  Harfa duchowna -  modlitewnikowy bestseller jezuity Marcina La- 
terny (1552-1598), NP 93:2000, s. 23-48; M. R o ż e k ,  Uroczystości w barokowym 
Krakowie, Kraków 1976; J. K r a c i k, Przeciw reformacji, s. 204-216.
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dynie piętnastowieczne testamenty krakowskie uwzględnione zostały 
dotąd w badaniach nad religijnością miejską. Z badań tych wynika 
m.in., że zapisy ad pias causas uwzględniane były przez większość 
testatorów132. Badania te niewątpliwie zasługują na kontynuację.

WALDEMAR KOWALSKI

The Eschatological Views of Cracow Townspeople 
at the Time of the Reformation

The basis o f this study are sixty-six testaments from 1539-1635, that have been 
inserted into the city authorities’ records. This is a selection that comprises final wills 
containing extraordinarily articulated eschatological beliefs, which means that they go 
beyond merely schematic declarations regarding the inevitability of death.

The testators represent the city’s elites, the commoners, and, moreover, a few  
courtiers. Thirty-two testators are Catholic, and, although rarely is this expressed 
straightforwardly, the choice of the St Mary’s parish cemetery usually testifies their 
adherence to that faith. The Protestants include ten Evangelicals and one Anti- 
Trinitarian. The religious inclinations o f thirty-six per cent o f the testators remain 
unclear.

There are no premises to suppose that the Cracow citizens simply repeated sugge
sted formulas which did not speak for their convictions. Unlike in Tudor England, the 
religious freedom in Poland at that time meant that religious preambles need not be 
influenced by political vicissitudes.

Both the Evangelicals and the Catholics declare their participation in the universal 
Church, originating in the Bible and the Apostolic Symbol, the Evangelicals sharing 
unity of faith with other national churches. Christ is the head o f the Church in Catho
lic opinion, and never is the pope and the hierarchy mentioned. The belief that there is 
no salvation outside the Roman Church was not exposed earlier than 1600.

Both the Evangelicals and the Catholics pronounce their confidence that salvation 
is possible through the merits o f Crucifixion, which absolves sins. It is impossible to 
say, however, whether the Catholic testators believed in justification by faith alone. 
On the other hand, nobody refers to traditionally important means o f salvation such as 
meritorious works and the sacraments. Only a few testators call on the intercession of 
Mary and the saints, who are mentioned collectively and not earlier than 1581. This 
corresponds with the observation that Cracow epitaphs which were erected in the last 
decades o f the 16th century do not feature patron saints. Purgatory does not appear in

132 E. P i w o w a r c z y k, P. T y s z k a, Przyczynek do pobożności, passim.
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the testaments either. The doctrine of “the elect” is reflected in some testaments o f the 
Cracow Evangelicals and Catholics.

The religious preambles o f the majority o f testators make identification of their 
confession impossible. Although seldom are Catholic testaments on the brink of or
thodoxy, they do not feature those aforementioned tenets that are typical o f Catholi
cism as a rule. The same irenicist views have been observed as regards England and 
some German lands. There is no way of guessing how many Cracow inhabitants 
shared those ideas between the 1560s and the 1620s.

Translated by Waldemar Kowalski
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BISKUPI MONARCHII JAGIELLOŃSKIEJ 
WOBEC HEREZJI HUSYCKIEJ 

W PIERWSZEJ POŁOWIE XV WIEKU

Polski episkopat był ostrożny wobec narodzin husyckiej herezji, 
choć sami Polacy aż do wyroku soboru w Konstancji okazywali często 
Husowi dowody sympatii1. Według P. Krasa, nauki Husa były trakto
wane wtedy jako jedna z propozycji reform Kościoła w tym burzli
wym okresie2. Jednak, gdy doktryna Husa została potępiona, wyższe 
duchowieństwo stawało zazwyczaj na gruncie nie stosowania żadnych 
kompromisów w relacjach z husytami, chyba że na teologiczne dyspu
ty udzielała zgody sama Stolica Apostolska. Odkąd kazania Jana Husa 
stały się głośne3, wzrastało zapewne zainteresowanie jego poglądami 
wśród członków episkopatu, zwłaszcza tych, którzy w młodości stu
diowali w Pradze. I tak np. Mikołaj z Gorzkowa, przyszły biskup wi
leński, były student praski, przywiózł do Krakowa Sermones ad cle- 
rum Pragae Jana Milicza z Kromieriża, jednego z prekursorów cze
skiej reformacji4 * * *. W ogniu polemiki z wiklefizmem znaleźli się w tym

1 Problemem postawy polskich biskupów wobec husytyzmu zajął się ostatnio 
J. D r a b i n a ,  Episkopat Polski wobec husytyzmu, [w:] Polskie echa husytyzmu, pod 
red. S. B y l i n y ,  R. G ł a d k i e w i c z a, Warszawa 1999, s. 62-81. Przedstawione 
przez tego autora wnioski wymagają jednak znacznego poszerzenia. Kwestie te poru
szył także, w sposób zresztą najdokładniejszy z dotychczasowych badaczy -  
P. Kr a s ,  Husyci w piętnastowiecznej Polsce, Lublin 1998 -  ukazując je jednak 
w szerszym kontekście omawianego przez siebie tematu.
2 Tamże, s. 44.
3 P. d e V o o g h t, L ’Hérésie de Jean Hus, Louvain 1960; por. G. Ry ś ,  Jan Hus 
wobec kryzysu Kościoła doby wielkiej schizmy, Kraków 2000.
4 J. G a r b a c i  k, H. S t r z e l e c k a ,  Uniwersytet Jagielloński wobec problemów
husyckich w XV wieku, „Acta Universitatis Carolinae. Historia”, 5:1964, fasc. 1-2,
s. 10; B. L e s z c z y ń s k a ,  Jan Milicz z Kromieriża i jego kontakty z ziemiami pol
skimi, „Sobótka”, 15:1960, s. 19.

„Nasza Przeszłość” t. 109: 2008, s. 37-53.
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czasie krakowscy uczeni, a biskup poznański Wojciech Jastrzębiec 
wspomógł listem polecającym udającego się do Pragi profesora Jana 
Śtćknę. Niektórzy twierdzą, że w tej delegacji biskup Jastrzębiec 
uczestniczył osobiście, samemu opisując przebieg dysputy5. Sam Hus 
starał się w tym czasie przychylnie usposobić do siebie polskiego 
króla i dlatego zaraz po Grunwaldzie serdecznie gratulował Jagielle 
zwycięstwa, a po traktacie w Lubowli w 1412 r. wzywał go do walki 
o reformę Kościoła6. W 1413 r. miała miejsce słynna wizyta w monar
chii polsko-jagiellońskiej Hieronima z Pragi. Hieronim twierdził przy 
okazji, że stało się to na zaproszenie króla. Zaprzeczył temu gwałtow
nie biskup krakowski Wojciech Jastrzębiec w liście do Wacława pa
triarchy antiocheńskiego i dziekana Św. Piotra w Wyszechradzie7. 
Jastrzębiec po kazaniach głoszonych przez Hieronima, wyzwał go 
na Examen (Przesłuchanie), zarzucając mu propagowanie herezji. 
W Przesłuchaniu brał także udział arcybiskup Mikołaj Trąba, papieski 
nuncjusz Bernard i krakowscy uczeni. Według Jastrzębca prości lu
dzie nie są w stanie zrozumieć poglądów tak wielkiego filozofa. Wi
doczna więc tutaj ironia, choć 2 lata później w Konstancji polscy 
przedstawiciele nie bagatelizowali już tak poglądów Hieronima. Pod
czas swej wizyty na Litwie reformator w obecności biskupa Mikołaja 
miał ponoć głosić równość wiary katolickiej i prawosławnej i sprze
ciwiał się rebaptyzacji8.

Jak już wspomnieliśmy, faktycznie punktem przełomowym w sto
sunku Polski i polskiego duchowieństwa do husytyzmu były decyzje 
soboru w Konstancji. Od tego momentu postawa polskiej hierarchii 
kościelnej wobec czeskiej herezji, była prostą konsekwencją podję
tych tam uchwał. Na soborze członkiem komisji badającej sprawę 
Husa był biskup-elekt poznański Andrzej Łaskarzyc, który wniósł 
o wymierzenie Husowi kary za herezję9. Polska delegacja, mimo 
wcześniejszych oznak sympatii wobec reformatora, zwłaszcza ze stro-

5 P. Kr a s ,  Husyci, s. 36, przyp. 16; G. Lichończak-Nurek, Wojciech herbu Jastrzę
biec. Arcybiskup i mąż stanu (ok. 1362-1436), Kraków 1996, s. 50.
6 P. K r a s, Husyci, s. 39-40.
7 Tamże, s. 41.
8 G. L i c h o ń c z a k - N u r e k ,  Wojciech Jastrzębiec wobec ruchu husyckiego, 
„Kwartalnik Historyczny”, 99:1992, nr 3, s. 29; P. K r a s, Husyci, s. 42-43.
9 E. M a l e c z y ń s k a ,  Ruch husycki w Czechach i w Polsce, Warszawa 1959, s. 349; 
por. P. K r a s, Husyci, s. 46, przyp. 62.
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ny niektórych polskich rycerzy, przyjęła z aprobatą wyrok soboru, 
a papież Marcin V nie omieszkał przypomnieć tej sprawy Jagielle 
jeszcze w liście z 1422 r.10. Natomiast 6 lipca 1415 r., w dniu męczeń
skiej śmierci Jana Husa, uroczystą Mszę odprawił Mikołaj Trąba, co 
było szczególnie wymowne11. Z kolei jeszcze w lutym 1418 r. papież 
pisał m.in. do arcybiskupów: Gniezna, Pragi i Salzburga, przekazując 
znaną przecież powszechnie wiadomość, że na soborze potępiono 
naukę Husa, Wiklifa i Hieronima z Pragi. Przy okazji dołączył in
strukcję postępowania inkwizycyjnego12. Ponowił to wezwanie nie
długo później (1420) -  w oddzielnym piśmie do prymasa Trąby i jego 
sufraganów13. Zresztą to najprawdopodobniej z inicjatywy Mikołaja 
Trąby dodano dwie poprawki do instrukcji wizytacyjnej Mikołaja 
Kurowskiego, które odnosiły się do poszukiwania zwolenników here
zji husyckiej. Miało to miejsce zapewne jeszcze w trakcie obrad sobo
rowych14. Mimo tych kroków i wołań o groźbie husytyzmu, nie wy
kluczamy, że faktycznie husytów przez pewien czas lekceważono, 
skoro sam Długosz, wrogi przecież wobec tego ruchu, ich oddziały
wanie uważał za marginalne15. Niemniej zachowały się liczne ślady 
dotyczące konkretnych działań polskich biskupów wobec husytów po 
zakończeniu soboru w Konstancji. Omówił je szeroko P. Kras16, dla

10 Liber cancellariae Stanislai Ciołek. Ein Formelbuch der polnischen Königskanzlei 
aus der Zeit der hussitischen Bewegung, wyd. J. C a r o, t.2, Wien 1874, nr 115.
11 J. D. M a n s i ,  Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, t. XXVII, 
Venetiis 1783, s. 747. Mikołaj Trąba żywo interesował się później wydarzeniami 
czeskimi, a w 1416 zwrócił się nawet z prośbą do króla Wacława o uwolnienie pol
skiego studenta w Pradze -  zob: Codex epistolaris saeculi decimi quinti, t. 1, ed. 
A. S o k o ł o w s k i ,  J. S z u j s k i ;  t. 2-3, ed. A. L e w i c k i, Cracoviae 1876-1894 -  
t.2, nr 69 [Dalej: Cod. Ep.].
12 Rkps. 325, Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie; por. Bullarium Poloniae, t. 1-6, 
ed. S. K u r a ś ,  I. S u ł k o w s k a - K u r a ś, A. Wa j s ,  H. Wa j s ,  M.  K o w a l 
c z y k ,  P. S z c z a n i e c k  i, Romae-Lublini 1982-1998 - 1. 4, nr 201 [Dalej: BP].
13 Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, cz.2, wyd. F. P i e k o - 
s i ń s k i ,  Kraków 1883, nr 593 (list z 18 V 1420).
14 S. L i b r o w s k i ,  Wizytacje diecezji włocławskiej, c z .l: wizytacje diecezji kujaw
skiej i pomorskiej, t. I: Opracowanie archiwalno-źródłoznawcze, z. 1: Wstęp ogólny, 
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t.8:1964, s. 198-202.
15 Ioannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. I-III, Varsaviae 
1964-1973, lib. VI, X-XII, Varsaviae-Cracoviae 1985-2005 -  XI, s. 285-285 [Dalej: 
Annales]; Tamże, XI-XII, s. 202-206.
16 P. K r a s, Husyci, s. 99 i nn, 209 i nn, 243-264.
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tego podamy tylko te przykłady, które wydają się nam najbardziej 
charakterystyczne. Na marginesie dodajmy, że troska o obronę kraju 
i Kościoła przed husytyzmem, była też dla biskupów wygodnym pre
tekstem do usprawiedliwienia się przed papieżem Marcinem V, gdy 
ten oczekiwał ich przyjazdu na zwołany przez siebie sobór. W ten 
sposób udało się m.in. uniknąć kosztownej podróży. I tak np. w roku 
1423 przy całkowitej aprobacie Jagiełły członkowie polskiego episko
patu zrezygnowali z wyjazdu na sobór, twierdząc, że muszą zostać w 
kraju dla obrony wiary zagrożonej husytyzmem. W tym czasie jakiś 
anonimowy biskup, być może Oleśnicki, usprawiedliwiał swoją nie
obecność koniecznością obrony przed herezją17.

Jagiełło z tych samych powodów usprawiedliwiał arcybiskupa 
lwowskiego Jana Rzeszowskiego18. Marcin V zgodził się ponadto na 
prośby Witolda i króla, aby Maciej biskup wileński pozostał w swojej 
diecezji i nie jechał do Włoch19. Ostatecznie wyjechał tylko biskup 
poznański Andrzej Łaskarzyc20.

W najważniejszym w tym okresie ustawodawstwie kościelnym, 
czyli w statutach wieluńsko-kaliskich z 1420 r., szeroko zajęto się 
przeciwdziałaniem husytyzmowi. Zabraniano m.in. użyczania ambony 
nieznanym duchownym, a zwłaszcza przybyszom z Czech, informo
wano o procedurach współpracy z biskupami i inkwizycją21. Z pewno
ścią statuty te wiele zawdzięczają prymasowi Mikołajowi Trąbie i bi-

17 Cod. Ep., t .l, nr 58.
18 Tamże, nr 53.
19 Codex diplomaticus ecclesiae cathedralis necnon diocesis Vilnensis, t. 1, ed.
J. F i j a ł e k ,  W. S e m k o w i c z ,  Cracoviae 1932-1948, nr 87; Liber cancellariae 
Stanislai Ciołek, t.2, nr 131. Marcin postać Jakuba (de Paravesino) określił w liście do 
Witolda słowami: orator tuus et carissimi in Christo fili nostri Wfladislai) regis 
P(oloniae).
20 K. P i o t r o w i c z ,  Andrzej Łaskarz, Polski Słownik Biograficzny, t. 1, Kraków 
1935, s. 103-106 [Dalej PSB]; M. F r o n t c z y k ,  Andrzej Łaskarz z Gosławic herbu 
Godziemba biskup poznański, „Nasza Przeszłość”, t. 30:1969, s. 125-170; por.
K. O ż ó g, Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły 
(1384-1434), Kraków 2004, s. 280-284.
21 Statuty synodalne wieluńsko-kaliskie Mikołaja Trąby z r. 1420, wyd. J. F i j a ł e k ,  
A. V e t u i  an i, Kraków 1915-1920-1951, s. 6, 94-96. Sporządzono również wtedy 
specjalną instrukcję wizytacyjną dla wszystkich diecezji: Modus inquirendi super 
statu ecclesiae generalis z pierwszej połowy XV stulecia, ed. B. U 1 a n o w s k i, Scrip- 
tores Rerum Polonicarum, t. XIII, Kraków 1889, s. 199-200; S. L i b r o w s k i ,  Wizy
tacje, s. 198.
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skupowi poznańskiemu Andrzejowi Łaskarzycowi22. Wobec odzewu 
w Polsce na wydarzenia soborowe i pojawienia się głosów broniących 
czeskiego reformatora, Andrzej Łaskarzyc, zapewne niedługo po sy
nodzie kalisko-wieluńskim, w swoich statutach synodalnych czuł się 
wręcz zobligowany do zamieszczenia artykułu grożącego ekskomuni
ką zwolennikom Husa i tym, którzy głoszą sprzeciw wobec wyroku 
z Konstancji23. Również statuty diecezji wrocławskiej opierały się 
na postanowieniach z 1420 r.24. Kwestię husycką poruszyły ponadto 
w 1443 r. statuty synodalne biskupa chełmskiego Jana Biskupca. 
Biskup ten 3 lata wcześniej opracował też podręcznik dogmatyczno- 
apolegetyczny, mający za zadanie uwrażliwić duchowieństwo para
fialne na kwestie związane z herezją25. Bardzo możliwe, że był to 
bezpośredni oddźwięk na przyjęcie statutów wieluńsko-kaliskich 
przez prowincjonalny synod metropolii lwowskiej, zwołany w roku 
1440 przez arcybiskupa lwowskiego Jana Odrowąża, na którym obec
ni byli także Jan Biskupiec biskup chełmski, Piotr Chrząstowski bi
skup przemyski oraz Paweł z Bojańczyc biskup kamieniecki26. Nieste
ty nic więcej nie wiadomo o działaniach przeciw husytyzmowi sufira- 
ganów Odrowąża, niemniej dla tych biskupów nie był to chyba naj
większy problem, zważywszy -  po pierwsze -  na rzesze prawosław
nych zamieszkujące ich diecezje i po drugie -  na prawdopodobny brak 
husytów na tych terenach.

Szczególną troskę i obawę przed kaznodziejami husyckimi wykazał 
w swoich statuach diecezjalnych biskup krakowski Wojciech Jastrzę
biec, za co pochwalił go Marcin V27. Gdy Wojciech został prymasem,

22 T. S i 1 n i c k i, Arcybiskup Mikołaj Trąba, s. 126-127, 189; M. F r o n t c z y k ,  
Andrzej Łaskarz, s. 153; P. K r a s, Husyci, s. 212-213.
23 Statuta synodalia Andraei episcopi Poznaniensis, ed. Heyzman, [w:] Starodawne 
Prawa Polskiego Pomniki, t.5, Kraków 1878, s. XXVII; Statuta dioecesana ecclesiae 
Poznaniensis, wyd. J. S a w i c k i ,  [w:] Concilia Poloniae, t. VII, Poznań 1952, s. 157.
24 Statuta Alberti Jastrzębiec Epicopi Cracoviensis, ed. U. H e y z m a n ,  [w:] Staro
dawne Prawa Polskiego Pomniki, t.4, Kraków 1875, s. 77-79; J. S a w i c k i ,  Concilia 
Poloniae, t. X, Wrocław 1963, s. 121-123.
25 Tegoż, Concilia Poloniae, t. IV, Warszawa 1948, s. 173 i nn.
26 J. D r a b i n a ,  Episkopat Polski wobec husytyzmu, s. 75; J. S a w i c k i ,  Jan Bisku
piec, s. 119 przyp. 67.
27 Skarbiec Diplomatów papiezkich, cesarskich, królewskich, książęcych, uchwał 
narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego
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jego działalność w tym zakresie nie ustała28. W 1425 r. prymas Ja
strzębiec zwołując synod do Łęczycy, w liście do swoich sufraganów 
alarmował o husyckiej zarazie, która przeniknęła do wnętrza prowincji 
gnieźnieńskiej29. Rok później podczas osobiście przeprowadzonej 
wizytacji archidiecezji gnieźnieńskiej, udało się Jastrzębcowi schwy
tać mieszczanina Jana z Bolimowa, który posiadał heretyckie książ
ki30. Dodajmy na marginesie, że książki heretyckie znacznie oddzia
ływały na umysły współczesnych i często znajdowały się nawet 
w zbiorach klasztornych lub kapitulnych, m.in. dzięki konfiskacie, ale 
i potrzebie studiowania nowinek, a także, aby umieć walczyć na ar
gumenty z głosicielami herezji31. W związku z tym i podobnymi wy
darzeniami pozostaje zapewne list z 1430 r., gdzie prymas informował 
biskupa wrocławskiego Konrada o konieczności kontroli ksiąg będą
cych własnością księży32. Działalność antyhusycką w różnym zakresie 
i natężeniu kontynuowali także interesujący nas następcy Jastrzębca: 
Wincenty Kot oraz Władysław Oporowski33. Natomiast ze względu na

wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiej i ościenych im krajów, wyd. I. D a n i -  
ł o w i c z, t. 1, Wilno 1860, nr 1383; Modus inąuirendi, s. 216.
~8 J. S a w i c k i ,  Concilia Poloniae, t. X, s. 73; I. S u b e r a, Synody prowincjonalne 
arcybiskupów gnieźnieńskich. Wybór tekstów ze zbiorów Jana Wężyka z r. 1761, 
Warszawa 1981, s. 73; por. P. Kr as, Husyci, s. 218-220.
29 Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, ed. B. U 1 a n o w s k i, 
t. 1: Acta capitulorum Gneznensis, Posnaniensis et Vladislaviensis (1408-1530), t. 2: 
Acta iudiciorum ecclesiasticorum dioecesium Gneznensis et Poznaniensis (1403- 
1530), t.3: Acta iudiciorum ecclesiasticorum dioecesium Plocensis, Vladislaviensis 
et Gneznensis (1422-1533), Cracoviae 1894-1918 - 1. 2, nr 1189, s. 60-62.
30 Gnesner Hussitenverhöre 1450-1452, hrsg. von A. K u n k e l ,  „Mitteilungen des 
Instituts für Österreichische Geschichte”, 38:1920, nr 1; W. K ł a p k o w s k i ,  
Działalność kościelna biskupa Wojciecha Jastrzębca, Warszawa 1932, s. 64; 
G. L i c h o ń c z a k - N u r e k ,  Wojciech Jastrzębiec wobec ruchu husyckiego, s. 38.
31 M. H o r n o w s k a ,  H. Z d z i t o w i e c k a - J a s i e ń s k a ,  Zbiory rękopiśmienne 
w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1947, s. 364; E. P o t k o w s k i ,  Pismo i Społe
czeństwo w Polsce późnego średniowiecza, „Przegląd Humanistyczny”, 22:1978, z. 1-2, 
s. 35-52, 23:1979, z. 1, s. 41-55; por. T e g o ż ,  Książka rękopiśmienna w kulturze 
Polski średniowiecznej, Warszawa 1984; T e g o ż, Książka w społeczeństwie polskim 
schyłku średniowiecza (XIV-XV w.), „Przegląd Humanistyczny”, 26:1982, z. 1-2, s. 1-8; 
P. K r a s, Husyci, s. 87-88.
32 J. S a w i c k i ,  Concilia Poloniae, t. X, s. 127; G. L i c h o ń c z a k - N u r e k, Woj
ciech Jastrzębiec wobec ruchu husyckiego, s. 38-41; P. K r a s, Husyci, s. 259.
33 Zob. np.: Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, t. 2,
nr 383; Acta capitulorum Cracoviensis (1438-1523) et Plocensis (1438-1523) selecta,
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sprawy państwowe, nie mieli wiele czasu na bezpośrednie zaangażo
wanie się w problem zwalczania husytyzmu biskupi włocławscy: Jan 
Pełła i jego następca Jan Szafraniec. Ten drugi najprawdopodobniej ze 
względu na poglądy polityczne i rolę jako odgrywał w sprawach pań
stwowych. Dlatego zazwyczaj wyznaczał zastępców34. W I. poł. XV w. 
problematyka husycka była szczególnie żywa w działaniach innych 
członków polskiego episkopatu.

Znana jest ciekawa wymiana zdań w tej materii arcybiskupa gnieź
nieńskiego i Pawła Giżyckiego -  po uaktywnieniu się praktyk utra- 
kwistycznych w ziemi dobrzyńskiej. Prymas w 1440 r. nakazał swemu 
sufraganowi rozpoczęcie zdecydowanych działań przeciw heretykom, 
na co Giżycki zapytał Kota, po czym ma tych husytów rozpoznać 
(iqui essent heretici in civitate Plocensi) i prosił o dalsze instrukcje, 
także przez swego posła35. To z pozoru humorystyczne zdarzenie 
świadczyć może jednak o rzeczywistych problemach, jakie mieli bi
skupi w ściganiu zwolenników husytyzmu. Dotyczy to szczególnie 
diecezji płockiej, także w okresie po śmierci biskupa Pawła Giżyckie
go36. Giżycki widocznie nie mógł sobie poradzić z tym zadaniem, 
gdyż jeszcze w 1450 r. wikariusz generalny biskupa krakowskiego Jan 
Elgot (z Lgoty) pisał do niego, aby nie zwlekał z dalszą akcją przeciw 
husytom37. Elgot pisał też i do Oleśnickiego, aby ten interweniował

ed. B. U 1 an o w s k i, Archiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejętności, t. 6, 
Cracoviae 1891, nr 321,325; P. Kr as, Husyci, s. 86-87, 259-260. W 1450 na polece
nie prymasa Oporowskiego przesłuchiwano księdza Bernarda z Brzezin, który posia
dał heretycką książkę.
34 Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, t. 3, nr 504; por. 
Tamże, nr 479.
35 Acta capitulorum Cracoviensis (1438-1523) et Plocensis (1438-1523), nr 321,325.
36 W. G r a c z y k ,  Husytyzm w diecezji płockiej w latach 1439-1463, „Studia Płoc
kie”, t. 24:1996, s. 167-177; J. S e r c z y k ,  Husytyzm na Mazowszu w drugiej poi. XV 
wieku, „Studia z dziejów Kościoła w Polsce”, 1:1960, s. 166-171.
37 We wrześniu 1448 Oleśnicki powiadomił papieża o napadzie husytów na dobra 
biskupa płockiego, którzy poobcinali m.in. palce księżom. Zbigniew pisał w słowach 
jednoznacznie oddających jego stosunek do husytyzmu m.in. Audio renovar i et 
reviviscere pestem hereticam Hissitarum... Znalazło się tutaj także takie zdanie: lam 
bona temporada reverendi patris domini Pauli episcopi Plocensis, propterea, quod 
clericos communionis eorum ordinare noluit, igne et spolio vastata sunt (Cod. Ep., 
1.1 /II, nr 39). Biskup krakowski był doskonale poinformowany o tych wypadkach, 
zresztą pisał do niego w tej sprawie sam Giżycki, (Cod. Ep., 1.1 /II, nr 40). Oleśnicki 
namawiał razem z Elgotem ospałego biskupa płockiego do konkretnych działań przeciw
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w sprawie utrakwistów w ziemi dobrzyńskiej* 38. W tym kontekście 
trochę na wyrost brzmi zdanie F. Kiryka, który twierdził, że Giżyc
kiego z Oleśnickim „niewątpliwe łączyło [...] jedno: nienawiść do 
husytyzmu [...] i zapewne koncyliaryzm”39 40. Oleśnicki, największy 
wróg i tępiciel husytów wśród członków polskiego episkopatu w I. 
poł. XV, walczył bowiem z czeską herezją non solum diocesim suam 
sed etiam Universum Poloniae Regnum40 -  od samego momentu obję
cia stołecznej katedry. Już w liście z prośbą o swoją konfirmację do 
Marcina V, w trosce o ochronę krakowskiej diecezji, przyrzekał sta
nowczą walkę przeciw heretykom41. Papież nie omieszkał podzięko
wać mu za to 7 lat później42. Według Długosza w 1424 r. podczas 
spotkania z husytami w Wiślicy, biskup krakowski Zbigniew Oleśnic
ki miał doprowadzić do zrzucenia z mównicy czeskiego kaznodziei 
i wsadzenia go do więzienia. Ten sam hierarcha zadbał o to, żeby 
w ramach interdyktu pozamykano kościoły43.

W dobie powstania Swidrygiełły i rysującej się wojny z zakonem, 
biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki, w odróżnieniu od innych 
członków polskiego episkopatu, był zagorzałym przeciwnikiem soju
szu politycznego z husytami. W tej materii przejawiał postawę pryn
cypialną i nie zmienił zdania, nawet gdy większość członków rady 
koronnej w imię interesów państwa w dobie wojny z zakonem i Świ
dry g ie łłą -  widziała same korzyści w aliansie z Czechami.

W tych latach Oleśnicki urósł także do rangi osobistego wroga nie
doszłego króla czeskiego Zygmunta Korybutowieża. Gdy książę 
w 1431 r. najechał klasztor kartuski w Lechnicy, Oleśnicki szybko 
zorganizował wyprawę wojenną przeciwko niemu. Biskup przeisto

husytom. Elgot narzekał na głęboki sen biskupa (Cod. Ep., t.l, cz.2, dod. 7, nr 2). Elgot 
pisał także w tej sprawie do Mikołaja z Kielkowic. Por. P. K r a s, Husyci, s. 225.
38 Cod. Ep., t.l,  dod. II, s. 347-348.
39 F. K i r y k, Jakub z Dębna na tle wewnętrznej i zagranicznej polityki Kazimierza 
Jagiellończyka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, s. 28-29.
40 Zob. skreślone ręką Długosza słowa pochwały za działania przeciw husytom w ży
wocie biskupa: Catalogus episcoporum Cracoviensium, ed. I. P o l k o w s k i ,  
P. Ż y r t a, Opera Omnia, t. 1, Cracoviae 1887, s. 424.
41 Codex epistolaris Vitoldi Magni Ducis Lithuaniae 1376-1430, ed. A. P r o c h a 
s ka ,  Cracoviae 1882, nr 1095.
42 Cod. Ep., t.l,  nr 71; por. list Marcina V do Oleśnickiego drukowany w Kodeks 
Dyplomatyczny Małopolski, t. 4, wyd. F. P i e k o s i ń s k i ,  Kraków 1905, nr 1272.
43 Annales, XI, s. 200.
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czył się w tym momencie z dostojnika kościelnego w dowódcę woj
skowego. Od początku do końca kierował całą wyprawą, wysyłał 
wywiadowców i ostatecznie schwytał kilku ludzi Korybutowicza. 
Z księciem Zbigniew Oleśnicki spotkał się już na zamku krakowskim 
podczas słynnej dysputy teologicznej doktorów uniwersytetu krakow
skiego z czeskimi przedstawicielami. Oczywiście obaj adwersarze nie 
szczędzili sobie w następnych dniach złośliwości i dochodziło nawet 
do kłótni w obliczu królewskiego majestatu. Korybutowicz miał na
wet grozić krakowskiemu dostojnikowi kościelnemu zabójstwem. 
Kłótnie te spotkały się z dezaprobatą niektórych doradców królew
skich, uważających Zygmunta za cennego sojusznika44. Niestety, nie 
wiemy, czy wśród tych doradców był któryś z pozostałych członków 
polskiego episkopatu, choć raczej nie należy tego wykluczyć. Podczas 
pobytu husytów w Krakowie biskup Oleśnicki obłożył miasto inter- 
dyktem i mimo wielu głosów sprzeciwu, wytrwał w tym postanowie
niu, nawet po swoim wyjeździe do klasztoru mogilskiego. Z powodu 
postawy biskupa, czescy heretycy musieli podczas świąt wielkanoc
nych udać się do podkrakowskiego Kazimierza, a straż miasta Krako
wa pilnowała, by Czesi nie dostali się w obręb murów45.

Drugi raz Czesi spotkali się ze zdecydowaną postawą biskupa kra
kowskiego w 1432 r. Wtedy to posłowie husyccy stawili się w Pabia
nicach i zaoferowali Polakom sojusz przeciwko zakonowi. Powoływa
li się przy tym na przychylność, jaką cieszyli się podczas rozmów 
prowadzonych na forum soboru bazylejskiego. Ten argument w spo
sób widoczny oddziałał na zebranych członków polskiego episkopatu, 
co z wyrzutem wypomniał im Długosz. Według kronikarza w obecno
ści Czechów odprawiono nawet Mszę Świętą i dopuszczono ich do 
Bożej służby. Polscy biskupi swoją powagą mieli niejako firmować 
prowadzone w Pabianicach rozmowy, a oburzony Długosz nie 
omieszkał napisać: nescio qua pietate vel religione moti. Byli to: pry
mas Wojciech Jastrzębiec, biskup włocławski Jan Szafraniec, poznań-

44 Tamże, XI-XII, s. 17-21. Relacja o dyspucie jest znana także z listu króla Jagiełły 
do Zygmunta Luksemburskiego z kwietnia 1431. Zob. Urkundliche Beiträge zur 
Geschichte des Hussitenkrieges in den Jahren 1419-1436, Hrsg. F. P a 1 ac  ky, t. II, 
Praha 1873, nr 734. O osobistej niechęci Oleśnickiego do Korybutowicza może 
świadczyć m.in. jego list do Cesariniego -  Cod. Ep., t. 2, nr 204. Pamiętać też należy, 
że Korybutowicz poza tym poparł ostatecznie Świdrygiełłę.
45 Annales, XI-XII, s.20-22.
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ski Stanisław Ciołek oraz chełmski Jan Biskupiec46. Zawarto wówczas 
wyraźnie sformułowane przymierze polsko-czeskie47. Z pewnością 
polscy biskupi nie wystąpili tutaj jednak jako obrońcy herezji, gdyż 
należy przypomnieć, że Wojciech Jastrzębiec posiadał zgodę papieża 
Eugeniusza IV na prowadzenie rozmów z husytami i organizowanie z 
nimi dysput, a król został zwolniony przez papieża od zobowiązań 
wobec Luksemburczyka48.

Po zakończeniu spotkania pabianickiego posłowie czescy zostali 
odprowadzeni przez wojewodę lwowskiego Jana Mężyka z Dąbrowy 
i podkomorzego poznańskiego Piotra Korczboka w kierunku stolicy 
Królestwa. Mieli jednak ominąć Kraków, gdyż władca wiedział, cze
go może spodziewać się ze strony biskupa Oleśnickiego po ewentual
nym wkroczeniu posłów czeskich do miasta. Ponoć tylko lekkomyśl
ność polskiej eskorty spowodowała, że Czesi jednak wjechali do gro
du Kraka49. Ta wersja wydaje się jednak mało prawdopodobna. Wszak 
skoro rzeczywiście król wydał taki rozkaz, który później został zła
many, to najprawdopodobniej miało to miejsce z czyjejś inspiracji. 
Policzek dla posłów w czeskich i ewentualne zerwanie z nimi przy
mierza, z pewnością mógł być na rękę właśnie grupie stojącej przy 
biskupie krakowskim. Nie ma jednak żadnych dowodów na to, aby 
ktoś z otoczenia Oleśnickiego w sposób sugestywny namawiał Jana 
Mężyka i Piotra Korczboka do złamania królewskiego polecenia. 
Zresztą chyba tylko wysoka zapłata mogła ich skusić do takiego czy
nu, choć przyznajemy, że są to tylko teoretyczne dywagacje. W każ
dym razie Zbigniew Oleśnicki, mimo że przebywał poza Krakowem, 
szybko spowodował rzucenie interdyktu, którego przestrzegania mia
no bronić nawet aż do rozlewu krwi50. Zignorowano równocześnie 
listy prymasa i pozostałych biskupów w tej sprawie, przychylne Cze-

46 Tamże, s. 57-59.
47 Cod. Ep., t.2, nr 207.
48 BP, t.5, nr 155; J. D r a b i n a ,  Episkopat Polski wobec husytyzmu, s. 72; por. 
E. M a l e c z y ń s k a ,  Rola polityczna królowej Zofii Holszańskiej na tle walki stron
nictw w Polsce w latach 1422-34, Lwów 1936, s. 99 i nn; T e j  ż e , Społeczeństwo 
polskie pierwszej połowy XV wieku wobec zagadnień zachodnich. Studia nad dyna
styczną polityką Jagiellonów, Wrocław 1947, s. 131.
49 Annales, XI-XII, s. 58-59.
50 Cod. Ep., 1.1, nr 80; Kodeks Dyplomatyczny Małopolski, t. 4, nr 1289 (uczyni! to 
wikariusz in spiritualibus Oleśnickiego Andrzej Myszka).
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chom. Tym samym husyci musieli jak niepyszni wyjechać z Krakowa. 
Spowodowało to gniew króla i biskupów na krakowskiego hierarchę. 
Interweniował w tej sprawie u Oleśnickiego sam Włodkowic, zarzuca
jąc mu, że jego drogi z królem się rozchodzą, a heretycy są przecież 
i tak lepsi od krzyżaków51. Król za namową niektórych doradców 
zagroził nawet Oleśnickiemu w Wiślicy usunięciem z biskupstwa, tak 
jak uczynił to z Piotrem Wyszem. Z gorącej wymiany zdań wywiązała 
się zgoda na przedstawienie racji zwaśnionych stron poprzez naukową 
dyskusję. Stronę biskupa krakowskiego reprezentowali doktorzy kra
kowskiego uniwersytetu, a królewską dwaj biskupi: włocławski Jan 
Szafraniec i chełmski Jan Biskupiec oraz przyszły następca Szafrańca 
na stolicy biskupiej, ówczesny podkanclerzy Władysław Oporowski52.

Sytuacja z pewnością była niezwykle interesująca: z jednej strony 
biskup przeciwstawiający się królowi i jego przymierzu z husytami 
w imię obrony czystości wiary, z drugiej broniący racji monarchy 
bądź co bądź strażnicy tejże samej wiary. W każdym razie żadna ze 
stron nie przekonała drugiej, a do otoczenia biskupa krakowskiego 
doszły nawet pogłoski, że króla namawiano do uśmiercenia krnąbrne
go oponenta. Śmierć jednak nie dosięgła biskupa, który nie omieszkał 
następnego dnia skarcić króla, że ten toleruje w swojej obecności cze
skiego kapłana.

Przyszły kardynał zabronił zatem władcy spotkań z heretykiem, 
ajem u samemu zakazał głoszenia kazań53. Co więcej, w 1433 r. to 
zapewne Oleśnicki przyczynił się do zamknięcia dróg, aby husyci nie 
mogli przejść na stronę węgierską54. I jeszcze jedna sprawa: w roku 
1434 r. przed wyjazdem na sobór, biskup groził królowi, że wyjawi 
w Bazylei prawdę o jego uczynkach, a zatem teoretycznie mogła to 
być czytelna aluzja do miękkiego serca króla wobec husytów w ostat
nich latach, jak chce tego J. Drabina55, ale wydaje się, że akurat tutaj

51 List do Oleśnickiego wydany przez K. G ó r s k i e g o  [w:] „Zeszyty Tow. Nauko- 
wego Toruńskiego”, 29:1964, s. 152-170; E. M a l e c z y ń s k a ,  Społeczeństwo pol
skie, s. 130.
52 Annales, XI-XII, s. 59-62.
53 Tamże.
54 Tamże, s. 82. Zob. też: list panów polskich do Węgrów sygnowany przez Oleśnic
kiego i Mikołaja kasztelana i starostę krakowskiego: Cod. Ep., t. 2, nr 215.
55 J. Drabina, Episkopat Polski wobec husytyzmu, s. 73.
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jest to dowodzenie zbyt daleko idące, zwłaszcza, że biskup w swoim 
przemówieniu nie wspominał nic o sprawach husyckich56.

Wspomniane wyżej wydarzenia czynią z Oleśnickiego, w myśl 
założenia Długosza, postacią heroiczną, która jako jedyna przeciw
stawiła się herezji, mimo że inni polscy dostojnicy i sam król pakto
wali z Czechami. Można tutaj skonstatować, iż mimo zabiegu morali
zatorskiego Długosza, postawa biskupa krakowskiego w dużej mierze 
mogła właśnie tak wyglądać, gdyż Oleśnicki swój antyhusytzm wy
wodził z osobistych przekonań. Poza tym, jak  wiadomo, wrogość 
wobec husytyzmu tego hierarchy potwierdzają również i inne źródła. 
Bardzo znamienny jest list biskupa krakowskiego do Cesariniego ze 
stycznia 1432 r., gdzie Oleśnicki porównywał husytyzm z prawosła
wiem. Biskup znalazł wiele wspólnych cech, jak: słaba kondycja ma
terialna duchowieństwa, kwestie eucharystyczne (Komunia pod obie
ma postaciami) i językowe57. Co szczególnie ważne, Zbigniew nie
bezpieczeństwo sojuszu prawosławia z husytami widział w chwili 
odkrycia kontaktów listownych Korybutowicza i taborytów ze Świ- 
drygiełłą. Wspomniane listy, jako dowód tych relacji, Jagiełło przesłał 
zresztą Zygmuntowi Luksemburskiemu58.

W porównaniu z postawą biskupa krakowskiego w szczególnym 
kontraście jawi się postępowanie pozostałych polskich biskupów, mają
cych inne zdanie w sprawie sojuszu z husytami. W tym kontekście na
leży jednak podkreślić ich szczególną troskę o losy państwa. Szukali 
oni porozumienia z Czechami, aby móc przeciwstawić się krzyżakom 
sprzymierzonym ze zbuntowanym Swidrygiełłą. Z tego punktu widze
nia, to oni mieli rację, nie zaś krakowski hierarcha, który szlachetne 
doktrynerstwo przeciwstawił żywotnym interesom bieżącej polityki.

W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na bezkompromiso
we działania inkwizycyjne Oleśnickiego. Szczególnie te skierowane 
wobec Henryka Czecha z Pragi w 1429 r.59 i Andrzeja Gałki z Dob-

56 Annales, XI-XII, s. 110-113.
57 Cod. Ep., t.2, nr 204.
58 P. K r a s, Husyci, s. 221.
59 Cod. Ep., t.2, nr 76; por. A. B i r k e n m a j e r ,  Sprawa magistra Henryka Czecha, 
„Colectanea Theologica”, 17:1936, s. 419-420. Sąd inkwizycyjny pod kierownictwem 
Oleśnickiego i inkwizytora Jana z Krakowa skazał Henryka na karę śmierci, zamie
nioną ostatecznie pod naciskiem dworu królewskiego na dożywocie: por. P. Kr a s ,  
Husyci, s. 245-246.
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czyna60, który w 1449 r. salwował się ucieczką na Śląsk, obawiając 
się, chyba w dużej mierze słusznie, śmierci z powodu działań biskupa 
krakowskiego61. Oleśnicki nie ustępował bowiem w doprowadzeniu 
zbiega przed sąd inkwizycyjny i nawiązał w tej sprawie koresponden
cję z biskupem wrocławskim Piotrem Nowakiem oraz z książętami 
śląskimi. Dodajmy, że pod presją Oleśnickiego władze Uniwersytetu 
musiały kontrolować obieg książki na uczelni62.

Nie wiemy, ile osób poniosło śmierć w wyniku przedsięwziętych 
przez Zbigniewa Oleśnickiego kroków przeciw husytom i podejrza
nym o herezję -  i czy rzeczywiście w praktyce pierwszy polski kardy
nał był aż tak skuteczny, jakby sobie tego życzył. W każdym razie 
biskup był widocznie zadowolony ze swojej działalności, skoro w 
liście do szlachty czeskiej w 1447 r. chwalił się, że herezjarchów 
wtrąca się w Polsce do więzienia i pali na stosie: Nos etenim, universi 
Regni Polonie pontifîces, huiuscemodi homines virga apostolica de 
hac nostra patria eliminamus et expellimus, et de heresi suspectos aut 
ignem subire aut in perpetuis statuimus mori carceribus63. Oleśnicki 
był też wyjątkowo skrupulatny w doborze współpracowników, otacza
jąc się duchownymi i uczonymi słynącymi ze swoich poglądów anty- 
husyckich, jak  choćby Andrzej zKokorzyna, Benedykt Hesse, Miko
łaj Tempelfeld, Jan Elgot, czy Andrzej Myszka64. Biskup dbał również 
o odpowiedni poziom wykształcenia i duszpasterstwa podległego mu 
kleru, aby ten mógł się przeciwstawić przenikaniu nowinek husyckich.

60 Zob. np. J. G a r b a c i k, Gałka Andrzej, PSB, t. 7, s. 255-258; S. K o l b u s z e w -  
s k i, Herezja kanonika Jędrzeja Gałki, Wrocław 1964; P. Kr a s ,  Polski Lołlard czy 
husyta? Spór o herezję mistrza Andrzeja Gałki z Dobczyna, Lublin 1993, (mps pracy 
magisterskiej w Bibliotece KUL). W 1448 Gałka stanął przed sądem biskupa Ole
śnickiego, ponosząc początkowo łagodną karę -  półroczna pokuta u cystersów 
w Mogile i rezygnacja z kanonii św. Floriana. Jednak na polecenie Elgota doszło do 
rewizji w mieszkaniu Gałki, który uciekł na Śląsk -  Cod. Ep., t.l, nr 63. Większość 
krakowskich profesorów odcięła się od Gałki, o czym poinformowała biskupa wro
cławskiego Piotra Nowaka -  Codex diplomaticus Universitatis studii generalis Cra- 
coviensis, t. 2, ed. Ż. P a u l i ,  Cracoviae 1873, nr 154. Nadmieńmy, że Gałce nie 
pomogła próba ukrycia części heretyckich kodeksów: Tamże, nr 159.
61 Tamże, nr 157. Andrzej Gałka pisał też do Oleśnickiego, że mimo niszczenia pism 
Wiklifa, jego nauki mogą być studiowane dzięki pracy Tomasza Nettera.
62 Tamże, nr 151-152.
63 Cod. Ep., t. 3, nr 12.
64 P. K r a s, Husyci, s. 247-248.
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Wspierała go w tym wydatnie Stolica Apostolska, jak np. wtedy, gdy 
prosił Marcina V o 8 altarii dla duchownych-spowiedników, biegłych 
w Piśmie Świętym, mogących przeciwstawić się herezji65. Już jako 
kardynał krakowski, Zbigniew Oleśnicki wiązał wielkie nadzieje 
z zaproszonym przez siebie Janem Kapistranem, który przebywał 
w Krakowie od roku 1453 do 1454. Jeszcze w 1451 r. Oleśnicki zwra
cając się do Kapistrana podkreślił, że jego przybycie przyczyni się do 
umocnienia Kościoła, zagrożonego przez husytyzm i prawosławie66. 
Podobnie wyrażał się Jan Elgot w liście z tego okresu do ordynariusza 
wrocławskiego Piotra Nowaka67.

Zaciekłych przeciwników husytyzmu wśród polskiego episkopatu 
było więcej. Wyróżniał się biskup poznański Andrzej z Bnina68, jed
nak należy pamiętać, że jego poprzednicy: Stanisław Ciołek, a zwłasz
cza Andrzej Łaskarzyc -  również odznaczyli się na tym polu; choć 
przyznajmy -  Ciołek czynił to bardzo nieudolnie, mimo złożonej jesz
cze w 1433 r. przysięgi w obecności członków poznańskiej kapituły, 
że nie ustanie w tępieniu husytyzmu jako herezji69. Biskup Ciołek 
potrafił nawet skarżyć się królowi, że husyci grozili mu i zmusili go 
do opuszczenia diecezji. Prosił w związku z tym o pomoc70. Jego po
zycja była o tyle trudna, że czołowy jego przeciwnik, sędzia poznań
ski Abraham Zbąski, obwołał się samozwańczo przywódcą szlachty 
wielkopolskiej w walce z klerem o dziesięciny, co zaostrzyło konflikt 
z biskupem, zwłaszcza na zjeździe sieradzkim w maju 1436 r.71. Nie

65 BP, t. 5, nr 2075.
66 Annales, XII: 1445-1461, s. 111; por. Cod. Ep., t.3, nr 70-71 (Appendix).
67 Tamże, t. 1, nr 117.
68 J. N o w a c k i, Biskup Andrzej Bniński w walce z husytami ze Zbąszynia. Nieznane 
karty z procesów husyckich roku 1439, „Roczniki Historyczne”, R.10:1934, s. 248- 
278; M. M a s t y ń s k a ,  Biskup Andrzej z Bnina, cz. 1, „Roczniki Historyczne”, 
R.9:1933, s. 177-198; T e j ż e ,  Biskup Andrzej z Bnina, cz. 2, „Roczniki Historyczne”, 
R.10:1934, s. 1-47; por. P. K r a s, Husyci, s. 62-64, 253-257.
69 Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, t. 1, nr 107 (sprawa 
przyrzeczenia z 1433); por. Z. K o w a I s k a, Stanisław Ciołek (zm. 1437). Podkancle
rzy królewski, biskup poznański, poeta dworski, Kraków 1993, s. 128-129; por. 
P. Kras, Husyci, s. 118-129, 250-252. Ciołek w liście do Franciszka, doktora dekretów 
przyznał, że errores et hereses ac multa mala hic in nostra diocesi surrexerunt. 
Zob.: Rkps BJ 7759, k. 49v.
70 Cod. Ep., t. 1, s. 346.
71 Rkps BJ 7759, k. 44r-45r.
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pomogły więc kary ekskomuniki i rzucane interdykty, gdyż Zbąski, 
chroniący husyckich kapłanów, wdarł się do kurii biskupiej i zagroził 
Stanisławowi śmiercią, tak że ten musiał uciekać do Krakowa, a póź
niej na Mazowsze72. Król, zapewne z inspiracji Oleśnickiego, ale mo
że i Kota, napisał w związku z tym gwałtowny list do Zbąskiego, żą
dając porzucenia tych praktyk podpadających pod crimen laesae ma- 
iestatis73. Dopiero następca Ciołka, Andrzej z Bnina, okazał się na tyle 
nieustępliwy, że zmusił do kapitulacji Abrahama Zbąskiego. Biskup 
nie wahał się użyć wszystkich środków, jakie miał do dyspozycji, 
łącznie z najazdem pocztu 900 zbrojnych na Zbąszyń i spaleniem 
5 kapłanów husyckich74. Ostatecznie Abraham, dopiero po drugiej 
przysiędze, uznał się za pokonanego i wyrzekł się zgubnej herezji, 
obiecując przy okazji, że wygna chroniących się w jego dobrach hu
syckich duchownych i przywróci prebendy katolickim księżom75. Po 
tym zwycięstwie biskup poznański nie zaprzestał walki z herezją 
i w następnych latach doprowadził do przesłuchania i aresztowania 
wielu osób podejrzanych o sprzyjanie husytyzmowi76. Znany jest na
wet przypadek rajcy zbąszyńskiego Mikołaja Griinberga, który jako że 
nie wyrzekł się swoich poglądów, to przed 1470 r. skończył na stosie 
umierając straszną śmiercią77.

Na zakończenie wymieńmy jeszcze jeden znamienny przykład poka
zujący stosunek polskich hierarchów wobec husytyzmu. Otóż na syno
dzie łęczyckim w 1441 r. polscy biskupi jako jeden z głównych warun
ków przystąpienia do obediencji bazylejskiej -  wymienili uznanie Wła
dysława królem Węgier, oraz odwołanie dekretu soborowego, dotyczą
cego możliwości przyjmowania komunii po obiema postaciami78.

72 Annales, XI-XII, s. 205-206.
73 Rkps BJ 7759, k. 49v-50v.
74 Annales, XI-XII, s. 205-206.
75 Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, t. 2, nr 1102; por. 
przypomnienie Zbąskiemu przez biskupa o wcześniejszym przyrzeczeniu z Buku: 
Tamże, nr 1099.
76 Tamże, nr 1111, 1116, 1120, 1138, 1141, 1143-1145, 1151. Szerzej w tej sprawie 
zob. P. K r a s, Husyci, s. 255-257.
77 Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, t.2, nr 1253, 1330; zob. 
też: Acta causarum konsystorza poznańskiego z lat 1439-1440 i 1447, [w:] J. N o w a c k i, 
Biskup poznański Andrzej Bniński w walce z husytami, s. 267-278, nr 18-20.
78 S. Ha i n ,  Wincenty Kot, prymas Polski 1436-1448, Poznań 1948, s. 157-158; 
J. K ł o c z o w s k i ,  Europa słowiańska w XIV-XV wieku, Warszawa 1984, s. 237.
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Z powyższych wywodów wynika, że polski episkopat stale walczył 
na różne sposoby z herezją husycką, jednak intensywność tej walki 
często zależała od chęci miejscowych ordynariuszy, ale też i od rze
czywistego występowania husytów na polskich ziemiach. Poza tym 
biskupi na ogół nie godzili się na wspomaganie pieniężne krucjat an- 
tyhusyckich79. Stąd rację miał J. Drabina, uważając, że episkopat 
„nawołując gorliwie do walki z herezją, nie był skory ją  finansować80. 
Niektórzy historycy dokonując próby syntezy postaw polskich bisku
pów wobec husytyzmu, niesłusznie włączają do grona przeciwników 
tej herezji pewnych biskupów metropolii lwowskiej, którzy wszak 
często nie mieli jeszcze stałej siedziby w swojej diecezji, ich działal
ność w źródłach jest mikroskopijna -  i nie ma żadnych dowodów na 
ich rzekome antyhusyckie wystąpienia.

I tak np. Cz. Bartnik skonstatował, że: przeciwko husytyzmowi 
w aspekcie religijnym wypowiedzieli się biskupi: Oleśnicki, Łaska- 
rzyc, Ciołek, Andrzej z Bnina, Jakub z Kurdwanowa, Jan Kropidło, 
Jan Pełła, Jan Biskupiec, Zbigniew biskup kamieniecki, ordynariusz 
kijowski Michał Trestka, biskupi przemyscy Maciej i Janusz z Lubie
nia, a także ordynariusz włodzimierski Grzegorz Buczkowski, i łucki 
Andrzej z Płońska. Z kolei prymasi: Trąba, Jastrzębiec i Oporowski 
zajmowali stanowisko umiarkowane81. Uważamy, że powinno się 
wystrzegać takich uogólnień, a postawę poszczególnych biskupów 
oceniać dopiero po bardziej szczegółowej analizie ich działalności.

79 Zob. np. Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, t. 1, 
nr 1567, 1574. Interesująco przedstawia się sprawa żądania skierowanego do prymasa 
Trąby i Andrzeja Łaskarzyca przez króla o zapłacenie 5000 florenów na krucjatę (1422). 
Ponadto papież pisał do arcybiskupa lwowskiego Jana Rzeszowskiego w 1424, że król ma 
upoważnienie do ściągania pieniędzy z kleru, jednak gdyby monarcha nie wywiązał się 
z wyprawy przeciw husytom, należy zebranych kwot nie wypłacać Z kolei w 1425 
Marcin V indagował Rzeszowskiego, że Jagiełło zapewnił go przez posła, iż podejmie się 
krucjaty. Dlatego, gdyby do niej doszło, należy jednak wypłacić mu obiecane sumy. Wo
bec żądań władcy ostro wystąpił na synodzie łęczyckim w 1425 biskup płocki Stanisław 
Pawłowski, dowodząc, że nie podlega królowi polskiemu, ale mazowieckim Piastom. 
Natomiast Jagiełło żalił się Eugeniuszowi IV w 1431, iż kler nie chce płacić obiecanych 
danin: J. D r a b i n a, Episkopat Polski wobec husytyzmu, s. 69, przyp. 23-25.
80 Tamże, s. 69-70.
81 Cz. B a r t n i k ,  Rzym a stosunki czesko-polskie za Władysława Jagiełły (1386- 
1434), Lublin 1993, s. 76-77. Autor do przeciwników husytyzmu zaliczył także Jaro
sława sufragana krakowskiego, błędnie nazywając go biskupem łuckim.
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Na zakończenie warto zauważyć, że problem postawy polskich 
biskupów wobec husytyzmu wymaga dalszych badań, zwłaszcza 
w kontekście działalności duszpasterskiej XV-wiecznych biskupów.

TOMASZ GRAFF

Les évêques de la monarchie jagellonne 
face à l’hérésie hussite à la moitié du XVe siècle

Résumé

L’article présente l’attitude des évêques polonais face à l ’hérésie hussite à la 
moitié du XVe siècle -  problème évoqué déjà maintes fois dans l’historiographie 
polonaise. L’auteur analyse l ’influence et l’étendue de l’hérésie, ainsi que certaines 
démarches des hiérarques confrontés à cette menace - dans le domaine de la législa
tion sacerdotale et celui des actions concrètes de l’inquisition.

Il s ’avéra que l’hussitisme fut généralement condamné, et ses adeptes furent so
umis à l ’inquisition, dont l ’étendue était variée. Les évêque ne partageaient pas tous la 
même ferveur pour la lutte contre les hussites -  certains n’auraient pas considéré cette 
hérésie en tant que particulièrement dangereuse. Cependant, l’évêque cracovien 
Zbigniew Oleśnicki, fut un fervent ennemi de l’hussitisme, tout comme l’évêque de 
Poznań, Andrzej de Bnin. Il employa tous les moyens pour lutter contre cette hérésie, 
mais il veilla aussi à ce que, ni la monarchie ni les évêques, ne s ’allient avec les 
Tchèques hussites. Cette situation fut longtemps d’actualité, y compris au début des 
années trente du XVe siècle -  au moment où, dirigée contre l’Ordre teutonique et 
Swidrygiełło, cette alliance aurait pu être avantageuse pour la politique polonaise. 
Oleśnicki ne le prit pas en compte et ne renonça aucunement à prononcer l’interdit.

À la fin, l ’auteur signale que ce sujet demande des compléments de recherches 
détaillées, en liaison particulière avec le travail pastoral des membres de l’épiscopat 
polonais.

Traduction: Iwona Bartosz-Przybyło

TOMASZ GRAFF -  ur. 1977 r. w Wadowicach; historyk Kościoła, stypendysta ME- 
NiS i Funduszu im. S. Estreichera (UJ). Prowadzi zajęcia na Wydz. Historii Kościoła 
Papieskiej Akademii Teologicznej. Nauczyciel historii w Krakowskim I LO. Współ
autor komentarza do Annales Jana Długosza; autor artykułów o polskim Kościele 
w średniowieczu oraz szkiców dziejów Wadowic. Napisał książkę Episkopat monar
chii jagiellońskiej w dobie soborów powszechnych XV wieku (w druku).
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BAZYLIAŃSKI KLASZTOR ŚW. ONUFREGO 
W ŁAWROWIE W XVII-XVIII WIEKU

Stan badań

Monaster św. Onufrego w Ławro wie należał do najstarszych i naj
większych męskich klasztorów reguły św. Bazylego Wielkiego na tere
nie eparchii przemyskiej i zarazem jednych z najstarszych na ziemiach 
ruskich. Mimo to literatura poświęcona jego historii przedstawia się dość 
skromnie. Większość opracowań powstała w środowisku związanym 
z zakonem bazyliańskim i opublikowano je w wydawanych przez bazy
lianów w latach 1924-1939 Zapiskach sv. Po
II wojnie światowej seria ta ukazywała się w Rzymie pod tytułem Ana- 
lecta Ordinis S. Basilii Magni. Publikacje te mają ogromną wartość ze 
względu na wykorzystanie materiałów zgromadzonych w archiwum 
klasztornym. W XX w. źródła te uległy rozproszeniu i większość z nich 
znajduje się dzisiaj poza granicami Polski. Do takich właśnie publikacji 
źródłowych należały artykuły o. M. Wawryka, o. I. Luba, M. Andrusia- 
ka, I. Filipczaka i o. R. Łukana1. We wspomnianych seriach wydawni
czych publikowano również artykuły syntetyczne poświęcone klaszto
rom bazyliańskim w eparchii przemyskiej lub szerzej w Galicji autor
stwa I. Krypjakiewicza, M. Hołubca i o. B. Bałyka2.

1 M. V a v r i k, Lavrivska chronika (1771-1882), „Analecta Ordinis S. Basilii Magni”, 
(dal. Analecta OSBM), sériés II, sectio II, vol. II, fasc. 1-2:1954, s. 65-94; fasc. 3-4: 
1956, s. 408-413; I. L u b, Lavrivskij pomjanikXw., „Zapiski Ćina sv. Vasili- 

ja Velikogo”, (dal. Zapiski Ć S W ), t. VI, vip. 1-2:1935, s. 313-317; M. A n d r u -  
sj ak, Zapisnik mitr. Jurija Vinnickogo z 1706 r., „Zapiski Ć S W ”, t. IV, vip. 1-2: 
1931-1932, s. 180-204; 1. P i l i p ć a k ,  R. L u k a n ,  C.k. okruzna golovna skola v 
Lavrovi 1788/1789-1910/11, ,  Analecta OSBM”, senes II, sectio II, vol. V:1967, s. 1-17.
2 I. K r i p j a k e v i ć, Serednevicni monastiri v Galićini, „Zapiski Ć S W ”, t. II, vip. 
1-2:1926, s. 70-105; M. G o 1 u b e c, Materijali do katalogu vasilijanskich monastiriv

„Nasza Przeszłość” t. 109: 2008, s. 55-85.
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Najobszerniejszym całościowym omówieniem dziejów ławrow- 
skiego monasteru była publikacja M. Hołubca, zamieszczona w latach 
1926-1927 w przywołanym już wydawnictwie bazyliańskim3. Opra
cowanie to, oparte na źródłach rękopiśmiennych i drukowanych, doty
czy powstania monasteru, podstaw materialnych i jego znaczenia dla 
eparchii przemyskiej. We wstępie autor scharakteryzował dotychcza
sową literaturę poświęconą klasztorowi w Ławrowie.

Z kolei o architekturze cerkwi klasztornej pw. św. Onufrego 
w Ławrowie traktował artykuł W. Syczyńskiego4. Spośród literatury 
przedmiotu warto zwrócić uwagę na publikację A. Kuczery poświę
coną Samborszczyźnie5. W pierwszym tomie tego opracowania autor 
przytoczył informacje dotyczące Ławrowa, oparte jednak głównie na 
ustaleniach M. Hołubca. Dużą pomocą w nakreśleniu dziejów mona
steru ławrowskiego służyły ogólne publikacje związane z sytuacją 
klasztorów bazyliańskich na terenie Rzeczypospolitej6.

W niniejszym opracowaniu wykorzystano akta przechowywane we 
Lwowskiej Bibliotece Akademii Nauk Ukrainy im. W. Stefanyka, Cen
tralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie, 
Archiwum Państwowym w Przemyślu i Krakowie oraz w Bibliotece 
Narodowej w Warszawie.

Początki monasteru

Ławrów położony jest na południowy zachód od Starego Sambora, 
nad rzeką Leniną. W 1785 r. miejscowość zamieszkiwało jedynie

u G a l i ć i n i ,„Zapiski Ć S W ”, t. III, vip. 1-2:1928, s. 165-170; B. B a l i k, Monastiri
peremiskoj eparchii za vladictva InnokentijaVinnickogo (¡679-1700), „Analecta 
OSBM”, series II, sectio II, vol. III: 1958, s. 69-97.
' M. G o I u b e c, Lavriv. Istorićno-archeologićna studija, „Zapiski Ć S W ”, t. II, vip. 
1-2:1926, s. 30-69; vip. 3-4:1927, s. 317-335.
4 V. S i ć i n s k i j ,  Architektura Lavrova, „Analecta OSBM”, series II, sectio II, vol. 
V: 1967, s. 193-224.
5 A. K u c z e r a ,  Samborszczyzna. Ilustrowana monografia miasta Sambora i eko- 
nomji Samborskiej, t. I, Sambor 1935, s. 92-93, 425-429.
6 M. V a v r i k, Naris rozvitku i stanu vasilijanskogo ćina XVII-XX st. Topografićno-
statistićna rozvidka, „Analecta OSBM”, series II, sectio I, vol. XL: 1979; M. P i -
d ł y p c z a k - M a j e r o w i c z ,  Bazylianie w Koronie i na Litwie. Szkoły i książki 
w działalności zakonu, Warszawa-Wroclaw 1986; L. B i e ń k o w s k i ,  Organizacja 
Kościoła wschodniego w Polsce, w: Kościół w Polsce, t. II: Wiek XVI-XVIII,
red. J. K ł o c z o w s k i ,  Kraków 1969.

BAZYLIAŃSKI KLASZTOR ŚW. ONUFREGO W ŁAWROWIE 57

ok. 224 mieszkańców, w zdecydowanej przewadze Rusinów. Klasztor 
znajdował się na lewym brzegu rzeki, u stóp góry św. Jana, w miejscu 
trudno dostępnym ze względu na zalesienie i liczne strumienie oraz 
potoki. Pod względem przynależności kościelnej parafia w omawia
nym okresie przynależała do unickiego dekanatu starosamborskiego7.

Etymologia nazwy miejscowości była niejednoznaczna, chociaż 
związana z monasterem. Według pierwszej z hipotez nazwa wywodzi
ła się bowiem od greckiego słowa ławra, którą określano właśnie 
klasztory mnisze. Dosłownie wyrażenie to oznaczało część miasta 
otoczoną murami. W czasach wczesnochrześcijańskich tak określano k 
ogrodzenie klasztoru. Najstarsze ławry w Palestynie skupiały mni
chów mieszkających w oddzielnych celach wokół jednej świątyni 
i poddanych zwierzchnictwu przełożonego klasztoru. Do najbardziej 
znanych ławr należały klasztory św. Teodozego i św. Saby w Palesty
nie oraz św. Atanazego na górze Athos. Na ziemiach ruskich określe
nie takie posiadał najstarszy monaster kijowsko-pieczerski8.

Według tradycji, utrwalonej w kronice klasztornej, założycielem 
monasteru miał być w 1172 r. bliżej nieokreślony ks. Ławr. Od jego 
imienia miała też wziąć nazwę miejscowość. Właściwą fundację za
wdzięczał ośrodek ks. Lwu Daniłowieżowi. Jej datę określono na 
1292 r. Dokument, w którym pojawiły się te informacje, określony 
jako gramota ks. Lwa, był fasyfikatem sporządzonym w I połowie 
XVI w. Mimo to początki klasztoru sięgały czasów ruskich, a w tra
dycji miejscowej monaster nazywany był książęcym 9.

7 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. 
F. S u l i m i e r s k i ,  B. C h l e b o w s k i ,  W. W a l e w s k i ,  t. V, Warszawa 1884, 
s. 613-614; Z. B u d z y ń s k i ,  Ludność pogranicza polsko-ruskiego w drugiej poło
wie XVIII wieku, t. II: Dokumentacja statystyczna i kartograficzna, Przemyśl- 
Rzeszów 1993, s. 226; W. K o 1 b u k, Kościoły Wschodnie w Rzeczypospolitej około 
1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin 1998, s. 265-267.
8 A. M i r o n o w i c z ,  Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej, 
Białystok 2001, s. 38; tenże, Życie monastyczne w dawnej Rzeczypospolitej, w: Życie 
monastyczne w Rzeczypospolitej, red. A. M i r o n o w i c z ,  U. P a w l u c z u k ,  
P. C h o m i k, Białystok 2001, s. 100.
9 Ławrowem nazywa się, że od J.OO. wielkich xiążąt ruskich Ławra (najpierwej) 
w roku 1172 był założonym. W późniejszych czasach od Lwa, syna króla Daniela, 
synowca wielkiego xiążęcia Ławra, pierwszego fundatora, a prawnuka wielkiego cara 
Włodzimierza 1292 Roku 8 października pod tytułem S. Onufrego pustelnika, żadnej 
nie wkładając obligacji, iedynie tylko dla chwały Najwyższego zafundowany został.
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Pierwsze autentyczne wzmianki o klasztorze ławrowskim pocho
dziły z XV w. i znajdowały się w dokumencie króla Władysława Ja
giełły z 1405 r. zatwierdzającym uposażenie prawosławnego biskup
stwa przemyskiego. Wśród dóbr władyctwa wymieniony był również 
Ławrow monaster sancti Onewrzego10 11. Z kolei w piśmie starosty Sam
borskiego Staszka z Dawidowa z 21 I 1422 r. jako świadek występo
wał namiestnik ławrowski i starcy ławrowscyu .

Przynależność kościelno-administracyjna

Klasztory bazyliańskie, mające charakter kontemplacyjny, nie były 
połączone stałymi więziami organizacyjnymi. W dziedzinie spraw 
kościelnych podlegały w zasadzie tylko zwierzchnictwu biskupów, 
w których diecezjach się znajdowały. Niezależność monasterów była 
czasami ograniczana przez fundatorów -  patronów, którzy zastrzegali 
dla siebie prawo mianowania zwierzchników wspólnot (ihumenów lub 
archimandrytów), dysponowali uposażeniem monasterów, czy nawet 
ingerowali w życie wewnętrzne wspólnot12. Znaczenie zakonu bazy
lianów dla Kościoła wschodniego związane było z faktem, .że z niego 
rekrutowała się wyższa hierarchia cerkiewna. W okresie kryzysu Ko
ścioła prawosławnego w II połowie XVI w. oznaki słabości dotknęły 
również zakon. Widoczne one były przede wszystkim w odejściu od 
zasad życia wspólnego, rozluźnieniu karności i włóczęgostwie mni
chów. Po wprowadzeniu unii brzeskiej podjęto reformy zmierzające

Zob. M. G o l u b e c ,  Lavriv..., vip. 1-2:1926, s. 31, 38; M. V a v r i k ,  Lavrivska..., 
fasc. 1-2:1954, s. 68; Archiwum Państwowe w Krakowie (dal. APK), Teki Schneidra, 
rkps 63 Bazylianie, Sematism monastyrej ćina sv. Vasilija V. v Galicii na god 1859, 
Lvov 1859, s. 137-139.
10 Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwane
go bernardyńskiego we Lwowie, (dal. AGZ), opr. A. P r o c h a s k a ,  t. VII, Lwów 
1878, nr 26, s. 50-51; Dokument ten został datowany przez wydawców na rok 1407 r., 
ale była to data błędna. Zob. M. B e n d z a, Prawosławna diecezja przemyska w la
tach 1596-1681, Warszawa 1982, s. 56; A. S. F e n  c z a k ,  Sytuacja wyznaniowa 
w Przemyślu za Władysława Jagiełły (wybrane problemy), w: Polska-Ukraina. 1000 
lat sąsiedztwa, red. S. S t ę p i e ń, 1.1, Przemyśl 1990, s. 115-116.
11 Archiwum Państwowe w Przemyślu, Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego, 
(dal. APP, ABGK), Dyplomy, sygn. 5 Staszko z Dawidowa starosta Samborski roz
granicza dobra należące do monasteru Św. Spasa od dóbr Strzałkowice, Pohonicze 
21 I 1422 r.; I. K r i p j  a k e  v i  ć, dz. cyt., s. 100.
12 L. B i e ń k o w s k i, dz. cyt., s. 997-998.
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do wzmocnienia dyscypliny zakonnej. Dokonał ich w 1617 r. metro
polita Józef Welamin Rutski. Centrum odnowy stanowił klasztor 
Trójcy Św. w Wilnie. Pomocy w reformowaniu reguły udzieliły łaciń
skie zakony jezuitów i karmelitów bosych. Odnowione klasztory 
utworzyły kongregację zakonną Trójcy Św. nazywaną litewską lub 
wileńską, zatwierdzoną w 1631 r. przez papieża Urbana VIII13.

Monaster ławrowski, leżący w granicach eparchii przemyskiej, 
podlegał jej biskupom. Ihumeni tego klasztoru już w XV w. tytułowali 
się namiestnikami. Po zawarciu unii brzeskiej w 1596 r. monaster 
pozostał przy religii prawosławnej. W sytuacji sporów prawosławno -  
unickich o tron władyczy w Przemyślu i dobra biskupie, trwających 
w I połowie XVII w., Ławrów należał do dóbr biskupstwa prawo
sławnego, reaktywowanego w 1632 r. na sejmie elekcyjnym. Stan ten 
został potwierdzony decyzją sejmu z 1641 r. Na jej mocy klasztor 
ławrowski wraz z monasterem w Smolnicy miał pozostać w rękach 
prawosławnych. W konstytucji sejmowej pojawiły się też zapisy, że 
po śmierci ówczesnego eparchy Sylwestra Hulewicza Wojutyńskiego 
biskupstwo prawosławne zostanie zlikwidowane, a najwyższym du
chownym prawosławnym będzie archimandryta ławrowski. Decyzja 
ta została zmieniona na mocy ugody Zborowskiej z 1649 r. i ustawy 
sejmowej z 1650 r., przywracających diecezję przemyską prawosław
nym i zachowujących godność eparchy14.

W okresie rządów biskupa prawosławnego Antoniego Winnickiego 
zakonnicy ławrowscy stali wiernie po jego stronie, włączając się nieraz 
również w walkę zbrojną. To zaangażowanie odbiło się niekorzystnie na 
życiu religijnym wspólnoty klasztornej, co zaznaczył król Jan Kazimierz 
w swym piśmie z 1657 r. Zażądał on od eparchy A. Winnickiego wyłą
czenia spod władzy biskupiej monasteru ławrowskiego dla prywatnych 
respektów zaniedbanego15. Eparcha uczynił to aktem abrenuncjacji,

13 S. Z a ł ę s k i ,  Reforma XX. Bazylianów w Polsce w XVII wieku. Szkic historyczny, 
Lwów 1883, s. 21-23; M. S z e g d a ,  Bazylianie, w: Encyklopedia Katolicka, t. II, 
Lublin 1985, kol. 138-144; M . P i d ł y p c z a k - M a j e r o w i c z ,  dz. cyt., s. 17-18.
14 M. B e n d z a, dz. cyt., s. 153-161; S. N a b y w a n i e c, Diecezja przemyska ob
rządku wschodniego w okresie sporów prawosławno-unickich, w: Polska-Ukraina. 
1000 lat sąsiedztwa, red. S. S t ę p i e ń, t. 3, Przemyśl 1996, s. 42-45; W. Ł o z i ń 
ski ,  Prawem i lewem, t. I Czasy i ludzie, Kraków 1960, s. 239-248.
15 M. G o 1 u b e c, Lavriv..., vip. 1-2:1926, s. 43; B. B a 1 i k, Monastiri..., s. 85. Epar
cha unicki Jan Małachowski charakteryzując pod koniec XVII w. stan życia zakonne-
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(czyli zrzeczenia się prawa do majątku), z 2 III 1659 r., dokonanym 
w Przemyślu w obecności członków bractwa katedralnego i reprezenta
cji bazylianów z różnych monasterów położonych na terenie diecezji. 
Winnicki w imieniu swoim i swoich następców na tronie władczym 
w Przemyślu zrzekł się wszelkiego prawa (...) do monasteru ławrow- 
skiego podług praw dawnych i zwyczajów Cerkwi Wschodniej ustępując 
temuż klasztorowi ławrowskiemu ażeby podług pierwszych funduszów 
i przywilejów sam się z chwałą Boską rządził16. W piśmie wydanym z tej 
okazji, a potwierdzonym później przez króla Jana Kazimierza i następcę 
na biskupstwie Innocentego Winnickiego, eparcha określił porządek 
życia zakonnego w monasterze ławrowskim. Nadał mu regułę obowią
zującą w bazyliańskim klasztorze w Skicie Maniawskim. Ustawa tegoż 
monasteru, zorganizowanego w 1611 r. przez prawosławnych mnichów 
na wzór ośrodka z góry Athos, została spisana po 1621 r. przez ówcze
snego ihumena Teodozego. Według niej monasterem zarządzał ihumen. 
Rolę doradczą pełniło 12 starców. Ihumena wybierano spomiędzy braci 
na okres roku. Funkcję tę można było pełnić wielokrotnie, ale również 
jeśli zaszła potrzeba, można było daną osobę pozbawić urzędu. Również 
inne funkcje w klasztorze pochodziły z wyboru i miały kadencję roczną 
lub trzymiesięczną. Reguła nakazywała mnichom zajmować się modli
twą i pracą. Bez zezwolenia ihumena nie wolno było braciom opuszczać 
monasteru, a jeśli przełożony wysłał zakonników poza klasztor to uda
wali się w podróż co najmniej we dwóch. Surowe zasady dotyczyły 
kontaktów mnichów z kobietami. Reguła monasteru w Skicie Maniaw
skim bardzo rygorystycznie traktowała sprawę zachowania postu. Za
konnikom pozwalano na dwa posiłki dziennie, a w dni postne pozosta
wano bez jedzenia. Podstawę posiłków stanowiły pokarmy roślinne, nie 
używano mięsa i nabiału. Dopuszczano spożywanie oleju, miodu i ryb17.

go w eparchii przemyskiej stwierdził, że zakonnicy nie posiadają niemal żadnych 
podstaw życia wewnętrznego tylko przestrzegają surowe praktyki i to nie wszystkie.
16 Lwowska Biblioteka Akademii Nauk Ukrainy im. W. Stefanyka (dal. LB ANU), 
kolekcja rękopisów bazyliańskich (dal. MB), rkps 306 Historya Monasteru Ław- 
rowskiego, k. 3v.
17 LB ANU, MB, rkps 118/1 Privilegia fundationis monasterii lauroviensis OSBM 
1291-1767, k. 5v; J. C e l e v i ó ,  Istorija Skitu Manjavskogo, Lvov 1887, s. 23-25; 
T. K e m p a, Fundacje monasterów prawosławnych w Rzeczypospolitej w pierwszej 
połowie XVII wieku, w: Życie monastyczne w Rzeczypospolitej, s. 100.
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W akcie abrenuncjacji eparcha Winnicki oddał władzę zarządzania 
monasterem samym zakonnikom i ustanowionemu ihumenowi Joza- 
fowi Tyszowskiemu. Zgodnie ze zwyczajami monasteru w Skicie po 
wyjściu zaś roku (...) ihumena z między siebie człowieka godnego i po
bożnego, który byłby przykładem cnót i dobrych postępków obierać 
wszyscy zgodnie mają, który przy rozmnożeniu chwały i braci, dobra
mi cerkiewnymi ma zawiadywać i szafować onemi, ea tamen conditio- 
ne, aby wszystkie pożytki bez wiadomości braci i sobornych lubo i na 
własną potrzebę monasterską, rozdawane nie były1*.

O zatwierdzenie konstytucją sejmową praw i przywilejów monaste
ru św. Onufrego nadanych przez króla Jana Kazimierza szlachta z wo
jewództwa ruskiego zgromadzona w Sądowej Wiszni zobowiązywała 
swoich reprezentantów na sejmy w 1662 i 1665 r. Spełnienie tego 
postulatu nastąpiło w 1667 r.19

Decyzja o zrzeczeniu się prawa biskupów prawosławnych do mo
nasteru i jego dóbr wbrew pozorom jeszcze bardziej związała eparchę 
Winnickiego z klasztorem ławrowskim. Na swojego biskupa pomoc
niczego wyznaczył ihumena ławrowskiego Jerzego Hoszowskiego 
(1667-1675). Nadanie uprawnień zakonnikom zapewniło też wdzięcz
ność dla eparchy, a później metropolity kijowskiego, który po śmierci 
został 28 III 1682 r. uroczyście pochowany w Ławrowie. Klasztor ten 
stał się zresztą miejscem pochówku członków rodu Winnickich20.

Po przyjęciu unii z Kościołem łacińskim przez diecezję przemyską 
w 1691 r. tamtejsze monastery pozostawały początkowo pod władzą 
miejscowego biskupa. Ten, chcąc utrzymać nad nimi swoją jurysdyk
cję próbował je organizować na kształt odrębnej prowincji w ramach 
swojej diecezji i przeprowadzać pewne reformy. 27 IV 1693 r. odbył 
się synod diecezjalny w katedrze przemyskiej pod przewodnictwem 
władyki Innocentego Winnickiego. Synod podjął postanowienia 
w sprawie odnowy życia zakonnego. Wybrano superintendenta (pro- 
toihumena, prowincjała), czyli przełożonego nad wszystkimi klaszto

18 LB ANU, MB, rkps 118/1, k. 5v-6r; rkps 306, k. 3v.
19 AGZ, t. XXI Lauda sejmikowe, t. II Lauda wiszeńskie 1648-1673 r., opr. A. P r o 
ch  a s k a, Lwów 1911, s. 344, 405; Volumina legum, t. IV, Petersburg 1859, s. 455.
20 LB ANU, MB, rkps 306, k. 8v; APP, ABGK, Dyplomy, sygn. 121 Antoni Winnicki 
wprowadza na biskupstwo przemyskie Jerzego Hoszowskiego, Przemyśl 8 VIII 1667 r.; 
M. G o l u b e c ,  Lavriv..., vip. 1-2:1926, s. 56; M. A n d r u s j a k ,  Zapisnik mitr. 
Jurija Vinnickogo..., s. 181.
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rami w całej eparchii, podlegającego bezpośredniej jurysdykcji miej
scowego biskupa21.

Aby przywrócić zasady dyscypliny w życiu zakonnym i ukrócić 
włóczęgostwo mnichów zmodernizowano sposób przyjmowania do 
klasztorów. Odtąd nowicjaty prowadzono tylko w trzech monasterach, 
m.in. w Ławrowie. Po odbyciu nowicjatu i uzyskaniu świadectwa
0 postępach w życiu zakonnym od przełożonego ośrodka zakonnego 
oraz za zgodą superintendenta można było uzyskać przeniesienie do 
wybranego klasztoru. W synodzie przemyskim wziął udział ihumen 
ławrowski Witalius Baraniecki22.

Wydaje się, że największe znaczenie osiągnął Ławrów w okresie 
rządów w eparchii przemyskiej biskupów z rodu Winnickich: Anto
niego, Innocentego i Jerzego. Świadczyłoby o tym obsadzanie waż
nych stanowisk w eparchii przez ihumenów ławrowskich. Martinian 
Winnicki w 1693 r. został superintendentem, czyli przełożonym nad 
wszystkimi klasztorami w eparchii, zaś Jan Redkiewicz (Rewkiewicz) 
generalnym wikariuszem eparchii. Ihumen ławrowski Beniamin Pra
wieki był administratorem eparchii przemyskiej po śmierci metropo
lity Jerzego Winnickiego w 1713 r. Jego rządy wzbudziły jednak 
sprzeciw duchowieństwa diecezjalnego, które złożyło skargę na niego 
w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie, a administratorem miano
wano biskupa Leona Kiszkę. Przebywanie bazylianów w najbliższym 
otoczeniu eparchów było koniecznością ze względu na słabe przygo
towanie teologiczne biskupów przemyskich powoływanych na stano
wiska nie ze względów religijnych, lecz politycznych23.

Współpraca bazylianów i biskupów przemyskich została zakłócona 
w latach 40-tych XVIII w. za biskupstwa Hieronima Ustrzyckiego
1 Onufrego Szumlańskiego. Trwał wówczas poważny zatarg między

21 I. W i n n i c k i ,  Ustawy Rządu Duchownego i inne pisma, przyg. W. P i 1 i p o - 
w i c z ,  Przemyśl 1998, s. 44-47; E. P i w o w a r ,  Pierwszy synod unicki eparchii 
przemyskiej (1693), w: Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, 1 .1, s. 161.
221. W i n n i c k i, dz.cyt., s. 45-46.
23 S. N a b y w a n i e c ,  Uniccy biskupi przemyscy w latach 1610-1991, Rzeszów 
1995, s. 35; M. V a v r i k ,  Lavrivska..., fasc. 1-2:1954, s. 69; t e n ż e ,  Yasilijanski
monastiri v peremiskij zemli, w: Peremiśl -  zachidnij bastion Ukraini, red. B. Z a 
g a j  k e v i ć, Nju Jork-Filadelfia 1961, s. 89; T. Ś I i w a, Glos w dyskusji, w: Między 
Wschodem i Zachodem, cz. I Kultura umysłowa, red. J. K ł o c z o w s k i ,  Warszawa 
1989, s. 188-189.
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bazylianami ławrowskimi a eparchami przemyskimi spowodowany 
wykluczeniem duchowieństwa zakonnego przy obsadzaniu najważ
niejszych funkcji w diecezji oraz rywalizacją z klerem diecezjalnym. 
Ihumen ławrowski Marcjan Siemiątkowski zarządzał wcześniej dob
rami biskupimi. Odsunięty od urzędu zaczął domagać się przyznania 
zakonnikom części dóbr biskupich położonych w pobliżu Starego 
Sambora. Bazylianie ławrowscy nie czekając na wyrok sądowy dwu
krotnie najechali na majątek biskupi w Straszewicach i zajęli go, ustę
pując dopiero po interwencji nuncjusza apostolskiego i monarchy. 
Mnisi zrezygnowali wprawdzie ze stosowania siły w konflikcie z wła
dyką, ale spór trwał nadal. Zakonnicy ławrowscy oskarżyli biskupa 
o zaniedbywanie dóbr w Straszewicach. Wnioskowali również o przy
znanie tego majątku im jako sąsiadom zdolnym wydobyć go z upad
ku. Komisja, powołana w celu rozstrzygnięcia sporu, obradowała 
w październiku 1748 r. pod przewodnictwem notariusza apostolskiego 
ks. Wojciecha Bodurkiewicza.

W wyniku prac komisji zapadł wyrok korzystny dla biskupa Szum
lańskiego24. Wówczas zakonnicy zakwestionowali posiadanie przez 
władykę dwóch cerkwi katedralnych w Przemyślu i Św. Spasie, do
magając się praw do świątyni w Św. Spasie. Zarzucili biskupowi za
niedbania w utrzymaniu świątyni, polegające m.in. na tym, że klucze 
do katedry znajdowały się w rękach arendarza. Zatarg znów się za
ognił. Bazylianie powrócili do swych wcześniejszych pretensji wzglę
dem dóbr biskupich w Straszewicach i sformułowali osiem zarzutów 
przeciw władyce. Kolejna komisja 14 X 1749 r. dokonała wizji lokal
nej tychże dóbr i wysłuchała dziesięciu świadków zeznających na 
korzyść Szumlańskiego. Byli to przedstawiciele okolicznej szlachty, 
mieszczanie ze Starego Miasta oraz osoby służące biskupom przemy
skim. Orzeczenie komisji było znów korzystne dla eparchy. W uzasad
nieniu komisja oddalała zarzuty bazylianów. Na korzyść Szumlańskie
go świadczył też fakt, że główny świadek bazylianów Stanisław Ter
lecki odwołał swoje wcześniejsze zeznania25.

24A. D o b r j a n s k i j ,  Istorija episkopov trech soedinennich eparchij peremiślskoj, 
samborskoj i sjanockoj ot najdavnijsich vremen do 1794 Peremiśl 1893, s. 9, 13, 
22, 28-29 III paginacji; Svodnaja galićsko-russkaja litopis s 1700 do końca avgusta 
1772 goda, sost. A. S. PetruseviC, ć. I, Lvov 1887, s. 173-174, 178.
25 A. D o b r j an  s k i j, dz. cyt., s. 29-32 III paginacji; A. K u c z e r a, cyt., t. 1, 
s. 414-416.
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Nie był to jednak koniec konfliktu. Bazylianie odwołali się do Rzy
mu. Również tam zwrócił się bp Szumlański, uzyskując pośrednictwo 
i poparcie królewskie. Na mocy rozstrzygnięcia Stolicy Apostolskiej 
z 10 IX 1750 r. prawo do dóbr w Straszewicach i katedry w Św. Spasie 
przyznano biskupowi. Jednocześnie zobowiązano eparchę, by ze swo
ich dochodów utrzymywał ośmiu zakonników przy cerkwi w Św. Spa
sie. Konflikt zakończył się wydaniem 5 II 1753 r. przez papieża Bene
dykta XIV dekretu w sprawie sporu pomiędzy biskupem przemyskim 
Szumlańskim a zakonem bazyliańskim o wsie Straszewice, Busowiska 
i Św. Spaś, w którym potwierdzono ustalenia z 1750 r.26 27

W stosunku do duchowieństwa zakonnego w Ławro wie, jak i w in
nych monasterach, w XVI i I połowie XVII w. używano najczęściej 
określenia czerńcy21. Nawiązania do reguły św. Bazylego Wielkiego 
pojawiły się w oficjalnych pismach dostojników kościelnych w XVII w. 
We wspomnianej już abrenuncjacji bpa A. Winnickiego z 1659 r. 
wystąpiło określenie zakonnicy reguły św. Bazylego. Klasztor ławrow- 
ski nie był związany więzami organizacyjnymi z innymi monasterami. 
O ustanowieniu scentralizowanej prowincji bazyliańskiej z hierarchią 
zakonną zaczęto myśleć dopiero na początku XVIII w. Wypowiedział 
się na ten temat również synod prowincjalny w Zamościu w 1720 r. 
Ostateczne rozwiązanie tej sprawy i zjednoczenie ośrodków zakon
nych reguły św. Bazylego na ziemiach Rzeczypospolitej nastąpiło 
prawie 20 lat później28.

W 1739 r. Ławrów wszedł w skład kongregacji Opieki NMP, na
zywanej polską lub koronną, skupiającej klasztory z terenów Rusi, 
utworzonej na bazyliańskiej kapitule generalnej we Lwowie. Na mocy 
decyzji papieża Benedykta XIV z 1742 r. kapituła generalna w Dubnie 
w rok później połączyła kongregację litewską i polską w jeden zakon 
złożony z dwóch prowincji29. Ławrów zatem znalazł się w bazyliań
skiej prowincji Opieki NMP i zaliczał się do kategorii monasterów

26 APP, ABGK, Dyplomy, sygn. 225 Benedykt XIV wydaje dekret w sprawie pomię
dzy biskupem przemyskim Szumlańskim a zakonem OO. Bazylianów o wsie Stra
szewice, Busowiska i Św. Spaś, s. 1-23.
27 APK (dal. APK), Teki Schneidra, rkps 1036 Ławrów, s. 67.
28 B. B a l i k ,  M o n a s t ir i . . . ,  s. 94-95; M. V a v r i k ,  N a r is  r o z v i tk u . . . ,  s. 23; S y n o d  
p r o w in c ia ln y  R u sk i w  m ie śc ie  Z a m o ściu  R oku  1 7 2 0  o d p ra w io n y , Wilno 1785, s. 135-137.
29 L. B i e ń k o w s k i , d z. c y t .,  s. 1003-1004; M. P i d ł y p c z a k - M a j e r o w i c z ,
d z. c y t .,  s. 17-18.
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samodzielnych, mogących utrzymać co najmniej ośmiu zakonników. 
Ponadto komisja pod przewodnictwem metropolity Atanazego Szep
tyckiego zgromadzona w Dubnie w 1745 r. zaproponowała, aby klasz
torowi ławrowskiemu podporządkować monastery w Świętym Spasie 
i Topolnicy. Podobną opinię zawarł protoihumen prowincji polskiej 
Sylwester Koblański w ankiecie na temat monasterów bazyliańskich 
pozostających w granicach prowincji litewskiej i polskiej z 1748 r. 
Klasztor w Ławro wie został określony jako zdolny do samodzielnego 
funkcjonowania i wykonywania wszystkich zadań30.

Zaproponowane zmiany nie zostały wprowadzone w życie, gdyż 
w katalogu klasztorów prowincji Opieki NMP z 1754 r. Spaś i Topol- 
nica figurowały jako samodzielne monastery. Zakonnicy ławrowscy 
obsługiwali wtedy dwie ekspozytury: w Wysocku Wyżnym i Mokrza- 
nach. Z kolei w 1777 r. rezydencją klasztoru ławrowskiego był ośro
dek w Bilinie, w którym przebywali dwaj zakonnicy (procurator i so- 
cius) oraz Wysocko Wyżne obsługiwane także przez dwóch mnichów 
ławrowskich {procurator i parochus). Nie funkcjonowała już w tym 
czasie ekspozytura w Mokrzanach, której dobra zostały sprzedane31.

Do polskiej prowincji Opieki NMP klasztor ławrowski należał do 
1780 r., kiedy to w czasie kapituły generalnej w Torokaniach dokona
no nowego podziału terytorialnego prowincji zakonnych. Zmiany 
związane były z I rozbiorem Polski i koniecznością dostosowania ram 
organizacyjnych do nowych granic państwowych. Ławrów wszedł 
wówczas w skład prowincji pod wezwaniem Zbawiciela, zwanej też 
galicyjską. Na mocy dekretu cesarskiego z 17 IV 1783 r. klasztory 
bazyliańskie w Galicji poddano jurysdykcji biskupów diecezjalnych. 
Monastery na terenie każdej eparchii miały utworzyć odrębną prowin
cję zakonną, małe klasztory miały ulec kasacie, a urząd przełożonych 
klasztorów zastrzeżono dla poddanych monarchii austriackiej. Gali
cyjską prowincję Zbawiciela podzielono na dwie prowincje: lwowską 
i przemyską. Sytuacja ta nie trwała długo. W 1785 r. na prośby sa
mych bazylianów i eparchów przywrócono prowincję Zbawiciela32.

30 L itte r a e  B a s ilia n o ru m  in te r r is  U k ra in a e  e t B ie lo r u s ja e , „Analecta OSBM”, seria II, 
sectio III, vol. II: 1979, s. 107-111,137-151.
31 M. V a v r i k, N a r is  ro z v itk u ... , s. 109-110, 162.
32 N a r is  i s to r i i  v a s i l ja n s k o g o  ć in u  s y ja to g o  J o s a fa ta , „Analecta OSBM”, sériés II, 
sectio I, vol. 48: 1992, s. 313-314; S. N a b y w a n i e  c, D ie c e z ja  p r z e m y s k a  g r e c k o 
k a to lic k a  w  la ta c h  1 7 7 2 - 1 7 9 5 , „Premislia Christiana”, t. V: 1992/93, s. 223-224.
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W okresie rządów józefińskich zagrożone było istnienie monasteru 
ławrowskiego. W latach 1787-1789 trwał proces redukcji klasztorów 
bazyliańskich. Wśród ośrodków przeznaczonych do kasaty znalazł się 
również Ławrów. W wyniku starań protoihumena Wiktora Starożyń- 
skiego udało się odsunąć widmo zamknięcia klasztoru. Pomogła 
w tym również ocena starosty Samborskiego. Stwierdzono w niej, że 
wprawdzie majętność lawrowska posiadała obszerne zabudowania, ale 
położenie między zbiornikami wodnymi utrudnia wykorzystanie ich 
do celów publicznych. Dało to czas bazylianom na przygotowanie 
projektu otwarcia niemieckiej szkoły normalnej przy monasterze. 
W kronice klasztornej zapisano, iż podjął się klasztor swoim expensem 
professorow trzymać i wszelkim szkolnym potrzebom dogadzać33. 
Dzięki utworzeniu w 1789 r. przy klasztorze niemieckiej szkoły głów
nej z prawami państwowych szkół bazylianie ławrowscy mogli konty
nuować swoją działalność34.

Interesującym zagadnieniem była kwestia archimandrii ławrow- 
skiej. Formalnie takiego tytułu klasztor nie posiadał. Określenie to 
pojawiło się w 1641 r. w niezrealizowanych konstytucjach sejmu war
szawskiego. W 1768 r. zatwierdzono w Warszawie tytuł archimandrii 
dla Ławrowa i wyznaczono na to stanowisko protoarchimandrytę 
o. Ipacego Bilińskiego. Nominat wysłał do monasteru swego pełno
mocnika ihumena dobromilskiego o. Ampliata Krzyżanowskiego, 
który przejął władzę, usuwając dotychczasowego superiora o. Poli
karpa Wolańskiego i ustanawiając na jego miejsce administratora 
o. Onufrego Bratkowskiego. Przeciw tym decyzjom protestowały 
władze prowincji na czele z o. Innocentym Matkowskim przed sądem 
notariusza apostolskiego w Przemyślu o. Józefa Bilińskiego i przed 
sądem protonotariusza o. Andrzeja Kasprowicza we Lwowie. Dzięki 
tym staraniom zabroniono w 1771 r. wyświęcić o. Nikifora Szeptyc
kiego na archimandrytę ławrowskiego, chociaż ten miał na to królew
ski przywilej35. Po raz drugi problem ławrowskiej archimandrii poja

33 M. G o l u b e c ,  L a v r iv .. . ,  vip. 1-2:1926, s. 66-67; I. P i l i p ć a k ,  R. L u k a n ,
d z. c y t., s. 6-9.
34 W. C h o t k o w s k i ,  R e d u k c je  m o n a s te r ó w  b a zy lja ń sk ic h  w  G a l ic j i , Kraków 1922, 
s. 42.
35 V o lu m in a  le g u m , t. VII, Petersburg 1860, s. 348; LB ANU, MB, rkps 306, k. 9v; 
M. G o 1 u b e c, L a v r iv .. . ,  vip. 1-2:1926, s. 64-65; M. V a v r  i k, L a v r iv s k a ..., fase. 1-
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wił się w 1784 r. już za rządów cesarza Józefa II. Z prośbą o nadanie 
tego tytułu zwrócił się do cesarza o. Tomasz Szumlański. Prośbę ode
słano do władz gubemialnych, a te zwróciły się po potrzebne informa
cje do ihumena ławrowskiego. Ostatecznie tytułu tego nie przyznano36.

Podstawy materialne

Monaster ławrowski należał w omawianym okresie do najzamoż
niejszych klasztorów bazyliańskich w eparchii przemyskiej. Jednak 
uposażenie i pozyskane kapitały nie zawsze świadczyły o dobrej kon
dycji materialnej. Obrona własności i wyegzekwowanie należnych 
praw wymagały ciągłych starań i nakładów finansowych. Świadczyły
0 tym liczne procesy, w które zaangażowani byli przełożeni monasteru.

Klasztor był położony w dobrach królewskich Samborskich. Jego upo
sażenie wymienione zostało już w zatwierdzonej w 1523 r. przez króla 
Zygmunta I fałszywej gramocie ks. Lwa. W następnych latach było ono 
poszerzane, m.in. w latach 1550-1553 o wieś Nanczułkę nadaną przez 
królowę Bonę. O całość tych gruntów bazylianie toczyli spory w I poł. 
XVn w. ze starostami administrującymi dobrami królewskimi37.

W 1611 r. mnisi ławrowscy otrzymali od Jana Mieleckiego i jego 
żony Barbary z Pleszewie grunt, który ze względu na odległość od 
monasteru oddali w użytkowanie, zadowalając się rocznym dochodem 
w wysokości 20 złp. Mimo posiadanych dóbr monaster określony 
wówczas został jako zubożony i cierpiący niedostatek38.

We wspomnianym już akcie abrenuncjacji z 1659 r. bp przemyski 
Antoni Winnicki wymienił grunty należące do monasteru św. Onufre
go oraz zakreślił szczegółowo ich granice. Były to dobra w Ławrowie
1 wieś Nanczułka z kmieciami, zagrodnikami, komornikami i powinno
ściami starożytnemi, folwarkiem przy tymże monasterze będącym, 
także rolami obszarami do folwarku należącemi, sadami, sianożęcia- 
mi, pasiekami, rzekami, potokami wielkimi i małemi, sadzawkami, 
stawami, młynami, karczmami, lasami z dawna do tegoż monasterza

2:1954, s. 71-72, 92; D o p e ln e n ija  ko  s v o d n o j  g a l ic k o - r u s s k o j  l i to p is i  s  1 7 0 0  p o  1 7 7 2
g o d , sost. A. S. P e t r u s e v i ć, ć. I, Lvov 1896, s. 63.
36 LB ANU, MB, rkps 306, k. 22v; M. G o l u b e c ,  L a v r iv .. . ,  vip. 1-2:1926, s. 65; 
D o p e ln e n ija  k o  s v o d n o j  g a l ic k o - r u s s k o j  l i to p is i  s  1 7 0 0  p o  1 7 7 2  g o d , s. 63.
37 LB ANU, MB, rkps 306, k. 2-3; APK, Teki Schneidra, rkps 1036, s. 81.
38 APK, Teki Schneidra, rkps 1036, s. 67-70.
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należącemi, według swoich starożytnych granic39. Prawa i przywileje 
monasteru św. Onufrego potwierdził w 1667 r. na sejmie w Warsza
wie król Jan Kazimierz, zaś w 1726 r. zrobił to August II40.

W połowie XVII w. monaster zyskał bliżej nieokreślone dobra 
dzięki działalności ówczesnego ihumena o. Beniamina Stebelskiego41. 
W 1673 r. bazylianie nabyli ogród na przedmieściu Sambora, z które
go jeszcze w 1864 r. pozostawały 384 sążnie. Ponadto pod koniec 
XVII w. po bezpotomnej śmierci popa przy przedmiejskiej cerkwi 
św. Filipa w Samborze zakonnicy objęli administrację majątku cer
kiewnego składającego się ze świątyni, 6 budynków i szkoły . Zarząd 
ten sprawowali do końca XVIII w.42

Od 1679 r. w skład dóbr bazyliańskich dostała się część Wysocka 
Wyżnego, zapisana klasztorowi przez Konstantego Wysoczańskiego. 
W ręce zakonników ławrowskich przeszła również cerkiew pw. Za
śnięcia NMP, zbudowana w 1684 r. na gruncie właściciela części Wy
socka Wyżnego Andrzeja Paszkowicza Wysoczańskiego. Przeszła ona 
pod zarząd klasztoru na mocy zastawu na 3000 zł, jakie syn Andrzeja
-  Konstanty pożyczył od monasteru. Przy tej właśnie cerkwi powstał 
monaster pozostający pod władzą Ławrowa43. Na rzecz tej rezydencji 
zapisy pieniężne sporządzali biskupi przemyscy i okoliczne rodziny 
szlacheckie, m.in. bp Innocenty Winnicki (w 1687 r. zapisał 3000 zł), 
bp Jerzy Winnicki (w 1703 i 1711 r. -  30000 zł), Paweł Jaworski 
Dubnik (w 1715 i 1716 r. -  13000 zł), Paweł Wysoczański (w 1721 r.
-  800 zł), a także jego żona Anna i syn Stefan (w 1721 r. -  5000 zł), 
Teodor Wysoczański (w 1724 r. -  420 zł), małżeństwo Komamickich 
(w 1732 r. -  3500 zł), Aleksander Czernecki (w 1737 r. -  5000 zł), 
Michał Wysoczański Piotrusewicz (w 1753 r. -  4000 zł), Aleksander 
Jaworski (w 1777 r. -  27000 zł)44. Do tegoż monasteru w 1750 r.

39 LB ANU, MB, rkps 118/1, k. 5-5v.
40 LB ANU, MB, rkps 118/1, k. lv , 9-12; rkps 306, k. 3v, 20; V o lu m in a  leg u m ,  t. IV, 
Petersburg 1859, s. 455.
41 M. V a v r i k, L a v r iv s k a ... ,  fasc. 1-2:1954, s. 68.
42 A. K u c z e r a, dz.cy t.,  1.1, s. 428.
43 S v o d n a ja  g a l ic k o - r u s s k a ja  l i to p is  s  1 6 0 0  p o  1 7 0 0  g o d ,  sost. A. S. P e t r u s e v i ć ,  
Lvov 1874, s. 661.
44 LB ANU, MB, rkps 118/1, k. 2; M. G o 1 u b e c, vip.l-2: 1926, s. 44-45;
D o p e ln e n i ja  k o  s v o d n o j  g a l ic k o - r u s s k o j  l i to p is i  s  1 7 0 0  p o  1 7 7 2  g o d ,  s. 273;
M. A n d r u s j a k ,  Z a p is n ik  m itr . J u r ija  Vinn s. 183.
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w swoim testamencie Andrzej Sozański Wrona, właściciel części Wy
socka, zapisał zip 1000 i wołow parą, i aby ciało jego tam było złożo
ne45. Legaty zapisane na dobrach w Wysocku Wyżnym, aczkolwiek 
ważne dla klasztoru, przyczyniły mu kłopotów w postaci procesów 
sądowych. Przez cały XVIII w. trwały starania kolejnych ihumenów 
o zabezpieczenie sum kapitałowych przeznaczonych dla klasztoru46.

Oprócz rezydencji w Wysocku Wyżnym podporządkowano mona- 
sterowi w Ławrowie klasztor w Bilinie Wielkiej47. Z odpisu aktu fun
dacyjnego z 1686 r. wynikało, iż monaster w Bilinie ufundowany 
przez Katarzynę Skaryszewską, właścicielkę części wsi, był rezyden
cją klasztoru w Ławrowie. Wzorem życia wewnętrznego wspólnoty 
miał być klasztor w Skicie Maniawskim, a więc podobnie jak  było 
w Ławrowie na mocy aktu abrenuncjacji z 1659 r. Ponadto fundatorka 
zastrzegła odprawianie 4 mszy św. w tygodniu w jej intencji48. Na 
utrzymanie tej rezydencji ofiarowali w XVIII w. skromne legaty 
w pieniądzu lub w ziemi przedstawiciele rodziny Bilińskich (Jan Bi
liński Jaroszewicz w 1717 r., Grzegorz Biliński w 1732 r., Paweł Bi
liński w 1762 r., Łukasz Biliński w 1779 r.), Ustrzyckich (Aleksander 
Ustrzycki w 1779 r.), Nowosielskich (Stanisław i Andrzej Nowosiel
scy w 1759 r.) oraz okoliczni chłopi (Hynek Kubaj w 1720 r., Dmitrij 
Ogar w 1728 r., Hryn Jawareczek w 1738 r.)49. Zabudowania majątku 
monasterskiego w Bilinie składały się z cerkwi pw. Wniebowzięcia 
NMP z cudownym obrazem Matki Bożej, rezydencji zakonnej i fol
warku. W skład folwarku wchodziły budynki gospodarcze (spichlerz, 
stajnia, stodoła, szopa, wozownia, piekarnia, kuźnia i stolarnia) oraz 
pola, łąki, ogrody i pasieka. W II połowie XVIII w. w gospodarstwie

45 D o p e ln e n i ja  k o  s v o d n o j  g a l ic k o - r u s s k o j  l i to p is i  s  1 7 0 0  p o  1 7 7 2  g o d ,  s. 261.
46 LB ANU, MB, rkps 118/1, k. 2r; rkps 118/3 Zbiór dokumentów podanych do kole
gium fiskalnego w sprawie pozwu monasteru w Ławrowie przeciw Albinowi Kazi
mierzowi Wysoczańskiemu, odnoszący się do Wysocka Wyżnego, k. 1-8.
47 Kwestią dyskusyjną pozostawał statut tego monasteru. Część badaczy opowiedziała 
się za poglądem, iż od swego powstania była to rezydencja klasztoru w Ławrowie, 
inni uważali, że monaster w Bilinie powstał jako samodzielny ośrodek, który w 1745 r. 
został podporządkowany Ławrowowi. Por. J. S t e c i k, V a s ilia n sk ij  m o n a s t ir  
U s p e n n ja  P r e s v ja to j  B o g o r o d ic i  v  BiliniVelik ij (X V II-X V III s t .) ,  „Drogobickij 
Kraeznavćij Zbimik”, t. VIII, Drogobić 2004, s. 208-210.
48 D o p e ln e n ija  k o  s v o d n o j  g a l ic k o -r u s s k o j  l i to p is i  s  1 6 0 0  p o  1 7 0 0  g o d ,  sost. 
A. S. P e t r u ś  e v i ć, Lvov 1891, s. 656; B. B al i k, M o n a s te r i . . . ,  s. s. 70.
49 M. Golubec, L a v r iv .. . ,  vip. ] -2:1926, s. 46; J. S t e c i k, d z. c y t .,  s. 210-214.



7 0 BEATA LORENS

klasztornym pracowało 3 poddanych -  chałupników, zobowiązanych 
do odrabiania pańszczyzny50.

Klasztor ławrowski obdarowywany był legatami pieniężnymi i zapi
sami na dobrach ziemskich, wymagającymi ciągłych starań o wywiązy
wanie się darczyńców i ich spadkobierców z podjętych zobowiązań. 
Szczodry dar wojskiego stryjskiego Pawła Komamickiego z 1724 r. skła
dający się z sumy co najmniej 30.000 złp zabezpieczonych na dobrach 
Mokrzany Dolne i Szaszarowicze, wywołał również szereg procesów 
sądowych, m.in. z dominikanami Samborskimi w 1. 30-tych XVIII w.51 
W Mokrzanach założyli zakonnicy ławrowscy ekspozyturę składającą się 
z cerkwi obsługiwanej przez dwóch bazylianów i niewielkiego gospodar
stwa. W 1774 r. wieś spaliła się, a majątek bazyliański odbudowany dzię
ki staraniom ihumena o. Wasyla Rogowskiego został sprzedany52.

Wśród benefaktorów monasteru ławrowskiego była szlachta ziemi 
przemyskiej i sanockiej. Na podstawie wypisów z kroniki klasztornej 
wynikało, iż byli to przedstawiciele Ustrzyckich (w 1686 r. Bazyli 
Ustrzycki -  1000 złp, w 1718 r. bp Hieronim Ustrzycki wraz ze swą 
rodziną -  18000 złp w zamian za odprawianie każdego wtorku Służby 
Bożej za żywych, a w soboty za zmarłych z rodziny), Kopystyńskich 
(w 1700 r. Aleksander Kopystyński 500 złp na dobrach Popiele, Kotów 
i Borysław), Wisłockich (w 1706 r. Jan i Krystyna Wisłoccy 3000 złp 
na dobrach Łokieć, Stuposiany i Bereski), Uruskich (w 1742 r. Jan Uru- 
ski 1000 złp na dobrach we wsi Hordynia), Tureckich (w 1746 r. Stefan 
Turecki 10000 złp na dobrach wsi Turka), Wysoczańskich (w 1752 r. 
Paweł Wysoczański Piotrusiewicz 3036 złp na dobrach w Uhercach)53.

Na mocy testamentu podczaszym gostyńskiej Anny Hulanickiej 
z 1689 r. Ławrów miał otrzymać 1000 złp na dobrach w Pisarzowie 
w ziemi sanockiej54. Również na mocy testamentu Stefana Krynickie-

50 J. S t e c i k, d z. c y t., s. 211-212.
51 M. G o 1 u b e c, L a v r iv .. . ,  vip. 1-2:1926, s. 47 podaje, że było to 100.000 złp; D o -  
p e ln e n ija  ko  s v o d n o j  g a l ic k o - r u s s k o j  l i to p is i  s  1 7 0 0  p o  1 7 7 2  g o d , s. 154; M. V a v - 
r i k, L a v r iv s k a . . . ,  fase. 1-2:1954, s. 69.
52 LB ANU, MB, rkps 306, k. 12; M. G o 1 u b e c, ¿avr/v...,vip.l-2:1926, s. 47.
53 D o p e ln e n i ja  k o  s v o d n o j  g a l ic k o - r u s s k o j  l i to p is i  s  1 6 0 0  p o  1 7 0 0  g o d , s. 657; D o p e l-  
n e n ija  k o  s v o d n o j  g a l ic k o - r u s s k o j  l i to p is i  s  1 7 0 0  p o  1 7 7 2  g o d , s. 1, 57, 221,236, 271; 
I. L u b, L a v r iv s k i jp o m ja n ik ... ,  s. 316.
54 LB ANU, MB, rkps 306, k. 4; D o p e ln e n ija  ko  s v o d n o j  g a l ic k o - r u s s k o j  l i to p is i  
s  1 6 0 0  p o  1 7 0 0  g o d ,  s. 694.
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go z 1731 r. monaster zyskiwał 1000 złp55, zaś w 1723 r. wymieniano 
zapis Gabriela Błażowskiego opiewający na 8000 złp56. Bazylianie 
uzyskali też w 1729 r. legat cześnika trembowelskiego Bazylego Po- 
horeckiego w kwocie 1000 złp. Najczęściej w zamian za te ofiary 
zakonnicy mieli odprawiać msze św. i nabożeństwa w intencji bene
faktorów. Legaty otrzymywali również zakonnicy pochodzący z ro
dzin szlacheckich. I tak w 1723 r. o. Gedeon Ustrzycki otrzymał 6000 
złp od swego ojca łowczego wschowskiego Bazylego Ustrzyckiego, 
aby rezydował w Ławro wie57. Sumy te zasilały fundusz klasztorny, 
gdyż zakonnikom zgodnie z ustawami synodu prowincjalnego w Za
mościu z 1720 r. nie wolno było posiadać własności, a wszystkie do
bra otrzymane należało przekazać klasztorowi58.

Aby uczcić pamięć swoich dobroczyńców mnisi założyli w 1661 r. 
pomjanik, czyli księgę do której wpisywano imiona i nazwiska bene
faktorów pamiętając o nich szczególnie w modlitwach. Pomjanik 
składał się z 5 części, do których wpisywano: rodziny zakonników 
ławrowskich, zakonników z innych klasztorów, dobroczyńców majęt
ności ławrowski ej, duchowieństwo diecezjalne i ludzi stanu świeckie
go z różnych okolic. Wpisy zapoczątkował eparcha Antoni Winnicki, 
który 2 I 1661 r. nakazał wpisać nazwiska 200 osób, m.in. biskupów 
i metropolitów prawosławnych (Hioba Boreckiego, Piotra Mohyły) 
oraz członków własnej rodziny. Podobnie postępowali inni władycy, 
np. Hieronim Ustrzycki i Atanazy Szeptycki. Wśród benefaktorów 
klasztoru ważne miejsce zajmowali hospodarzy mołdawscy i wołoscy. 
W Pomjaniku zapisano wielu przedstawicieli szlachty, duchowieństwa 
oraz mieszczan i chłopów z zamieszkujących okolice Przemyśla, Jaro
sławia, Sambora, Leżajska oraz teren Łemkowszczyzny59.

Ze sporządzonego w 1723 r. inwentarza monasteru ławrowskiego 
wynikało, że sumy kapitałowe będące w dyspozycji klasztoru loko
wano w formie wyderkafu, czyli kredytu zastawnego. Posiadacz wy- 
derkafu miał nie tylko prawne zabezpieczenie swego kapitału na nie

55 CPAH, f. 684, op. 1, sp. 1378 Materiały o nadaniach dla monasterów (1711-1744), 
k. 7.
56 CPAH, f. 684, op. 1, sp. 2139 Inwentarz wyderkafow od rożnych Ichmościow 
Monasterowi Ławrowskiemu należących Dnia 22 VIII 1723 spisany (1723-1772), k. 14.
57 D o p e ln e n ija  ko  s v o d n o j  g a l ic k o - r u s s k o j  l i to p is i  s  1 7 0 0  p o  1 7 7 2  g o d , s. 151, 172.
58 S y n o d p r o w in c ia ln y  R u sk i..., s. 137-139.
59LB ANU, MB, rkps 306, k. 9; I. L u b, dz. c y t.,  s. 316-317.
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ruchomości dłużnika, ale również otrzymywał stałe świadczenia pie
niężne od dłużnika lub jego sukcesorów. Od 1635 r. pobierano od 
każdych 100 złp 7 złp czynszu. W przypadku gdy osoba zadłużona nie 
była w stanie płacić corocznych czynszów, stosowano sądowe prze
niesienie prawa własności na wierzyciela, czyli tzw. intromisję60. 
Przeważnie wśród dłużników monasteru były rodziny benefaktorów. 
Spłacały one w ten sposób bardzo często zobowiązania podjęte przez 
ich przodków. Franciszek i Michał Wisłoccy chorążycowie bydgoscy 
płacili od sumy 10000 zł 700 zł rocznej prowizji. Do 1740 r. Franci
szek Wisłocki spłacił swoją część długu. Raty roczne uiszczano w pie
niądzu, ale również w naturaliach (w zbożu i nabiale). Do 1739 r. 
spłacał dług, wynoszący 4000 złp, łowczy wschowski Bazyli Ustrzyc- 
ki. Również on prowizję uiszczał w gotówce i naturaliach (żyto, jęcz
mień, hreczka). Ludwika i Antoni Kalinowscy spłacili w 1728 r. kwo
tę 4000 złp, zmniejszoną w tym roku wyrokiem sądowym o połowę. 
Tę sumę pożyczył miecznik kijowski Samuel Jaworski i zadeklarował 
płacenie 7% prowizji. Podczaszy bracławski Mikołaj Kopystyński 
płacił rocznej prowizji 35 złp od 500 złp zapisanych monasterowi. 
Spadkobiercy Anny Hulanickiej -  Antoni, Jan i Ignacy Hulaniccy 
uiszczali procent od sumy 1000 złp. Również Eliasz Komamicki pod
czaszy trembowelski i cześnik żydaczewski spłacił do 1733 r. pożycz
kę 8000 złp zaciągniętą 10 lat wcześniej61.

Na podstawie tego inwentarza wiadomo, że w 1723 r. klasztor ław- 
rowski dysponował trzema karczmami: w Ławro wie, Nanczułce i Wy- 
socku, które przynosiły 1450 zł dochodu rocznie, młynem z foluszem 
w Nanczułce dającym zysk roczny 70 zł, dwoma młynami w Wysocku, 
z dzierżawy, których płacono zbożem. Z arendy gruntów klasztornych 
uzyskiwano 12 złp 30 gr, zaś z czynszów płaconych przez poddanych 
ławrowskich osiągano rocznie 77 zł 4 gr62. Z kolei w 1754 r. oszaco
wano roczny dochód pieniężny z jałmużny i dóbr ekonomicznych na 
4000 zł. Do posiadłości klasztornych należały Ławrów, Nanczułka, 
połowa wsi Wysocko Wyżne i połowa wsi Mokrzany63. W 1781 r. 
majątek monasteru w Ławrowie oszacowano na 194 248 złp, zaś rezy

60 Z. G 1 o g e r, Encyklopedia staropolska, t. IV, Warszawa 1974, s. 468-469.
61 CPAH, f. 684, op. 1, sp. 2139, k. 2-15.
62 CPAH,f. 684, op. 1, sp. 2139, k. 17-19.
63 M. V a v r i k, Naris rozvitku..., s. 110.
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dencji w Bilinie na 14 200 złp. Dochód roczny wynosił wówczas pro
porcjonalnie 10 355 złp i 760 złp64. Około 1800 r. klasztor w Ławrowie 
z rezydencją w Bilinie osiągał dochód roczny 2172 fi.65

Jak wynikało z opisu inwentaryzacyjnego monasteru ławrowskiego 
sporządzonego w 1767 r. przez ihumena o. Polikarpa Wolańskiego 
folwark klasztorny posiadał liczne zabudowania: browar ze słodownią, 
olejarnię, spichlerz, stajnię, wozownię, murowany dworek, piwnice 
wybrane w skale góry św. Jana, piekarnię, gumno ze stajniami, stodo
łami i brogami. Teren, na którym wzniesiono te budynki był bardzo 
podmokły, stąd tam latem nigdy błoto nie wysycha. Obok budynków 
klasztornych znajdowały się ogród warzywny i sad owocowy. Nieco 
dalej pomiędzy lasami grabowymi i bukowymi bazylianie utrzymywali 
staw rybny, tartak i cegielnię66.

Do 1767 r., czyli do trzeciego wielkiego pożaru monaster ławrowski 
należał do typowych ośrodków klasztornych nazwanych ławrami. Był 
więc posiadłością o charakterze obronnym, ufortyfikowaną, z rozpro
szonymi celami przeznaczonymi dla pojedynczych mnichów. Jedy
nymi miejscami wspólnymi dla wszystkich braci były cerkiew i kapli
ca z refektarzem. Klasztor św. Onufrego położony był w trudno do
stępnym miejscu, pod górą, między zbiornikami wodnymi. Otoczony 
był ze wszystkich stron drewnianym parkanem i murem, na którego 
końcach znajdowały się baszty. Wjazd do klasztoru znajdował się od 
strony zachodniej. Prowadziły do niego wrota w parkanie oraz muro
wana brama. Nad tą bramą zawieszony był dzwonek dla dania signum 
do chorego w nocy lub przejeżdżających. Furtki w murze prowadziły 
do sadu i do folwarku.

Wewnątrz muru znajdowały się cele zakonników, kuchnia i refek
tarz, murowana kaplica pw. Zaśnięcia NMP, murowana wieża na 
dzwon i zegar. Cele, tzw. rezydencje były przeważnie drewniane, skła
dały się z alkierza i komórki. Dopiero po pożarze przystąpiono do od
budowy monasteru nadając mu charakter budowli, gdzie pod jednym 
dachem znajdował się rząd cel z refektarzem, kaplicą, salą rekreacyjną 
i pomieszczeniami gospodarczymi. Przygotowania do budowy klaszto
ru ruszyły już w 1767 r., kiedy zaczęto gromadzić odpowiedni materiał

64 LB ANU, MB, rkps 306, k. 17v, 18v.
65 W. C h o t k o w s k i ,  R e d u k c je  monaster ów..., s. 57.
66 M. G o 1 u b e c, Lavriv..., vip. 3-4:1927, s. 320-321; V. S i ć i n s k i j, dz. cyt., s. 217.
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(cegły i wapno). 25 V 1775 r. położono kamień węgielny. Inicjatorem 
przedsięwzięcia był ówczesny ihumen o. Bazyli Rogowski. Budowlę 
zaprojektował i nadzorował prace Samborski architekt Jan Oberleder, 
którego w 1781 r. zastąpił architekt ze Lwowa Jan Sznajder. W tym też 
roku zakończono główne prace, oddano do użytku wschodnie skrzydło, 
wstawiono szyby i kaflowe piece. Klasztor był dwupiętrowym muro
wanym budynkiem z 18 celami, kuchnią, spiżarnią i refektarzem, kry
tym gontem, otoczonym kamiennym murem67.

Data wystawienia cerkwi św. Onufrego budziła kontrowersje. We
dług wzmianek w kronice klasztornej w 1675 r. przebudowano świą
tynię, która mogła istnieć od XVI w. Pewną wiadomość o wyglądzie 
cerkwi ławrowskiej zawierała umowa podpisana w 1705 r. między 
monasterem dobromilskim a jarosławskim budowniczym Jakubem 
Mamrowiczem. Znalazło się w niej sformułowanie: Jakub Magister 
podjął się zmurować cerkiew krzyżową modą i miarą jako w Ławro- 
wie oprócz kopuły średniey, która ma być niższa na sześć łokci6S.

Przebudowana cerkiew św. Onufrego nosiła wyraźne cechy stylu 
barokowego. Miała sześć drewnianych kopuł, krytych gontem 
i częściowo blachą. W oknach były szyby oprawione w ołów. Przy 
wejściu do świątyni znajdowała się kruchta, z której podwójne 
lakierowane drzwi prowadziły do właściwej świątyni. Stąd też 
wchodziło się po schodach na chóry i do skarbca położonego nad 
nimi. W tej części znajdowały się dwa ołtarze poświęcone św. M i
kołajowi i św. Bazylemu Wielkiemu.

Cerkiew posiadała dwie kaplice, które tworzyły transept. Stały 
w nich po dwa ołtarze: Męki Pańskiej i Opieki NMP oraz Zwiasto
wania NMP i św. Onufrego Pustelnika. Ołtarz św. Onufrego wy
rzeźbił w 1750 r. snycerz Andrzej Bemakiewicz opłacony przez 
rodzinę Bartoszewskich. Pod kaplicami były krypty.

W prezbiterium znajdował się ikonostas z obrazami Męki Pańskiej 
i ikonami namiestnymi Chrystusa i Bogurodzicy. Przejawem latyniza
cji obrządku była ambona znajdująca się między częścią centralną 
a prezbiterium. Z prezbiterium jedno wyjście prowadziło do zakrystii, 
a drugie do monasteru. Wydaje się, że najstarszą częścią cerkwi był

67 LB ANU, MB, rkps 306, k. 13v; M. G o I u b e c, vip. 3-4:1927, s. 322-325.
68 CPAH, f. 684, op. 1, sp. 1332 Historyja Dobromilskiego Monasteru, k. 8.
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babiniec, którego ściany pokrywała polichromia69. Wśród przedmio
tów cerkiewnych należących do monasteru ławrowskiego zinwentary
zowanych w 1723 r. znalazły się paramenty religijne i antepedia. 
Wśród srebra zgromadzonego w cerkwi były kielichy, pateny, mon
strancje, gwiazdy, łyżeczki i krzyże. Spośród rekwizytów srebrnych 
wymieniano też sukienki i korony na obrazy, jak również wota. Nie
które z tych przedmiotów zostały ofiarowane przez dobroczyńców 
klasztoru. Monaster posiadał relikwię drzewa Krzyża św., którą uzy
skał w II połowie XVII w. ihumen o. Makary Światotohorec od ho
spodara wołoskiego Konstantego. W inwentarzu wyodrębniono też 
korale oraz mosiądz i cynę cerkiewną. Wśród tej ostatniej grupy zna
lazły się dzwony w liczbie 12 oraz 2 zegary70.

Cerkiew ławrowska dysponowała kompletami szat liturgicznych, na 
które składał się aparat, czyli odpowiednik łacińskiego ornatu oraz 
stuły i manipularze. Było ich aż 65 sztuk, a dodatkowo 22 aparaty 
żałobne i 7 dalmatyk. Ponadto wyposażenie cerkwi klasztornej stano
wiły również alby (63 sztuki), humerały (29 sztuk), korporały 
(30 sztuk), paski (15 sztuk), a także bielizna ołtarzowa: obrusy 
(44 sztuki), chusty (95 sztuk), ręczniki (11 sztuk). Do antepediów 
zaliczały się dywany i obicia, zgromadzone w liczbie 14 sztuk71.

Dobra klasztoru ławrowskiego nawiedzały różne klęski żywiołowe 
i nieszczęścia związane z wojnami. Już w 1549 r., w czasie najazdu 
Tatarów, zostały zniszczone zabudowania klasztoru. W VIII 1650 r. 
wielkie spustoszenie na polach klasztornych spowodowała szarańcza72. 
W XVIII w. miały miejsce pożary, w których ucierpiały zabudowania 
monasterskie. Pierwszy z nich w 1707 r., zniszczył monaster, natomiast 
na cerkwi św. Onufrego spaliły się dach i kopuły. Kolejny wielki pożar 
miał miejsce 15 VIII 1767 r., kiedy to zniszczeniu uległy drewniane

69 M. G o l u b e c ,  L a v r iv . . . ,  vip. 3-4:1927, s. 327-328; V. S i ć i n s k i j ,  d z. c y t., 
s. 216-217; F. Łobeski, Monaster OO. Bazylianów w Lawrowie w obwodzie Sambor
skim „Rozmaitości”, 1859, nr 1, s. 2-3/
70 CPAH, f. 684, op. 1, sp. 2139, k. 20-21; M. G o l u b e c ,  L a v r iv .. . ,  vip. 1-2:1926, 
s. 56-58; I. Lub,  dz. c y t .,  s. 314-315; D o p e ln e n ija  k o  s v o d n o j  g a l ic k o - r u s s k o j  l i to p is i  

s  1 7 0 0 p o  1 7 7 2  g o d , s .  64.
71 CPAH, f. 684, op. 1, sp. 2139, k. 22-27.
72 M. G o l u b e c ,  L a v r iv . . . ,  vip. 3-4:1927, s. 317; S v o d n a ja  g a l ic k o - r u s s k a ja  l i to p i s  

s  1 6 0 0 p o  1 7 0 0  g o d ,  s. 228.
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budynki klasztorne, a w nich wiele cennych dokumentów73. Z kolei 
w 1770 r. Ławrów i okolice nawiedziła zaraza. W jej wyniku zmarł 
jeden z zakonników. Na wiosnę 1774 r. miała miejsce wielka powódź, 
która zamuliła pola, zniszczyła zasiewy i budynki gospodarcze. W roku 
następnym w wyniku burzy ucierpiały stodoły i cegielnia74.

Stan personalny

O stanie liczebnym klasztoru ławrowskiego informowały wykazy 
zakonników sporządzane głównie w II połowie XVIII w. Z okresu 
wcześniejszego znane były jedynie nazwiska ihumenów, nie było 
natomiast dokładnych danych co do obsady personalnej klasztoru. 
Według katalogu prowincji Opieki NMP z 1754 r. w monasterze 
przebywało 29 osób, w tym 19 kapłanów, 3 diakonów i 7 braci. Supe
riorem był w tym czasie o. Sylwester Koblański (były prowincjał). 
Kilku ojców pełniło funkcje spowiednika, wikariusza oraz prokuratora 
w Wysocku i Mokrzanach75. Z kolei w 1774 r. w klasztorze przebywa
ło 20 zakonników. Wśród nich było 9 kapłanów, 9 braci zakonnych 
(professi clerici) i 2 braci świeckich (professi laici). W tej liczbie 
znajdowało się 2 profesorów, 2 kaznodziejów i 7 spowiedników. Nie 
było natomiast misjonarzy76.

Nieco więcej informacji o zakonnikach ławrowskich uzyskać moż
na z katalogu klasztorów prowincji Opieki NMP na lata 1776-1777 r. 
W monasterze znajdowało się wówczas 11 kapłanów i 9 braci. Oprócz 
ich nazwisk, wieku, czasu po złożeniu profesji czy czasu pobytu 
w ośrodku zakonnym, wymieniono też ich funkcje. I tak superiorem 
był o. Bazyli Rogowski liczący sobie 43 lata życia, będący profesem 
od 22 lat. Najstarszym wśród zakonników był 80-letni o. Teofil Teo- 
dorski, pełniący funkcje wikariusza i spowiednika. W wieku powyżej 
50 lat w klasztorze przebywało jeszcze 5 osób. W przedziale wieko

73 15 Augusti z dopustu Boskiego czyli niedbalstwa domowego klasztor tutejszy oprócz 
pogorzenia dawniejszego jako powiadają, i powtórnego w Roku 1707 (...) trzeci raz 
pogorzał (...) wielce srebra i różnych ruchomości, a nadto i dokumentów pogorzalo. 
M. G o 1 u b e c, Lavriv..., vip. 3-4:1927, s. 319; V. S i ć i n s k i j, cyt., s. 216.
74 LB ANU, MB, rkps 306, k. 12, 13; M. V a v r i k, Lavrivska..., fasc. 1-2:1954, s. 71-72; 
M. G o 1 u b e c, Lavriv..., vip. 3-4:1927, s. 322.
75 M. V a v r i k, Naris rozvitku..., s. 109.
76 Tamże, s. 138-139.
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wym 20-30 lat było 8 zakonników, głównie studentów, w przedziale 
31-49 lat -  6 osób pełniących funkcje profesora filozofii, korepetytora 
filozofii, parocha w Wysocku, prokuratora w Bilinie, prokuratora 
i kierownika budowy. Jeden z zakonników, mający 22 lata, nie miał 
złożonych ślubów i określony został jako scholasticus candid. W tym 
czasie klasztor ławrowski należał do najbardziej licznych ośrodków 
bazyliańskich w prowincji. Większy stan osobowy zanotowano tylko 
w Poczajowie (43 osoby)77.

Według spisu zakonników sporządzonego w 1782 r. w Ławrowie 
z Bilinąprzebywało 21 mnichów, w tym 14 kapłanów i 7 braci. Supe
riorem był o. Korneliusz Sroczyński. Wśród funkcji pełnionych przez 
bazylianów w klasztorze wymieniono: wikariusza, 4 spowiedników, 
profesora teologii, parocha i prokuratora w Wysocku, studentów teo
logii i dwóch ojców przypisanych do rezydencji w Bilinie. Jeśli cho
dzi o przedziały wiekowe to: w grupie 20-30 lat było 9 osób, 31-50 — 
4 osoby, powyżej 50 lat -  8 osób. Jako miejsce urodzenia zakonników 
tylko w dwóch przypadkach podano Polskę i Węgry, w pozostałych 
określono je  jako Galicja78.

Ze spisu sporządzonego w roku następnym wynikało, że w mona
sterze przebywało 20 zakonników: 13 kapłanów i 7 braci. W porów
naniu z rokiem 1782 niewiele zmienił się przedział wiekowy zakonni
ków, gdyż w grupie 20-30 lat -  było ich 8, w przedziale 31-50 lat -  6 
osób, w przedziale powyżej 50 lat -  również 6 osób. Z tej grupy 
trzech zakonników urodzonych było w Polsce, a jeden na Węgrzech. 
Pozostałych określano terminem Galicianus.

Ankieta dostarczyła też informacji o wykształceniu bazylianów 
ławrowskich. Jeden spośród nich o. Sylwester Hreorowicz studiował 
filozofię i teologię w Rzymie. Czternastu zakonników ukończyło kil
kuletnie studia filozoficzne i teologiczne w szkołach zakonnych we 
Lwowie, Trembowli, Ławrowie, Dobromilu, Podhorcach, Łucku, 
Maniowie, Satanowie, Zamościu, Świętym Spasie. Oprócz filozofii 
i teologii moralnej bracia studiowali również retorykę. Spośród 
20 zakonników 6 nie odbyło żadnych studiów79.

77 Tamże, s. 162-163, 166-167.
78 APP, ABGK, sygn. 222 Wykazy klasztorów i zakonników 1782-1784, s. 30.
79 APP, ABGK, sygn. 222, s. 34-41.
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W 1784 r. w Ławrowie z Biliną było 15 zakonników -  13 ojców 
i 2 braci80. W latach 90—tych XVIII w. liczba zakonników spadła do 
9 (1793-1794). Z kolei w 1795 r. w Ławrowie było 14 zakonników, 
a wśród nich 10 kapłanów (4 określanych jako zdrowi i 4 jako chorzy 
oraz 2 pracujących poza monasterem w parafiach). Nie było wtenczas 
braci zakonnych tylko 4 nowicjuszy81.

Zatem w II połowie XVIII w. zaobserwować można systematyczne 
zmniejszanie się składu osobowego klasztoru. Taki stan rzeczy spowo
dowany był polityką władz monarchii austriackiej, zabraniającej skła
dania ślubów zakonnych przez kandydatów, którzy nie osiągnęli 24 lat 
oraz ustaleniu limitu personalnego ( fixus) dla poszczególnych
domów. Dekret cesarski z 13 VII 1782 r. zakazał przyjmowania nowi
cjuszy do jakiegokolwiek zgromadzenia. Jego wymowa została złago
dzona w 1783 r., kiedy pozwolono chętnym wstępować do klasztorów, 
jeśli odbyli studia i praktykę duszpasterską. Odpływ zakonników spo
wodowany był również emigracją bazylianów do Polski, podjętą po 
1772 r., zarówno legalną jak i nielegalną82. Dostrzegalną tendencją było 
również zmniejszanie się liczby braci laików, którzy dominowali 
w klasztorach prawosławnych. Ogromną większość wśród zakonników 
unickich w II połowie XVIII w. stanowili kapłani i klerycy profesi.

Działalność religijno-oświatowa

Duszpasterstwo i działalność wychowawczo-oświatowa to najważ
niejsze dziedziny aktywności zakonu bazyliańskiego w XVIII w.83 Re
alizacji tych zadań podjęli się także mnisi ławrowscy. Klasztor posiadał 
curam animarum, zatem zakonnicy sprawowali funkcje duszpasterskie 
we własnej parafii. W obsadzie personalnej monasteru zawsze znajdo
wali się kaznodzieje i spowiednicy aprobowani przez władze diece
zjalne. Kapłani zakonni zatrudnieni byli w duszpasterstwie parafialnym

80 LB ANU, MB, sygn. 1256/1 Spis zakonników diecezji przemyskiej, k. 1-2.
LB ANU, MB, sygn. 1256/4 Spis bazyliańskich monasterów diecezji przemyskiej 

1795, k. 1-2; S. N a b y w a n i e  c, Diecezja przemyska greckokatolicka..., s. 233.
82 S. N a b y w a n i e c, Diecezja przemyska greckokatolicka..., s. 233-234.

Zob. B. L o r e n s, Kulturalno-edukacyjna rola biblioteki bazyliańskiego klasztoru 
iw. Onufrego w Ławrowie w XVIII wieku, referat wygłoszony na konferencji „Kultura 
umysłowa zakonów Europy Środkowowschodniej X-XXI wiek”, Katowice 31 V -  
3 VI 2006 r.

BAZYLIAŃSKI KLASZTOR ŚW. ONUFREGO W ŁAWROWIE 7 9

w parafiach nieklasztomych. Z katalogu klasztorów bazyliańskich pro
wincji Opieki NMP z 1777 r. wynikało, iż dwóch ojców pełniło funkcje 
parochów84. Warto zwrócić uwagę, iż monasterowi podlegała rezyden
cja w Bilinie, na której ciążył obowiązek misyjny. W latach 1772-1773 
przebywało w niej dwóch misjonarzy. Konstytucje zakonne wymagały 
od misjonarzy głębokiej wiedzy teologicznej, znajomości Pisma Św., 
historii Cerkwi i dzieł patrystycznych, stąd też mógł nim zostać tylko 
kapłan, który ukończył 2 lata filozofii i 4 lata teologii. Wśród znanych 
misjonarzy bazyliańskich był ihumen ławrowski Korneliusz Sroczyński 
(1731-1790). Był on autorem podręcznika dla kaznodziejów prowadzą
cych misje bazyliańskie zatytułowanego Methodus peragendi missiones 
apostólicas in provincia Ruthena O. S. Basilii Magni, wydanego 
w 1772 r. w Poczajowie. O. Sroczyński urodzony w Siedliskach, w zie
mi przemyskiej, zdobył wykształcenie w kolegium jezuickim w Prze
myślu i w klasztorze św. Jerzego we Lwowie. Był również autorem 
Katechizmu krótko zebranego...na misjach Zakonu S. Bazylego Wiel
kiego... (Lwów 1768) oraz zbioru kazań pt. Sermones sacrf5.

Zakonnicy ławrowscy głosili kazania z okazji odpustów i świąt 
kościelnych nie tylko w cerkwiach, ale również w kościołach łaciń
skich, zwłaszcza należących do zgromadzeń zakonnych, m.in. u ber
nardynów w Samborze i u franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej. 
W cerkwi ławrowskiej w okresie Wielkiego Postu wygłaszali kazania 
pasyjne86. Do cerkwi klasztornej przybywali pielgrzymi nie tylko z są
siednich miejscowości, ale też z obszarów znacznie dalej położonych. 
Czcią otaczano grób eparchy Jerzego Winnickiego. W kronice klasz
tornej pod rokiem 1762 zanotowano, iż w 1751 r. z pielgrzymką do 
Ławrowa przybyła Helena Jaszkowska ze wsi Bronary w starostwie 
muszyńskim. Złożyła ona obietnicę, że po wyleczeniu z ciężkiej cho
roby odwiedzi miejsce pochówku biskupa87.

84 M. V a v r i k, Naris rozvitku..., s. 138-139, 162-163.
85APP, ABGK, sygn. 222, s. 34-35; M. V a v r  i k, Naris rozvitku..., s. 136-137; Naris 
istorii vasilijanskogo ćinu..., s. 236-237; A. A. Z i ę b a, Sroczyński Grzegorz Korneli, 
w: Polski Słownik Biograficzny, t. XLI, Warszawa—Kraków 2002, s. 218-219.
86 M. V a v r i k, Lavrivska chronika..., fasc. 1-2:1954, s. 76, 77, 85.
87 Ciężko zachorowawszy, a mając z relacji że ciało S. Pamięci Jaśnie W. Imci Irzego 
Winnickiego Metropolity całej Rossij w całości odpoczywa w Monasterze Ławrow- 
skim; w której chorobie przypomniawszy sobie o nim, uczyniła wotum że jeżeli z tej 
powstanie choroby nawiedzi to ciało, która w krótkim czasie ozdrowiwszy, uczynione
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Działalność oświatowo-wychowawczą zainicjowano w Ławro wie 
pod koniec XVII w., lecz główne jej natężenie miało miejsce w II po
łowie XVIII w. Na mocy uchwał synodu diecezjalnego odbytego 
w Przemyślu w 1693 r. w monasterze ławrowskim utworzono nowi- 
cjat. Przyjmowano do niego kandydatów do życia zakonnego i po 
odpowiednim okresie, w którym ów chętny życia zakonnego form  
spróbował, dokonywano obłóczyn88. Na prowincjalnym synodzie za
mojskim w 1720 r. nakazano zaprowadzić studia zakonne z teologii 
w tych monasterach, które miały co najmniej 12 czerńców, a do takich 
należał właśnie klasztor w Ławrowie. Nowicjat przekształcił się zatem 
w swego rodzaju seminarium duchowne albo duchowną szkołę śred
nią, przeznaczoną nie tylko dla przygotowujących się do stanu du
chownego, ale i dla świeckiej młodzieży. O prowadzonych kierunkach 
zajęć decydowano na kapitułach prowincjalnych. W Ławrowie 
w okresie 1741-1788 nauczano filozofii, teologii dogmatycznej i mo
ralnej oraz retoryki89.

Liczba słuchaczy poszczególnych kursów była niewielka, wahała 
się między 2 a 15 osobami. Byli wśród nich zakonnicy, a także stu
denci świeccy. W 1741 r. w kursie filozofii uczestniczył Atanazy 
Szeptycki, późniejszy władyka lwowski. Kadra profesorów również 
była skromna. Retoryki zwykle nauczał jeden profesor, filozofii i teo
logii zaś najwyżej dwóch. Wśród nich znajdowali się wybitni przed
stawiciele zakonu bazyliańskiego. Należał do nich Modest Hrynie
wiecki, wykładowca retoryki w 1783 r., cieszący się znakomitą opinią 
w klasztorze, późniejszy profesor na Uniwersytecie Lwowskim i pro- 
toihumen bazylianów90. Absolwentami studiów teologicznych w Rzy
mie byli o. Bazyli Boskowicz (w 1751 r. wykładał filozofię) i o. Józef 
Dziokowski (w latach 1761-1764 profesor filozofii). Z kolei o. Bazyli 
Służykiewicz, który wykładał teologię moralną i filozofię, to wycho

spełniła wotum i wspomnieniowym Monasterze pod imieniem zeznała. LB ANU, MB, 
rkps 306, k. 9; I. L u b, dz. cyt., s. 316-317.
881. W i n n i c k i, dz. cyt., s. 45; B. Balik, Monastiriperemiskoj eparchii..., s. 92-93.
89 LB ANU, MB, rkps 306, k. 10v, 14, 24; M. G o 1 u b i e c, Lavriv..., vip. 1-2:1926, 
s. 63.
90 LB ANU, MB, rkps 306, k. 14, k. 24. O o. Modeście Hryniewieckim zapisano
w kronice: Profesor ten tak doskonale w nauce w rozporządzeniu uczniów, obycza
jach i innych wszelkich doskonałościach, jak tu, tak i wszędzie chwalonym być zapew
ne powinien, nie tylko z umiejętności, obyczaju, ale i z wszelkiej zakonności.
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wanek papieskiego kolegium we Lwowie. Ponadto grono profesorów 
tworzyli bazylianie pełniący później obowiązki protoihumenów we 
władzach prowincji: o. Józef Morgulec (w 1761 r. wykładał filozofię) 
oraz o. Anastazy Piotrowski (w latach 1758-1760 uczył filozofii)91.

Klasztor w Ławrowie jako jedyny na terenie eparchii przemyskiej 
prowadził konwikt dla młodzieży świeckiej. W latach 1774-1775, 
w okresie od października do sierpnia, edukację klasztorną pobierało 
9 chłopców z okolicznych rodzin szlacheckich. Byli wśród nich: 
Wawrzyniec i Bazyli Turkułowie, czterech Fredrów, dwaj Monaster- 
scy i Tomasz Terlecki. Uczyli się retoryki, łaciny i konstrukcji łaciń
skich. Opiekowali się nimi słuchacze studiów zakonnych. W latach 
1776-1777 za zgodą przełożonego monasteru przyjęto do konwiktu 
synów mieszczan ze Lwowa i Jarosławia -  Krzyżanowskiego i Jana 
Wierzbieńca. Edukacja ich trwała niedługo, ze względu na brak zdol
ności i niepodporządkowanie się rygorom życia w klasztorze. W lu
tym 1778 r. przyjęto dwóch braci Ząbowskich wraz ze służącym oraz 
Laskowskiego, syna stolnika żytomierskiego. Konwiktorzy mieli od 
8 do 14 lat, jadali wraz z zakonnikami, śpiewali w chórze zakonnym, 
uczyli się, zwłaszcza starsi, prawdopodobnie również z klerykami 
bazyliańskimi. Dla konwiktorów organizowano rekolekcje oraz egza
miny sprawdzające znajomość wykładanych przedmiotów. Za roczne 
utrzymanie w szkole płacono po 200-300 zł92 *.

Podsumowaniem roku szkolnego w szkole ławrowskiej były pu
bliczne dysputy z określonych przedmiotów. Trwały one zwykle kilka 
dni. Często prezentowane tezy były drukowane w typografiach bazy- 
liańskich lub lwowskiej Stauropigii. W tych spotkaniach uczestniczyli 
nie tylko bazylianie z Ławrowa, ale również zakonnicy z monasterów 
w Dobromilu i Spasie. Zapraszani na nie byli też przedstawiciele za
konów łacińskich: bernardyni, franciszkanie i dominikanie z Sambora. 
Studenci wraz z profesorami przygotowywali mowy okolicznościowe 
w języku polskim i łacińskim, wygłaszane w czasie wizyt eparchy

91 M. V a v r i k ,  Lavrivska chronika..., fasc. 1-2:1954, s. 69-72; M. G o  l u b i  ec,  
Lavriv..., vip. 1-2:1926, s. 63-64; I. M i c k o ,  Svjatouspenska Lavra v Unevi (kinec 
XVII st -  kinec XX st.), Lviv 1998, s. 172-173, 201, 206; J. S k r u t e n ,  Dziokowski 
Józef Jan, w: Polski Słownik Biograficzny, t. VI, Kraków 1948, s. 182-183.
92 LB ANU, MB, rkps 306, k. 12v, 13v, 15; T. Ś 1 i w a, dz. cyt., s. 177; L. B i e ń 
k o w s k i ,  Kultura intelektualna w kręgu Kościoła wschodniego w XVII i XVIII wie
ku, w: Między Wschodem i Zachodem, cz. 1 Kultura umysłowa, s. 118.
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i przełożonych prowincji, z racji imienin biskupa czy świąt religij
nych. Studenci teologii mieli przygotowywać pisemne rozprawy z tego 
przedmiotu, zarówno w języku polskim jak  i po łacinie93. W zbiorach 
bibliotecznych i archiwalnych zachowały się teksty kursów filozofii 
i teologii, przygotowywanych po łacinie przez profesorów dla potrzeb 
wewnętrznych studiów zakonnych, a także traktaty pisane w trakcie 
nauki przez studentów ławrowskich94. Wykształcenie zdobywane 
w trakcie studiów było przesiąknięte kulturą i duchowością łacińską. 
W organizacji i programach nauczania widoczny był wpływ zakonów 
rzymskokatolickich, zwłaszcza jezuitów i pijarów. Dominującym 
językiem w życiu codziennym monasteru był język polski, zaś wykła
dy prowadzono najczęściej po łacinie95.

Działalności duszpasterskiej i edukacyjnej prowadzonej w monaste- 
rze św. Onufrego w Ławrowie służyła biblioteka. Była to najliczniej
sza książnica bazyliańska na terenie eparchii przemyskiej i jedna 
z większych wśród monasterów prowincji Opieki NMP. O zawartości 
biblioteki w Ławrowie w XVIII w. świadczyły dwa katalogi pocho
dzące z tego stulecia. Pierwszy z nich umieszczono w inwentarzu 
monasteru ławrowskiego z lat 1723-1772. Został on sporządzony naj
pewniej po 1731 r., gdyż tę datę wymieniono przy określeniu czasu 
zakupu jednej z ksiąg. Zawierał 253 tomy podzielone na trzy grupy. 
Pierwszą określono jako księgi cerkiewne służące do nabożeństwa. 
Liczyła ona 35 pozycji w 79 tomach. Wśród nich znajdowało się 
10 Ewangelii drukowanych oprawionych w aksamit i srebro oraz 
4 pisane i pozbawione ozdób. Druga wyróżniona grupa woluminów 
została określona jako xięgi należące do kaznodziejstwa głoszenia 
Słowa Bożego. Znalazło się w niej 82 tomy ujęte w 49 pozycjach. Przy 
22 tytułach zaznaczono wyraźnie, że były to księgi pisane, niekiedy na

93 M. V a v r  i k, L a v r iv s k a  c h r o n ik a ... ,  fasc. 1-2:1954, s. 76-82.
94 LB ANU, MB, rkps 236 Hnat Czajkowski, podręcznik z poetyki, 1747; rkps 242 
o. Trifon Pawłowicz, traktat z filozofii Arystotelesa, 1762-1764; rkps 321 o. Arsenij 
Święcicki, traktat teologiczny, 1745-1746; rkps 498 o. Michał Gronziewicz, wykład 
kursu filozofii, 1754-1758; rkps 499 o. Benedykt Doleszyński, wykład kursu filozofii, 
1756 r.; rkps 601 o. Epifan Rozlucki, traktat z etyki, 1766 r.; J. I s a j  e w y c z ,  K o 
ś c ió ł  g r e c k o k a to l ic k i  a  n ie k tó r e  a s p e k ty  r o z w o ju  k u ltu r y  u k r a iń sk ie j  i b ia ło r u s k ie j  
w  X V 1 I-X V III  w ie k u ,„Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, 1997, nr 4-5, s. 193.

95 L. B i e ń k o w s k i, K u ltu r a  in te le k tu a ln a . .., s. 111; M. V a v r i k, L a v r iv s k a  c h r o 

n ik a . . . ,  fasc. 1-2:1954, s. 74.
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pergaminie. Często pojawiało się określenie staroświeckie, stosowane 
głównie w odniesieniu do ksiąg liturgicznych. W trzeciej wyodręb
nionej grupie określonej jako polskie książki znalazły się 84 tytuły 
ksiąg w języku polskim i łacińskim w liczbie 92 tomów. Wśród nich 
znajdowały się wydania Biblii, zbiory kazań na niedziele i święta, 
pozycje teologiczne oraz filozoficzne i historyczno-prawnicze96.

Drugi katalog ksiąg biblioteki ławrowskiej pochodził z 15 III 1788 
r. Sporządził go ihumen monasteru o. Korneliusz Sroczyński97. Został 
on podzielony na 18 grup ze względu na język ksiąg (cerkiewnosło- 
wiański, łaciński, polski, inny), ich formę (drukowane lub rękopi
śmienne) i format (folio, quarto, octavo majori i minori, duodécimo). 
W 366 pozycjach wymieniono około 474 tomów98. Biblioteka ław- 
rowska słynęła przede wszystkim z rzadkich rękopisów cerkiewno- 
slowiańskich. Przechowywano w niej cenne dokumenty pergaminowe 
poświadczające przywileje otrzymane przez klasztor od eparchów 
prawosławnych i unickich, królów polskich, hospodarów mołdaw
skich, hetmanów. W XVII w. mnisi ławrowscy przepisywali księgi 
liturgiczne99. Dużą wartość posiadały też zgromadzone w bibliotece 
najstarsze druki cyrylickie pochodzące z typografii lwowskiej i kijow
skiej. Wśród cennych wydań przechowywanych w Ławrowie znajdo
wały się księgi łacińskie, np. Biblia sacra latina z 1497 r. drukowana 
gotykiem, Statuta Regni Poloniae Jana Łaskiego wydane w 1506 r. 
w Krakowie, Opera S. Joannis Chrysostomi wydane w Bazylei 
w 1539 r.100 Wielkość księgozbioru bibliotecznego w Ławrowie ule
gała stałemu wzrostowi. W XIX w. szacowano ten zbiór na około 
tysiąc tomów101. W katalogu bibliotecznym z 1788 r. znaczną grupę

96 CPAH, f. 684, op. 1, sp. 2139, k. 28-29.
97 Biblioteka Narodowa w Warszawie, (dal. BN), akc. 10794 Catalogus Libror[um] 
Bibliothecae Monasterii Lauroviensis PPm Basilianor[um] ex Mandato... Die 
15 Martii 1788, k. 21-26v.
98 M. P i d ł y p c z a k - M a j e r o w i c z ,  B ib lio te k i  k la s z to r n e  p r o w in c j i  k o r o n n e j  
z a k o n u  b a z y l ia n ó w  w  X V II I  w ie k u , w: Z b a d a ń  n a d  p o ls k im i  k s ię g o z b io r a m i  h is to 
ry c zn y m i. S tu d ia  i  m a te r ia ły ,  t. 16, Warszawa 1995, s. 38-40. Autorka ustaliła, że 
biblioteka liczyła według katalogu 365 tytułów i 490 tomów. Obliczenie ilości tomów 
jest jednak trudne ze względu na uszkodzenie kart rękopisu.
99 LB ANU, MB, rkps 1260 Zbimik sliv i pouczan Fedora Studita na triod postny, s. 145.
100 M. P i d ł y p c z a k - M a j e r o w i c z ,  B ib lio te k i  k la s z to r n e . . . ,  s. 30.
101 M. P i d ł y p c z a k - M a j e r o w i c z ,  B ib lio te k i  i b ib l io te k a r s tw o  z a k o n n e  n a  
w sc h o d n ic h  z ie m ia c h  R z e c z y p o s p o l i te j  w  X V II-X V III  w ie k u , Wrocław 1996, s. 173;
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ksiąg stanowiły cyrylickie dzieła teologiczne, pisma Ojców Kościoła 
chrześcijańskiego (tzw. pisma patrystyczne), dawne kroniki (latopisy) 
i liczne księgi liturgiczne Kościoła wschodniego. W bibliotece zgro
madzono egzemplarze Pisma Św. oraz komentarze do tekstów biblij
nych, dzieła religijne dotyczące teologii moralnej i dogmatycznej, 
filozofii, prawa, zbiory kazań i rozmyślań służące pomocą misjona
rzom i kaznodziejom klasztornym.

Bazyliański monaster św. Onufrego w Ławrowie był liczącym się 
ośrodkiem religijnym i edukacyjnym w eparchii przemyskiej. Istnieją
cy jeszcze przed włączeniem ziem ruskich do Korony Polskiej swój 
rozkwit przeżywał w okresie XVII-XVIII w. Nie ominęły go trudności 
spowodowane niestabilną sytuacją religijną w eparchii przemyskiej, 
lecz otoczony był opieką ze strony prawosławnych biskupów prze
myskich, władców polskich, hospodarów mołdawskich i wołoskich, 
wreszcie przedstawicieli szlachty ruskiej jak żaden inny monaster 
bazyliański położony w granicach diecezji przemyskiej. Tendencja ta 
nie zmieniła się po przyjęciu unii z Kościołem katolickim. W połowie 
XVIII w. rola Ławrowa jeszcze wzrosła poprzez zaprowadzenie stu
diów zakonnych i prowadzenie konwiktu dla młodzieży z rodzin szla
checkich i mieszczańskich. Przechodzili tu formację duchową przede 
wszystkim bazylianie, ale także duchowieństwo diecezjalne odbywa
jące rekolekcje przed święceniami. W Ławrowie prowadzono działal
ność intelektualną poprzez uprawianie dydaktyki, kaznodziejstwa 
i twórczości literacko-naukowej. Dzięki prowadzonej akcji oświato
wej klasztor nie podzielił losu innych bazyliańskich placówek zakon
nych funkcjonujących pod panowaniem cesarza Józefa II.

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego..., s. 614. Liczba ksiąg wzrosła zwłaszcza 
w okresie przynależności Lawrowa do monarchii habsburskiej, kiedy to regularnie 
kupowano woluminy. Według katalogu z 1858 r. książnica liczyła 879 dzieł polskich 
i niemieckich oraz 202 ruskie. Biblioteka ławrowska uległa zniszczeniu we wrześniu 
1939 r. podczas wkraczania Armii Czerwonej. Spaleniu uległy wówczas cenne doku
menty pergaminowe, starodruki i pamiątki literatury. M. Ś v e d ,  Spaskij ta Lavrivskij 
monastiri-oseredok duchovnosti i kulturi v Galićini, Lviv 2000, s. 42, 86.
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Le Couvent Basilien de Saint-Onuphre a Ławrów 
aux XVIIe-XVIIIe siècles

Résumé

L’origine du monastère basilien de Saint-Onuphre à Ławrów, situé dans l’éparchie 
de Przemyśl, remonte probablement à la fin du XIIe s: Au XVIIe s., le monastère 
demeura sous la coupe des évêques orthodoxes. En 1659, suite à la décision d’Antoni 
Winnicki, évêque ortodoxe de Przemyśl , fut organisé un ordre monastique selon la 
règle en vigueur du Monastère de Maniawa. Des relations particulières lièrent Ła
wrów à la famille des Winnicki, dont provenaient trois éparques de Przemyśl. Après 
l’adoption par le diocèse de Przemyśl, de l’union avec l’Eglise latine en 1691, le 
monastère dépendit de l ’évêque uniate. Seulement en 1739, le monastère fut cédé à la 
congrégation basilienne de la Protection de la Sainte-Vierge, regroupant les monastè
res situés sur le territoire de la Russie. Dans les années 1743-1780, le monastère de 
Ławrów fut rattaché à la province de la Protection de la Sainte-Vierge, dénommé 
polonaise ou royale. En 1780, le monastère se retrouva à l’interieur des frontières de 
la province sous l’invocation du Sauveur, dénommée galicienne. Les résidences 
à Bilin et Wysocko Wyżne dépendaient à l’époque du monastère.

Le monastère de Ławrów se distinguait d’autres monastères situés dans la province 
polonaise, par son équipement et le nombre de ses moines. Dans la deuxième moitié 
du XVIIIe s. y demeuraient de 9 à 29 moines. Les supérieurs du monastère ap
partenaient à l’élite intellectuelle basilienne et exerçaient la fonction de protoihumens 
dans la province de la Protection de la Sainte-Vierge. Les moines de Ławrów, ont 
développé l’activité pastorale et éducative. Depuis les années 40 du XVIIIe s., dans le 
monastère furent organisées les études monastiques en rhétorique, philosolphie et 
théologie. Grâce à l ’ouverture d’un pensionnat pour les jeunes laïques, s ’y formait 
aussi la petite noblesse. Les Basiliens de Ławrów admettaient aussi les fils de bour
geois. L’activité éducative fut soutenue par la bibliothèque monastique, l ’une des plus 
grandes bibliothèques basiliennes de la province.

Traduction: Iwona Bartosz-Przybylo

BEATA LORENS — dr, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
główne kierunki zainteresowań naukowych to historia Kościoła oraz stosunki religij- 
no-etniczne na pograniczu polsko-ruskim w okresie nowożytnym.



BOGUMIŁ SZADY

PARAFIA W WOJCIESZKOWIE 
W XVIII XVIII WIEKU

Celem artykułu jest przedstawienie dziejów parafii woj ciesz
kowskiej w okresie nowożytnym. Na wstępie należy podkreślić, że 
pojęcia parafii w okresie nowożytnym nie wolno zawężać tylko do 
stosunków kościelnych (kościół, duchowieństwo, wierni). Parafia 
stanowiła bowiem także najmniejszą jednostkę administracji pań
stwowej i odpowiadała w pewnym sensie dzisiejszej gminie. Poka
zują to dobrze rejestry podatkowe z okresu nowożytnego. W kon
sekwencji, treścią artykułu będą nie tylko sprawy związane z ży
ciem kościelnym, ale także zagadnienia dotyczące osadnictwa, 
demografii czy spraw społeczno-własnościowych tego obszaru.

Ponieważ początkowe dzieje parafii i kościoła w W ojcieszkowie 
są dość dobrze znane głównie dzięki ustaleniom S. Litaka1, powtó
rzonym w znacznej mierze przez J. Kusa w pracy o W ojcieszko
wie1 2 *, autor skupi się głównie na okresie późniejszym, tzn. od 2. 
połowy XVI wieku do końca I Rzeczypospolitej. Stan badań doty
czący dziejów parafii i miasta w tym okresie jest dość skromny.

Znaczna część źródeł do dziejów miasta i okolic Wojcieszkowa, 
przede wszystkim księgi miejskie jak również grodzkie i ziemskie 
stężyckie, spłonęła razem z większością zasobu Archiwum Głównego 
Akt Dawnych w czasie Powstania Warszawskiego. Sytuacja taka 
zmusza to wykorzystywania w szerokim zakresie źródeł kościelnych 
oraz pozostałości z przedwojennych kwerend historyków.

Do najważniejszych źródeł, które dostarczają informacji na temat 
Wojcieszkowa i parafii woj cieszkowskiej należą protokoły wizytacji

1 S. L i t a k, Formowanie sieci parafialnej w Łukowskiem do końca XVI wieku. Stu
dium geograficzno-historyczne, „Roczniki Humanistyczne”, 12 (1964), z. 2.
2 J. K u s, Wojcieszków. Z dziejów miasta i okolic XV-XIX w., Wojcieszków 2001.

„Nasza Przeszłość” t. 109: 2008, s. 87-115.
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kanonicznych zachowane w archiwach w Krakowie, głównie w Ar
chiwum Kurii Metropolitalnej, i w Lublinie. Na wartość wizytacji 
jako źródła do badań historycznych zwrócił uwagę przed kilkudziesię
ciu laty S. Litak3, rozwijając następnie nurt badań oparty właśnie na 
protokołach wizytacyjnych. Same wizytacje kanoniczne mają genezę 
bardzo starą -  początków można szukać już w IV wieku -  jednak na 
szeroką skalę rozpowszechniły się na ziemiach polskich dopiero 
w XVI wieku, po reformacji. Niebagatelne znaczenie miało tutaj przy
jęcie uchwał soboru trydenckiego, który zalecał biskupom systema
tyczne odwiedzanie swoich kościołów parafialnych4.

Najwcześniejsze protokoły wizytacyjne, które opisują parafię 
w Wojcieszkowie pochodzą z 2 poł. XVI wieku. Pierwszą jest wizyta
cja przeprowadzona w 1570 roku przez Jana Mierzanowskiego, pleba
na w Starym Radomsku, którego delegował do tego obowiązku Stani
sław Grotkowski, dziekan kielecki (parafia w Wojcieszkowie należała 
wówczas do dekanatu radomskiego), który otrzymał polecenie wizyta
cji od biskupa krakowskiego Filipa Padniewskiego5. Kolejna wizytacja 
została przeprowadzona przez Jerzego Zamoyskiego, archidiakona 
lubelskiego z polecenia biskupa krakowskiego, kardynała Jerzego Ra
dziwiłła w 1595 roku6. Wiek XVII otwiera dokładna i obszerna wizy
tacja z 1603 roku przeprowadzona przez Tomasza Josickiego (Iossi- 
cius), kanonika wiślickiego i oficjała lubelskiego z polecenia biskupa 
Bernarda Maciejowskiego7. Skutkiem tej wizytacji było wydanie w 
roku następnym w Ostrowie przez biskupa Maciejowskiego tzw. po
stanowień wykonawczych dla poszczególnych parafii (decreta execu- 
tiva), także dla parafii w Wojcieszkowie8. W 1614 roku wizytację 
Wojcieszkowa, podobnie jak całego archidiakonatu lubelskiego, prze
prowadził z polecenia biskupa Piotra Tylickiego prawdopodobnie Pa-

3 S. L i t a k ,  Akta wizytacyjne parafii z XVI-XVIII wieku jako źródło historyczne, 
„Zeszyty Naukowe KUL”, 5 (1962), nr 3 s. 41-58.
4 T. G 1 e m m a, Wizytacje diecezji krakowskiej z lat 1510-1570, „Nasza Przeszłość”, 
1 (1946), s. 43-54.
5 AKMK. AVCapl, s. 512; zob. też T. G l e m m a ,  Wizytacje diecezji krakowskiej, 
s. 57-69 (zawiera repertorium tej wizytacji).
6 AKMK. AVCap3, s. 336-337 (k. 238v-239).
7 AAL. Rep60 A96, s. 239-251; zob. też S. L i t ak,  W sprawie publikowania i reje
stracji akt wizytacyjnych kościołów i parafii, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościel
ne”, 14 (1967), s. 144-146 (repertorium tej wizytacji).
8 AKMK. AV4, k. 75v.
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weł Piasecki, archidiakon lubelski9. Protokół wizytacji wewnętrznej 
dekanatu łukowskiego w 1617 roku spisał Jakub Piasecki, dziekan 
kielecki i kanonik poznański z polecenia biskupa Marcina Szyszkow- 
skiego10 11. Kolejne zachowane wizytacje parafii w Wojcieszkowie po
chodzą z drugiej połowy XVII wieku. Na początku 1679 roku, z pole
cenia biskupa Andrzeja Trzebickiego, przeprowadził wizytację dekana
tu łukowskiego Maciej Kazimierz Rozwadowski, doktor teologii oraz 
obojga praw, scholastyk sandomierski i oficjał lubelski". Kilka lat 
później, w 1683 roku, za rządów biskupa Jana Małachowskiego, ko
ścioły łukowskie, między innymi parafię w Wojcieszkowie, sprawdził 
archidiakon lubelski Piotr Dobielowicz12.

Kolejne wizytacje miały miejsce w XVIII wieku: w 1715 r. z pole
cenia biskupa Kazimierza Łubieńskiego przeprowadził kontrolę Bogu
sław Damowski, kanonik kamieniecki, oficjał i prepozyt łukowski13; 
w 1721 r. z polecenia bpa Konstantego Felicjana Szaniawskiego para
fię w Wojcieszkowie odwiedził Jan Feliks Szaniawski, sufragan, ar
chidiakon i oficjał lwowski14; w 1748 roku wizytację odbył Józef 
Franciszek Kłonowski, doktor obojga praw, kanonik warszawski, 
scholastyk kielecki, prepozyt w Stopnicy i Gołębiu z polecenia bpa 
Andrzeja Stanisława Załuskiego15. Z okresu rozbiorów zachowały się 
dwa ważne protokoły przechowywane obecnie w Archiwum Archi
diecezjalnym w Lublinie: z 1781 r. (sporządzony przez Jacka Kochań
skiego, kanonika sandomierskiego na polecenie bpa Kajetana Sołty- 
ka)16 i z 1793 roku, już po przejściu Wojcieszkowa do diecezji chełm- 
sko-lubelskiej (sporządzony przez Wincentego Jezierskiego, scholaty- 
ka kamienieckiego z polecenia bpa Wojciecha Skarszewskiego)17.

Z innych źródeł kościelnych warto wymienić także akta biskupów 
krakowskich oraz księgi oficjalatu lubelskiego i łukowskiego. Ponie

9 A K M K . A V C ap32, k. 438 , 44 0 -4 4 1 .
10 A K M K . A V 6 , k. 3 5 -3 6 .
11 A A L . R ep60 A 1 0 0 , k. 21 0 -2 1 2 .
12 A A L . R ep60  A 9 8 , s. 4 5 -47 .
, 3 A K M K . A V 1 8 ,k .  3 v -6v .
14 A K M K . A V 2 0 , s. 3 0 0 -3 0 4 .
15 A K M K . A V 4 1 , k. 3 9 v -4 2 v .
16 A A L . R ep60  A 104, s. 32 3 -3 3 0 .
17 A A L . R ep60 A l  79 , k. 2 46v-262v; zob. też S. L i t a k ,  W  s p r a w ie  p u b l ik o w a n ia ,  
s. 146-147  (repertorium  tej w izytacji).
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waż księgi te są bardzo obszerne i mają układ chronologiczny, kwe
renda i odszukanie informacji związanych z Wojcieszkowem jest bar
dzo pracochłonne i nie zawsze przynoszące oczekiwane rezultaty.

Tab. 1. Wizytacje parafii Wojcieszków w XVI-XVIII wieku

R ok Typ
w izytacji

B iskup W izy ta tor

1570 zewn.-
wewn. Filip Padniewski

Jan Mierzanowski, pleban 
w Starym Radomsku 
z polecenia Stanisława 
Grotkowskiego, dziekana 
kieleckiego

1595 zewn. Jerzy Radziwiłł Jerzy Zamoyski, 
archidiakon lubelski

1603 zewn. Bernard Maciejowski Tomasz Josicki, kanonik 
wiślicki i oficjał lubelski

1614 zewn. Piotr Tylicki Paweł Piasecki, 
archidiakon lubelski

1617 wewn. Marcin Szyszkowski
Jakub Piasecki, 
dziekan kielecki 
i kanonik poznański

1679 zewn.-
wewn. Andrzej Trzebicki

Maciej Kazimierz Rozwa
dowski, scholastyk sando
mierski i oficjał lubelski

1683 zewn. Jan Małachowski
Piotr Dobielowicz, 
archidiakon lubelski, 
prepozyt w Opolu 
i dziekan chodelski

1715 zewn. Kazimierz Łubieński
Bogusław Darnowski, 
kanonik kamieniecki, 
prepozyt i oficjał 
łukowski
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1721 zewn. Konstanty Felicjan 
Szaniawski

Jan Feliks Szanowski, 
sufragan, archidiakon 
i oficjał lwowski

1748 zewn.
Andrzej Stanisław 
Załuski

Józef Franciszek 
Kłonowski, doktor obojga 
praw, kanonik warszawski, 
scholastyk kielecki, prepo
zyt w Stopnicy i Gołębiu

1781 zewn. Kajetan Sołtyk Jacek Kochański, kanonik 
sandomierski

1793 zewn. Wojciech Skarszewski 
(biskup chełmsko-lubelski)

Wincenty Jezierski, scho
lastyk kamieniecki, wika
riusz i oficjał generalny 
w województwie lubelskim 
i ziemi stężyckiej

W 2 poł. XVIII wieku znacznie wzrasta liczba źródeł o charakterze 
spisowym, które umożliwiają dokonanie pewnych obserwacji związa
nych z demografią oraz osadnictwem Wojcieszkowa oraz miejscowo
ści należących do parafii woj cieszkowski ej. Do najważniejszych źró
deł tego typu będzie należał Regestr diecezjów ks. Franciszka Czay- 
kowskiego z lat 1783-178418, Spis ludności diecezji krakowskiej 
z 1787 roku19 oraz Księga uposażeń diecezji krakowskiej z 1787 ro
ku20 *. Bardzo cenne są informacje zawarte w kartotece Atlasu Histo
rycznego Polski, zawierającej ekscerpty źródłowe z rejestrów podat
kowych, które znajdowały się w Archiwum Głównym Akt Dawnych 
i spłonęły w czasie Powstania Warszawskiego. Wypisy dotyczące 
parafii w Wojcieszkowie, która była podzielona między województwo 
lubelskie (powiat łukowski) a sandomierskie (ziemia stężycka) znaj
dują się w Instytucie Historii PAN w Warszawie i Krakowie.

18 Regestr diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 
1783-1784, wyd. S. G ó r z y ń s k i ,  Warszawa 2006, s. 293.
19 Spis ludności diecezji krakowskiej prymasa M. J. Poniatowskiego z 1787 r., wyd. 
B. K u m o r ,  Lublin 1977-1979, s. 148 (nadbitka z czasopisma „Archiwa, Biblioteki 
i Muzea Kościelne”, t. 35-39).
20 Liber ecclesiarum, beneficiorum, parochialium, monasteriorum dioecesis Craco-
viensis in tres partes divisus -  anno Domini 1787, AKapMK. sygn. Reg. C. 14, s. 126.
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Odrębną kategorię źródeł, czasami niedocenianych przez history
ków, są źródła kartograficzne, szczególnie cenne dla prac z zakresu 
historii osadnictwa oraz geografii historycznej. Mapy XVIII-wieczne 
pozwalają zlokalizować wszystkie, poza osadą Borki, miejscowości 
należące do parafii woj cieszkowskiej i wymieniane przez źródła pisa
ne. Pomijają Wojcieszków najstarsze mapy Polski pochodzące z XVI 
wieku -  w tym mapy Bernarda Wapowskiego i Wacława Gródeckie
go. Także słynna mapa radziwiłłowska z 1613 roku oraz inne mapy 
XVII-wieczne nie rejestrują tego miasta. O ile brak Wojcieszkowa na 
mapach XVI i XVII-wiecznych nie dziwi to pominięcie go na mapie 
Jabłonowskiego-Zannoniego z 1772 roku, uznawanej za jedną z po- 
stawowych dla tego okresu oraz na „Polonii” Karola de Perthees 
z 1770 roku, jest niezrozumiałe.

Wojcieszków oraz miejscowości okręgu parafialnego pojawiają się 
po raz pierwszy na „mappach szczegulnych” Karola de Perthees -  
województwa sandomierskiego z lat 1788-1791 oraz województwa 
lubelskiego z 1786 roku. Mapy te, oprócz samego Wojcieszkowa i wsi 
należących do parafii, ujmują także granicę między powiatem stężyć - 
kim oraz ziemią łukowską, która biegła przez obszar tej parafii.

Parafia i jej przynależność administracyjna

Parafia w Wojcieszkowie została erygowana 15 VI 1437 roku przez 
biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego na podstawie fundacji 
dokonanej 9 VI tego samego roku przez dziedzica wsi Klemensa 
z Bielan h. Ciołek21. Mimo, że od 1437 roku był to bez wątpienia ko
ściół parafialny, w Liber beneficiorum Jana Długosza pojawia się 
określenie: „filia ecclesiae de Thuchowyecz”. Wskazuje to, że parafia 
w Wojcieszkowie została wydzielona ze starszej parafii w Tuchowi- 
czu. W rzeczywistości parafia woj cieszkowska powstała z częściowe
go rozpadu trzech sąsiednich parafii: Tuchowicz, Kock i Wilczyska22. 
W 2 poł. XV wieku dziedzicem wsi i patronem kościoła był syn fun
datora, Piotr Bieliński23.

21 Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. K u r a ś ,  t. 2, Wrocław-Warszawa- 
Kraków 1963, s. 242-247 (nr 499, 500).
22 S. L i t a k, Formowanie sieci parafialnej, s. 72-73.
23 J. D ł u g o s z ,  Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, wyd. A. P r z e z d z i e c -  
k i, Kraków 1863, t. 2, s. 560-561.
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W skład pierwotnego okręgu parafialnego parafii w Wojcieszkowie 
weszły, obok samego Wojcieszkowa, wsi: Burzec i Bystrzyca (z para
fii Tuchowicz), Gułów, Oszczepalin i Hordzież (z parafii Kock) oraz 
Mały Radoryż (z parafii Wilczyska). Trudności sprawia identyfikacja 
ostatniej miejscowości, która nie pojawia się w parafii Wojcieszków 
w późniejszych źródłach. S. Litak utożsamia tę wieś w W olą Radory- 
ską, która występuje na mapie Pertheesa z 1786 roku („Wola Rado- 
ryzka czyli Łaczewnik”). Ustalenia S. Litaka mogą budzić wątpliwo
ści, wobec faktu, że zarówno źródła państwowe jak i jeden z doku
mentów kościelnych, który on sam przytacza, lokalizują w XVI wieku 
Wolę Radoryskąw parafii Tuchowicz24.

Dnia 18 XI 1662 roku Andrzej Bzicki, kanonik sandomierski, 
prepozyt i oficjał łukowski wydał wyrok przyznający wsi Łazewnik 
i Cisownik parafii w Radoryżu. Posiadaczem obu tych wsi był w tym 
okresie Andrzej Milewski. Jan Jasieniecki, pleban woj cieszkowski 
próbował co prawda uzyskać świadczenia z tych wsi, jednak oficjał 
w swoim wyroku stwierdził wyraźnie, że jego poprzednicy zrzekli 
się zarówno obowiązków jak i uposażenia z tych miejscowości. Po
wodem były trudności w udzielaniu sakramentów z powodu znacz
nej odległości od Wojcieszkowa i bliższe położenie kościoła para
fialnego w Radoryżu. W zapisie sprawy znajduje się informacja, że 
wsi te należą do parafii Radoryż od momentu jej powstania w 1588 
r. mimo, że nie zostały wymienione przez dokument fundacyjny ani 
erekcyjny25.

Obszar parafii wojcieszkowskiej bardzo skurczył się w 1545 roku, 
kiedy to powstały parafie w Serokomli i Adamowie. Do parafii w Se
rokomli przeszły, obok samej miejscowości parafialnej, wsi: Hor
dzież, Czarna, Ruda (Wola Hordzieska) i Zakępie. Okręg parafii 
Adamów objął natomiast -  poza miejscowością parafialną, wsi: Wola 
Gułowska (Czarna), Dębowska Wola, Konorzatka, Ruszczą, Turzy- 
stwo i Gułów26.

24 S. L i t a k, Formowanie sieci parafialnej, s. 73, przyp. 141.
25 Po raz pierwszy w zachowanych wizytacjach „Łucewnik” występuje w okręgu 
parafialnym Radoryża w 1683 roku, AAL. Rep60 A98, s. 60; AAL. Rep60 A83, 
k. 66v-67v; S. Litak, Formowanie sieci parafialnej, s. 73.
26 S. L i t a k, Formowanie sieci parafialnej, s. 74-78.
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Analiza wizytacji z XVII i XVIII wieku pokazuje, że w skład okrę
gu parafialnego Wojcieszkowa wchodziły w tym okresie następujące 
miejscowości: 1. Wojcieszków, 2. Bystrzyca, 3. Burzec, 4. Oszczepa- 
lin, 5. Wola Bobrowa (Wola Wojcieszkowska), pierwsza wzm. 
152927, 6. Wola Burzecka (Wola Wypnicha), pierwsza wzm. 156928, 
7. Ruda (Ruda Burzecka), pierwsza wzm. 156429, 8. Wola Bystrzycka, 
pierwsza wzm. 150730, 9. Siedliska, pierwsza wzm. 150731, 10. 
Szczałb, pierwsza wzm. 156932.

W wizytacji bpa Załuskiego z 1748 r. znajduje się w parafii Wojciesz
ków wieś Borki, której niestety nie udało się zidentyfikować33. Pozostało
ści związków miejscowości, które odpadły od parafii w Wojcieszkowie 
w XVI wieku widać w uposażeniu beneficjum plebańskiego. Jeszcze wizy
tacje z 1679 i 1683 r., przez pomyłkę wynikającą z dawnych związków 
parafialnych, informują, że dziesięciny z Radoryż, Radoryżec, Łazewnik, 
Gułów, Dąbrowica, Hordzież należą do parafii w Wojcieszkowie34.

W momencie powstania parafia w Wojcieszkowie, razem z całą 
Łukowszczyzną i Lubelszczyzną należała do województwa sando
mierskiego. W 1474 roku, na skutek powstania województwa lubel-

27 Słownik his tory czno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, 
oprać. S. Ku r a ś ,  Warszawa 1983 (Dzieje Lubelszczyzny, t. III), s. 265. Utożsamie
nie Woli Bobrowej z Wolą Woj cieszkowską (Atlas Historyczny Polski. Województwo 
sandomierskie w II połowie XVI wieku, cz. II: Komentarz. Indeksy, red. Jerzy P a 
ł u c k i ,  Warszawa 1993, s. 161) może budzić pewne wątpliwości. Obie miejscowości 
są wymienione obok siebie przez wizytację z 1715 roku, AKMK. AVI 8, k. 5v.
28 Polska XVI wieku pod wzglądem geograficzno-statys tycznym, t. III: Małopolska, 
oprać. A. P a w i ń s k i ,  Warszawa 1886 (Źródła dziejowe, t. XIV), s. 338; Atlas 
Historyczny Polski. Województwo sandomierskiej. 163.
29 Polska XVI wieku pod wzglądem geograficzno-statystycznym, t. III: Małopolska, 
s. 338; W pracy Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego wojewódz
twa lubelskiego, oprać. S. W o j c i e c h o w s k i ,  A. S o c h a c k a ,  R. S z c z y g i e ł ,  
Warszawa 1986, s. 119-120 (Dzieje Lubelszczyzny, t. IV), Ruda została przyporząd
kowana jednoznacznie do parafii w Tuchowiczu. Ustalenie to może budzić wątpliwo
ści wobec braku wykorzystania wizytacji z XVII i XVIII wieku. Żadna z nich nie 
podaje wsi o takiej nazwie w parafii Tuchowicz. Pomijają ją  także spisy z 2. poł. 
XVIII wieku. Wobec powyższego można śmiało założyć, że Ruda nad Bystrzycą, 
położona nieco na północ od wsi Burzec, należała od początku do parafii Wojcieszków.
30 Słownik historyczno-geograflczny województwa lubelskiego w średniowieczu, s. 266.
31 Tamże, s. 211; K u s, Wojcieszków, s. 21 (lokacja w 1507 roku).
32 Polska XVI wieku pod wzglądem geograficzno-statys tycznym, t. III: Małopolska, s. 338.
33 AKMK. AV41, k. 41.
34 A AL. Rep60 A 100, k. 210, 216v.
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skiego, jej wschodnia część znalazła się w województwie lubelskim, 
zaś zachodnia w sandomierskim. Granica między województwem 
lubelskim a sandomierskim w tym miejscu biegła rzeką Bystrzycą, 
która dzieliła parafię w Wojcieszkowie. Pokazują to dobrze mapy 
województw lubelskiego i sandomierskiego w XVI wieku35.

Zgodnie z Regestrem diecezjów ks. Franciszka Czaykowskiego z lat 
1783-1784 do województwa lubelskiego (powiat łukowski) należały36: 
1. Bystrzyca, 2. Oszczepalin, 3. Ruda (Ruda Burzecka). 4. Siedliska, 
5. Wola Bystrzycka. Do sandomierskiego (powiat stężycki): 1. Woj
cieszków, 2. Burzec, 3. Wola Bobrowa (Wola Woj cieszkowska)37, 
4. Wola Burzecka (Wola Wypnicha), 5. Szczałb.

Jeżeli chodzi o przynależność kościelną, podobnie jak ziemia łu
kowska, lubelska i sandomierska, parafia w Wojcieszkowie należała 
do diecezji krakowskiej. W XIV wieku, a zapewne także wcześniej, 
stanowiła część archidiakonatu radomskiego. Potwierdza to wizytacja 
z 1565 roku. Nie wiadomo dokładnie, kiedy Wojcieszków stał się 
parafią dekanatu łukowskiego, pierwszy raz wzmiankowanego w 1565 
roku. Dekanat ten został przeniesiony do archidiakonatu lubelskiego 
między 1565 a 1595 rokiem38. Od tamtej pory, aż do końca okresu 
nowożytnego parafia Wojcieszków pozostawała w dekanacie łukow
skim archidiakonatu lubelskiego.

Dzięki spisom ludności z II połowy XVIII wieku można dokonać 
ogólnego szacunku zaludnienia parafii Wojcieszków. Wcześniejsze 
informacje są dość ogólne i mało wiarygodne. Wizytacja z 1683 roku 
podaje liczbę communicantes -  około 100039. Podobną liczbę parafian 
podaje wizytacja z 1721 roku40.

35 S. W o j c i e c h o w s k i ,  Atlas historyczny Polski. Województwo lubelskie w dru
giej połowie XVI wieku, Warszawa 1966, mapa; Atlas Historyczny Polski. Wojewódz
two sandomierskie, mapa.
36 Regestr diecezjów, s. 292-293.
37 Przynależność wojewódzka i powiatowa Woli Wojcieszkowskiej, zwanej także 
Wolą Bobrową budzi pewne wątpliwości. Na mapie województwa lubelskiego z 1786 
roku Karola de Perthees, miejscowość ta znajduje się w powiecie łukowskim woje
wództwa lubelskiego, tuż przy granicy z województwem sandomierskim.
38 AKMK. AVCapl, s. 285, 512; Litak, Formowanie sieci parafialnej, s. 25-26; 
B. K u m o r, Dzieje diecezji krakowskiej, t. 4, Kraków 2002, s. 85 (podaje, że w la
tach 1577-1593 włączono do archidiakonatu lubelskiego ziemię łukowską).
39 AAL. Rep60 A98, s. 47.
40 AKMK. AV20, s. 303.
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O wiele dokładniejszą statystykę demograficzną podają wizytacje 
z lat 1748 i 1781 uznawane powszechnie za najbardziej kompletne. 
W 1748 roku mieszkało w parafii 1663 osoby (651 mężczyzn, 594 
kobiety, 211 chłopców i 207 dziewczynek). Liczba ludności odnoto
wuje wszystkie osoby, gdyż wizytator osobno podał liczbę communi
cantes -  1462 osoby. Księgi metrykalne odnotowały 61 chrztów, 24 
śluby i 32 zgony. W parafii mieszkało też 11 żydów41. W ciągu 33 lat 
liczba ludności katolickiej wzrosła do 1918, przy czym do spowiedzi 
przystąpiło w 1781 roku 1547 osób. Oznacza to przyrost naturalny 
wśród katolików wynoszący 4,6%o.

W tym samym czasie liczba żydów w parafii wzrosła ponad 10- 
krotnie (do 132 osób), co było z pewnością wynikiem zarówno przy
rostu naturalnego jak też migracji. W 1780 roku w parafii wojciesz- 
kowskiej odbyło się 85 chrztów, 15 ślubów i 74 pogrzeby42.

Spis ludności biskupa Poniatowskiego z 1787 r. dostarcza dokładnych 
danych demograficznych dla wszystkich miejscowości parafii wojciesz- 
kowskiej. W sumie zamieszkiwało ją  2207 osób, 2030 katolików, 
146 żydów (tj. 6,6%) i 31 osób w wieku powyżej 80 lat, których przyna
leżność wyznaniowa jest nieznana. W ciągu 6 lat liczba ludności katolic
kiej wzrosła o 112 osób (9,7%o), zaś żydowskiej o 14 osób (17,7%o).

Cytowane dane demograficzne uwiarygadniają dodatkowo źródła 
skarbowe z 2. poł. XVIII w. Poniższa tabela została sporządzona na 
podstawie wypisów zachowanych w Pracowniach Atlasu Historycz
nego Polski w Warszawie i Krakowie dla województwa lubelskiego 
i sandomierskiego. Średnia liczba mieszkańców przypadająca na 
1 dym wynosiła od 6 do 10 w zależności od miejscowości. Wyższa 
niż funkcjonująca w literaturze liczba osób na dym w parafii Woj
cieszków może wynikać z faktu, że powszechnie uwzględnia się tylko 
osoby dorosłe, natomiast Spis ludności z 1787 roku uwzględniał także 
dzieci.

Podstawy materialne i prawo patronatu

Podstawowym elementem decydującym o funkcjonowaniu parafii 
w dawnej Rzeczypospolitej było jej uposażenie oraz opieka sprawo-

41 AKMK. AV41, k. 42.
42 AAL. Rep60 Al 04, s. 323.
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wana nad nią ze strony właściciela miejscowości. Dochody z uposa
żenia zapewniały utrzymanie duchowieństwa oraz pozwalały pokryć 
wydatki związane ze sprawowaniem kultu i utrzymaniem świątyni. 
Należy pamiętać, że podstawy materialne parafii zmieniały się, stąd 
powstaje konieczność badania zarówno pierwotnego uposażenia jak 
i późniejszych strat oraz ewentualnie nowych nadań. Najlepszym źró
dłem do badań majątku plebańskiego są wizytacje kanoniczne, które 
skrupulatnie opisywały majątek beneficjalny.

W skład pierwotnego uposażenia parafii w Wojcieszkowie wcho
dziła ziemia, dziesięciny oraz inne użyteczności. S. Litak utrzymuje, 
że parafia Wojcieszków została faktycznie założona przed wystawie
niem dokumentu fundacyjnego. Oznacza to, że dokument fundacyjny 
potwierdzał istniejący wcześniej stan rzeczy43.

Postawowym elementem majątku plebańskiego w okresie nowo
żytnym były grunty. Z reguły w dokumentach fundacyjnych właśnie 
nadania ziemskie występują na pierwszym miejscu. Parafia w Woj
cieszkowie na mocy dokumentu fundacyjnego wystawionego przez 
Klemensa z Bielan otrzymała 4 łany ziemi: „Quos quidem quattuor 
laneos, qui communes laneos duodecim in se continent”44.

Dwa z nich znajdowały się w Wojcieszkowie, dwa kolejne w dą
browie o nazwie „Dambicza”. Podwójna miara wielkość gruntu wska
zuje, że fundator posługiwał się zarówno łanami frankońskimi jak 
i staropolskimi. Badania F. Piekosińskiego, które częściowo powtó
rzył F. Bujak wskazują, że jeden łan frankoński odpowiadał 3 łanom 
staropolskim45 * * *.

Dość dokładny opis uposażenia parafii w Wojcieszkowie przynoszą 
wizytacje z lat 1603, 1721, 1748, 1781. W każdej z nich jest informa
cja, że grunta plebańskie znajdowały się w trzech miejscach. Najtrud
niej zinterpretować opis uposażenia zawarty w wizytacji z 1603 roku, 
który zawiera nie tylko zdecydowanie większe wielkości gruntów, ale 
także inną ich lokalizcję niż pozostałe wizytacje. Podaje ona, że ple

43 S. L i t a k, F o r m o w a n ie  s ie c i  p a r a f ia ln e j ,  s. 92.
44 Z b ió r  d o k u m e n tó w  m a ło p o ls k ic h ,  wyd. S. Ku r a ś ,  t. 2, Wroclaw-Warszawa- 
Kraków 1963, s. 243, nr 499.
45 F. B u j a k ,  S tu d ia  n a d  o s a d n ic tw e m  M a ło p o ls k i ,  Poznań 2001, s. 170; zob. też
F. P i e k o s i ń s k i ,  O  ła n a c h  w  P o ls c e  w ie k ó w  ś r e d n ic h ,  „Rozprawy i sprawozdania
z posiedzeń Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności w Krako
wie”^ !  (1888), nr 4.
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ban w Wojcieszkowie dysponował 8 łanami ziemi, które miały się 
równać liczbie 4500 zagonów stajowych. Oznaczałoby to, że jeden łan 
miał wielkość 562,5 zagonu stajowego. Jest niemal pewne, że pojęcie 
„laneus” nie posiadało w tej wizytacji ściśle określonej wielkości. Dla 
porównania można podać, że w tej samej wizytacji jeden łan należący do 
parafii w Łukowie miał wielkość 2024 zagonów stajowych, podczas gdy 
półtora łana należące do parafii w Wojcieszkowie kolejno 1036, 2100 
i 540 zagonów stajowych46. Potwierdza to A. Dunin-Wąsowicz opisując 
łany plebańskie diecezji krakowskiej: „Nasuwa się przypuszczenie, że 
«łany» opisywane szczegółowo za pomocą liczby stajań i zagonów od
biegały wielkością od przyjętej normy na danym obszarze”47.

Z jej wyliczeń wynika, że przeszło połowa łanów opisanych przez 
wizytacje diecezji krakowskiej z lat 1595-1611 miała poniżej 240 
zagonów, trochę więcej niż 'A pomiędzy 250 i 600 zagonów i mniej 
niż 'A między 600 a 1200 zagonów stajowych48.

Wizytacja z 1721 roku podaje wielkość gospodarstwa plebańskiego 
w Wojcieszkowie posługując się powszechnym w nowożytności poję
ciem staj (stajań, „stadium”) i zagonów („sulcus”). Niestety w literatu
rze metrologicznej wyrażano się sceptycznie o możliwości przelicze
nia tych jednostek na metry czy włóki i wykorzystanie ich w bada
niach historycznych. S. Sreniowski podkreślił, że nie można ustalić 
metrycznej wartości staja, gdyż miał on charakter miary lokalnej49. 
Potwierdzają to badania innych historyków zajmujących się wylicza
niem wielkości gospodarstw w okresie nowożytnym.

Pewną próbę szacunku wielkości areału posiadanego przez parafię 
w Wojcieszkowie można podjąć na bazie zestawień A. Dunin- 
Wąsowicz. Podaje ona, że na obszarze województwa sandomierskiego 
w XVIII wieku używano miary frankońskiej (teutońskiej), i że w sta
rostwie stężyckim obowiązywał łan frankoński większy, który był 
zbudowany na liczbie 432 zagonów stajowych. Zgodnie z jej wylicze
niami łan frankoński większy zajmował ok. 850 tys. łokci kwadrato
wych (tj. ok. 30 ha). Przyjęcie takiej wielkości prowadzi do wniosku,

46 AAL. Rep60 A96, s. 126-127, 248.
47 A. D u n i n - W ą s o w i c z ,  P o m ia r y  grun K o r o n ie  X V I-X V III  w ie k u , War
szawa 1994, s. 101.
48 Tamże, s. 102.
49 S. Ś r e n i o w s k i ,  U w a g i o  ła n a c h  w  u s tro ju  fo lw a r c z n o -p a ń s z c z y ź n ia n y m  w s i  
p o ls k ie j ,  „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 3 (1955), nr 2, s. 308.
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że parafia w Wojcieszkowskie posiadała w 1721 r. ok. 120 ha ziemi 
(1750 zagonów stanowych -  ok. 4 łany frankońskie większe). Ziemia 
położona była w 3 miejscach: naprzeciwko kościoła, „na Zagumniu” 
i „nad Wyknem”. W 1748 roku było 2365 zagonów stajowych, nato
miast w 1781 roku -  2299, co dawałoby ok. 5-5,5 łana (czyli 150-165 
ha ziemi). Należy zastrzec, że wyliczenia powyższe m ają charakter 
orientacyjny i opierają się na założeniu, że w ziemi stężyckiej obowią
zywał w XVIII wieku łan frankoński zbudowany na liczbie 432 zago
nów stajowych, każdy o wielkości 1971 łokci kwadratowych.

Obok gruntu omego pleban w Wojcieszkowie dysponował także 
terenem przy kościele oraz ogrodami i łąkami. Na mocy dokumentu 
fundacyjnego parafia otrzymała dwa ogrody, jeden przy rzece Bystrzy
cy, zaś drugi przy drodze do Burzca razem z 3 zagrodnikami50. Wcho
dziły one w skład uposażenia parafii w 16035' i 168352. Obok ogrodów 
wizytacje wymieniają łąki należące do parafii w Wojcieszkowie: 
w 1603 roku było ich trzy53, w 1715 roku wizytacja wymienia 4 łąki 
(„u Ławek”, „Grodz”, „Wykno”, „Krzewie”)54, zaś w 1748 roku aż 6 
(„za Krzyskiem”, „za komórkami przy dworze”, „za Stawskim przy 
smolanym piecu” „na Wyknie”, „na Gągolicy”, „za rzeką Bystrzycą”)55.

W opinii D. Główki, autora ciekawej pracy na temat gospodarki 
plebańskiej na Mazowszu, to nie ziemia jednak decydowała o wyso
kości dochodów plebańskich. Nie przynosiła ona gotówki ze względu 
na towarowy charakter produkcji dóbr parafialnych. W tej sytuacji -  
o wysokości dochodów plebańskich decydowała dziesięcina poprzez 
swój charakter powszechnego obowiązku. Pobierano ją  w dwojaki 
sposób -  przez wytykanie (dziesięcina snopowa) lub w pieniądzu56.

Charakterystyczne było to, że parafia w Wojcieszkowie, jako jedna 
z nielicznych na tym terenie nie otrzymała w pierwotnym uposażeniu 
dziesięciny kmiecej, a jedynie folwarczną. Powodem mogło być jej 
zatrzymanie przez parafie, z których parafia wojcieszkowska była

50 Z b ió r  d o k u m e n tó w  m a ło p o ls k ic h ,  t. 2, s. 243, nr 499.
51 AAL. Rep60 A96, s. 249.
52 AAL. Rep60 A98, s. 46.
53 AAL. Rep60 A96, s. 248-249.
54 AKM K.AVI 8, k. 6.
55 AKMK. AV41, k. 41v.
56 D. G ł ó w k a ,  G o s p o d a r k a  w  d o b r a c h  p le b a ń s k ic h  n a  M a z o w s z u  w  X V I-X V III  
w ie k u , Warszawa 1991, s. 70.
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wydzielana57. Sytuacja uległa zmianie w XVI wieku, gdyż wizytacje 
z XVII wieku informują, że pleban pobierał zarówno dziesięciny z pól 
folwarcznych jak i kmiecych we wsiach okręgu parafialnego58. Pozo
stałością XV-wiecznego zasięgu parafii wojcieszkowskiej było prawo 
pobierania dziesięciny w Gułowie (par. Adamów), Radoryżu, Rado- 
ryżcu, Łazewniku (par. Radoryż), Hordzieży (par. Serokomla), o któ
rym wspomina wizytacja z 1679 roku59.

Wizytatorzy wielokrotnie się skarżyli, że większość świadczeń 
dziesięcinnych nie była realizowana60. Bez problemu dziesięcina była 
ściągana jedynie z Wojcieszkowa, Oszczepalina i Siedlisk61. Pozostałe 
należności były przedmiotem dochodzenia w sądach. Na przełomie 
XVII i XVIII wieku dziesięciny snopowe parafii Wojcieszków zostały 
zamienione na świadczenie pieniężne i wycenione w 1715 roku na 
196 florenów62, zaś w 1781 roku aż na 1426 zł i 15 gr.63 Nie wiadomo 
z czego wynikała aż tak znaczna różnica.

Poza ziemią i dziesięcinami na uposażenie parafii w Wojcieszkowie 
składały się 2 stawy, wolny wyręb drzewa, karczmy oraz daniny ko
ścielne: kolęda, ofiary składane na rzecz świątyni i opłaty ludności za 
posługi religijne (pogrzeby, dzwonienie, tytułem mesznego itd.). 
Wielkość tych dochodów ze względu na brak dokładnych informacji 
jest trudna do oszacowania.

Można podjąć natomiast próbę ogólnej oceny wielkości dochodu 
parafii Wojcieszków w II połowie XVIII wieku. W 1781 roku docho
dy parafii wynosiły 1549 zł, z czego większość stanowiły wpływy 
z dziesięcin, natomiast wydatki 349 zł: wikariusz otrzymywał 300 zł, 
organista 50 zł, „subsidium charitativum” -  30 zł, zaś podymne -  
14 zł64. Parafia w Wojcieszkowie należała do lepiej uposażonych 
w dekanacie łukowskim co widać dobrze w Liber ecclesiarum z 1787

57 L i t a k, Formowanie sieci parafialnej, s. 99. Sytuację taką potwierdza Liber 
ficiorum J. D ł u g o s z a (t. 2, s. 560).
58 AAL. Rep60 A96, s. 249-250 (1603); AAL. Rep60 A100, k. 210v (1679); AAL. 
Rep60 A98, k. 46 (1683).
59 AAL. Rep60 A 100, k. 210v.
60 AAL. Rep60 A96, s. 250; AAL. Rep60 A 100, k. 210v; AAL. Rep60 A98, k. 46;
61 AAL. Rep60 A 100, k. 210v; AAL. Rep60 A98, k. 46.
62 AKMK. AV20, s. 303.
63 AAL. Rep60 A l04, s. 329.
64 AAL. Rep60 A 104, s. 329.
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roku. Spis podaje następujące wielkości dochodu dla poszczególnych 
parafii dekanatu łukowskiego: Łuków -  3000, Ulan -  1640, Radzyń -  
3976, Trzebieszów -  1285, Zbuczyn -  4600, Pruszyn -  531, Siedlce -  
1241, Domanice -  301, Tuchowicz -  975, Stanin -  936, Radoryż -  
668, Wojcieszków -  1155, Adamów -  720 i Serokomla -  600 zł65.

Materialny byt parafii i jej funkcjonowanie zależały w znacznym 
stopniu od jej patrona. Prawo patronatu („ius patronatus”) powstawało 
w momencie erygowania parafii i stanowiło swoistego rodzaju nagro
dę za fundację beneficjum kościelnego. Było ograniczeniem władzy 
kościelnej (biskupa ordynariusza) nad beneficjum i wiązało się z sze
regiem przywilejów i obowiązków jakie ciążyły na fundatorze i jego 
dziedzicach względem kościoła parafialnego. Najważniejszym z przy
wilejów było prawo wyznaczania kandydata na plebana (tzw. prezen- 
ta, „ius praesentationis”), któremu biskup udzielał instytucji kano
nicznej. Do obowiązków należała natomiast troska o kościół i jego 
uposażenie66.

Prawo patronatu parafii w Rzeczypospolitej było z reguły związane 
z własnością miejscowości parafialnej (charakter rzeczowy) i należało 
w większości do szlachty67. Podobnie było w przypadku Wojcieszko
wa, gdzie patronami parafii byli każdorazowi właściciele tej miejsco
wości. Pierwotnie znajdowało się ono w rękach rodziny Bielińskich, 
najpierw fundatora parafii Klemensa Ciołka z Bielan, następnie jego 
syna Piotra Bielińskiego68. Zdaniem J. Kusa Bielińscy byli właścicie
lami Wojcieszkowa przynajmniej do końca XV wieku. Klemensa 
z Bielan (syna Piotra Bielińskiego) notują źródła jako właściciela 
Wojcieszkowa jeszcze w 1505 i 1509 roku. Między rokiem 1509 
i 1516 Wojcieszków przeszedł w ręce Mikołaja Dzika Pierścieńskiego 
(z Pierzchnij69, który wystarał się u króla o przywilej lokacyjny wy
stawiony 21 I 1540 roku. Dzikowie byli właścicielami Wojcieszkowa 
jeszcze w 1569 roku70.

65 AKapMK. sygn. Reg. C. 14, s. 73.
66 B. S z a d y, Prawo patronatu w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych, Lublin 
2003, s. 6-7.
67 Tamże, s. 89.
68 A. B o n i e c k i, Herbarz Polski, t. 1, Warszawa 1899, s. 224.
69 Tamże, t. 5, s. 213.
70 J. K u s, Wojcieszków, s. 20-22.
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Przed 1586 rokiem, w nieznanych okolicznościach w posiadanie 
Wojcieszkowa wszedł Mikołaj Przerembski, starosta opoczyński 
(zm. 1588 roku)71. Wizytacja z 1595 roku jako właściciela Wojciesz
kowa i patrona miejscowego kościoła parafialnego wymienia urodzo
nego Lasockiego72. Chodzi o Jana Lasockiego, chorążego łęczyckiego. 
Lasoccy weszli w posiadanie Wojcieszkowa prawdopodobnie przez 
małżeństwo wspomnianego Mikołaja Przerembskiego z Jadwigą La
socką, siostrą Jana, chorążego łęczyckiego. Po śmierci Jana Lasockie
go Wojcieszków i patronat nad miejscowym kościołem objął jego syn 
Paweł, podczaszy lubelski73. Wizytacja z 1679 roku jako właścicieli 
Wojcieszkowa wymienia Mariannę (wł. Małgorzatę) Lasocką, córkę 
Pawła oraz jej drugiego męża Piotra Pruszyńskiego74. Po śmierci Mał
gorzaty Lasockiej w 1679 roku, Piotr Pruszyński (Prusiński) pozostał 
samodzielnym właścicielem Wojcieszkowa75.

W latach 80-tych XVII wieku Wojcieszków przeszedł w ręce rodziny 
Gołuchowskich. Dominik Kazimierz Gołuchowski, podczaszy mielnic
ki i starosta czerwonogrodzki w 1689 roku prezentował na plebana 
Mikołaja Nowickiego76. Wdowa po nim, Angela Gołuchowska jest 
wymieniona jako właścicielka Wojcieszkowa w 1721 roku. Drugą wła
ścicielką w tym czasie była Otylia (Otylia) Suchodolska, żona Macieja 
Suchodolskiego, pisarza grodzkiego lubelskiego i miecznika łukow
skiego77. W połowie XVIII wieku Wojcieszków przejął ich syn Michał 
Maurycy Suchodolski, podczaszy krasnostawski, chorąży chełmski, 
który ze swoją żoną Barbarą z Mężyńskich prezentowali na plebana 
w 1758 roku Jana Jakuba Nepomucena Manieckiego. Wizytacja z 1781 
roku, jako kolejnego patrona i właściciela Wojcieszkowa wymienia

71 Wizytacja z 1603 roku mówi o instytucji kanonicznej Aleksego Pułkowskiego
(„Pułcovius”) na parafię w Wojcieszkowie dokonanej przez oficjała łukowskiego 
Stanisława Kędzierskiego z prezenty Mikołaja Przerembskiego, starosty opoczyń
skiego, AAL. Rep60 A96, s. 250. Stanisław Kędzierski pełnił funkcję oficjała łukow
skiego do 1586 roku, Kumor, D z ie je  d ie c e z j i  t. 4, s. 134; K. N i e s i e c -
k i, H e r b a r z  P o ls k i,  t. 7, Lipsk 1841, s. 541.
72 AKMK. AVCap. 3, k. 238v.
73 AAL. Rep60 A96, s. 239 („Iuris patronatus successorum olim generosi domini 
loannis Lasocki”); A. B o n i e c k i, H e r b a r z  P o ls k i,  t. 13, s. 389-390.
74 AAL. Al 00, k. 210, 211v.
75 AAL. A198, s. 45; A. B o n i e c k i, H e r b a r z  P o ls k i,  t. 13, s. 389-390.
76 AAL. Rep60 A84, 29-29v; A. B o n i e c k i, H e r b a r z  P o ls k i,  t. 6, s. 219.
77 AKMK. AV20, s. 302; K. N i e s i e c k i, H e r b a r z  P o ls k i,  t. 8, s. 558.
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Wojciecha Suchodolskiego, chorążego chełmskiego i kasztelana ra
domskiego, syna Michała Maurycego i Barbary z Mężyńskich78.

Kościół i zabudowania parafialne

Analiza protokołów wizytacyjnych pokazuje, że parafia wojciesz- 
kowska miała do końca XVIII wieku trzy kościoły. Pierwotny, drew
niany, wzniesiony przez Klemensa Ciołka z Bielan w 1. poł. XV wie
ku przetrwał do 2. poł. wieku XVII. Informacja zawarta w wizytacji 
z 1603 roku, że kościół „ab annis 300 aedificata” jest oczywistą po
myłką79. Kościół został poświęcony przez biskupa krakowskiego Zbi
gniewa Oleśnickiego i otrzymał wezwanie św. Trójcy, któremu towa
rzyszyła czasami św. Barbara80 a czasami św. Wojciech81. Był on zbu
dowany na planie krzyża i był dość obszerny82. Już w końcu XVI wie
ku chylił się ku upadkowi. Miał dziurawy dach i wybite okna oraz 
wyposażenie wewnętrzne zniszczone ze starości83. Wizytator z 1614 
roku opisując kondycję kościoła stwierdził, że nie nadaje się już do 
remontu, lecz należy wznieść nową świątynię84.

Nowy kościół powstał jednak dopiero w 2. poł. XVII wieku. Przed 
jego wybudowaniem funkcjonowała krótko kaplica, która nie była 
konsekrowana i nie było oficjalnego pozwolenia na odprawianie w 
niej mszy świętych85. Mikołaj Sochaczewski, pleban od 1663 r. ocią
gał się z budową nowego kościoła, mimo zgromadzonych na ten cel 
środków finansowych (2 tys. zł). Uskarżał się na to zarówno wizytator 
w 1677 r. jak również dwa lata później patron parafii, Piotr Pruszyń
ski. Do 1679 r. pleban zdołał tylko zwieźć drzewo na budowę świątyni86.

78 AAL. Rep60 A104, s. 324, 329.
79 AAL. Rep60 A96, s. 239. Wizytacja z 1748 roku podaje, że pierwotny kościół 
został zbudowany w 1407 roku, AKMK. AV41, k. 39v.
80 J. D ł u g o s z ,  Liber beneficiorum,t. 2, s. 560; AKMK. A V I8, k. 3v; AKMK. 
AV41, k. 39v.
81 AKMK. AVCap. 1, k. 51 lv  (wezwanie św. Wojciecha); AAL. A100, k. 210; AAL. 
A98, s. 45; AKMK. AV20, s. 302 (wezwanie św. Wojciecha).
82 AAL. Rep60 A96, s. 250.
83 AKMK. AVCap. 1, k. 511 v; AKMK. AVCap. 3, k. 238v; AAL. Rep60 A96, s. 239.
84 AKMK. AVCap. 32, k. 440.
85 AAL. A 100, k. 210.
86 AAL. A100, k. 21 lv -2 12.



108 BOGUMIŁ SZADY

Dopiero następny pleban, Stanisław Maścibrodzki wybudował kościół 
i pokrył drewnianym gontem. W czasie wizytacji w 1683 roku ciągle 
trwała jego budowa -  nie było podłogi, sufitu i ambony, kaplice boczne 
były nie ukończone87. Świątynia została pobłogosławiona (nie poświęco
na) przez Rajmunda Jezierskiego, biskupa bakowskiego w czasie wizyta
cji w 1733 roku. Nie wiadomo dokładnie co było przyczyną upadku tego 
kościoła zaledwie po kilkudziesięciu latach funkcjonowania. Wizytator 
w 1748 roku stwierdził, że kościół ten był już zniszczony z powodu za
niedbań kolejnych plebanów, miał zniszczone drewniane fundamenty 
i ściany, okna wymagające naprawy88.

Nowy kościół został już wzniesiony na fundamencie murowanym, 
chociaż jego konstrukcja była nadal drewniana, zaś dach pokryty bla
chą. Koszty budowy świątyni wzniesionej w 1769 r. wziął na siebie 
dziedzic Wojcieszkowa Michał Maurycy Suchodolski89. Świątynia ta 
przetrwała do końca XIX wieku, kiedy powstał istniejący dzisiaj bu
dynek kościoła parafialnego.

Obok kościoła parafialnego znajdowały się zabudowania plebań
skie, budynki dla służby i niższego duchowieństwa, a także gospodar
cze. W 2. poł. XVI wieku i na początku XVII wieku były bardzo 
zniszczone, podobnie jak sam kościół parafialny90. W domu plebań
skim było, po pożarze, tylko jedno funkcjonujące pomieszczenie91. 
Stan zabudowań plebańskich poprawił się w 2. poł. XVII wieku. W 
1683 r. w ich skład wchodziła rezydencja plebańska, naprzeciwko 
której położony był dom dla służby. Oprócz tego stodoła i inne zabu
dowania gospodarskie92.

Pod koniec XVII lub na początku XVIII wieku plebania, szpital 
i inne zabudowania podupadły i wymagały naprawy93. Wizytacja 
z 1748 r. informuje, że zostały odnowione własnym sumptem probosz
cza94. Do zabudowań wchodzących w skład parafii, a opisywanych

87 A A L . A 9 8 , s. 45 .
88 A K M K . A V 4 1 , k. 3 9 v ,4 1 .
89 A K L. R ep60 A l 0 4 , s. 324 .
90 A K M K . A V C ap. l , k .  51 lv .
91 A K M K . A V C ap. 3, k. 238v .
92 A A L . A 9 8 , s. 46 .
93 A K M K . A V 2 0 , s. 304.
94 A K M K . A V 4 1 , k. 41; A A L . R ep60 A 104 , s. 328 -329 .
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przez protokoły wizytacyjne należy zaliczyć także dzwonnicę95 
i cmentarz96.

Pytanie o zabudowania parafialne wiąże się ściśle z kwestią innych, 
pozaduszpasterskich funkcji, jakie pełniła parafia w Wojcieszkowie, 
podobnie jak inne parafie w dawnej Rzeczypospolitej97. Chodzi tutaj 
przede wszystkim o szpital i szkołę.

„Domus scholae” pojawia się po raz pierwszy w wizytacji z 1603 
roku. Znajdowała się w sąsiedztwie cmentarza, niedaleko plebanii. 
Składała się z jednego niedużego pomieszczenia. Pleban utrzymywał 
w parafii nauczyciela („rector scholae”), którym w 1603 roku był 
Marcin Krakowski („Cracoviensis”)98. Szkoła, gdzie mieszkał nauczy
ciel i kantor istniała jeszcze w 1614 roku99. Niestety niewiele wiado
mo o dalszym jej funkcjonowaniu. Dekrety reformacyjne z 1679 
i z 1721 roku nakazywały utrzymywanie organisty i bakałarza dla 
nauczania młodzieży, co znaczy, że takich osób w parafii nie było100.

Przy parafii woj cieszkowski ej znajdował się także niewielki szpital. 
Wiadomo, że w 1721 roku mieszkało w nim 8 ubogich (2 mężczyzn 
i 6 kobiet), którzy utrzymywali się z jałmużny, gdyż szpital nie miał 
odrębnej fundacji ani beneficjum. Budynek szpitalny był zniszczo
ny101. Nowy, został wzniesiony ok. połowy XVIII wieku przez pleba
na Józefa Jastrzębskiego. W 1748 r. znajdowało się w nim 11 ubogich, 
jednak nadal nie posiadał odrębnej fundacji102.

95 W 1603 roku dzwonnica znajdowała się na południe od kościoła parafialnego 
i miała dwa dzwony, AAL. Rep60 A96, s. 247; AAL. Rep60 A98, s. 46; AKMK. 
AVI 8, k. 4v; AKMK. AV20, s. 303 (dzwonnica wymaga odbudowy); AKMK. 
AV41, k. 41 (dzwonnica drewniana naprawiona); AAL. Rep60 A l04, s. 324 (drew
niana, z trzema dzwonami).
96 AAL. Rep60 A96, s. 247 (ogrodzony); AAL. Rep60 A98, s. 46; AKMK. A V I8, 
k. 4v (ogrodzenie wymaga naprawy); AKMK. AV20, s. 303 (nie ogrodzony w cało
ści); AKMK. AV41, k. 41 (dobrze ogrodzony); AAL. Rep60 A104, s. 324 (ogrodzony).
97 Na temat społecznych funkcji parafii w dawnej Polsce zob. ostatnio, S. L i t a k, 
Parafie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w., Lublin 2004.
98 AAL. Rep60 A96, s. 248.
99 AKMK. AVCap. 32, k. 440v.
100 AAL. Rep60 A l 00, k. 212; AKMK. AV20, s. 304.
101 AKMK. AV20, s. 304.
102 AKMK. AV41, k. 42v.
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Duchowieństwo i służba parafialna

Trzecim istotnym elementem składającym się na funkcjonowanie 
parafii, obok zaplecza majątkowego i lokalowego jest duchowień
stwo oraz inne osoby pracujące w parafii. Od plebana i duchowień
stwa pomocniczego zależał poziom pracy duszpasterskiej oraz życie 
religijne parafii. Dostrzegali to biskupi i w swoich dekretach refor- 
macyjnych właśnie plebanów czynili odpowiedzialnymi za napra
wianie i korygowanie dostrzeżonych w czasie wizytacji uchybień.

Parafia w W ojcieszkowie posiadała tylko jedno beneficjum, któ
rym było beneficjum plebańskie. Inne pojawiające się w źródłach 
fundacje nie uzyskały nigdy trwałej, odrębnej osobowości prawnej. 
W izytacja z 1603 roku wspomina o osobie Stanisława Łomżyń
skiego, kapelana prezentowanego przez Mikołaja Zebrzydowskie
go, wojewodę krakowskiego, który był zobowiązany do odprawia
nia trzech mszy tygodniowo za duszę zmarłej Zofii Zebrzydow
skiej. Miał on za to otrzymywać 16 florenów kwartalnie103. Ponie
waż nie ma wzmianek o dokumencie erekcyjnym, ani nie nastąpiła 
kanoniczna instytucja wspomnianego Stanisława Łomżyńskiego, 
nie można uznać tej wzmianki za ślad istniejącego przy parafii 
w W ojcieszkowie niższego beneficjum, a jedynie za próbę powoła
nia takiego. W następnych latach nie pojawia się już  kapelan fun
dacji Zebrzydowskich.

Podobnie sprawa wyglądała z fundacją bractwa różańcowego 
przy parafii w Wojcieszkowie. Jego początki sięgają 1628 roku, 
kiedy to brat Serafin Secchi, generał zakonu dominikanów zezwolił 
w Rzymie na jego utworzenie. W 1636 roku biskup krakowski Ja
kub Zadzik zatwierdził powstanie bractwa różańcowego w W oj
cieszkowie. Jan Dominik Jezierski, sędzia ziemski łukowski 
w 1710 roku zapisał na rzecz bractwa 3 tys. florenów, z których 
miał być wypłacany czynsz roczny w wysokości 200 zł dla preben- 
darza. Fundacja ta jednak nie została kanonicznie potwierdzona 
i nie powstało nowe beneficjum przy parafii wojcieszkowskiej104. 
Zobowiązania promotora przejął proboszcz parafii105. Wizytacja

103 AAL. RepóO A96, s. 251. Stanisław Łomżyński pojawia się w tej samej wizytacji 
jako wikariusz parafialny (s. 250).
104 AKMK. A V I8, k. 4v; AKMK. AV20, s. 302.
105 AKMK. AV41, k. 40v.
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z 1781 roku mówi o inkorporacji prebendy różańcowej do plebanii, 
jednak nie jest znany taki dokument106.

Informacje o duchowieństwie parafii w Wojcieszkowie są niestety 
dość skromne i można się ograniczyć w zasadzie do sporządzenia 
katalogu księży pracujących w parafii. Z akt konsystorza łukowskie
go wiadomo, że relacje między duchowieństwem woj cieszkowskim 
nie zawsze były poprawne. W 1692 roku instygator skarżył plebana 
Mikołaja Nowickiego i komendariusza Krzysztofa Mokrzyckiego, że 
swoimi waśniami i konfliktami (dochodziło nawet do rękoczynów) 
budzą zgorszenie społeczności parafialnej i wiernych107.

Dwa podstawowe problemy dotyczące duchowieństwa i odnoto
wywane przez wizytatorów dotyczyły konkubinatu oraz nierezyden- 
cji. Aleksy Pułtuski, pleban parafii na przełomie XVI i XVII wieku 
nie pojawił się nawet na czas wizytacji biskupiej w 1595 roku108. 
W dziesięć lat później, w 1604 roku, został zawieszony w pełnieniu 
obowiązków z powodu konkubinatu109. Także kolejny proboszcz, 
Andrzej Ciekliński, źle zarządzał kościołem oraz zaniedbywał obo
wiązki duszpasterskie z powodu związków z kobietami110.

Bywały okresy w dziejach parafii w Wojcieszkowie, kiedy pozo
stawała ona praktycznie bez opieki duszpasterskiej. Było tak w 2. 
poł. XVI wieku, kiedy to ani ks. Pugilicki111 ani Aleksy Pułtuski 
mimo opuszczenia parafii nie dbali o duchowieństwo zastępcze. 
W 1595 roku wizytator informacje o uposażeniu parafii zaczerpnął 
od mieszkańców miasta i pana Jędrzejowskiego, dzierżawcy Woj
cieszkowa112 113. W 1679 roku duszpasterstwo w parafii prowadził stary 
i sparaliżowany Mikołaj Sochaczewski. Nie było wikariusza i poma
gał mu jedynie krewny pełniący obowiązki organisty"3.

106 AAL. Rep60 A 104, s. 330.
107 AAL. RepóO A84, k. 115-116.
108 AKMK. AVCap. 3, k. 238v.
109 AKMK. AVCap. 4, k. 75v.
110 AKMK. AV6, k. 35v.
111 Lekcja nazwiska niepewna.
112 AKMK. AVCap. 1, k. 51 lv; AKMK. AVCap. 3, k. 238v.
113 AAL. RepóO Al 00, k.212.
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Tab. 4. Duchowieństwo parafii Wojcieszków 
w XVII i XVIII wieku"4

D ata Im ię i nazw isko p leb anów

-1603- Aleksy Pułtuski („Pułcovius”) z Mogielnicy115

1613-1617- Andrzej Ciekliński116

-1661-1663- Jan Jasieniecki117

1663-1679- Mikołaj Sochaczewski118

1682-1689 Wojciech Antoni Misiowski119

1689- Mikołaj Nowicki120

-1715- Stanisław Michał Tarkowski121

114 Za udostępnienie materiałów dotyczących duchowieństwa krakowskiego serdecz
nie dziękuję ks. prof. Janowi Szczepaniakowi.
115 Z diecezji poznańskiej, bakałarz sztuk Uniwersytetu Krakowskiego, wyświęcony 
w 1580 roku, AKMK. AVCap. 3, k. 238v; AAL. RepóO A96, s. 250.
116 AKMK. AVCap. 32, k. 440; AKMK. AV6, k. 35.
117 AAL. RepóO A83, k. 56, 66, 76-76v (21 IV 1664 w konsystorzu łukowskim Jan 
Jasieniecki przedstawił list Mikołaja Oborskiego, sufragana krakowskiego wydany 
w Żelechowie 8 VIII 1663, z prośbą o przyjęcie rezygnacji Jasienickiego z parafii 
w Wojcieszkowie. Przyczyną rezygnacji było osiągnięcie 70 lat).
118 AAL. RepóO A100, k. 210.
1,9 Oficjał łukowski, AAL. RepóO A98, s. 46; AKMK. AV18, k. 5v. Pod koniec 1688 
lub na początku 1689 roku zrezygnował on z parafii w Wojcieszkowie, AAL. RepóO 
A84, k. 29-29v.
120 18 II 1689 w konsystorzu łukowskim stawił się Mikołaj Nowicki proboszcz 
w Adamowie i przedstawił upoważnienie od Jana Małachowskiego biskupa kra
kowskiego z dnia 10 II 1689 do objęcia kościoła wojcieszkowskiego po rezygnacji 
Wojciecha Antoniego Misiowskiego, prepozyta łukowskiego. Dokument prezenta
cyjny wystawił Dominik Kazimierz Gołuchowski, podczaszy mielnicki i starosta 
czerwonogrodzki. Nowicki prosił oficjała łukowskiego o instytucję kanoniczną na 
parafię w Wojcieszkowie. Jednak instygator konsystorski miał zastrzeżenia co do 
kandydata, który był podejrzany o symonię przy obejmowaniu parafii w Adamowie. 
Mikołaj Nowicki zeznał pod przysięgą, że dwa konie, które podarował Krzysztofo
wi Jezierskiemu nie były opłatą za prezentę, lecz należnością za rok łaski „et aliis 
necessariis”. Przysięga musiała być wiarygodna skoro w październiku Nowicki 
tytułowany jest jako pleban wojcieszkowski i adamowski, AAL. RepóO A84, 29- 
29v, 32v, 34v, 51.
121 Kanonik katedralny kamieniecki, pleban w Adamowie, AKMK. AV18, k. 3v.
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-1720- Jerzy Skorulski122

-1724-1729- Jan Cedrowicz123

1732- Franciszek Suchodolski124

1737-1765- Józef Jastrzębski125

1768-1783 Jakub Jan Nepomucen Maniecki126

1783-1793- Jan Szczepan Fleszarski127

W ik ariu sze i kom end ariu sze

-1603- Stanisław Łomżyński128

1609-1617- Walenty Cybulski129

-1662- Wojciech Życki130

122 AAL. RepóO A86, k. 4v.
123 AAL. RepóO A86, k. 37; AAL. RepóO A87, k. 20v.
124 27 III 1732 roku w konsystorzu łukowskim pojawił się Franciszek Suchodolski 
prezentowany do kościoła parafialnego w Wojcieszkowie z listem od administratora 
diecezji krakowskiej upoważniającym do objęcia parafii w Wojcieszkowie. Z treści 
zapisu wynika, że oficjał wydał list instytucyjny. Jest to sytuacja dość niezrozumiała, 
gdyż Franciszek Suchodolski występuje w zbliżonym okresie jako wikariusz w tej 
parafii, AAL. RepóO A87, k. 44v-45. Funkcjonuje jako pleban jeszcze w 1736 roku, 
AAL. RepóO A88, k. 7.
125 Lat 44, szlachcic z województwa lubelskiego, wyświęcony w 1730, studiował 
w seminarium lubelskim, dziekan łukowski, AKMK. AV41, k. 42; AAL. RepóO A89, 
k. 42v, 68.
126 Urodzony 1 V 1728, wyświęcony 23 XII 1758, zmarł prawdopodobnie w I połowie 
1783 roku. W konsystorzu łukowskim zachował się wpis z 5 V 1783 roku dotyczący 
uregulowania spraw spadkowych po jego beztestamentowej śmierci, AAL. RepóO 
A 104, s. 329; AAL. RepóO A92, k. 18-19.
127 AAL. RepóO A92, k. 18v; AAL. RepóO A177, s. 6; AAL. RepóO A179, k. 179 
(instytucja kanoniczna 13 VI 1783 roku w Kielcach na podstawie prezenty Michała 
Maurycego i Barbary z Mężyńskich Suchodolskich, chorążostwa chełmskich, dzie
dziców Wojcieszkowa).
128 Z diecezji poznańskiej, święcenia niższe otrzymał w 1576, subdiakonat, diakonat 
i prezbiterat w 1585, wcześniej był mansjonarzem w Pułtusku, AAL. RepóO A96, s. 250.
129 AKMK. AVCap. 32, k. 440v; AKMK. AV6, k. 35.
130 AAL. RepóO A83, k. 66.
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-1683- Stanisław Maścibrodzki (komendariusz)131

-1689- Maciej Dominik Bramecki (komendariusz)132

-1692- Krzysztof Mokrzecki133

-1715- Jerzy Skorulski (komendariusz)134

1701-1721- Jan Cedrowicz135

-1721- Feliks Szaniawski (komendariusz)136

1724-1748- Franciszek Suchodolski137

-1781- Szczepan Jan Fleszarski138.

Najbardziej skomplikowana sytuacja związana z obsadą parafii 
Wojcieszków zdarzyła się w 1721 roku. Wizytator odnotował, że pro
boszcza parafia nie miała, zaś komendę w kościele po rezygnacji Je
rzego Skorulskiego, proboszcza krasienińskiego sprawuje Feliks Sza
niawski, kanonik chełmski i proboszcz w Serokomli. Ponieważ nie 
rezydował on przy tym kościele, zastępował go Jan Cedrowicz. 
Z dekretu reformacyjnego wynika, że Cedrowicz sprawował obowiąz
ki komendariusza od 20 lat139. Sytuacja unormowała się w połowie 
XVIII wieku od kiedy obsługę duszpasterską zapewniali pleban, wika
ry oraz organista.

131 AAL. RepóO A98, s. 46.
132 AAL. RepóO A84, k. 28v.
133 AAL. RepóO A84, k. 115.
134 Proboszcz krasieniński, AKMK. AV18, k. 6v.
135 AKMK. AV20, s. 303.
136 Kanonik chełmski, proboszcz w Serokomli, tamże.
137 AKMK. AV41, k. 42. Został przyjęty na prowizję przez Jana Cedrowicza, 18 VI 
1724 roku, AAL. RepóO A86, k. 37.
138 Urodzony 26 XII 1740, wyświęcony do subdiakonatu 10 III 1781, do diakonatu 
31 III 1781, do prezbiteratu 14 VI 1781 roku przez Jana Kantego Lenczewskiego, 
sufragana i oficjała lubelskiego, AAL. RepóO A l04, s. 329; AAL. RepóO A l79, k. 249v.
139 AKMK. AV20, s. 303.
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La paroisse de Wojcieszkowo 
aux XVIIe et XVIIIe siècles

Résumé

Aux XVIIe et XVIIIe s., la paroisse de Wojcieszkowo appartenait au diocèse de 
Cracovie (archidiaconat de Lublin, décanat de Luków). Ses villages étaient situés sur 
le territoire de Stężyca dans la voïvodie de Sandomierz et sur le territoire de Luków 
dans la voïvodie de Lublin. Elle fut instituée le 15 juin 1437 par l’évêque de Cracovie 
Zbigniew Oleśnicki grâce à la donation du 9 juin provenant d’un propriétaire foncier 
du village de Wojcieszków, Clément Bielan blason Ciołek.

L’article divisé en cinq parties, analyse les principaux éléments et facteurs permet
tant le fonctionnement de la paroisse de Wojcieszków au XVIIe et XVIIIe s. L’analyse 
des sources est suivie d’une présentation de la situation démographique, de la répart
ition de la propriété foncière sur le territoire de la paroisse de Wojcieszków. L’étude 
est basée principalement sur les document de recensement de la deuxième moitié du 
XVIIIe s. Les parties suivantes concernent les dotations et le droit de patronat dont 
jouissaient les propriétaires de la ville de Wojcieszków. Vient ensuite la présentation 
de l’église paroissiale et des bâtiments paroissiaux, dont une école et un hôpital. 
L’article se termine par la présentation du clergé et de son personnel de service.

T r a d u c tio n : Iw o n a  B a r to s z - P r z y b y lo

BOGUMIŁ SZADY -  dr, adiunkt w Instytucie Historii KUL; zainteresowania badaw
cze: historia społeczno-religijna, w szczególności struktury oraz instytucje kościelne 
w Polsce nowożytnej; geografia historyczna oraz rozmieszczenie gmin wyznanio
wych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów; autor monografii nt. P r a w o  p a tr o n a tu  
w  R z e c z y p o s p o l i te j  w  c z a s a c h  n o w o ż y tn y c h , Lublin 2003.



ANNA JABŁOŃSKA

XVII-WIECZNY SZPITAL ŚW. MARTY W GNIEŹNIE 
W ŚWIETLE KSIĘGI RACHUNKOWEJ

W Polsce XVII wieku istniało wiele szpitali. Owe instytucje opie
kujące się bliźnimi potrzebującymi wsparcia nie były niczym niezwy
kłym w ówczesnym życiu religijno-społecznym. Działały one na po
dobnych zasadach. Szpital św. Marty jest wyjątkowy ze względu na 
to, że zachowała się jego księga rachunkowa, dokumentująca, czasem 
bardzo szczegółowo, kilkadziesiąt lat funkcjonowania tej instytucji. 
Księgi takie na terenie Polski są rzadkością i to nie tylko dlatego, że 
podobnie jak wiele innych dokumentów nie przetrwały do naszych 
czasów. Zdarzało się bowiem również, że przełożeni szpitali nie zaw
sze znajdowali czas i chęci na prowadzenie rachunków tego typu.

Księga szpitala św. Marty jest nieocenionym źródłem informacji 
tym bardziej, że w dotychczasowych opracowaniach dotyczących 
Gniezna brak jest danych na temat tej instytucji. Występuje jedynie 
ogólne stwierdzenie, że ów szpital został powołany do życia prawdo
podobnie po wielkim pożarze z 1613 r.1 Dlatego też niniejszy artykuł 
stanowi próbę rekonstrukcji struktury i działalności szpitala św. Marty 
-jednego  z wielu szpitali istniejących w strefie miasta i funkcjonują
cego przez szereg lat XVII wieku w ważnym ówczesnym ośrodku 
handlowym i rzemieślniczym, jakim było Gniezno.

Dzisiejsze Gniezno, podobnie jak setki lat temu, leży nad kilkoma 
jeziorami, a niektórzy powiadają, że podobnie jak Rzym -  na siedmiu 
wzgórzach. Czyli jest to typowa Wysoczyzna Gnieźnieńska, której 
ukształtowanie było wynikiem działania lodowca2 * *, a zbiorniki wodne

1 J. T o p o l s k i ,  G n ie z n o  m ie jsc e m  w ie lk ic h  ja r m a r k ó w ,  w: D z ie je  G n ie z n a ,  red. 
J. T o p o 1 s k i, Warszawa 1965, s. 269.
2 Szeroko o ukształtowaniu terenu K. Ż u r o w s k i ,  T eren y  d z is ie js ze g o  G n ie zn a  i o k o lic y
w  sta ro ży tn o śc i, tamże, s. 10-11.

„Nasza Przeszłość” t. 109: 2008, s. 117-166.
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i wzgórza między nimi faktycznie przez długie wieki określały rozwój 
osadnictwa, potem także charakter urbanistyczny ośrodka miejskiego 
zwanego Gnieznem.

Pierwszy człowiek przybył w te okolice już około 10 tys. lat p.n.e. 
i odtąd nieprzerwanie rozwijała się tu jego działalność3. We wcze
snym średniowieczu istniał tu gród książęcy i osada targowa oraz 
kilka innych osad tworzących następnie pierwszą stolicę państwa 
polskiego. Gniezno od początku nie stanowiło jednolitego ośrodka 
i w taki też sposób funkcjonowało jeszcze w XVI i XVII wieku, 
kiedy to składało się z miasta królewskiego (lokacyjnego), otoczo
nego murami, na Wzgórzu Panieńskim, ośrodka katedralnego (na 
Wzgórzu Lecha), przedmieść oraz licznych jurydyk kościelnych 
i szlacheckich, skupiających się zazwyczaj wokół kościołów. M ię
dzy innymi było to szlacheckie Wójtostwo wokół św. Michała, 
Grzybowo należące w części bożogrobców, w części do klarysek, 
Piotrowo-Zajezierze wokół św. Piotra i Pawła należące do kapituły, 
podobnie jak Kawiory, Cierpięgi i Kustodia4. Miasto w pojęciu loka
cyjnej urbanistyki stanowiło niewielką część tego ośrodka, a zróżni
cowanie dotyczyło wielu dziedzin: praw, charakteru zabudowań, 
struktury ludności oraz sposobu życia i jego standardu.

Niezależnie od podziału na poszczególne części, Gniezno odgrywało 
w dziejach bardzo ważną rolę lub też następował jego upadek. Niewąt
pliwie okresem świetności było średniowiecze -  czasy trzech pierw
szych Piastów, rozbicie dzielnicowe i początki zjednoczenia, następnie

3 Ibid., s. 12-23; T. J a n i a k ,  Cz.  S t r z y ż e w s k i ,  Osadnictwo wczesnośrednio
wieczne na terenie Gniezna i w jego regionie, w: Gniezno w świetle ostatnich badań 
archeologicznych. Nowe fakty. Nowe interpretacje, red. Z. K u r n a t o w s k a ,  Poznań  
20 0 1 , s. 45 -87 ; T. R a w  i c k i, Wczesnośredniowieczny zespól grodowy w Gnieźnie,s. 
87-127; Cz. S t r z y ż e w s k i ,  Zasiedlenie Gniezna i jego okolicy w pradziejach 
i starożytności, tam że, s. 11-45.
4 Rozwój Gniezna opisują autorzy w  Dziejach Gniezna: K. Ż u r o w s k i ,  Kształtowanie 
się ośrodka miejskiego, s. 24-45; H. C h ł o p o c k a ,  Gniezno pierwszą stolicą pań
stwa, s. 81-97; tejże , Gniezno głównym ośrodkiem polityczno-administracyjnym 
Wielkopolski do połowy XIII w., s. 118-133; tejże, Lokacja na prawie zachodnioeu
ropejskim. Rola Gniezna w procesie jednoczenia państwa, s. 13 3 -1 5 7 , tejże, Rozwój 
Gniezna w późnym średniowieczu, s. 157-188; J. T o p o l s k i ,  Gniezno miejscem 
wielkich jarmarków, s. 260-325; J. D e r e s i e w i c z ,  Regres gospodarczy miasta (1655- 
1793), s. 325-377.

czasy Władysława Jagiełły5. Gniezno pełniło wówczas rolę stolicy 
państwowej, centrum polityczno-administracyjnego albo całego pań
stwa, albo chociaż Wielkopolski, a ogromne znaczenie miał fakt ist
nienia tu arcybiskupstwa wraz z otaczającym go duchowieństwem6. 
Arcybiskupi koronowali władców Polski, aktywnie uczestniczyli także 
w polityce zagranicznej (jak choćby pierwszy prymas Mikołaj Trąba). 
Również w okresie średniowiecza kapituła gnieźnieńska7 * * stanowiła 
bardzo ważny, twórczy ośrodek kulturalny i intelektualny. Natomiast 
do klęsk tego okresu należy zaliczy czas kryzysu pierwszej monarchii 
piastowskiej ze słynnym najazdem Brzetysława i późniejszą dominacją 
Krakowa oraz równie wielką tragedię- najazd Krzyżaków w 1331 r., 
którzy zrabowali, co tylko się dało i obrócili Gniezno w zgliszcza.

Natomiast od XV w. miasto odzyskuje swoją świetność, tym razem 
budując ją  na swoim położeniu geograficznym. W XVI i w pierwszej 
połowie XVII w. był to ośrodek handlu europejskiego, powstały dzię
ki temu, że znajdował się na szlaku Wschód-Zachód i utrzymywał się 
głównie z tranzytu. Odbywały się wówczas cztery sławne jarmarki: na 
św. Wojciecha (23 kwietnia), na Św. Trójcę (niedziela po Zielonych 
Świątkach), św. Bartłomieja (24 sierpnia) i od 1581 -  św. Andrzeja

XVII-WIECZNY SZPITAL ŚW. MARTY W GNIEŹNIE 119

5 O tym  okresie m .in . Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, t. 2 , pr. zbiorow a, W arszawa 1881, s. 6 3 0 -632 .
6 O niektórych aspektach: R. M i c h a ł o w s k i ,  Początki arcybiskupstwa gnieźnień
skiego, w: 1000 lat archidiecezji gnieźnieńskiej, red., J. S t r z e l c z y k ,  J. G ó r n y ,  
G niezno 2 0 0 0 , s. 27 -48 ; J. D o b o s z ,  Arcybiskup Janik i jego następcy. Przygotowa
nie do reformy Henryka Kietlicza, tam że, s. 81-96; J. W y r o z u m s k i ,  Pontyfikat 
arcybiskupi i reformy Henryka Kietlicza, tam że, s. 99 -105; B. N o w a c k i ,  Arcybi
skup Jakub Świnka -  budziciel i propagator polskiej świadomości narodowej, tam że, 
s. 107-120; J. K r z y ż a n i a k ó w  a, W służbie króla i Kościoła -  wybitni arcybiskupi 
XV w., tam że, s. 121-141; A . R a d z i m i ń s k i ,  Rola gnieźnieńskiej kapituły metro
politalnej w Kościele, państwie i społeczeństwie w okresie średniowiecza, tam że, 
s. 165-180; I. S k i e r s k a ,  Konsystorz gnieźnieński w XV wieku, tam że, s. 189-216; 
A. G ą s i o r o w s k i ,  I. S k i e r s k a ,  Średniowieczni oficjałowie gnieźnieńscy, 
„R oczniki H istoryczne”, nr 61 , 1995, s. 37-86; K. S t o p k a ,  Szkoły katedralne me
tropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu, Kraków 1994; K. S t o p k a ,  W cieniu kate
dry -  szkoła katedralna gnieźnieńska w wiekach średnich, w: /000 lat..., 21 7 -2 3 4 .
7 O jej funkcjonow aniu w  ciągu w ielu  w ieków , J. K o r y t k o w s k i ,  Prałaci i kano
nicy katediy metropolitarnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych, t. 1-4,
G niezno 1883; M. C z  y ż  a k, Kapituła katedralna w Gnieźnie w świetle metryki z lat 
1408-1448, Poznań 2003; A. K o w a l s k a - P i e t r z a k ,  Prałaci i kanonicy kapituły 
łęczyckiej do schyłku XV w., Ł ódź 2004 .
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(30 listopada)8. Do Gniezna przybywają wówczas kupcy handlu pół
nocnego (z Gdańska, Torunia, miast Pomorza Wschodniego i Zachod
niego, a także Hamburga), południowego i zachodniego (Śląsk z Wro
cławiem, Ziemia Lubuska, Czechy i Morawy, Lipsk, Norymberga, 
Wiedeń), przywożąc przede wszystkim tkaniny, korzenie, ryby, arty
kuły kolonialne, wyroby z metalu, a wywożąc wełnę (ośrodki włókien
nicze) i przede wszystkim — futra i skóry, które przywożono w wiel
kich ilościach ze Wschodu (Wilno, Mińsk, Mohylew, także z głębi 
Moskwy). Na wschód z kolei podążały towary przywożone z północy, 
południa i zachodu. Oczywiście przybywali również kupcy z Wielko
polski (największy udział Poznania, który stracił prym w Wielkopolsce 
właśnie na rzecz Gniezna), Mazowsza, Lublina, Piotrkowa.

Oprócz tego Gniezno funkcjonowało również w systemie rynku 
lokalnego, głównie jako ośrodek spożywczy i rzemieślniczy. W związ
ku z pełnioną rolą handlową najważniejszymi zawodami byli: kra
wiec, szewc, kuśnierz, piwowar (ogromny zbyt podczas jarmarków 
i targów), specjalnie związane z transportem -  stelmachowie, koło
dzieje, rymarze, także ślusarze i kowale. Ważna rolę odgrywali też 
aptekarze, chirurdzy i złotnicy9. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę 
jurydyki, bardzo ważnym zajęciem było rolnictwo.

Miasto zamieszkiwali nie tylko mieszczanie. Widoczną część sta
nowiła tu szlachta. W Gnieźnie w XVII wieku istniały całe obszary, 
tworzące jurydyki, zamieszkiwane przez nią.

Funkcjonowała w tym mieście również osobna gmina żydowska.
Natomiast duży procent ludności stanowiło duchowieństwo róż

nych szczebli. Było ono związane z katedrą (kapituła metropolitalna, 
seminarium) i kolegiatą św. Jerzego, z zakonami (bożogrobcy, fran
ciszkanie i klaryski) oraz z licznymi kościołami i kaplicami. W po
czątkach XVII wieku istniały tu bowiem: kościół Świętej Trójcy 
(fara), św. Michała (parafia), św. Piotra i Pawła (parafia), św. Waw
rzyńca (parafia), św. Stanisława, św. Agnieszki, św. Mikołaja,

8 J. T o p o 1 s k i, dz. cyt., s. 293.
9 Szczegółowo o handlu i przemyśle oraz o funkcjonowaniu miasta w wieku XVI
i w pierwszej połowie XVII w: J. T o p o 1 s k i, dz. cyt., s. 292-324; tenże, W ie lk o p o l
s k a  n a  e u r o p e js k ic h  s z la k a c h  h a n d lo w y c h ,  w: D z ie je  , t. 1 -  do roku
1793, red. J. T o p o l s k i ,  Poznań 1969, s. 476-479; M. B o g u c k a ,  H. S a m s o 
n o w i c z ,  D z ie j e  m ia s t  i  m ie s z c z a ń s tw a  w  P o ls c e  , Wrocław 1986, 
s. 419, 421-423.
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św. Łazarza, św. Anny, Wszystkich Świętych. Pod opieką duchowień
stwa istniały szkoły: katedralna, od pocz. XVII w. seminarium oraz 
szkoły parafialne. Funkcjonowały również następujące szpitale: Świę
tego Ducha przy Świętej Trójcy, św. Anny, szpital księży, św. Jana 
przy kościele i zakonie bożogrobców, św. Mikołaja, być może przy 
kościółku św. Łazarza oraz prawdopodobnie po 1613 r. szpitale 
św., Marty i św. Wawrzyńca.

Istnienie tych przybytków zapewne bardzo się przydawało, zwłasz
cza w chwilach nieszczęść spadających na miasto. Należały do nich 
pożary z lat 1503, 1512, 1538, 1548, ale przede wszystkim tragedia 
z 1613 r., kiedy to pastwą płomieni padło prawie całe miasto10. Od 
czasu do czasu pojawiało się też „morowe powietrze” -  w 1569, 1586, 
1588, 1608, 1612, 1620, 1624, 1626 i największe w 1630 roku11.

Niemniej jednak miasto w dobie swej świetności potrafiło dosyć 
szybko podnieść się ze zniszczeń. Jego upadek nastąpił dopiero w dru
giej połowie XVII wieku. Złożyło się na tę sytuację kilka przyczyn. 
Między innymi były to zmiany w handlu międzynarodowym i ogólny 
upadek gospodarczy kraju, spowodowany przez wojny (Potop, 
a następnie wojna północna) oraz przetaczającymi się wówczas zara
zami: w r. 1655, 1659, 1660-1662 i wielką zarazę z lat 1708-1710, jak 
również ograniczeniami spowodowanymi przez dominację szlachty12.

W czasach prosperity ludność Gniezna mogła liczyć około 5 tys. 
osób, a miasto zostało zaliczone przez M. Bogucką i H. Samsonowi
cza do tzw. 2. porządku13. Natomiast lustracja z 1661 r. wykazała 
87,4% spustoszonych lub opuszczonych nieruchomości, w mieście 
podobno ostało się tylko 15 zamieszkanych domów14.

10 Relację o tym wydarzeniu zawierają na przykład Akta Parafialne znajdujące się 
w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie (dalej AAG) -  Świętej Trójcy, 59/3, 
k. 81-82; św. Michała Archanioła, 47/6, k. 2.
11 Szczegółowo o problemie zaraz w owym okresie na terenie Rzeczypospolitej 
A. K a r p i ń s k i ,  W  w a lc e  z  n ie w id z ia ln y m  w ro g ie m . E p id e m ie  c h o r ó b  z a k a ź n y c h  
w  R z e c z y p o s p o l i t e j  w  X V I-X V III  w iek u  i  ich  n a s tę p s tw a  d e m o g r a f ic z n e , s p o łe c z n o -  

e k o n o m ic z n e  i  polityczne, Warszawa 2000.
12 M. B o g u c k a ,  H. S a m s o n o w i c z ,  dz. cyt., s. 321-328; W. R u s i ń s k i ,  
G o s p o d a r k a  w  d o b ie  r e g re su ,  w: D z ie je  W ie lk o p o lsk i, t. 1. . . .  s. 706-724.
13 M. B o g u c k a ,  H. S a m s o n o w i c z ,  dz.cyt., s. 352, 354.
14 J. D e r e s i e w i c z ,  dz. cyt., s. 327-328. Tu także na stronach 325-375 szeroko 
o sytuacji miasta w drugiej połowie XVII i XVIII w.
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Wobec tych nieszczęść miasto już nie potrafiło odbudować swojego 
dawnego znaczenia, tym bardziej, że sytuację utrudniał dodatkowo 
brak wewnętrznej jednolitości -  owe jurydyki funkcjonujące jako 
odrębne jednostki oraz zupełny upadek znaczenia Gniezna na arenie 
krajowej. Król się nie pojawiał, nawet arcybiskup już tu nie rezydo
wał, preferując Łowicz, skąd było przecież znacznie bliżej do ówcze
snego ośrodka dyspozycyjnego, Warszawy. Gniezno poprawiło nieco 
swoją kondycję dopiero tuż przed zaborami, ale z dawnej wielkości 
pozostała mu już tylko chwała pierwszej stolicy Polski.

Stan zachowania i układ księgi

W Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie (Archiwum Kapituły 
Metropolitalnej) znajduje się księga rachunkowa szpitala św. Marty 
w Gnieźnie oznaczona sygnaturą B 784. Jest to niewielka, podłużna 
książeczka, oprawiona pierwotnie prawdopodobnie w brązową skórę, 
o wymiarach ok. 10,5 cm szerokości i ok. 30,31 cm długości. Liczby 
te można podać jedynie w przybliżeniu, ponieważ stan zachowania 
źródła jest katastrofalny. Dół księgi właściwie nie istnieje, dziura ma 
zmieniające się kształty i wymiary. Powyżej, w zachowanym materia
le także widnieją gdzieniegdzie mniejsze i większe otwory o nieregu
larnych kształtach. Karty są niezmiernie kruche, zwłaszcza na dole, 
gdzie doszło do największych zniszczeń, prawie rozsypują się w pal
cach. Zanim ta księga trafiła do archiwum, musiała być przechowy
wana w zawilgoconym miejscu, co spowodowało butwienie i niszcze
nie materiału pisarskiego.

Taki stan zachowania oczywiście wpływa na jakość i ilość odczyta
nych informacji, z których część po prostu już nie istnieje, a części, 
pomimo podejmowanych wysiłków, prawie nie udało się odczytać. 
Do przyczyn tego stanu rzeczy należy zaliczyć także wyblaknięcie 
atramentu, przebijanie tekstu z sąsiadującej strony, który nakłada się 
na już i tak bardzo mało czytelne litery oraz charakter pisma. Niektó
rzy z prowadzących księgę robili to bardzo niestarannie, np. „zjadali” 
litery lub stawiali litery o bardzo małym module nie trzymając się linii 
prostych, ani nie respektując marginesów lub też kreśląc i mażąc już 
napisany tekst.

Strony księgi zostały opatrzone liczbami — paginację wprowadzono 
najpewniej już w archiwum. Wewnątrz ponumerowanych znajdują się
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także puste, niezapisane niczym strony. Ogółem jest ich około 100. 
Karta tytułowa głosi, iż są to „radones percepit et expósita pecuniae 
hospitalis” w latach 1620-1621. Zapiski obejmują jednak znacznie 
dłuższy okres czasu -  ostatnie informacje dotyczą roku 1686. Oczywi
ste więc jest, że w przedziale czterdziestu kilku lat różna jest jakość, 
ilość i sposób prowadzenia zapisów. Odnosi się wrażenie, że zależało 
to nie tylko od formy rachunków, ale też w dużej mierze od osobowo
ści prowadzącego tę księgę, czyli zarządcy szpitala.

Zgodnie z tytułem jest to rejestr wpływów i wydatków szpitala. I tak 
też została podzielona treść -  występuje wydzielona część dochodów, 
płynących z rozmaitych źródeł oraz część przeznaczona na zapisywanie 
„expensów”15. Tyle tylko, że staranność tego zapisu jest bardzo różna. 
I tak na przykład przez kilkadziesiąt lat wszystkie strony dotyczące wy
datków i częściowo także wpływów, podzielone były na trzy rubryki -  
data i przedmiot transakcji, liczba florenów, liczba groszy. Odstępstwa od 
tej reguły zdarzają się niezwykle rzadko, na przykład w latach pięćdzie
siątych, gdzie sztandarowym przykładem jest 1656 i 1657, w ogóle skwi
towane kilkoma zdaniami16. Nic dziwnego, były to przecież lata najazdu 
szwedzkiego. Od początku lat sześćdziesiątych ten podział na trzy rubry
ki staje się coraz rzadszy, aby wreszcie w ogóle zaniknąć, choć wciąż 
funkcjonuje zasada: data, na co wydano pieniądze i ich suma. Czasem 
pojawia się także zapis ciągły17 i trzeba szukać sum wewnątrz zdania. 
Zdarza się, choć rzadko, że występuje podsumowanie wartości wydatków 
lub wpływów18. Czasem podawano tylko datę i sumę, bez wyszczegól
nienia, na co wydano te kwoty19.

Podstawową zasadą jest następstwo chronologiczne, przy czym 
niektórzy z zarządców szpitala oddzielali dokładnie każdy miesiąc 
i wewnątrz niego konkretne dni, gdy dokonywano wypłat pienięż

15 Był to typowy sposób dokumentowania tej strony życia wspólnego -  por. S. K i - 
c i ń s k i, Życie codzienne dominikanów w Klimontowie u schyłku XVIII i w po 
czątkach XIX stulecia, w: Kościół katolicki w Małopolscy w średniowieczu i we 
wczesnym okresie nowożytnym, red. W. K o w a l s k i ,  J. M u s z y ń s k a ,  Kiel
ce 2001.
16 AAG, Archiwum Kapituły Metropolitalnej, B 784 Księga rachunkowa szpitala św. 
Marty w Gnieźnie (dalej KM), s. 62.
17 KM, np. s. 86.
18 Ibid.,np. s. 3, 26,27.
19 Ibid., np. s. 3, 8, 27, 58.
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nych20, podczas gdy inni wpisywali pod konkretnym rokiem dzień 
i miesiąc obok siebie, tworząc ciąg całoroczny, nie według miesięcy21. 
W zasadzie występuje ciągłość utworzona następującymi po sobie 
datami rocznymi. Niemniej jednak czasem zdarza się zaburzenie tego 
porządku -  widocznie wpisów dokonywano wcześniej, na dalszych, 
jeszcze pustych stronach, bądź dopisywano później, tam, gdzie było 
miejsce, aby przypomnieć ważne zobowiązania finansowe22. Lub też 
np. występuje rok 1663, 1664, potem 1670, następnie 1669, a po nim 
167123. Całość księgi kończą dwa oddzielne wpisy. Jeden mówi
0 roku 1641 i szpitalu Świętego Ducha, a drugi dotyczy czynszu 
zGolemowa i odnosi się do 1675 r.. Natomiast notatki o wpływach
1 wydatkach, tworzące od roku 1621 ciąg chronologiczny, kończą się 
kilka stron wcześniej i mówią o roku 1686.

W sąsiadujących ze sobą fragmentach zapisów występują też różne 
charaktery pisma -  na przykład wydatki odnotowuje kto inny, a zobo
wiązania dotyczące wpływów kto inny24, co pośrednio może świadczyć
0 strukturze tego szpitala. Podobnie zresztą, jak i zapisy ze stron 40
1 41, w których wewnątrz informacji o stanie finansów szpitala, pomię
dzy rokiem 1642 a 1648 zamiast brakujących lat występuje rejestr do
chodów kolegium penitencjarzy katedralnych, spisany w 1648 r.

W księdze oczywiście dominuje łacina, przy czym widać wyraźnie 
różnice w jej traktowaniu -  jedni piszą bardzo starannym językiem, 
zachowując normy, inni stosują ją  niechlujnie. Część tekstu pisana jest 
językiem polskim, zwłaszcza w drugiej połowie XVII wieku25. Bardzo 
częstym zjawiskiem jest też charakterystyczna dla epoki mieszanka 
łacińsko-polska, dotycząca zarówno słownictwa, składni, sposobu 
zapisywania dat, jak i stylistyki wypowiedzi26. Dlatego też cytując 
łacińskie fragmenty księgi podaję formę właściwą tam, gdzie w orygi
nale występuje ona w błędnym zapisie.

20 I b id .,  np. s. 8, 9, 10.
2' I b id .,  np. s. 4, 45,58.
22 I b id . ,  s. 17, 86.
23 Toteż np. występuje rok 1663, 1664, potem 1670, następnie 1669, a po nim 1671 — 
ib id . , np. s. 66-68.
24 Ib id .,  np. s. 25.
25 I b id . , np. s. 82, 84.
26 I b id .,  s. 64, 75.
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Struktura organizacyjna i majątkowa

Szpitale w swoim rozwoju prezentowały różne formy zarządzania 
i własności. Były to jednostki podległe zakonom, w formie samo
dzielnej prepozytury, miejskie z udziałem świeckich prowizorów, czy 
wreszcie w okresie potrydenckim -  typowo parafialne pod zarządem 
plebana miejskiego, czy wiejskiego z danej parafii, którego ewentual
nie wspierał podległy mu duchowny27.

Tymczasem w przypadku szpitala św. Marty kwestia przynależności 
i zarządu wygląda znacznie bardziej skomplikowanie. Wydaje się bo
wiem, że podlegał on Kolegium Penitencjarzy katedry gnieźnieńskiej28.

Bardzo ważną funkcją pełnioną dla wiernych przez duchowieństwo 
jest spowiedź, czyli sakrament pokuty. Według Soboru IV Laterań
skiego z 1215 r. w katedrach i kościołach konwentualnych biskup 
powinien powołać spowiednika dla wiernych. Zarządzenie to weszło 
w życie już w XIII w., a Sobór Trydencki tylko je  potwierdził. 
W Polsce o penitencjarzu mówił legat Jakub z Leodium w 1248 r., 
a synod arcybiskupa Mikołaja Trąby nakazywał biskupom powoływa
nie przy katedrach co najmniej jednego penitencjarza29.
Gnieźnieńscy prałaci i kanonicy tudzież ich wikariusze powinni spo
wiadać wiernych, ale w dobie kumulacji beneficjów okazało się, że 
nie zawsze byli oni obecni we właściwym czasie i miejscu. W tej sy
tuacji i wobec kilka lat wcześniejszego zalecenia prymasa, Wojciech 
Jastrzębiec powołał do życia oddzielne kolegium penitencjarzy, co 
potwierdził Eugeniusz IV w bulli z 27 IV 1428 r.30 W myśl tych po
stanowień funkcjonować miało czterech spowiedników, posiadających

27 Zob. szerzej C h a r ita s . M iło s ie r d z ie  i o p ie k a  s p o łe c z n a  w  id e o lo g i i,  n o r m a c h  p o s t ę 
p o w a n ia  i p r a k ty c e  s p o łe c z n o ś c i  w y zn a n io w y c h  w  R z e c z y p o s p o l i te j  X V I-X V III  w iek u , 
red. U. A u g u s t y n i a k ,  A. K a r p i ń s k i ,  Warszawa 1999; S z p ita ln ic tw o  w d a w 
n e j P o ls c e ,  red. M. D ą b r o w s k a ,  J. K r u p p  e, Warszawa 1998.
28 W XVII wieku istniał w Kielcach szpital (1638-1726 jako samodzielna prepozytura), 
nad którym opiekę sprawowało kolegium wikariuszy, a bezpośrednim zarządcą był 
prepozyt wyznaczany z ich grona -  M. P i e n i ą ż e k - S a m e k ,  „ T rib u tu m  g r a t i tu -  
d in is  r e d d o  F u n d a c je  a r ty s ty c z n e  n a  te r e n ie  K ie lc  w  X V I I  i X V III  w iek u . S tu d iu m  

z  h is to r ii  k u ltu ry , Kielce 2005, s. 53-54.
29 B. K u m o  r, D z ie je  d ie c e z j i  k r a k o w s k ie j  d o  ro k u  1 7 9 5 , t. 1, Kraków 1998, s. 394- 
395. Tu także szczegółowo o krakowskich kolegiach penitencjarzy, s. 396-398, 446- 
447,516-520.
30 J. K o r y t k o w s k i, dz. cyt., t. 1, s. 120 -  dalsze informacje o kolegium pochodzą 
ze stron 120-121.
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stałe uposażenie. Były to cztery altarie katedry i przynależne im do
chody. W związku z tym każda z penitencjarii miała osobne oznacze
nie według uposażenia przynależnej jej altarii: 1) fundi Kawiory31,
2) Stołężyn (Wapno), 3) Gogolina, 4) Wola i Komorowo. Te podsta
wy materialne zostały jeszcze powiększone przez metropolitów, gdy 
altarie okazały się niewystarczające -  przede wszystkim chodziło tu 
o folwark Kleryka, wydzielony z obszaru Zajezierza, należącego do 
majątku arcybiskupiego32.

To powiększenie stanu posiadania kolegium zbiegło się z datą za
początkowującą rachunki szpitala. Zapewne penitencjarze założyli go 
w dobrych dla przytułku czasach. Zwłaszcza, że sądząc po opisie jego 
położenia, musiał znajdować się on w pobliżu Kleryki, może nawet 
w niej samej.

Natomiast biorąc pod uwagę czas śmierci niektórych hojnych dla 
szpitala ofiarodawców, należałoby przesunąć datę jego powstania
0 kilka lat wstecz. Wiadomo bowiem, że Gabriel Wysocki, kanonik 
gnieźnieński, kujawski i poznański zmarł w 1613 r.33, Tomasz Jossi- 
cyusz w 1616 r.34, a jego znany kolega, współfundator różnych inicja
tyw na terenie Gniezna, Wincenty Oczko, zakończył życie w 1626 r.35 
Wydaje się więc, że szpital św. Marty mógł powstać tuż po wielkim 
pożarze lub nawet parę lat wcześniej, biorąc pod uwagę darowiznę 
prepozyta św.Jana, Jaskółowskiego, z 1608 roku36. W każdym razie 
szpital musiał funkcjonować w 1619 roku, ponieważ pensjonariusz
ka xenodochium nad jeziorem Jeleń (czyli św. Marty) była wówczas 
chrzestną37.

Ciekawa jest też kwestia wezwania utworzonego wówczas szpitala. 
Jak wiadomo, święta Marta była jedną z sióstr Łazarza i faktyczną go
spodynią jego domu wówczas, gdy udzielał on schronienia Jezusowi
1 jego uczniom. Marta jako kobieta praktyczna i trzeźwo myśląca sta

31 H. C h ł o p o c k a, R o z w ó j  G n ie zn a  w  p ó ź n y m  ś r e d n io w ie c z u ,  w: D z ie je  G n ie z n a .. . ,  
s. 158.
32 J. T o p o 1 s k i, G n ie zn o  m ie js c e m .. . ,  s. 260.
33 J. K o r y t k o w s k i, dz. cyt., t. 3, s. 356-358.
34 I b id e m ,  t. 2, s. 194.
35 I b id e m  t. 3, s. 116.
36 AAG, Archiwum Konsystorza Generalnego, Wizytacja archidiakonatu gnieźnień
skiego Stanisława Lipskiego 1699, E 6, k. 23 v.
37 AAG, Akta Parafialne św. Piotra i Pawia w Gnieźnie, 110/1, s. 48.

nowi przykład aktywnej i pełnej poświęcenia postawy chrześcijańskiej. 
Według legendy, po śmierci Jezusa Żydzi mieli wsadzić trójkę rodzeń
stwa do dziurawej łodzi i pozostawić ich na pełnym morzu. Wówczas 
zdarzył się cud i łódź zamiast zatonąć dopłynęła do Prowansji, gdzie 
Łazarz został pierwszym biskupem, Maria wybrała życie pustelnicy, 
a Marta założyła pierwszy klasztor żeński. Prawdopodobnie jednak 
Łazarz i jego siostry zmarli w swoich rodzinnych stronach, a gdy tereny 
te zajęli muzułmanie, szczątki Łazarza przeniesiono na Cypr. Co jednak 
nie zmienia faktu, że ośrodkiem kultu świętej Marty jest francuskie 
miasto Tarascon, gdzie w końcu XII w. odkryto jej relikwie38.

Być może w przypadku Gniezna nadanie takiego właśnie wezwania 
nowemu szpitalowi miało związek z działalnością wspomnianych 
wyżej Tomasza Jossicyusza i Wincentego Oczko. Tomasz był dokto
rem obojga praw, które to wykształcenie zdobył w Rzymie, zaufanym 
współpracownikiem biskupa krakowskiego, potem arcybiskupa gnieź
nieńskiego Bernarda Maciejowskiego, kanonikiem gnieźnieńskim, 
kantorem wiślickim39. Wincenty Oczko posiadał kanonię gnieźnień
ską, łowicką, probostwo w Konarach. Wykształcenie oraz tytuły dok
tora medycyny i filozofii zdobywał w Krakowie i Padwie40. Obydwaj 
wybitni duchowni poprosili kapitułę w 1612 r. o pozwolenie na doko
nanie restauracji jednej z kaplic katedry, po to, aby stała się ona miej
scem ich spoczynku. Była to zdewastowana kaplica pod wezwaniem 
św. Łazarza i św. Marty. Kapituła nie dość, że przychyliła się do tego 
pomysłu, ale też postanowiła, że odtąd będzie to miejsce spoczynku 
kanoników doktorów, została więc nazwana kaplicą doktorów. Po 
zakończeniu prac Tomasz i Wincenty zapisali kolegium penitencjarzy 
znaczny legat, aby ci odprawiali msze za ich dusze41. Może to pod ich 
wpływem penitencjarze zdecydowali się na takie właśnie wezwanie, 
tym bardziej, że jak to wynika ze spisów majątków kolegium i szpita
la42, zarówno Jossicyusz, jak i Wincenty Oczko wspierali obie te in
stytucje i zapewne byli bardzo dobrze znani w kręgu penitencjarzy. 
W dodatku, według słów Korytkowskiego: „Po śmierci Jossicyusza
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38 L ek syk o n  ś w ię ty c h ,  red. Z. B a j e r ,  Kraków 1998, s. 162-164; W. Z a 1 e s k i, Ś w ię 

c i  n a  k a ż d y  d z ie ń ,  Warszawa 1989, s. 432-433.
39 J. K o ry  t k o w s k i, dz. cyt., t. 2, s. 193.
40 Tamże, t. 3, s. 114.
41 Tamże, t. 2, s. 193; t. 3, s. 115.
42 O czym poniżej, w części poświęconej majątkowi.
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w roku 1617 ks. Oczko ustąpił kapitule prawo prezentowania do tej 
kaplicy jednego z penitencyarzów katedralnych”43.

Jak już wspominałam, szpital św. Marty został powołany do życia 
w czasach dobrej sytuacji materialnej kolegium44. Penitencjarze 
w początkach XVII w. chyba nie cierpieli biedy, skoro w 1616 r. 
udzielili złotnikowi Blaskowiczowi pożyczki w wysokości 200 złp na 
7% i zabezpieczając tę sumę na domu mieszczanina45. W każdym 
razie nie licząc posiadłości ziemskich, na ich majątek w 1648 r. skła
dało się również wiele innych wpływów, związanych z kaplicą Gem- 
bickiego -  przynależne dziesięciny, dochody z altarii, opłaty za msze 
i anniwersarze, czynsze i sumy lokowane na wsiach, czy też domach 
w Gnieźnie i Cierpięgach fundowane przede wszystkim przez du
chownych, ale też i świeckich (są wśród nich m. in. penitencjarz, pre
pozyt św. Jana, dr medycyny, sufragan, archidiakon gnieźnieński, 
Wincenty Oczko, szlachcianka Zofia Cielmowska, szlachcic Jakub 
Będostowski) w trosce o dobro duszy ofiarodawców. Dochody te były 
bowiem przeznaczone głównie na anniwersarze i odprawianie mszy46.

Z czterech penitencjarzy trzech wyznaczał arcybiskup i jednego -  
kapituła. Jan Korytkowski podaje zasady, którymi kierowano się przy 
obsadzaniu tych stanowisk: „Wielu arcybiskupów szczególniejszą 
opieką i troskliwością otaczali kolegium [...], dobierając do niego 
ludzi zdolnych, doświadczonych, gorliwych i przykładnych. Tak samo 
czuwała nad niem kapituła dobrze świadoma ważności ich powołania 
i obowiązków”47. W związku z tym do grona kolegium należeli zna
mienici duchowni, tacy jak na przykład Jakub Dubius, kanonik, doktor 
obojga praw, znany już od czasów seminarium duchownego ze swoich 
zdolności, pracowitości i skromności. Kapituła wyposażyła go w go
tówkę i wysłała na studia do Rzymu i Padwy pod warunkiem, że wróci

43 J. K o r y t k o w s k i, dz. cyt., t. 3, s. 115.
44 Niestety, wszystkie wizytacje z XVII wieku zgodnie milczą na temat. Jedyna, 
bardzo krótka wzmianka dotyczy jedynie faktu posiadania przez penitencjarzy domów 
-  AAG, Archiwum Konsystorza Generalnego, Wizytacja archidiakonatu gnieźnień
skiego Wincentego de Seve, E 40, k. 15v.
45 J. T o p o 1 s k i, Gniezno miejscem..., s. 277.
46 Wszystkie dane dotyczące majątku kolegium podaję według „Proventus totus Col- 
legii Adm. R. R. D. D. Poenitentiariorum Alma Ecclesia Metropolitalna Gnesnensi” -  
KM, s. 40-41.
47 J. K o r y t k o w s k i, dz. cyt., t. 1, s. 121.
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i obejmie posadę nauczyciela seminarium. Jakub wywiązał się z tej umo
wy. Gdy uzyskał we Włoszech tytuł doktora obojga praw, przyjął świę
cenia i został profesorem teologii i prawa kanonicznego w owej gnieź
nieńskiej uczelni. Następnie powołano go na penitencjarza. Natomiast 
z uwagi na to, że świetnie pełnił swoje obowiązki na obu tych stanowi
skach, powołano go na kanonię doktoralną i przez 10 kolejnych lat świe
cił przykładem jako kaznodzieja i kapłan. Umarł otoczony powszechnym 
szacunkiem i został pochowany w kaplicy doktorów katedry gnieźnień
skiej. Pozostał po nim spory zbiór ksiąg w bibliotece kapitulnej48.

Z tekstu księgi rachunkowej szpitala wynika, że w XVII w. do gro
na penitencjarzy należeli: Łukasz Gaietij49, Jakub Dubius, Paweł Lu- 
ftinus, Andrzej Wasicius (jednocześnie kanonik św. Jerzego), Marcin 
Wypyskowicz, Adam Piątkowicz50, Bartłomiej Brodzicki51, Gaspar 
Kiswatter, Andrzej Tomeckius (Tomicki?). Andrzej Orszanowski, 
Maciej Łukowski, Gaspar Budzyński, Jerzy Magnuszewski, dr Gaspar 
Sudzieski (Budzieski?), Jan Karszewski, Jan Modrzyński, a także 
Michał Sabina.

Według zarządzeń z początków XVII wieku wydawanych przez 
arcybiskupów penitencjarze wybierali spośród siebie seniora (taka 
funkcja występuje w księdze szpitala), który zwoływał posiedzenia, 
podczas których dyskutowano o ustawach. Nadzorował też dochody 
z funduszy, jakimi kolegium dysponowało, czuwał nad ich rozdziałem 
i w ogóle przewodniczył naradom dotyczących wszelkich kwestii 
majątkowych i administracyjnych.52

Nad szpitalem św. Marty bezpośrednią opiekę sprawował wyzna
czony przez kolegium zarządca, także penitencjarz. Świadczy o tym 
chociażby sama tytulatura i nagłówki pisane przez obejmujących szpi
tal w zarząd. Występują oni jako „Poenitentiarius Gnesn.”53, prokura

Ibid., s. 234.
49 Być może jest to ten sam: R. Lucas Poenitentiarius Eccl. Metrop.Gnesnensis, który 
został odnotowany jako chrzestny w parafii Św. Trójcy, w czasie, w którym w księdze 
rachunkowej występuje także penitencjarz Łukasz -  AAG, Akta Parafialne Św. Trój
cy, 59/3, s. 152.
50 Występuje też jako prefekt seminarium gnieźnieńskiego oraz 2 lata później jako 
kanonik gnieźnieński -  AAG, Akta Parafialne Św. Trójcy w Gnieźnie, 59/4, s. 12, 26.
51 Występuje także jako ojciec chrzestny w parafii Świętej Trójcy -  AAG, Akta Para
fialne Świętej Trójcy w Gnieźnie 59/3, s. 242, 280; 59/4, s. 27.
52 J. K o r y  t k o  w s k i ,  dz. cyt., t. 1, s. 121.
53 KM, s. 2, 44, 60, 62, 63.
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torzy54, prowizorzy55. Występuje też „annus procurationis”56, „tempo- 
re procurationis”57, prowizor zaakceptowany przez seniora Jakuba 
Dubiusa58, „procurator Collegii Adm. R. R. D. D. Poenitentiarii”59, 
a o swojej roli w szpitalu mówią np. „objąłem Prokuratorię Szpitala 
św. Marty”60, „suscepi curam hospitalis”61, „suscepto procuratoris”62. 
Tak więc była to forma zarządu tymczasowego, praktyka powoływa
nia określonej osoby do wykonania konkretnego zadania. Niektórzy 
pełnili tę funkcję przez czas dłuższy, jak choćby pierwszy autor księgi. 
Zdarzało się też, że rok po roku ta sama osoba zapisuje: „objąłem 
prokuratorię szpitala”.

Zdaje się też, że kolegium i jego przełożony brali żywy udział 
w życiu szpitala. Na przykład Jakub Dubio dokonuje wpisów w księ
dze szpitala w zastępstwie prokuratora63, jeden z penitencjarzy prowa
dzi, zresztą dość zdawkowo, księgę w zastępstwie ówczesnego za
rządcy64. Przełożony kolegium miał też chyba dużo do powiedzenia 
i to zarówno w kwestiach zasadniczych, jak też znacznie bardziej dro
biazgowych. Również konfratrzy co jakiś czas pojawiają się w zapi
skach szpitalnych. Zdarza się, że w rubrykach bezpośrednio ze sobą 
sąsiadujących, na tej samej stronie księgi, notatki czynione są absolut
nie różnymi charakterami pisma65 -  jakby faktycznie szpitalem kiero
wała wspólnota, a konkretni ludzie czasem wykonywali poszczególne, 
konkretne obowiązki, np. rejestr wydatków i wpływów wpisywane są 
różnymi rękami. Im bliżej końca księgi, tym widoczniejsza coraz 
mniejsza dbałość o formuły i tym trudniej rozszyfrować osobę zarzą
dzającą i czasem nawet wydaje się, jakby decyzje podejmował przede 
wszystkim senior penitencjarzy.

Ibid.,s. 38 ,42 ,62 .
55 Ibid.,s. 12, 67.
56 Ibid.,s . 6.
57 Ibid.,s. 43 ,44 , 53.
58 Ibid., s. 13.
59 Ibid.,s. 63.
60 Ibid., s. 19, 23.
61 Ibid.,s. 44.
62 Ibid.,s. 60.
63 Ibid.,s. 28
64 Ibid., s. 46.
65 Ibid., s. 27.
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Zresztą w 1699 r. napisano, że to „czcigodni Penitencjarze” utrzy
mują biednych w szpitalu, dbają o ich odzież, wyżywienie, drewno 
i inne potrzeby, także utrzymują budynki szpitala i kaplicy oraz za
pewniają opiekę zmarłym ubogim66.

Zdarza się również nacisk położony na rolę samego kolegium -  
np. o datkach czynionych za zgodą braci67 lub też czasem z tenoru 
wypowiedzi odnosi się wrażenie, że decydowało cale zgromadzenie68. 
Głównym terenem współpracy szpitala i kolegium był Goczałków, 
o którym szerzej w części poświęconej majątkowi. Bardzo ciekawym 
dowodem na istnienie ścisłego związku między tymi dwiema instytu
cjami jest umieszczenie w księdze św. Marty spisów majątku kole
gium penitencjarzy, informacja o tym, iż zarządzający zapłacił za 
księgę in folio, w której znajdowały się przepisane prawa penitencja
rzy69, opisywane są transakcje między miecznikiem kaliskim a kole
gium z racji legatu zmarłego konfratra Łukasza Gaietii70, pierwszego 
prokuratora wymienianego w księdze lub też, w trakcie opisywania 
problemów z przychodem z Sarbinowa w 1683 r., fragment mówiący 
o tym, iż to właśnie penitencjarzom należy się 40 florenów „do szpita
la św. Marty”71.

Wydaje się też, że w dobrych czasach zarządzający szpitalem po
siadał jakiegoś pomocnika, o mniej lub bardziej formalnej pozycji. 
W początkowym okresie pojawiają się bowiem zapisy: „dałem Pio
trowi na strawę”, „dałem Piotrowi”, „dałem Piotrowi na wieprzka”, 
„dałem przez Strysza”72. Oprócz enigmatycznej wzmianki o kucha
rzu73, który równie dobrze mógł być szpitalny, jak i penitencjarzy, nie 
ma śladu istnienia jakiegokolwiek personelu pomocniczego, który 
przecież musiałby być uwzględniony w rachunkach. Nie występował 
też prowizor-osoba świecka, pomagająca w prowadzeniu szpitala74 *.

66 AAG, Archiwum Konsystorza Generalnego, Wizytacja archidekanatu gnieźnień
skiego Stanisława Lipskiego..., k. 23 v.
67 KM., s. 64.
68 Ibid., s. 65, 73.
69 Ibid.,s. 18.
70 Ibid.,s. 17.
71 Ibid.,s. 84.
72 Ibid.,s. 13, 14, b.n.k., 19,20.
73 Ibid.,s. 88.
74 Występuje co prawda wzmianka o tym, że utrzymują pensjonariuszy czcigodni
penitencjarze „ut Provisores”, ale jest to zupełnie odosobniona informacja. Poza tym



132 ANNA JABŁOŃSKA

Wyraźnie widać, że szpital był wewnętrzną instytucją penitencjarzy 
i rolę zarządzającego pełniło tylko kolegium, wspomagając w razie 
konieczności wybranego spośród siebie prokuratora.

Osobną kwestią jest sprawowanie curam animarum nad pensjona
riuszami szpitala. Wiadomo, że nieodłącznym, a teoretycznie jednym 
z najważniejszych celów istnienia tej instytucji była opieka nie tylko 
nad ciałem, ale i nad duszą. Stąd konieczna obecność kościoła lub 
choćby kaplicy przy każdym szpitalu i praktyki dewocyjne jako stały 
element życia w przytułku. Kościół75, a właściwie chyba sacellum76, 
czy oratorium77 nazywane zazwyczaj po prostu Świętą Martą, na pew
no istniało, utrzymywane przez zarządzającego szpitalem. Mówią 
o tym wydatki poniesione na „pobijanie kościoła”78, sygnarek łącznie 
z postronkami79, budowę drewnianej wieżyczki80, zapewne w celu 
umieszczenia owego dzwonka, czy wreszcie troska o wnętrze, kiedy 
to murarz, malarz i tynkarz poprawiają lub budują ołtarzyk81. Zapew
ne to także do kościoła zarządzający szpitalem kupuje koronki i dba 
o obrusy, a w Poznaniu zaopatruje się w „czerwoną materię”82. Nie 
wydaje się, aby to biedni jadali posiłki na tak ekskluzywnie przybra
nym stole. Do prokuratora należała też troska o wino mszalne83.

Natomiast całość obowiązków kapłańskich spoczywała w innych, 
niż każdorazowego prokuratora-penitencjarza, rękach. Świadczą 
o tym wydatki ponoszone „na kapłana”84, czy też opłaty związane 
z odprawianiem pogrzebów lub uroczystej mszy w dzień św. Marty85. 
Były to sytuacje szczególne. Niemniej jednak na co dzień musieli

może tu chodzić o penitencjarzy, którzy są jednocześnie prowizorami. -  AAG, Ar
chiwum Konsystorza Generalnego, Wizytacja archidekanatu gnieźnieńskiego Stani
sława Lipskiego..., k. 23 v.
75 KM, s. 59.
16 Ibid., s. 72.
77 AAG, Archiwum Konsystorza Generalnego, Wizytacja archidekanatu gnieźnień
skiego Stanisława Lipskiego..., k. 23 v.
78 KM, s. 59.
79 Ibid, s. 44.
80 Ibid., s. 44
81 Ibid., s. 75, 77.
*2 Ibid., s. 75, 86.
83 Ibid., s. 77.
84 Ibid., s. 34, 72, 73.
85 Patrz część „Pensjonariusze”.

XVII-WIECZNY SZPITAL ŚW. MARTY W GNIEŹNIE 133

ubodzy uczęszczać do jakiegoś kościoła, ktoś musiał im udzielać sa
kramentów. Z racji swojego położenia „post summum penes lacum 
Jelien”86 mogła to być parafia św. Wawrzyńca lub św. Piotra i Pawła. 
Potwierdzeniem przynależności parafialnej szpitala mogą być zapisy 
w księgach metrykalnych św. Piotra i Pawła, gdzie podczas chrztów 
i ślubów pojawiają się dosyć często pensjonariusze św. Marty87, 
przede wszystkim jako świadkowie. Brak natomiast jakichkolwiek 
wzmianek o pogrzebach ubogich, co zgadzałoby się ze stanem ra
chunków św. Marty -  byli oni grzebani na swoim cmentarzu i za pie
niądze szpitala. Przy kościele szpitalnym znajdował się bowiem za
zwyczaj cmentarz, na którym chowano zmarłych ubogich88.

W przypadku szpitala św. Marty nie ma najmniejszej poszlaki, aby 
domyślać się podziału majątku na cześć należącą do biednych i część 
zarządzającego szpitalem. Co więcej, podkreśla się, że z uposażenia 
korzystają jedynie ubodzy89.

Nie wiadomo, czy i jakie wynagrodzenie pobierał za swoja pracę 
prokurator szpitala. Być może pochodziło ono ze wspólnej szkatuły 
i majątku kolegium penitencjarzy, ponieważ w rachunkach szpital
nych nie pojawiają się takie sumy.

Występuje natomiast bardzo wyraźna wspólnota uposażenia 
(o której już pisałam powyżej) szpitala i kolegium penitencjarzy. 
Przede wszystkim chodzi tu o Goczałków90. Istniał tam folwark 
i o tym gospodarstwie mówią rachunki. Przeznaczano pieniądze szpi
talne na naprawę budynków91, „na Goczałków”92, nawet na restaurację

86 KM, s. 2.
87 AAG, Akta Parafialne św. Piotra i Pawła w Gnieźnie, 110/1, s. 48, 54, 67, 73; 
110/2, s. 63 ,67 , 75, 93, 97, 112, 115, 128; 110/3, s. 19, 3 5 ,4 4 ,4 6 , 52, 56, 57, 58, 59, 
62; 110/4, s. 14.
88 Zdarzało się, że kościoły szpitalne pełniły funkcje parafialne nie tylko dla ubogich 
-  zob. P. S c z a n i e c k i ,  Z pamiątek wiślickich [w:] id., Służba Boża w dawnej Pol
sce. Studia o Mszy Św., seria II, Poznań 1966, s. 173-185; W. K o w a l s k i ,  Opieka 
szpitalna i dobroczynność na terenie archidiakonatu sandomierskiego w dobie przed
rozbiorowej, w: Charitas..., s. 186.
89 Np.: „aby niedołężnych stąd opatrunek” -  KM., s 84.
90 Należał do parafii Kędzierzyn, a następnie Niechanów, płacił dziesięciny obu para
fiom po połowie -  J. L a s k i ,  Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej, 
wyd. J. L u c z k o w s k i ,  J . K o r y t k o w s k i ,  t. 1, Gniezno 1880, s. 19-20.
91 KM, s. 3, 76, 83.
92 Ibid, s. 37.
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dworku i zbudowanie nowej chałupy o dwóch izbach, prawdopodob
nie po pożarze93. Pożycza się również pieniądze chłopu stamtąd na 
siew94, kmieciowi na woły95, od chłopa z Goczałkowa kupowano sło- 
mę96, opłacono „furę do Goczałkowa kucharzowi”97. Czasem odnoto
wywano też np. zakup rozsady, czy grochu do siewu98. Jeżeli nie cho
dziło tu o przydomowy ogród szpitalny, to zapewne myślano w tym 
przypadku o folwarku.

Folwark ten dzierżawiono99 -  na przestrzeni kilkudziesięciu lat byli 
to oczywiście różni ludzi i dochód także był różnej wysokości100. Na
leżności często płacono w ratach101.

Goczałków był własnością wspólną kolegium i szpitala. W świetle 
rachunków jawi się jako własność penitencjarzy, którzy część docho
dów z tenuty zostawiali sobie, a część postanowili przeznaczyć na 
podstawowe uposażenia swojego szpitala102. Wielokrotnie w zapisie 
pojawia się taki podział (np. „cuius percepta partem Confratribus dedi, 
partem pro pauperibus reliąui”)103. Była to stała zasada przez wszyst
kie lata istnienia szpitala, który nie tylko korzystał z folwarku, ale też 
sam angażował się finansowo w jego funkcjonowanie.

Dokładnie sytuację wyjaśnia zapis z wizytacji 1699 r. -  część pocho
dziła z zapisu dokonanego przez Tybertiusa Jaskółowskiego i jego 
prawnych spadkobierców w 1608 r. Inne części Goczałkowa będące

93 Ibid., s. 83, 85.
94 Ibid, s. 60.
95 Ibid., s. 46.
96 Ibid.s. 35.
97 Ibid., s. 88.
98 Ibid., s. 10,64.
99 KM -  Liczne wzmianki, np. s. 6, 15, 26, 46, 88.
100 Np. umowa z 1685 r.: „Pan Stefan Racięcki znowa na 3 lata Goczałkowo arendo- 
wał, na każdy rok po fl. 350, że jednak nad fl. 96 gr. 11 które mu się były zostawili na 
restauracją w przeszłym roku, wydał swoich fl. 180 iako reiestrami pokazał, a przy
dawszy darowane fl. 30; nie przychodzi od niego tylko fl. 186 gr. 11, z których ex 
nunc oddał fl. 70; a florenus sto trzynaście na 3 króla dać mają ciż małżonkowie 
Racięcki” -  KM s. 88.
101 KM, s. 53.
102 Np. 1649 r. -  “arenda in Goczałkowo pro cibo et nececessitatibus pauperum fl. 65” 
-  KM s. 44. lub tez np. “pro victu, fabrica, aliąuos necessitatibus praedicti hospitalis 
percepi a RR.DD. Poenitentiariis euisdem Eccl. ex bonis Goczałkowo” -  KM, s. 57.
103 KM, s. 31. O podziale dochodów z Goczałkowa także s. 26, 38, 44, 57, 60, 61, 63, 
65 ,67 , 72, 76, 85, 86, 88.
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w posiadaniu kolegium penitencjarzy, przeznaczone zostały także jako 
jałmużna na rzecz biednych: jedna część na wikt i odzież, dwie pozosta
łe na naprawy i inne potrzeby szpitala i kaplicy, trzecia na odprawianie 
w owej kaplicy przez penitencjarzy nabożeństw każdego roku -  dwie 
msze za grzeszników i zmarłych, jedną za fundatorów i dobroczyńców 
oraz w święto patronki mszy śpiewanej. Ponadto odprawiano również 
mszę za duszę dobroczyńcy Adama Leśniewskiego oraz dwa anniwer- 
sarze za duszę innego dobroczyńcy szpitala, Alberta Lubiąskiego.104

Szpital posiadał oczywiście różne inne dochody. W ciągu kilku
dziesięciu lat zapisywania księgi rachunkowej kilka razy stworzono 
całościowy spis dochodów. Stosunkowo najkompletniejsze wydaje się 
zestawienie z 1648 r. Nie jest ono jednak obecnie wierną dokumenta
cją ze względu na częściowe zniszczenie karty. Ze spisu wynika, że 
były to następujące czynsze105:
1) z trzeciej części wsi Goczałkowo „pro hospitali S. Martha per olim 

Tiburti Jaskółowski106 coempta”;
2) ze wsi Golimowo, ufundowany przez Tomasza Jossicyusza i Win

centego Oczko;
3) ze wsi Sarbinowo, ufundowany przez księdza Tomasza Brońskiego 

testamentem z 1625 r.;
4) z domu Papieża położonego „in circole fori”, obok domu Mariuszowej 

Stelmaszki, ufundowane przez szlachcica Stanisława Wodeckiego;
5) ze wsi Złotniki (aż 1200 fl.), ufundowane przez Jakuba Zagórskiego 

(doktora medycyny)107, hojnego fundatora także dla kolegium peni
tencjarzy). Oraz legat zapisany na tej samej wsi w 1630 r. przez 
szlachetnego Jakuba Będostowskiego;

6) z domu i pola „in curia” zmarłej Reginy Zorzewskiej;
7) 8 grzywien -  ?;
8) 35 florenów „a summa Org.. Pauperibus hospitalis S. Martha et aliis 

indigentibus pro Calceis sto florenos per olim R. D. Światoslaw 
Strzałkowski108, archid. Poznan., can. Gn.1646 legowane”. Kilka lat

104 AAG, Archiwum Konsystorza Generalnego, Wizytacja archidekanatu gnieźnień
skiego Stanisława Lipskiego..., k. 23 v.
105 KM, s. 42 ,43.
106 Prepozyt św. Jana, który także opłacił msze za swoją duszę kolegium penitencjarzy.
107 J. K o r y t k o w s k i, dz. cyt., t. 3, s. 116.
108 Był doktorem teologii, współpracownikiem biskupa poznańskiego Andrzeja Opa
lińskiego, archidiakonem poznańskim, kanclerzem poznańskim, sekretarzem Zyg
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później legat wciąż funkcjonował -  w 1651 r. za pieniądze pocho
dzące z tego czynszu faktycznie kupiono buty109;

9) Czynsz ufundowany przez zmarłego penitencjarza Michała Sabiny 
na domu Jana Naszki.
„Proventus” szpitala z datą 1643, umieszczony wewnątrz ra

chunków z lat 1650-1651, opisywał wpływy znacznie bardziej 
skrótow o110. Należały do nich (według tego, co dało się odczytać): 
rata z Goczałkowa, legat w Golimowie, legat Wincentego Oczko, 
Jakuba Będostowskiego, czynsz w Sarbinowie, legat Strzałkow
skiego, a także rzeźnika Wawrzyńca Łabędzia oraz w kamienicy 
obok kościoła franciszkanów.

Spis z 1651 r. obejm ow ał"1: czynsz z Goczałkowa, ze Złotnik 
(legat Zagórskiego i Będostowskiego), z Golimowa, z domu przy 
rynku według legatu Wodeckiego, legat „R. D. Sabiny apud Naszki”, 
legat kanonika Strzałkowskiego i szlachcica Strzałkowskiego zapi
sany na kamienicy Markiewicza, legat Brońskiego w Sarbinowie.

Regestr prokuratorski z 1658 r przedstawiał następujące docho
dy112: z Goczałkowa, ze Złotnik (legat Zagórskiego i Będostow
skiego), z Golimowa (Tomasza Jossicyusza i Wincentego Oczko), 
w Sarbinowie (legat Brońskiego), ze wsi Brudzyno (brak bliższych 
wiadomości), Jemiołki (legat szlachcianki Zofii Cielimowskiej, 
zamawiającej msze za swoją duszę również w kolegium penitencja- 
rzy), ze wsi Żydowo i Jeziora, jakieś czynsze z kamienicy i domu 
Papieża, z kamienicy Mielińskich z legatu Strzałkowskiego i z ka
mienicy Mankowicza, także Strzałkowskiego, tym razem szlachci
ca, suma zapisana na domu Piotra Krapickiego przez kanonika 
gnieźnieńskiego Gabriela Wysokiego, na domu Adama Wróbla; 
Sebastiana Fiołka; Wawrzyńca Łabędzia -  legat Michała Sabiny, 
penitencjarza gnieźnieńskiego, podobnie jak  na domu Jana Naszki.

O poszczególnych wpływach mówi się także w innych częściach 
rachunków, w latach wcześniejszych i późniejszych:

munta III, kanonikiem gnieźnieńskim i łowickim, znanym ze swej działalności funda- 
cyjnej -  J. K o r y t k o w s k i, dz. cyt., t. 4, s. 20-22.
109 KM., s. 49.
uo Ibid.,s. 50-51.
111 Ibid., s. 53-54.
"2 Ibid.,s. 62-63.
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-  dwie części wsi Goczałków małżeństwa Szymona Ulatowskiego 
i Barbary Bartodziejskiej -  1624 r ." 3;

-  czynsz od Anny Zaparty -  1629, 1637 r.114;
-  czynsz z Golemowa (Golimowa) -  1629, 1633, 1638, 1648, 1675, 

1682, 1685, 1675"5;
-  czynsz ze Złotnik -  1651, 1683116;
-  czynsz z domu Stanisława Fiołka -  1660, 1662, 1670117;
-  czynsz ze wsi Jemiołki118;
-  czynsz z B rudzew a- 1663-1670119;
-  czynsz z Sarbinowa -  168312°;
-  czynsz z Jezior -  1670121;
-  legat po śmierci Małgorzaty Rajskiej -  1685122;
-  czynsz po części kolegium, zapisany przez mieszczanina Stanisława 

Cieplewicza na kamienicy Podkowskiego123.
W roku 1699 wspominany jest całościowy dochód w wysokości 

1200 florenów, które to sumy miały pochodzić z czynszów lokowa
nych na dobrach w Złotnikach, Janowcu, darowizny Piotra Goleniow
skiego i „in Bonis Mikołaiowski” 124

Jak widać, były to określone sumy lokowane na nieruchomościach, 
wsiach, kamienicach i domach w Gnieźnie. Ich wysokość kształtowała 
się bardzo różnie -  od 1200 florenów, przez kilkaset po kilkadziesiąt 
florenów, co dawało też zróżnicowaną kwotę pobieranych stąd czyn
szów -  od kilkuset po kilka florenów. Zdarzają się również legaty 
przeznaczone na konkretny cel -  np. na buty dla biedoty, czy na bu
dowę hypokaustum125. Wyraźnie też widać, że przynajmniej część

1,3 Ibid.,s. 6.
114 Ibid.,s. 15,31.
115 Ibid., s. 15, 23, 33, 44, 71, 78, 88, 99.
Ub Ibid.,s. 56, 83.
U1 Ibid.,s. 63, 65, 66.
118 Ibid.,s. 63.
119 Ibid.,s. 66.
,2° Ibid.,s. 84.
121 Ibid.,s. 66.
122 Ibid., s. 88.
123 Ibid.,s. 63.
124 AAG, Archiwum Konsystorza Generalnego, Wizytacja archidiakonatu gnieźnień- 
skiego Stanisława Lipskiego..., k. 23 v.
125 KM, s. 10.
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z tych legatów faktycznie funkcjonowała i to czasem przez długie lata. 
Niezmienną podstawę w ciągu tych lat stanowią zasadniczo te same 
dochody z folwarku z Goczałkowa plus czynsze z sum legowanych na 
kilku wsiach (Golimowo, Sarbinowo, Złotniki) i nieruchomościach 
w Gnieźnie. Oczywistą koleją rzeczy niektóre spośród nich przestały 
napływać, a w zamian pojawiały się też czasem nowe zapisy. Nie 
zawsze szpital mógł liczyć na bezproblemowe wypłaty -  niekiedy 
pojawiają się zapiski o zaległych ratach, nawet kilkuletnich, zwłaszcza 
po potopie szwedzkim, czasem przyczyną kłopotów są „złe lata”126. 
Konieczne stawało się niekiedy wkroczenie na drogę sądową: np. 
w 1641 r. prokurator szpitala posłał „kopę do Poznania Łączyńskie- 
mu, Januszewskiemu i Gutkowskiemu sprawy wyimować na trybu
nał” 127. W latach osiemdziesiątych zawierano ugodę lub też szły po
zwy do Złotnik i Sarbinowa128. Stąd też trzeba było czasem zadbać 
o przekazanie plenipotencji na określoną osobę129. Sądząc po wszyst
kich czterech zestawieniach majątkowych niewątpliwie najobszerniej
szymi dochodami szpital dysponował w początkach lat pięćdziesią
tych. Ofiarodawcami byli duchowni, w tym tak znani, jak Wincenty 
Oczko oraz świeccy, przede wszystkim szlachta. Zwraca uwagę fakt, 
że wśród fundatorów szpitala i kolegium penitencjarzy powtarzają się 
te same nazwiska.

Natomiast do dochodów niestałych należały: tzw. elemosyna oraz 
„puszka” i „skrzynka”. Pod nagłówkiem „elemosina”, czyli jałmużna, 
znajdują się w księdze szpitala różne wpływy i wydatki: szpital płaci 
jałmużnę „pro anima”130, daje jałmużnę w Wielką Niedzielę131, daje 
biednym132, dostaje pieniądze z legatu133, albo jest to po prostu jał
mużna przyjęta na rzecz biednych134 lub też „za szaty po Babie zmar
łej”, za krowę, którą sprzedano Żydowi, z obu puszek, arenda z Go-

126

127

128

129

130

131

132

133

134

Ibid., s. 78.
Ib id , s. 37.
Ibid., s. 73, 78-79, 88. 
Ibid., s. 18.
Ibid., s. 3.
Ibid., s. 34.
Ibid., s. 37, 44.
Ibid., s. 5.
Ibid, s. 32, 49 ,57.

czałkowa135, również -  „elemosyna extraordinaria post mortem Gene- 
rosi Świniarski per gr. 6 residentibus septem numero pauperibus 
(1 fi gr. 12)” 136, jałmużna darowana niejakiemu Gosławskiemu, ale 
pod warunkiem odmawiania różańca137, czy też po śmierci pensjona- 
riusza św. Marty, Wojciecha, między ubogich rozdzielono 13 gr. 
Widocznie pod pojęciem „elemosyny” rozumiano szeroko pojęta ja ł
mużnę -  zarówno tę darowaną przez szpital biednym, nie wiadomo, 
swoim pensjonariuszom czy też innym potrzebującym, wpływy na 
rzecz biednych w szpitalu, jak też w najściślejszym znaczeniu tego 
słowa -  datki przekazywane bezpośrednio do rąk biednych lub wrzu
cane do puszek. Ma to zapewne związek z postawą chrześcijańską: 
miłosierdzie okazywane przez wszelkiego rodzaju wspomożenie po
trzebującym, czyli właśnie jałmużnę, odgrywało wielką rolę w dziele 
zbawienia duszy. Wyrażało się to nie tylko datkami i legatami, ale 
również obecnością ubogich na pogrzebach i zwyczajem darowania 
im jałmużny po czyjejś śmierci. Stąd też powszechnym zjawiskiem 
była tak zwana puszka i skrzynka.

W rachunkach szpitala występują obydwa typy skarbony139. Mówi 
się czasem o obu skrzynkach i rozróżnia drewnianą i żelazną140, puszkę 
blaszaną141, kupuje się nową puszkę142, naprawia się ją 143. Taka skarbo
na, może też obie, znajdowała się zapewne w kościele przyszpitalnym 
lub w jakimś znaczniejszym przybytku, mówi się bowiem „z kościółka 
w Wielki Piątek wzięli”144, czyli zapewne z kaplicy przyszpitalnej.

Pieniądze ze skarbonek zabierał prokurator szpitala (w początko
wych latach), albo sami ubodzy (po „potopie”).

Występuje też wyraźna i znamienna różnica w sumach, jakie po
chodziły z tej formy jałmużny. Od lat dwudziestych do pięćdziesią
tych było to każdorazowo, mniej więcej co tydzień,od 22 do 10 flore-
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35 Ibid.,s. 43.
36 Ibid, s. 6.
37 Ibid., s. 83.
38 Ibid, s. 85.
39 Ibid.,s. 14 ,15,16, bns., 19 ,23 ,33 ,37 ,43 ,46 , 5 8 ,6 1 ,64 ,73 ,74 , 76, 80, 81, 82, 87.
40 Ibid., s. 19,31.
41 Ibid., 16,46.
42 Ibid., s. 49, 59.
43 Ibid.,s. 83.
44 Ibid, s. 87.
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nów, przy czym często powtarza się kwota około 15 florenów. Jedno
razowo zdarzyło się nawet 100 florenów 3'A grosza oraz także jedno
razowo -  3 floreny. Tymczasem od lat sześćdziesiątych sumy te gwał
townie maleją i wynoszą od 5 do 1 florena, przy czym dominują kwo
ty 3, 2 i przede wszystkim 1 floren. Zdarza się nawet następująca sy
tuacja, że w wigilię Bożego Narodzenia „tylko złoty był in cista” 145 -  
ale nic dziwnego, skoro chodziło tu najprawdopodobniej o 1660 lub 
1661 r. Co więcej, owe zawrotne sumy dotyczyły dłuższych okresów 
czasu, np. w 1685 r. „gr. 23, fl. 2, na niedziel całe 5”, „za dwie nie
dziele wzięli z puszki fl. 1 gr 8”, „za 4 niedziele wzięli fl. 4”, 
a w Wielki Piątek -  całe 15 groszy!146

Jako dochody niestałe można też potraktować majątek pozostały po 
śmierci pensjonariuszy: sprzedane szaty, pieniądze Ewy Starej, a także 
tak zwane „nieboszczykowskie”, z którego w 1679 finansowano roz
maite potrzeby szpitala np. naprawy147 -  zapewne gotówka pozostała 
po śmierci któregoś z pensjonariuszy albo raczej darowana szpitalowi 
w testamencie przez jakiegoś fundatora.

Uposażenie szpitala opierało się więc na kilku podstawach. Przede 
wszystkim była to własność folwarku w Goczałkowie oraz rozmaite 
legaty -  sumy lokowane na nieruchomościach, skąd następnie pocho
dził czynsz. Uposażeniem były dochody niestałe, różnego rodzaju 
jałmużna oraz datki składane do skarbon. Wyraźnie też widać, jak 
zmieniał się ciężar utrzymania -  do lat pięćdziesiątych jałmużna, 
a zwłaszcza datki ze skarbon stanowiły jedynie uzupełnienie, od lat 
sześćdziesiątych coraz ważniejszy staje się zapis „z puszki wzięli” 
i nic dziwnego, skoro dochody stałe zapewne gwałtownie zmalały. 
Zdarzają się „złe lata”, płatnicy zalegają z ratami i to nawet przez całe 
lata, trzeba się też procesować o należności szpitalne, Goczałków 
podupadł i potrzebował reperacji, chyba nawet przytrafił się tam jakiś 
pożar, skoro z wielkim wysiłkiem odbudowano chałupę o dwóch 
izbach. Prokurator w kwestiach utrzymania codziennego coraz bar
dziej musi korzystać z gwałtownie zmniejszanych sum pochodzących 
z darowizn w puszcze, a zmuszony sytuacją zaczyna nawet wynaj
mować izby szpitalne.

145 Ibid.,s. 64.
146 Ibid.,s. 87.
147 Ibid.,s. 74, 75.
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Cezura „potopu” jest tu oczywista. Gwałtowne pogorszenie się 
stanu społeczeństwa odbijało się oczywiście na kondycji szpitala. 
Świadczy o tym wiele oznak: wygląd księgi, sposób czynienia zapi
sów, struktura kolegium i zarządu szpitala, traktowane znacznie mniej 
formalnie, i coraz większa rola seniora kolegium (np. przy przekazy
waniu pieniędzy z Goczałkowa), coraz więcej problemów, którymi 
musi zajmować się prokurator, a przede wszystkim coraz mniejszy 
majątek...Słabsze wsparcie dla najuboższych było jednak wtedy czę
stym zjawiskiem. Wojna i inne klęski elementarne miały też 
w szerszej skali negatywny wpływ na ofiarność społeczną148.

Pensjonariusze, wydatki szpitala, warunki życia

W szpitalu św. Marty na przestrzeni kilkudziesięciu lat przebywało 
zawsze kilkoro biednych, co jakiś czas występuje bowiem zapiska 
mówiąca o 6-9 osobach: 1640 r. -  „na ośmioro ubóstwa po 12 groszy 
facit”149, 1648 r -  „dedi pauperibus octo singulis per 12 gr” 150 i tego 
samego roku, wśród wydatków nadzwyczajnych: „za 8 par butów”; 
w 1660 r. -  „dałem na zimę na trzewiki 8 ubogim po złotemu i gro
szy 6” 151, 1663 r. -  ponownie mówi się o 7 biednych „rezydują
cych” 152, w 1678 zakupiono buty dla dziewięciorga ubogich153. 
W 1683 r. w szpitalu przebywali: Anna Stara, Zofia Świerczyńska, 
Ewa, Anna Kurzypieskowa, Dorota Mrzygłódka, Marianna i Woj
ciech154, przy czym w tymże roku zmarła Ewa Stara155. Nieco dalej, 
w zapiskach dotyczących także 1683 r. mówi się o zmarłej „vetuli”156, 
ale ponieważ brak jest części tekstu, to trudno jest jednoznacznie 
stwierdzić, czy była to wciąż ta sama Ewa Stara, czy też może któraś 
z pozostałych kobiet znajdujących się wówczas w szpitalu. Wiadomo

148 W. K o w a l s k i ,  Opieka szpitalna i dobroczynność..., s. 180-181; Z. G u 1 d o n, 
W. K o w a l s k i ,  Szpitale w województwie sandomierskim w drugiej połowie XVII w., 
„Nasza Przeszłość”, t. 84: 1995, s. 193.
149 KM, s. 35.
150 Ibid, s. 43.
151 Ibid, s. 64.
152 Ibid., s. 66.
153 Ibid.,s. 73.
154 Ibid., s. 79.
155 Ibid.,s. 82.
156/te /., s. 83.
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natomiast, że w końcu 1684 r. zmarł też Wojciech157. Musiano zapew
ne przyjąć na ich miejsce kogoś, ponieważ w wydatkach z r. 1685 
widnieje kwota, jaką wydano na buty dla 7 ubogich158. W zapisach 
wizytacyjnych z 1699 r. mówi się o 7 biednych, utrzymywanych 
w szpitalu159.

Nieznany jest akt fundacyjny mówiący o liczbie podopiecznych. 
O tym, że nie było w szpitalu większej liczby pensjonariuszy, niż owe 
6-9 osób świadczą kwoty wydawane w przeciągu tych wszystkich lat 
na potrzeby ubogich mieszkających w przytułku. W początkowym 
okresie są to niekiedy sumy mniejsze, przy czym należy tu wziąć pod 
uwagę zmianą wartości pieniądza( jej spadek), częstotliwość dokony
wania zakupów na potrzeby ubogich, zmieniające się ceny żywności. 
Niemniej jednak kwoty te przez cały okres kilkudziesięciu lat oscylują 
zazwyczaj od 1 do 3 florenów (w latach późniejszych raczej około 3), 
wydawane jednorazowo mniej więcej raz na 6-7 dni. Oczywiście przy 
wyższych cenach lub większej ilości osób może to oznaczać gorszą 
jakość żywności lub jej mniejszą ilość. W latach pięćdziesiątych kopa 
jaj kosztowała 15-25 gr., ćwierć wołu 180-265 gr., pod koniec XVII w. 
za koguta trzeba było zapłacić -8 gr., kopę jaj 6-10 gr. Najemnik fol
warczny w połowie XVII w. zarabiał 3-8 gr. dziennie, a w końcu wie
ku robotnik niewykwalifikowany 12-30 gr.160

Liczba pensjonariuszy szpitala św. Marty nie odbiega od standardu 
w innych polskich przytułkach tego rodzaju, gdzie liczba 16 osób sta
nowiła niezwykle rzadko spotykane zjawisko i to raczej w jednostkach 
prepozyturalnych161, natomiast często przebywało w przytułkach wła
śnie 4-8 osób162. Oczywiście, funkcjonowały nawet i na terenie Rze
czypospolitej szpitale o wiele większe, przede wszystkim prowadzone 
przez zakony, a potentatem w tej dziedzinie był szpital duchaków

157 Ibid.,s. 85.
158 6 z nich dostało buty po 60 gr., jedna-za 3 floreny -  ibid., s. 88.
159 AAG, Archiwum Konsystorza Generalnego, Wizytacja archidekanatu gnieźnień
skiego Stanisława Lipskiego..., k. 23 v.
160 J. A. S z w a g r z y k, Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., wyd. 2 poprawione 
i uzupełnione, Wrocław 1990, s. 143-144.
161 M. S u r d a c k i ,  Edukacja i opieka społeczna Urzędowie XV-XVIII w., Lu
blin 2004, s. 229.
162 S. L i t a  k, Parafie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku. Struktura, funkcje 
społeczno-religijne i edukacyjne, Lublin 2004, s. 354.
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w Krakowie mogący pomieścić nawet i 350 osób. Wielkością wyróż
niał się także szpital Św. Ducha w Lublinie, prezentujący typ prepozy- 
tury miejskiej, a opiekujący się w pocz. XVII w. 168 biednymi163.

Z braku wystarczających danych nie można tego stwierdzić 
z całą pewnością, ale wydaje się, że w gnieźnieńskim szpitalu św. 
Marty zazwyczaj przeważały kobiety. Świadczą o tym następujące 
dane: 1632 -  „babie Dorocie” 164, 1637 -  przyjęto kobiety165, liczne 
wzmianki na temat: „dałem babom” -  m. in. 1640 r .166, „dwom 
babom” w 1683 r .167, „trzem babom” w 1642 r .168, „z puszki wyjęły 
baby” -  1686 r .169, o przyniesieniu kobiety -  1640170, śmierci babki 
Zofii w 1648 r .171, przyjęciu kobiety, potem Kaśki baby172, pogrze
bie Doroty w 1653 r .l73„vetuli” Reginy w r. 1680174 i śmierci Ur
szuli w 1681 r .175, o kupieniu sukna dla baby Katarzyny w 1675 
r .176. W spisie z 1683 r. także dominują kobiety; jest ich 7 na 8 pen
sjonariuszy. W księgach metrykalnych parafii św. Piotra i Pawła 
mówi się o Łucji w 1619 i 1621 r .177, Zofii w 1643 r .178, 29 IV 1657 
r. bierze ślub M arianna179, w roku 1660 pojawia się Joanna180 oraz 
Anna 181, zapewne identyczna z Anną vetulą z r. 1661182, a także 
Jadwiga w 1682 r .183 * 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 * 79 80 81 82 83

Ibid., s. 353-354.
64 KM, s. 19.
65 Ibid., s. 32.
66 Ibid., s. 35, 36.
67 Ibid., s. 82.
68 Ibid., s. 39.
69 Ibid., s. 87.
70 Ibid.,s. 36.
71 Ibid., s. 45.
72 Ibid., s. 47.
73 Ibid, s. 59.
74 Ibid., s. 77.
75 Ibid., s. 77.
76 Ibid.,s. 72.
77 AAG, Akta Parafialne św. Piotra i Pawła w Gnieźnie, 110/2, s. 48, 54.
n Ibid., 110/1, s. 73.
79 Ibid., 110/2, s. 63.
80 Ibid., 110/2, s. 67.
81 Ibid., 110/2, s. 93.
82 Ibid., 110/2, s. 97.
83 Ibid., 110/4, s. 14.
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Tymczasem tylko raz mówi się o przybyciu dwojga ubogich -  
w 1638 r.184 i kilka razy o pojedynczym staruszku: w 1638 r. umiera 
„seniculus” 185, w 1642 pojawia się „chory dziad”186, w 1648 umiera 
„Joannes seniculus”187, w 1683 r. odnotowany jest „ubogi stary”, 
i ubogi niewidomy188 i są także 3 cytowane już wcześniej wzmianki 
o Wojciechu. W księgach parafii św. Piotra i Pawła pojawia się też 
Wojciech, żyjący kilkanaście lat wcześniej, w 1669 r. i w latach sie
demdziesiątych189 oraz w 1682 r. Marcin190.

Taka dysproporcja również nie była niczym niezwykłym. Tak samo 
działo się na terenie całej Rzeczypospolitej, także jeszcze i w XVIII w.191

W XVII wieku etos ubóstwa i związany z nim chrześcijański nakaz 
miłosierdzia miał już długą tradycję. Wystarczy tu przypomnieć 
postawę ludzi średniowiecza wobec biedy, przejawiającą się rn.in. 
w powstawaniu dobrze uposażonych szpitali. W zamian oczekiwano 
wstawiennictwa ubogich w modlitwach o spokój duszy fundatora192. 
W biedaku widziano samego Chrystusa, którego, idąc drogą zbawie
nia, należało wspomóc odzieniem i jadłem. Wiek XVI i reformacja 
poddała w wątpliwość utrzymywanie ludzi w pełni sprawnych, często 
niezbyt starych, którzy woleli korzystać z dobroczynności chrześci
jańskiej, niż pracować na siebie. Sobór Trydencki wyraźnie wypowia
dał się w kwestii opieki społecznej, uznając ją  za obowiązek Kościoła. 
W Polsce podstawą stały się: „Pastoralna” biskupa krakowskiego Ber
narda Maciejowskiego z 1601 r. oraz uchwały synodu biskupa kra
kowskiego Marcina Szyszkowskiego z 1621 r .193, które wskazały dro

184 KM, s. 34.
185 Ibid., s. 31.
186 Ibid., s. 39.
187 Ibid., s. 45.
188 Ibid., s. 78, 84.
189 Ibid., 110-/2, s. 115, 128.
m  Ibid., 110/4, s. 14.
191 S. L i t a k, op. cit., s. 354; P. S t a n i s z e w s k i ,  Szpitalnictwo kościelne w archi- 
diakonacie łęczyckim i łowickim do 1795 roku, Warszawa 2004, s. 278.
192 Szeroko o tej problematyce w okresie średniowiecza m.in. B. G e r e m e k ,  Litość 
i szubienica. Dzieje nędzy i miłosierdzia, Warszawa 1989; B. G e r e m e k ,  Ludzie 
marginesu w średniowiecznym Patyżu XIV-XV w., Warszawa 1971; M. S ł o ń ,  Szpita
le średniowiecznego Wrocławia, Warszawa 2000, s. 272-301.
193 B. K u m o r ,  Opieka społeczna Kościoła w polskim ustawodawstwie synodalnym
(przed rokiem 1772), „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, t. 20 (1973), z. 4, s. 57-61;
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gę przeniesienia idei soborowych na grunt Polski. Jednocześnie w 
Polsce XVII -  XVIII w. ilość ludzi pozostających bez zajęcia, bez 
utrzymania, zazwyczaj trudniących się żebractwem i włóczęgostwem 
stała się palącym problemem194. Zaczęto się zastanawiać, czy napraw
dę wszystkim spośród ubogich należy się pomoc ze strony bliźnich. 
Oczywiście, wzrost liczby ubogich wynikał z ogólnej pauperyzacji 
społeczeństwa, widocznej zwłaszcza od połowy XVII w. Niemniej 
jednak zaczęto dostrzegać różnicę między potrzebującymi pomocy 
a tymi, którzy często byli w pełni sił, a żebractwo stało się ich sposo
bem na życie. Dlatego prawo pobytu w przytułkach przyznano jedynie 
naprawdę chorym i słabym, starcom i kalekom, dzieciom i tym, którzy 
nie mieli sił do pracy. W dodatku uważano, że zdecydowane pierw
szeństwo należało się mieszkańcom danej parafii195.

Szpital św. Marty spełniał te wymogi, przynajmniej jeśli chodzi 
o rodzaj przebywających w nim pensjonariuszy. Świadczy o tym cho
ciażby samo nazewnictwo, przywoływane już przeze mnie -  wśród 
„pauperes”, które to określenie zwyczajowo obejmowało wszelką 
nędzę i niemożność podjęcia pracy, znajdowali się: baby, dziad, seni- 
cula, vetula, Ewa Stara, Babka. Te określenia świadczą zarówno 
o wieku, jak i kondycji nazywanych tak osób. Ponadto zachowało się 
kilka wzmianek o chorych i kalekach: w 1624 r. występuje ’’chory”196, 
w 1630 pojawia się chora Niekłasza197, w 1637 r. zarządzający szpita
lem daje jałmużnę kulejącej kobiecie198, w grudniu tego samego roku 
jest w szpitalu „chora kobieta”199, w 1638 pojawia się też paralityk200, 
w 1640 r. „przynieśli Magnuszewską”, a więc chyba nie była w stanie 
chodzić201, w 1641 lub 1642 -  „bom wziął w bramie chorą do szpita-

id., Opieka społeczna Kościoła w świetle ustawodawstwa synodalnego w Polsce (do 
1795 r.) w: Cliaritas..., s. 13-16; M. S u r d a c k i, Ustrój polskich szpitali potrydenc- 
kich, „Roczniki Humanistyczne”, t. XLVIII, z. 2, 2000, s. 547.
194 B. B a r a n o w s k i ,  Życie małego miasteczka w XVII i XVIII wieku, Warszawa
1975, s. 116-118, 126-127.
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M. S u r d a c k i ,  Edukacja..., s. 226-228; P. S t a n i s z e w s k i, dz. cyt., s. 267-272. 
KM, s. 8.
Ibid., s. 17.
Ibid., s. 32.
Ibid., s. 32.
Ibid,„ s. 34.
Ibid., s. 36.
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la”202. W tym samym czasie zanotowana została wypłata 4 florenów 
na porzuconego chłopca203, w 1642 r. chory dziad dostał 18 gro
szy204, w 1649 r. została przyjęta „dziewka niewidoma”, która 
szybko potem umarła205, w 1678 r. chora i uboga dostała 1 flo
ren206, w 1682 ubogi stary 15 groszy, a następnie 6 florenów na 
pożywienie207, w 1683 „przyjąłem ubogiego niewidomego Gosłom- 
skiego”208, w 1685 r. ponownie „pro alimento pueri expositi” flore
nów 3209 jak  również w 1684 „pro infant expositi ad idem hospitale 
alimentis”210. Tak więc występują tu głównie ludzie chorzy, kalecy, 
staruszkowie i porzucone dzieci. W aktach parafialnych św. Piotra 
i Pawła wspomina się o Wojciechu żebraku ze szpitala św. Marty211.

Pojawiają się również wzmianki o Łukaszu „Rotifaber” określa
nym jako „ze szpitala”212, ale jednocześnie „penes xenod- 
ochium”213, czy też „de domo penes hospital”214. Jego żona, „hone- 
sta” Regina także występuje jako „z xenodochium”215, co być może 
wskazuje na fakt posiadania przez szpital jakiegoś domu, zajmo
wanego przez małżonków lub też po prostu określano tak miejsce 
ich zamieszkania. Nigdy nie nazwano ich ubogimi, więc zapewne 
nie należeli do pensjonariuszy szpitala, choć mówiono o nich „ze 
szpitala” . Podobnie w 1665 r. wziął ślub Jan Rychwalski, piwowar 
„de xenodochium”216 -  więc albo przebywał tam czasowo, albo 
wynajmował jakieś pomieszczenie lub mieszkał w bezpośrednim 
sąsiedztwie szpitala św. Marty.
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Wśród pensjonariuszy zdarzały się również małżeństwa -  w każ
dym razie 14 IX 1683 r. zawarli związek Marcin i Jadwiga ze szpita
la217, a 29 IV 1657 r. ślub wzięła także Marianna218.

Zapewne pensjonariusze szpitala nie byli w stanie ciężko pracować. 
Mogą o tym świadczyć wydatki, które szpital ponosił na rzecz chłopa, 
który czasem na przykład cos odnosił219, przynosił jakieś materiały do 
naprawy budynków220, grodził221, a także temu, co rąbał drwa222.

Niektóre z tych zapisek dają wgląd także w sposób przyjmowania do 
szpitala. W okresie staropolskim zdarzało się, że w wyniku nadwyżki 
chętnych w stosunku do miejsc w szpitalach, dostanie się do takiego 
przytułku wcale nie było rzeczą prostą. Niekiedy należało bowiem naj
pierw wnieść do kasy szpitalnej pewna sumę223, co oczywiście ograni
czało dostęp tych najuboższych. Inna drogą było uzyskanie skierowania 
od władz samorządowych, czy też właściciela dóbr224.

Nie można stwierdzić jednoznacznie, że w przypadku szpitala 
św. Marty działo się inaczej. Niemniej jednak wiele na to wskazuje. 
Na pewno świadczą o tym pewne przypadki -  jak  choćby ów chory, 
którego „wziął w bramie” zarządzający szpitalem. Pieniędzy zapewne 
nie posiadała też owa „niewidoma dziewka”, czy porzucony chłopiec. 
Podobnie zresztą, jak chorzy, którzy dostawali osobne kwoty, cho
ciażby na pożywienie. Gdyby byli zamożniejsi, zapewne stać by ich 
było na zwiększone wydatki w okresie choroby. Poza tym nie ma 
w zapisywanych wpływach śladu „wkupnych” opłat. Wydaje się jed
nak, że wśród pensjonariuszy byli także nieco lepiej sytuowani. 
Świadczą o tym pieniądze, jakie pozostawiła po swojej śmierci Ewa 
Stara225, obecność chorego prezbitera226, czy też śmierć organiściny 
w szpitalu227. Ta ostatnia, podobnie jak prezbiter, niekoniecznie mu-

217 Ibid., 110/4, s. 14.
218 Ibid., 110/2, s. 63.
219 KM, s. 11.
220 Ibid.,s. 32.
221 Ibid., s. 64.
222 Ibid.,s. 47.
223 M. B o g u c k a ,  Organizacja szpitalnictwa w Gdańsku w XVI-XVIII w., w: 
talnictwo w dawnej..., s. 148.
224 S. L i t ak,  dz. cyt., s. 352.
225 KM, s. 82.
226 Ibid., s. 32.
227 Ibid., s. 47.
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siała być biedna, żeby znaleźć się w szpitalu. Zapewne chodziło tu 
raczej o opiekę w razie choroby czy starości.

Przy przyjmowaniu do szpitala zwraca uwagę forma zapisu w księ
dze. Zarządzający podaje: „wziąłem”, „przyjąłem”228, „przybyło dwo
je ubogich”, „przynieśli Magnuszewską”. Wydaje się więc, że o tym, 
kto dostanie miejsce w szpitalu, decydował on sam i to czasem biorąc 
pod uwagę fakt, iż niektórzy z tych ludzi naprawdę potrzebowali po
mocy, a nie korzyści materialne. Nowi przychodzili na miejsce po 
tych, którzy umierali. Liczba miejsc ograniczona była bowiem warun
kami materialnymi określonymi przez fundatora. W związku z tym 
czasem działo się tak: „Organiścina umarła. Przyjąłem dziewkę nie
widoma na jej miejsce. Po tym krótko niewidoma umarła. Przyjąłem 
na jej miejsce Kaśkę babę”229. Jedni, jak owa niewidoma mieszkali 
w szpitalu najwyżej kilka miesięcy, inni, jak Ewa Stara, co najmniej 
kilka lat230.

Jednocześnie zachowały się wzmianki mówiące o tym, że zarządza
jący szpitalem nie zawsze był niezależny w swoich decyzjach. Otóż 
11 grudnia 1637 r. zanotowano: „Mulieri morbo laboranti, quam de 
communi consensu Fratrum recepi”231. Tejże zimy: „data eleemosyna 
et pro eo infirmo, quem de consensu Fratrum receperam”232, a w maju 
następnego roku: „infirmo Presbytero de consensu Fratrum groszy 
12”233. Zapewne chodziło o zgodę kolegium penitencjarzy, którzy 
zarządzali tym szpitalem.

Do grupy osób wspomaganych przez szpital należeli także uczący 
się, choć nie wiem, na jakiej dokładnie zasadzie się to odbywało 
i dlaczego akurat na takie właśnie cele wydatkowano pieniądze. Być 
może byli to wychowankowie przytułku lub traktowano pomoc dla 
uczących się jako rodzaj jałmużny, wspomożenia biednych. W każ
dym razie pojawiają się następujące zapisy: 1627 -  „względem stu
denta kaliskiego i na wyprawę do Kalisza234, prawdopodobnie także 
1627 rok -  „dałem bratu Łukasza na chłopca, co chodzi do szkoły na
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kwartały trzy i na obuwie florenów 2”235, 1632 -  „dałem do Kaliskie
go Collegium florenów 50”236, 1633 -  zarządzający szpitalem dał 
studentom do Kalisza 50 groszy237, 1641 -  „do Kalisza studentom”238, 
1685 -  „potrzeba odłożyć do Seminarii”239, zapewne tego, które od 
początku XVII w. funkcjonowało w Gnieźnie, zdecydowanie dystan
sując szkołę katedralną240. Być może szpital, a właściwie zarządzający 
nim, dawał także jałmużnę nie tylko biednym zamieszkującym dom 
św. Marty (o czym już pisano).

Pensjonariusze tego konkretnego szpitala w Gnieźnie postępowali 
zapewne podobnie, jak w innych przybytkach tego typu, czyli żebrali 
na przykład wystając pod kościołem. To stanowiło zazwyczaj ich 
podstawowy, indywidualny dochód. Ubodzy ze szpitali często zara
biali także asystując przy pogrzebach, przygotowując zwłoki, czy 
nawet pełniąc rolę rodziców chrzestnych241. Ubodzy z xenodochium 
św. Marty pojawiają się jako chrzestni lub świadkowie na ślubie 
w parafii św. Piotra i Pawła242. Wykorzystywano ich często również 
do posługi kościelnej -  sprzątania, dzwonienia itp.243

Natomiast sama idea utrzymywania szpitala opierała się na jałmuż
nie -  wieloletnich fundacjach lub jednorazowych datków do tak zwa
nej puszki lub skrzynki, o czym pisałam powyżej. Sytuacja biednych 
ze szpitala św. Marty nie odbiegała chyba w sposób radykalny od 
tego, co działo się w innych przytułkach tej wielkości i rangi, ale nie 
była też chyba aż tak tragiczna, jak w niektórych biednych przytuł
kach wiejskich, czy małomiasteczkowych.

235 Ibid., s. 18.
236 Ibid.,s. 22.
237 Ibid, s. 24.
238 Ibid.,s. 37.
239 Ibid.,s. 88.
240 J. T o p o l s k i ,  W. Z i e n t a r s k i ,  Życie kulturalne Gniezna XVI-XVIII
w: Dzieje Gniezna..., s. 81; M. A l e k s a n d r o w i c z ,  Archidiakonat gnieźnieński 
w latach 1706-1721, Lublin 1973 (mps pracy doktorskiej), s. 366-367.

241 Z. G u 1 d o n, W. K o w a l s k i ,  Stan szpitalnictwa w województwie sandomier
skim w drugiej połowie XVII w., w: Szpitalnictwo w dawnej..., s. 162; AAG, Akta 
Parafialne Św. Trójcy w Gnieźnie, 59/3, s. 75 ,122 ,177 , 210, 211,214, 222, 224, 225, 
229, 252, 256, 263, 264, 275, 279, 283, 286.
242 AAG, Akta parafialne św. Piotra i Pawła w Gnieźnie, 110/1, s. 48, 54, 73; 110/2, 
s. 97, 115, 128 oraz 110/2, s. 67.
243 S. L i t a k, dz. cyt., s. 355.
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Natomiast po śmierci ubogiego szpital rozdysponowywał jego ma
jątek przede wszystkim zapewne z wolą zmarłego. To prawdopodob
nie sama Ewa Stara życzyła sobie, aby jej pieniądze przeznaczyć na 
okazały pochówek. Resztę, to jest 20 florenów i skrzynię dostał jej 
syn244. Szpital decydował o przeznaczeniu schedy na swoje potrzeby. 
Na przykład za szaty po zmarłej w 1648 r. Babie Kołodziejce przytu
łek św. Marty dostał 9 florenów 15 groszy245 -  czyli zapewne nie mo
gły to być jakieś łachmany, co świadczy o kondycji materialnej owej 
kobiety i warunkach szpitalnych. W 1681 r. za suknie zmarłej w szpi
talu Urszuli otrzymano natomiast 3 floreny246.

W roku śmierci Ewy Starej, już po jej pogrzebie, odnotowano tak
że, że „zostało mi było po tej Babce florenów 35 i groszy 13 i to 
wszystko musiałem łożyć na restouracią dworku i zbudowanie nowej 
chałupy o dwóch izbach w Goczałkowie”247, przy czym z powodu 
braku części strony nie wiadomo, czy była to w dalszym ciągu pozo
stałość po majątku Ewy, czy też zmarła jakaś inna pensjonariuszka 
zostawiając po odprawieniu stosownych obrzędów jeszcze jakąś go
tówkę248.

Z rachunków od czasu do czasu przebija troska o biedaków, którzy 
znaleźli schronienie w szpitalu. Na pewno dbano o to, aby, przynajm
niej zimą, nie chodzili oni boso -  co jakiś czas powtarzają się wydatki 
na buty, trzewiki, chodaki249, czasem z adnotacją, że to właśnie „na 
zimę”. I w dodatku sprawiano je prawdopodobnie wszystkim pensjona
riuszom mieszkającym w danym momencie w szpitalu. Jest to bowiem 
zazwyczaj liczba 6-8 par butów. Elementy pozostałego odzienia poja
wiają się nader rzadko. Oprócz wyżej wspomnianych zapisów o spu- 
ściźnie po śmierci Baby Kołodziejki i Urszuli tudzież o zakupie butów, 
pojawia się wiadomość, że w styczniu 1675 r. zarządzający szpitalem 
kupił „Babie Katarzynie sukna łokci 4 '/3” (5 florenów), po czym uszy

244 KM, s. 82.
245 Ibid.,s. 43.
246 Ibid., s. 77.
247 Ibid.,s. 83.
248 Por. m.in. A. K 1 o n d e r, Majątek ruchomy podopiecznych elbląskiego szpitala 
Sw. Ducha w XVII wieku, w: Nędza i dostatek na ziemiach polskich od średniowiecza 
po XX wiek. Materiały sesji zorganizowanej przez IHKM PAN 20-22 maja 1991 r. 
w Warszawie, red. J. S z t e t y ł ł o ,  Warszawa 1992, s. 141-150.
249 KM, s. 49, 55, 59-60, 64, 73, 88.
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to z tego sukna kabat także na koszt szpitala250. Natomiast kilka lat 
później, również w styczniu 1683 r., został zakupiony przyodziewek, 
między innymi kożuchy dla dziada Wojciecha i dwóch bab, co ogółem 
wyniosło 17 florenów251. Czyli starano się, przynajmniej w stopniu 
podstawowym, i to nawet w dobie zbiednienia szpitala, dbać o to, aby 
biedni mieli się w co przyodziać i aby zimą nie marzli. Ubodzy na 
pewno nie ubierali się tak strojnie, jak zamożni mieszczanie, ale też 
przecież podstawowe części stroju były takie same jak mieszczaństwa 
-  buty, kabaty, suknie, spódnice, fartuchy, kaftany, spodnie, kurty, 
ciepłe futro na zimę. Różniły się one zapewne jakością materiału, bra
kiem bogatego zdobienia, nie tak starannym wykończeniem. Być może 
także kolorami -  zamiast czerwieni, żółci i lazuru bardziej popularny 
był zapewne brunatny, szary i czarny, co stanowiło konsekwencję uży
wania tańszego materiału. Wybór wytwórców pozostawał duży. Gnie
zno stanowiło przecież miasto krawców, kuśnierzy i szewców i na 
przykład zachowana taksa wojewodzińska z drugiej połowy XVII w. 
podaje bogaty asortyment wyrobów tych ostatnich252.

Także w razie choroby biedni mogli liczyć na pomoc sfinansowaną 
właśnie przez szpital św. Marty, w którym przebywali. Między innymi 
starano się ich wzmocnić przez odpowiednie pożywienie. I tak w 1629 r. 
przeznaczono 15 groszy na piwo dla chorego ubogiego253, zatroszczo
no się o jedzenie dla chorego paralityka (w ciągu 2 tygodni 24 gro
sze)254, w 1682 r. „dziadowi staremu, choremu, u św. Marty na poży
wienie” przeznaczono 6 florenów255. W 1642 odnotowano koszt 18 
groszy danych choremu dziadowi256 (nie wiadomo tylko, czy na cele 
związane z leczeniem), podobnie w 1678 r. 1 floren dostała chora 
i uboga257. Zastosowano nawet profesjonalna pomoc medyczną -  
w 1630 r. „Niekłaszy, na potrzeby, gdy chorowała i na strawę” dano 
15 groszy „i potym 96 groszy na lekarstwa w aptece258. Także
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Ibid., s. 72.
Ibid., s. 82.
J. D e r e s i e w i c z, dz. cyt., s. 325-377. 
KM, s. 8.
Ibid., s. 34.
Ibid., s. 78.
Ibid., s. 39.
Ibid., s. 74.
Ibid., s. 17.
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i w 1637 r. wydano pieniądze na „medykamenty” dla chorych ubo
gich. Niestety, musiało być nieskuteczne, skoro zaraz potem następuje 
zapiska o pieniądzach wydanych „pro sepultura eiusdem”259.

Prawdopodobnie, jak i w przypadku tych, którzy nie musieli miesz
kać w przytułku, próbowano w razie choroby stosować domowe le
czenie -  karmić chorego potrawami uważanymi za pożywniejsze, 
może też sięgano do domowej apteczki zawierającej rozmaite zioła 
i mikstury. W niektórych przypadkach decydowano się jednak na 
specyfiki sprzedawane przez profesjonalistów. Co prawda w księdze 
św. Marty nie ma bezpośrednich dowodów na wizytę lekarza, ale jed
nak owe medykamenta ktoś musiał albo zrobić albo zalecić, choćby 
lekarz-aptekarz. Czyli konieczna stawała się porada medyczna. 
W Gnieźnie istniała przecież od dawna rozbudowana opieka medycz
na pod postacią działających tu lekarzy polskiego i obcego pochodze
nia, związanych między innymi z kapitułą, która od początku XVI w. 
posiadała jeden kanonikat przeznaczany dla doktora medycyny, obsa
dzany na przełomie XVI i XVII w. rzeczywiście przez lekarzy, do 
tego naprawdę znanych ze swoich umiejętności. Należał do nich mię
dzy innymi wspominany już przeze mnie kanonik Wincenty Oczko, ze 
sławnej rodziny medyków, początkowo przyboczny medyk arcybi
skupa Kamkowskiego. Podobno był znany z tego, że leczył nie tylko 
kanoników kapituły gnieźnieńskiej, ale też zajmował się za darmo 
biedotą200. Po nim powołano na to stanowisko innego znamienitego 
lekarza, Jakuba Zagórskiego261. Także w mieście prowadzili swoją 
praktykę znakomici specjaliści262. Niektórzy z lekarzy jednocześnie

J. U iii. ̂ U* •

260 A. S o ł  t an,  Wincenty Oczko, PSB, t. 23/1, z. 96, Wrocław 1978, s. 525-526; 
J. K o r y t k o w s k i, dz. cyt., t. 3, s. 114-116; o jego sławnym stryju, lekarzu królew
skim Wojciechu - S .  N i e z n a n o w s k i ,  Medyk Ich Królewskich Mości. Inwentarz 
majątkowy i koszty pogrzebu Wojciecha Oczki, w: Ze starych rękopisów. Silna Medii 
et Recentionis Aevi, red. M. K o r o l k  o, Z. O l s z e w s k a ,  Warszawa 1979, s. 55.
261 J . K o r y t k o w s k i ,  dz. cyt., t. 3, s. 116.
262 Bardzo dużo wzmianek o chirurgach, aptekarzach, cyrulikach, nawet doktorze 
medycyny znajduje się w księgach chrztów -  na przykład w jednej tylko księdze 
AAG, Akta Parafialne Św. Trójcy w Gnieźnie, 59/ 3: s. 11, 20, 30, 38, 42, 43,51, 
61,63,65, 69, 87, 90, 91, 95, 96, 99,110, 112,113,122, 124, 135 ,146 ,155 ,156 ,166 , 
170, 177, 182, 183, 186, 193, 200, 207, 208, 218,220, 230, 231, 244, 242, 246, 247, 
249, 250, 254, 261,266, 269, 270, 274, 281,295,299, 310, 312, 325, 334, 340, 342.
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posiadali własne apteki. Natomiast po najeździe szwedzkim tylko 
kilku lekarzy przyjeżdżało do wyludnionego miasta263.

W razie potrzeby mieszkańcy Gniezna mogli też udać się po pomoc 
do cyrulika264. W początkach XVII w. była ich już tak duża liczba, że 
utworzono osobny cech. Natomiast w drugiej połowie tegoż wieku, 
podobnie jak wiele innych instytucji, tak i cech cyrulików zaczął chy
lić się ku upadkowi. Niemniej jednak w czasach prosperity do najbo
gatszych mieszczan gnieźnieńskich należeli właśnie cyrulicy i apteka
rze. Do dyspozycji chorych pozostawały jeszcze znachorki, zielarze 
i kaci. Zwłaszcza, że za swoje usługi cyrulicy pobierali wysokie opła
ty, a lekarze jeszcze wyższe...

Podejmując temat chorych w okresie staropolskim trzeba też pa
miętać o warunkach życia, przede wszystkim biedoty, która stanowiła 
zdecydowaną większość pensjonariuszy szpitala i o poziomie higieny, 
jaka była skutkiem zarówno wiedzy na temat organizmu człowieka, 
jak też wyżej wspomnianych warunków życia.

Do najważniejszych wyznaczników owego poziomu życia należała 
ilość i jakość pożywienia. Niestety, księga rachunkowa szpitala św. 
Marty daje tylko fragmentaryczne dane na ten temat. Bardzo często 
występuje bowiem tylko ogólne stwierdzenie, że dano pieniądze „na 
strawę”265, „pro victu”266, „pro cibo”267. Lub też jeszcze bardziej ogól
ne stwierdzenie: „do szpitala”268, „pauperibus”269, czy wręcz „dałem 
babom”270. Często występuje po prostu data i suma wydatków271, co, 
podobnie jak w przypadku zwrotów przytaczanych powyżej, zapewne 
dotyczy właśnie zakupu żywności. Tym bardziej, że w jednym przy
padku zostało to nawet uściślone w nagłówku poprzedzającym tego 
typu zapis. Były to: ’’expósita [...] pro victu quottidiano pauperum”272.

263 D. G i ż e w s k i, Lekarze w Gnieźnie do czasów rozbiorów, w: Gniezno. Studia 
i materiały historyczne, t. 1, Warszawa 1984, s. 135-147.
264 Szerzej o tej grupie D. G i ż e w s k i, Cyrulicy w Gnieźnie, tamże, t. 2, Warszawa 
1987, s. 99-111.
265 KM, s. 14, 15, 73 i inne.
266 Ibid.,s. 34, 43, 78 i inne.
267 Ibid., s. 28, 29 i inne.
268 Ibid.,s. 16, 25, 35 i inne.
269 Ibid., s. 31, 32,37.
270 Ibid.,s. 36.
271 Ibid., s. 4, 39, 58, 61, 70 i inne.
272 Ibid, s. 8.
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Można jednocześnie dostrzec, iż wydatki te występują dość regu
larnie, dominuje rozliczenie cotygodniowe273. Sumy również są do 
siebie zbliżone lub wręcz identyczne274. W świetle tych danych wyda
je się, że ubodzy otrzymywali regularnie jedzenie. Ewentualnie mogła 
się pogorszyć jego jakość lub zmniejszyć ilość.. Oczywiście nie wia
domo, co działo się w okresie zamętu, jak w latach 1656-1657, które 
zostały skwitowane kilkoma słowami, oraz w latach, gdy nie prowa
dzono szczegółowego rejestru codziennych wydatków i gdy w ogóle 
brakuje danych dla pewnych okresów.

Jednocześnie zdarzają się notatki o zakupie konkretnych artykułów 
żywnościowych. Spośród nich najczęściej odnotowuje się wydatki na 
chleb275. Pojawiają się też czasem mniej podstawowe produkty, mię
dzy innymi nabiał -  kilkakrotnie zostały zapisane wydatki na masło. 
W 1624 r. zakupiono go faskę276, w 1632 garniec277, podobnie garniec 
w r. 1634, przy czym kosztował już florena i 6 groszy278. Zakupiono 
również krowę, być może dla mleka, niekoniecznie na mięso, i w roku 
następnym, 1625 r., jałówkę279. Spożywano kaszę jęczmienną i kluski, 
na które kupiono w 1626 r. mąkę280, jak również groch (1624, .1625), 
przeznaczony także na siew281, jarmuż (1632)282. Na stole pojawiało 
się też czasem mięso, wiosną i latem, w roku 1625 nawet dosyć czę
sto283, co może świadczyć o dobrej kondycji szpitala w tym okresie. 
Także w 1632 r. zakupiono ćwierć wołu284. Odnotowane zostały rów
nież wydatki na napoje o pewnej zawartości procentowej: w r. 1621 r. 
zakupiono wino285 (co prawda nie zostało powiedziane dokładnie, kto 
i z jakiej okazji miał pić to wino), piwo dostawali chorzy, o czym już
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Ibid., s. 4, 36, 43, 68 i inne. 
Ibid., s. 5, 8, 61 i inne. 
Ibid., s. 9, 10, 11,44 i inne. 
Ibid., s. 7.
Ibid., s. 19.
Ibid., s. 25.
Ibid., s. 9.
Ibid., s. 7.
Ibid., s. 64.
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była mowa, w 1679 r. „z nieboszczykowskich pieniędzy” zakupiono 
beczkę piwa286, także w 1681 r. zapisano koszty zakupu piwa287.
Z przypraw mowa jest jedynie o soli, odnotowanej dwa razy288, w tym 
raz z przeznaczeniem ”do solenia mięsa”, co świadczy o sposobach 
przechowywania żywności.

Dla porównania -  w szpitalu Świętego Ducha w Krakowie pensjo
nariusze otrzymywali na śniadanie chleb i piwo. W menu obiadowym 
pojawiało się mięso w dnie mięsne, tj. w poniedziałki, wtorki, czwart
ki i niedziele, a oprócz niego serwowano krupy tatarczane i jęczmien
ne, groch, zieloną i kiszoną kapustę, buraki, pietruszkę, cebulę, mar
chew, rzepę, soję i szpinak, natomiast w dni bezmięsne krupy, kluski, 
śledzie. W ramach kolacji podawano rzepę, groch, krupy, a do tego 
czasem też pieczeń wołową. Do przyrządzania potraw używano ma
sła, smalcu, słoniny, łoju i oleju. Polewki przygotowywano z owoców, 
piwa, siemienia lnianego i warzyw, z mąki i otrąb. Do chleba doda
wano sera i powideł. Na Boże Narodzenie obdarowywano pensjona
riuszy piernikami i struclami, a na Wielkanoc plackiem i jajkami. 
Dietę uzupełniały świeże owoce i jarzyny289.

Szpital św. Marty oczywiście nie dorównywał ani uposażeniem, ani 
wielkością znanemu szpitalowi duchaków. W XVI-XVII wieku 
w Gdańsku, mieście bogatym, serwowano biednym mięso, ryby, masło, 
groch, kasze, mleko, nabiał, warzywa, owoce i tanie piwo290. Natomiast 
u schyłku XVI wieku dla znacznie mniejszego i biedniejszego szpitala 
miejskiego w Opocznie została przeznaczona coroczna darowizna, na 
którą składały się: „24 kawałków chleba, 24 groszy na piwo, 1 owca, 
6 kur, 2 gęsi, 2 wieprzki, kawał dobry słoniny, 2 kopy jaj, 3 kwarty 
grochu, 3 kwarty kaszy, gamczek dobry masła, 2 grosze na sól, miarka 
mąki pszennej, 5 kawałków sera i 12 groszy w pieniądzu”291. Przeciętny

286 I b i d . , s. 74.
287 Ibid., s. 77.
288 Ibid, s. 7, 8.
289 K. A n t o s i e w i c z, Opieka nad chorymi i biednymi w krakowskim szpitalu 
Świętego Ducha (1220-1741), „Roczniki Humanistyczne”, t. XXVI, 1978, s. 71-72.
290 M. B o g u c k a ,  Organizacja szpitalnictwa w Gdańsku w XVI-XVII wieku, w: Szpi
talnictwo w dawnej..., s. 49.
291 Archiwum Parafii Św. Bartłomieja w Opocznie, Fundi instructi, Opis funduszów 
i Majątku Kościoła Parafialnego w Mieście Opocznie tudzież Funduszów dla Man- 
sjonarzy Kaznodziei przy kościele famym fundowanych oraz Kościoła Szpitalnego
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mieszczanin miał dosyć urozmaicony jadłospis, gdzie pojawiały się 
także produkty droższe292. Oczywiście zupełnie inaczej wyglądały po
siłki w dłuższych okresach głodu oraz na przednówku.

Można się więc spodziewać, w świetle tego, co zostało zapisane 
w wydatkach szpitala gnieźnieńskiego, ze w jadłospisie ubogich znaj
dowały się chleb, kasza, kluski, czy w ogóle potrawy mączne, groch, 
jarmuż, czasem mięso, w tym wołowina, masło, oraz piwo. Pracujący 
przy budowie nowej chałupy dostali od szpitala także leguminę293. 
Zapewne na stół trafiało mleko i sery, również jarzyny inne niż wyżej 
wymienione. Brak wyszczególnionych wydatków na produkty tego 
typu może świadczyć o posiadaniu przez szpital kawałka własnego 
pola, choćby pod postacią przydomowej działki, która zaspokajała 
potrzeby w tym zakresie294. Szpitale często posiadały właśnie takie 
„przydomowe gospodarstwa”, w którym pracowali sami ubodzy, 
uprawiając warzywa i owoce, czy też hodując krowy, świnie, kozy, 
drób. Ewentualnie istniała możliwość korzystania z zasobów folwarku 
w Goczałkowie. Nie ma jednak na to jednoznacznego dowodu. Jednak 
w 1641 r. szpital kupił 4 woły i w tym samym roku jeszcze 2295. Być 
może chodziło tu nie tyle o zapas żywności, ale i o siłę roboczą prze
znaczoną właśnie do Goczałkowa lub innego kawałka ziemi. Kupiono 
także 4 klacze296.

W zapiskach wydatków szpitalnych św. Marty zachowały się rów
nież notatki o „ordynarii” -  w 1632 r. wydawana na tydzień wynosiła 
3 floreny297, w 1640 -  3 floreny 66 groszy298, ubodzy otrzymali ją  
także na Wielkanoc 1649 r.299

Natomiast na pewno jadłospis wyróżniał dni świąteczne. Świadczą 
o tym następujące wydatki: kwoty wydane na Boże Narodzenie 1633300

St. Ducha przez Komisarzy Delegowanych w dniu dziesiątym miesiąca lipca 1818 
roku sporządzony, bnk.
292 M. B o g u c k a, H. S a m s o n o w i c z, dz. cyt., s. 525-528.
292 KM, s. 85.
294 Stąd być może wynikało kupno wymienionej wyżej krowy, jałówki, grochu na 
siew czy rozsady (KM, s. 10).
295 KM, s. 37.
296Ibid., s.37 .
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* Ibid., s. 36. 
Ibid., s. 44. 

’ Ibid., s. 24.
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i 1648 r.301, w wigilię Bożego Narodzenia 1661 r. rozdano każdemu 
z siedmiorga ubogich po pół grosza na święta302, w 1675, w 1684 
i 1685 r. dano „na żywność” na Boże Narodzenie303. Natomiast na 
Wielkanoc 1649 (?)r. kupiono mięso, bułki „do świecenia i jajka”304.

Przy okazji widać tu element tradycji religijnej funkcjonującej 
wśród ludzi siedemnastowiecznej Polski, czyli tak zwane „święcone” 
i jego składniki. Podobnie w 1676 odnotowano wydatki na żywność 
przeznaczoną właśnie na te święta305, a w 1685 (1686?) dano „ubogim 
na Paschę”306. Podobnie wyróżniono Zielone Świątki wydatkami „na 
żywność w 1676 (?) i mięsopusty w 1683 r., gdy to dano „ubogim 
(...)  florenów 3” z tej okazji307.

Zapewne jeżeli nie całość, to duża część tych sum przeznaczona 
była właśnie na żywność.

W cyklu codzienności i świąt szczególnie odznaczał się dzień pa
tronki szpitala, świętej Marty, przypadający na 29 lipca. Oczywiście 
świętowano go także jadłospisem -  w 1638 r. specjalnie z tej okazji 
zakupiono mięso308. Dbano o szczególną oprawę nie tylko dla ciała, 
ale przede wszystkim dla ducha. Wiadomo, jak bardzo w baroku 
przywiązywano wagę do zewnętrznej świetności, przepychu i formy. 
Kościół w tym czasie wykorzystywał elementy sztuki do uatrakcyj
nienia odprawianych rytów. Stąd teatralizacja, sztuki plastyczne i mu
zyka w służbie religii. Szpital św. Marty dbał szczególnie o oprawę 
nabożeństwa, zatrudniając kapłanów, organistę, śpiewaków, muzyków, 
aby msza śpiewana brzmiała odpowiednio uroczyście: w 1649 r. za
płacono mansjonarzowi, co śpiewał mszę kopę i 6 groszy309, w 1648 r. 
muzykantom „od noszenia pozytywu” 6 groszy310; 1652(1653?) „mu
zykom od śpiewania mszy”311, 1663 -  „cantoribus (...)de cantantibus
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Missa” 3 floreny312, 1677 -  „dedi festo S. Martha ( ...)  celebrati sacer- 
doti groszy 18”313, 1680 -  „pro duobus musitis”314 i osobno „missias 
pro cantandie”315, 1685 -  „w dzień Św. Marty Muzyce fl.3 i na mszę 
czytaną gr.18”316, 1686 -  „muzyce w dzień Św. Marty fl. 3 na [być 
może śpiewaną mszę -  brak tekstu] i czytaną gr. 18”317 318.

Oprócz wzruszeń religijnych przy takich corocznych okazjach 
dostarczano pensjonariuszom szpitala także wrażeń estetycznych. 
Gniezno w tym okresie reprezentowało wysoki poziom sztuki mu
zycznej, triumfującej wówczas polifonii. Najwybitniejsi muzycy 
skupiali się wokół ośrodka kościelnego, jaki stanowiła katedra oraz 
w kręgu szkoły i seminarium. Do kapeli wokalno-instrumentalnej 
należeli zarówno profesjonalni muzycy, w tym oczywiście organiści, 
jak  też dokoptowywane w razie potrzeby chóry złożone ze schola
rów i seminarzystów.

W katedrze i w rozmaitych innych wnętrzach kościelnych Gniezna, 
jak też w trakcie uroczystości związanych z życiem miastach, słychać 
było nie tylko śpiew, czy organy, ale też różnych innych instrumenta
listów grających na chordofonach i aerofonach (np. skrzypka, czy 
trębacza) dysponujących odpowiednim zestawem nut i szerokim re- 
pertuarem . Oczywiście, oprócz prestiżowych zajęć w katedrze, mu
zycy byli widoczni także w innych miejscach, gdzie dorabiali sobie 
wykorzystując swoje umiejętności. Zapewne muzycy i duchowni 
uświetniający swoją sztuką dzień św. Marty pochodzili właśnie z tych 
kręgów.

Do okazji przerywających szarzyznę dnia codziennego, oprócz świąt 
kościelnych, należał także czas jarmarków. Jak już o tym pisałam, 
Gniezno w XVI-XVII w. można właściwie nazwać miastem jarmar
ków, gdzie kilka razy do roku spotykali się kupcy z najróżniejszych 
stron świata. Wśród rozstawionych kramów pojawiali się prawdopo

312 Ibid., s. 66.
313 Ibid., s. 72.
314 Ibid., s. 77.
315 Ibid., s. 77.
316 Ibid.,s. 88.
317 Ibid., s. 83
318 Szeroko o muzykach i muzyce staropolskiego Gniezna -  W. Z i e n t a r s k i ,  Mu
zycy gnieźnieńscy XV-XV II wieku, w: Gniezno. Studia..., t. 1, s. 73-89; J. T o p o l -
s k  i, W. Z i e n t a r s k i ,  Życie kulturalne..., s. 383-388.
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dobnie również i ubodzy od św. Marty, a w 1682 r. pojawia się notatka 
„na jarmark Świętowoicieski wzięli z puszki pieniędzy fl. 5 gr. I”319.

Do wydarzeń w życiu szpitalnym należały zapewne także pogrzeby. 
Zwłaszcza w owych czasach, gdy tak bardzo troszczono się o przy
szłość duszy. Oczywiście, pochówkom ubogich ze św. Marty daleko 
było do pompa funebris urządzanych przez znacznie bogatszą część 
społeczeństwa320. Ale i wśród pensjonariuszy zdarzały się pogrzeby 
niecodzienne, na przykład Ewy Starej zmarłej 29 sierpnia 1683. Pie
niądze pozostawione przez nią przeznaczono w pierwszym rzędzie na 
odpowiedni pochówek. Za jej duszę modlili się zakonnicy, zapewne 
franciszkanie (18 florenów) i u św. Jana (18 florenów) -  czyli u bożo
grobców. Zapłacono zakrystianinowi „co miał staranie” (1 floren), 
„księdzu Gulczewskiemu od wszystkiego” -  między innymi za świe
ce, dzwonienie, mszę i odprawianie wigilii (1 czerwony złoty). 9 księ
ży odprawiało nokturny i mszę nad ciałem, uczestniczyli w procesji 
i śpiewali mszę (każdemu po pół talara). Seminarzyści śpiewali pod
czas wigilii, procesji i mszy (po 10 groszy). Śpiewaniem i modlitwami 
trudnili się także wikariusze odprawiając miedzy innymi 3 nokturny. 
Zadysponowano również obiad dla 30 ubogich, którzy mieli 8 potraw 
w ilości „do kontencjacji każdego tak jadła jak i napoju”. Każdy 
z nich dostawał ponadto po 3 grosze321. Niestety nie wiadomo, gdzie 
Ewa została pochowana, ponieważ z opisu nabożeństwa żałobnego na 
stronie księgi została jedynie dziura... Niemniej jednak podczas po
grzebu pensjonariuszki szpitala, Ewy, występowało wiele charaktery
stycznych zjawisk, oczywiście w mniejszej skali: udział duchowień
stwa rozmaitych szczebli, bogata oprawa liturgiczna, śpiew, opłacanie 
modlitw, jałmużna dla ubogich, światło świec.

Inni zmarli w szpitalu oczywiście nie mieli tak wytwornych uroczy
stości, niemniej jednak mogli liczyć na chrześcijański pochówek: 
w 1637 r. -  gdy chorym biednym nie pomogło wykupienie lekarstw,

319 KM, s. 76.
320 Szczegółowo opisuje elementy, przebieg i koszty takiej ceremonii m.in. J. C h r o - 
ś c i e k i ,  Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974, s. 48- 
245; W. Ł o z i ń s k i ,  Życie polskie w dawnych wiekach, Kraków 1978, s. 213-220 
i W. C z a p l i ń s k i ,  J. D ł u g o s z ,  Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII 
wieku, Warszawa 1976, s. 216-220.
321 KM, s. 82.
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wydano jakieś pieniądze „pro sepultura eiusdem”322; a 18 grudnia 
tegoż roku odprawiano mszę „pro anima defuncte”, przy czym zapła
cono także „od dzwonienia i processiej” 9 florenów i 4 grosze323 (mo
gła to być oczywiście msza za dusze ofiarodawcy, niekoniecznie 
zmarłego ubogiego); w 1640 r. „baba umarła” -  zapłacono za mszę 
12 groszy i za kopanie dołu 15 groszy324; w 1648 r„ gdy zmarł „Joan- 
nes seniculus” i „Zophia senicula”, także zanotowano z tej okazji wy
datki w wysokości 3 i 2 florenów, a w expensach wyjątkowych odno
towano 6 groszy danych na „kopanie dołu babce”325; w 1652 -  wyda
no „na pogrzeb Doroty” 24 grosze326; w 1680 r. gdy zmarła i została 
pochowana vetula Regina, co wyniosło 1 floren 6 groszy327.

Z powyższych danych wynika, że po prostu grzebano zmarłych i to 
oczywiście nie w wystawnych grobowcach oraz odprawiano stosowne 
nabożeństwa.

W przypadku szpitala św. Marty zarządzający nim wykazują troskę 
także o doczesne schronienie pensjonariuszy. Zachowało się kilkana
ście zapisów dotyczących rozmaitych napraw dokonywanych w obrę
bie budynków przeznaczonych dla biednych. Niektóre zapewne .mogą 
dotyczyć całości zabudowań, w tym kościoła czy może nawet folwar
ku goczałkowskiego, ale jednak czasem zaznaczano odrębność pisząc, 
że to na przykład na kościół lub szpital328.

W pierwszych latach były to raczej drobne prace -  naprawiano 
okna, wzywano szklarza, ślusarza, kupowano zawiasy do okien, na
prawiano skoble u drzwi329, okiennice, kupowano białko i wapno do 
pobielania ścian330, wydawano niezbyt wielkie sumy „na naprawę 
domu szpitalnego”331. Z biegiem czasu coraz częściej pojawia się za
pis o zatrudnianiu cieśli, „pobijaniu”332, o zakupie szkudeł, gwoździ
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i konieczności naprawy pieca333. W roku 1641 (lub 1642) napisano 
wręcz, że „Naprzód obleciał szpital tak, iż na baby ciekło”334. Kilka lat 
później zatrudniano nie tylko cieślę, ale także lepiarza i murarza -  
naprawiano komin i 13 wozami gliny oblepiano szpital335. W przecią
gu kilku lat 2 razy poprawiano płot, w związku z czym konieczny był 
chrust336 i zapłacenie chłopu, który grodził. 10 lat po tym wielkim 
„oblepianiu” ponownie zakupiono 3 wozy gliny337, a więc konieczna 
była jakaś mniejsza naprawa. W latach sześćdziesiątych naprawiano 
dach i zatrudniono dekarzy oraz dokonano jakiejś reperacji okien338. 
W latach siedemdziesiątych kupiono 2 pary dębowych drzwi339. Za
pewne były to tylko najkonieczniejsze remonty w świetle dopiero co 
zakończonego „potopu”, który dotknął także i szpital.

Poważniejsze prace zarządzono dopiero w 1682 r., kiedy to kupiono 
42 kop szkudeł, gwoździe, łaty na poprawę szpitala, drewno na roz
maite elementy budowlane, 30 wozów gliny, a poza tym zatrudniono 
cieślę, któremu oprócz gotówki zafundowano 2 beczki piwa340. Prze
prowadzono więc poważny remont dachu, zapewne także ścian i ko
mina. Prace kończono w 1683 r., do czego potrzebowano glinę, cegieł 
-  zapewne reperowano piec i oblepiano podłogę lub ściany, zakupiono 
koły od kołodzieja i zatrudniono szklarza do naprawy okien szpita
la341. Rok później murarz wymurował komin, zwieziono cegłę i drwa 
„na strychulec”. A ponadto „tego 84 roku zbudowałem chałupę o 2 
mieszkaniach na placu pogorzałym tej chałupy, którą był przed zgo
rzeniem”, przy czym praca cieśli wyniosła sporo, jako że „legumina 
była droga”, nie mówiąc już o innych wydatkach, np. na okna...342. 
Niestety, nie wiadomo dokładnie, o jaki budynek chodzi, chyba jed
nak była to część zabudowań w Goczałkowie343.

m  Ibid., s. 38.
334 Ibid., s. 38.
335 Ibid., s. 48.
336 Ibid., s. 59, 64.
337 Ibid., s. 64. 
m  Ibid., s. 66.
339 Ibid., s. 73.
340 Ibid., s. 78. Reszty elementów i wykonywanych robót nie da się odczytać z powo
du braku części strony.
341 Ibid.,s. 79.
342 Ibid.,s. 85.
343 Zob. majątek po Ewie Starej -  ibid., s. 83.
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Z rodzaju napraw wynika, że dom szpitalny, prawdopodobnie 
drewniany, był kryty drewnianym gontem, miał murowany komin, 
piec, oszklone okna z okiennicami, drzwi ze skoblami, pobielane ścia
ny i wylepiane gliną podłogi lub ściany. Otaczał go płot z chrustu, 
którego naprawa zajęła pewnego razu całe 5 dni344, a do koniecznych 
remontów zatrudniano fachowców. Dbano o zakup drew i to nie tylko 
podczas zimy, a więc zapewne można się było zawsze ogrzać i coś 
ugotować345.

Szpital na pewno nie był budynkiem jednoizbowym. Posiadał hy- 
pocaustum. W 1625 r. przeznaczono legat „pro continuatione fabricae 
hypocaustum hospitalis S. Marthae”346, hypocaustum pojawia się też 
w 1662347 i 1683 r.348 Hypocaustum pierwotnie oznaczało system cen
tralnego ogrzewania stosowany od IV w. p.n.e. w starożytnej Grecji, 
a następnie, od I w. pne w Rzymie, gdzie używano go w łaźniach 
i domach. Polegał on na rozprowadzaniu gorącego powietrza kanałem 
poprowadzonym pod podłoga lub w ścianach349. W średniowieczu 
stosowano to rozwiązanie w niektórych zamkach, na przykład w Mal
borku. W przypadku szpitala określenie to obejmuje dużą, ogrzewaną 
izbę, do której wchodziło się zazwyczaj z przedsionka i skąd mogły 
prowadzić drzwi do osobnych izdebek, komór, itp. mniejszych po
mieszczeń. Hypocaustum stanowiło pomieszczenie wspólne dla 
wszystkich, pełniące rolę jadalni, salonu, często także sypialni.

Oprócz niego szpital św. Marty musiał posiadać co najmniej dwie 
osobne izdebki350. Tym sposobem można było łatwiej rozwiązać pro
blem podziału według płci, choć nie był on taki palący, ponieważ 
w tym przytułku zdecydowanie przeważały kobiety, a także w razie 
konieczności odseparować chorych. Nakaz oddzielania kobiet od męż
czyzn i chorych od zdrowych pojawiał się co jakiś czas w ustawach 
synodalnych i listach pasterskich351.

344 Ibid., s. 64.
345 Ibid., s. 13, 31 ,34, 3 6 ,4 5 ,4 9 , 64, 69, 72, 77, 83, 88.
346 Ibid., s. 10.
347 Ibid.,s. 65.
348 Ibid., s. 83.
349 P. J a m e s, N. T h o r p e, Dawne wynalazki, Warszawa 1997, s. 367-368.
350 Mówi się o okienkach do izdebek oraz o dwojgu drzwi do izdebek -  KM., s. 12.
351 M. S u r d a c k i, Z życia ubogich w szpitalach wielkopolskich w okresie 
denckim, „Roczniki Humanistyczne”, 39 (1991), z. 2, s. 5-61.
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Zakładając, że w szpitalu przebywało 6-9 osób i że składał się on co 
najmniej z 3 pomieszczeń, można określić warunki życia jako prze
ciętne -  bez luksusu osobnego pomieszczenia dla każdego, ale też 
i bez tłoku.

Zdarzało się jednak, że pomieszczenie szpitala wynajmowano 
lokatorom z zewnątrz, w celach zarobkowych352, co oczywiście 
było jawnym  nadużyciem i odbywało się kosztem pensjonariuszy, 
powodując miedzy innymi ciasnotę, nie wspominając już  o moral
nym aspekcie całego przedsięwzięcia. W przypadku szpitala św. 
Marty pojawiają się dane świadczące o podobnej praktyce: wynaj
mowano jedną izdebkę w 1671 r.353 i w latach ‘8 0354. Za każdym 
razem wymieniano imię Piotr, więc albo była to ta sama osoba 
i być może korzystała z tego pomieszczenia przez kilkanaście lat 
lub też były to jednorazowe, krótsze wynajmy różnym ludziom (lub 
temu samemu), o tym samym imieniu. Niestety nic więcej o nich 
nie wiadomo.

W 1680 r. wynajmował izdebkę także jakiś Bartłomiej Mie- 
larz355. Może to oznaczać, że równocześnie przyjmowano dwóch 
różnych lokatorów do dwóch różnych izdebek lub po prostu podre- 
perowywano budżet stale wynajmując jedną z nich. Być może dzia
ło się tak „mając wzgląd na złe lata”356. W każdym razie zasługuje 
na uwagę fakt, iż wpływy z tegoż wynajmu skrupulatnie odnoto
wywano w księdze rachunkowej. Świadczy to o tym, że pieniądze 
za komorne znajdowały się w rozliczeniu szpitala, a więc nie tra
fiały do prywatnej kieszeni osoby, która nim zarządzała. Zresztą, 
jeden z zarządzających szpitalem napisał, iż tę opłatę przeznacza 
na szpitalne potrzeby357.

352 P. S t a n i s z e w s k i ,  dz. cyt., s. 299-301 (analiza warunków mieszkaniowych 
w XVII w.). Działo się tak w różnych regionach kraju w XVII i XVIII w., o czym 
świadczy literatura przedmiotu: M. S u r d a c k i ,  Edukacja..., s. 229-230; 
M. S u r d a c k i ,  Organizacja i rozwój szpitalnictwa w Wielkopolsce Zachodniej, w: 
Szpitalnictwo w dawnej..., s. 169; Z. G u l d o n ,  W. K o w a l s k i ,  Stan szpitalnic
twa..., s. 161.
353 „Zapłacił Piotr komorne z izdebki” -  KM, s. 69.
354 Płacone komorne za okres 1682-1683 s. 80) i w 1684 gdy to „Piotr od
św. Bartłomieja oddał różne komorne z izdebki szpitalnej” (Ibid., s. 85).
355 Ibid.,s. 78.
356 Ibid.,s. 78.
357 Ibid., s. 80.
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W 1662 r. umieszczono także wzmiankę „ab inquilino ratione con- 
ductus hypocausti ibidem in hospitale pro prima ratę”358, czyli o wy
dzierżawieniu także hypocaustum, a Piotr, z którym zaradzający szpi
talem zgodził się na wynajem izdebki, w 1683 r. uiszczał czynsz „ab 
hypocaustum”359.

Wewnątrz pomieszczeń szpitala oddanych do użytku pensjonariu
szy znajdowały się zapewne przynajmniej podstawowe sprzęty, takie 
jak ławy, stołki, łóżka, stół i tym podobna chudoba, choć o tym nic 
rachunki nie wspominają. Biedni przy szpitalu św. Marty na pewno 
nie mieli do czynienia z takimi luksusami, jakie mieli w swoich do
mach zamożni mieszczanie360, ale też nie musieli żyć w skrajnie złych 
warunkach materialnych. Wszystko zależało od aktualnego stanu po
siadania szpitala. Wydaje się, że na początku fundacja ta posiadała 
środki na przynajmniej podstawowe wyposażenie pomieszczeń.

Szpital świętej Marty jawi się jako instytucja kościelna, zależna 
strukturalnie i w dużej mierze także majątkowo od kolegium peni- 
tencjarzy.

Powstał w dobie dobrej kondycji miasta, zapewne po pożarze 1613 
roku, który spowodował wielką odbudowę, ale z drugiej strony także 
przysporzył miastu wielu ubogich. Z punktu widzenia majątku peni- 
tencjarzy, powstanie szpitala zbiegło się z wydzieleniem dla kolegium 
nowego folwarku z majątku dotąd należącego do kapituły metropoli
talnej. Uposażenie teoretycznie pozwalało na spokojne funkcjonowa
nie fundacji, której losy w dużej mierze zależały od ówczesnej men
talności i związanym z nim obowiązkiem jałmużny.

Gwałtowne pogorszenie się sytuacji szpitala następuje w drugiej 
połowie XVII wieku i jest oczywistym następstwem upadku miasta,

358 Ibid., s. 65.
359 Ibid, s. 83.
360 W dobie prosperity miasta wyposażenie bogatych domów mieszczańskich 
w Gnieźnie nie odbiegało standardem od innych podobnych ośrodków. We wnętrzach 
znaleźć można było między innymi półki, skrzynie, stoły, krzesła, często łóżka 
z baldachimami, zdobione meble, nawet zegary, klawikordy i cytry, przeróżne lichtarze, 
naczynia srebrne, cynowe, mosiężne, cynowe, miedziane, nie mówiąc już o drewnia
nych, kotły do prania czy do gotowania, brytfanny, moździerze i tym podobny sprzęt 
gospodarski. Używano obrusów, serwet, lubowano się w kobiercach, zawieszano 
nawet firanki. Spano na prześcieradłach (na przykład lnianych czy z koronkami), po
duszkach, pierzynach i kołdrach. Używano sienników i przykryć, jak również najróż
niejszych ręczników. -  M. B o g u c k a ,  H. S a m s o n o w i c z ,  dz. cyt., s. 519-521.
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spowodowanego przede wszystkim „potopem” oraz jego następstwa
mi, a także zmianami w handlu europejskim.

Szpital świętej Marty stanowi przykład przeciętnej instytucji tego 
typu: przytułek dla kilku ubogich, utrzymywanych z kilku źródeł, 
których sytuacja życiowa i majątek był zapewne niejednolity. Wśród 
pensjonariuszy znajdowały się zarówno kaleki i dzieci, jak też całkiem 
zasobna Ewa Stara.

Powstanie i działalność szpitala świętej Marty niczym w zwiercia
dle odbija losy Gniezna i jego mieszkańcy na przestrzeni kilkudziesię
ciu lat XVII wieku, zarówno wtedy, gdy miasto przeżywało czasy 
dobrobytu, jak też w czasach klęsk i upadku.

ANNA JABŁOŃSKA

L’hôpital Sainte-Marthe de Gniezno au XVIIe siècle 
à la lumière du livre comptable

Résumé

La période de prospérité de Gniezno remonte au Moyen Âge, quand la ville était 
un important centre politique et pastoral, puis au XVIe s. et à la première moitié du 
XVIIe s. La ville profitait alors de son emplacement sur la route Occident-Orient et 
faisait partie des importants centres de commerce européen. Gniezno connut des 
échecs de temps à autre, mais ce n’est que dans la deuxième moitié du XVIIe siècle 
que la prospérité de la ville toucha à sa fin. Il y eut beaucoup d’hôpitaux- institutions 
s’occupant des habitants sans ressources. Le Xenodochium Sainte-Marthe łut un autre 
hospice, dont on a seulement mentionné l’existence dans la littérature de l’époque. 
Cependant, dans la collection des Archives de l’Archidiocèse à Gniezno, se trouve un 
livre comptable des années 1620-1686, qui permet de faire un examen détaillé de 
plusieurs questions. Malheureusement l’état du livre, désormais appelé à être rénové, 
est très mauvais. Cette dégradation et parfois, la négligence des inscriptions, rendent 
souvent les notes illisibles.

L’Hôpital Sainte-Marthe fut soumis structurellement et financièrement au Collège 
des Pénitents auprès de la cathédrale de Gniezno. Au début du XVIIe siècle, le collège 
bénéficia de dispositifs suffisants pour ouvrir l’hôpital et fonder la chapelle sous 
l’invocation de la Sainte-Marthe.

Les appointements de l’hôpital furent basés sur les revenus de Goczałków, un 
village qui était la propriété commune du collège et de l’hôpital; sur les legs, les 
sommes placées dans l’immobilier, dont provenait ensuite le loyer; et sur les revenus
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non-fixes, diverses aumônes et dons charitables versés dans une boîte ou dans une 
caisse. La situation financière de l’hôpital dépendait du niveau de vie général, c ’est 
pourquoi dans l’histoire de l’hôpital, le tournant du „déluge” est très visible -  les 
comptes de la deuxième moitié du XVIIe siècle reflètent bien l’appauvrissement gé
néral de la société. Cet appauvrissement était causé par la guerre et ses malheurs, et 
par la redéfinition des routes commerciales européennes.

L’hôpital hébergeait en général de 6 à 9 personnes, en majorité des femmes. Il 
s’agissait d’une population ayant besoin d’aide -  malades, personnes âgées, aveugles, 
handicapés, enfants. Dans certains cas, l’hospice faisait aussi probablement office de 
foyer pour les personnes âgées.

Reflétant la situation de la ville de Gniezno et de ses habitants au XVIIe siècle, et 
assurant des conditions de vie essentielles pour quelques pauvres, l’Hôpital Sainte- 
Marthe offre l ’exemple d’un établissement moyen de ce type.

Traduction: Iwona Bartosz-Przybyio

ANNA JABŁOŃSKA -  dr, absolwentka historii na Uniwersytecie Łódzkim. Przez 
dwa lata pracowała w Zakładzie Teorii i Historii Muzyki Instytutu Edukacji Muzycz
nej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, a obecnie zatrudniona w Zakładzie Historii 
Kultury, Nauki i Oświaty Instytutu Historii tejże Akademii, zajmuje się historią Ko
ścioła w okresie staropolskim, czemu będzie poświęcona praca habilitacyjna.

RADOSŁAW SZTABA

OCHRONKA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK DĘBICKICH 
W RUDNIKU NAD SANEM W LATACH 1932-20051

Wprowadzenie

Chociaż istnieje już wiele opracowań ukazujących dzieło założycie
la Zgromadzenia Sióstr Służebniczek i gorącego orędownika ochronek 
na ziemiach polskich pod zaborami -  bł. Edmunda Bojanowskiego 
(1814-1871), to jednak do chwili obecnej nie ukazała się żadna praca 
zajmująca się szerzej i w ujęciu historycznym rudnicką placówką, dzia
łającą od 1932 r. Podejmowane były jedynie próby na gruncie pedago
gicznym analizy metod wychowawczych stosowanych przez Siostry 
Służebniczki. W stopniu bardzo ogólnym odtworzenia dziejów pla
cówki podjęło się, powstałe w 1988 r., Towarzystwo Miłośników Zie
mi Rudnickiej. W 1998 r. ukazała się monografia miasta Rudnika nad 
Sanem, której niewielki niestety fragment poświęcono historii ochron
ki2. Temat ten poruszany był także w kilku artykułach opublikowanych 
na łamach lokalnej prasy, głównie w „Przeglądzie Rudnickim”.

W tej sytuacji podstawowym źródłem wiedzy o ochronce jest pro
wadzona przez Siostry Służebniczki kronika i przechowywane doku
menty. Kronika ma charakter retrospektywny. Początki dziejów pla
cówki od 1921 r. do 1980 r. zostały w niej odtworzone w oparciu
0 dane znajdujące się w archiwum diecezjalnym w Przemyślu, odpisy
1 wykazy z kartotek i katalogów sióstr żyjących i zmarłych, luźne 
notatki poszczególnych sióstr, które pracowały w Rudniku oraz ustne 
relacje sióstr, jak również ludzi świeckich. Pisanie kroniki Zarząd

1 Artykuł powstał w oparciu o pracę magisterską napisaną w roku 2005 pod kierun
kiem ks. prof. dra hab. Stanisława Nabywańca na Wydziale Historii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego w Rzeszowie.
2 Zob. Z. i Z. C h m i e 1, Historia jednego miasta nad Sanem, Rudnik 1998.

„Nasza Przeszłość” t. 109: 2008, s. 167-206.
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Zgromadzenia Sióstr Służebniczek polecił przełożonym każdego do
mu. Pierwsze lata istnienia placówki, a także okres II wojny światowej 
nie znalazły w niej jednak zbyt wiele miejsca.

Dopiero od lat 50-tych można mówić o szczegółowym utrwaleniu 
na kartach kroniki wydarzeń związanych z funkcjonowaniem przed
szkola. Także z lat 1950-1964 pochodzi większość zachowanych do
kumentów. Jest to związane z faktem, że na ten okres przypadło apo
geum działań z jednej strony wzywających do likwidacji ochronki, 
z drugiej natomiast dążących do odroczenia, a następnie unieważnie
nia decyzji władz. Wszystkim tym działaniom towarzyszyły liczne 
pisma -  petycje i oświadczenia.

Geneza powstania placówki

Początki ochronki w Rudniku nad Sanem są ściśle związane z dzia
łalnością Państwowego Seminarium Nauczycielskiego, które chciano 
otworzyć ze względu na niski poziom oświaty w Galicji. W 1907 r. 
hrabia Stanisław Tarnowski, właściciel majątku kopecko-rudnickiego, 
dokonał aktu przekazania ziemi liczącej 4 ha na rzecz seminarium. Po 
wielu staraniach udało się uzyskać w Sejmie Lwowskim zezwolenie 
na utworzenie w Rudniku Męskiego Seminarium Nauczycielskiego. 
Uroczyste otwarcie tej placówki miało miejsce 30 II 1908 r. Począt
kowo seminarium mieściło się w budynku starej plebani. W latach 
1908-1912 został zbudowany nowy obiekt szkolny wraz z internatem. 
Pierwszym dyrektorem seminarium był Antoni Orłowski3 *.

Każdego roku liczba uczniów seminarium wzrastała. Internat nie 
był w stanie pomieścić wszystkich zamiejscowych chłopców. Poza 
tym do pracy w nim konieczna była pomoc. W związku z tym, jeden 
z nauczycieli seminarium -  ks. prof. Antoni Szpila zwrócił się z proś
bą do Zarządu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Dębicy o oddele
gowanie sióstr do pracy w administracji Seminarium Nauczycielskie
go w Rudniku. 1 IX 1921 r. do Rudnika zostały wysłane pierwsze 
dwie Siostry Służebniczki -  s. Konstancja Magdzińska oraz s. Józefi
na Zawiślak objęły one opieką internat dla uczniów, gdzie równocze
śnie zamieszkały. W internacie siostry pracowały przez 10 lat.

3 Z. C h m i e 1, Dzieje jednego miasta nad Sanem, „Przegląd Rudnicki”, R. 2(1990),
nr 4, s. 3.
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Pierw szy budynek ochronki (lata 30-te)

D zieci podczas zajęć (lata 30-te)
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Plac zabaw przy budynku ochronki (lata 30-te)

Z roku na rok zmniejszała się liczba uczniów seminarium, a zatem 
i zapotrzebowanie na nauczycieli malało. Pojawiła się konieczność 
zamknięcia drugiego internatu dla chłopców, który znajdował się przy 
ulicy Rzeszowskiej. Był to budynek zbudowany około 1865 r. Zanim 
jednak nad internatem zawisła groźba jego likwidacji ks. prefekt An
toni Szpila zwrócił się ponownie do Zarządu Zgromadzania Sióstr 
Służebniczek w Dębicy, prosząc o przysłanie kolejnych sióstr, by 
mogły one objąć także ten drugi dom4. Działaniom ks. Szpili towarzy
szyła nadzieja, że w razie zamknięcia internatu przy ulicy Rzeszow
skiej, siostry oddelegowane tam do pracy w administracji będą mogły 
rozwinąć inną działalność. Pojawiła się bowiem myśl otworzenia tu 
ochronki dla dzieci przedszkolnych.

Siostry uzyskawszy zezwolenie Kurii Biskupiej w Tarnowie i Prze
myślu przyjęły propozycję pracy w internacie i zaczęły pełnić swoje 
obowiązki 14 XII 1931 r. Były to: s. Izabela Buczek i s. Beatryksa 
Humińska. Zamieszkały one w domu nauczyciela tuż obok internatu

H. H. S i w e k ,  Historia powstania ochronki w Rudniku, „Przegląd Rudnicki”, 
R. 2(1990), nr 4, s. 47.

OCHRONKA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK DĘBICKICH 171

Seminarium Nauczycielskiego. W 1992 r., już przy rozbiórce powały 
tego budynku, znaleziono wyrzeźbioną liczbę „1728”. Przypuszczal
nie jest to data budowy tego domu, gdzie pierwotnie była leśni
czówka, w której miał nawet przebywać ostatni król Polski Stanisław 
August Poniatowski. Właścicielami miasta i majątku kopecko- 
rudnickiego byli wtedy Potoccy z Łańcuta. 20 I 1932 r. z Kurii Prze
myskiej nadeszło do sióstr pismo zawierające błogosławieństwo 
bpa Anatola Nowaka w ich pracy intemackiej5.

Liczba uczniów w internacie wciąż jednak się zmniejszała. W tej 
sytuacji pod koniec czerwca 1932 r. internat przy ulicy Rzeszowskiej 
został zlikwidowany. Jedną z przyczyn tej decyzji był nadmiar kadry 
nauczycielskiej w województwie lwowskim. Profesorów przeniesiono 
do innych szkół na terenie województwa. Towarzystwo Internatu 
Grona Nauczycielskiego w Rudniku nad Sanem posiadające parcele 
budowlane i gruntowe odstąpiło je tytułem darowizny na własność 
Kościołowi Rzymskokatolickiemu razem z budynkami. Podkreślono 
równocześnie brak jakichkolwiek ograniczeń na urządzenie w tych 
budynkach ochronki. Aktu tego dokonano na ręce ówczesnego pro
boszcza ks. prałata Antoniego Dożyńskiego6.

Ks. prałat A. Dożyński polecił prowadzenie ochronki siostrom, 
które pracowały w internacie. Po otrzymaniu zezwolenia władz Sio
stry Służebniczki przystąpiły do przygotowywania budynku po inter
nacie na ochronkę. W pracy tej pomagały przybyłe do Rudnika 
w lipcu 1932 r. s. Jadwiga Golonka i s. Sebastiana Mędrek. Ochronka 
miała nosić imię Grona Profesorów Seminarium Nauczycielskiego 
Męskiego w Rudniku nad Sanem. Została ona poświęcona i otwarta 
pod koniec sierpnia 1932 r. przez ks. Antoniego Dożyńskiego w towa
rzystwie ks. Antoniego Szpili7.

Funkcjonowanie ochronki do 1945 r.

Do najpilniejszych zadań, które stanęły przed siostrami w pierw
szych latach działalności ochronki należało zaspokojenie podstawo
wych potrzeb dzieci z rodzin o bardzo niskim statusie społecznym,

5 Archiwum Sióstr Służebniczek w Rudniku (dalej ASSR), Kronika ochronki, 
b. sygn., b. s.
6 H. H. S i w e k, dz. cyt., s. 48.
7 ASSR, Kronika ochronki, b. sygn., b. s.
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w których panowała nędza i głód, roztoczenie opieki higieniczno- 
lekarskiej, stworzenie atmosfery korzystnej dla prawidłowego rozwo
ju  podopiecznych, z położeniem szczególnego akcentu na wychowa
nie religijne.

Już pierwsze miesiące po otwarciu placówki były okresem inten
sywnej pracy z dziećmi daleko wykraczającej poza zwykłą realizację 
zadań opiekuńczych. Siostry przygotowywały ze swoimi wychowan
kami liczne inscenizacje i akademie z okazji różnych świąt i uroczy
stości. Natomiast w okresie wakacji do ochronki przyjeżdżały na ko
lonię dzieci z Raciborza i innych miast Górnego Śląska. Przez cały 
rok czynna była także kuchnia prowadzona przez s. Fryderykę Pisar
czyk. Bezpłatne posiłki mogły otrzymać wszystkie potrzebujące dzie
ci. 6 VI 1939 r. miała miejsce wizytacja ochronki z ramienia biskupa 
przemyskiego Franciszka Bardy8.

II wojna światowa rozpoczęła się w Rudniku podobnie jak we 
wszystkich innych miastach i miasteczkach całej Polski. Mieszkańcy 
kopali schrony przeciwbombowe, oblepiali szyby okien paskami pa
pieru, a wieczorem zaciemniali miasto. W sklepach wykupywano 
żywność, wybierano pieniądze z książeczek oszczędnościowych. Na 
ulicach panował niepokój i podniecenie. Dworzec kolejowy był prze
pełniony cywilami i wojskiem, a przez stację przejeżdżały transporty 
wojskowe w kierunku linii frontu. Szkoły były nieczynne9. Również 
w ochronce rok szkolny jeszcze się nie rozpoczął. Przez pierwsze 
trudne dni wojny placówka była zamknięta10.

Kronika ochronki podaje, że pierwszy nalot samolotów niemieckich 
na Rudnik nastąpił już 4 IX 1939 r. wywołując ogromny pożar. Dnia 
12 IX przechodziły przez miasto ostatnie oddziały cofającej się armii 
polskiej, a już dzień później na ulicach pojawiły się pierwsze patrole 
niemieckich motocyklistów. S. Kolomana Robak zanotowała: „W mie
ście były pustki, ludzie pouciekali w pobliskie lasy. Myśmy poszły do 
pani aptekarzowej i trudne chwile przeżyłyśmy razem”11. Wkrótce do 
Rudnika wkroczyło wojsko i administracja niemiecka.

8 Ibidem.
9 Z. C h m i e I, dz. cyt., s. 3.
10 ASSR, Kronika ochronki, b. sygn., b. s.
11 Ibidem.
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Dnia 6 X 1939 r. nauczycielstwo całego powiatu niżańskiego zosta
ło wezwane na konferencję do Niska w sprawie rozpoczęcia nauki 
szkolonej. Władze niemieckie wydały zezwolenie na naukę w szko
łach powszechnych według nowego, bardzo okrojonego programu 
nauczania. Szkoły średnie i wyższe zostały zamknięte. Mogły być 
czynne jedynie szkoły zawodowe. Ochronka w Rudniku również mo
gła dalej funkcjonować, ale przychodziło do niej bardzo mało dzieci. 
Pracowały z nimi wówczas jedynie dwie siostry. Dopiero w 1943 r. do 
s. Klaudii Wawrzyniak, pełniącej obowiązki przełożonej i s. Sylwii 
Kowalskiej dołączyła s. Ottona Jacoszek, pomagając przy dzieciach12.

Okupant niemiecki coraz mocniej usadawiał się na terenie Rudnika, 
zajmując budynki i pomieszczenia użyteczności publicznej oraz pry
watne. Oficerowie niemieccy przebywali także w placówce Sióstr Słu
żebniczek, na ganku i w jednym pokoju. Mieszkająca w sąsiedztwie 
ochronki Maria Szeliga wspomina, że Niemcy byli dla sióstr uprzejmi 
i wyrozumiali, dostarczali im również wszystkie potrzebne artykuły13.

26 VII 1944 r. wojska hitlerowskie opuściły Rudnik, a do miasta i ma
jątku kopecko-rudnickiego wkroczyły wojska sowieckie. W październiku 
przyjechała z Niska cała ekipa nowych, „ludowych” władz Polski. Część 
rosyjskich oficerów rozbiła obóz i kuchnię połową na placu pani Szeligi. 
W ochronce natomiast zamieszkał rosyjski lekarz z lekarką. Mieli oni 
sprawować pieczę nad żołnierzami rosyjskimi wmieście. Zarówno ci 
lekarze, jak i cały sztab rosyjski był dla sióstr życzliwy. Przełożona słu
żebniczek -  s. Klaudia Wawrzyniak otrzymywała od nich niezbędne do 
kuchni produkty żywnościowe, a także drzewo. Również skargi na pija
nych żołnierzy rosyjskich sprawiających siostrom problemy nie trafiały 
w próżnię i byli oni każdorazowo karani aresztem domowym14.

Przez cały okres okupacji niemieckiej jak  i w czasie pobytu w Rud
niku wojsk rosyjskich siostry nie zaprzestały prowadzenia kuchni dla 
biednych dzieci. W końcowych latach wojny na prośbę „Caritas” -  
opieki społecznej ludności, powstała w mieście kuchnia „ludowa” . Jej 
prowadzenie zostało powierzone siostrom. Kuchnia ta była przezna
czona dla podopiecznych „Caritas”. Przewodniczącym komitetu 
„Caritasowego” był Robert Pawłowski. Siostry zajęły się wydawa-

12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
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niem obiadów, a artykuły żywnościowe dostarczał właśnie „Caritas”. 
Kuchnia ludowa była prowadzona do 1948 r .15

II wojna światowa była okresem bardzo trudnym dla funkcjonowania 
placówki Sióstr Służebniczek w Rudniku. Dzieci przychodziło zaledwie 
kilkanaście. Sytuacja materialna sióstr była ciężka, ale pomimo tych 
przeszkód ochronka nieprzerwanie prowadziła swoją działalność. Było 
to w dużej mierze wynikiem życzliwości ze strony okupanta. W 1945 r. 
po wyjeździe s. Sylwii Kowalskiej i chorobie s. Klaudii Wawrzy
niak, cały trud prowadzenia placówki spoczął na s. Ottonie Jacoszek. 
25 V 1946 r. zastąpiła ją  na tym stanowisku s. Lubina Wawrzyniak.

Zmagania sióstr o istnienie placówki w latach 1945-1969

Po wojnie, w nowych już warunkach politycznych, siostry podjęły 
starania o zalegalizowanie działalności przedszkola. 14 VIII 1946 r. 
s. Lubina W awrzyniak złożyła do Inspektoratu Szkolnego w Nisku 
prośbę o zarejestrowanie ochronki16 co wiązało się z uzyskaniem 
zgody na dalsze jej prowadzenie. Taka zgoda została przez władze 
wydana, ale ze względów proceduralnych placówka nie została 
jeszcze wówczas wpisana do rejestru. Było to więc rozwiązanie 
tymczasowe zapowiadające późniejsze problemy stwarzane przez 
W ydział Oświaty w celu doprowadzenia do zam knięcia przed
szkola w Rudniku.

W tych pierwszych powojennych latach liczba dzieci ochronko- 
wych wzrastała tak szybko, że zaistniała pilna potrzeba przeniesienia 
prowadzonej tu jeszcze wtedy kuchni „ludowej”, tak by lokal służył 
już tylko na przedszkole. 12 VII 1949 r. miała miejsce wizytacja z ra
mienia Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Dębicy. Dokonała jej 
s. Huberta Dudek. Natomiast 2 XI 1949 r. Dom Macierzysty Zgroma
dzenia w Dębicy zgłosił swoją rudnicką filię zgodnie z rozporządze
niem Ministra Administracji Publicznej z dnia 6 VIII 1949 r. do Urzę
du Wojewódzkiego w Rzeszowie17.

15 Ibidem.
16 ASSR, Pismo Sióstr Służebniczek do Inspektoratu Szkolnego w Nisku z dnia 
14 VIII 1946 r.
17 Ibidem,Informacja ZSSBDNP z dnia 2 XI 1949 r.
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Przedstawienie jasełkowe (lata 50-te)

Dzieci podczas posiłku (lata 50-te)
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Dnia 20 Di 1950 r. proboszcz ks. Stanisław Banaś skierował pismo 
do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nisku o zarejestrowa
nie przedszkola Sióstr Służebniczek jako parafialnego na podstawie 
art. 1 i 2 ustawy z 11 III 1932 r. o prywatnych szkołach, zakładach 
naukowych i wychowawczych18. W przesłanej 18 X 1950 r. odpowie
dzi Wydział Oświaty polecił interwencję w tej sprawie do Zarządu 
Caritas w Przemyślu stwierdzając jednocześnie, że ochronka jemu 
właśnie podlega i to Caritas powinien zabiegać o rejestrację placów
ki19. Od tej decyzji odwołała się Kuria Biskupia w Przemyślu. 17 XI 
1950 r. bp F. Barda wystosował dwa pisma: jedno do Dyrektora Urzędu 
do Spraw Wyznań w Warszawie, drugie do proboszcza w Rudniku. W 
piśmie skierowanym do ministra Antoniego Bidy znalazło się wyjaśnie
nie, że przedszkole Sióstr Służebniczek nie należy do Caritasu, ale do 
Kościoła w Rudniku oraz prośba o pozytywne rozpatrzenie sprawy reje
stracji20. Proboszczowi przekazano natomiast polecenie, by siostry pro
wadziły ochronkę jak dotąd, a w razie indagacji władz powoływały się 
na dokonane przez Kurię odwołanie21. Z Warszawy nie otrzymano żad
nej odpowiedzi, ale skutek interwencji był pozytywny, bo przedszkole 
mogło funkcjonować bez przeszkód aż do 1957 r.

W nowym ustroju społeczno-politycznym Polski nie było miejsca 
dla innych orientacji wychowawczych poza oficjalne czyli socjali
styczne. Niezwykle konsekwentnie rozpoczęto proces likwidacji i kon
fiskowania placówek preferujących wychowanie chrześcijańskie, któ
remu patronował Kościół. Od 1949 r. zaczęto wyłączać zakonników 
i zakonnice z działalności społecznej22. Zaciekłe ataki władz na 
ochronkę Sióstr Służebniczek w Rudniku są doskonałym przykładem 
występującej w okresie socjalistycznego państwa polskiego walki 
z wszelkimi przejawami życia katolickiego.

18 Ibidem, Pismo Urzędu Parafialnego w Rudniku do Wydziału Oświaty w Nisku z dnia 
2 0 IX 1950 r.
19 Ibidem, Pismo Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (dalej PRN) w Nisku do 
Urzędu Parafialnego w Rudniku z dnia 18 X 1950 r.
20 Ibidem, Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do Urzędu do Spraw Wyznań w War
szawie z dnia 17 XI 1950 r.
21 Ibidem, Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do Urzędu Parafialnego w Rudniku 
z dnia 17X1 1950 r.
22 J. R. K a r c z ,  Przedszkola zakonne w , „Wychowanie w Przedszkolu”,
R. 52(1999), nr 2, s. 94.
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Wezwanie Wydziału Oświaty w Nisku do zlikwidowania ochronki 
przysłano Siostrom Służebniczkom 22 XI 1957 r. Decyzję tę argu
mentowano brakiem podstawy prawnej do działalności i powoływano 
się na ustawę z dnia 11 III 1932 r. Ustawę tę podano jednak ogólni
kowo bez przytaczania żadnego konkretnego artykułu23. Przełożona 
s. Lubina Wawrzyniak udała się do Niska w celu wyjaśnienia tej 
krzywdzącej decyzji. Tam, w Wydziale Oświaty powiedziano jej, że 
tę sprawę można załatwić pozytywnie jedynie w Warszawie. Ponow
nie zainterweniowała więc Kuria Przemyska. 5 XII 1957 r. wystoso
wano pismo do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie, w którym 
przedstawiono całą sprawę i poproszono o wstrzymanie pisma wzy
wającego do likwidacji przedszkola w Rudniku24. Z Warszawy nie 
przyszła jednak żadna odpowiedź ani do sióstr, ani do Kurii.

Sprawa rejestracji przedszkola ponownie wypłynęła 2 V 1958 r., 
kiedy to Urząd Parafialny w Rudniku zwrócił się o pomoc w tej spra
wie do Kurii Biskupiej25. Już 24 DC 1958 r. Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej w Nisku skierowało do sióstr kolejne pismo wzywa
jące do zamknięcia ochronki. Wciąż swoją decyzję motywowano tym, 
że siostry prowadzą przedszkole, na którego organizację nie posiadają 
zezwolenia, a opierają się jedynie na przepisach dawnej ustawy. In
spektor Oświaty oświadczył tym samym, że zamyka nielegalnie pro
wadzoną placówkę ze względu na brak podstawy prawnej do działal
ności i polecił wykonać tę decyzję do 10 X 1958 r.26 Reakcja Urzędu 
Parafialnego była szybka. 7 X 1958 r. ks. Ludwik Hupkała skierował 
pismo do Prezydium PRN w Nisku z prośbą o zawieszenie rozkazu 
zamknięcia przedszkola, ponieważ 5 XII 1957 r. interwencję skiero
wano do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie i trwa oczekiwanie 
na definitywne zarządzenie od tego właśnie urzędu27.

23 ASSR, Pismo Wydziału Oświaty w Nisku do Sióstr Służebniczek w Rudniku z dnia 
22 XI 1957 r.
24 Ibidem, Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do Urzędu do Spraw Wyznań w War
szawie z dnia 5 XII 1957 r.
25 Ibidem, Pismo Urzędu Parafialnego w Rudniku do Kurii Biskupiej w Przemyślu 
z dnia 2 V 1958 r.
26 Ibidem, Pismo Prezydium PRN w Nisku do Sióstr Służebniczek w Rudniku z dnia 
24 IX 1958 r.
27 Ibidem, Pismo Urzędu Parafialnego w Rudniku do Prezydium PRN w Nisku z dnia 
7 X 1958 r.
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Siostry Służebniczki przez cały 1958 rok starały się uzyskać zawie
szenie niekorzystnej decyzji władz i adresowały do Prezydium PRN 
w N isku pisma zapewniające o podjęciu wszelkich kroków w celu 
otrzymania podstaw prawnych. Także interwencje ze strony Kurii 
Przemyskiej do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie oraz Urzędu 
Parafialnego w Rudniku do Kurii Biskupiej nie przyniosły żadnych 
rezultatów28. Inspektorat Oświaty niezmiennie zawiadamiał, że pod
trzymuje w całej rozciągłości decyzję o zamknięciu nielegalnie pro
wadzonego przedszkola w Rudniku. Nadmieniał także, że dalsze 
przyjmowanie i przetrzymywanie dzieci w zakładzie pociągnie za 
sobą karę administracyjną29.

W tej sytuacji w Inspektoracie Oświaty w Nisku zaczęły interwe
niować matki dzieci korzystających z opieki w ochronce. 15 X 1958 r. 
wystosowały one do Urzędu do Spraw Wyznań i Oświaty Publicznej 
przy Ministerstwie Oświaty w Warszawie pismo, w którym prosiły 
o przychylne załatwienie sprawy. Przekonywały, że ochronka umoż
liwia rodzicom pracę, ponieważ przedszkole miejskie przyjmuje tylko 
dzieci w wieku od 3 lat i są tam ściśle określone godziny pobytu dzieci 
(od godz. 8 do 14), podczas gdy w ochronce mogą przebywać dzieci 
poniżej trzeciego roku życia nawet do godz. 17. Inne argumenty wy
suwane wobec władz to możliwość taniej, a w niektórych przypad
kach bezpłatnej opieki nad dziećmi jaką oferują Siostry Służebniczki, 
a także dobre wychowanie religijne i intelektualne otrzymywane przez 
dzieci w placówce30. Podobne w wymowie pismo rodzice skierowali 
do ministra oświaty Władysława Bieńkowskiego 15 XI 1958 r. W uza
sadnieniu prośby o zarejestrowanie przedszkola podano chęć zapobie
gnięcia nieszczęśliwym wypadkom i uchronienia dzieci przed ewen
tualnym kalectwem z powodu braku właściwej opieki ze strony pra
cujących rodziców oraz spokojne wypełnianie swoich obowiązków 
w pracy zawodowej31.

28 Ibidem, Pismo Sióstr Służebniczek w Rudniku do Prezydium PRN w Nisku z dnia
14 X 1958 r.
29 Ibidem, Pismo Prezydium PRN w Nisku do Sióstr Służebniczek w Rudniku z dnia 
17 X 1958 r.
30 Ibidem, Pismo rodziców do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie z dnia
15 X 1958 r.
31 Ibidem, Pismo rodziców do Ministerstwa Oświaty w Warszawie z dnia 15 XI 1958 r.
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Pomimo tych pism z Warszawy wciąż nie nadchodziła żadna odpo
wiedź a Prezydium PRN w Nisku kładło coraz bardziej zdecydowany 
nacisk na zamknięcie i zaplombowanie ochronki przy świadkach. By 
uzyskać odroczenie tej decyzji w czasie ks. Ludwik Hupkała postano
wił wysłać delegację matek do Rzeszowa. Nie przyniosło to jednak 
żadnego pozytywnego rezultatu. W tej sytuacji delegacja rodziców 
udała się wiosną 1959 r. do Warszawy. Rodzice zostali skierowani do 
Urzędu do Spraw Wyznań a stamtąd udali się do ministra oświaty de
partamentów przedszkoli. Minister Wacław Tułodziecki obiecał przy
chylnie ustosunkować się do całej sprawy. Po upływie tygodnia dele
gacja z Warszawy wraz z panią dyrektor do spraw przedszkoli przyje
chała do Rudnika i dokonała wizytacji ochronki Sióstr Służebniczek. 
Jej skutkiem było otrzymane przez Urząd Parafialny miesiąc później 
pismo z ministerstwa, że przedszkole może dalej funkcjonować bez 
przeszkód oraz że udzielone sąjem u wszelkie prawa bytu32.

Nie był to jednak koniec zmagań sióstr z ówczesną władzą o zale
galizowanie działalności rudnickiej placówki. Ponowny atak władz na 
ochronkę miał miejsce już w maju 1964 r. 18 V zostało wysłane pi
smo do ks. L. Hupkały, by stawił się on na rozprawę do Niska 
w sprawie przedszkola Sióstr Służebniczek33. Dnia 11 XI 1964 r. Pań
stwowa Inspekcja Sanitarna w Nisku powołując się na dekret z 14 VIII 
1954 r., Kodeks Postępowania Administracyjnego z 1960 r., ustawę 
z 13 XI 1963 r. o zapobieganiu chorobom zakaźnym i ich zwalczaniu 
oraz Instrukcję Ministra Zdrowia z 6 X 1954 r. w sprawie stanu sani- 
tamo-higienicznego w zakładach nauczania i wychowania wydał de
cyzję zabraniającą prowadzenia opieki nad dziećmi w ochronce para
fialnej w Rudniku z terminem natychmiastowym. Odpowiedzialnym 
za wykonanie tej decyzji uczyniono s. przełożoną Annę Kurłykę. W 
uzasadnieniu powoływano się na kontrolę przeprowadzoną 19 IX 
1964 r., która miała wykazać, że istniejący stan narusza zarówno 
ustawę z 13 XI 1963 r. jak i instrukcję z 6 X 1954 r.34

S. Anna Bonifacja Kurłyka 17 XI 1964 r. złożyła do Powiatowej 
Inspekcji Sanitarnej w Nisku odwołanie od decyzji z 11 XI 1964 r.

32 Ibidem, Kronika ochronki, b. sygn., b. s.
33 Ibidem.
34 Ibidem, Decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dalej PIS) w Nisku z dnia 
11 XI 1964 r.
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tłumacząc, że jako przełożona nad siostrami może odpowiadać tylko 
za siostry, ale nigdy za stan sanitamo-higieniczny dzieci, za które 
odpowiedzialność zobowiązali się ponosić rodzice. Wyjaśnienie, że 
siostry „sprawują doraźną, chwilową i zupełnie bezinteresowną opiekę 
nad pozostawionymi dziećmi, dla chwilowego wyręczenia w tej cięż
kiej pracy pracujących matek i ojców, a warunki panujące w ochronce 
są dużo lepsze jak w niejednym domu35” nie przekonały władz. Wo
bec nie znalezienia podstaw do zmiany wcześniej wydanej decyzji PIS 
w Nisku nie wyrażając zgody na prowadzenie ochronki bez pozwole
nia władz i nadzoru sanitamo-epidemicznego 19 XI 1964 r. przekazał 
odwołanie sióstr do Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej 
dla województwa rzeszowskiego w Rzeszowie36.

Wojewódzki PIS w Rzeszowie 28 XII 1964 r. uchylił decyzję PIS 
w Nisku z 11 XI 1964 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpozna
nia przez organ, który tą  decyzję wydał. W uzasadnieniu podano, że 
PIS w Nisku nie był uprawniony do wstrzymania prowadzenia opieki 
nad dziećmi w ochronce Sióstr Służebniczek i mógł jedynie przepro
wadzić w tej sprawie kontrolę sanitarną obiektu, a w przypadku stwier
dzenia zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego mógł skierować opi
nię sanitarną do organu właściwego w zakresie zamknięcia placówki. 
Organem tym mógł być Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Prezy
dium PRN w Nisku bądź też Wydział Oświaty Prezydium PRN w Ni
sku. Wojewódzka PIS w Rzeszowie nakazała Powiatowej PIS w Nisku 
przeprowadzenie w terminie natychmiastowym kontroli sanitarno- 
epidemiologicznej przedszkola, sporządzenie protokołu z tej czynno
ści, opracowanie opinii sanitarno-epidemiologicznej i przekazanie 
sprawy do załatwienia przez właściwy organ. Decyzja ta była w admi
nistracyjnym toku instancji oznaczona jako ostateczna37.

Ponownie przeprowadzona przez PPIS w Nisku kontrola sanitarno- 
epidemiologiczna ochronki wykazała, że warunki w niej panujące nie 
umożliwiają prowadzenia opieki nad dziećmi. W tej sytuacji po raz 
kolejny do Warszawy udała się delegacja rodziców interweniując 
w Urzędzie do Spraw Wyznań. Prośba o zmianę decyzji wydanej w Ni-

35 Ibidem, Odwołanie od decyzji PIS w Nisku z dnia 17 XI 1964 r.
36 Ibidem, Pismo PIS w Nisku do Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej 
(dalej PWIS) w Rzeszowie z dnia 19 XI 1964 r.
37 Ibidem, Decyzja PWIS w Rzeszowie z dnia 28 XII 1964 r.
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sku została rozpatrzona pozytywnie38. Od tamtej pory władze nie sta
wiały już przeszkód w dalszym funkcjonowaniu rudnickiej ochronki.

Pomimo trudności stwarzanych przez władze i niepewności, czy 
placówka nie zostanie definitywnie zamknięta, przez cały, kilkuletni 
okres zmagań o jej istnienie funkcjonowała ona praktycznie normal
nie. Każdego roku siostry przygotowywały z dziećmi akademie z oka
zji Dnia Matki, jasełka i inne uroczystości. Regularnie też ochronkę 
wizytowała Matka Generalna ZSSD. 8 X 1966 r. obowiązki przełożo
nej zaczęła sprawować s. Tacjana Sobczyńska39.

Funkcjonowanie ochronki po 1970 r.

W 1970 r. rozpoczął się w ochronce okres prac remontowych pod
jętych w celu poprawy panujących w niej warunków higienicznych. 
We wrześniu 1971 r. do użytku oddano przybudówkę, w listopadzie 
1974 r. urządzono z jadalni salę dla dzieci najmłodszych, a latem 1975 r. 
przeprowadzono gruntowny remont. Dnia 17 VI 1973 r. miała miejsce 
wizytacja biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka. Z tej okazji 
dzieci odegrały żywot św. Germany. Od 2 VIII 1974 r. przełożoną 
domu sióstr została s. Elekta Krupa.

Ponownie biskup przybył do Rudnika w dzień Bożego Ciała 17 VI 
1976 r., gdy parafia pod wezwaniem św. Trójcy obchodziła 600-lecie 
diecezji przemyskiej. Powitanie biskupa odbyło się bardzo uroczyście, 
siostry przygotowały dekoracje i ołtarze, a dzieci ochronko we wystą
piły w strojach krakowskich. W kronice zanotowano, że w ciężkich 
latach socjalistycznej propagandy uroczystości te „podniosły wszyst
kich ludzi na duchu40”.

Dnia 1 V m  1977 r. nową przełożoną domu została s. Waleriana Za- 
bawska, wciąż pełniąca przy tym obowiązki wychowawczyni w ochronce 
i prowadząca katechezy dla dzieci przedszkolnych w Rudniku i Rudniku 
Stróży. Dnia 2 VIII 1980 r. na stanowisku przełożonej zastąpiła ją  s. Ba- 
zyliana Chylińska. Również w sierpniu 1980 r. do Rudnika przyjechała 
s. Hilaria Siwek, która objęła nauczanie klas zerowych i katechezy religii 
dla dzieci ze Szkoły Specjalnej, o co siostry przez długi czas zabiegały41.

38 Ibidem, Kronika ochronki, b. sygn., b. s.
39 Ibidem.
40 Ibidem.
41 Ibidem.
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Występ dzieci w strojach regionalnych (lata 70-te)

S. B. Chylińska latem 1981 r. podjęła starania w kierunku urządzenia 
w ochronce kaplicy. Miejsce na nią przygotowano w pomieszczeniu, 
w którym przez długie lata mieścił się magazyn. Przeprowadzono tam 
kapitalny remont, a państwo Skrzypczakowie z Katowic wykonali pro
jekt kaplicy. Dnia 12 IX 1981 r. z Kurii Biskupiej w Przemyślu przysła
no pismo zezwalające na erygowanie w Rudniku półpublicznej kaplicy 
w domu Sióstr Służebniczek i upoważniające proboszcza lub dziekana 
do jej poświęceniaS. 42. Figury, płaskorzeźby, stacje drogi krzyżowej, 
wyposażenie i instalacje elektryczne w kaplicy bezpłatnie wykonali 
rodzice dzieci ochronkowych jeszcze we wrześniu 1981 r. 25 X 1981 r. 
obchodzono jubileusz 50-lecia istnienia ochronki. Na uroczystość tą 
przybył bp Tadeusz Błaszkiewicz dokonując przy tej okazji poświęce
nia domowej kaplicy. W części artystycznej byli wychowankowie 
ochronki przedstawili życie Edmunda Bojanowskiego w poezji43.

42 Ibidem, Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do Sióstr Służebniczek w Rudniku 
z dnia 12 IX 1981 r.
43 Ibidem, Kronika ochronki, b. sygn., b. s.
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Po przeprowadzeniu w drugiej połowie lat 80-tych remontów we
wnątrz budynku ochronki i na zewnątrz niej, 21 X 1987 r. wszczęto 
starania o budowę nowego obiektu. Władze miasta rozwiązawszy pro
blem lokalizacji, 12 VIII 1989 r. zezwoliły na budowę ochronki, ale już 
w listopadzie 1987 r. rozpoczęto zbieranie materiałów. 8 X 1989 r. dom 
Sióstr Służebniczek w Rudniku został oficjalnie przydzielony do pro
wincji tarnowskiej pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Pannie. Dnia 19 X 1989 r. rozpoczęto pierwszy etap prac przy budo
wie nowej ochronki, nie przerywając zajęć z dziećmi, których w tym 
czasie uczęszczało ponad 8044.

W pierwszych latach demokratycznego państwa polskiego zadaniem 
priorytetowym dla Sióstr Służebniczek w Rudniku było dokończenie 
budowy nowej ochronki, tak by spełniała ona wszystkie wymogi sta
wiane przed tego typu placówkami. Po zimowej przerwie prace wzno
wiono 4 IV 1990 r. Swoją pomoc oferowały zakłady przemysłowe 
z miasta i okolicy, rodzice dzieci ochronkowych, a także wiele innych 
osób w sposób zupełnie bezinteresowny. Także siostry pracowały do 
późnych godzin wieczornych, po zakończeniu zajęć z dziećmi. Budowa 
postępowała w szybkim tempie i już 5 VI 1990 r. przystąpiono do wy
kańczania poddasza i prac nad konstrukcją dachową. Do końca wakacji 
trwały intensywne prace tynkarskie, stolarskie i blacharskie45.

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego wznowiono kopanie 
studzienek kanalizacyjnych i wyrównywanie terenu. Prace wykończe
niowe w pierwszym, nowowybudowanym skrzydle budynku zakoń
czono 7 XI 1990 r., kiedy to uruchomiono centralne ogrzewanie. Od 
10 XII 1990 r. dzieci mogły już przebywać w nowym budynku 
ochronki. Zimą rozpoczęto zbieranie materiałów do dalszej budowy. 
W dniu 7 IV 1991 r. przystąpiono do rozbiórki dawnej ochronki od 
wewnątrz. Przez 3 tygodnie pomagali w tych pracach harcerze z Rud
nika -  łącznie 30 osób. Od 6 V 1991 r. prowadzono prace przy równa
niu terenu spod starego budynku i wywożeniu gruzów, a następnie 
przy wykopach dołów pod fundamenty drugiego skrzydła budynku 
ochronki. Malowanie i wykończanie pomieszczeń oraz układanie pod
łóg w pierwszym skrzydle przypadło na koniec czerwca 1991 r. Jesie-

44 Ibidem.
45 Ibidem.
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nią 1991 r. pracowano już przy kładzeniu dachu46. Dnia 30 XI 1991 r. 
ks. Edward Franuszkiewicz dokonał poświęcenia pierwszej części 
budynku ochronki.

Od początku kwietnia 1992 r. wznowiono prace w drugim skrzydle 
budynku. Nadzorował je Emil Kubik. Kończono ocieplanie strychu 
i zakładanie sieci elektrycznej. Pomocni okazali się uczniowie z Ze
społu Szkół Zawodowych w Rudniku. 26 VI 1992 r. w 70-tą rocznicę 
przybycia Sióstr Służebniczek do Rudnika nowowybudowana ochron
ka stała się własnością Zgromadzenia. Tego dnia bowiem proboszcz 
ks. E. Franuszkiewicz podpisał w Dębicy umowę darowizny budyn
ków parafialnych na ZSSBDNP w Dębicy47.

Wszystkie prace związane z budową nowego budynku ochronki 
ukończono wiosną 1993 r. Uroczyste poświęcenie całego obiektu od
było się 22 VI 1993 r. Z tej okazji do Rudnika przybył bp Wacław 
Swierzawski, liczne grono księży, również rudnickich rodaków, sio
stry zakonne z pobliskich placówek wraz z Matką Generalną oraz 
wiele innych zaproszonych gości i mieszkańców miasta -  wychowan
ków ochronki, a także przedstawicieli zakładów pracy, szkół,, urzę
dów, ofiarodawców i fundatorów48. Odprawiona została również uro
czysta Msza św., podczas której bp W. Świerzawski nawiązał do zna
czenia słowa „ochronka” i podkreślił ogromny trud Sióstr Służebni
czek w opiece i wychowywaniu najmłodszych.

W związku z budową ponownie pojawiła się kwestia kaplicy 
w ochronce, a konkretnie zmiany jej lokalizacji i nowej zgody na jej 
urządzenie. 2 XI 1991 r. Kuria Biskupia w Przemyślu zezwoliła na 
otwarcie kaplicy w Rudniku49, a 31 V 1993 r. pismo z pozwoleniem 
na jej urządzenie, przechowywanie w niej Najświętszego Sakramentu 
przy zachowaniu przepisów prawnych i liturgicznych oraz poświęce
nie stacji Drogi Krzyżowej wystosowano do ZSSBDNP w Dębicy50. 
Poświęcenie półpublicznej kaplicy odbyło się podczas poświęcenia 
całego budynku ochronki 22 VI 1993 r.

46 Ibidem.
47 Ibidem.
48 „Przegląd Rudnicki”, R. 5(1993), nr 13, s. 15.
49 ASSR, Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do Sióstr Służebniczek w Rudniku 
z dnia 2 XI 1991 r.
50 Ibidem, Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do ZSSBDNP w Dębicy z dnia 31 V
1993 r.
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Wszelkie trudności budowy nowej ochronki pokonywała osoba 
w pełni odpowiedzialna za prace przy powstawaniu tego budynku -  
s. Hilaria Siwek. 16 VI 1993 r. zastąpiła ją  na stanowisku przełożonej 
domu w Rudniku s. Wieńczysława Gargas. 14 IX 1993 r. ochronka zosta
ła zgłoszona w Urzędzie Miasta jako placówka niepubliczna, a władze 
miejskie zobowiązały się wspomagać finansowo jej funkcjonowanie51.

Dnia 7 V 1994 r. podjęto prace związane z wykończeniem budynku 
gospodarczego, urządzeniem i zagospodarowaniem placu zabaw dla 
dzieci oraz założeniem nowego ogrodzenia wokół tego placu. Prace te 
trwały do końca wakacji a uczestniczyli w nich ojcowie dzieci 
ochronko wych52.

Na 1996 rok przypadła 125 rocznica śmierci założyciela ZSS Edmun
da Bojanowskiego. 1 X 1996 r. w Górce Duchownej, gdzie zmarł, został 
odsłonięty jego pomnik ufundowany przez zgromadzenie. W uroczysto-

Siostry Służebniczki i wychowankowie 
przy nowym budynku ochronki w 2001 r.

51 Ibidem, Kronika ochronki, b. sygn., b. s.
52 Ibidem.
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ściach z tej okazji wzięły udział także siostry z Rudnika. 20 X 1996 r. 
dzieci z ochronki wystąpiły w Kościele z programem pieśni i recytacji 
ukazującym postać Edmunda Bojanowskiego i pracę Sióstr Służebni
czek. Modlono się także o szybką beatyfikację E. Bojanowskiego53.

W dniach 30 IV -  3 V 1998 r. w Rudniku miała miejsce uroczy
stość związana z 400 rocznicą nadania praw miejskich miastu. Bur
mistrz Waldemar Grochowski wręczył s. przełożonej dyplom uznania 
dla Sióstr Służebniczek za pracę nad dziećmi w ochronce. Kolejnym 
wyróżnieniem od władz miejskich był otrzymany 29 V 2000 r. dy
plom uznania za wkład w szerzenie kultury. Przedstawiciele Akcji 
Katolickiej i chór „Zgoda” podziękowali siostrom za pracę i ogromny 
udział w wychowaniu kolejnych pokoleń dzieci54.

Baza materialna i warunki bytowe

Pierwszy budynek ochronki Sióstr Służebniczek w Rudniku był 
drewniany i ogrzewany piecami kaflowymi. Była też podłączona zim
na woda oraz światło elektryczne. Tuż po otwarciu przedszkola, dzieci 
podzielono na dwie grupy wiekowe: młodszą i starszą. Grupa starsza 
miała do dyspozycji jadalnię oraz salę zabaw i zajęć, natomiast grupa 
młodsza bawiła się i spożywała posiłki w jednym pomieszczeniu. 
Ponadto w budynku znajdowała się ubikacja, umywalnia i korytarz, 
a w nim szatnia55. Siostry mieszkały w innym budynku znajdującym 
się tuż obok ochronki.

Początkowo ochronka była bezpłatna, a dzieci uczęszczające do 
niej przynosiły dzienne wyżywienie z domu. Zdarzało się też jednak 
i tak, że siostry „chodziły po domach” prosząc o wsparcie finansowe 
lub żywnościowe dla dzieci. Bardzo przydatne w tym względzie oka
zało się niewielkie gospodarstwo prowadzone przez siostry, które 
zajmowały się hodowlą drobiu i uprawiały ogród warzywny.

W pierwszych latach funkcjonowania placówki duże znaczenie 
miało wsparcie ze strony właścicieli ziemi rudnickiej. S. Ewangelista 
Peisert zanotowała, że hrabia Hieronim Tarnowski dawał na utrzyma
nie dzieci z ochronki co roku 6 metrów zboża (3 m. żyta, 2 m. pszeni
cy na chleb i 1 m. jęczmienia na kaszę), 20 m. ziemniaków, 2 sągi

53 Ibidem.
54 Ibidem.
55 Ibidem.

OCHRONKA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK DĘBICKICH 187

grubego drzewa oraz opłacał światło elektryczne od godz. 12 w połu
dnie do 24-tej56. Pomoc ta zaspokajała wiele potrzeb przedszkola, 
mimo to jednak była ona niewystarczająca dla wciąż rozwijającej się 
w latach 30-tych placówki. W miarę upływu czasu dzieci przynosiły 
ze sobą tylko drugie śniadanie, a w południe dostawały gorącą zupę. 
Pojawiła się więc konieczność wprowadzenia odpłatności na zakup 
żywności służącej do przygotowywania posiłków.

Do wybuchu II wojny światowej tylko dzięki usilnym staraniom 
sióstr w ochronce panowały warunki umożliwiające zapewnienie na
leżytej opieki przebywającym w niej dzieciom. Siostry same zajmo
wały się prowadzeniem domu, pracą z dziećmi i gotowaniem, czasami 
korzystały z pomocy życzliwych osób. W czasie okupacji Niemcy 
wspomagali służebniczki zawsze zapewniając im niezbędne artykuły 
żywnościowe. Podobnie wyrozumiali byli kilka lat później rosyjscy 
oficerowie dostarczając przełożonej ochronki -  s. Klaudii Wawrzy
niak potrzebne produkty do kuchni, a także drzewo. Pomoc ze strony 
obcych wojsk była tym bardziej cenna, że siostry oprócz przedszkola 
prowadziły w tym czasie kuchnię dla biednych dzieci, jak również 
kuchnię „ludową” dla podopiecznych „Caritas” -  opieki społecznej 
ludności w Rudniku. Obiady wydawano w budynku ochronki aż do 
1948 r.57, ale ponieważ liczba uczęszczających do niej w czasie wojny 
dzieci była niewielka, przestrzeń do pracy z nimi nie uległa znaczą
cemu zmniejszeniu.

W latach 50-tych dzieci korzystających z opieki w ochronce było 
już tak dużo, ze pojawiła się pilna potrzeba zdobycia stałych źródeł 
finansowania. Nie było to jednak łatwe ze względu na toczącą się 
w tym okresie walkę z komunistyczną władzą o zgodę na dalsze funk
cjonowanie przedszkola. Na pomoc materialną ze strony państwa sio
stry nie mogły więc liczyć. Jedyną ulgą było zwolnienie domu rudnic
kiego (podobnie jak i innych domów zakonnych) z podatku od nieru
chomości, podatku od lokali i redukcja podatku gruntowego do 8% 
stawki podstawowej na podstawie porozumienia między Episkopatem 
a rządem polskim58 *. Sytuacja była tym trudniejsza, że rodzice za opie-

56 Ibidem.
57 Ibidem.
58 ASSR, Pismo Przełożonej Generalnej ZSBDNP do Sióstr Służebniczek w Rudniku
z dnia 23 II 1957 r.
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kę nad dziećmi nie płacili, a siostry praktycznie pozostawały bez 
środków do życia. Z powodu tej biedy, s. Kornelia Frączek, przybyła 
do pracy w kuchni w czerwcu 1956 r., otrzymała polecenie pójścia na 
kwestę. Ludzie okazywali się niezwykłe hojni, ponieważ s. Kornelia 
„z kwesty wracała furmanką w całości załadowaną żywnością59”.

W celu poprawy ciężkich warunków higienicznych, siostry posta
nowiły zrobić przybudówkę przy ochronce, którą oddano do użytku 
we wrześniu 1971 r.60 Wszelkie wydatki związane z jej powstaniem 
pokryło Zgromadzenie Sióstr Służebniczek. Dalszy etap prac remon
towych mających na celu poprawę warunków bytowych w ochronce 
przeprowadzano w latach 70 i 80 -  tych. W budynku wprawiono wte
dy nowe, większe okna, nowe drzwi wejściowe i drzwi do kuchni, 
przebudowano ganek, zrobiono łazienkę, ubikację, ciepłą wodę, po
stawiono nowe piece kaflowe oraz pomalowano pokoje. Pod koniec 
października 1974 r. wspólna jadalnia została przerobiona na salę dla 
maluchów. Z przybudówki zrobiono szatnię i wybito nowe drzwi wej
ściowe. Poprzednia szatnia została przeznaczona na jadalnię dla star
szych dzieci oraz zajęcia artystyczno-techniczne. Dla poprawy warun
ków sanitarnych w umywalni zrobiono dla dzieci ubikacje61. Kolejny 
gruntowny remont przeprowadzono wykorzystując wakacyjną prze
rwę od zajęć z dziećmi w lipcu 1982 r. Pomalowano wtedy ściany 
obrazowo, co wykonała bezpłatnie wychowanka ochronki Krystyna 
Poparda. W maju 1983 r. podłączono gaz. Latem 1986 r. za pomocą 
gazu zaczęto ogrzewać niektóre sale ochronki, jak  również wodę62.

Dnia 21 X 1987 siostry rozpoczęły starania u władz miasta o zgodę 
na budowę nowego obiektu ochronki. Dotychczasowy budynek w du
żej części drewniany wymagał bowiem nieustannych remontów i nie 
mógł zapewnić odpowiednich warunków bytowych dla wciąż powięk
szającej się liczby dzieci korzystających z opieki sióstr. W latach 1988- 
1990 trwały intensywne prace, najpierw przy przygotowaniu placu pod 
budowę, a następnie przy wylewaniu fundamentów, murowaniu i beto
nowaniu stropu. Prace te w dużej mierze wspomagali finansowo lub 
wykonywali bezpłatnie mieszkańcy Rudnika oraz tutejsze zakłady

59 Ibidem, Kronika ochronki, b. sygn., b. s.
60 Ibidem.
61 Ibidem.
62 Ibidem.
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przemysłowe jak  np. Wikplast Las. Rodzice dzieci uczęszczających do 
ochronki utworzyli komitet, który wraz z siostrami zbierał ofiary 
(m.in. podczas „Pasterki”) przeznaczone na budowę domu ochronko- 
wego, przy czym spotykał się on z dużą życzliwością ludzi63.

W dniu 10 XII 1990 r. dzieci uroczyście przeszły do nowego bu
dynku, czemu towarzyszyła „ogromna radość z każdej zabawki, sali, 
mebli”. Wciąż jeszcze siostry mogły liczyć na ofiary pieniężne, często 
składane przez osoby z zagranicy (m.in. USA) i mieszkańców miasta 
a będące rezultatem apelu, jaki siostry złożyły m.in. na łamach lokal
nej prasy64. Jednocześnie wciąż jeszcze trwały prace przy budowie 
drugiego skrzydła budynku, budynku gospodarczego oraz wewnątrz 
przedszkola m.in. kaplicy, biblioteki i w niektórych salach.

Po zgłoszeniu działalności nowej ochronki do władz cywilnych 14 IX 
1993 r„ urząd miasta zobowiązał się wspomagać finansowo jej funkcjo
nowanie. Wiosną 1994 r. podjęto prace nad urządzeniem i zagospodaro
waniem placu zabaw dla dzieci oraz założeniem nowego ogrodzenia 
wokół tego placu w celu poprawy warunków bezpieczeństwa. 5 1 1994 r. 
placówka otrzymała telefon, przez co umożliwiony został natychmiasto
wy, bezpośredni kontakt sióstr z rodzicami dzieci, a w kwietniu 1995 r. 
ofiarodawcy ze Szwajcarii przekazali na użytek ochronki samochód65.

W dniach 15-17 XII 1997 r. miała miejsce wizytacja ochronki do
konana przez wizytator Alicję Żyrek z Kuratorium Oświaty w Tarno
brzegu. Badała ona m.in. stan pomieszczeń, w których przebywają 
dzieci, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich wyposażenie w różne 
pomoce dydaktyczne, dekoracje, zabawki, literaturę dziecięcą i peda
gogiczną. A. Żyrek pozytywnie oceniła warunki bytowe, bazę loka
lową i jakość pracy przedszkola, zwracając jedynie uwagę na małe 
sale zajęć dla grup, w których liczba dzieci przekracza 30. Wyraziła 
jednak przypuszczenie, że sytuacja ta ulegnie zmianie, gdy liczba 
wychowanków zmniejszy się w związku z niżem demograficznym. 
Podczas tej wizytacji stwierdzono także, że atmosfera panująca 
w ochronce jest przyjazna dla dzieci i mają one zapewnioną dobra 
opiekę w czasie całego pobytu66.

63 Ibidem.
64 Zob. „Przegląd Rudnicki”, R. 3( 1991), nr 7, s. 15.
65 ASSR, Kronika ochronki, b. sygn., b. s.
66 Ibidem, Notatka z wizytacji ochronki z dnia 16 I 1998 r.
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Zajęcia w nowym budynku ochronki w roku 2002

Obecnie istniejący budynek ochronki posiada dwa piętra. Na gór
nym piętrze mieszkają siostry, na dolnym znajduje się kaplica, kuch
nia, pokój gościnny i sale zajęć. Każda grupa wychowanków ma 
własną salę. Wyposażenie tych pomieszczeń w liczne dekoracje 
i środki dydaktyczne sprzyja różnorodności i atrakcyjności prowa
dzonych zajęć. Nowy obiekt spełnia wszystkie wymogi wychowaw
cze, bezpieczeństwa i sanitamo-higieniczne. Jest on przygotowany 
na 120 dzieci67.

Statut ochronki podkreśla oświatowo-wychowawczy i społeczno- 
charytatywny charakter jej działalności, przez co nie jest ona nasta
wiona na zarobek. Środki na prowadzenie przedszkola pochodzą 
obecnie z dwóch źródeł: z odpłatności rodziców i dotacji z budżetu 
gminy. Rodzice ponoszą odpłatność za zakup żywności. Przedszkole 
może pobierać dodatkową -  tzw. stałą opłatę miesięczną, która w za
leżności od potrzeb, może być przeznaczona na remonty i utrzymanie 
lokali, zakup sprzętu, utrzymanie kuchni. Wysokość opłat może być 
regulowana przez s. dyrektor indywidualnie i dostosowywana do moż-

67 Informacja Sióstr Służebniczek, „Przegląd Rudnicki”, R. 4(1992), nr 11, s. 14.
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liwości rodziny. M ogą być także stosowane zwolnienia z odpłatności 
na stałe lub czasowo. Przy ustalaniu wysokości odpłatności za wyży
wienie dzieci, s. dyrektor konsultuje się z rodzicami uwzględniając ich 
sytuację finansową68.

Wysokość dotacji z budżetu gminy na działalność ochronki określa 
art. 90 ust. 1 i 3 ustawy o systemie oświaty69. Każdego roku s. dyrek
tor kieruje wniosek do Burmistrza oraz Rady Miasta i Gminy w Rud
niku w sprawie dotacji. W piśmie tym podaje się liczbę dzieci zapisa
nych do ochronki w danym roku i określa procent tych spośród nich, 
które uczęszczają nieodpłatnie ze względu na pochodzenie z rodzin 
wielodzietnych i mało zamożnych. Ponadto wniosek zawiera szczegó
łowy plan ubiegłorocznych wydatków, planowane wydatki i przycho
dy (wpłaty od rodziców)70.

Podstawa prawna funkcjonowania ochronki

Aż do początku lat 90-tych ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebni
czek Dębickich w Rudniku nad Sanem funkcjonowała w oparciu o ze
zwolenie władz, ale bez wyraźnie określonego statusu prawnego, wiedzy 
i nadzoru Kuratorium Oświaty. Do końca II wojny światowej placówka 
działała na podstawie zgody władz międzywojennych, ustawy z 11 HI 
1932 r. o prywatnych szkołach i zakładach naukowych i wychowaw
czych (opracowanej pod kierunkiem ministra Janusza Jędrzejewicza) 
a następnie okólnika Ministra Oświaty z dnia 13 IX 1945 r.71 W lipcu 
1946 r. siostry otrzymały od Inspektoratu Oświaty w Nisku zezwolenie 
na dalsze prowadzenie ochronki. W listopadzie 1950 r. polecenie konty
nuowania pracy w ochronce przez służebniczki przysłał do proboszcza 
ks. Bronisława Banasia także ks. biskup Barda. Argument braku wystar
czających podstaw prawnych i warunków do dalszej działalności przed
szkola oraz opieki nad dziećmi pojawiał się w pismach Inspektoratu 
Oświaty w Nisku, który w latach 1957-1965 usilnie zabiegał o zamknię
cie placówki. Działania te, jak wcześniej wspomniano, zakończyły się

68 Ibidem, Statut ochronki w Rudniku nad Sanem.
69 Zob. Ustawa o systemie oświaty z 7 IX 1991 r.
70 ASSR, Wniosek do Burmistrza i Rady Miasta i Gminy z 12 X 1997 r.
71 Ibidem, Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do Urzędu do Spraw Wyznań w War
szawie z dnia 5 XII 1957 r.
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niepowodzeniem dzięki zdecydowanej postawie i licznym interwencjom 
sióstr oraz całej społeczności lokalnej, w tym rodziców dzieci.

W dniu 26 VI 1992 r. w Dębicy proboszcz ks. Edward Franuszkie- 
wicz podpisał umowę darowizny budynków parafialnych na Zgroma
dzenie Sióstr Służebniczek Dębickich. Tym samym w 70-tą rocznicę 
przybycia Sióstr Służebniczek do Rudnika uzyskały one Akt Własno
ści nowo wybudowanej ochronki72. Kiedy w czerwcu 1993 r. ten no
wy budynek przedszkola został już oddany do użytku i poświęcony 
przez biskupa Wacława Swierzawskiego, siostry rozpoczęły starania 
o zatwierdzenie placówki jako niepublicznego przedszkola.

Dnia 30 VIII 1993 r. przełożona generalna s. Celina Czechowska 
skierowała pismo do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarno
brzegu, zgłaszające do ewidencji kuratorium fakt działalności ochronki 
w Rudniku. We wrześniu 1993 r. Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu 
dokonało wpisu placówki do ewidencji szkół niepublicznych. Infor
macja w tej sprawie przesłana została 20 IX 1993 r. do Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek BDNP w Dębicy73. Od tego momentu ochronka 
w Rudniku rozpoczęła swoje funkcjonowanie już jako integralna 
część polskiego systemu oświatowego.

Dnia 5 I 1998 r. ochronka otrzymała własny statut nadany jej 
przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP. Dokument ten 
opracowany został na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 
7 IX 1991 r.74 i jest zgodny z ramowym statutem przedszkola pu
blicznego stanowiącym rozporządzenie MEN z dnia 15 II 1999 r.75 
Statut określa ramy prawne, organizacyjne i programowe funkcjo
nowania przedszkola: nazwę, typ, cel i zadania placówki, osobę 
prowadzącą, organa oraz zakres ich działania, organizację, czas 
pracy przedszkola, prawa i obowiązki pracowników oraz dzieci, 
zasady przyjmowania dzieci do ochronki, warunki ich pobytu 
w placówce, jak  również sposób uzyskiwania środków finanso
wych na prowadzenie działalności76.

72 Ibidem, Kronika ochronki, b. sygn., b. s.
73 Ibidem, Informacja Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu o wpisie ochronki do 
ewidencji z dnia 20 IX 1993 r.
74 Dz. U. Nr 67/1996, poz. 329, tekst jednolity.
75 Dz. U. Nr 2/2000, poz. 20.
76 K. K a m i ń s k a ,  Wychowanie przedszkolne w Polsce w latach dziewięćdziesią
tych, „Wychowanie w Przedszkolu”, R. 53(2000), nr 9, s. 515.
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Statut w swej części wstępnej zawiera informacje ogólne dotyczące 
nazwy przedszkola -  Ochronka Sióstr Służebniczek, jego lokalizacji 
z podaniem dokładnego adresu -  ul. Rzeszowska 27 oraz określa wła
ściciela nieruchomości, na której znajduje się placówka -  Zgromadze
nie Sióstr Służebniczek BDNP z domem generalnym w Dębicy. Jed
nocześnie podkreślono, że Siostry Służebniczki BDNP posiadają oso
bowość prawną na mocy ustawy o stosunku państwa do Kościoła Ka
tolickiego w RP z dnia 17 V 1989 r.77 a Prowincja Tarnowska Zgro
madzenia jest jednostką nadrzędną w stosunku do osoby prowadzącej 
ochronkę. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest wedle 
tegoż dokumentu Kurator Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu78.

Statut wyraźnie formułuje cele i zadania przedszkola w Rudniku, 
nakładając na niego następujące powinności:
1. pomoc rodzinie w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi;
2. zapewnienie dzieciom warunków do rozwoju osobowego, zgodnie 

z programem władz oświatowych i zasadami wychowawczymi 
zgromadzenia -  to jest w duchu katolickim i włączając metody wy
chowawcze zalecane przez założyciela zgromadzenia -  Edmunda 
Bojanowskiego;

3. wychowywanie dzieci do umiłowania Boga, Ojczyzny i szacunku 
do każdego człowieka.

Dokument poza tym stanowi, że szczególną uwagę w pracy z dzieć
mi zwraca się na te spośród nich, które potrzebują więcej pomocy, na 
sieroty, dzieci pozbawione odpowiednich warunków rodzinnych jak 
również dzieci w jakikolwiek inny sposób zaniedbane i ubogie. Wy
chowanie dzieci w ochronce winno być prowadzone w klimacie miło
ści i wiary budowanej oddziaływaniem wychowawczym w oparciu 
o indywidualne wartości osobowe każdego dziecka79. Cele i zadania 
określone w statucie są więc zgodne nie tylko ze współczesnymi zało
żeniami pedagogicznymi, ale i programem wychowawczym, którego 
orędownikiem był Edmund Bojanowski.

Postanowienia końcowe omawianego dokumentu zawierają stwier
dzenie, że prowadzenie przedszkola ma charakter działalności oświa-

77 Dz. U. Nr 29/1989, poz. 154 z póź. zm.
78 ASSR, Statut ochronki w Rudniku nad Sanem.
79 Ibidem.



194 RADOSŁAW SZTABA

towo-wychowawczej i społeczno-charytatywnej. Nie jest natomiast 
nastawione na zarobek i dlatego też nie jest działalnością gospodarczą. 
W statucie znalazło się także zastrzeżenie, że prawo nadawania go, jak 
też wprowadzania w nim zmian należy tylko i wyłącznie do organu 
prowadzącego, to jest do Sióstr Służebniczek w Rudniku w porozu
mieniu z Przełożoną Wyższą Zgromadzenia. Zatwierdzenie statutu 
ochronki w Rudniku nastąpiło dnia 10 II 1998 r. przez Przełożoną 
Prowincji Tarnowskiej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP80.

Struktura organizacyjna

Zwierzchnikiem zarówno całego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
Dębickich, jak i ochronki w Rudniku nad Sanem (od początku jej 
funkcjonowania) jest przełożona generalna. To ona koordynuje dzia
łalność zgromadzenia, a także odpowiedzialna jest za wszystkie pla
cówki Sióstr Służebniczek rozsiane po całym kraju i poza jej granica
mi. Przełożona generalna czuwa nad obejmowaniem działalnością 
opiekuńczo-wychowawczą sióstr coraz większej liczby miejscowości 
oraz dba o rozwój i zwiększenie zasięgu oddziaływania na społeczeń
stwo placówek już istniejących. Od jej decyzji uzależnione jest także 
rozpoczęcie pracy w rudnickim przedszkolu przez siostry ze stosow
nym wykształceniem i predyspozycjami (zdolności do pracy z dzieć
mi, odpowiedni wiek).

Od momentu otwarcia ochronki kierowała nią i reprezentowała 
wobec władz samorządowych, oświatowych i kościelnych siostra 
pełniąca obowiązki dyrektorki przedszkola. Początkowo była ona 
jednocześnie przełożoną wszystkich sióstr mieszkających w Rudniku. 
Pierwszą kierowniczką ochronki została s. Izabela Buczek, oddając 
już w grudniu 1932 r. tę funkcję s. Ewangeliście Peisert. W latach 30- 
tych i podczas II wojny światowej trudnego i odpowiedzialnego zada
nia kierowania placówką podejmowało się wiele sióstr. Najistotniejsze 
jednak z punktu widzenia groźby likwidacji ochronki jaka zawisła nad 
nią w latach 1957-1964 były energiczne działania przeciwko takiemu 
niebezpieczeństwu s. dyrektor Lubiny Wawrzyniak. Pełniła ona swój 
urząd przez wiele lat, od 1946 r. do 1963 r. Wszelkie trudności budo
wy nowego obiektu ochronki pokonywała w latach 1984-1993 s. Hila-

80 Ibidem.

OCHRONKA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK DĘBICKICH 195

ria Siwek81. Obecnie osobą odpowiedzialną za całokształt pracy 
przedszkola w Rudniku jest s. dyrektor i przełożona Teresa Sławęta82.

Statut ochronki jasno precyzuje zadania i obowiązki s. dyrektor. 
Należą do nich m.in.: reprezentacja interesów przedszkola, kierowanie 
jego bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą, wypełnianie 
zadań wynikających z treści statutu, odpowiednich przepisów, ustala
nie zakresu zadań dla sióstr tu pracujących, nawiązywanie współpracy 
z rodzicami, a także stwarzanie możliwie najlepszych warunków dla 
rozwoju dzieci i współdziałanie z siostrami wychowawczyniami oraz 
zatrudnionymi pracownikami. Siostra dyrektor powoływana jest przez 
przełożoną wyższą Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP83. 
Uprawniona jest również do zatrudniania i zwalniania pracowników 
ochronki, do regulowania wysokości opłat ponoszonych przez rodzi
ców dzieci, w tym do stosowania zwolnień stałych lub czasowych, 
w wypadku gdyby te opłaty wykraczały poza możliwości rodziny.

W przedszkolu pracują ponadto siostry, które prowadzą zajęcia 
z dziećmi w poszczególnych grupach wiekowych. Praktycznie do 
początku lat 90-tych siostry same wykonywały wszystkie niezbędne 
przy prowadzeniu domu prace. Każda z przybywających na rudnicką 
placówkę sióstr otrzymywała funkcję jaką miała pełnić podczas swo
jego pobytu. Oprócz opieki nad dziećmi najmłodszymi i wychowywa
nia grupy starszej, poszczególne siostry zajmowały się gotowaniem, 
prowadzeniem katechez w szkole podstawowej i szkole specjalnej, 
opieką nad Kościołem, doglądaniem ogrodu, sprzątaniem domu, przy
gotowaniem uroczystości przedszkolnych. W chwili obecnej przygo
towywanie posiłków dla dzieci i prace gospodarcze w domu należą do 
osób świeckich, które wykonują swoje usługi odpłatnie na podstawie 
umowy zawieranej z siostrą dyrektor84.

Organizację pracy przedszkola szczegółowo omawia jego statut. 
Placówka pracuje zasadniczo przez cały rok szkolny. Wyjątek stano
wią tu jednak następujące przerwy: jeden lub dwa miesiące w czasie 
wakacji, ferie zimowe (w uzgodnieniu z rodzicami) oraz okres Świąt 
Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocy. W ciągu tygodnia ochronka

81 ASSR, Kronika ochronki, b. sygn., b. s.
82 Dane za rok 2005.
83 ASSR, Statut ochronki w Rudniku nad Sanem.
84 Rozmowa z siostrą dyrektor T. Sławętąz dnia 15 XI 2004 r.
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funkcjonuje 5 dni (od poniedziałku do piątku), a jej dzienny czas pracy 
wynosi 9 godzin85. W przeszłości w okresie wakacji, ferii lub innych 
dni wolnych od zajęć, siostry często poświęcały się działalności po- 
zaochronkowej, jak np. opiece nad dziećmi z kolonii, prowadzeniu 
kuchni dla ubogich, czy przygotowaniom występów artystycznych. 
Budynek ochronki był więc wykorzystywany także do innych celów 
niż praca z dziećmi.

Dzieci do przedszkola przyjmowane są przez siostrę dyrektor. Po
winny mieć one od 3 do 6 lat, ale w wyjątkowych przypadkach przyj
mowane są także te, mające poniżej 3 lat. Decyzję w tej sprawie po
dejmują rodzice i siostra dyrektor uwzględniając możliwości rozwo
jowe dziecka. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci z rodzin zagro
żonych, niewydolnych wychowawczo, ubogich i wielodzietnych. Nie 
zawsze do ochronki uczęszczały 6-latki. Zdarzały się lata, w których 
przedszkole nie prowadziło klasy zerowej, a siostry zajmowały się 
jedynie nauczaniem katechizmu w tej grupie wiekowej. Dopiero od 
1992 r. dzieci 6-letnie uczęszczają do ochronki corocznie. Statut okre
śla, że do placówki Sióstr Służebniczek w Rudniku przyjmowane są 
w zasadzie tylko dzieci z terenu gminy, przez co nie wyklucza się 
całkowicie możliwości objęcia opieką także dzieci z gmin sąsiednich, 
szczególnie, gdy przemawia za tym indywidualna sytuacja rodziny86.

W przedszkolu prowadzone są spotkania z rodzicami o charakte
rze zarówno roboczym, jak  i okolicznościowym. Zebrania te w spo
sób nieregularny, a dyktowany zaistniałą potrzebą zwoływane były 
już w latach 30-tych. Szczególnie intensywnie konsultowano się 
z rodzicami dzieci w okresie dramatycznych zmagań z władzami 
państwa zdecydowanymi zlikwidować placówkę w Rudniku oraz 
w czasie prac prowadzonych przy budowie nowej ochronki. Spotka
nia z rodzicami odbywają się w celu wymiany informacji dotyczącej 
wychowania i formacji duchowej rodziców. Omawiane są na nich 
sprawy organizacyjne i pedagogiczne, odczytywane są również refe
raty na temat aktualnych ustaleń w dziedzinie opieki i wychowywa
nia dziecka w wieku przedszkolnym. Harmonogram i przebieg spo
tkań jest każdorazowo protokołowany. W ostatnich 10 latach funk

85 ASSR, Statut ochronki w Rudniku nas Sanem.
86 Ibidem.
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cjonowania przedszkola zebrania z rodzicami odbywały się średnio 
raz w miesiącu87.

Bardzo ważnym elementem w działalności ochronki jest ramowy 
plan dnia ustalany przez siostrę dyrektor w porozumieniu z siostrami 
wychowawczyniami. Rozkład dnia stanowi fundament, na którym 
opiera się cała organizacja pobytu dzieci w placówce Sióstr Służebni
czek. Plan dnia w chwili obecnej jest zgodny z ramowym rozkładem 
dnia, propagowanym w literaturze pedagogicznej88 i jest jednakowy 
dla każdej z czterech grup wiekowych.

W ciągu lat ramowy plan dnia ulegał częstym modyfikacjom, bo 
zmieniały się też godziny funkcjonowania ochronki, a przede wszyst
kim pory wydawania posiłków, których dzieci początkowo w ogóle 
w przedszkolu nie otrzymywały, a do wybuchu II wojny światowej 
dostawały jedynie danie obiadowe. Mimo to jednak zasadnicza kon
strukcja planu dnia z rozkładem czasu przeznaczonego na ćwiczenia 
ruchowe, spacery, zabawy i zajęcia dydaktyczno-wychowawcze pozo
stała w dużym stopniu nienaruszona. Do dzisiaj podstawowymi for
mami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są zabawy i prace dowol
ne dzieci, czynności samoobsługowe oraz zajęcia planowane przez 
opiekuna lub wychowawcę89.

Szczegółową organizację wychowania i opieki określa arkusz orga
nizacji przedszkola opracowywany przez siostrę dyrektor na dany rok 
szkolny, sporządzany do 1 IX i zatwierdzany przez przełożoną wyższą. 
Arkusz taki przesyła się do urzędu miasta celem podpisania go przez 
burmistrza, co jest wyrazem akceptacji przez władze miasta działalności 
ochronki. Dokument opisujący planowaną organizację placówki musi 
być znany również organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny 
tj. Kuratorium Oświaty z oddziałem zamiejscowym w Stalowej Woli90.

Kadra i wychowankowie

W pierwszym roku działalności ochronki opieką nad dziećmi zaj
mowały się jedynie cztery siostry. Przełożoną domu była s. Izabela 
Buczek, wychowawczynią s. Sebastiana Mędrek, a pomagała jej

87 Rozmowa z siostrą dyrektor T. Sławętąz dnia 15 XI 2004 r.
88 K. L u b o m i r s k a, Przedszkole -  rzeczywistość i szansa, Warszawa 1994, s. 159.
89 ASSR, Statut ochronki w Rudniku nad Sanem.
90 Ibidem.
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s. Maurycja Kielpikowska i od grudnia 1932 r. s. Ewangelista Peisert, 
która została kierowniczką przedszkola. Przez następne 7 lat w ochron
ce nigdy nie pracowało więcej jak trzy siostry91, a wymiana kadry 
następowała często, bo co kilka miesięcy któraś z wychowawczyń 
wyjeżdżała na inną placówkę. Podział funkcji wyglądał najczęściej 
następująco: jedna z sióstr była przełożoną domu lub pełniła obowiąz
ki dyrektorki, druga -  wychowawczyni, zajmowała się opieką nad 
dziećmi i przeprowadzaniem z nimi zajęć, trzecia natomiast pomagała 
przy dzieciach, w prowadzeniu domu i przyrządzała posiłki. Zważyw
szy na dużą w tym okresie liczbę dzieci uczęszczających do rudnickiej 
ochronki z całą pewnością można stwierdzić, że siostrom trudno było 
wykonywać w pełni wszystkie zadania opiekuńczo-wychowawcze, 
dlatego chętnie korzystały one z pomocy osób świeckich.

W chwili wybuchu II wojny światowej w ochronce pracowały trzy 
siostry: przełożona s. Elenteria -  Helena Rossowska, przybyła do Rud
nika w 1935 r., kucharka s. Kolomana -  Franciszka Robak, w Rudni
ku od 1938 r. oraz od sierpnia 1939 r. s. Hozjusza, która pomagała 
w pracy z dziećmi92. W przedszkolu, w okresie okupacji prowadzono 
jeszcze kuchnię dla biednych dzieci, ale pomimo trudności organiza
cyjnych realizacja stawianych przed placówką celów dydaktycznych 
i opiekuńczych wciąż była dla sióstr zadaniem priorytetowym.

Po wojnie kadra w ochronce uległa zmniejszeniu. Pozostała jedy
nie s. Ottona Jacoszek, do której w maju 1946 r. dołączyła s. Lubina 
Wawrzyniak, pełniąc odtąd aż do 1964 r. funkcję s. przełożonej i dy
rektor. Taka niepomyślna dla prawidłowego działania przedszkola 
sytuacja trwała wiele lat. Dopiero w czerwcu 1956 r. z Niska przyje
chała do pracy w kuchni s. Kornelia Frączek, co znacznie odciążyło 
w obowiązkach pozostałe pracujące tu osoby. Od 1 IX 1968 r. sio
stry zaczęły prowadzić katechezy dla przedszkolaków. Kolejny po 
opiece i wychowywaniu dzieci ochronkowych obowiązek nauczania 
religii również w klasach zerowych od 1977 r. spełniały już dwie 
siostry. Początkowo była to s. Waleriana Zabawska i s. Elekta Kru
pa. Katechezami objęto tym samym 100 dzieci, w tym 30 z terenu 
Rudnika Stróży. Wkrótce pod opiekę Sióstr Służebniczek pracują
cych w ochronce trafiły również dzieci niepełnosprawne. Po długiej

91 ASSR, Kronika ochronki, b. sygn., b. s.
92 Ibidem.

OCHRONKA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK DĘBICKICH 199

walce i staraniach ks. proboszcza, żeby dzieci ze Szkoły Specjalnej 
i Zakładu Wychowawczego w Rudniku mogły uczęszczać na lekcje 
religii, jak  i iść na niedzielną Mszę św., 17 XII 1980 r. odbyła się 
pierwsza katecheza dla tych dzieci. Nauczania religii podjęła się 
s. Hilaria Siwek93.

W grudniu 1978 r. dokonano wizytacji domu Sióstr Służebniczek 
w Rudniku z polecenia Kurii Biskupiej w Przemyślu. Wizytator w wy
danym 30 XII dekrecie stwierdził, że siostry mają wystarczające wa
runki materialne i opiekę duchową, są jednak przeciążone pracą, 
zwłaszcza przy całodziennym wówczas przedszkolu. Wnioskował więc 
o udzielenie im pomocy poprzez powiększenie personelu, szczególnie 
o osobę z pełnymi kwalifikacjami94.

W latach 80-tych powiększyło się grono sióstr w przedszkolu, każ
da z nich miała teraz węższy zakres obowiązków, dzięki czemu zada
nia im powierzone mogły być wykonywane znacznie efektywniej. 
W 1987 r. w ochronce było już 6 sióstr, z czego dwie pracowały 
w kuchni oraz zajmowały się domem i ogrodem, trzy wychowywały 
poszczególne grupy dzieci (najmłodszą, średnią i starszą), a jedna 
przygotowywała uroczystości przedszkolne, udzielała katechez oraz 
opiekowała się Kościołem95.

W 2004 r. pośród osób pracujących w przedszkolu było 10 sióstr, 
a także nauczyciele świeccy, którzy prowadzą lekcje języka angiel
skiego, języka niemieckiego oraz zajęcia z logopedii i rytmiki. Siostra 
dyrektor Teresa Sławęta zatrudnia również dwie panie kucharki i pra
cownika gospodarczego96. Kadra ochronki zobowiązana jest do reali
zacji statutu oraz zaleceń siostry dyrektor. Nauczyciele przedszkola 
niepublicznego nie mają praw do 5-godzinnego dnia pracy i innych 
przywilejów wynikających z ustawy — Karta Nauczyciela, a zatrud
niani są na podstawie umowy okresowej97.

Zajmując się dziećmi siostry realizują wskazania Edmunda Bojanow- 
skiego, a z pośród nich te, odnoszące się do osoby wychowawcy. Uważał 
on bowiem, że dobrym wychowawcą może być tylko człowiek powoła

93 Ibidem.
94 ASSR, Dekret powizytacyjny z 30 XII 1978 r.
95 Ibidem, Kronika ochronki, b. sygn., b. s.
96 Rozmowa z siostrą dyrektor T. Sławętąz dnia 15 XI 2004 r.
97 E. B r a ń s k a ,  Przedszkole publiczne i niepubliczne. Zasady działania, „Wycho
wanie w Przedszkolu”, R. 50(1997), nr 3, s. 267.
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ny, jako że jest to zawód trudny i wymagający ciągłych poświęceń. Za
uważył również, że podstawą działalnością wychowawcy jest poznanie 
dziecka z jego indywidualnymi problemami i potrzebami, a także środo
wiska, w którym ono wyrasta. Wychowawca powinien nauczyć się ob
serwować dzieci, wnikać w ich myśli i przewidywać możliwe trudno
ści98. Biorąc pod uwagę te poglądy Bojanowskiego siostry w swojej pra
cy mają pełną świadomość tego, że są odpowiedzialne za wszechstronny 
rozwój dziecka i jego należyte wychowanie. A wychowując dzieci od
działują także na środowisko, szczególnie na rodziny.

Edmund Bojanowski zwrócił także uwagę na konieczność ciągłego 
dokształcania się wychowawcy. Uważał on, że horyzonty myślowe na
uczyciela to jeden z ważnych czynników wpływających na dziecko. 
Zwłaszcza małe dziecko wierzy w rozum swego opiekuna i od niego 
przyjmuje pogląd na życie i jego sens99. Postulat ciągłego dokształcania 
się dotyczy również doskonalenia umiejętności pedagogicznych. Dlate
go siostry pracujące z dziećmi w rudnickiej ochronce od początku jej 
istnienia podnoszą swoje kwalifikacje poprzez studia, liczne kursy, kon
ferencje metodyczne dla nauczycieli przedszkoli, zapoznają się z naj
nowszą literaturą, są otwarte na różne formy doskonalenia organizowane 
zarówno przez zgromadzenie jak i Ośrodek Doskonalenia Pedagogicz
nego w Tarnobrzegu. Siostra dyrektor stale uczestniczy w naradach or
ganizowanych przez nadzór pedagogiczny100. Już w styczniu 1935 r. na 
kurs dokształcający dla przedszkolanek do Dębicy udały się dwie 
z trzech pracujących tam wówczas sióstr: s. Ewangelista Peisert i s. For
tunata Guss. W późniejszych latach w podobnych kursach siostry uczest
niczyły jeszcze wielokrotnie (m.in. w maju 2002 r. w Dębicy).

Ważne jest także zdobywanie przez siostry wykształcenia wyższego 
z zakresu wychowania przedszkolnego oraz udział w spotkaniach orga
nizowanych przez osoby pracujące na co dzień z dziećmi w przedszko
lach. Takie spotkanie federacyjne dla sióstr pracujących w ochronkach 
odbyło się np. w kwietniu 1997 r. w Tarnowie w Domu Prowincjonal
nym Sióstr Służebniczek Starowiejskich. Siostry z ochronki w Rudniku 
mogły podzielić się na nim swoimi doświadczeniami, problemami,

98 M. Z o ń, Wychowanie przedszkolne w ujęciu bł. Edmunda Bojanowskiego, „Pod 
Opieką Niepokalanej”, R. 13(2000), nr 139, s. 33.
99 Ibidem, s. 35.
100 ASSR, Notatka z wizytacji ochronki z dnia 16 I 1998 r.
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osiągnięciami i troskami. Podobne sympozjum odbyło się rok póź
niej101. W 2004 r. 7 z 10 sióstr z rudnickiego przedszkola posiadało 
wykształcenie wyższe, z czego 5 na kierunku pedagogicznym. Z pozo
stałych trzech, jedna była w trakcie kontynuowania studiów102. Należy 
przy tym podkreślić, że w przedszkolu niepublicznym takie formalne 
kwalifikacje nie są wymagane103. Dobre przygotowanie sióstr do pracy 
z dziećmi potwierdziła obserwacja zajęć we wszystkich grupach prze
prowadzona podczas wizytacji ochronki w grudniu 1997 r.104

Obok poglądów na powinności wychowawcy względem dziecka 
określonych w nauce Edmunda Bojanowskiego i w literaturze pedago
gicznej, siostry znają również zadania nauczyciela sprecyzowane w re
gulacjach ustawowych. Według przepisów Karty Nauczyciela wycho
wawca zobowiązany jest: realizować zadania związane z powierzonym 
mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: wycho
wawcze, opiekuńcze i dydaktyczne; wspierać każde dziecko w jego 
rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju; kształcić się i wycho
wywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji RP, 
w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 
dbać o kształtowanie u dziecka postaw moralnych i obywatelskich 
zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych 
narodów, ras i światopoglądów105. Zadania te znalazły odzwierciedle
nie w statucie jako cele realizowane przez przedszkole106.

Statut ochronki oprócz określenia szczegółowych zasad przyjmo
wania dzieci do przedszkola, warunków pobytu zapewniających bez
pieczeństwo, ochronę przed przemocą oraz poszanowanie ich godno
ści osobistej, wymienia także prawa i obowiązki dzieci. Dzieci są 
przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upo
ważnioną przez nich osobę gwarantującą pełne bezpieczeństwo. Pod
czas pobytu w ochronce traktowane są z życzliwością i podmiotowo 
w całym procesie opiekuńczo-wychowawczym, mają organizowane 
zajęcia według programu dydaktyczno-wychowawczego oraz zapew
nioną stałą opiekę. Siostra dyrektor w porozumieniu z rodzicami lub

101 Ibidem, Kronika ochronki, b. sygn., b. s.
102 Rozmowa z siostrą dyrektor T. Sławętąz dnia 15 XI 2004 r.
103 Zob. Ustawa o systemie oświaty z 7 IX 1991 r.
104 ASSR, Notatka z wizytacji ochronki z dnia 16 1 1998 r.
105 Komentarz. Ustawa Karta Nauczyciela (pr. zbiorowa), Warszawa 2003, s. 29.
106 Zob. ASSR, Statut ochronki w Rudniku nad Sanem.
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wychowawcą może skreślić dziecko z listy wychowanków z powodu 
braku predyspozycji zdrowotnych niezbędnych do prawidłowego 
rozwoju w warunkach przedszkolnych -  dla dobra samego wycho
wanka oraz innych dzieci107.

Frekwencja dzieci uczęszczających do ochronki Sióstr Służebni
czek od początku jej funkcjonowania nigdy nie przekroczyła 120 rocz
nie. Były jednak i takie lata, w których przychodziło zaledwie kilka
naście dzieci. Dane o frekwencji w latach 1932-2005 przedstawia 
poniższy wykres.

Frekwencja dzieci w latach 1932 - 2005

W 1932 r. do ochronki zostało zapisanych 101 dzieci. Ta duża 
liczba chętnych świadczy wyraźnie o potrzebie istnienia w tym cza
sie i w tutejszym środowisku tego typu placówki. W kolejnych la
tach, aż do rozpoczęcia II wojny światowej liczba dzieci uczęszcza
jących do przedszkola nie uległa znaczącemu zmniejszeniu. Rok 
1939 przyniósł z powodu zawieruchy wojennej duży spadek fre
kwencji. Do ochronki przychodziło zaledwie kilkanaście dzieci. Ten 
stan utrzymywał się aż do końca niemieckiej okupacji. Dopiero od 
1946 r. liczba dzieci systematycznie wzrastała. W 1958 r. pomimo 
decyzji władz delegalizujących działalność ochronki rodzice pozo
stawali pod opieką sióstr już 60 dzieci. Istniało wówczas także 
przedszkole miejskie, ale przyjmowało ono jedynie do 32 dzieci od

107 Ibidem.
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trzeciego roku życia, a pracowało tylko do godz. 14, podczas, gdy 
w ochronce dzieci mogły przebywać nawet do godz. 18-tej108. Przez 
następne 30 lat frekwencja wzrosła jeszcze i utrzymywała się na 
w miarę równym poziomie. Kronika Sióstr Służebniczek podaje, że 
w 1974 r. dzieci podzielone były na dwie grupy wiekowe: młodszą 
i starszą, natomiast w drugiej połowie lat 80-tych utworzono jeszcze 
grupę średniaków. Budowa nowego obiektu ochronki prowadzona 
w iatach  1989-1994 nie przeszkodziła w uczęszczaniu każdego dnia 
około 70-80 dzieci. W 1992 r. siostry objęły swoją opieką także 
6-latków, a już trzy lata później dzieci w tej grupie wiekowej było 
tak dużo, że pojawiła się konieczność zorganizowania dwóch grup 
zerowych. Do 1999 r. wychowankowie tworzyli więc w przedszkolu 
cztery następujące oddziały: 2-3-latków, 4-5-latków i dwa oddziały 
6-latków109. Warto zauważyć, że od początku działania ochronki 
opieką w niej objęte były również dzieci w wieku dwóch lat i ta 
najmłodsza grupa w 1999 r. liczyła 36 osób na 120 wszystkich. Spa
dek frekwencji w następnych latach należy tłumaczyć występującym 
również współcześnie niżem demograficznym.

W chwili obecnej ochronka Sióstr Służebniczek jest przedszkolem 
4-oddziałowym, do którego uczęszcza 95 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, 
zgrupowanych w następujące oddziały: 3-latków (21 dzieci), 4-latków 
(24 dzieci), 5-latków (27 dzieci) i 6-latków (23 dzieci). Każdy z tych 
oddziałów prowadzi jedna siostra. W grupie najmłodszych dzieci po
maga dodatkowo siostra pełniąca funkcję pomocy nauczycielki110.

Wychowankowie każdego roku biorą aktywny udział w insceniza
cjach przygotowywanych przez siostry na różne okazje. Do najczęst
szych należą: mikołajkowe spotkania, wigilia, jasełka, Dzień Babci 
i Dziadka, Dzień Matki. Poza tym dzieci uczestniczą w licznych uro
czystościach mających głównie charakter religijny. Z grupy wycho
wanek s. Bazyliany Chylińskiej w 1980 r. utworzył się zespół mu
zyczny. Dzieci nie tylko śpiewały, ale kilkoro z nich grało na gitarach 
i skrzypcach. Pierwszy publiczny występ tego zespołu miał miejsce 
8 XII 1980 r. w Kościele w Rudniku, podczas Mszy św. W następnym

108 ASSR, Pismo rodziców do Ministra Oświaty z dnia 15 XI 1958 r.
109 Ibidem, Kronika ochronki, b. sygn., b. s.
110 Dane z 2004 r. na podstawie rozmowy z siostrą dyrektor T. Slawętą z dnia 
15X1 2004 r.
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roku zespół, który wykonywał kolędy, wiersze i piosenki liczył już 
42 dziewczynki111. Wychowankowie ochronki co roku reprezentują 
także swoją placówkę np. w czasie Dni Rudnika, a ich prace pla
styczne przedstawiane są nie tylko mieszkańcom miasta ale i oko
licznych miejscowości.

Do ochronki przyjmowane są nie tylko dzieci z rodzin zagrożo
nych, biednych i wielodzietnych, ale także te z różnymi deficytami 
rozwojowymi. Na przykład w 1999 r. pośród wychowanków przed
szkola znalazły się dwie dziewczynki z zespołem Downa (w grupie 
6-latków i średniaków), a rok wcześniej uczęszczał chłopiec niepełno
sprawny ruchowo. Początkowo dzieci te nie potrafiły nawiązać kon
taktu z rówieśnikami, jednak w miarę upływu czasu m.in. dzięki spe
cjalnie ułożonemu programowi pracy z tymi dziećmi realizowanemu 
przez siostry, nauczyły się one współpracować z grupą, a nawet zor
ganizować sobie zabawę.

W ankiecie przeprowadzonej w 1999 r. wśród 25 byłych wycho
wanków ochronki Sióstr Służebniczek niemal wszyscy badani stwier
dzili, że lubili przychodzić do przedszkola, ponieważ spędzali tam 
czas w miły i atrakcyjny sposób. Ponad połowa ankietowanych oświad
czyła, że gdy przebywała w ochronce to nie tęskniła za rodzicami, 
a placówka była dla nich jakby drugim domem. Pięcioro badanych 
przyznało, że po zajęciach w szkole wciąż odwiedzało siostry wycho
wawczynie112. Także dokonana w 1997 r. wizytacja placówki, która 
wychowała przez 72 lata kilkunastu księży i kilka sióstr potwierdziła, 
że w przedszkolu panuje przyjazna dla dzieci atmosfera miłości 
i życzliwości, mają one zapewnioną właściwą opiekę w czasie całego 
pobytu, dobrze opanowały nawyki higieniczne i kulturalne, są otwarte 
i łatwo nawiązują kontakty z osobami dorosłymi113.

Zakończenie

Zapoznanie się z dziejami niepublicznego przedszkola Sióstr Słu
żebniczek umożliwiło odkrycie wielu dotychczas niezbadanych frag
mentów jej historii. Ustalone w toku pracy dane nie wyczerpują jednak 
tego zagadnienia. W dalszym ciągu istnieje wiele niejasności dotyczą

111 ASSR, Kronika ochronki, b. sygn., b. s.
112 Ibidem, Ankieta przeprowadzona przez B. Podstawek-Przybysz w 1999 r.
1,3 Ibidem, Notatka z wizytacji ochronki z dnia 16 I 1998 r.
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cych najwcześniejszych lat istnienia ochronki. Trudności w szczegó
łowym zbadaniu okresu lat 1932-1945 wiążą się z brakiem odpowied
nich materiałów źródłowych. Retrospektywna w swym charakterze 
kronika ten przedział czasowy traktuje niestety bardzo skrótowo. Nie
wiele zachowało się także pochodzących z tego okresu dokumentów. 
Wiadomo jednak, że pierwsze lata po otwarciu placówki musiały być 
bogate w ważne wydarzenia ściśle związane z codzienną pracą przed
szkola. Nawiązanie kontaktu z osobami uczestniczącymi w tym czasie 
w działalności ochronki mogłoby pomóc w ustaleniu nowych faktów. 
Część dokumentów jak np.: plan organizacji przedszkola sporządzany 
corocznie przez siostrę dyrektor, czy dzienniki zajęć mają obecnie 
charakter poufny. Poznanie zawartych w nich danych stanowiłoby 
uzupełnienie kroniki w kwestiach dotyczących ostatniego 10-lecia 
funkcjonowania przedszkola. Kontynuowanie w przyszłości pracy nad 
dziejami ochronki w Rudniku z pewnością przyczyniłoby się do roz
szerzenia zakresu posiadanej już w tym temacie wiedzy, a być może do 
postawienia nowych pytań o niezbadane jeszcze dotąd obszary.

Wnioski wyciągnięte po zapoznaniu się z funkcjonowaniem przed
szkola na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat pozwoliły zbudować 
w miarę jednolity obraz ochronki Sióstr Służebniczek. Przez wiele lat 
zmagała się ona z trudnościami materialnymi i zbyt wąską bazą loka
lową, przez co siostry nie mogły rozwinąć swojej działalności w więk
szym stopniu. Konsekwentnie dyrekcja placówki dążyła jednak do 
usprawnienia swojej pracy i polepszenia warunków bytowych. Proces 
ten odbywał się przy dużym wsparciu i życzliwości mieszkańców 
miasta. Pomijając okres wojny i kilku lat po jej zakończeniu można 
stwierdzić, że frekwencja uczęszczających do przedszkola wycho
wanków zawsze była wysoka i wynosiła średnio 70-80 dzieci rocznie. 
Niemal każdego roku dzieci brały aktywny udział w licznych uroczy
stościach. Niezwykle istotnym wydarzeniem były także zmagania 
Sióstr Służebniczek z socjalistyczną władzą reprezentowaną przez 
Wydział Oświaty i Państwową Inspekcję Sanitarną o zezwolenie na 
dalsze funkcjonowanie placówki. Podkreślić należy w tym miejscu 
przede wszystkim ogromną determinację sióstr i solidaryzowanie się 
z nimi mieszkańców miasta. Nowy budynek ochronki poświęcony 
i oddany do użytku 22 VI 1993 r. jest w chwili obecnej miejscem speł
niającym wszystkie stawiane przed placówkami przedszkolnymi wy
mogi i cieszącym się znacznym zaufaniem rudniczan.
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RADOSŁAW SZTABA

La garderie de Rudnik entretenue par les Soeurs Servantes 
de Dębica de 1932 à 2005

Résumé

L’article présente l ’histoire de la garderie de Rudnik sur le San (la région de Pod
karpacie) gérée par les soeurs de la Congrégation des Soeurs Servantes de Dębica.

Cet établissement fut créé en 1932, grâce aux démarches d’un professeur de 
l’Ecole Normale de la formation des maîtres à Rudnik: Antoni Szpila. C ’est suite à sa 
demande que les Soeurs Servantes commencèrent leur travail dans l’internat. Ensuite, 
au moment de sa liquidation, elles organisèrent dans le même bâtiment une garderie 
pour les enfants de l'école maternelle. En adéquation avec les besoins de la 
communauté locale, cette initiative fut très appréciée par les habitants de Rudnik.

Malgré une situation matérielle difficile, la garderie ne cessa de fonctionner durant 
la Seconde Guerre Mondiale. Même la politique de la République Populaire de 
Pologne, très opposée à l’éducation religieuse dans les établissements scolaires, 
n'entraîna pas sa fermeture. L’action du Département de l ’Education et du Service 
d’inspection Sanitaire de Nisko, entreprise dans les années 50 et 60, visant à 
supprimer l’école maternelle, rencontra une vive opposition non seulement de la part 
des soeurs et des pouvoirs ecclésiastiques mais aussi de la part des parents. De 
nombreuses interventions de la Curie Episcopale de Przemyśl, du Bureau Paroissial 
de Rudnik et surtout des habitants de la ville, auprès des pouvoirs locaux et centraux, 
parvinrent à obtenir le résultat escompté. Dès lors, l’établissement put fonctionner 
sans problème majeur.

La bénédiction et l’inauguration d’un nouveau bâtiment de la garderie eut lieu en 
1993. Dans la même année, le Curatorium de Tarnobrzeg inscrit la garderie dans le 
registre des écoles privées polonaises, ce qui lui permit de faire partie intégrante du 
système éducatif polonais.

Dans l ’article sont soulignés les aspects liés au fonctionnement de la garderie tels 
que: le fondement légal, la structure d’organisation, l'équipement, ainsi que les condi
tions de vie. Une autre partie de l’article est réservée aux professeurs et aux élèves de 
la maternelle. L’histoire de la garderie et de son fonctionnement, permet de constater 
que dès le début de son existence, elle remplissait efficacement ses fonctions et occu
pait une place importante parmi les établissements éducatifs de Rudnik.

RADOSŁAW SZTABA -  nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Rzeszowie. 
Absolwent historii i prawa, aktualnie studia doktoranckie na UR. W swojej pracy na
ukowej zajmuje się dziejami opieki nad dzieckiem na terenie dawnej Galicji. W przygo
towaniu rozprawa doktorska na temat ochroniarstwa Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
Starowi ej skich w archidiecezji lwowskiej o. ł. w latach 1861-1939.

KS. JÓZEF WÓLCZAŃSKI

INTERWENCJA ABPA BOLESŁAWA TWARDOWSKIEGO 
U ABPA ADAMA STEFANA SAPIEHY W 1944 ROKU 

NA RZECZ RATOWANIA POLAKÓW PRZED NAPADAMI 
NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH (MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE)

1. Wprowadzenie
Eskalacja zbrojnych wystąpień ukraińskich nacjonalistów wobec 

polskiego społeczeństwa w Małopolsce Wschodniej podczas II wojny 
światowej, musiała siłą rzeczy wywołać reakcję metropolity lwow
skiego abp Bolesława Twardowskiego (1864-1944). Pierwszą, acz 
nieskuteczną jak się okazało, próbą zażegnania bądź ograniczenia 
skutków antypolskich wystąpień była interwencja łacińskiego hierar
chy na gruncie kościelnym, a mianowicie u zwierzchnika Cerkwi 
greckokatolickiej w Polsce -  abpa Andrzeja Szeptyckiego (1860- 
1944), rezydującego również we Lwowie.

Mocnym jej akordem miała stać się wizyta abp Twardowskiego 
oraz jego biskupa pomocniczego Eugeniusza Baziaka (1890-1962) we 
lwowskiej rezydencji metropolitów unickich przy katedrze św. Jura 
w sierpniu 1941 r. Petent przekazał wówczas gospodarzowi spotkania 
prośbę o podjęcie mediacji z ukraińskimi kręgami politycznymi, od
powiedzialnymi za eksterminację polskiej ludności. W odpowiedzi na 
to, abp Szeptycki oświadczył, że nie ma wpływu na zanarchizowane 
czynniki, ale jednocześnie nie powstrzymał się od długiego historycz
nego wywodu na temat relacji polsko-ukraińskich, upatrując źródło 
ówczesnych ekscesów w błędnej polskiej polityce względem ukraiń
skiej mniejszości narodowej1.

1 Zob. dokument 1 niniejszej edycji; J. W o ł c z a ń s k i ,  Korespondencja arcybiskupa 
Bolesława Twardowskiego z arcybiskupem Andrzejem Szeptyckim w latach 1943- 
1944, „Przegląd Wschodni”, 1992/1993, z. 2, s. 475.

„Nasza Przeszłość” t. 109: 2008, s. 207-238.
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Po przejściowym opanowaniu sytuacji latem 1941 r. wskutek prze
jęcia kontroli nad Małopolską Wschodnią przez wojska i władze nie
mieckie, wróciła nadzieja na względny spokój. Ale już u progu 1943 r. 
skala mordów popełnianych na polskiej ludności przybrała niespoty
kane dotąd rozmiary. W tej sytuacji abp Twardowski podjął kolejne 
kroki, tym razem drogą korespondencyjną, aby zmobilizować metro
politę Szeptyckiego do zahamowania terroru ukraińskich nacjonali
stów. W okresie od 30 VII 1943 r. do 8 III 1944 r. wystosował do 
unickiego hierarchy trzy listy, otrzymując również tyleż pism w od
powiedzi2. Na zawarte w nich apele o wystąpienie „[...] do swoich 
wiernych i przypomnienie im piątego przykazania «nie zabijaj» [,..]”3, 
poparte zresztą katalogiem śmiertelnych ofiar rzymskokatolickiego 
duchowieństwa archidiecezji lwowskiej, abp Szeptycki odpowiedział 
odmownie. Petycje abpa Twardowskiego oddalił jako fałszywe posą
dzenia Ukraińców odnośnie do organizowania zbrojnych napadów na 
Polaków. Co więcej, nie mając sobie nic do zarzucenia w kwestii na
uczania swej owczarni zasad moralności chrześcijańskiej, domagał się 
„[...] by i wiernych łacińskiego obrządku Kościół przestrzegł przed 
niechrześcijańską polityką, przed nacjonalną nienawiścią i przelewa
niem krwi”4. Nie zrażony cyniczną postawą abp Szeptyckiego, łaciń
ski metropolita wystosował doń ostatni -  jak  się wydaje -  list w tej 
kwestii z 8 III 1944 r. Poza poszerzonym w stosunku do poprzedniego 
wykazem ofiar mordów w szeregach rzymskokatolickiego duchowień
stwa, zrezygnowany w swej bezsilności abp Twardowski prosił odbior
cę pisma, aby duchowni greckokatoliccy zabezpieczyli Najświętszy 
Sakrament w opuszczonych wskutek mordów kościołach łacińskich5.

W miarę jak abp Szeptycki coraz wyraźniej dystansował się od speł
nienia życzeń metropolity Twardowskiego, ten ostatni zwrócił się li
stownie w lutym 1944 r. o opiekę nad polską ludnością do gubernatora 
Dystryktu Galicyjskiego dr Otto Gustawa von Wächtera (1901-1949). 
Adresat pisma potwierdził odbiór przesyłki, obiecując zarazem zajęcie 
się kwestią, ale nie wiadomo czy i na czym polegała jego reakcja6.

2 J. W ó l c z a ń s k i ,  Korespondencja, s. 465-483.
3 Tamże, s. 475.
4 Tamże, s. 482.
5 Tamże, s. 483.
6 Zob. dokument 1 niniejszej edycji.
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Po wyczerpaniu dostępnych acz dość ograniczonych w dobie wojny 
środków interwencyjnych, abp Twardowski sięgnął po jeszcze jedną 
ścieżkę. Mianowicie postanowił zainteresować problemem ekstermi
nacji polskiego społeczeństwa na południowo-wschodnich Kresach 
nestora Episkopatu polskiego, krakowskiego metropolitę abp Adama 
Stefana Sapiehę (1867-1951). Skierował zatem doń w 1944 r. trzy 
listy: 8 marca, 21 marca i 13 lipca7, mające formę szczegółowych 
raportów na temat skali ludobójstwa popełnianego przez ukraińskich 
nacjonalistów na ludności polskiej. W pierwszym z wymienionych 
pism lwowski metropolita stwierdzał; „Przedstawiając Waszej Eksce
lencji jako najstarszemu w urzędzie biskupim Arcypasterzowi pol
skiemu w krótkim zarysie tragiczne położenie ludności polskiej w ar
chidiecezji lwowskiej, gorąco proszę o poczynienie kroków uznanych 
za słuszne i konieczne u wszystkich dostępnych czynników, celem 
ratowania od całkowitego zniszczenia żywiołu polskiego zamieszku
jącego od wieków tut[ejszą] ziemię; jestem bowiem przekonany, że 
wypadki wyżej opisane przestały już być zagadnieniem lokalnym, 
a stały się sprawą ogólną kościelną i polską”8.

Zarówno ciężar gatunkowy poruszonej kwestii, jak i pozycja spo- 
łeczno-kościelna abp Sapiehy, dawały nadzieję na pomyślny przełom 
w dotychczasowym impasie. Istotnie, po odebraniu drugiego z rzędu 
listu, krakowski metropolita wystosował 27 III 1944 r. pismo inter
wencyjne do szefa Generalnej Guberni dr Hansa Franka (1900-1946)9. 
Autor przytoczył w nim nazwiska kapłanów zamordowanych przez 
ukraińskich nacjonalistów oraz listę miejscowości doświadczonych 
zbrojnymi napadami tychże. Nieznane są wszakże losy owego wystą
pienia. Jednak dalsze rozszerzanie się fali mordów oraz terroryzowa
nie ludności cywilnej panicznym strachem przed zagładą, co m.in. 
rodziło decyzję ekspatriacji na ziemie zachodnie, pozwala bez cienia 
wątpliwości sądzić, iż strona niemiecka nie była zainteresowana jaką
kolwiek akcją interwencyjną.

Tymczasem, alarmowany wezwaniami metropolity lwowskiego, jak 
też przewidujący zapewne fiasko interpelacji u gubernatora Franka, 
abp Sapieha podjął bardziej skuteczną formę niesienia pomocy udrę-

7 Zob. dokumenty 1 , 2 , 4  niniejszej edycji.
8 Zob. dokument 1 niniejszej edycji.
9 Zob. dokument 6 niniejszej edycji.
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czonej na Wschodzie polskiej ludności, w tym katolickim kapłanom. 
Mianowicie 22 VI 1944 r. wystosował on odezwę do duchowieństwa 
krakowskiej archidiecezji w sprawie udzielenia azylu napływającym 
współbraciom ze Wschodu. Odwołując się w niej do chrześcijańskiej 
solidarności, ale również do poczucia wdzięczności za analogiczną 
pomoc świadczoną kilka lat wcześniej niektórym krakowskim du
chownym przez kapłanów lwowskiej archidiecezji w dobie exodusu 
na Wschód u progu II wojny, abp Sapieha był pewien pozytywnego 
odzewu10. Dodajmy, że intuicja go nie zawiodła11.

Poruszony altruistyczną postawą rządcy krakowskiego Kościoła, 
metropolita Twardowski dziękował mu listownie 13 VII 1944 r. za 
gest solidarności z ludnością Małopolski Wschodniej, polecając dal
szej jego opiece ekspatriantów oraz wyznaczając dwóch kapłanów już 
rezydujących w Krakowie na swoich delegatów ds. uchodźców12.

Na tej deklaracji prawdopodobnie zakończyła się korespondencja 
obu hierarchów w opisywanej kwestii. Niestety, nie zachowały się 
listy krakowskiego metropolity do Lwowa, co nie pozwala w pełni 
poznać reakcji abp Sapiehy na podjęty problem. Jednak zarówno pró
ba zapoznania Hansa Franka z wydarzeniami na Wschodzie z punktu 
widzenia polskiej i kościelnej racji stanu, o których z całą pewnością 
wiedział on ze źródeł niemieckich, a jeszcze bardziej praktyczne de
cyzje metropolity na gruncie krakowskim odnośnie do niesienia po
mocy uchodzącej ze Wschodu ludności polskiej, wystawiają mu dobre 
świadectwo.

* * *

10 Zob. dokument 5 niniejszej edycji.
11 Zarówno u schyłku działań wojennych, jak po ich zakończeniu, w granicach archi
diecezji krakowskiej znalazło schronienie i pracę kilkudziesięciu duchownych archi
diecezji lwowskiej obrz. łac., nie wyłączając metropolity lwowskiego abp Eugeniusza 
Baziaka, pełniącego w latach 1951-1962 obowiązki koadiutora bez prawa następstwa 
kard. A.S. Sapiehy.
12 Zob. dokument 4 niniejszej edycji.
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Publikowane tu dokumenty przechowywane są w Archiwum Kurii 
Metropolitalnej w Krakowie (dalej cyt.: AKMK), w mało przebada
nym i uporządkowanym zespole „Kancelaria 1944”. Pisane s ą w j. pol
skim, z wyjątkiem niemieckojęzycznego listu abpa Adama Stefana 
Sapiehy do Hansa Franka. Nigdy dotąd nie były wykorzystywane 
w badaniach naukowych, a tym bardziej drukowane.

W niniejszej edycji zastosowano podwójny system oznaczeń. Lite
rami alfabetu objęto w przypisach wyjaśnienia formalne, natomiast 
cyframi arabskimi -  informacje merytoryczne.

2. Edycja źródła

Dokument 1

LIST ABPA BOLESŁAWA TWARDOWSKIEGO DO ABPA ADAMA STE
FANA SAPIEHY INFORMUJĄCY O MASOWYCH MORDACH LUDNO
ŚCI POLSKIEJ PRZEZ UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW W MAŁOPOL- 
SCE WSCHODNIEJ W LATACH 1943-1944, LWÓW 8 III 1944 R.

(Oryg.: AKMK, zespół: Kancelaria 1944, bsygn.)

Lwówa, 8 marca 1944
Ekscelencjo!
Począwszy od lipca 1943 r. rozgrywają się na terytorium lwowskiej 

diecezji tragiczne wypadki napadów i mordów, których ofiarą padają 
tysiące Polaków i dziesiątki kapłanów obrz[ądku] łacińskiego].

Sprawcami tych mordów, co nie ulega żadnej wątpliwości, jest 
pewien odłam miejscowej ludności ukraińskiej, uzbrojony w nowo
czesną broń i zorganizowany pod hasłem wytępienia żywiołu polskie
go mieszkającego na tych ziemiach. Sprawcy mordów są znani, lęk 
jednak przed zemstą zamyka usta tym, którzy w innych warunkach 
bezpieczeństwa nie wahaliby się wymienić nazwisk morderców, naj
częściej mieszkańców sąsiednich osiedli.

Napady i mordy dokonywane na ludności polskiej zamieszkującej 
teren obecnego dystryktu Galicja są dalszym ciągiem zeszłorocznej 
akcji na Wołyniu, której ofiara padła prawie cała polska ludność, już

a Tekst pisany na 3,5 stronicach papieru formatu A 4 na maszynie z wyjątkiem koń
cowego akapitu. U dołu pierwszej stronicy adres odbiorcy: „Jego Ekscelencja Naj- 
przewielebniejszy Ks. Metropolita Adam Sapieha w Krakowie”.
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to wymordowana w okrutny sposób, już też zmuszona do porzucenia 
swego mienia i opuszczenia dotychczasowych siedzib i wyjazdu na 
zachód. Według dotychczas zebranych danych, straty nasze na Woły
niu w zabitych wynoszą około b'30 000‘b.

Wśród okrutnych okoliczności zamordowano dotąd 21 kapłanów: 
Bilińskiego13 w Kotowie14, Bosaka15 w Mariampolu16, Duszeńkę17 
w Hallerczynie18, Ferenca19 w Markowej20, Grzesiowskiego21 w Pisty-

b'b Nota ręką abp Bolesława Twardowskiego.
13 Biliński Władysław (1910-1943), święcenia kapłańskie w 1936 r. we Lwowie, 
1936-1938 wikariusz par. Brody, 1938-1940? katecheta w Brzeżanach, 19407-1943 
administrator par. Kotów. Zamordowany 8 IX 1943 r. przez ukraińskich nacjonali
stów na trasie Litiatyn-Kotów. J. W ó l c z a ń s k i ,  Eksterminacja narodu polskiego 
i Kościoła rzymskokatolickiego przez ukraińskich nacjonalistów w Malopolsce 
Wschodniej w latach 1939-1945. Materiały źródłowe, cz. 1, Kraków 2005, s. 73, 118- 
122; cz. 2, Kraków 2006, s. 422, 427.
14 Kotów -  wieś w pow. Brzeżany, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymskokatolic
ka należała do dekanatu w Brzeżanach.
15 Bosak Marcin (1889-1941), święcenia kapłańskie w 1914 r. we Lwowie, 1914- 
1919? wikariusz par. Halicz, 1916-1917 przebywał poza archidiec. lwowską w Prze
worsku -  diec. przemyska, 19197-1941 proboszcz w Mariampolu. Aresztowany 
9 VIII 1941 r. przez Niemców, po czym 15 VIII t.r. zwolniony. Zamordowany przez 
ukraińskich nacjonalistów 23 VIII 1941 r.; zwłoki znaleziono nad Dniestrem w „Dą- 
browej”. J. W o ł c z a ń s k i ,  Eksterminacja narodu polskiego, cz. 1, s. 289-293, 300; 
cz. 2, s. 167, 626, 628-630, 767.
16 Mariampol -  miasto w pow. i woj. Stanisławów.
17 Właściwie: Duszenko Michał (1888-1943), święcenia kapłańskie w 1911 r. we 
Lwowie, 1911-1913 wikariusz par. Brody, 1913-1920 wikariusz par. Busk, 1920- 
1923 administrator in spiritualibus tamże, 1923-1925 ekspozyt par. Chołojów, 1925- 
1929 proboszcz par. Wolica Derewlańska, 1929-1931 proboszcz par. Boków, 1931- 
1935 administrator par. Iwanówka, 1935/36 administrator par. Suchowola, 1936-1937 
administrator par. Berezowica Mała, 1937-1943 administrator par. Hallerczyn. Ota
czała go wrogość ze strony ludności ukraińskiej, nasilająca się od letnich miesięcy 
1941 r. Kilka tygodni przed wkroczeniem do wsi Niemców, musiał opuścić parafię 
i schronić się do Ponikowicy. Kościół i plebanię zajęli Ukraińcy. Pomimo anulowania 
tych poczynań przez władze niemieckie, Ukraińcy nie chcieli zwrócić zagrabionego 
mienia; proboszcz siłą więc wyegzekwował swoje prawa. Dwa lata później, nocą 
2/3 IX 1943 r. został zamordowany przez oddział ukraińskich nacjonalistów. 
J. W o ł c z a ń s k i ,  Eksterminacja narodu polskiego, cz. 1, s. 21, 24, 57-61, 501-502, 
537; cz. 2, s. 373, 446.
18 Hallerczyn -  gromada w gminie Ponikowica, pow. Brody, woj. Tarnopol; miejsco
wa parafia rzymskokatolicka należała do dekanatu w Brodach.
19 Właściwie: Ferens Mikołaj Ignacy (1894-1944), do zakonu OO. Kapucynów polskiej
prowincji wstąpił 11 II 1919 r. w Nowym Mieście, profesja uroczysta 15 II 1923 r., świę-
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niu22, Kaczorowskiego23 w Wołkowie24, Kraśnickiego25 w Jazłowcu26,
27 28 29 ™Kucaba w Bednarówce , Kuszyńskiego w Toporowie , Kwiat-

cenia kapłańskie 8 XII 1927 r. Pełnił głównie funkcję kaznodziei, rekolekcjonisty oraz 
spowiednika żeńskich zgromadzeń zakonnych; przebywał przeważnie w klasztorze war
szawskim OO. Kapucynów. Dnia 7 VII 1939 r. uzyskał indult eksklaustracyjny z zakonu, 
a 7 VII 1942 r. został inkardynowany do archidiec. lwowskiej ob. łac. W okresie 22 VIII-
I IX 1939 r. był zastępcą proboszcza par. Magierów, 7 IX 1939-12 V 1942 wikariusz par. 
Zimna Woda, 12 V 1942-15 I 1944 administrator par. Markowa. Zamordowany 15/16 I 
1944 r. przez ukraińskich nacjonalistów tamże. J. W o ł c z a ń s k i ,  Eksterminacja naro
du polskiego, cz. 1, s. 22, 107, 109, 293-296, 298-301; cz. 2, s. 373, 446.
20 Markowa -  wieś w pow. Podhajce, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymskokato
licka należała do dekanatu w Konkolnikach.
21 Grzesiowski Józef (1891-1943), święcenia kapłańskie w 1923 r. we Lwowie, 1923-1924 
okres niezidentyfikowany, 1924-1930 wikariusz-ekspozyt par. Delawa, 1930-1943 pro
boszcz par. Pistyń; po wybuchu II wojny schronił się w Krakowie (1939-1942). Do Pisty- 
nia powrócił w 1942 r. Zamordowany 24/25 VII 1943 r. przez ukraińskich nacjonalistów 
na odcinku Pistyń-Szeszory. J. W o ł c z a ń s k i ,  Eksterminacja narodu polskiego, 
cz. 1, s. 307-313; cz. 2, s. 373, 513, 519, 522, 529, 537-540, 654-655, 657.
22 Pistyń -  gmina w pow. Kosów, woj. Stanisławów; miejscowa parafia rzymskokato
licka należała do dekanatu w Kołomyi.
23 Kaczorowski Józef (1906-1944), święcenia kapłańskie w 1932 r. we Lwowie, 1932- 
1934 wikariusz par. Strusów, 1934-1944 administrator par. Wołków. Zamordowany 
9 II 1944 r. tamże przez ukraińskich nacjonalistów. J. W o ł c z a ń s k i ,  Ekstermina
cja narodu polskiego, cz. 1, s. 130-138; cz. 2, s. 373, 727-728, 822-823, 894.
24 Wołków -  wieś w pow. Przemyślany, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymsko
katolicka należała do dekanatu w Brzeżanach.
25 Kraśnicki Andrzej (1895-1943), święcenia kapłańskie w 1921 r. we Lwowie, dr teo
logii, 1921-1924 wikariusz par. Kozowa, 1924-1934 prefekt studiów w Seminarium 
Duchownym we Lwowie, 1927-1931 asystent przy Bibliotece Instytutów Teologicz
nych Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 1934-1943 proboszcz par. Jazło- 
wiec. Dn. 28 IX 1942 r. wniósł podanie do Kurii Metropolitalnej we Lwowie 
o zmianę parafii, ale nie zostało ono uwzględnione. Po nieudanej pierwszej próbie 
napadu ukraińskich nacjonalistów na plebanię w Jazłowcu, w czasie ponownej akcji 
nocą 7/8 XII 1943 r. został uprowadzony przez tychże napastników w nieznanym 
kierunku i zamordowany. Ciała nigdy nie odnaleziono. J. W o ł c z a ń s k i ,  Ekstermi
nacja narodu polskiego, cz. 1, s. 258-266, 268, 272-273, 507, 538; cz. 2, s. 77, 80, 90, 
92, 94, 102-103, 108, 117-119, 121-123, 160, 482, 507, 528, 767, 824.
26 Jazłowiec -  miasteczko w pow. Buczacz, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzym
skokatolicka była zarazem siedzibą dekanatu jazłowieckiego.
27 Kucab Wojciech -  duchowny spoza archidiec. lwowskiej, pracujący w czasie
II wojny światowej w par. Bednarówka. Zamordowany 9 II 1944 r. tamże przez ukra
ińskich nacjonalistów. Schematismus archidioecesis Leopoliensis ritfus] lat[ini] 
1943, Leopoli 1943, s. 24, 61, 66;, Schematyzm archidiecezji w Lubaczowie 1981, 
Lubaczów 1981, s. 131.
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kowskiego31 w Świrzu32, Majkę33 w Tłustym34, Pikotę35 w Pienia- 
kach36, Procyka37 w Baworowie38, Szklarczyka39 w Samkach40, Stroń-

28 Bednarówka -  gromada w pow. Nadworna, woj. Stanisławów; miejscowa parafia 
rzymskokatolicka należała do dekanatu w Stanisławowie.
29 Kuszyński Jan (1915-1944), święcenia kapłańskie w 1941 r. we Lwowie, 1941- 
1944 wikariusz par. Toporów. Zamordowany przez ukraińskich nacjonalistów; jedna 
wersja podaje datę 1 II 1944 r., inna -  14 II 1944 r. J. W o ł c z a ń s k i, Eksterminacja 
narodu polskiego, cz. 1, s. 63, 67, 179-180; cz. 2, s. 437, 445-446, 461.
30 Toporów -  miasteczko w pow. Radziechów, woj. Tarnopol; miejscowa parafia 
rzymskokatolicka należała do dekanatu w Busku.
31 Kwiatkowski Stanisław (1890-1944), święcenia kapłańskie w 1910 r. we Lwowie, 
1910-1912 wikariusz par. Buczacz, 1912-1915 wikariusz par. Złoczów, 1915-1918 
spędził w Rosji jako jeniec wojenny, 1920-1924 administrator par. Załoźce, 1924- 
1944 proboszcz par. Świrz. Dnia 14 II 1944 r. zamordowany wraz z dwoma parafia
nami przez ukraińskich nacjonalistów. Ciała nigdy nie odnaleziono. J. W o ł c z a ń - 
s k i, Eksterminacja narodu polskiego, cz. 1, s. 136-139; cz. 2, s. 374, 727, 798.
32 Świrz -  miasteczko w pow. Przemyślany, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzym
skokatolicka stanowiła zarazem siedzibę dekanatu.
33 Majka Bronisław (1913-1943), święcenia kapłańskie w 1939 r. we Lwowie, 1939- 
1943 wikariusz par. Tłuste. Zamordowany 15 IX 1943 r. tamże przez ukraińskich 
nacjonalistów. Ciała nigdy nie odnaleziono. J. W o ł c z a ń s k i ,  Eksterminacja naro
du polskiego, cz. 1, s. 274-278.
34 Tłuste -  miasto w pow. Zaleszczyki, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymskoka
tolicka należała do dekanatu w Jazłowcu.
35 Pikota Józef (1912-1944), święcenia kapłańskie w 1936 r. we Lwowie, 1936-1938 
katecheta par. Tyśmienica, 1938-1940? wikariusz par. Baworów, 19407-1944 admini
strator par. Pieniaki. Zamordowany 27 II 1944 r. tamże (inne źródło podaje datę: 22 II 
t.r.) przez ukraińskich nacjonalistów. J. W o ł c z a ń s k i ,  Eksterminacja narodu 
polskiego, cz. 1, s. 75-76.
36 Pieniaki -  gmina w pow. Brody, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymskokatolic
ka należała do dekanatu w Brodach.
37 Procyk Karol (1876-1943), święcenia kapłańskie w 1903 r. we Lwowie, 1903-1906 
wikariusz par. Husiatyn i równocześnie Zimnej Wody, 1906/07 wikariusz ad perso- 
nam par. Husiatyn i równocześnie Magierów, 1907-1908 wikariusz par. Płotycz i eks- 
pozyt par. Ihrowica, 1908/09 ekspozyt par. Ihrowica, 1910-1918 ekspozyt par. Soroc- 
ko, 1918-1943 proboszcz par. Baworów -  dekanat Tarnopol. Zamordowany 2 XI 
1943 r. przez ukraińskich nacjonalistów. J. W o ł c z a ń s k i ,  Eksterminacja narodu 
polskiego, cz. 1, s. 425-426, 429-431, 515, 539.
38 Baworów -  gmina w pow. i woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymskokatolicka 
należała do dekanatu w Tarnopolu.
39 Szklarczyk Wiktor (1879-1944), święcenia kapłańskie w 1909 r. we Lwowie, 1909- 
1912 wikariusz par. Czerwonograd i kapelan Sióstr Szarytek, 1912-1915 wikariusz 
par. Milno, 1915-1924 ekspozyt tamże, 1924-1926 ekspozyt par. Obarzańce, 1926- 
1930 proboszcz par. Budki Nieznanowskie, 1930-1933 administrator par. Turówka,
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skiego41 w Skomorochach42, Szkodzińskiego43 w Tłustym, Wierzbow
skiego44 w Byble45, Wiszniowskiego46 w Sokołówce hetmańskiej47, 
Żygla48 w Beniawie49, O. Szafrańca50 i O. Borsuka51 -  Bernardynów 
we Fradze52.

1933-1944 administrator par. Samki Dolne. Zamordowany 10 II 1944 r. tamże przez 
ukraińskich nacjonalistów. J. W o ł c z a ń s k i ,  Eksterminacja narodu polskiego, 
cz. 1, s. 25,315-317,319.
40 Właściwie: Samki Dolne -  wieś w pow. Rohatyn, woj. Stanisławów; miejscowa 
parafia rzymskokatolicka należała do dekanatu w Konkolnikach.
41 Stroński Tadeusz (1899-1943), święcenia kapłańskie w 1927 r. we Lwowie, 1927- 
1931 katecheta w Winnikach, 1931/32 wikariusz par. Sokal, 1932-1935 wikariusz par. 
Stryj i katecheta w szkole męskiej im. Królowej Jadwigi tamże, 1935/36 wikariusz 
par. Złoczów, 1937/38 przebywał we Lwowie, 1938-1943 katecheta w Cieszanowie; 
aresztowany przez Niemców, więziony był przez 6 miesięcy w Lublinie. Latem 1943 r. 
zwolniony z więzienia, objął administrację par. Skomorochy Stare. Zamordowany 
12 X 1943 r. tamże przez ukraińskich nacjonalistów. Pochowany na Cmentarzu Ły
czakowskim we Lwowie w grobowcu rodziny Szostakiewiczów. J. W o ł c z a ń s k i ,  
Eksterminacja narodu polskiego, cz. 1, s. 24, 285-286, 320-321; cz. 2, s. 767, 769, 797.
42 Skomorochy Stare -  wieś w pow. Rohatyn, woj. Stanisławów; miejscowa parafia 
rzymskokatolicka należała do dekanatu w Konkolnikach.
43 Szkodziński Stanisław (1887-1943), święcenia kapłańskie w 1912 r. we Lwowie, 
1912-1913 wikariusz par. Sokołówka, 1913-1917 wikariusz par. Toporów, 1917- 
1924? ekspozyt par. Sokołówka Hetmańska, 19247-1935 wikariusz-ekspozyt par. 
Lisowce, 1935-1944 proboszcz par. Tłuste. Zamordowany 15 IX 1943 r. tamże przez 
ukraińskich nacjonalistów. Ciała nigdy nie odnaleziono. J. W o ł c z a ń s k i ,  Ekster
minacja narodu polskiego, cz. 1, s. 274-278; cz. 2, s. 110, 778-779.
44 Wierzbowski Antoni (1905-1943), święcenia kapłańskie w 1931 r. we Lwowie, 
1931-1932 katecheta par. Łopatyn, 1932-1933 przebywał bez przydziału funkcji 
wMaksymówce, 1933-1935 kapelan klasztoru Sióstr Niepokalanek w Niżniowie, 
1935-1936 wikariusz par. Baworów, 1936-1938 administrator par. Zazdrość, 1938- 
1943 administrator par. Bybło. Zamordowany 12 X 1943 r. tamże przez ukraińskich 
nacjonalistów. J. Wołczański, Eksterminacja narodu polskiego, cz. 1, s. 285-286, 288- 
289, 320-322, 520, 539; cz. 2, s. 767, 770.
45 Bybło -  wieś w pow. Rohatyn, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymskokatolicka 
należała do dekanatu w Konkolnikach.
46 Wiszniowski Jan (1912-1944), święcenia kapłańskie w 1935 r. we Lwowie, 1935- 
1936 wikariusz par. Jazłowiec, 1936-1938 wikariusz par. Biłka Szlachecka, 1938-15 
IX 1944 wikariusz par. Stare Sioło, 15 IX 1941-28 II 1944 administrator par. Soko
łówka Hetmańska. Zamordowany 28 II 1944 r. tamże przez ukraińskich nacjonali
stów. J. W o ł c z a ń s k i ,  Eksterminacja narodu polskiego, cz. 1, s. 478-480; cz. 2, 
s. 437, 663.
47 Właściwie: Sokołówka Hetmańska -  wieś w pow. Złoczów, woj. Tarnopol.
48 Żygiel Władysław (1905-1944), święcenia kapłańskie w 1933 r. we Lwowie, 1933-1935 
katecheta w Glinianach, 1935-1944 administrator par. Bieniawa. Zamordowany wraz
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Równocześnie z powodu dokonywanych napadów i mordów zosta
ły opuszczone przez kapłanów następujące placówki duszpasterskie: 
Bruckenthal53, Tartaków54, Świtarzów55, Tamoszyn56, Wojsławice57, 
Szczytowce58, Winiatyńce59, Ponikwa60, Hallerczyn, Ruda Brodzka61, 
Suchowola62, Buszcze63, Firlejów64, Szybalin65, Mieczyszczów66, Li-

zgospodynią 13 II 1944 r. tamże przez ukraińskich nacjonalistów. J. W ó l c z a ń s k i ,  
Eksterminacja narodu polskiego, cz. 1, s. 331, 333.
49 Bieniawa -  wieś w pow. Podhajce, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymskokato
licka należała do dekanatu w Podhajcach.
50 Szafraniec Joachim (1910-1944), święcenia kapłańskie w 1934 r. w Zakonie 
0 0 .  Bernardynów, 1934-1938 przebywał w klasztorach poza granicami archidiec. 
lwowskiej, 1939-1943? wikariusz par. Krystynopol, 19437-1944 administrator par. 
Fraga. Zamordowany przez ukraińskich nacjonalistów 19 II 1944 r. tamże. J. W ó l 
c z a ń s k i ,  Eksterminacja narodu polskiego, cz. 1, s. 413-416, 418; cz. 2, s. 185, 228, 
485, 558, 582, 867-868.
51 Borsuk Witalis (1919-1944), święcenia kapłańskie w 1943 r. w Zakonie 0 0 .  Ber
nardynów, 1943-1944 wikariusz par. Fraga. Zamordowany przez ukraińskich nacjona
listów 5 II 1944 r. w drodze powrotnej ze stacji kolejowej we Fradze do klasztoru 
tamże. Ciała nigdy nie odnaleziono. J. Wólczański, Eksterminacja narodu polskiego, 
cz. 1, s. 414-416, 418; cz. 2, s. 228, 485.
52 Fraga -  wieś w pow. Rohatyn, woj. Stanisławów; miejscowa parafia rzymskokato
licka należała do dekanatu w Świrzu.
53 Bruckenthal -  wieś w pow. Rawa Ruska, woj. Lwów; miejscowa parafia rzymsko
katolicka należała do dekanatu w Bełzie.
54 Tartaków -  miasteczko w pow. Sokal, woj. Lwów; miejscowa parafia rzymskokato
licka należała do dekanatu w Bełzie.
55 Świtarzów -  wieś w pow. Sokal, woj. Lwów; miejscowa parafia rzymskokatolicka 
należała do dekanatu w Bełzie.
56 Tamoszyn -  wieś i gmina w pow. Rawa Ruska, woj. Lwów; miejscowa parafia 
rzymskokatolicka należała do dekanatu w Bełzie.
57 Wojsławice -  wieś w pow. Sokal, woj. Lwów; miejscowa parafia rzymskokatolicka 
należała do dekanatu w Bełzie.
58 Szczytowce -  wieś w pow. Zaleszczyki, woj. Tarnopol.
59 Winiatyńce -  wieś w pow. Zaleszczyki, woj. Tarnopol.
60 Ponikwa -  wieś w pow. Brody, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymskokatolicka 
należała do dekanatu w Brodach.
61 Ruda Brodzka -  wieś w pow. Brody, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymskoka
tolicka należała do dekanatu w Brodach.
62 Suchowola -  gmina w pow. Brody, woj. Tarnopol; należała do parafii rzymskokato
lickiej w Podkamieniu.
63 Buszcze -  gmina w pow. Brzeżany, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymskoka
tolicka należała do dekanatu w Brzeżanach.
64 Firlejów -  miasteczko w pow. Rohatyn, woj. Stanisławów; miejscowa parafia 
rzymskokatolicka należała do dekanatu w Brzeżanach.
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pica67, Litiatyn68, Koropiec69, Uście Zielone70, Toporów, Wolica71, 
Pieniaki, Kotów, Sokołówka hetmańska72, Horodnica73, Postołówka74, 
Bednarów75, Żurów76, Podmichale77, Wyżniany78, Pohorylce79, Za- 
dwórze80, Powitno81, Jazłowiec, Połowce82, Jabłonów kołomyjski83, 
Peczeniżyn84, Horożanka85, Konkolniki86, Markowa, Hnilcze87, Sko-

65 S?ybalin -  wieś w pow. Brzeżany, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymskokato
licka należała do dekanatu w Brzeżanach.
66 Mieczyszczów -  wieś w pow. Brzeżany, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzym
skokatolicka należała do dekanatu w Brzeżanach.
67 Właściwie: Lipica Dolna -  gmina w pow. Rohatyn, woj. Stanisławów.
68 Litiatyn -  wieś w pow. Brzeżany, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymskokato
licka należała do dekanatu w Brzeżanach.
69 Koropiec -  gmina w pow. Buczacz, woj. Tarnopol.
70 Uście Zielone -  miasteczko w pow. Buczacz, woj. Tarnopol; miejscowa parafia 
rzymskokatolicka należała do dekanatu w Buczaczu.
71 Właściwie: Wolica Derewlańska -  wieś w pow. Kamionka Strumiłowa, woj. Tar
nopol; miejscowa parafia rzymskokatolicka należała do dekanatu w Busku.
72 Właściwie: Sokołówka Hetmańska.
73 Horodnica -  gmina w pow. Kopyczyńce, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzym
skokatolicka należała do dekanatu w Czortkowie.
74 Postołówka -  wieś w pow. Kopyczyńce, woj. Tarnopol; należała do parafii rzym
skokatolickiej w Horodnicy.
75 Bednarów -  gmina w pow. i woj. Stanisławów; miejscowa parafia rzymskokatolic
ka należała do dekanatu w Dolinie.
76 Żurów -  gmina w pow. Rohatyn, woj. Stanisławów.
77 Podmichale -  gmina w pow. Kałusz, woj. Stanisławów; miejscowa parafia rzym
skokatolicka należała do dekanatu w Glinianach.
78 Wyżniany -  wieś w pow. Przemyślany, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzym
skokatolicka należała do dekanatu w Glinianach.
79 Pohorylce -  gmina w pow. Przemyślany, woj. Tarnopol.
80 Zad worze -  gmina w pow. Przemyślany, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzym
skokatolicka należała do dekanatu w Glinianach.
81 Powitno -  wieś w pow. Gródek Jagielloński, woj. Lwów; miejscowa parafia rzym
skokatolicka należała do dekanatu w Gródku Jagiellońskim.
82 Połowce -  wieś w pow. Czortków, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymskokato
licka należała do dekanatu w Jazłowcu.
83 Właściwie: Jabłonów Kołomyjski -  wieś w pow. Rohatyn, woj. Stanisławów; miej
scowa parafia rzymskokatolicka należała do dekanatu w Kołomyi.
84 Peczeniżyn -  miasto i gmina w pow. Kołomyja, woj. Tarnopol; miejscowa parafia 
rzymskokatolicka należała do dekanatu w Kołomyi.
85 Horożanka -  gmina w pow. Podhajce, woj. Tarnopol.
86 Konkolniki -  miasteczko i gmina w pow. Rohatyn, woj. Stanisławów; miejscowa 
parafia rzymskokatolicka stanowiła zarazem siedzibę dekanatu.
87 Hnilcze -  wieś w pow. Podhajce, woj. Tarnopol.
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morochy, Samki, Boków, Meducha88, Rosochowaciec89, Bieniawa90, 
Złotniki91, Zawałów92, Rasztowce93, Podkamień94, Tuczne95, Knihini- 
cze96, Fraga, Nowosielce97, Majdan Lipowiecki98 99, Zarudeczko", Bere- 
zowica m ała100, Kluwińce101, Mogilnica102, Hleszczawa103, Seme
nów104, Płaucza105, Zarudzie106, Kruhów107, Kłodno108, Rzyczki109, 
Przedrzymichy M ałe110. Razem 68 placówek duszpasterskich.

88 Meducha -  wieś w pow. i woj. Stanisławów; miejscowa parafia rzymskokatolicka 
należała do dekanatu w Konkolnikach.
89 Rosochowaciec -  wieś w pow. Podhajce, woj. Tarnopol.
90 Bieniawa -  wieś w pow. Podhajce, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymskokato
licka należała do dekanatu w Podhajcach.
91 Złotniki -  gmina w pow. Podhajce, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymskokato
licka należała do dekanatu w Podhajcach.
92 Zawałów -  gmina w pow. Podhajce, woj. Tarnopol; miejscowa parafia należała do 
dekanatu w Podhajcach.
93 Rasztowce -  wieś w pow. Skałat, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymskokato
licka należała do dekanatu w Skałacie.
94 Nie wiadomo, którą miejscowość wymienia autor listu, bowiem w archidiec. lwow
skiej istniały dwie: Podkamień Brodzki i Podkamień Rohatyński. Prawdopodobnie 
rzecz dotyczy pierwszej z nich, znanej z obecności 0 0 .  Dominikanów.
95 Tuczne -  wieś w pow. Przemyślany, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymskoka
tolicka należała do dekanatu w Świrzu.
96 Knihinicze -  miasteczko w pow. Rohatyn, woj. Stanisławów.
97 Nowosielce -  wieś w pow. Bobrka, woj. Lwów; miejscowa parafia należała do 
dekanatu w Świrzu.
98 Majdan Lipowiecki -  wieś w pow. Przemyślany, woj. Tarnopol; miejscowa parafia 
rzymskokatolicka należała do dekanatu w Złoczowie.
99 Zarudeczko -  wieś w pow. Zbaraż, woj. Tarnopol.
100 Właściwie: Berezowica Mała -  wieś w pow. Zbaraż, woj. Tarnopol; miejscowa 
parafia rzymskokatolicka należała do dekanatu w Tarnopolu.
101 Kluwińce -  wieś w pow. Kopyczyńce, woj. Tarnopol.
102 Mogilnica -  gmina w pow. Trembowla, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzym
skokatolicka należała do dekanatu w Trembowli.
103 Hleszczawa -  wieś w pow. Trembowla, woj. Tarnopol.
104 Semenów -  wieś w pow. Trembowla, woj. Tarnopol.
105 Właściwie: Płaucza Mała -  gmina w pow. Brzeżany, woj. Tarnopol; miejscowa 
parafia rzymskokatolicka należała do dekanatu w Zborowie.
106 Zarudzie -  wieś w pow. Zbaraż, woj. Tarnopol.
107 Kruhów -  wieś w pow. Złoczów, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymskokato
licka należała do dekanatu w Złoczowie.
108 Właściwie: Kłodno Wielkie -  gmina w pow. Żółkiew, woj. Lwów; miejscowa
parafia rzymskokatolicka należała do dekanatu w Żółkwi.
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W licznych miejscowościach dokonano mordów i napadów na lud
ność o[brządku] ł[acńskiego], a mianowicie: Berezowica mała -  około 
100 osób zabitych, 26 gospodarstw polskich spalonych; Buszcze -  23 
zabitych, Barysz111 -  10 zabitych, Bołszowce112 -  34 zabitych, Barsz- 
czowice113 -  32 zabitych, Bursztyn (Ludwikówka)114 -  50 zabitych, 
256 rannych, 160 gospodarstw spalonych; Bruckenthal -  16 zabitych, 
Boków115 -  35 zabitych, Bybło116 -  6 zabitych i 4 rannych, Firlejów117 
-  80 zabitych, w tym 40 osób wywleczono z kościoła rozbijając gra
natami drzwi kościelne; Fraga -  16 zabitych, Grzymałów118 -  12 zabi
tych, Hanaczów119 -  55 zabitych, 65 gospodarstw spalonych; Jabło- 
nów kołomyjski -  42 zabitych, Janów lwowski120 -  8 zabitych, Kru
hów121 -  16 zabitych, Krystynopol122 -  20 zabitych, Leszniów (Bołdu- 
ry)123 -  80 zabitych, 30 gospodarstw spalonych; Monasterzyska124 -

109 Rzyczki -  wieś w pow. Rawa Ruska, woj. Lwów; miejscowa parafia rzymskokato
licka należała do dekanatu w Żółkwi.
110 Przedrzymichy Małe -  wieś w pow. Żółkiew, woj. Lwów.
111 Barysz -  miasteczko w pow. Buczacz, woj. Tarnopol.
112 Bołszowce -  miasto w pow. Rohatyn, woj. Stanisławów; miejscowa parafia pro
wadzona przez OO. Karmelitów należała do dekanatu w Konkolnikach.
113 Barszczowice -  wieś w pow. i woj. Lwów.
114 Bursztyn -  miasto w pow. Rohatyn, woj. Stanisławów; miejscowa parafia rzym
skokatolicka należała do dekanatu w Konkolnikach.
115 Boków -  wieś w pow. Podhajce, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymskokato
licka należała do dekanatu w Konkolnikach.
116 Bybło -  wieś w pow. Rohatyn, woj. Stanisławów; miejscowa parafia rzymskokato
licka należała do dekanatu w Konkolnikach.
117 Firlejów -  miasteczko w pow. Rohatyn, woj. Stanisławów; miejscowa parafia 
rzymskokatolicka należała do dekanatu w Brzeżanach.
118 Grzymałów -  miasto w pow. Skałat, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymskoka
tolicka należała do dekanatu w Skałacie.
119 Hanaczów -  wieś w pow. Przemyślany, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzym
skokatolicka wschodziła w skład dekanatu Gliniany.
120 Właściwie: Janów k. Lwowa -  miasto w pow. Gródek Jagielloński, woj. Lwów; 
miejscowa parafia rzymskokatolicka należała do dekanatu w Gródku Jagiellońskim.
121 Kruhów -  wieś w pow. Złoczów, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymskokato
licka należała do dekanatu w Złoczowie.
122 Krystynopol -  miasteczko w pow. Sokal, woj. Lwów; lokalna parafia rzymskoka
tolicka prowadzona przez OO. Bernardynów wchodziła w skład dekanatu w Bełzie.
123 Leszniów -  gmina w pow. Brody, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymskokato
licka należała do dekanatu w Brodach.
124 Monasterzyska -  miasto w pow. Buczacz, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzym
skokatolicka należała do dekanatu w Buczaczu.
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40 zabitych, Markowa125 -  31 zabitych, Mosty W ielkie126 -  12 zabi
tych, Nadworna127 -  16 zabitych, Opryłowce128 -  26 zabitych, 30 go
spodarstw (w Netrebie129) spalonych; Podkamień rohatyński130 -  45 
zabitych, Ponikwa131 (Hucisko brodzkie132) -  23 zabitych i 30 gospo
darstw spalonych, Połowce133 -  27 zaduszonych, Ruda Brodzka134 -  
26 zabitych, Suchowola -  56 zabitych, 70 gospodarstw spalonych; 
Tartaków135 -  60 zabitych, Wojsławice -  14 zabitych, Wołosów136 -  
15 zabitych, Złotniki -  10 zabitych.

Jeszcze w sierpniu 1941, kiedy przed wkroczeniem armii niemiec
kiej, korzystając z chwilowej anarchii po ustąpieniu wojsk bolszewic
kich, dokonano w niektórych miejscowościach mordów na ludności 
polskiej, a wśród nich mordu w Sokołówce hetmańskiej137, którego 
ofuarą padło c 8 c osób, udałem się z Ks. Biskupem Eugeniuszem Ba
ziakiem138 do J[ego] E[kscelencji] X. A[ndrzeja] Szeptyckiego139

'~5 Markowa -  wieś w pow. Podhajce, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymskoka
tolicka należała do dekanatu w Konkolnikach.
126 Mosty Wielkie -  miasto w pow. Żółkiew, woj. Lwów.
127 Nadworna -  miasto powiatowe w woj. Stanisławów; miejscowa parafia rzymsko
katolicka należała do dekanatu w Stanisławowie.
'“8 Opryłowce -  wieś w pow. Zbaraż, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymskokato
licka należała do dekanatu w Tarnopolu.
129 Netreba -  wieś w pow. Zbaraż, woj. Tarnopol; należała do parafii rzymskokatolic
kiej w Opryłowcach.
130 Podkamień k. Rohatyna -  miasteczko w pow. Rohatyn, woj. Stanisławów.

Ponikwa — wieś w pow. Brody, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymskokatolic
ka należała do dekanatu w Brodach.
132 Właściwie: Hucisko Brodzkie -  wieś w pow. Brody, woj. Tarnopol; należała do 
parafii rzymskokatolickiej w Ponikwie, dekanat w Brodach.
133 Połowce -  wieś w pow. Czortków, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymskoka
tolicka należała do dekanatu w Jazłowcu.
134 Ruda Brodzka -  wieś w pow. Brody, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymsko
katolicka należała do dekanatu w Brodach.
135 Tartaków -  miasteczko w pow. Sokal, woj. Lwów; miejscowa parafia rzymskoka
tolicka należała do dekanatu w Bełzie.
136 Wołosów -  wieś w pow. Nadworna, woj. Stanisławów; miejscowa parafia rzym
skokatolicka należała do dekanatu w Stanisławowie.
137 Właściwie: Sokołówka Hetmańska.
c'c Nota ręką abp Bolesława Twardowskiego.
138 Baziak Eugeniusz (1890-1962), święcenia kapłańskie w 1912 r. w Przemyślanach,
dr teologii, 1912-1917 wikariusz par. Żółkiew, w 1917 r. powołany na kapelana woj
skowego, 1917-1918 wikariusz par. Tarnopol, 1918-1919 administrator par. Tarno
pol, 1919-1924 prefekt Seminarium Duchownego we Lwowie i katecheta szkół śred-
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i prosiłem Go o zajęcie odpowiedniego stanowiska, mogącego wpły
nąć uspokajająco na pewne czynniki w ukraińskim społeczeństwie, 
odpowiedzialne za dokonane mordy. Wówczas Ks. Metropolita 
oświadczył mi, że nie ma wpływu na tych, którzy dopuszczają się 
mordów i w długim wywodzie sięgającym w przeszłość stosunków 
polsko-ukraińskich tłumaczył mi, dlaczego takie a nie inne jest nasta
wienie ukraińskiego społeczeństwa wobec Polaków.

Kiedy w lipcu 1943 mordy dokonywane na polskiej ludności stały 
się zjawiskiem niemal powszechnym i grozić zaczęły szerokim war
stwom moich wiernych, zwróciłem się ponownie do J[ego] 
E[kscelencji] Ks. A[ndrzeja] Szeptyckiego w dwóch listach140. Odpis 
tych listów i otrzymanej odpowiedzi załączam, wstrzymując się od 
komentarzy. Dołączam też odpis listu do Ks. Metropolity Szeptyckie
go, który zmuszony byłem wysłać dnia 8 marca b.r141.

nich tamże, 1924-1931 wicerektor Seminarium Duchownego, 1931-1933 proboszcz 
kolegiaty w Stanisławowie, 1933-1944 biskup pomocniczy archidiec. lwowskiej, 
1933-1939 rektor Seminarium Duchownego we Lwowie, 1944-1962 arcybiskup 
metropolita lwowski; 26 IV 1946 r. pod naciskiem władz sowieckich opuścił Lwów 
i granice archidiecezji w obrębie ZSRR osiadając w Lubaczowie na terenie PRL-u. 
Dnia 20 IV 1951 r. mianowany -  przy zachowaniu dotychczasowych uprawnień -  
koadiutorem kard. Adama Stefana Sapiehy bez prawa następstwa w archidiec. kra
kowskiej z uprawnieniami biskupa rezydencjalnego. W grudniu 1952 r. internowany 
przez władze komunistyczne, a później aresztowany i osadzony w więzieniu krakow
skim przy ul. Montelupich, zwolniony na początku 1953 r. otrzymał zakaz powrotu do 
archidiec. krakowskiej. Do 1956 r. mieszkał w Tarnowie u swojej rodziny; na urząd 
rządcy Kościoła krakowskiego powrócił 3 XII 1956 r. Dnia 3 III 1962 r. został mia
nowany arcybiskupem metropolitą krakowskim oraz administratorem apostolskim 
archidiec. lwowskiej, ale ogłoszeniu nominacji przeszkodziła śmierć. Zmarł 15 VI 
1962 r. w Warszawie, pochowano go w Krakowie na Wawelu. J. W ó l c z a ń s k i ,  
Eksterminacja narodu polskiego, cz. 1, s. 170.
139 Szeptycki Andrzej (1860-1944), dr praw, dr teologii, po zmianie obrządku łaciń
skiego na greckokatolicki wstąpił w 1888 r. do nowicjatu OO. Bazylianów w Dobro- 
milu, a potem odbył studia filozoficzno-teologiczne w Kolegium OO. Jezuitów 
w Krakowie; święcenia kapłańskie w 1892 r. w Przemyślu. W 1896 r. objął funkcję 
ihumena klasztoru św. Onufrego we Lwowie oraz profesora teologii w bazyliańskim 
studium w Krystynopolu; 17 IX 1899 r. wyświęcony na biskupa diec. w Stanisławo
wie, 17 XII 1900 r. przeniesiony na stolicę metropolitów we Lwowie. Metropolita 
Andrzej Szeptycki. Studia i materiały, red. A. A. Z i ę b a, Kraków 1994, passim.
140 Zachowane dokumenty noszą datację: 30 VII 1943 r. i 15 X .1943 r. J. W ó l 
c z a ń s k i ,  Korespondencja, s. 471-483.
141 Jest to ostatni z zachowanych listów lwowskiego metropolity łacińskiego do abp 
Szeptyckiego w sprawie położenia kresu eksterminacji ludności polskiej przez ukraiń-
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W lutym b.r. zdecydowałem się napisać do P[ana] Gubernatora 
Wachtera142, przedstawiając mu katastrofalne stosunki bezpieczeństwa 
na terytorium dystryktu Galicji i prosiłem go o opiekę nad bezbronną 
ludnością polską. W odpowiedzi na to otrzymałem pismo -  na razie -  
w którym P[an] Gubernator zawiadamia mnie, że list mój został mu 
doręczony, sprawą się zainteresuje, a odpowiedź przyśle później. Do 
tej pory jednak odpowiedzi nie otrzymałem.

Przedstawiając Waszej Ekscelencji jako najstarszemu w urzędzie 
biskupim Arcypasterzowi polskiemu w krótkim zarysie tragiczne poło
żenie ludności polskiej w archidiecezji lwowskiej, gorąco proszę o po
czynienie kroków uznanych za słuszne i konieczne u wszystkich do
stępnych czynników, celem ratowania od całkowitego zniszczenia ży
wiołu polskiego zamieszkującego od wieków tut[ejszą] ziemię; jestem 
bowiem przekonany, że wypadki wyżej opisane przestały już być za
gadnieniem lokalnym, a stały się sprawą ogólną kościelną i polską.

d‘Z wyrazami najgłębszej czci, oddany w Chr[ystusie] sługa

+ Bolesław A[rcy]b[isku]pl43'd

skich nacjonalistów podczas II wojny światowej. J. W ó l c z a ń s k i ,  Koresponden
cja, s. 483.
142 Wächter Otto Gustaw von (1901-1949), pseud. Otto Reinhard Zuflucht, doktor 
praw, polityk niemiecki narodowości austriackiej o poglądach narodowo- 
socjal i stycznych. Od 1923 r. członek SA, od 1930 r. -  NSDAP od 1932 r. funkcjona
riusz SS w randze SS-Gruppenfiihrera, 26 IX 1939-22 I 1942 r. gubernator Dystryktu 
Krakowskiego w Generalnej Guberni, 1 II 1942—VII 1944 gubernator Dystryktu 
Galicyjskiego w GG. W 1945 r. zbiegł do Włoch, ukrywając się w Rzymie w katolic
kim kolegium pod nazwiskiem Otto Reinhard Zuflucht. Był zwolennikiem utworzenia 
przy współudziale nacjonalistów ukraińskich (Andrij Melnyk) 14 Dywizji Grenadie
rów SS-Galizien. Uczestniczył 28 IV 1943 r. we Lwowie w uroczystościach inaugu
racyjnych powstania dywizji. Źródło: pLwikipedia.org/wiki/Otto_von_JVachter -  19k.
d d Nota ręką abp Bolesława Twardowskiego.
143 Twardowski Bolesław (1864-1944), święcenia kapłańskie w 1886 r. we Lwowie, 
1888-1895 prefekt w Seminarium Duchownym we Lwowie, 1895-1901 kanclerz 
Kurii Metropolitalnej tamże, 1902-1918 proboszcz par. Tarnopol, 1918-1923 biskup 
pomocniczy archidiecezji lwowskiej i rektor Seminarium Duchownego, 1923-1944 
metropolita lwowski. Zmarł 22 XI 1944 r. we Lwowie. J. W ó l c z a ń s k i ,  Twardow
ski Bolesław, w: SBKSwP, t. 3, pr. zbiór., Lublin 1995, s. 154-156.
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Dokument 2

LIST ABPA BOLESŁAWA TWARDOWSKIEGO DO ABPA ADAMA STE
FANA SAPIEHY RELACJONUJĄCY DALSZY CIĄG EKSTERMINACJI 
POLAKÓW ZE STRONY UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW WIOSNĄ 
1944 R., LWÓW 21 III 1944 R.

(Oryg.: AKMK, zespół: Kancelaria 1944, bsygn.)

Lwów3, dnia 21 marca 1944

Ekscelencjo!
W uzupełnieniu mojego pisma z 8 III b.r., przesyłamy Waszej Eks

celencji sprawozdanie o dalszych mordach dokonanych na terytorium 
mojej diecezji. W Bobulińcach144, Bołszowcach i Podkamieniu 
Brodzkim145 zginęli Księża: Suszczyński146, Czosnek147 -  Zak[on] 
Karmelitów i Ks. Fijałkowski148 -  proboszcz z Poczajowa149.

a Tekst pisany na 1,5 stronicy papieru formatu A 4 na maszynie, z wyjątkiem końco
wego akapitu. W prawym górnym rogu karty tytułowej nota ręką archiwisty: „Mordy 
na wschodzie”. U dołu tejże karty widnieje adres odbiorcy: „Jego Ekscelencja Naj- 
przewielebniejszy Ks. Arcybiskup-Metropolita Adam Sapieha w Krakowie”.
144 Bobulińce -  wieś w pow. Buczacz, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymskoka
tolicka należała do dekanatu w Podhajcach.
145 Podkamień Brodzki -  miasteczko w pow. Brody, woj. Tarnopol.
146 Suszczyński Józef (1909-1944), święcenia kapłańskie w 1935 r. we Lwowie, 1935- 
1938 wikariusz par. Żółkiew, 1938-1944 administrator par. Bobulińce. Zamordowany 
14 III 1944 r. tamże przez ukraińskich nacjonalistów. J. W ó l c z a ń s k i ,  Ekstermi
nacja narodu polskiego, cz. 1, s. cz. 1, s. 142-144, 153, 155-156; cz. 2, s. 672.
147 Czosnek Piotr Bartłomiej (1911-1944), święcenia kapłańskie w 1935 r. w Zakonie 
OO. Karmelitów, 1935-1941 okres niezidentyfikowany, 1941-1942 wikariusz a na
stępnie proboszcz par. Wola Gułowska, 1942-1944 duszpasterz par. Bołszowce -  
archidiec. lwowska. Zamordowany 13 III 1944 r. na cmentarzu w Bołszowcach przez 
ukraińskich nacjonalistów. J. W ó l c z a ń s k i ,  Eksterminacja narodu polskiego, 
cz. l , s .  284-285.
148 Fijałkowski Stanisław (1893-1944), święcenia kapłańskie w 1916 r. w Żytomierzu; 
duchowny diec. łuckiej. W czasie II wojny światowej był proboszczem par. Poczajów. 
Jesienią 1943 r. wraz z ludnością polską Wołynia schronił się w klasztorze OO. Do
minikanów w Podkamieniu z obawy przed mordami ukraińskich nacjonalistów. Za
mordowany przez tychże w Podkamieniu 12 III 1944 r. J. W ó l c z a ń s k i ,  Ekstermi
nacja narodu polskiego, cz. 1, s. 79-82, 96-97; cz. 2, s. 684.
149 Poczajów -  miejscowość w pow. Krzemieniec, woj. Wołyń; miejscowa parafia 
rzymskokatolicka należała do diec. łuckiej.
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W Korościatynie zamordowano 78 osób, w Broszniowie150 19, 
w Wełdzirzu151 19, w Szerokim Polu152 -  par[afia] Dolina153 40, w Za- 
woniu154 -  par[afia] Dobrotwór155 44, w Chorobrowie156 -  par[afia] 
W aręż157 70, w Wojsławicach 12, w Germakówce158 -  par[afia] 
Krzywcze159 2 6, w Iwaniu pustym160 -  par[afia] Mielnica161 13, w Ru- 
blinie162 -  par[afia] Potok Złoty163 20, w Beremianach164 22, w Pod- 
kamieniu i przynależnych do tej parafii wioskach 536.

Szczególnie krwawym był mord w Podkamieniu, miejscowości 
wsławionej cudownym obrazem Matki Bożej w kościele 0 0 .  Domi
nikanów. Zamordowano tam przeszło 200 osób165. Dołączony odpis 
protokołu spisanego z O. Mikołajem Wysockim166, naocznym świad

150 Broszniów -  wieś i gmina w pow. Dolina, woj. Stanisławów; funkcjonowała tam 
kaplica z rezydującym wikariuszem.
151 Wełdzirz -  wieś i gmina w pow. Dolina, woj. Stanisławów; miejscowa parafia 
rzymskokatolicka należała do dekanatu Dolina.
152 Szerokie Pole -  gromada w gminie Rachiń, pow. Dolina, woj. Stanisławów.
153 Dolina -  miasto powiatowe, woj. Stanisławów; miejscowa parafia rzymskokatolic
ka stanowiła zarazem siedzibę dekanatu.
154 Zawonie -  wieś w pow. Kamionka Strumiłowa, woj. Tarnopol.
155 Dobrotwór -  miasteczko w pow. Kamionka Strumiłowa, woj. Tarnopol.
156 Chorobrów -  gmina w pow. Sokal, woj. Lwów.
157 Waręż -  miasteczko w pow. Sokal, woj. Lwów; miejscowa parafia rzymskokato
licka należała do dekanatu w Bełzie.
158 Germakówka -  gmina w pow. Borszczów, woj. Tarnopol.
159 Krzywcze -  wieś w pow. Borszczów, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymsko
katolicka należała do dekanatu Borszczów.
160 Właściwie: Iwanie Puste -  wieś w pow. Borszczów, woj. Tarnopol.
161 Mielnica -  miasteczko w pow. Borszczów, woj. Tarnopol; miejscowa parafia 
rzymskokatolicka należała do dekanatu w Borszczowie.
162 Rublin -  wieś w pow. Buczacz, woj. Tarnopol.
163 Potok Złoty -  miasteczko i gmina w pow. Buczacz, woj. Tarnopol; miejscowa 
parafia rzymskokatolicka należała do dekanatu w Buczaczu.
164 Beremiany -  wieś w pow. Buczacz, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymskoka
tolicka należała do dekanatu w Jazłowcu.
165 Według najnowszych badań, w okresie 12-16 III 1944 r., ukraińscy nacjonaliści 
zamordowali w Podkamieniu ponad 600 osób. H. K o m a ń  sk  i, S. S i e k i e r k a ,  
Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie 
tarnopolskim 1939-1946, Wrocław 2004, s. 87-90.
166 Wysocki Mikołaj Józef (1888-1978), święcenia kapłańskie w 1912 r. w Zakonie
OO. Dominikanów, w czasie I wojny światowej kapelan wojskowy, 1912-1915 przeby
wał w klasztorze lwowskim, 1915-1919 członek wspólnoty zakonnej w Podkamieniu,
1919-1921 wikariusz par. w Czortków, 1921-1924? katecheta par. Tyśmienica, 1924?-
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kiem tych wydarzeń, daje wstrząsający, choć niezupełny obraz okrut
nych wypadków, które rozegrały się w klasztorze OO. Dominikanów, 
miasteczku Podkamieniu i Palikrowach167, wsi inkorporowanej do 
tamt[ejszej] parafii. Według informacji O. Wysockiego, w samym 
klasztorze zginęło 100 osób, wysiedleńców z Wołynia i Polaków oko
licznych wiosek. Tak więc liczba ofiar wraz z zamordowanymi 
w Podkamieniu mieście, Palikrowach, Maliniskach168 i Czernicy169 
wynosi 536 osób.

Ogólna sytuacja na naszym terenie jest obecnie tego rodzaju, że 
o ile w najbliższym czasie władze niemieckie nie poczynią kroków 
zapewniających bezpieczeństwo ludności polskiej, niechybnie prze
ważna część tej ludności, zwłaszcza mieszkającej we wsiach i małych 
miasteczkach, zginie z ręki morderców wraz ze swoimi kapłanami.

Dlatego ponawiam naglącą prośbę o poczynienie starań u wszyst
kich dostępnych czynników, które mogłyby jeśli nie usunąć, to przy
najmniej zmniejszyć niebezpieczeństwo śmierci wśród którego żyje 
tutejsza ludność polska.

b'Z wyrazami najgłębszej czci, oddany w Ch[ry]s[tusie] sługa

+ Bolesław A[rcy]b[isku]p b

1927 przebywał w innych klasztorach poza archidiec. lwowską, 1927-1928 katecheta 
par. Bohorodczany, 1928-1935 przebywał w klasztorach poza archidiec. lwowską, 1935- 
1945 członek wspólnoty zakonnej w Podkamieniu. Po II wojnie światowej pracował 
w klasztorach w Gidlach i Borku Starym. Zmarł 14 V 1978 r. w Borku Starym. 
J. W ó l c z a ń s k i ,  Eksterminacja narodu polskiego, cz. 1, s. 77-79, 81-82, 133.
167 Palikrowy -  wieś w pow. Brody, woj. Tarnopol; należała do parafii rzymskokato
lickiej w Podkamieniu.
168 Właściwie: Maleniska -  wieś w pow. Brody, woj. Tarnopol.
169 Czernica -  wieś w pow. Brody, woj. Tarnopol; należała do parafii rzymskokatolic
kiej w Podkamieniu.
b'b Nota ręką abp B. Twardowskiego.
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Dokument 3

RELACJA O. MIKOŁAJA WYSOCKIEGO OP Z NAPADU I MORDÓW 
UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW W PARAFII PODKAMIEŃ, LWÓW 
20 III 1944 R. (Oryg.: AKMK, zespół: Kancelaria 1944, bsygn.)

Protokół3 spisany z O. Mikołajem Wysockim170, Dominikaninem, 
koop[eratorem] w Podkamieniu, zamieszkałym od r[oku] 1938 w in- 
korporowanej wsi Jaśniszcze171 (10 km od Podkamienia).

[I.] Poufnie zawiadomiony przez sekretarza gminy w Jaśniszczu 
Gnypa172 (ukraińca173), że ma być dokonany na mnie zamach morder
czy, opuściłem dnia 8 marca b.r. Jaśniszcze i zamieszkałem w klaszto
rze w Podkamieniu. Przed tym jeszcze opuścili Jaśniszcze wszyscy 
mężczyźni zagrożeni śmiercią przez tzw. partyzantów, którzy rekrutu
ją  się z ludności ukraińskiej sąsiednich wsi.. Partyzanci ci, w ciągu 
kilku dni przed wyjazdem mężczyzn z Jaśniszcza zakwaterowali się 
w domach Ukraińców i pod przewodnictwem wymienionego sekreta
rza gminy Gnypa każdej nocy szukali w domach polskich za mężczy
znami, którzy musieli się kryć, aby uniknąć śmierci.

Po wyjeździe do klasztoru w Podkamieniu, zastałem tam już licznych 
uciekinierów z Wołynia (ci mieszkali od jesieni r[oku] 1943 z probosz- 
cze[m] z Poczajowa Ks. Stanisławem] Fiałkowskim174) i mieszkańców 
sąsiednich spalonych wsi Czernica, Pańkowce175 i Bolesławów176. 
Mieszkali także w klasztorze koloniści z Maliniec177 w liczbie 30 osób. 
Największe nasilenie uciekinierów w Podkamieniu nastąpiło po wy

a Tekst pisany na maszynie na 4 str. papieru formatu A4. Dokument przechowywany 
jest w AKMK, zespół Kancelaria 1944, bsygn. Stanowi zał. do dokumentu 2, jw.
170 Por. dokument 2, przypis 166 niniejszej edycji.
171 Jaśniszcze -  wieś w pow. Brody, woj. Tarnopol.
172 Osoba niezidentyfikowana.
173 Zapis zgodnie z oryginałem; tak konsekwentnie w całym dokumencie, również 
w odniesieniu do Polaków.
174 Por. dokument 2, przypis 148 niniejszej edycji.
175 Pańkowce -  wieś w pow. Brody, woj. Tarnopol; należała do parafii rzymskokato
lickiej w Podkamieniu.
176 Bolesławów -  gromada w gminie Podkamień, pow. Brody, woj. Tarnopol; należała 
do parafii rzymskokatolickiej w Podkamieniu.
177 Błąd autora w całym dokumencie; jak wskazuje dalszy ciąg relacji, chodzi tu
o Maleniska -  wieś w pow. Brody, woj. Tarnopol.
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padkach w Suchejwoli178, gdzie zamordowano o[koło] 50 osób i spalo
no wszystkie zagrody. Mieszkali także w klasztorze mieszczanie 
z Podkamienia, przepędzając w nim szczególniej noce.

W pierwszych dniach marca b.r. przybył do Podkamienia oddział 
S.S. ochotniczej dywizji ukraińskiej, składający się mniej więcej z 150 
żołnierzy pod komendą starzyzny niemieckiej, począwszy od kaprala 
w liczbie 20 osób. Komendę sprawował kapitan niemiecki nieznanego 
mi nazwiska. Żołnierze zakwaterowali się w mieście.

Zaraz po ich przybyciu do Podkamienia, odbyła się pierwsza rewi
zja. Żołnierze otoczyli klasztor, a oficer w towarzystwie kilku szere
gowców wkroczył do klasztoru, wezwał do siebie O. Przeora Marka 
Krasa179 i zapytał o broń. O. Przeor oświadczył, że nikt broni nie po
siada, prócz mieszkającej w klasztorze straży leśnej, mającej prawo 
noszenia broni. Strażników było około 20. Do rozmowy O. Przeora 
z oficerem wmieszali się koloniści z Maliniec i po ich zeznaniach 
stwierdzających to samo, co powiedział O. Marek, rewizji nie było, 
żołnierze opuścili klasztor, a oficer pozostał na obiedzie u kolonistów 
niemieckich.

Po kilku dniach nastąpiła druga rewizja. Oficer dowodzący zażądał 
oddania broni, która według jego twierdzenia została ukryta w klasz
torze i polecił jednemu z kolonistów niemieckich za bronią szukać 
i do dwóch godzin żołnierzom oddać. Kolonista w wykonaniu tego 
polecenia znalazł 2 stare, zdezelowane karabiny, porzucone na gnoju 
i oddał je dowódcy oddziału. Równocześnie polecił dowódca opuścić 
klasztor tym wszystkim, którzy posiadają w pobliżu swoje mieszka
nia, a pozwolił pozostać bezdomnym, a więc uciekinierom z Wołynia 
i mieszkańcom spalonych wsi. Wówczas opuścili klasztor Polacy 
z Podkamienia i koloniści z Malenisk. Taki stan trwał do 11 marca.

11 marca wojsko SS. D.O.U. opuściło Podkamień i udało się w kie
runku Suchowoli i Brodów. Wówczas ludzie z Podkamienia powrócili 
z powrotem do klasztoru i tak znowu zabudowania klasztorne wypeł
niły się ludźmi w liczbie mniej więcej 1000 osób.

178 Właściwie powinno być: Suchowola -  gmina w pow. Brody, woj. Tarnopol; nale
żała do parafii rzymskokatolickiej w Podkamieniu.
179 Kras Marek (1890-1962), święcenia kapłańskie w 1915 r. w Zakonie OO. Domini
kanów, pracował w klasztorach w Podkamieniu, Żółkwi, Jezupolu, Tarnobrzegu 
¿Jarosławiu. Zmarł 22 III 1962 r. w Jarosławiu. J. W o ł c z a ń s k i ,  Eksterminacja 
narodu polskiego, cz. 1, s. 76, 78-80, 83, 92-93, 95, 99; cz. 2, s, 688, 702.
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Po południu 11 marca o[koło] 17-tej godziny zauważono, że od 
Czernicy i Pańkowiec, zbliżają się uzbrojeni w automatyczną broń 
chłopi, mniej więcej w liczbie 200 osób, którzy po uszeregowaniu się 
w Podkamieniu ruszyli na klasztor. Wówczas z klasztoru wyszli 
O. Józef Burda180 i inż[ynier] Sołtysik181 z Brodów w celu porozumie
nia się z nadchodzącą grupą uzbrojonych ludzi. W rozmowie zostali 
poinformowani, że jest to rzekomo oddział pozostający pod komendą 
niemiecką i z nią współpracujący, który posiada rozkaz zakwaterowa
nia się w klasztorze i obsadzenia wieży kościelnej. Kiedy ta grupa wraz 
z O. Józefem i P[anem] inż[ynierem] Sołtysikiem zbliżyła się do bra
my klasztornej i chciała wejść do wnętrza, wówczas bramę od we
wnątrz zabarykadowano i zbliżających się do wnętrza klasztoru nie 
wpuszczono. Po pewnych wzajemnych pertraktacjach, uzbrojeni na
pastnicy zażądali jedzenia, a gdy z okien zrzucono im chleb, słoninę 
i wódkę, udali się na organistówkę i tam zajęli kwatery. W międzycza
sie O. Józef i inż[ynier] Sołtysik powrócili do klasztoru. Kościół

180 Burda Józef (1905-1978), święcenia kapłańskie w 1936 r. we Lwowie w Zakonie 
0 0 .  Dominikanów, 1936-1939 katecheta w Czortkowie, 1939-1943 przebywał w Lu
blinie i Jarosławiu, 1943-1944 pracował w Podkamieniu; przeżył napad ukraińskich 
nacjonalistów na miejscowy klasztor wiosną 1944 r. W okresie 17 V-28 VII 1944 prze
bywał wraz z parafianami z Podkamienia w Krzemieńcu, 28 VII-31 VIII 1944 ponownie 
pracował w Podkamieniu, 31 VIII-5 X 1944 przebywał we Lwowie, 5 X 1944-29 VI 
1946 r. pracował w Żółkwi. W ramach ekspatriacji wyjechał do Gdańska, gdzie władze 
komunistyczne aresztowały go za rzekome antypaństwowe wypowiedzi w kazaniach; 
w więzieniu spędził ponad trzy lata. Później powrócił na placówkę w Gdańsku, a na
stępnie skierowano go do klasztorów w Poznaniu, Jarosławiu, Borku Starym, Gidlach 
i Warszawy. Zmarł 1 XI 1978 r. tamże. J. W ó l c z a ń s k i ,  Eksterminacja narodu 
polskiego, cz. 1, s. 77-79, 81-82; cz. 2, s. 682, 684-685, 689, 691, 699, 711.
181 Sołtysik Kazimierz (1910-1975), absolwent Wydziału Rolniczo-Leśnego Poli
techniki Lwowskiej, inżynier (1933 r.), pracownik stacji doświadczalnej nasiennictwa 
Katedry Hodowli Lasu Politechniki Lwowskiej, 1936-1937 leśniczy w Pieniakach 
w dobrach hr. Stanisława Cieńskiego, 1937-1939 leśniczy w Nadleśnictwie Lasów
Państwowych Liceum Krzemienieckiego w Liszni, 1939-1940 leśniczy w „Lescho- 
zie” w Brodach, był aresztowany i więziony przez NKWD, 1941-1943 najpierw 
pracownik Zakładu Żywicowania Ukrainśkoji Chemiczeskoji Promyszliennosti 
w rejonie Busk-Grabowa, a potem leśniczy w „Leschozie” w Brodach i w Hutniako- 
wej k. Brodów. W okresie maj 1943-kwiecień 1944 pracownik Nadleśnictwa w Pod
kamieniu oraz dowódca samoobrony klasztoru OO. Dominikanów tamże; był członkiem 
AK. W 1944 r. wstąpił do IV Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego Wojska Polskie
go. W służbie wojskowej pozostawał do 1963 r. Zmarł 27X1 1975 r. w Gdańsku- 
Oliwie. J. W ó l c z a ń s k i ,  Eksterminacja narodu polskiego, cz. 2, s. 683, 689, 699.
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i klasztor otoczono strażami, które nikogo nie wpuszczały ani nie wy
puszczały. Po spokojnej nocy w niedzielę, tj. 12 marca, rozpoczęła się 
strzelanina z karabinów do okien klasztornych, zrzucano także granaty. 
Kiedy napastnicy poczęli wyłamywać bramę klasztorną, wówczas 
z górnych okien rzucono kilka granatów, które poraniły kilka osób. 
Zabito jednego człowieka w klasztorze i zraniono jednego z komen
dantów partyzanckich. Bitwa trwała do godz[iny] 13-tej. Po g[odzinie] 
13-tej wezwano ludzi przebywających w klasztorze do wyjścia poza 
jego mury pod grozą bombardowania i rzeczywiście pod klasztor pod
jechała artyleria i tanki. Wówczas otworzono bramy klasztoru i kościo
ła, a ludzie poczęli wychodzić. Tymczasem ukryci za chatami i stodo
łami partyzanci poczęli strzelać do wychodzących, a przez otwarte 
drzwi klasztoru inni wkroczyli do wnętrza i poczęli mordować tych, 
którzy klasztoru już opuścić nie mogli. Równocześnie po mieście cho
dziły grupy partyzantów w towarzystwie niemieckich żołnierzy i mor
dowały rodziny polskie. W ten sposób zamordowano w Podkamieniu 
80 osób, w samym klasztorze zginęło mniej więcej 100 osób, wśród 
nich 3 braci zakonnych i Ks. Fiałkowski, proboszcz z Poczajowa.

W poniedziałek i we wtorek 13 i 14 marca wywożono z klasztoru 
zrabowane rzeczy. Wywieziono mniej więcej 12 fur i kilkanaście aut 
rzeczy. Wywozili partyzanci i Niemcy.

We wtorek rano, t.j. 14 marca, wójt gminy kazał zbierać trupy i po
chować je na cmentarzu we wspólnym grobie.

We wtorek po południu partyzanci obchodzili domy, legitymowali 
mieszkających i strzelali do znalezionych polaków. W ten sposób 
zginęło 20 osób.

W środę, 15 [marca -  JW], powtórzyło się to samo i znowu zginę
ły 3 osoby. Tego samego dnia wieczorem partyzanci wyjechali do 
Boratyna182.

[Dnia -  JW] 16-go, we czwartek, niektórzy ukraińcy weszli do 
opuszczonego przez partyzantów klasztoru i stwierdzili, że w ołtarzu 
wielkim pozostał cudowny obraz M[atki] Boskiej. W zakrystii zrabo
wano bieliznę kościelną i rozrzucono ornaty. W celach klasztornych 
i piwnicach leżały liczne trupy, mniej więcej 100 osób. Byli to prze-

182 Boratyn -  wieś w pow. Brody, woj. Tarnopol; należała do parafii rzymskokatolic
kiej w Ponikwie.
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ważnie starcy, kobiety z małymi dziećmi, chorzy, którzy nie mogli 
uciec z klasztoru.

[Dnia -  JW] 16 i 17 marca przyjechali do Podkamienia Niemcy 
i zakwaterowali się w mieście. O. Wysocki starając się w piątek, 
t.j. 17 marca o pozwolenie na wyjazd z Brodów w komendzie nie
mieckiej, przekonał się o wrogim nastawieniu Niemców wobec księ
dza z klasztoru z powodu stwierdzenia posiadaniu broni w klasztorze. 
O. Marek Kras, przeor klasztoru, wyjechał do Brodów jeszcze przed 
wyżej opisanymi wypadkami. Przebywający w klasztorze O. Leon 
Podgórny z bratem Marcinem wyjechali do Tarnobrzega, O. Wysocki 
do Brodów183. O. Józef pozostał w Podkamieniu i ukrywa się w domu 
ukraińskiego mieszczanina.

II. Wypadki w Palikrowach. W niedzielę, 12 marca, około 
godz[iny] 8-mej zauważyli 0 0 .  z okien klasztoru, że ciężarowe auta 
z żołnierzami niemieckimi jadą z Brodów w kierunku Podkamienia. 
Po chwilowym zatrzymaniu się, odjechały w kierunku Palikrów184, 
odległych od Podkamienia 3 km. Według zeznań gospodarzy, którzy 
zdołali uciec z Palikrów, wieś została tego dnia otoczoną przez party
zantów i żołnierzy niemieckich, którzy strzelali do wsi ze wszystkich 
stron. Po takim przygotowaniu, kazano wszystkim polakom i Ukraiń
com zgromadzić się na łące; Ukraińców oddzielono, a polaków wysie- 
czono z karabinów maszynowych w liczbie około 300 osób.

III. Maliniska185. We wtorek, 14 marca, bandy okolicznych Ukraiń
ców wyrżnęły około 20 Polaków.

IV. Czernica. W lutym zamordowano 16 polaków.

We Lwowie, dnia 20 marca 1944 

O. Mikołaj Wysocki m. p.

183 Brody -  miasto powiatowe, woj. Tarnopol.
184 Błąd autora; powinno być „na Palikrowy”.
185 Błąd w pisowni; powinno być: „Maleniskach”.
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Dokument 4

LIST ABPA BOLESŁAWA TWARDOWSKIEGO DO ABPA ADAMA STE
FANA SAPIEHY W SPRAWIE OPIEKI W KRAKOWSKIEJ ARCHIDIECE
ZJI NAD UCHODŹCAMI Z MAŁOPOLSKI WSCHODNIEJ, LWÓW 13 VII 
1944 R. (Oryg.: AKMK, zespół: Kancelaria 1944, bsygn.)

Lwów3, dnia 13 lipca 1944
Wasza Ekscelencjo!
Wydarzenia, które rozgrywają się na terenie lwowskiej archidiece

zji, zmusiły tut[ejszą] ludność do opuszczenia swoich siedzib i wyjaz
du na zachód. W ten sposób wyemigrowało około 200 000 moich 
diecezjan. Uchodźcy ci, ludzie przeważnie ubodzy, znaleźli się w bar
dzo ciężkiej sytuacji życiowej. Bezdomni, rozproszeni wśród obcych, 
pozbawieni warsztatów dotychczasowej pracy, a niejednokrotnie i ko
niecznych środków utrzymania, zdani są na pomoc tych, wśród któ
rych dostali chwilowe schronienie.

Z głębi serca pragnę wyrazić Waszej Ekscelencji podziękę, że ra
czył wraz ze swoim P. T. Duchowieństwem pospieszyć z pomocą tym 
nieszczęśliwym. Także i ludności zachodnich diecezji należy się od 
nas szczera wdzięczność za prawdziwie chrześcijańską miłość, z jaką 
przyjmuje swoich uciśnionych rodaków i chociaż uboga, nie szczędzi 
im materialnej pomocy, a życzliwością i czułym współczuciem osła
dza gorzką dolę wygnańców.

Nadchodząca jednak jesień, a po niej zima, pogorszą zapewne wa
runki życia uchodźców i utrudnią akcję pomocy.

Dlatego zwracam się do Waszej Ekscelencji z gorącą prośbą, by 
zechciał łaskawie otaczać uchodźców w dalszym ciągu Swą opieką 
oraz by zachęcił P. T. Duchowieństwo i lud Swej diecezji do pomocy 
dla nich, szczególniej w nadchodzących miesiącach jesieni i zimy.

Równocześnie nadmieniam, że sprawę uchodźców tut[ejszej] archi
diecezji poleciłem XX. Grudzieńskiemu Bolesławowi186 i Matusowi

a Tekst pisany na 1,5 stronicy papieru formatu A 4 na maszynie z wyjątkiem ostatniego 
akapitu. Na odwrocie ostatniej stronicy podłużna pieczęć: „Książęco-Metropolitalna Kuria 
w Krakowie, Nr 3402/44” i nota: „a/a 25/8 [19]44”.
186 Grudzieński Bolesław (1888-1952), święcenia kapłańskie w 1912 r. we Lwowie, 1912- 
1914 wikariusz i katecheta Kolegiaty w Stanisławowie, 1914-1918 kapelan wojskowy, 
1918-1919 chorował na hiszpankę po czym odbywał rekonwalescencję, 1919-1921 kapę-
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Władysławowi187, mieszkającym obecnie w Krakowie, ul. Batorego 4. 
Uprzejmie proszę o łaskawe udzielenie poparcia ich działalności.

Wyrazy najgłębszej czci i oddania łączę Waszej Ekscelencji, odda
ny w Ch[ry]s[tusie] sługa + Bolesław A[rcy]b[isku]p

lan szpitala wojennego we Lwowie, w 1919 r. zmienił rodowe nazwisko „Reiff’ na Gru- 
dzieński, 1921-1927 wikariusz par. św. Anny we Lwowie i notariusz Kurii Metropolital
nej, 1927-1931 wikariusz Bazyliki Metropolitalnej we Lwowie, w 1931 r. mianowany 
kanonikiem gremialnym Kapituły Metropolitalnej tamże; był działaczem Stronnictwa 
Narodowego wchodząc w skład Komitetu Głównego, w 1939 r. wybrany do rady Miej
skiej Lwowa, ale wybuch II wojny światowej uniemożliwił jej działalność. Zagrożony 
represjami sowieckimi wyjechał w 1939 r. ze Lwowa do Krakowa, gdzie pełnił m.in. 
funkcję przedstawiciela metropolity lwowskiego ds. ewakuowanego ze Wschodu ducho
wieństwa rzymskokatolickiego. W 1945 r. został członkiem Komitetu Obrony Ziem 
Wschodnich (KOZW) funkcjonującego od 1943 r. przy Stronnictwie Narodowym; aresz
towany 4 XII 1946 r. przez Urząd Bezpieczeństwa pod zarzutem przynależności do niele
galnego KOZW. Skazany 4 X 1947 r. wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w War
szawie na 6 lat więzienia, konfiskatę mienia i utratę praw publicznych oraz obywatelskich 
praw honorowych na okres 2 lat, uzyskał anulowanie kary do lat 3 na mocy ustawy o 
amnestii z 22 II 1947 r. Złożona przez skazanego rewizja 11 X 1947 r. została oddalona 21 
X t.r. Karę odbywał w więzieniach Krakowa, Warszawy i we Wronkach. Zwolniony 23 IX 
1948 r. powrócił do Krakowa, podejmując pracę duszpasterską w kościele św. Mikołaja 
oraz w Klinice Ginekologiczno-Położniczej tamże. Zmarł 31 XII 1952 r. w Krakowie. 
Odznaczony orderem „Polonia Restituta”. J. W ó l c z a ń s k i ,  Eksterminacja narodu 
polskiego, cz. 2, s. 840; J. M y s z o r , Grudzieński (Grudziński) Bolesław, w: Leksy
kon duchowieństwa represjonowanego w PRL wiatach 1945-1989, t. 3, red. J. M y -  
s z o r, Warszawa 2006, s. 67-69 (liczne braki i nieścisłości).
187 Matus Władysław (1888-1993), święcenia kapłańskie w 1913 r. we Lwowie, 1913-1915 
wikariusz par. Husiatyn, 1915-1933 administrator i proboszcz tamże; pełnił tam funkcję 
komisarza miasta (1918 r.), członka Rady Miejskiej i Powiatowej 1933-1939 proboszcz par. 
św. Elżbiety we Lwowie, 1922-1927 poseł do Sejmu z listy Związku Ludowo-Narodowego 
(ZLN), należał do Zarządu Głównego ZLN i Stronnictwa Narodowego (SN), był wicepreze
sem Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego, zamieszczał artykuły w „Ojczyźnie” i „Głosie 
Polskim”. Po wybuchu II wojny światowej opuścił w 1939 r. Lwów chroniąc się w General
nej Guberni, gdzie w Krakowie uczestniczył w konspiracyjnej działalności prezydium SN; 
poszukiwany przez gestapo, NKWD i UB ukrywał się pod nazwiskiem ks. Józefa Malkiewi
cza w Krakowie i Częstochowie, a od 1947 r. na terenie diec. włocławskiej; tam pełnił funk
cję administratorów par. Bobrowniki oraz par. Przedcze, 1978-1993 emeryt zamieszkały 
w Czamowąsie. W 1993 r. odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 
za zasługi na polu pracy duszpasterskiej i społecznej. Schematismus archidioecesis Leopo- 
liensis ritus ładni pro anno Domini 1914-1939, Leopoli 1914-1939, passim; A. P o n i ń - 
s k i, Krzyż Komandorski dla 105-letniego kapłana, „Słowo. Dziennik Katolicki”, 
1(1993), nr 67, s. 4; C. B r z o z a , Matus Władysław, w: Kto był kim w Drugiej Rzeczy
pospolitej, red. J. M. M a j c h r o w s k i ,  Warszawa 1994, s. 363-364.
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Dokument 5

ODEZWA ABPA ADAMA STEFANA SAPIEHY DO DUCHOWIEŃSTWA 
ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY 
KAPŁANOM-UCHODŹCOM Z ARCHIDIECEZJI LWOWSKIEJ OBRZ. 
ŁAC., KRAKÓW 22 VI 1944 R.

(Oryg.: AKMK, zespół: Kancelaria 1944, bsygn.)

L. 2986/44a

Wobec wypadków oburzających, jakie rozgrywają się na wschodnich 
ziemiach naszego kraju, gdzie ginie mordowana ludność polska, wielu 
także współbraci kapłanów jest zmuszonych szukać u nas oparcia i moż
liwości do życia. Nasza Archidiecezja już dała dowody wielokrotnie 
miłosierdzia dla wysiedlonych kapłanów z różnych stron kraju i po na
szych parafiach również wielu kapłanów zakonnych przebywa.

Połowa naszej Archidiecezji jest dla Nas nieprzystępna. Mimo tego 
położenia tak bardzo ograniczającego nasze możliwości, nie możemy jed
nak nie wyciągnąć ręki z pomocą do tych nieszczęśliwych braci naszych ze 
wschodu. O udzieleniu im jeszcze jakich posad w duszpasterstwie nie mo
że być mowy. Jedynie tylko możemy postarać się, by oni znaleźć mogli 
dach nad głową i sposób do przeżycia tych ciężkich czasów.

Dzięki Bogu, dotychczas nie ucierpieliśmy tyle, co inni. Dlatego też 
zwracamy się do WW. Księży, by zechcieli nam donieść, czy w ich 
parafii bez obciążenia ludności mógłby jaki kapłan przy waszej pomocy 
znaleźć przytułek, byśmy mogli zgłaszających się tam skierować.

Ufamy sercu Waszemu, Kochani Bracia Kapłani, że szybko odpo
wiecie Naszemu wezwaniu, pomni również tego, że wielu z Was 
przed paru laty korzystało z gościny tychże dziś tak srogo dotkniętych 
współbraci i że Wy też serdecznie ich przyjmiecie.

Z Książęco-Metropolitalnej Kurii + Adam Stefan188
w Krakowie, dnia 22 czerwca 1944 r. Książę Metropolita

a Tekst pisany na maszynie na Vi stronicy papieru formatu A 4. W lewym górnym 
rogu podłużna pieczęć: „Książęco-Metropolitalna Kuria w Krakowie”.
188 Sapieha Adam Stefan (1867-1951), święcenia kapłańskie w 1893 r. we Lwowie, dr prawa 
kanonicznego, 1897-1901 wicerektor Seminarium Duchownego we Lwowie, 1901-1902 bez 
zatrudnienia, 1902-1911 kanonik gremialny Kapituły Metropolitalnej we Lwowie, 1906-1911 
sekretarz osobisty Piusa X w Rzymie, 1911-1951 biskup diecezji krakowskiej, w 1925 r. 
arcybiskup metropolita, w 1946 r. kardynał-prezbiter. K. K r a s o w s k i ,  Biskupi katoliccy 
II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny, Poznań 1996, s. 216-224.
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Dokument 6

LIST ABPA ADAMA STEFANA SAPIEHY DO GUBERNATORA HAN
SA FRANKA W SPRAWIE POŁOŻENIA KRESU EKSTERMINACJI 
LUDNOŚCI POLSKIEJ Z RĄK UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW W 
MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ, KRAKÓW 27 III 1944 R.

(Oryg.: AKMK, zespół: Kancelaria 1944, bsygn.)

Exzellenz189,

189 Przekład w j. polskim z uwzględnieniem poprawnych nazw własnych, podanych 
błędnie w oryginale: „Ekscelencjo! Dojstojna [Wasza -  JW] Ekscelencja musiał być 
powiadomiony o haniebnych aktach przemocy popełnionych przez Ukraińców na 
bezbronnej ludności polskiej na wschodnich terenach Generalnej Guberni. Na usilną 
prośbę arcybiskupa lwowskiego, pozwalam sobie dać Dostojnej [Waszej -  JW] Eks
celencji krótki przegląd dotyczący masowych morderstw popełnionych w ostatnich 
miesiącach na polskiej ludności i ich kapłanach. Tylko w archidiecezji lwowskiej 
zostali dotychczas w sposób okrutny zamordowani następujący księża rzymskokato
liccy: Biliński w Kotowie, Bosak w Mariampolu, Duszenko w Hallerczynie, Ferens 
w Markowej, Grzesiowski w Pistyniu, Kaczorowski w Wołkowie, Kraśnicki w Ja- 
złowcu, Kucab w Bednarówce, Kuszyński w Toporowie, Kwiatkowski w Świrzu, 
Majka w Tłustem, Pikota w Pieniakach, Procyk w Baworowie, Szklarczyk w Sam
kach, Stroński w Skoromochach, Szkodziński w Tłustem, Wierzbowski w Byble, 
Wiszniowski w Sokołówce Hetmańskiej, Żygiel w Bieniawie, 0[jciec] Szafraniec 
i Ofjciec] Borsuk -  Bernardyni we Fradze, 0[jciec] Suszczyński i Ofjciec] Czosnek -  
Karmelici i Fiałkowski -  proboszcz w Poczajowie. Zaczęto już mordować w diecezji 
przemyskiej księży rzymskokatolickich; ostatnio został zamordowany proboszcz 
w Jaworowie. Z powodu tych zajść musiało już wielu rzymskokatolickich księży 
opuścić swoje parafie; w tej chwili są następujące parafie bez duszpasterzy: Brucken- 
thal, Tartaków, Switarzów, Tamoszyn, Wojsławice, Szczytowce, Winiatyńce, Poni- 
kwa, Hallerczyn, Ruda Brodzka, Suchowola, Buszcze, Firlejów, Szybalin, Mieczysz- 
czów, Lipica, Litiatyn, Koropiec, Uście Zielone, Toporów, Wolica, Pieniaki, Kotów, 
Sokołówka Hetmańska, Horodnica, Postołówka, Bednarów, Żurów, Podmichale, 
Wyżniany, Pohorylce, Zadwórze, Powitno, Jazłowiec, Połowce, Jabłonów Kołomyj- 
ski, Peczeniżyn, Horożanka, Konkolniki, Markowa, Hnilcze, Skomorochy, Czamki, 
Boków, Meducha, Rosochowaciec, Bieniawa, Złotniki, Zawałów, Rasztowce, Pod- 
kamień, Tuczne, Knihinicze, Fraga, Nowosielce, Majdan Lipowiecki, Zarudeczko, 
Berezowica Mała, Kulwińce, Mogilnica, Hleszczawa, Semenów, Płaucza, Zarudzie, 
Kruhów, Kłodno, Rzyczki, Przedrzymichy Małe etc. etc. Niemniej również rzymsko
katolicka ludność cywilna archidiecezji lwowskiej wystawiona jest na straszne okru
cieństwa -  okrucieństwa sięgające rozmiarów tych, które miały miejsce na Wołyniu. 
W następujących miejscowościach archidiecezji lwowskiej dokonano masowych mor
derstw: Berezowica Mała, Buszcze, Barysz, Barszczowice, Bursztyn (Ludwikówka), 
Bruckenthal, Boków, Bybło, Firlejów, Fraga, Grzymałów, Janów Lwowski, Kruhów,
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E[hr]w[ürden] Exzellenz dürfte über die in den Ostgebieten des 
Generalgouvememets an der verlosen polnischen Bevölkerung von 
ukrainischen Elementen in schändlichster Weise verübten Gewalttaten 
unterrichtet sein. Auf dringender Aufsuchen des Erzbischofs von 
Lemberg erlaube ich mir E[hr]w[ürden] Exzellenz einen kurzen übe
rblick über die in den letzten Monaten an der polnischen Bevölkerung 
und ihren Priestern begangenen Massenmorde zu geben.

Nur in Erzdiözese Lemberg wurden bisher folgende römisch- 
katholische Priester in furchtbarster Weise ermordet: Biliński190 in 
Kotów, Bosak191 im Mariampol, Duszenko192 in Hallerczyn, Ferenz193 
in Markowa, Grzesiowski194 in Pistyń, Kaczorowski195 in Wołków, 
Kraśnicki196 in Jazłowiec, Kucak197 in Bednarówka, Kuszyński198 in 
Toporowa199, Kwiatkowski200 in Świrż, Majka201 in Tłusty202, Pikota203 
in Pieniaki, Procyk204 in Baworów, Szklarczyk205 in Samki, Stroński206

Krystopol, Leszniów (Bołdury), Monasterzyska, Markowa, Mosty Wielkie, Opryłow- 
ce, Połowce, Ruda Brodzka, Suchowola, Tartaków, Wojsławice i Złotniki. Uważam, 
że zbyteczny jest komentarz do tych lakonicznych zestawień. Ludność polska jest 
bezsilna wobec tych wykroczeń dobrze uzbrojonych band ukraińskich, zwłaszcza tam, 
gdzie policjantami są Ukraińcy. W obliczu tej sytuacji zwracam się do Dostojnej 
[Waszej -  JW] Ekscelencji w imię człowieczeństwa i sprawiedliwości, aby powziął 
kroki, prowadzące do zaprzestania nieludzkich masowych mordów i które znowu 
zaprowadzą normalne stosunki na tych terenach. Te środki są o tyle konieczne, że 
tylko przywrócenie porządku i spokoju na terenach wschodnich może spowodować 
zadowalające nastawienie ludności do problemu bolszewickiego. Kraków, dnia 
27 marca 1944. Dr Adam Stefan Sapieha, Książę Arcybiskup Krakowa”.
190 Por. dokument 1, przypis 13 niniejszej edycji.
191 Por. dokument 1, przypis 15 niniejszej edycji.
192 Por. dokument 1, przypis 17 niniejszej edycji.
193 Właściwie: Ferens. Por. dokument 1, przypis 19 niniejszej edycji.
194 Por. dokument 1, przypis 21 niniejszej edycji.
195 Por. dokument 1, przypis 23 niniejszej edycji.
196 Por. dokument 1, przypis 25 niniejszej edycji.
197 Błąd autora; powinno być: Kucab. Por. dokument 1, przypis 27 niniejszej edycji.
198 Por. dokument 1, przypis 29 niniejszej edycji.
199 Błąd autora; powinno być: Toporów.
200 Por. dokument 1, przypis 31 niniejszej edycji.
201 Por. dokument 1, przypis 33 niniejszej edycji.
202 Błąd autora; powinno być: Tłuste. Dalej konsekwentnie błędnie.
203 Por. dokument 1, przypis 35 niniejszej edycji.
204 Por. dokument 1, przypis 37 niniejszej edycji.
205 Por. dokument 1, przypis 39 niniejszej edycji.
206 Por. dokument 1, przypis 41 niniejszej edycji.
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in Skoromochy, Szkodziński207 in Tłusty, Wierzbowski208 in Bybła209, 
Wiszniowski210 in Sokołówka Hetmańska, Żygiel211 in Bieniawa, 
Pfater] Szafraniec212 und P[ater] Borsuk213 -  Bemardiner in Fraga, 
P[ater] Suszczyński214 und P[ater] Czosnek215 -  Karmeliter und Fiał
kowski216 -  Pfarrer in Poczajów.

Nur begint man auch schon in der Diözese Przemyśl römisch- 
katholische Priester zu morden; so wurde letztens der Pfarrer in Jawo
rów217 ermordet.

Infolge dieser Verhältniese mussten bereits viele römisch- 
katholische Priester ihre Parochien verlassen; augenblicklich sind 
folgende Parochien ohne Seelsorger: Bruckenthal, Tartaków, Świta- 
rzów, Tamoszyn, Wojsławice, Szczytowce, Winiatyńce, Ponikowa218, 
Hallerczyn, Ruda Brodzka, Suchowola, Buszcze, Firlejów, Szybilin219, 
Mieczyszczów, Lipica, Litiatyn, Koropiec, Uście, Zielona220, Topo
rów, Wolica, Pieniaki, Kotów, Sokołówka Hetmańska, Horodnica, 
Postołówka, Bednarów, Żurów, Podmichale, Wyżniany, Pochoryl- 
ce221, Zadwórze, Powitno, Jazłowiec, Połowce, Jabłonów Kołomyjski, 
Peczeniżyn, Horożanka, Konkolniki, Markowa, Hnilcze, Skomorochy, 
Czamki, Boków, Meducha, Rosochowaciec, Bieniawa, Złotniki, Za
wałów, Raśtowce222, Podkamień, Tłuczne223, Knihinicze, Fraga, No
wosielce, Majdan Lipowiecki, Zarudeczko, Berezowica Mała, Kul-

207 Por. dokument 1, przypis 43 niniejszej edycji.
208 Por. dokument 1, przypis 44 niniejszej edycji.
209 Błąd autora; powinno być: Bybło.
210 Por. dokument 1, przypis 46 niniejszej edycji.
211 Por. dokument 1, przypis 48 niniejszej edycji.
212 Por. dokument 1, przypis 50 niniejszej edycji.
213 Por. dokument 1, przypis 51 niniejszej edycji.
214 Por. dokument 2, przypis 146 niniejszej edycji.
215 Por. dokument 2, przypis 147 niniejszej edycji.
216 Por. dokument 2, przypis 148 niniejszej edycji.
217 Jaworów -  miasto powiatowe w woj. Lwów.
218 Błąd autora; powinno być: Ponikwa.
219 Błąd autora; powinno być: Szybalin.
220 Nazwy dwóch ostatnich miejscowości w rzeczywistości stanowiły jedną wieś: 
Uście Zielone.
221 Błąd autora; powinno być: Pohorylce.
222 Błąd autora; powinno być: Rasztowce.
223 Błąd autora; powinno być: Tuczne.
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wińce, Mogilnica, Hleszczowa224, Semenów, Płaucza, Zarudzie, Kru- 
chów225, Kłodno, Rzyczki, Przedrzymiki Małe226 etc. etc.

Nicht weniger ist die römisch-katholische Zivilbevölkerung der 
Erzdiözese Lemberg furchtbarsten Grausamkeiten augesetzt -  Grau
samkeiten die Ausmasse anzunehmen drohen, wie sie in Wolhynien 
verübt wurden.

Die Massenmorden in der Erzdiözese Lemberg waren in nachste
henden Orten verübt: in Bereszowica Mała227, Buszcze, Barysz, 
Barszczowice, Bursztyn (Ludwikówka), Bruckenthal, Buków228, By
bła229, Firlejów, Fraga, Grzymałów, Janów Lwowski, Kruhów, Kry- 
stopol230, Leszniów (Bołdury), Monasterzyska, Markowa, Mosty 
Wielkie, Opryłowce, Połowce, Ruda Brodzka, Suchowola, Tartaków, 
Wojsławice und Złotniki. Ich glaube, dass ein Kommentar zu dieser 
nüchternen Zusammenstellung überflüssig ist.

Die polnische Bevölkerung ist gegen diese Ausschreitungen der gut 
bewaffneten ukrainischen Banden wehrlos, zumal dort, wo ukraini
sche Volkszugehörige Polizeidienste versehen.

Angesichts dieser Zustände wende ich mich an E[hr]w[ürden] Ex
zellenz in Namen der Menschlichtkeit und Gerechtigkeit mit der Bitte 
Massnahmen zu treffen, welche die unmenschlichen Massenmorden 
Einhalt gebieten und zu Wiederherstellung geregelter Verhältnisse in 
diesen Gebieten beitragen werden. Diese Massnahmen sind desto no
twendiger, da nur die Wiederherstellung von Ordnung und Ruhe in 
den Ostgebieten eine befriedigende Einstellung der Bevölkerung zum 
bolschewistischen Problem bewirkennkann.

Krakau, den 27. März 1944 Dr Adam Stefan Sapieha231
Fürst Erzbischof zu Krakau

224 Błąd autora; powinno być: Hleszczawa.
225 Błąd autora; powinno być: Kruhów.
226 Błąd autora; powinno być: Przedrzymichy Małe.
227 Błąd autora; powinno być: Berezowica Mała.
228 Błąd autora; powinno być: Boków.
229 Błąd autora: powinno być: Bybło.
230 Błąd autora: powinno być: Krystynopol.
231 Por. dokument 5, przypis 187 niniejszej edycji.



2 3 8 KS. JÓZEF WÓLCZAŃSKI

JÓZEF WÓLCZAŃSKI

L’Intervention de l’archevêque Bolesław Twardowski 
chez l’archevêque Adam Stefan Sapieha en 1944 pour protéger 

les Polonais contre les invasions des nationalistes ukrainiens

Résumé

La systématisation de l’extermination de la population polonaise dans la région Est 
de la Petite Pologne, par les nationalistes ukrainiens à l’époque de la Deuxième 
Guerre mondiale, obligea le métropolite de Lvov de culte latin, Bolesław Twar
dowski, à demander de l’aide à différentes autorités. Une intervention sans succès, 
entreprise dans les années 1943-1944, auprès du supérieur de l’Eglise greco- 
catholique à Lvov, l’archevêque Andrzej Szeptycki, ainsi qu’une pétition sans effet 
adressée, en février 1944, au gouverneur du District de Galicie Otto Gustave Wàchter, 
le firent se tourner vers le nestor de l ’Episcopat polonais -  le métropolite de Cracovie, 
l ’archevêque Adam Stefan Sapieha.

Dans l’impossibilité de se rendre personnellement chez lui, il eut recours à la 
correspondance par lettre. Ainsi, il lui envoya trois lettres, le 8 mars, le 21 mars et le 
13 juillet 1944. Elles comprenaient un rapport détaillé concernant la situation 
dramatique de la population polonaise, du clergé romano-catholique et de la paroisse 
de l’archidiocèse de Lvov. L’archevêque Twardowski cita les noms des prêtres morts, 
il indiqua le nombre précis de victimes parmi les fidèles, il présenta les registres des 
paroisses désertes et des églises abondonnées suite à la terreur ukrainienne.

Les lettres du métropolite de Lvov ne devaient pas décrire uniquement la situation de la 
population polonaise pendant la guerre, mais elles devaient aussi servir d’impulsion pour 
attirer l’attention du reste de la Pologne sur les événements se déroulant à l’Est du territoire 
polonais. En effet, l’archevêque Sapieha, en se servant des données statistiques obtenues, 
dressa le 27 mars 1944, une lettre d’intervention au chef du Gouvernement général, dr 
Hans Frank. Le sort de cette lettre est inconnu, mais dans la mesure où le génocide con
tinua dans cette région jusqu’en 1946, on suppose qu’elle n’eut aucun effet. En tout cas, le 
métropolite de Cracovie, essaya d’organiser un réseau d’aide destinée à la population 
laïque et au clergé, en s’évadant de la région Est de la Petite Pologne vers l’Ouest. Ces gens 
devaient trouver une aide temporaire dans l’archidiocèse de Cracovie jusqu’au moment où 
leur situation vitale se stabiliserait.

JÓZEF WÓLCZAŃSKI -  ks., dr hab., prof. PAT, ur. 1959 r., kierownik Katedry Historii 
Kościoła XIX i XX wieku w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Zaintereso
wania naukowe: dzieje Kościoła katolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej XIX/XX 
w., historia kultury chrześcijańskiej na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, relacje 
narodowe i obrządkowe tamże do 1946 r., biografistyka, edytorstwo źródeł.

KRZYSZTOF SYCHOWICZ

WŁADZE KOMUNISTYCZNE WOBEC UROCZYSTOŚCI 
MILENIJNYCH W ŁOMŻY I DROHICZYNIE (1966 R.)

Wiemy już dzisiaj, że zorganizowane przez Kościół katolicki ob
chody Milenium Chrztu Polski były jednym z najważniejszych wyda
rzeń w historii PRL-u. Zadecydował o tym m.in. ich masowy charak
ter, jak też paradoksalnie reakcja samych władz komunistycznych na 
te uroczystości. Tak jak w całym kraju również w woj. białostockim 
przygotowania poszczególnych kurii nadzorowane były przez Służbę 
Bezpieczeństwa, której funkcjonariusze poprzez rozbudowaną sieć 
informatorów gromadzili wiadomości na temat ich działań.

Kulminacją był rok 1966, na którego początku dodatkowo w akcję 
kontroli uroczystości milenijnych wplotły się działania mające na 
celu zdyskredytowanie Episkopatu, w związku z orędziem do bisku
pów niemieckich. Wszystko to potwierdzała wypowiedź Władysła
wa Gomułki z 14 stycznia 1966 r. na sesji Ogólnopolskiego Komite
tu Frontu Jedności Narodu, gdzie stwierdził m.in. „Biskupi nie chcą 
przemawiać językiem marksistowskim, ale przemawiają politycz
nym językiem reakcji. Jeżeli kardynał Wyszyński, czy arcybiskup 
Kominek i inni biskupi chcą wypowiadać poglądy na różne proble
my polityczne -  nie zabraniamy, ale niech to będzie zgodne z polity
ką jaką  rząd Polski Ludowej prowadzi, niech Kościół nie przeciw
stawia się państwu. Niech nie uważa, że sprawuje rząd dusz w naro
dzie. Czasy te przeszły w bezpowrotną przeszłość i nigdy już nie 
wrócą”1. Można tę wypowiedź uznać za podsumowanie dotychcza
sowych działań władz komunistycznych, jak  też zapowiedź tego co 
miało mieć miejsce w przyszłości.

1 Archiwum Państwowe w Białymstoku, KW PZPR w Białymstoku, 33/XIV/56, Infor
macja sekretariatu KW PZPR w Białymstoku dotycząca przebiegu milenijnych uroczy
stości kościelnych w Łomży, Drohiczynie i Białymstoku, 1967 r., k. 191. (dalej APB).

„Nasza Przeszłość” t. 109: 2008, s. 239-265.
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Do 31 stycznia 1966 r. przeprowadzono ogółem w powiatach 174 
rozmowy z duchownymi, ponadto w Wydziale do Spraw Wyznań 
przeprowadzono siedem rozmów z osobami, które podczas spotkań 
z przewodniczącymi Powiatowych Rad Narodowych zajmowały wro
gą wobec władz postawę. W pierwszej kolejności akcję tę przeprowa
dzono na terenie pow. Ełk, Gołdap, Olecko, a następnie pozostałych. 
Spotkania odbywały się według podobnego schematu: najpierw roz
mowy z duchownymi określanymi jako lojalni i umiarkowani, a póź
niej z resztą księży. Jak odnotowano 72 z nich zajęło stanowisko wy
raźnie „pozytywne”, krytykując orędzie, 64 postawę umiarkowaną (nie 
chcieli zająć wyraźnego stanowiska solidaryzując się z opinią spo
łeczną, z drugiej unikając krytyki autorów orędzia)2. 38 księży zajęło 
negatywną (według władz komunistycznych) postawę, chwaląc orę
dzie jako dokument słuszny i religijny oraz krytykując skierowane 
przeciwko Kościołowi artykuły prasowe.

W diecezji łomżyńskiej do 31 stycznia 1966 r. przeprowadzono 
82 takie rozmowy, z tego grona 33 duchownych (w tym dziekani) 
w sposób wyraźny i zdecydowany skrytykowało orędzie. I tak ksiądz 
z Tabędza pow. Zambrów ocenił pozytywnie reakcje społeczne i ko
mentarze prasowe, również ks. Stanisław Dąbrowski z Klukowa 
(do niedawna oceniany negatywnie przez władze) oświadczył, że orę
dzie godzi w interes narodowy i potępił je. Natomiast jako niepo
trzebne orędzie określił ks. Józef Napiórkowski z Pawłówki (jego 
postawa wydaje się usprawiedliwiona, ponieważ wcześniej był on 
karany więzieniem za uchylanie się od prowadzenia księgi inwenta
rzowej). Jedno z najbardziej radykalnych stanowisk zajął ks. Stani
sław Miklaszewicz z parafii Nowogród, który w życzeniach nowo
rocznych przesłanych przewodniczącemu Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej w Łomży stwierdził, że nic nie może skłonić Pola
ków do podania ręki na zgodę Niemcom i to oni powinni „na klęcz
kach” prosić o przebaczenie. Ogólnie w diecezji łomżyńskiej 12 księ
ży, w tym dwóch dziekanów, zajęło postawę negatywną (tzn. nie po
parło stanowiska władz komunistycznych), a pięciu z nich (ks. Jan 
Rogowski z Dąbrówki pow. Wysokie Mazowieckie, ks. Józef Janu-

2 APB, KW PZPR w Białymstoku, 33/XIV/63, Informacja o wynikach rozmów 
przeprowadzonych przez przewodniczących PPRN z księżmi w sprawie orędzia, 
1966 r.,k. 13.
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szewski z Grajewa, ks. Paweł Tawrel z Niedźwiadnej pow. Grajewo, 
ks. Stanisław Prószyński z Kobylina pow. Wysokie Mazowieckie 
i ks. Wincenty Krajewski z Tykocina pow. Białystok) uczyniło to 
w sposób bardzo ostentacyjny. Miedzy innymi ks. Prószyński stwier
dził, że orędzie było sprawą Kościoła i nie godziło w interes państwa, 
a ks. Krajewski obwiniał władze za ataki na duchownych oraz po
chwalił próbę biskupów pogodzenia narodu polskiego i niemieckiego. 
Ponadto 37 uchylało się od zajęcia jednoznacznego stanowiska i pra
wie wszyscy ubolewali nad tym, że może dojść do pogorszenia się 
stosunków pomiędzy państwem a Kościołem3.

W takiej to atmosferze trwały przygotowania do kulminacji zapo
czątkowanych przez Kościół katolicki w 1956 r. obchodów milenij
nych. Opracowany przez Episkopat program uroczystości diecezjal
nych, związanych z obchodami 1000-lecia Chrztu Polski przewidywał 
m.in. zorganizowanie w kościołach katedralnych imprez związanych 
ze świętem patrona kościoła lub diecezji i uroczyste sesje w katedrach. 
W parafiach rok jubileuszowy miał się zacząć w dniach 9-17 kwietnia 
1966 r., a ich kulminacyjnym momentem było uroczyste odnowienie 
chrztu 14 kwietnia. Na 3 maja przewidziano natomiast organizację 
procesji, odpustów i adoracji. Przez cały rok miała też trwać akcja 
odnawiania krzyży przydrożnych, a 31 grudnia 1966 r. zakończenie 
obchodów milenijnych miało oznajmić bicie w dzwony4. Jednym 
z ważniejszych elementów obchodów milenijnych była peregryna
cja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej zapoczątkowana 
26 sierpnia 1957 r. i trwająca do czerwca 1966 r.5 W okresie tym od
wiedziła ona m.in. parafie archidiecezji warszawskiej, diecezji podla
skiej, łomżyńskiej, białostockiej, warmińskiej, wrocławskiej, katowic
kiej i archidiecezji gnieźnieńskiej.

Chociaż główne uroczystości na terenie woj. białostockiego odbywa
ły się w drugiej połowie 1966 r., to już od jego początku gromadzono

3 Ibidem, k. 16 in.
4 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, 045/703, Informacja doty
cząca przygotowań do obchodów kościelnych 1000-lecia Chrztu Polski, 28 I 1966 r. 
Białystok, k. 18 in.; Ibidem, Wyciąg z wytycznych programu ogólnopolskiego hierar
chii kościelnej na 1966 r. pt. „Wielki jubileusz 1000-lecia Chrztu Polski”, k. 22 in. 
(dalej AIPN Bi)
5 AIPN Bi, 0062/309, Z. M i g r o s , Obchody milenijne kościoła rzymskokatolickiego 
w Polsce w latach 1956-1967, Warszawa 1980, s. 82 in.
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informacje o mających w związku z nimi przygotowaniach. I tak odno
śnie diecezji drohiczyńskiej odnotowano, że na jej terenie odbyły się 
konferencje duchownych poświęcone problematyce milenijnej, 21 lute
go 1966 r. w Ciechanowcu (dla dekanatu ciechanowieckiego i brań
skiego), 22 lutego w Siemiatyczach i 24 lutego w Bielsku Podlaskim. 
Według informacji zdobytych przez SB wzięli w nich udział bp Włady
sław Jędruszuk, ks. Eugeniusz Borowski i profesor Seminarium Du
chownego w Drohiczynie ks. Michał Wilniewczyc. W ich trakcie ordy
nariusz wskazywał na potrzebę masowego uczestnictwa wiernych 
w przygotowywanych uroczystościach, a ks. Borowski wspomniał 
o historycznych zasługach Kościoła w rozwoju kultury i ekonomiki 
narodu. Jego zdaniem Kościołowi przypisywano w tym okresie 
„wsteczne” tendencje aby wykazać, że to co katolickie nie jest polskie6.

Już 1 marca 1966 r. zastępca Komendanta Wojewódzkiego MO do 
Spraw Bezpieczeństwa w Białymstoku płk Leon Sobczyk informował 
kierownika Samodzielnej Sekcji Ogólno-Organizacyjnej KW MO kpt. 
Edwarda Rodziewicza, iż program obchodów 1000-lecia chrztu polski 
w Drohiczynie oparty został o wytyczne programu krajowego. Stwier
dził m.in., że jubileusz miał przede wszystkim charakter maryjny, 
kościelny, narodowy i duszpasterski7. W informacji tej była też mowa 
o przygotowywanych przez duchowieństwo zjazdach ministrantów 
w dniach 19 i 22 maja oraz 12 czerwca w Bielsku Podlaskim, Brań
sku, Ciechanowcu i Siemiatyczach, podkreślaniu w kazaniach dziejów 
parafii, organizowaniu wystawy diecezjalnej przez księży Borowskie
go, Władysława Hładkowskiego, Tadeusza Tararuja i Leona Giryna. 
Władze diecezji przewidywały również konsekrację świątyń w Haj
nówce, Grannem, Czeremsze i Niemyjach, a także dokonanie święceń 
kapłańskich alumnów w Ciechanowcu, Hajnówce lub Siemiatyczach8.

6 AIPN Bi, 045/673, Informacja I zastępcy KWMO ds. Bezpieczeństwa w Białymsto
ku płk K. Modelewskiego do kierownika Samodzielnej Sekcji Ogólno-Organizacyjnej 
KW MO w Białymstoku dotycząca nadzwyczajnych konferencji dekanalnych kleru 
w diecezji drohiczyńskiej, 8 III 1966 r. Białystok, k. 86 in.
7 AIPN Bi, 045/673, Informacja zastępcy KW MO ds. Bezpieczeństwa w Białymsto
ku płk L. Sobczyka do kierownika Samodzielnej Sekcji Ogólno-Organizacyjnej 
KWMO w Białymstoku dotycząca przygotowań do obchodu 1000-lecia Chrztu Polski 
w diecezji drohiczyńskiej, 1 III 1966 r. Białystok, k. 62.
8 Ibidem, k. 65 in.
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Według Referatu do Spraw Bezpieczeństwa w Łomży, będącej 
pierwszą miejscowością w województwie, do której mieli przybyć 
przedstawiciele Episkopatu, miejscowe duchowieństwo po zakończe
niu oficjalnych dyskusji na temat orędzia przystąpiło do organizowa
nia etapowych uroczystości milenijnych. Między innymi inspirowało 
ono wiernych do budowania kapliczek i kościołów. Porządkowano też 
cmentarze kościelne, grzebalne (co miało miejsce tylko w Łomży) 
i posesje poszczególnych parafii. Ciekawym pomysłem, odnotowa
nym również przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, była idea 
ks. Antoniego Roszkowskiego budowy nowego kościoła na gruzach 
nie istniejącej już świątyni w Starej Łomży. Stwierdzono też dwa 
przypadki przyspieszonych remontów kościołów w Miastkowie i No
wogrodzie9. Jak widać na powyższych przykładach nic nie uszło uwa
dze pracowników SB i ich informatorów, nawet tak błahe sprawy jak 
sprzątanie budynków i ich otoczenia.

W ramach akcji milenijnej kuria łomżyńska w dniach 25-30 kwiet
nia 1966 r. zorganizowała „Tydzień budzenia powołań kapłańskich 
i zakonnych” w celu zwiększenia naboru kandydatów do WSD. Pla
nowano również przygotowanie wystawy w kościele garnizonowym. 
Z okazji zbliżających się uroczystości zalecano m.in. budowę lub od
nawianie chrzcielnic, rozbudowę punktów katechetycznych, objęcie 
nauczaniem religii wszystkich dzieci w wieku szkolnym i udzielanie 
pomocy rodzinom wielodzietnym. Wśród wydanych zaleceń znalazło 
się także wezwanie do wznoszenia nowych i odnawiania starych krzy
ży. Do 23 kwietnia 1966 r. ustalono dwa przypadki, odebrane jako 
skutek wspomnianego apelu, postawienia nowych krzyży m.in. w pow. 
kolneńskim i augustowskim10.

Ponadto w okresie tym SB w Kolnie obok ukierunkowania agentury 
na kontrolowanie kazań księży i biskupów, w porozumieniu z KP MO 
wzmogło kontrolę ruchu drogowego oraz nadzorowało przebieg uro-

9 AIPN Bi, 045/678, Sprawozdanie z pracy Referatu do Spraw Bezpieczeństwa 
KPMO w Łomży za 1966 r., 14 XII 1966 r. Łomża, k. 120 in.
10 AIPN Bi, 045/673, Informacja I zastępcy KW MO ds. Bezpieczeństwa w Białym
stoku płk K. Modelewskiego do kierownika Samodzielnej Sekcji Ogólno- 
Organizacyjnej KW MO w Białymstoku o sytuacji wśród kleru woj. białostockiego 
w związku z millennium, 23 IV 1966 r. Białystok, k. 126 in.
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czystości 30 kwietnia i 3 maja 1966 r.n Oprócz tego w związku z cen
tralnymi uroczystościami milenijnymi planowanymi w Łomży pole
cono informatorom ustalić skład osobowy poszczególnych delegacji 
i wypowiedzi na temat ich przebiegu. Natomiast w pow. Suwałki, 
w związku z obchodami milenijnymi tajni współpracownicy (t.w.) 
wywodzący się z grona księży jak „Józef’, „Adam”, „Kazik” i „Stani
sław” informowali o zaleceniach hierarchii kościelnej wydawanych 
w związku obchodami 1000-lecia Chrztu Polski11 12.

Podobne działania podjęło SB w Augustowie, które w związku 
z uroczystościami milenijnymi przewidywało m.in. uaktywnienie 
działań operacyjnych przeciwko księżom: w Augustowie (proboszcz 
i wikariusz), w Bargłowie (proboszcz i wikariusz), w Sztabinie i Pru- 
sce (proboszczowie). Miały one dotyczyć ich stosunku do orędzia, 
neutralizowania wpływu wywieranego przez nich na życie społeczno- 
polityczne parafii, uniemożliwienia im penetracji środowisk młodzie
żowych i inteligencji. Założenia te realizowało sześciu t.w., w tym 
czterech księży i kontakty obywatelskie. Nadzór nad realizacją powie
rzono kpt. Konstantemu Chilimoniukowi i por. Majewskiemu. Mieli 
oni zapewnić dopływ informacji m.in. w związku z: wiecem miesz
kańców Augustowa 17 kwietnia 1966 r., powitaniem sztafet z Suwałk, 
Sejn i Augustowa, wyjazdem sztafet do Grajewa, Świętem Pracy, 
22 Lipca, a także o osobach i grupach skłonnych do prowadzenia 
wrogich (skierowanych przeciwko władzy komunistycznej) działań.
0  wszelkich nieprawidłowościach informowano instancje partyjną, 
w tym również o osobach biorących wcześniej udział w walce z „wła
dzą ludową”13. W pow. Bielsk Podlaski planowano natomiast: doku
mentować wrogą działalność księży w parafiach Ruda, Brańsk, Klichy
1 Niemyje przy pomocy trzech aktywnych i pięciu wyeliminowanych 
t.w. oraz siedmiu k.o.14 Jako cel postawiono przed SB pozyskanie

11 AIPN Bi, 045/676, Plan zabezpieczenia operacyjnego milenijnych imprez kościel
nych i państwowych od 30 IV do 23 VII 1966 r., 19 IV 1966 r. Kolno, k. 56 in.
12 AIPN Bi, 045/676, Plan działania SB w Suwałkach w związku z obchodami 1000- 
lecia Państwa Polskiego, 18 IV 1966 r. Suwałki, k. 108.
13 AIPN Bi, 045/676, Plan operacyjno-rozpoznawczo-profilaktyczny SB w Augusto
wie w związku z uroczystościami 1000-lecia Państwa Polskiego i milenijnymi organi
zowanymi przez Kościół, 16 IV 1966 r. Augustów, k. 6 in.
14 AIPN Bi, 045/676, Plan operacyjno-rozpoznawczo-profilaktyczny SB w Bielsku Podla
skim na okres trwania uroczystości milenijnymi, 16IV 1966 r. Bielsk Podlaski, k. 21 in.
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dwóch nowych t.w. spośród świeckiego aktywu katolickiego i utrzy
manie kontaktu z dwoma księżmi, którzy (nie będąc t.w.) przekazywa
li informacje o zamiarach i nastrojach duchowieństwa. Nie zapomnia
no tutaj również o zwróceniu uwagi na ewentualne próby reaktywo
wania wypadków zabłudowskich i diecezjalnym zjeździe nauczycieli 
w Drohiczynie, który w wypadku dojścia do skutku miał infiltrować 
t.w. „Cichy”.

Natomiast w sprawozdaniu SB w Zambrowie pojawiła się informacja 
o przygotowywaniu przez Powiatowy Komitet Obchodu Tysiąclecia 
Państwa Polskiego w dniach 19-20 kwietnia 1966 r. etapu sztafety pań
stwowej na odcinku Wysokie Mazowieckie -  Zambrów -  Łomża oraz 
sztafet międzygromadzkich15. W tych samych dniach odbyć się miały 
wiece w Zambrowie, Laskowcu, Rutkach i Wygodzie, a w drugiej po
łowie kwietnia (jak to określono) spotkania oficerów WP ze społeczeń
stwem w 130 miejscowościach na terenie powiatu. Na 30 kwietnia 
przewidziano akademię 1-majową w Zambrowie, a 1 Maja wiec i mani
festację w Zambrowie i kilku większych miejscowościach na tym 
terenie oraz obchody związane z XXII rocznicą powstania PKWN. 
Wszystkie te działania miały na celu ograniczenie liczby osób biorą
cych udział w uroczystościach kościelnych oraz dostarczenie tematów 
prasie komunistycznej, nagłaśniającej jednostronnie te wydarzenia.

Odnośnie duchowieństwa w materiałach aparatu bezpieczeństwa 
z tego okresu nie stwierdzono jego wrogich wystąpień, poza osobą 
ks. Józefa M ilanowskiego z Szumowa, który 10 i 14 kwietnia 1966 
r. wzywał wiernych z ambony do poparcia programu milenijnego 
opracowanego przez prymasa Wyszyńskiego i przeciwstawienia się 
uroczystościom państwowym. Oprócz tego spodziewano się kolej
nych negatywnych wystąpień duchownych w Puchałach, Zambro
wie i Szumowie. W związku z tym zalecano funkcjonariuszom 
m.in. kontrolować udział kurialistów w adoracjach odbywających 
się w dniach 3-5 maja tego roku w parafii Kołaki. Szczególną uwa
gę miano zwrócić na ks. Józefa Milanowskiego i ks. Eugeniusza 
Sierbińskiego, jako najbardziej skłonnych do „szkodliwej działal
ności” . Zająć się tym mieli t.w. „Telimena”, „Tyc”, „Kanał”, „Hi-

15 AIPN Bi, 045/676, Plan zapewnienia bezpieczeństwa w okresie poprzedzającym 
i w czasie uroczystości państwowych związanych z obchodem Tysiąclecia Państwa 
Polskiego, 15 IV 1966 r. Zambrów, k. 135-137.
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polit” oraz k.o. „Cygan” i „Firma” pod nadzorem kpt. Sergiusza 
Zielenkiewicza.

Natomiast w Siemiatyczach mjr Wacław Abramowski przez sieć 
tajnych współpracowników nadzorował działalność księży Henryka 
Kardasza, Wincentego Marczuka, Józefa Barszczewskiego, Wiktora 
Glińskiego, St. Płonowskiego i Władysława Pykało zdradzających, 
według SB, skłonność do solidaryzowania się z „reakcyjną” częścią 
hierarchii, co do realizacji programu milenium. Pozostawali oni w sfe
rze zainteresowania t.w. „Akowiec”, „Walentyna”, „Ego” i k.o. „Ignacy” 
oraz „Emilia”. Nastroje środowisk katolickich, w tym lekarzy i na
uczycieli w Siemiatyczach, Drohiczynie i Ciechanowcu kontrolować 
mieli t.w. „Ego”, „Zygmunt”, „Stanisław”, „Zbych”, „Józef’ oraz k.o. 
„Janusz”, „Pobożny”, „Wanda”. SB spodziewało się przeciwdziałania 
państwowym obchodom i aktywizacji aktywu katolickiego, środowisk 
młodzieżowych i nauczycieli w Drohiczynie, Ciechanowcu i ewentual
nie Siemiatyczach przez księży Tadeusza Tararuja, Henryka Kardasza, 
Glińskiego, Wasaka i Bogusza.

Do rozpoznania sytuacji poza agenturą wykorzystywano także kon
takty służbowe z kierownictwem szkół. W przypadku podjęcia przez 
kurie decyzji o organizowaniu święceń kapłańskich w Siemiatyczach, 
funkcjonariusze zostali zobowiązani do zabezpieczenia dopływu infor
macji z tych uroczystości. Podobnie sprawa przedstawiała się z konse
kracją kościoła w Grannem, do czego wykorzystywano t.w. „Stanisław” 
i byłego t.w. „Bojar”. Informacji ze święta patronalnego diecezji przy
padającego 2 października 1966 r. dostarczyć mieli t.w. „Ego” i „Zyg
munt”. Natomiast wygłaszane w tym okresie kazania nadzorowali: t.w. 
„Józef’, „Ego” oraz k.o. „Chętny” i „Janusz”, będący w składzie dele
gacji parafialnych16.

Dalej też SB śledziło nawet najdrobniejsze przejawy aktywności 
duchowieństwa. I tak odnotowano m.in., iż w związku z uroczysto
ściami organizowanymi na Jasnej Górze 3 maja 1966 r. dzień wcze
śniej z Białegostoku wyjechało 200 osób, w tym dwu kurialistów. 
W gronie tym było też 13 alumnów WSD w Łomży z czterema profe-

16 AIPN Bi, 045/676, Plan przedsięwzięć operacyjnych mających na celu zabezpie
czenie uroczystości państwowych związanych z obchodami 1000-lecia Państwa Pol
skiego, jak też nie dopuszczenia by uroczystości milenijne organizowane przez kler 
naruszały porządek publiczny, 18 IV 1966 r. Siemiatycze, k. 94-97.
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sorami17. Równolegle do uroczystości w Częstochowie odbyły się 
głównie w parafiach miejskich na terenie woj. białostockiego „proce
sje tysiąclecia”, a o godz. 18.00 specjalne nabożeństwa we wszystkich 
kościołach. Na pewno z dużym zadowoleniem władze partyjne odno
towały fakt, że w dniu tym na terenie województwa tylko 18 świątyń 
było udekorowanych flagami państwowymi, maryjnymi i watykań
skimi. Nie było widać również napisów związanych z milenium18. 
Wyjątek stanowiła dekoracja ołtarzy, gdzie na tle biało-czerwonym 
pojawiały się napisy: „966-1966 Milenium” (w parafii Wyszki), czy 
„Polska niech będzie z nami” (w parafii Topczewo).

Wydaje się, że największe obawy i zaniepokojenie władz oraz apa
ratu bezpieczeństwa wzbudzało w tym okresie nielegalne wznoszenie 
krzyży. W kwietniu i maju 1966 w woj. białostockim ujawniono ich: 
w pow. bielskim cztery, w grajewskim trzy i w kolneńskim dwa. 
Wszystkie one związane były ściśle z obchodami Milenium Chrztu 
Polski. SB w tych sprawach prowadziło dochodzenia zgodnie z usta
wą z 31 stycznia 1961 r. o prawie budowlanym. Jako przykład może 
tutaj posłużyć wieś Cyprki pow. Grajewo, gdzie inicjatorem posta
wienia krzyża był radny Wojewódzkiej Rady Narodowej Józef Wy
socki, któremu zarzucono jego łamanie. Nie był on jednak wyjątkiem, 
gdyż również w pozostałych miejscowościach takim działaniom pa
tronowali sołtysi i radni. W związku z tym, iż podczas przesłuchań 
tłumaczyli się oni nieznajomością przepisów, I zastępca KW MO do 
Spraw Bezpieczeństwa w Białymstoku płk Kazimierz Modelewski 
proponował zapoznanie przez PPRN sołtysów z przepisami prawa 
budowlanego w zakresie budownictwa obiektów kultu religijnego19.

Nie można tutaj pominąć wydarzeń, które miały miejsce w tym 
okresie w kraju, oddziaływujących przecież na działania władz na 
szczeblu lokalnym. Oto bowiem na początku czerwca przeciwko uro

17 AIPN Bi, 045/673, Informacja I zastępcy KW MO ds. Bezpieczeństwa w Białym
stoku płk K. Modelewskiego do I Sekretarza KW PZPR w Białymstoku A. Łaszewi- 
cza, 3 V 1966 r. Białystok, k. 139.
18 APB, KW PZPR w Białymstoku, 33/XIV/56, Informacja I sekretarza KW PZPR 
w Białymstoku A. Łaszewicza dotycząca przebiegu ostatnich uroczystości kościel
nych w związku z 1000-leciem chrztu, 4 V 1966 r. Białystok, k. 109.
19 AIPN Bi, 045/673, Informacja I zastępcy KW MO ds. Bezpieczeństwa w Białym
stoku płk K. Modelewskiego do I sekretarza KW PZPR i przewodniczącego PWRN, 
3 VI 1966 r. Białystok, k. 162.
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czystościom milenijnym protestował p.o. dyrektora Urzędu do Spraw 
Wyznań Aleksander Skarżyński. Zwrócił on uwagę Episkopatowi, że 
nie wolno uroczystościom religijnym nadawać znamion demonstracji 
politycznych i zażądał przewożenia obrazu Matki Boskiej Często
chowskiej niewyróżniającym się samochodem bez asysty innych po
jazdów20. Ostatecznie 20 czerwca 1966 r. po zakończeniu obchodów 
milenijnych we Fromborku przewożony obraz został zatrzymany 
w miejscowości Liksajny i dostarczony do katedry św. Jana w War
szawie21. W taki oto sposób była realizowana w praktyce zasada swo
body kultu religijnego w Polsce.

W związku ze zbliżaniem się głównych uroczystości milenijnych 
w Łomży 14 czerwca 1966 r. na terenie diecezji odbyły się konferen
cje dekanalne. Zalecono na nich duchownym wydelegowanie czterech 
osób z każdej parafii z przepustkami uprawniającymi do wejścia do 
katedry. Dalej też nie ustalona pozostawała sprawa obecności kopii 
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Co prawda ujęto w planie jej 
przywiezienie, ale na wypadek, gdyby nie dotarła przewidywano 
symboliczne powitanie lilii wstawionych w pustą ramę22. Właśnie 
w tej sprawie 25 lipca 1966 r. do przewodniczącego Prezydium PRN 
w Łomży zgłosił się wicekanclerz kurii ks. Józef Biernacki, który 
przedstawił planowany przebieg uroczystości. Zapewnił on wówczas 
przedstawicieli władz, że nie przewidywano peregrynacji obrazu na 
terenie diecezji23. Po tzw. „uzgodnieniach z czynnikami politycznymi”, 
pięć dni później wezwano do PPRN bp Czesława Falkowskiego, który 
jednak wymówił się nawałem pracy. W jego zastępstwie zjawił się 
natomiast bp Aleksander Mościcki, który poinformował władze lokal
ne o spodziewanym przyjeździe około 20 tys. wiernych i 35 bisku
pów. Wtedy też ostatecznie stwierdzono, że uroczystościom nie bę
dzie towarzyszył obraz i dodatkowe obchody w parafiach. Na zakoń

20 APB, KW PZPR w Białymstoku, 33/XIV/63, List A. Skarżyńskiego p.o. dyrektora 
UdSW do ks. Z. Choromańskiego Sekretarza Episkopatu, 4 VI 1966 r. Warszawa, k. 68.
21 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2003, s. 242.
22 AIPN Bi, 045/673, Informacja I zastępcy KW MO ds. Bezpieczeństwa w Bia
łymstoku płk. K. Modelewskiego do kierownika Samodzielnej Sekcji Ogólno- 
Organizacyjnej KW MO w Białymstoku, 16 VII 1966 r. Białystok, k. 170 in.
23 AIPN Bi, 045/673, Informacja I zastępcy KW MO ds. Bezpieczeństwa w Białym
stoku płk. K. Modelewskiego do kierownika Samodzielnej Sekcji Ogólno-
Organizacyjnej KW MO w Białymstoku, 27 VII 1966 r. Białystok, k. 176 in.
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czenie tej „wizyty” ostrzeżono jeszcze biskupa, iż za porządek i treść 
wystąpień podczas uroczystości odpowiada kuria łomżyńska24.

Również w lipcu 1966 r. funkcjonariusze Wydziału II SB otrzymali 
polecenie rozpoznania wrogich poczynań ze strony „czynników” za
granicznych oraz przeprowadzenia kontroli kanałów przez które mogły 
przedostać się za granice lub do kraju szkodliwe politycznie dla władz 
komunistycznych informacje, w tym dotyczące stosunków państwo- 
Kościół. Mieli oni też zabezpieczy Łomżę i teren województwa przed 
penetracją ze strony dyplomatów, korespondentów i przedstawicieli 
handlowych państw kapitalistycznych, współdziałając przy realizacji 
tego zadania z Wydziałem Spraw Wewnętrznych i MO. Podstawowym 
celem było jednak oddziaływanie na osoby i grupy występujące wrogo 
wobec władz oraz niedopuszczenie do zakłócenia przez nie bezpie
czeństwa i porządku. W tym ostatnim przypadku chodziło nie tylko 
o wybryki chuligańskie ale przede wszystkim o nie dopuszczenie do 
krytyki istniejącego w Polsce ustroju i działań aparatu partyjnego. 
O wszystkich podejmowanych w tym względzie krokach na bieżąco 
informowano instancje partyjne i władze państwowe25.

Równolegle trwały też przygotowania kościelne w diecezji drohi- 
czyńskiej, o których wiadomości docierały do SB w Białymstoku. 
I tak jeden z meldunków wysłanych przez KP MO w Siemiatyczach 
zawierał informacje o odbytym 30 lipca 1966 r. w Drohiczynie posie
dzeniu sekcji dekoracyjnej, w skład której wchodzili: ks. Hładkowski, 
ks. Borowski, ks. Tararuj, ks. Giryn, ks. Benedykt Karpiński i ks. Bo
gusław Kiszko. Znalazły się w nim nawet takie szczegóły, jak stwier
dzenie o wystarczającym już udekorowaniu kościoła prokatedralnego 
w Drohiczynie oraz umieszczeniu nad głównym wejściem budynku 
WSD litery „M” z biało-czerwonego płótna, a nad nią krzyża oraz 
planszy przedstawiającej mapę Polski z zaznaczonym terytorium die
cezji drohiczyńskiej. Według tych informacji na frontonie budynku 
kurialnego miały być umieszczone wizerunki świętych diecezji piń
skiej i osób kanonizowanych za działalność misyjną na wschodzie,

24 AIPN Bi, 045/673, Zastępca KW MO SB w Białymstoku płk. L. Sobczyk do wice
dyrektora Departamentu IV MSW w Warszawie, 30 VII 1966 r. Białystok, k. 182.
25 AIPN Bi, 045/1039, Wyciąg z planu organizacyjnego w sprawie realizacji zadań 
SB w zakresie rozpoznania i przygotowań organizacyjnych do zabezpieczenia uroczy
stości kościelnych w Łomży 6-7 VIII 1966 r., 2 VII 1966 r., k. 42.
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w tym bp Zygmunta Łozińskiego. Zamieszczono tu również opis wy
stroju sali na I piętrze WSD. Dane te otrzymano od t.w. „Paweł”26.

W związku z nasileniem działań związanych z uroczystościami 
milenijnymi i zbliżającym się ich terminem, w drugiej połowie lipca 
aparat bezpieczeństwa wyznaczył 5-7 sierpnia 1966 r. jako czas 
wprowadzenia stanu wzmożonej gotowości w jednostkach SB woj. 
białostockiego. Dodatkowo referaty w Kolnie, Łomży, Zambrowie, 
Wysokiem Mazowieckiem, Grajewie, Augustowie, Suwałkach, Ła
pach i Sejnach zobowiązano do kontrolowania treści wystąpień po
szczególnych duchownych. Powołano też sztab SB do kierowania 
zgromadzonymi siłami milicyjnymi w trakcie łomżyńskich uroczysto
ści, a jego kierownikiem został ppłk Bazyli Grygoruk27. Do nadzoro
wania tego wydarzenia zaangażowano również istniejącą na tym tere
nie agenturę, i tak t.w. „Ryszard” kontrolował środowisko byłych 
żołnierzy z Armii Andersa na terenie Łomży oraz badał nastroje panu
jące wśród inteligencji28. Podobne zadanie otrzymał t.w. „Zosia”, któ
ry dostarczał też informacji na temat działalności rodziców ks. Fran
ciszka Miklaszewskiego. Kolejny z agentów, „Janicki” kontrolował 
środowisko wiejskie z terenów wokół Łomży i inteligenckie na terenie 
miasta, badając jednocześnie nastroje w tym środowisku. Przez infor
matorów kontrolowano też zachowanie się i działalność specjalistów 
z Republiki Federalnej Niemiec, przebywających w tym okresie 
w Białymstoku i Łomży.

Dalej też w trakcie przygotowań do obchodów milenijnych, starano 
się nie dopuszczać do stawiania przydrożnych krzyży. W kilku przy
padkach udało się władzom, przy wykorzystaniu zgromadzonych wcze
śniej przez SB informacji, doprowadzić do odstąpienia od ich budowy 
przez miejscową ludność. W dwu innych, po przeprowadzonych roz-

26 AIPN Bi, 045/2014, Przebieg uroczystości milenijnych w Drohiczynie 1966 r. 
Meldunek KP MO w Siemiatyczach do naczelnika Wydziału IV SB KW MO w Bia
łymstoku dotyczący działalności kleru, 6 VIII 1966 r. Siemiatycze, k. 8 in. ; AIPN Bi, 
045/673, Informacja naczelnika Wydziału IV ppłk. J. Bzdeli do kierownika Samo
dzielnej Sekcji Ogólno-Organizacyjnej KW MO w Białymstoku, 11 VIII 1966 r. 
Białystok, k. 183 in.
27 AIPN Bi, 045/703, Zarządzenie nr 08/66 I-go Zastępcy Komendanta Wojewódz
kiego MO ds. Bezpieczeństwa w Białymstoku, 18 VII 1966 r. Białystok, k. 88. (to sa
mo zarządzenie w: AIPN Bi, 045/1039, k. 36 in.)
28 AIPN Bi, 045/1039, Rozmieszczenie sił i środków (t.w. i k.o.), Załącznik nr 1 do 
planu Wydziału II z 19 VII 1966 r., k. 47.
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mowach ostrzegawczych postawione krzyże zostały nawet przez wła
ścicieli posesji, na których stały, rozebrane. Masowe natomiast było 
odnawianie starych krzyży. Według przedstawicieli aparatu bezpieczeń
stwa uroczystości diecezjalne w Łomży poprzedziła też szeroko zakro
jona akcja propagandowo-organizacyjna prowadzona przez duchowień
stwo. W samych parafiach, według SB, o uroczystościach mówiono 
jednak dość wstrzemięźliwie i to dopiero na dwa tygodnie przed ich 
rozpoczęciem. Ponadto, co również zostało podkreślone w zgromadzo
nym materiale, tylko w nielicznych wypadkach przy pracach organiza
cyjnych wykorzystywano świecki aktyw katolicki29.

Pod koniec lipca nastąpiła zmiana w składzie sztabu kierującego 
działaniami MO i SB podczas obchodów kościelnych w Łomży. 
W okresie tym jego kierownikiem został ppłk Jerzy Zaremba (zastęp
ca komendanta wojewódzkiego MO), w jego skład weszli też m.in. 
mjr Bolesław Kustra (naczelnik Wydziału Prewencji Ogólnej), mjr 
Józef Bolek (naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego), mjr Marcin 
Danielczak (naczelnik Wydziału Służby Kryminalnej), ppłk Jan Gi- 
czan dowódca Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej 
(ZOMO) i ppłk Edward Mikulski kierownik Inspektoratu Specjalnego. 
Opracowany przez te osoby plan „zabezpieczenia” obchodów przewi
dywał nawet wykorzystanie do tego celu na terenie miasta 30 człon
ków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO) i 200 osób 
tzw. „aktywu politycznego” (najprawdopodobniej członków PZPR)30. 
Łącznie w akcji tej planowano wykorzystanie 780 funkcjonariuszy 
mundurowych, dla których jako punkt żywienia wyznaczono Internat 
Technikum Weterynaryjnego przy ul. Stacha Konwy31 * *. Natomiast 
jednostki ZOMO miały być rozmieszczone w następujący sposób: 
110 osób z Białegostoku w Szkole Podstawowej w Piątnicy, 200 osób 
z Warszawy w Internacie wspomnianego wcześniej technikum, 60 
funkcjonariuszy z Olsztyna w Szkole Podstawowej w Jeziorku, kolej

29 AIPN Bi, 045/678, Sprawozdanie z pracy Referatu do Spraw Bezpieczeństwa 
KPMO w Łomży za 1966 r., 14 XII 1966 r. Łomża, k. 121.
30 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, 35/3179, Plan zabezpiecze
nia obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego na terenie pow. Łomża w dniach 
6-7 VIII 1966 r., 25 VII 1966 r. Białystok, k. 13 in. (dalej AIPN Wwa).
31 AIPN Wwa, 35/3179, Plan czynności służbowych w zakresie kwatermistrzostwa
w sprawie zabezpieczenia materiałowego podczas obchodów uroczystości 1000-lecia
Państwa Polskiego w Łomży w dniach 4-9 VIII 1966 r., 25 VII 1966 r. Białystok, k. 58 in.
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nych 60 z Lublina w SP w Konarzycach. Na siedzibę sztabu wyzna
czono Internat Liceum Ogólnokształcącego w Łomży przy ul. Zjazd, 
a dla funkcjonariuszy SB Szkoły Podstawowe nr 3 i nr 1. Spośród 
funkcjonariuszy KP MO udział w działaniach mających miejsce pod
czas uroczystości brali m.in. porucznicy Aleksander Baranów i Ser
giusz Godończuk, podporucznicy Stefan Malesa i Józef Milewski oraz 
starsi sierżanci Wincenty Wośkowiak, Wacław Niemkiewicz32.

Wyjazd na uroczystości milenijne w Łomży planowało też dużo 
osób świeckich z terenu Gromadzkich Rad Narodowych, sąsiadują
cych z tą miejscowością. Z powodu trudności z dojazdem próbowano 
wynająć około 20 furmanek, co spotkało się z przeciwdziałaniem 
władz. Wśród tych, którzy aktywnie przygotowywali uroczystości 
diecezjalne był m.in. ks. Tadeusz Sutkowski ze Szczuczyna, który 
instruował parafian jak mają się w ich trakcie zachować, a dodatkowo 
odpowiadał w Łomży za instalowanie głośników.

Tuż przed samymi uroczystościami rozpoczynającymi się 6 sierpnia 
1966 r. doszło do zatargu pomiędzy funkcjonariuszami posterunku MO 
w Szczuczynie, a Aleksandrem Sz., członkiem PZPR. Będąc pod 
wpływem alkoholu wyzwał on funkcjonariuszy od gestapowców i hitle
rowców, dopytywał się też przy tym, dlaczego zamknęli oni drogę i nie 
pozwalali ludziom jechać na spotkanie z Prymasem. W efekcie tego 
niezbyt kontrolowanego przypływu szczerości został on aresztowany, 
a Sąd Powiatowy w Grajewie skazał go na rok więzienia33.

W celu ograniczenia liczby osób biorących udział w spotkaniu 
z Prymasem i przedstawicielami Episkopatu w tych samych dniach 
przewidziano w Łomży uroczyste obchody 1000-lecia Państwa Pol
skiego (oficjalnie jednak stwierdzano, że to termin uroczystości diece
zjalnych „dopasowano” do obchodów państwowych). 6 sierpnia 1966 r. 
zorganizowano w ich trakcie imprezy w Łomży, Jedwabnem, Nowo
grodzie, Śniadowie i Wiźnie. W dniu tym w stolicy diecezji, gdzie 
rozpoczynały się główne uroczystości milenijne, odbyło się wręczenie 
sztandaru Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu z okazji 40-lecia jego 
istnienia, mecz piłki nożnej ŁKS-Gwardia, wyświetlono western

32 AIPN Wwa, 35/3179, Wykaz pracowników pionów operacyjnych KW MO i KP 
MO, b.d., k. 45.
33 AIPN Bi, 045/2118, Sprawozdanie z działalności Rd/sB KP MO w Grajewie za 
1966 r., 17 XII 1966 r. Grajewo, k. 67 in.
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w Muszli Koncertowej, a na zakończenie miał miejsce pokaz sztucz
nych ogni. Następnego dnia mieszkańcy Łomży mogli obejrzeć poka
zy lotnicze „Aeroklubu Białystok”. Na terenie powiatu natomiast uro
czyście obchodzono w tym czasie m.in. 400-lecie Jedwabnego (czemu 
towarzyszyły między powiatowe zawody strzeleckie, wesołe mia
steczko i zabawa ludowa), miało też miejsce otwarcie Domu Kultury 
i zawody kajakowe w Nowogrodzie, występ zespołu „Kurpie Zielone” 
i popisy Powiatowej Straży Pożarnej w Śniadowie. Jednym z ich istot
niejszych elementów były z pewnością obchody 1000-lecia Wizny, 
połączone z otwarciem szkoły -  Pomnika Tysiąclecia, ufundowanej 
oficjalnie przez funkcjonariuszy MO i SB. We wszystkich wspomnia
nych miejscowościach odbyły się też pokazy filmowe34.

Według Referatu SB w Łomży w ramach wędrówki Episkopatu szla
kiem milenijnym w dniach 6-7 sierpnia 1966 r. przybyło do miasta wraz 
z kardynałem Wyszyńskim na diecezjalne uroczystości 42 biskupów 
(17 ordynariuszy i 25 sufraganów) oraz 107 księży diecezjalnych. Bi
skupi wygłosili w ich trakcie ogółem 12 kazań, w tym dziewięć w Łom
ży i trzy na terenie diecezji. Spośród nich skrytykowano szczególnie 
wystąpienia kardynała Wyszyńskiego i abp Kominka wygłoszone 
7 sierpnia. Według władz ostatni z nich „...Broniąc tezy, że badania 
dziejów muszą uwzględniać nie tylko wiedzę fachową i właściwą me
todę, lecz również szacunek dla tradycji, Kominek powiedział «własne
go gniazda nie należy kalać ... bo w takim zakalanym gnieździe trudno 
oddychać i dlatego my nie będziemy robić z dziejów narodu jakiegoś 
sekciarskiego naciąganego schematu. Nie będziemy ich pokazywać 
w krzywym zwierciadle, bo wyjdzie z tego deformacja, karykatura ...»”35 *.

Prymasa oskarżano natomiast o to, że oprócz treści religijnych 
poruszał w swych wystąpieniach również sprawy polityczne, nie ma
jące z religią nic wspólnego. Na dowód tego w jednym ze sprawoz
dań przytoczono fragment kazania, w którym mówił on o potrzebie 
miłości i pokoju na świecie. Jego zdaniem to Polacy powinni pokazać 
światu jak należy miłować. Szczególną uwagę zwrócono na jego 
słowa, iż „Na wszystkich plakatach wypisujemy «Nigdy więcej woj-

34 AIPN Wwa, 35/3179, Program imprez na zakończenie obchodów 1000-lecia 
w Łomży, b.d., k. 10.
35 AIPN Wwa, 35/3179, Informacja SB w Łomży dotycząca przebiegu uroczystości
milenijnych w Łomży 6-7 VIII 1966 r., 7 VIII 1966 r., k. 63 in.
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ny». Żeby to się stało trzeba powiedzieć: «Miłujmy się społecznie»”. 
Komentując tę wypowiedź stwierdzono, że skierowana ona była 
przeciwko walce klasowej i przeciwstawiała jej bliżej nieokreśloną 
miłość społeczną. W komentarzu ironicznie dodano, że Kościół bu
dował tę miłość przez tysiąc lat, a w tym samym czasie większość 
społeczeństwa żyła w nędzy. Autorzy przekonywali również, że re
alia życia szybko zweryfikowałyby tę tezę. Cały przytoczony tutaj 
wywód oparty był na wyrwanych z kontekstu fragmentach różnych 
wypowiedzi Prymasa i biskupów36. Jak zaznaczono w materiałach 
KW PZPR w Białymstoku, uroczystości te odbyły się bez kopii obra
zu MB. Według funkcjonariuszy zgromadziły one pierwszego dnia 
około 7 tys. wiernych, a drugiego około 11 tys. osób, przy widocz
nym braku młodzieży.

Przy omawianiu tych wydarzeń pamiętać jednak trzeba, że polityka 
władz mająca na celu ograniczenie zasięgu obchodów milenijnych nie 
była nastawiona tylko na działania w tych trzech głównych, konkret
nych miejscowościach. Równolegle do podejmowanych na ich terenie 
działań prowadzona była akcja blokowania rozpowszechniania infor
macji o uroczystościach we wszystkich powiatach woj. białostockie
go. Przez cały ten okres trwały też represje mające na celu powstrzy
manie ludzi od udziału w nich. I tak w czasie obchodów milenijnych 
w Łomży, na terenie pow. grajewskiego milicja ukarała za braki tech
niczne pojazdów: grzywną w wysokości 100 zł. jednego księdza 
i 60 osób świeckich łącznie na 3 230 zł., pięć wniosków zostało skie
rowanych do kolegium oraz zatrzymano cztery dowody rejestracyjne. 
W 1966 r. przeprowadzono w tym powiecie także 38 rozmów ostrze
gawczych dotyczących budownictwa sakralnego, nielegalnych zbiórek 
pieniężnych i zbiorowych wyjazdów na uroczystości milenijne37.

Kolejnym miejscem, w którym miało dojść do konfrontacji władz 
z uroczystościami religijnymi był Drohiczyn. W związku z konferen
cjami dekanalnymi planowanymi na 23-31 sierpnia 1966 r. Referat SB 
KP MO w Siemiatyczach miał ustalić ich treść i wydane księżom za-

36 APB, KW PZPR w Białymstoku, 33/XIV/56, Informacja sekretariatu KW PZPR 
w Białymstoku dotycząca przebiegu milenijnych uroczystości kościelnych w Łomży, 
Drohiczynie i Białymstoku, 1967 r., k. 192 in.
37 AIPN Bi, 045/677, Sprawozdanie z działalności Referatu ds. Bezpieczeństwa 
KPMO w Grajewie za 1966 r., 17 XII 1966 r. Grajewo, k. 292.
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lecenia. Do 5 września opracowano też plany operacyjnych przedsię
wzięć, a od 10 dnia tego miesiąca co pięć dni wysyłano do Wydziału 
IV KW MO w Białymstoku meldunki o prowadzonym rozpoznaniu38. 
Odnośnie zabezpieczenia samych uroczystości kościelnych w Drohi
czynie w dniach 1-2 października 1966 r. wydano podobne w treści, 
jak w przypadku Łomży zarządzenia. Tym razem kierownikiem nad
zorującego działania sztabu został płk Leon Sobczyk39.

SB, a co za tym idzie i władze partyjne w województwie, wiedziało 
już wówczas m.in. o zamiarze otwarcia wystawy dotyczącej 1000- 
lecia Chrztu Polski w budynku WSD w Drohiczynie, wydaniu 40 stro
nicowej pracy poświęconej bp Łozińskiemu, czy ewentualnym wybu
dowaniu przy ul. Sokołowskiej bramy powitalnej dla prymasa Wy
szyńskiego. Funkcjonariuszom znane też były plany zorganizowania 
nabożeństw z udziałem członków Episkopatu oraz wytyczne co do 
zapewnienia frekwencji wiernych z poszczególnych parafii na uroczy
stościach i zorganizowania, z pominięciem PKS, środków transportu 
dla delegatów z parafii40.

Do zadań funkcjonariuszy na obszarze diecezji drohiczyńskiej 
w tym okresie zaliczono prowadzenie działalności operacyjno- 
obserwacyjnej wobec cudzoziemców, zakładów pracy, badanie nastro
jów ludności oraz ujawnianie działalności i zamiarów elementów an
tysocjalistycznych41. Rozciągnięto też nadzór nad środowiskiem mło
dzieży mającej kontakty z tzw. „reakcyjnym klerem”. Przez t.w. „Pa
weł”, „Akowiec”, „Marek” i kontakt obywatelski (k.o.) „Ignacy” pla
nowano uzyskać dokumenty i plany organizacyjne kurii. Natomiast 
t.w. „Paweł”, „Ego”, „Zygmunt”, były t.w. „Jaroszewicz” oraz k.o. 
„O.A.”, „Z.Z.” i „Helena” mieli zapewnić dopływ informacji z komi
tetu organizacyjnego, dotyczących dekorowania budynków. Również

38 AIPN Bi, 045/2014, Przebieg uroczystości milenijnych w Drohiczynie 1966 r., 
KW MO w Białymstoku do zastępcy KP MO SB w Siemiatyczach, 20 VIII 1966 r. 
Białystok, k. 1 in.
39 AIPN Bi, 045/703, Zarządzenie nr 011/66 I-go Zastępcy KW MO ds. Bezpieczeń
stwa w Białymstoku, 2 IX 1966 r. Białystok, k. 93 in.
40 AIPN Bi, 045/2014, Przebieg uroczystości milenijnych w Drohiczynie 1966 r. Plan 
operacyjnych przedsięwzięć w celu zabezpieczenia rozpoznania kurii i kleru parafial
nego w pow. Siemiatycze do obchodów milenijnych diecezji, 3 IX 1966 r. Siemiaty
cze, k. 11 in.
41 Ibidem, k. 13.
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oni zobowiązani zostali do dostarczenia materiałów z posiedzeń i na
rad duchowieństwa parafialnego z aktywem katolickim organizowa
nych we wrześniu w Drohiczynie. Agentura miała także rozpoznać 
u jakich osób zatrzymają się poszczególni biskupi, kolejność wygła
szanych kazań w kościołach, osoby odpowiedzialne za utrzymanie 
porządku i sam przebieg uroczystości. Polecono im również zwracać 
szczególną uwagę na informacje o dyskusji nad programem obcho
dów: kto zachęcał do jego realizacji, a kto krytykował punkty w nim 
zawarte jako nierealne i niepotrzebne42. Wiadomości te w przyszłości 
mogły zostać wykorzystane do wyodrębnienia z grona duchownych 
tych, którzy nie akceptowali działań swoich zwierzchników oraz dal
szego operacyjnego ich opracowania.

Już 7 września 1966 r. zastępca KP MO ds. SB w Siemiatyczach 
kpt. Jerzy Mieleszko m.in. na podstawie danych otrzymanych od sieci 
agenturalnej informował swoich zwierzchników, że w związku z uro
czystościami milenijnymi przygotowano dla biskupów zakwaterowa
nie i wyżywienie w kurii, a prywatne kwatery przeznaczono dla około 
100 księży oraz takiej samej liczby osób świeckich. Posiadał on też 
informacje o tym, iż w związku z przewidywanym przeciwdziałaniem 
władz największą frekwencję miały zapewnić dwie parafie dekanatu 
Siemiatycze. Wiernych z sąsiednich parafii zachęcano do przyjazdu 
furami i motocyklami, przy przestrzeganiu przepisów o ruchu drogo
wym. Odradzano natomiast jazdę autobusami PKS ze względu na 
przepełnienie, a w to miejsce duchowni proponowali organizowanie 
pieszych pielgrzymek, jako formy manifestacji przywiązania do Ko
ścioła. Kpt. Mieleszko zwracał także uwagę swych zwierzchników na 
fakt wydania przez bp sufragana Jędruszuka i ks. Borowskiego zale
cenia księżom, aby nie włączali do grona wysyłanych delegatów osób 
nieznanych, w celu uniknięcia ewentualnego zakłócenia przez nie 
uroczystości. Na zakończenie znalazła się tutaj również informacja 
o próbach przewidzenia przez kurię przeciwdziałania władz wobec 
uroczystości kościelnych w dniach 1-2 października, poprzez organi
zowanie świeckich imprez kulturalno-rozrywkowych43.

42 Ibidem, k. 14 in.
43 AIPN Bi, 045/2014, Przebieg uroczystości milenijnych w Drohiczynie 1966 r. 
Meldunek dotyczący obchodu diecezjalnych uroczystości milenijnych w Drohiczynie 
w dniach 1-2 X 1966 r., 7 IX 1966 r. Siemiatycze, k. 23 in.
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Dwa dni później w piśmie skierowanym do kierownika Samodziel
nej Sekcji Ogólno-Organizacyjnej KW MO w Białymstoku zastępca 
KW MO ds. SB w Białymstoku płk Sobczyk stwierdził, że przygoto
wania do uroczystości w Drohiczynie weszły w decydującą fazę. We
dług uzyskanych przez organa bezpieczeństwa danych, opracowano 
do tego momentu ich ramowy program i list administratora ks. M i
chała Krzywickiego, skierowany do wiernych. Według niego władze 
kościelne poleciły duchownym ostrzec osoby wybierające się na ob
chody przed wznoszeniem i podchwytywaniem haseł politycznych, 
gdyż „mogą być prowokatorzy w sutannach jak to już miało miejsce”. 
Płk Sobczyk wskazał też na pozytywną ocenę przez bp Jędruszuka nie 
przyjęcia przez księży odznak 1000-lecia Państwa Polskiego i innych 
odznaczeń, jako uniknięcie dostarczenia argumentów propagandzie 
szkodzącej Kościołowi katolickiemu. Według SB wśród osób świec
kich krążyły w tym okresie także pogłoski o planowanym przez wła
dze odwołaniu autobusów PKS jeżdżących do Drohiczyna i wzmoże
niu przez MO podczas trwania uroczystości milenijnych kontroli na 
drogach, w celu utrudnienia dojazdu na nie44.

W połowie września SB otrzymała dalsze informacje o przygoto
waniach do obchodów kościelnych. Według nich na zapleczu proka- 
tedry planowano zbudowanie ołtarza polowego, gdzie przy dobrej 
pogodzie miały odbyć się uroczystości, główne wejście natomiast 
udekorowane miało być flagami narodowymi. W nawie głównej nad 
ołtarzem planowano umieszczenie symboli przedstawiających: chrzest 
Polski, Litwy (złamany dąb z którego wyrasta krzyż), śluby Jana Ka
zimierza, unię brzeską, rozbiory i nieznany element, który wypadł 
z pamięci t.w. „Paweł”. Jedną z bocznych naw przeznaczono dla 
dziennikarzy i korespondentów45 * *. W późniejszym okresie nastąpiła 
zmiana dekoracji WSD -  nad głównym wejściem umieszczony został

44 AIPN Bi, 045/673, Informacja zastępcy KW MO ds. Służby Bezpieczeństwa 
w Białymstoku płk. L. Sobczyka do kierownika Samodzielnej Sekcji Ogólno- 
Organizacyjnej KW MO w Białymstoku, 9 IX 1966 r. Białystok, k. 194 in.
45 AIPN Bi, 045/2014 Meldunek zastępcy KP MO SB w Siemiatyczach mjr W. Abra-
mowskiego dotyczący przygotowań kurii i kleru dołowego do obchodów diecezjalne
go dnia milenium, 14 IX 1966 r. Siemiatycze, k. 27. (Te same informacje można
znaleźć w: AIPN Bi, 045/673, Informacja naczelnika Wydziału IV ppłk. J. Bzdeli do 
kierownika Samodzielnej Sekcji Ogólno-organizacyjnej KWMO w Białymstoku doty
cząca przygotowań milenijnych w Drohiczynie, 19 IX 1966 r. Białystok, k. 204 in.)



2 5 8 KRZYSZTOF SYCHOWICZ

orzeł, obok daty „966-1966”, a na tle orła chrzcielnica. Na budynku 
kurii zostały zaś zawieszone portrety świętych i biskupów.

Nie udało się jednak organizatorom przygotować monografii 
bp Łozińskiego, gdyż ks. Jan Zieją odmówił jej opracowania ze 
względu na brak czasu i konieczność długotrwałych badań historycz
nych. Ustalono natomiast, że na granicy diecezji w Tonkielach lub 
Skrzesiewie 1 października o godz. 16.00 Prymasa Stefana Wyszyń
skiego będzie witał bp Jędruszuk. Według tych ustaleń przemówienie 
pożegnalne kardynał miał wygłosić z balkonu WSD46. W toku trwają
cych nadal prac ks. Wojciech Wasak zainstalował dodatkowe oświe
tlenie w kościele i na placu kościelnym. Istniały jeszcze problemy 
w zorganizowaniu służby porządkowej liczącej 30-50 osób, podzielo
nej na cztery grupy: pierwsza zajmująca się terenem prokatedry i pla
cem, druga mająca rozprowadzać księży na noclegi, trzecia kierująca 
ruchem pojazdów i odsyłająca je na wyznaczone miejsca postoju, 
czwarta pilnująca wejść w kurii i WSD47.

25 września 1966 r. przeprowadzono kontrolę głoszonych przez księ
ży kazań, w wyniku której stwierdzono, że na terenie powiatu siemia- 
tyckiego ramowy program uroczystości został odczytany w dziewięciu 
kościołach, a również w dziewięciu nie miało to miejsca. Zaznaczono, 
że wszyscy księża w kazaniach zachęcali jednak do zbiorowego udziału 
w uroczystościach, zaznaczali przy tym, że wyjazdy powinny być in
dywidualne. Ponadto proboszczowie parafii Śledzianów, Winna i Nu
rzec kategorycznie zabronili organizowania zbiorowych pielgrzymek. 
Ks. Jan Pawlonko z Nurca stanowisko takie zajął po przeprowadzonej 
z nim przez przewodniczącego PRN w Siemiatyczach rozmowie ostrze
gawczej . Natomiast ks. T. Kocuk, wikary z Drohiczyna, podczas oma
wiania przebiegu uroczystości dementował pogłoski jakoby MO miało 
je utrudniać. Twierdził, że funkcjonariusze będą jedynie dbać o porzą
dek i bezpieczeństwo, a kontrole na drogach nie oznaczały utrudniania 
w poruszaniu się. Podobnego zdania był ks. Tararuj, inaczej natomiast 
uważał ks. Karpiński, który mówił o pewnych trudnościach czynionych

46 AIPN Bi, 045/673, Informacja naczelnika Wydziału IV ppłk. J. Bzdeli dotycząca 
przygotowań milenijnych w Drohiczynie do Samodzielnej Sekcji Ogólno- 
Organizacyjnej KWMO w Białymstoku, 19 IX 1966 r. Białystok, k. 206.
47 AIPN Bi, 045/2014, Meldunek zastępcy KP MO SB w Siemiatyczach mjr W. Abra- 
mowskiego dotyczący przygotowań kurii i kleru do diecezjalnych uroczystości mile
nijnych, 27 IX 1966 r. Siemiatycze, k. 39 in.
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ze strony władz dla jadących na uroczystości, radził jednak żeby się tym 
nie zrażać. W dwa dni później, w meldunku dotyczącym przygotowań 
trwających w diecezji drohiczyńskiej odnotowano, że z powodu pro
blemów z przewiezieniem obrazu MB w zastępstwie z prawej strony 
ołtarza przygotowano pustą ramę48.

Kolejnym elementem przeciwdziałania władz było zorganizowanie 
27 września 1966 r. przez PPRN w Siemiatyczach narady sekretarzy 
Prezydiów Gromadzkich i Miejskich Rad Narodowych. W jej trakcie 
polecono aby w dniach 1-2 października przygotowali oni dodatkowe 
zajęcia w swych biurach i nie dopuścili do wzięcia udziału w obcho
dach kościelnych przez podległych im pracowników. Prowadzący 
naradę sekretarz PRN zagroził nawet, że ci którzy wbrew zakazowi 
wezmą udział w uroczystościach zostaną zwolnieni z pracy. Wystą
pienie to wywołało oburzenie wśród pracowników PRN, a w prowa
dzonych rozmowach mówiono nawet, że było to równoznaczne z ła
maniem konstytucji49.

Analizując zaangażowanie poszczególnych środowisk w przygoto
wania milenijne stwierdzono, że dopiero od 1 września włączono do 
prac osoby świeckie. Zinterpretowane to zostało jako próba uniemoż
liwienia władzom administracyjnym zapoznania się z przygotowa
niami. W późniejszym okresie część prac wykonywali nawet człon
kowie PZPR i bezpartyjni zajmujący wysokie stanowiska w instytu
cjach państwowych. Byli wśród nich m.in. były kleryk Janusz Niewia
rowski, Janina Romanowska księgowa z LO w Drohiczynie, Mieczy
sław Nielipiński, członek prezydium GRN w Drohiczynie Eugeniusz 
Boym, Jan Przystupa kierownik Centrali Nasiennej i Ludwika Radzi
szewska studentka KUL z tej miejscowości, która dekorowała kościoły. 
25 września 1966 r. kuria z obawy przed niską frekwencją (ludzie 
wystraszyli się zapowiadanego przeciwdziałania władz) podjęła decy
zję o określeniu przez wszystkich księży w Drohiczynie działań pro
wadzonych przez MO jako niezbędnych dla zapewnienia porządku. 
Jednocześnie jednak kuria komentowała zakaz udziału w uroczysto
ściach wydawany przez PRN i kierowników zakładów podległym im 
pracownikom, jako pierwszy taki wypadek w kraju. Krytycznie na ten 
temat wypowiadali się też Jan Piekarski i Jan Kalinowski, pracownicy

48 Ibidem, k. 43 in.
49 Ibidem, k. 43.
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kaflami w Siemiatyczach, którzy określili to zakaz jako prześladowa
nie Kościoła katolickiego, przy jednoczesnej tolerancji prawosławia50.

Dzień przed rozpoczęciem uroczystości milenijnych w Drohiczynie 
zastępca KP MO SB w Siemiatyczach mjr Wacław Abramowski poin
formował naczelnika Wydziału IV SB KW MO w Białymstoku
0 przygotowywaniu przez wiernych bram triumfalnych, jednej przy 
moście w Tonkielach (budował ją  Aleksander Karolczak, członek rady 
parafialnej wraz z kilkoma kobietami), drugiej przez mieszkańców wsi 
Wólka Zamkowa, Minczewo i Runice na trasie przejazdu Prymasa 
(jednym z inicjatorów jej powstania był Władysław Zaręba). W dniu 
tym, w związku z pismem PPRN w Siemiatyczach wysłanym do kurii 
z prośbą o przybycie przedstawiciela, w celu omówienia stanu przygo
towań do wizyty Episkopatu, zgłosił się w jej siedzibie ks. Henryk 
Kardasz.

Podczas rozmowy przewodniczący przestrzegł go przed organizo
waniem w trakcie obchodów pielgrzymek i poruszaniem akcentów 
politycznych w wystąpieniach przez duchownych. Chciał on także aby 
w Tonkielach nie dopuszczono do zgromadzenia się ludzi, w celu 
demonstracyjnego powitania Prymasa. Odpowiadając na te żądania 
ks. Kardasz zaznaczył, że księża nie mają wpływu na oddolne inicja
tywy wiernych. Na zakończenie wizyty duchowny próbował dowie
dzieć się, czy PRN faktycznie zakazała pracownikom podległych so
bie instytucji brania udziału w uroczystościach pod groźba zwolnienia. 
W odpowiedzi przewodniczący wyjaśnił, że mogli to uczynić kie
rownicy instytucji „według własnego uznania” . SB w związku 
z komentarzami dotyczącymi decyzji PRN odnotowała, iż „istnieje 
powszechne niezadowolenie pracowników instytucji państwowych
1 spółdzielczych wobec poleceń kierowników jednostek zabraniają
cych brania udziału w uroczystościach. Wśród wielu środowisk 
stawiane są zarzuty, że obecny zakaz wyjazdu na uroczystości m i
lenijne ma charakter narodowościowo-wyznaniowy. Argumentuje 
się, że corocznie w dniu 19 sierpnia zwalnia się pracowników 
(prawosławnych) na odpust do Grabarki. Nawet zezwala się wyjeż-

50 AIPN Bi, 045/2014, Informacja zastępcy KP MO SB w Siemiatyczach mjr W. Abra- 
mowskiego dotycząca nastrojów i zaangażowania poszczególnych środowisk w uro
czystościach milenijnych, 6 X 1966 r. Siemiatycze, k. 52 in.
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dżać samochodami służbowymi. Natomiast do Drohiczyna nie 
można wyjechać we własnym zakresie”51.

W celu odciągnięcia młodzieży i społeczeństwa od obchodów 
w Drohiczynie jak  i na terenie powiatu zorganizowano szereg imprez 
oraz uroczystości. Najwięcej z nich miało miejsce w Siemiatyczach, 
gdzie 2 października 1966 r. odbyło się przekazanie do użytku szkoły 
Pomnika Tysiąclecia. Tego samego dnia zorganizowano także czwór- 
mecz szkół średnich powiatu w piłce siatkowej, powiatową spartakia
dę szkolną w piłce ręcznej i zawody strażackie, a po południu zabawę 
taneczną. Towarzyszyły im odczyty zorganizowane m.in. w Dołubo- 
wie, Osmoli, Dziadkowicach, Ostrożanach oraz Perlejewie, Grannem, 
Tokarach, Mielniku i Niemirowie. W ramach organizowanych imprez 
odbył się także występ zespołu w Ciechanowcu oraz rejonowa olim
piada Szkół Przysposobienia Rolniczego w Dziadkowicach, Ostroża
nach i Pobikrach. Natomiast w Grodzisku zorganizowano jesienny 
wyścig przełajowy dla kolarzy z terenu całego powiatu52.

Według SB w Siemiatyczach w dniach 1-2 października 1966 r. 
w uroczystościach w Drohiczynie wzięło udział obok Prymasa Wy
szyńskiego 24 biskupów, księża, profesorowie Katolickiego Uniwer
sytetu Lubelskiego i Akademii Teologii Katolickiej oraz 7 tys. wier
nych53 (w sporządzonej 19 dni później informacji dla Oddziału Pre
wencji Ogólnej KG MO w Warszawie, KW MO w Białymstoku 
stwierdzała, że w uroczystościach diecezjalnych w Drohiczynie poza 
Prymasem udział wzięło 23 biskupów, na spotkanie z którymi przy
szło około 9 tys. osób54 * *). Za najbardziej aktywnych w przygotowaniu 
uroczystości uznano księży: Jędruszuka, Hładkowskiego, Borowskie
go, Tararuja, Kardasza, Michała Badowskiego, Franciszka Smorczew- 
skiego, Józefa Horodeńskiego i Benedykta Karpińskiego. Z rozpozna

51 AIPN Bi, 045/2014, Meldunek zastępcy KP MO SB w Siemiatyczach mjr W. Abra- 
mowskiego dotyczący przygotowań kurii i kleru do diecezjalnych uroczystości mile
nijnych, 30 IX 1966 r. Siemiatycze, k. 47 in.
52 AIPN Wwa, 35/3178, Plan działań MO powiatu siemiatyckiego na okres 1 i 2 paź
dziernika w zabezpieczeniu imprez i uroczystości, 20 IX 1966 r. Siemiatycze, k. 14 in.
53 AIPN Bi, 045/2014, Informacja zastępcy KP MO SB w Siemiatyczach mjr W. Abra- 
mowskiego dotycząca nastrojów i zaangażowania poszczególnych środowisk w uro
czystościach milenijnych, 6 X 1966 r. Siemiatycze, k. 51.
54 AIPN Wwa, 35/3178, Sprawozdanie KW MO w Białymstoku z przebiegu zabezpie
czenia porządku i bezpieczeństwa na terenie pow. Siemiatycze w dniach 1-2 X 1966 r.,
25 X 1966 r. Białystok, k. 46.
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nia przeprowadzonego przez SB wynikało, że w uroczystościach 
wzięło udział 25-30 % pracowników instytucji państwowych i spół
dzielczych znajdujących się na terenie powiatu, lecz nie było wśród 
nich osób na stanowiskach kierowniczych. Nie wzięła też udziału 
w obchodach, poza nielicznymi wyjątkami, młodzież szkół średnich 
i podstawowych dla której zorganizowano specjalne zajęcia w szko
łach i w terenie.

W notatce informacyjnej sporządzonej przez KP MO w Siemiaty
czach odnotowano także fakt powitania Prymasa Wyszyńskiego przy 
katedrze w Drohiczynie w imieniu młodzieży przez Halinę Kurpetę 
z Miłkowic Panek. Była ona księgową w Spółdzielni Kółek Rolni
czych. Dokonując oceny tego wydarzenia podkreślono, że cała jej 
rodzina była bardzo religijna55.

SB kontrolowało także, pod kątem włączenia się do organizowa
nych uroczystości, tereny sąsiednich powiatów. W ten sposób uzyska
no m.in. materiały o planowanym wyjeździe do Drohiczyna około 
20 osób z parafii Narew, pod kierunkiem jadących w ubraniach cy
wilnych księży Horodeńskiego i Mierzwińskiego. Cała ta grupa 
1 października dojechała autobusem PKS do Bielska Podlaskiego, 
a następnie pociągiem do stacji Siemiatycze i już pieszo dotarła do 
Drohiczyna. Dosyć dokładne informacje na jej temat zebrał aparat 
bezpieczeństwa za pośrednictwem tw. „Kalina”, który był w jej skła
dzie. Grupy takie wyjechały także z parafii Hajnówka (około 40 osób, 
przeważnie kobiety, na własna rękę) i Kleszczele (20 osób). Do tego 
momentu nie stwierdzono uczestnictwa w nich członków partii56.

Funkcjonariusze SB odnotowali także wrogie wypowiedzi wy
znawców prawosławia, będące reakcją na kazanie ks. prof. Tadeusza 
Tararuja oraz wystąpienie biskupa sufragana Jędruszuka. Pierwszy 
z nich wspominał o próbach zrusyfikowania tych terenów przez wła
dze Rosji carskiej poprzez likwidację kościołów katolickich i prze
kształcanie ich w cerkwie, drugi podkreślił polskość ziem byłej diece
zji pińskiej. W odpowiedzi na to ks. Mikołaj Bliźniuk proboszcz para-

55 AIPN Bi, 045/2014, Notatka służbowa KP MO Siemiatycze, 2 X 1966 r. Siemiaty
cze, k. 62.
56 AIPN Bi, 045/1665, Informacja Zastępcy Komendanta KP MO w Hajnówce 
kpt. A. Kruka do naczelnika Wydziału IV SB KW MO w Białymstoku, 7 X 1966 r. 
Hajnówka, k. 94 in.
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fii prawosławnej w Drohiczynie, stwierdził, że Je s t rzeczą wątpliwą 
czy modlitwy katolików zostaną przyjęte przez Boga, bowiem zamiast 
modlić się zorganizowali wiec polityczny, na którym rzucają oszczerstwa 
na prawosławnych. Wskazał, że w wieku XVIII Kościół katolicki był 
prześladowany, a to dlatego, że jego działalność nie miała charakteru 
religijnego, a polityczny. Jednak skoro już obecnie mówią katolicy
0 prześladowaniu Kościoła katolickiego przez prawosławie, winni przed
stawić, jak było faktycznie. Dlaczego milczą o zburzeniu ponad 100 cer
kwi w woj. lubelskim przed 1939 r., a dzieła tego dokonał rząd sanacyjny 
za inspiracją i przewodnictwem katolickiej hierarchii kościelnej”. Wspo
mniał on też o wypędzaniu przez „reakcyjne podziemie” prawosławnych 
z ich domów i zmuszaniu do przyjęcia katolicyzmu. Na zakończenie 
apelował, aby prawosławni nie uczestniczyli w katolickich uroczysto
ściach milenijnych57. Można stwierdzić, że była to zbyt impulsywna
1 ostra reakcja, zwłaszcza, że duchowny ten nie słyszał sam obu wypo
wiedzi lecz ich treść została mu przekazana przez osoby trzecie. Dla 
funkcjonariuszy SB wystąpienie to stało się jeszcze jedną szansą na skon
fliktowanie duchownych i wyznawców obu wyznań.

W przygotowanym przez KW MO w Białymstoku pod koniec paź
dziernika 1966 r. sprawozdaniu stwierdzono, że na terenie pow. Siemia
tycze obchody zabezpieczało 169 funkcjonariuszy MO i 129 funkcjona
riuszy SB, dysponujących 41 pojazdami mechanicznymi oraz 30 radio
stacjami. W czasie trwania obchodów milenijnych w diecezji drohi- 
czyńskiej zatrzymano 17 osób zajmujących się nielegalnym handlem 
dewocjonaliami, z których przeciwko 10 skierowano wnioski do 
Kolegium Karno-Administracyjnego, na pięć wnioski do organów 
finansowych, a na dwie założono sprawy karno-skarbowe. Podczas 
służby pełnionej przez funkcjonariuszy na drogach dojazdowych do 
Drohiczyna ukarano mandatami 56 osób na ogólną sumę 2880 zł, 
odebrano jeden dowód rejestracyjny oraz zatrzymano dwóch moto
cyklistów i rowerzystę58.

57 AIPN Bi, 045/2014, Informacja zastępcy KP MO SB w Siemiatyczach mjr W. Abra- 
mowskiego dotycząca nastrojów i zaangażowania poszczególnych środowisk w uro
czystościach milenijnych, 6 X 1966 r. Siemiatycze, k. 56.; Ibidem, Notatka służbowa, 
2 X 1966 r. Siemiatycze, k. 63.
58 AIPN Wwa, 35/3178, Sprawozdanie KW MO w Białymstoku z przebiegu zabezpie
czenia porządku i bezpieczeństwa na terenie pow. Siemiatycze w dniach 1-2 X 1966 r., 
25 X 1966 r. Białystok, k. 46.
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Obchody Millennium Chrztu Polski były bez wątpienia jednym 
z najważniejszych wydarzeń mających miejsce w naszym kraju. 
Wpływ na to miał nie tylko fakt nadawania im politycznego charakte
ru przez władze komunistyczne ale przede wszystkim ich religijne 
oraz moralne znaczenie. Wpłynął na to także długoletni okres przygo
towań, będący wprowadzeniem do głównych uroczystości w 1966 r. 
oraz negatywny stosunek władz, który pociągnął za sobą cały szereg 
kroków skierowanych przeciwko Kościołowi katolickiemu. Z tego 
powodu wpisały się one na trwałe w dzieje naszego kraju, w tym tak
że ówczesnego woj. białostockiego. Na przykładzie Łomży i Drohi
czyna możemy zobaczyć, jak uroczystości te były odbierane przez 
władze państwowe oraz w jaki sposób próbowano osłabić ich oddzia
ływanie. Chociaż wiele z opisywanych tutaj działań aparatu bezpie
czeństwa i administracji było realizowanych w mniejszej, czy też 
większej skali w całym kraju, to region ten miał też kilka cech, które 
go spośród nich wyróżniały. Jedną z nich był fakt, że to tutaj znajdo
wały się siedziby aż trzech diecezji, przeciwko duchowieństwu i wier
nym których prowadzono działania represyjne. Ciekawym zagadnie
niem był też stosunek ludności prawosławnej, zamieszkującej 
wschodnie tereny województwa, do organizacji i przebiegu uroczysto
ści milenijnych. Problem ten był tym bardziej istotny, że obchody 
przez przynajmniej część duchownych tego wyznania odbierane były 
jako zagrożenie dla wpływów Cerkwi prawosławnej.

KRZYSZTOF SYCHOWICZ

Les démarches des autorités communistes liées aux cérémonies 
à l’occasion du Millénaire de l’etat polonais organisées 

à Łomża et Drohiczyn (1966)

Résumé

Les cérémonies à l ’occasion du Millénaire du Baptême de la Pologne, furent sans aucun 
doute l’un des plus grands événements dans le pays, grâce non seulement au caractère 
politique que leur conféraient les autorités commmunistes, mais avant tout grâce à leur 
signification religieuse et morale. Entraînant toute une série de démarches dirigées contre 
l’Eglise catholique, l’attitude austère des autorités ainsi que la longue période de préparatifs
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qui précéda les principales cérémonies de 1966, jouèrent un rôle important.
Même si les principales cérémonies sur le territoire de la voïvodie de Białystok eurent 

lieu dans la deuxième moitié de 1966 r., les informations sur les préparatifs furent 
rassemblées déjà depuis le début de l’année. Le 1er mars 1966, l’adjoint au Chef Régional 
de la Milice pour la Sécurité à Białystok, le colonel Leon Sobczyk informa le chef de la 
Section Autonome d’Organisation au sein du Commissariat Régional de la Milice, le 
capitaine Edward Rodziewicz, que le programme des célébrations du Millénaire du 
baptême de la Pologne à Drohiczyn fut élaboré à partir des directives désignées par le 
programme national. Il constata entre autres que le jubilé eut principalement un caractère 
marial, ecclésiatique, national et pastoral. Cependant, selon le Service pour la Sécurité à 
Łomża, premier village de la voïvodie où devaient venir des représentants de l’Episcopat, 
le clergé local entreprit l’organisation des célébrations millénaires par étapes après que les 
discussions officielles sur le manifeste furent terminées. Dans le cadre du pèlerinage sur 
l’itinériare millénaire organisé du 6 au 7 août 1966, 42 évêques et 107 prêtres du diocèse 
vinrent ensemble dans la ville avec le cardinal Stefan Wyszyński. De tous les sermons, le 
plus critiqué fut celui prêché par le cardinal Wyszyński et l’archevêque Kominek. A 
Łomża ainsi qu’à Drohiczyn (1-2 octobre 1966) furent organisées diverses fêtes et 
manifestations, afin d’éloigner les jeunes et la société des célébrations. Dans ces villes, le 
Service de Sécurité fut très actif, en utilisant son réseau d’espions.

L’exemple de Łomża et Drohiczyn permet de juger de l’attitude des autorités 
nationales envers ces célébrations ainsi que de leurs démarches pour amenuiser leur 
signification. Même si beaucoup d’actions décrites dans l’article, furent menées par 
l’appareil de sécurité et d’administration dans l’ensemble du pays, cette région connut 
quelques situations spécifiques. L’une d’entre elles fut liée au fait qu’elle comprenait 
trois diocèses avec le clergé et les fidèles, contre qui fut organisée une série de 
représailles. En outre, l ’attitude de la population orthodoxe, résidant sur le territoire est 
de la voïvodie, face à l’organisation et le déroulement des célébrations millénaires, 
s’avéra être un phénomène intéressant. Ce problème fut d’autant plus important que les 
célébrations furent perçues par une partie des prêtres de ce culte, comme une menace 
pour l’Eglise orthodoxe.

Traduction: Iwona Bartosz-Przybylo

KRZYSZTOF SYCHOWICZ -  absolwent historii Uniwersytetu Wrocławskiego, 
doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (2001), pracownik OBEO IPN w 
Białymstoku. Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyń
skiej. Zajmuje się działaniami władz komunistycznych przeciwko Kościołowi kato
lickiemu i środowisku oświatowemu na terenie Polski północno-wschodniej. Współ
autor książki Marzenia o Orle w koronie (2004) oraz pakietu edukacyjnego Podziemie 
niepodległościowe w woj. białostockim w latach 1944-1956 (2001). Publikował m.in. 
w „Studiach Podlaskich”, „Znad Pisy” i „Ziemi Łomżyńskiej”.
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KOMENDA -  OKRESEM ROZWOJU CZY STAGNACJI 
KLASZTORU CYSTERSÓW W SZCZYRZYCU

Instytucja komendy zaciążyła w sposób zasadniczy nad historią 
(losami) polskich klasztorów cysterskich w czasach nowożytnych. 
Umożliwiała ona pełne ingerowanie w sprawy klasztorne osobom nie 
należącym do społeczności zakonnej a nawet osobom nie należącym 
wogóle do stanu duchownego. W Polsce zasadniczo instytucja opatów 
komendataryjnych wytworzyła się w XVI w., i dotyczyła przede 
wszystkim starych klasztorów, bogato uposażonych do których nale
żeli również cystersi, dysponujący wielkimi majątkami ziemskimi1. 
Oddawano wówczas najstarsze opactwa (benedyktyńskie, cysterskie, 
kanonickie) przede wszystkim duchownym świeckim, mającym słabe 
uposażenie. Byli wśród nich biskupi diecezji wschodnich (łucka, 
przemyska, chełmska, kamieniecka), sufragani, sekretarze królewscy, 
ludzie oddani królowi, często krewni (Karol Ferdynand Waza), którzy 
w nagrodę za wierną służbę monarsze, otrzymywali owe intratne 
opactwa jako beneficja. Oczywiście w grę wchodziły tylko klasztory 
posiadające wielkie kompleksy ziemskie, a z reguły jak już zaznaczo
no, były to najstarsze opactwa lokowane od pierwszej połowy XII do 
końca XIII w. Wśród nich było 6 klasztorów benedyktyńskich, 5 cy
sterskich, 3 norbertańskie, 3 kanonickie. U schyłku XVI w. na 27 
opactw tylko 4 wolne były od komendy2 *.

1 H. G a p  s k i, Cystersi w Rzeczpospolitej i na Śląsku XVI-XVIII wieku, M CP, t. 1, 
Poznań 1999, s. 60.
2 J. M. M a r s z a l s k a ,  Opaci komendataryjni wobec książki. Przyczynek do dziejów
opactwa Cystersów w Szczyrzycu, w: Klasztor w Państwie średniowiecznym i nowożytnym, 
red. M. D e r w i c h ,  A.  P o b ó g - L e n a r t o w i c z ,  W rocław -O p ole-W arszaw a  
2 0 0 5 , s. 351.

„N asza P rzeszłość” t. 109: 2 008 , s. 269 -285 .
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Uzależnienie klasztorów od narzucanych im opatów komendataryj- 
nych przez monarchę, często w ogóle nie związanych z życiem za
konnym, prowadziło zwłaszcza wobec ustalonej od dawna w tradycji 
mniszej i kanonicznej opata do fatalnych skutków dla całej wspólnoty, 
jej obserwancji i sytuacji ekonomicznej. Sama zaś procedura komendy 
polegała na tym, iż to król wysuwał swego kandydata, w praktyce 
zakonnicy zmuszeni byli tylko „do zgodnego wybrania i przedstawie
nia z własnej woli Stolicy Apostolskiej do zatwierdzenia” . Względy 
polityczne brały górę nad względami natury duchowej. Dla królów 
polskich mających od XVI w. coraz skromniejsze możliwości nagra
dzania osób związanych z tronem monarszym, dysponowanie prawie 
30 kompleksami rozległych, przynoszących dochody dóbr, przedsta
wiało wartość.

W poszczególnych zakonach, a nawet w obrębie klasztorów tego 
samego zakonu, wytworzyła się z czasem różnorodna praktyka obej
mowania, sprawowania oraz kompetencji urzędu opata komendataryj- 
nego. U cystersów polskich ustala się właściwie dwojaka praktyka 
przejmowania opactw przez opatów komendataryjnych. Bardzo często 
różnice, co istotne, występowały między opactwami wyodrębnionymi 
przestrzennie, pomorsko-wielkopolskimi i małopolskimi3. W cyster
skich klasztorach pomorskich, a także stopniowo wielkopolskich, 
począwszy od komendowanego przez króla Zygmunta III Wazę na 
opactwo oliwskie, Adama Trebnica, konwent oliwski postawił przy
szłemu opatowi warunki, by ten odbył nowicjat, przyjął strój zakonny 
i złożył uroczystą profesję zakonną. Tym sposobem zaczął utrwalać 
się zwyczaj, że opaci stawali się faktycznymi członkami zakonu cy
stersów z uprawnieniami pełnej władzy zakonnej. Władza opata ko- 
mendataryjnego sprowadzała się nie tylko do pełnego dysponowania 
dobrami klasztornymi ale również jurysdykcji in spiritualibus.

Nieco inaczej wyglądała sytuacja na terenie Małopolski, gdzie nie 
było bezwzględnego wymogu wobec opata komendarza, by ten skła
dał śluby zakonne i nosił habit cysterski, chociaż i od niej bywały 
wyjątki. Zdaniem niektórych badaczy, w tym H. Gapskiego, komenda 
nigdy nie objęła małopolskiego Szczyrzyca i fundowanych później 
opactw w Wistyczach i Kimbarówce. Powody takiego stanu rzeczy 
tkwiły -  zdaniem tego badacza -  w stosunkowo niewielkim uposaże-

3 H. G a p s k i, Cystersi w Rzeczpospolitej i na Śląsku XVI-XVIII wieku, MCP, t. 1, s. 61.
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niu. Stąd też i zainteresowanie nimi jako potencjalnymi źródłami do
chodów było niewielkie4.

Teza ta jest nie do utrzymania w stosunku do opactwa w Szczyrzy- 
cu, gdyż w tamtejszym archiwum klasztornym zachowały się do na
szych czasów dokumenty, które nie pozostawiają wątpliwości co do 
faktu, iż opactwo szczyrzyckie, choć było jednym z najmniejszych 
w Małopolsce, przez prawie dwa stulecia było objęte komendą, a spra
wujący swój urząd opaci komendataryjni składali śluby zakonne 
i przywdziewali habit5.

1. Pochodzenie społeczne opatów komendataryjnych szczyrzyckich

W latach 1561-1752 zarządzało klasztorem w Szczyrzycu 11 opa
tów komendataryjnych. Wszyscy otrzymali urząd opacki bądź z nada
nia królewskiego, bądź za wstawiennictwem wpływowych osób zbli
żonych do kół dworskich i biskupich. Byli to: [1] Stanisław V Buko
wiecki (1561-1565); [2] Piotr III Borowski (1565-1590); [3] Stanisław 
VI Drohojowski (1607-1632); [4] Remigiusz Łukowski vel Łukomski 
(1633-1641); [5] Joachim z Mstowa Mstowski (1641-1655); [6] Mar
cin z Pawlikowie Pawlikowski (1655-1657); [7] Krzysztof Lipnicki 
(10 IX 1657-23 X 1657); [8] Przemysław Domiechowski (1658-1684); 
[9] Mikołaj V de Romiszowice Romiszowski (1684-1727); [10] Józef 
Aleksander Gurowski (1727-1737); [11] Franciszek Gerard de Hirten
berg Pastoriusz (1738-1752)6.

Komenda szczyrzycka w znacznym stopniu różniła się od komendy 
w pozostałych klasztorach cysterskich, szczególnie tych, których upo
sażenie było zdecydowanie większe np. w Jędrzejowie, Mogile, Wą
chocku czy klasztorów benedyktyńskich (Tyniec, Lubiń) i kanonic
kich (Czerwińsk, Trzemeszno). Trzeba pamiętać, że opaci komendata
ryjni nie zawsze działali na szkodę konwentów, nad którymi sprawo
wali władzę. Zdarzali się wśród nich ludzie z reguły wysoko wy-

4 Tamże.
5 Servitus Sancta coram Deo, et omnibus Sanctis eius per voturum smissionem secun
dum Regulam S.P. Benedicti Constitutiones Ordinis Cisterciensis [...] compilata [...] 
descriptus 1751, Arch, i BOCist., bez sygn., s. 10-38; J. M. M a r s z a l s k a ,  
W. G r a c z y k, Opaci i przeorzy klasztoru oo. Cystersów w Szczyrzycu od XII do XX 
wieku, Tyniec-Kraków 2006, s. 81-162.
6 J. M . M a r s z a l s k a ,  W.  G r a c z y k ,  Opaci i przeorzy..., s. 81 -162.
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kształceni, bywali w tzw. „świecie”, o szerokich horyzontach intelek
tualnych, zapobiegliwi gospodarze, miłośnicy sztuki i bibliofile. Pa
trząc na historię opactwa szczyrzyckiego przez pryzmat srawujących 
władzę opatów komendataryjnych, trzeba przyznać, że jeśli w ogóle 
możliwe jest określenie, iż klasztor miał tzw. szczęście do dobrych 
opatów komendataryjnych, to poza jedynym przykładem zdecydowa
nie negatywnym (Józef Aleksander Gurowski), opaci komendataryjni 
przeszli do historii klasztoru szczyrzyckiego jako dobrzy i zapobie
gliwi gospodarze, dbający o dobro materialne i duchowe, powierzonej 
ich pieczy wspólnoty zakonnej, wzbogacając tym samym dzieje klasz
toru szczyrzyckiego7.

Jak już wcześniej zaznaczono bogate klasztory oddawno w komen
dę osobom zasłużonym wobec monarchy, bądź biskupom słabiej upo
sażonych diecezji. Słowem ludziom nie mającym nic wspólnego 
z życiem zakonnym, tak od strony formalnej a tym bardziej duchowej.

Jak zatem wyglądała sytuacja w Szczyrzycu. Wszyscy opaci ko
mendataryjni wywodzili się ze stanu szlacheckiego, co było zresztą 
zrozumiałe. Byli wśród nich potomkowie starych szlacheckich rodów, 
oddalonych niejednokrotnie znacznie od Małopolski8. I tak pierwszy 
poświadczony źródłowo opat komendataryjny, Stanisław V Buko- 
wiecki(1561- 1565), h. Drogosław, pochodził z ziemi poznańskiej 
o którym Bartosz Paprocki zanotował „[...] Bukowieckich dom w po
znańskim województwie starodawny [...]”9. Podobnie i kolejny opat 
komendataryjny, Piotr III Borowski (1565-1590), h. Prus, o którym co 
prawda kroniki nie informują skąd pochodził, lecz i o nim Bartosz 
Paprocki zanotował ważną informację „[...] Piotr wieku mego był 
opatem czyrzickim, uczciciel i chlebodawca hojny, uczonych ludzi 
miłośnik wielki, był to syn Jerzego Borowskiego, którego urodziła 
Warzeńska [,..]”10. Następca Borowskiego, Stanisław VI Drohojowski 
(1607-1632), pieczętujący się h. Korczak, wywodził się z rodu zasłu
żonego dla Rzeczpospolitej, z ziemi przemyskiej, o którym Paprocki 
odnotował „[...] Dom Drojewskich w którym wiele przedtem ludzi

7 Tamże, s. 353.
8 Informacje dotyczące pochodzenia opatów, ich herbów, zawarte są w Servitus 
Sancta, które jest podstawowym źródłem do dalszych badań nad m. in. pochodzeniem 
społecznym zakonników szczyrzyckich.
9 B. P a p r o c k i ,  Herby rycerstwa polskiego, Warszawa 1858, s. 757.
10 Tamże, s. 527.
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znacznych bywało i zasłużonych Rzeczpospolitej [...]”n . Tu warto 
zaznaczyć, iż rodzice Drohojowskiego, Jerzy Drohojowski i Anna 
z Bobolów, byli jeszcze wyznania protestanckiego. W przypadku opa- 
ta Remigiusza Łukowskiego vel Łukomskiego (1633-1641) dokumen
ty klasztorne informują, iż pochodził on ze Stryszowa i był synem 
wojewody krakowskiego, Aleksandra11 12. Udokumentowany źródłowo 
jest również kolejny opat, Joachim z Mstowa Mstowski (1641-1655), 
h. Szreniawa, wywodzący się z Mstowa w wojewóztwie krakowskim. 
Kasper Niesiecki odnośnie do jego osoby odnotował „[...] Joachim 
opat czyrzicki, jego rodzicami byli Jan Mstowski i Beata Lubomirska 
[,..]”13. Następny opat komendataryjny, Marcin z Pawlikowie Pawli
kowski (1655-1657), h. Cholewa, pochodził z ziemi łęczyckiej, dość 
odległej od małopolskiego Szczyrzyca, o jego rodzicach kronika nie 
przekazuje żadnych bliższych informacji poza wzmianką „nobilitus 
parentibus ortus” 14. Przy Krzysztofie Lipnickim (10 IX 1657- 
23 X 1657) dowiadujemy się, iż pieczętował się herbem Hołobok 
i pochodził z ziemi sandomierskiej15. Podobnie skąpe informacje czer
piemy o kolejnym komendarzu, Przemysławie Domiechowskim 
(1658-1684), pochodzącym z Wielkopolski i pieczętującym się her
bem Prawdzie16, jak i jego następcy Mikołaju V Romiszowskim 
(1684-1727), h. Jelita, wywodzącym się z ziemi sieradzkiej17. Kolejny 
opat szczyrzycki Józef Aleksander Gurowski (1727-1737), pieczęto
wał się herbem Wczele, z dużym prawdopodobieństwem można przy
puszczać, że wywodził się z ziem północnej Polski. Jego stryjem był 
Aleksander Benedykt Gurowski, opat z Bledzewa i wikariusz general
ny Polskiej Prowincji Cystersów18. Ostatnim w galerii opatów komen
dataryjnych w Szczyrzycu był Franciszek Gerard de Hirtenberg Pasto-

11 B. P a p r o c k i ,  Herby rycerstwa polskiego, s. 682; B. B i r o s, Drohojowski Stani
sław., PSB, t. 5, Kraków 1939-1946, s. 388-389.
12 Servitus Sancta... [...] descriptus 1751, Arch. i BOCist., bez sygn., s. 15.
13 K. N i e s i e c k i, Herbarz polski, t. 6, Lipsk 1841, s. 491-492.
14 Servitus Sancta... [...] descriptus 1751, Arch. i BOCist., bez sygn., s. 19.
15 Servitus Sancta... [...] descriptus 1751, Arch. i BOCist., bez sygn., s. 19; T. Ś w i ę 
c i c k i ,  Historyczne pamiątki znamienitych rodzin i osób dawnej Polski, Warszawa 
1858, s. 140.
16 Servitus Sancta... [...] descriptus 1751, Arch. i BOCist., bez sygn., s. 19.
17 Servitus Sancta... [...] descriptus 1751, Arch. i BOCist., bez sygn., s. 25; B. P a 
p r o ć  k i, Herby rycerstwa polskiego, s. 269.
18 Servitus Sancta... [...] descriptus 1751, Arch. i BOCist., bez sygn., s. 29.
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riusz (1738-1752), którego dziad Joachim Pastoriusz ab Hirtenberg, 
wyznania luterańskiego, za wybitne zasługi dla Rzeczpospolitej, zo
stał nobilitowany przez króla Jana Kazimierza w 1662 r. Rodzina Pa- 
storiusza związana była z Gdańskiem, a przyszły opat urodził się 
w 1690 r. w Smęgorzynie k. Gdańska. Jest to jedyny przypadek po
śród 11 opatów komendataryjnych przy którym znana jest data i miej
sce urodzenia19.

Podobnie jak rządzący opactwem szczyrzyckim w I połowie 
XVII w. Stanisław Drohojowski, również i sprawujący swe rządy 
wiek później -  opat Pastoriusz, mieli bezpośrednich przodków wy
znania luterańskiego. Pozostałych 9 opatów komendataryjnych pie
czętowało się starymi herbami rodowymi, co niezbicie potwierdza ich 
przynależność społeczną.

2. Wykształcenie. Profesja. Prezenta

Opaci komendataryjni wybierani przez monarchę z kręgów dwor
skich, to osoby dobrze i nierzadko wszechstronnie wykształcone. Fakt 
ów jest mocno widoczny, kiedy przyglądniemy się komendarzom 
mogilskim, pelplińskim, wąchockim, tynieckim, czerwińskim. Jak 
zatem przedstawiała się sytuacja, dotycząca wykształcenia komenda- 
rzy szczyrzyckich? Wiadomo, iż były to osoby wywodzące się ze 
stanu szlacheckiego, gdzie wykształcenie odgrywało istotną rolę. Było 
niezbędne choćby po to, by zdobyć odpowiednie beneficja czy otrzy
mać jakiś „wyższy urząd” na dworze królewskim bądź biskupim.

2.1. Uzyskane wykształcenie

Na 11 opatów komendataryjnych opactwa szczyrzyckiego w sto
sunku do 9-u są potwierdzone informacje odnośnie do ich wykształ
cenia. Czterech spośród nich ukończyło uniwersytety zagraniczne. 
Byli to: Stanisław VI Drohojowski -  Padwa; Joachim Mstowski -  
Padwa (uzyskał stopień doktora teologii); Józef Aleksander Gurowski 
-  Praga; Franciszek Gerard de Hirtenberg Pastoriusz -  początkowo 
w Kolegium Jezuitów w Braniewie a następnie w Rzymie. Wykształ
cenie w Polsce w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu i Akademii

19 Servitus Sancta... [...] descriptus 1751, Arch. i BOCist., bez sygn., s. 33. J . M . M a r -  
s z a l s k a ,  W. G r a c z y k ,  Opaci i przeorzy..., s. 155.
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Krakowskiej uzyskał Remigiusz Łukowski, zaś Marcin Pawlikowski 
kształcił się w Kolegium Jezuitów w Kaliszu, a Mikołaj Romiszowski 
w Kolegium Dominikanów w Krakowie (filozofia) i w Kolegium Je
zuitów w Poznaniu (teologia). Co do czterech opatów: Stanisława V 
Bukowieckiego, Piotra III Borowskiego, Krzysztofa Lipnickiego 
i Przemysława Domiechowskiego nie ma potwierdzonych wiadomości 
gdzie i kiedy zdobywali wykształcenie. Chociaż należy podkreślić, że 
po opatach: Piotrze III Borowskim i Przemysławie Domiechowskim 
zachowały się w klasztorze szczyrzyckim księgi z ich wpisami wła
snościowymi i superexlibrisami tłoczonymi na oprawach ksiąg, które 
do nich należały. To wyraźnie podkreśla, że byli ludźmi światłymi. 
Ponadto opat Przemysław Dorniechowski uważany był za jednego 
z najwybitniejszych kaznodziejów polskich II połowy XVII w.20

2.2. Profesja

Żaden spośród 11 opatów komendatariuszy nie sprawował wcze
śniej godności biskupiej. Wszyscy też byli osobami duchownymi. Na 
11 opatów szczyrzyckich 9 - u  było zakonnikami cysterskimi, profe- 
sami różnych klasztorów cysterskich. Profesami klasztoru w Jędrze
jowie byli: Piotr III Borowski, Krzysztof Lipnicki; w Mogile -  Jo
achim Mstowski, Przemysław Domiechowski; Wąchocku -  Stanisław 
Bukowiecki; Paradyżu -  Mikołaj V Romiszowski; Pelplinie -  Józef 
Aleksander Gurowski; Oliwie -  Franciszek Gerard de Hirtenberg Pa
storiusz i w Szczyrzycu -  Marcin Pawlikowski.

Dwóch spośród komendatariuszy wywodziło się z szeregów kleru 
diecezjalnego. Byli to: Stanisław VI Drohojowski i Remigiusz Łukow
ski. Warto zaznaczyć, iż Stanisław Drohojowski był kapłanem diece
zji przemyskiej. Wkrótce po święceniach kapłańskich, które przyjął 
w 1601 r. otrzymał probostwo w Rybotyczach a następnie kanonię 
przemyską i gnieźnieńską. Przez pewien czas był sekretarzem króla 
Zygmunta III Wazy21. Z kolei opat Remigiusz Łukowski, był probosz
czem w Chroberzy oraz kanonikiem katedralnym krakowskim, ponad
to sprawował urząd sędziego Trybunału Koronnego w Piotrkowie

20 J. M. M a r s z a 1 s ka, W. G r a c z y k, Opaci i przeorzy..., s. 81-162.
21 Servitus Sancta... [...] descriptus 1751, Arch. i BOCist., bez sygn., s. 12; B. B i ro s, 
Drohojowski Stanisław, PSB, t. 5, Kraków 1939-1946, s. 388-389; J. M. M a r s z a l -  
s k a, W. G r a c z y k, Opaci i przeorzy..., s. 103-116.
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i Lublinie22. Obydwaj zostawszy opatami szczyrzyckimi odbyli nowi
cjat i złożyli śluby zakonne z tą różnicą, iż opat Drohojowski uczynił 
to dobrowolnie zaś Łukowski dosyć długo zwlekał z przywdzianiem 
szat zakonnych, dopiero na wyraźne napomnienie opata pelplińskiego, 
Leonarda Rembowskiego, 4 II 1637 r. przyjął habit zakonny, odbywa
jąc roczną „próbę” w klasztorze mogilskim. Uroczyste śluby zakonne 
złożył na ręce Jana Madalińskiego, opata Lądu23.

2.3. Prezenta

W analizowanej grupie, 8 opatów komendataryjnych otrzymało ten 
urząd z prezenty królewskiej. Byli to: Piotr III Borowski (1565) -  
z prezenty króla Zygmunta Augusta; Stanisław V Drohojowski (1607) 
-  Zygmunta III Wazy; Remigiusz Łukowski (1633) -  Władysława IV 
Wazy; Joachim Mstowski (1641) -  Władysława IV Wazy; Marcin 
Pawlikowski -  koadiutor opata Joachima Mstowskiego - prezentowa
ny na urząd opata w 1655 przez króla Jana Kazimierza Wazę; Krzysz
tof Lipnicki (1657) -  z prezenty króla Jana Kazimierza Wazy; Prze
mysław Domiechowski (1658) -  Jana Kazimierza Wazy; Mikołaj 
Romiszowski -  koadiutor opata Przemysława Domiechowskiego, 
prezentowany na urząd opata w 1684 przez króla Jana III Sobieskiego.

Spośród trzech pozostałych opatów, Stanisław V Bukowiecki 
otrzymał opactwo szczyrzyckie w komendę, dzięki poparciu Jakuba 
Kołudzkiego, marszałka dworu biskupa krakowskiego, Filipa Pad- 
niewskiego24; Józef Aleksander Gurowski w 1727 r. został wybrany 
opatem, dzięki poparciu swojego stryja, Aleksandra Benedykta Gu- 
rowskiego, ówczesnego opata klasztoru w Bledzewie i Wikariusza 
Generalnego Polskiej Prowincji Cystersów. Kandydatura -  wprawdzie 
wbrew woli -  ale została przyjęta przez konwent szczyrzycki25; Fran-

22 Servitus Sancta... [...] descriptus 1751, Arch. i BOCist., bez sygn., s. 15; J. M. M a r - 
s z a l s k a ,  W. G r a c z y k ,  Opaci i przeorzy..., s. 116-120.
23 Servitus Sancta... [...] descriptus 1751, Arch. i BOCist., bez sygn., s. 15-16; J. M. 
M a r s z a l s k a ,  W. G r a c z y k ,  Opaci i przeorzy..., s. 116.
24 J. M. M a r s z a 1 s k a, W. G r a c z y k, Opaci i przeorzy..., s. 82.
25 „[...] Józef Aleksander Gurowski herbu Wczele, zaraz po złożeniu profesji w klaszto
rze pelplińskim w obecności i pod przewodnictwem swego stryja, najczcigodniejsze
go opata generalnego bledzewskiego -  Aleksandra Benedykta Gurowskiego Wikariu
sza Generalnego polskiej Prowincji Zakonu Cystersów, został obrany opatem szczy-
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ciszek Gerard de Hirtenberg Pastoriusz -  na opactwo szczyrzyckie 
został wybrany dzięki protekcji czynionej u Stolicy Apostolskiej przez 
Mikołaja Zaleskiego, opata oliwskiego i przełożonego Polskiej Pro
wincji Cystersów26.

3. Dokonania opatów komendataryjnych w klasztorze szczyrzyckim

Generalnie rzecz ujmując okres rządów opatów komendataryjnych 
w klasztorze szczyrzyckim można zaliczyć do dobrego czasu rozwoju 
opactwa, zarówno pod względem gospodarczym, kulturowym i reli
gijnym. Oczywiście w sposób nie jednakowy zasłużyli się opaci dla 
klasztoru. Miały na to wpływ zarówno: długość sprawowanych rzą
dów w klasztorze, wydarzenia polityczne w kraju (wojny, zwłaszcza 
w XVII w.), klęski żywiołowe a przede wszystkim osobiste zdolności 
w zarządzaniu wspólnotą majątkową klasztoru i świadomość wypeł
niania charyzmatu mnicha -  cystersa.

Pierwszy z analizowanych, Stanisław V Bukowiecki, sprawował 
rządy opackie przez 4 lata. Nie przejawiał większej aktywności go
spodarczej. Jedynie zostawszy opatem odwdzięczył się swojemu pro
tektorowi, Jakubowi Kołudzkiemu, nadając mu dożywotnio wsie 
klasztorne Janowice i Markuszową27. Nie zachowały się żadne infor
macje dotyczące życia religijnego w klasztorze, składu konwentu 
i składanych profesji.

Znacznie lepiej prezentuje się działalność jego następcy, opata Pio
tra III Borowskiego. Przez współczesnych Borowski uważany był za 
dobrego i sumiennego gospodarza dóbr klasztornych. Udokumento
wana jest jego dbałość o powiększenie zasobności niewielkiej jeszcze 
biblioteki klasztornej, o której po raz pierwszy wzmiankuje w aktach 
powizytacyjnych kardynał Jerzy Radziwiłł (1591-1600)28. W czasie 
25-letnich rządów opackich, opat Piotr III Borowski zdecydowaną 
większość swego czasu poświęcił na obronę dóbr klasztoru szczy- 
rzyckiego przed sąsiadami np. Katarzyną Sikorską z Jodłownika,

rzyckim 17 listopada 1727 roku, a działo się to wbrew woli konwentu opactwa szczy- 
rzyckiego [...]”. Servitus Sancta... [...] descriptus 1751, Arch. i BOCist., bez sygn., s. 29.
26 Servitus Sancta... [...] descriptus 1751, Arch. i BOCist., bez sygn., s. 33.
27 J. M. M a r s z a 1 s k a, W. G r a c z y k, Opaci i przeorzy..., s. 82-83.
28 F. M a c h a y, Działalność duszpasterska Kardynała Radziwiłła [...], Kraków 1936, 
s. 17-22; 29-34.
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Niewiarowskimi z Jodłownika, Pieniążkami ze Skrzydlnej. W czasie 
jego rządów złożyło profesję zakonną 7 zakonników.

Niewątpliwie jednym z wybitniejszych opatów komendataryjnych 
klasztoru szczyrzyckiego był Stanisław VI Drohojowski. Wkrótce po 
objęciu urzędu w 1607 r. z wrodzoną sobie energią zabrał się do dzieła 
odbudowy tak duchowej jak i materialnej klasztoru szczyrzyckiego. 
Za jego rządów prowadzone były na szeroką skalę prace związane 
z przebudową kościoła i klasztoru. Dawny gotycki wystrój wnętrza 
kościoła został wówczas prawie całkowicie usunięty. Oprócz moder
nizacji kościoła za czasów opata Stanisława Drohojowski ego znacznie 
rozbudowano budynek klauzury. Po napadzie rozbójników w 1623 r. 
opat postanowił zbudować fortyfikacje wokół części gospodarczej 
klasztoru. Został wybudowany mur obwodowy, począwszy od stajni 
gumiennej aż do słodowni. Mur miał być pokryty dachówką lub ce
głami i posiadać otwory strzelnicze. Niezależnie od kontynowanych 
prac nad rozbudową budynków klasztornych i gospodarczych, opat 
Drohojowski podjął w 1629 r. inicjatywę budowy browaru klasztor
nego. Również z jego czasów pochodzą pierwsze informacje dotyczą
ce organizowania księgozbioru klasztornego. Podobnie jak  i poprzed
nik toczył spory o nienaruszalność dóbr klasztornych z sąsiadami 
klasztoru (Niewiarowscy, Pieniążkowie, Wilkoszewscy). W czasie 
25-letnich rządów na ręce opata Stanisława VI Drohojowskiego złoży
ło profesję zakonną 15 zakonników29.

Rozpoczęte przez opata Drohojowskiego prace budowlane były 
kontynuowane po jego śmierci przez opata Remigiusza Łukowskiego. 
W tym czasie rozbudowano wolnostojący dom opata, który przedłu
żono na północ, łącząc go jednocześnie ze wschodnim skrzydłem 
klauzury. Do dziś zachowała się znaczna część tej budowli. W tym 
czasie całkowicie zmieniono część wschodnią kościoła, po wcześniej
szym zburzeniu średniowiecznego prezbiterium z kaplicami. Nowe 
mury zostały zbudowane z kamieni ciosanych, częściowo rozbiórko
wych oraz niekiedy cegieł ułożonych warstwami i połączonych białą 
zaprawą wapienną. Wzniesiono obecne prezbiterium z absydą będące 
przedłużeniem części zachodniej kościoła, a jego długość równała się 
długości nawy i środkowego przęsła transeptu.

29 J. M. M a r s z a 1 s k a, W. G r a c z y k, Opaci i przeorzy..., s. 103-116.
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W czasie jego krótkiego czasu administrowania klasztorem doszło 
do zaostrzenia sporu z właścicielami Skrzydlnej -  Wilkoszewskimi. 
Opat Remigiusz Łukowski należał do ludzi wybitnie i wszechstronnie 
wykształconych, związanych zarówno z Akademią Lubrańskiego 
w Poznaniu, jak i Akademią Krakowską. Przez jakiś czas sprawował 
także godność sędziego Trybunału Koronnego w Piotrkowie i Lubli
nie. Gruntowne wykształcenie i bez wątpienia szerokie horyzonty 
myślowe zaowocowały znacznymi nabytkami wielu dzieł do bibliote
ki klasztornej, głównie z dziedziny prawa rzymskiego i kanonicznego. 
Wiele ksiąg zostało zakupionych, prawdopodobnie przez samego opa
ta lub na jego polecenie, przez kolejnych przeorów szczyrzyckich. 
W czasie 8-letnich rządów na ręce opata Remigiusza Łukowskiego 
złożył profesję zakonną 1 zakonnik30.

Kolejnym opatem komendataryjnym był Joachim Mstowski, dosko
nały gospodarz opactwa, człowiek światły, kładący również nacisk na 
rozwój życia duchowego swoich zakonników. To właśnie za rządów 
opackich Mstowskiego w sposób szczególny zadbano o zbiory librarii 
klasztornej, kładąc nacisk nie tylko na powiększenie zbiorów z zakresu 
szeroko pojętych nauk teologicznych, lecz nade wszystko wówczas to 
odnotowano wzrost zainteresowania księgami z dziedziny nauk przy
rodniczych, medycznych i matematycznych. Za jego rządów miała 
miejsce 4 V 1642 r. konsekracja świątyni klasztornej. Otrzymała ona 
wezwanie Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Stanisława Biskupa- 
Męczennika. Jej konsekratorem był biskup sufragan krakowski Tomasz 
Oborski (1614-1645). Po konsekracji świątyni kontynuowano prace 
remontowo-budowlane w klasztorze. W 1644 r. przebudowano parter 
skrzydła zachodniego, prawdopodobnie likwidując dotychczasową 
piekarnię. Utworzono w tym miejscu przeorat -  obecnie pomieszczenie 
to jest częścią biblioteki klasztornej. Czas modernizacji został uwiecz
niony w pomieszczeniu południowym tej części, gdzie na ścianie za
chodniej umieszczono polichromowany relief z datą 1644 r. Istotnym 
posunięciem dokonanym przez opata Mstowskiego był podział dóbr 
opactwa szczyrzyckiego na tzw. dobra opackie i dobra klasztorne z 
niezależną administracją dla każdej kategorii dóbr. Szczyrzyccy opaci 
komendataryjni wzorem innych duchownych, a także i świeckich często 
przebywali w stołecznym Krakowie, bądź towarzyszyli dworowi kró-

30 Tamże, s. 116-120.



lewskiemu w jego rozlicznych podróżach. Taki tryb życia narażał klasz
tor na spore wydatki, a co za tym idzie na zadłużenie dóbr klasztornych 
i powolną ich ruinę. Chcąc w przyszłości zapobiec niepotrzebnym kon
fliktom, opat Joachim Mstowski dokonał w 1642 r. faktycznego oddzie
lenia dochodów opackich od dochodów klasztornych. Nadał konwen
towi następujące wsie: Dobroniów, Dąbrówkę [część Dobroniowa], 
Goduszę z Gruszowem, Janowice, Markuszową, Porąbkę i Raciborzany. 
Druga część dóbr szczyrzyckich, do których weszły: Abramowice, Góra 
Św. Jana, Krauszów, Krzyszkowice, Ludźmierz, Rogoźnik Mały -  na 
łanach ludźmierskich, Pogorzany, Smykań, część Wilkowiska wraz 
z przynależnymi do nich dochodami, zostały przeznaczone na utrzyma
nie kolejnych opatów. Za rządów opata Joachima z Mstowa Mstow- 
skiego, działał pierwszy udokumentowany kronikarz klasztorny, Marcin 
Mellerowcz, autor Annalium Monasterii Ciricensis, titulo Propago, 
zwanego potocznie Czerwoną Książką, która była zapisem dziejów 
opactwa od 1234 r. do 1684 r. Opat Joachim z Mstowa Mstowski pod
czas sprawowanych rządów opackich dał się poznać jako żarliwy 
obrońca dóbr klasztornych. Potrafił bronić przed sądem ich nienaru
szalności. W czasie 14-letnich rządów na ręce opata Joachima 
z Mstowa Mstowskiego złożyło profesję zakonną 8 zakonników31.

Przez 8 lat, koadiutorem opata Joachima Mstowskiego był jego 
późniejszy następca na urzędzie opackim, Marcin Pawlikowski. Lata 
jego krótkich rządów przypadają na czas wojny ze Szwecją. Działania 
wojenne nie ominęły dóbr klasztornych. W 1655 r. został sporządzony 
dokładny spis strat jakie poniosły folwarki klasztorne. Nie posiadamy 
żadnych informacji z czasu jego rządów na temat składanych profesji 
zakonnych32.

Najkrócej rządzącym opatem komendataryjnym (zaledwie półtora 
miesiąca) był Krzysztof Lipnicki. Bezpośrednio przed objęciem urzę
du opata szczyrzyckiego jeden z oddziałów kozackich Jerzego Rako
czego dokonał 27 III 1657 r. najazdu na Szczyrzyc. Klasztor usiłował 
się bronić w wyniku czego został zamordowany zakonnik, Marcin 
Sobierajski. Te dramatyczne wypadki musiały odcisnąć duże piętno 
na sytuacji moralno -  duchowej w klasztorze. Opat Krzysztof Lipnic
ki, nie radząc sobie z tą  sytuacją, złożył urząd opacki 23 X 1657 r.
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KOMENDA -  OKRESEM ROZWOJU CZY STAGNACJI 281

i przeniósł się na komendę w Ludźmierzu. Zresztą wkrótce potem 
Krzysztof Lipnicki zmarł dnia 3 V 1658 r. podczas rebelii jaka miała 
miejsce w Ludźmierzu33.

Następca opata Lipnickiego, opat Przemysław Domiechowski doło
żył wielu starań, by odbudować uszczuplone wojnami dobra klasztor
ne, ponadto przywiązywał dużą wagę do wzrostu liczby powołań za
konnych do klasztoru szczyrzyckiego a tych, którzy wstąpili, często 
wysyłał na studia do Kolegium Jezuickiego do Kalisza i Poznania. 
Jako opat dwukrotnie uczestniczył w obradach Kapituły Prowincjalnej 
Cystersów w Poznaniu. Po raz pierwszy w 1661 r., drugi 1670 r. 
Przemysław Domiechowski, co jest godne podkreślenia należał do 
najwybitniejszych kaznodziejów polskich w II połowie XVII w. i czę
sto już wówczas był porównywany z nadwornym kaznodzieją Włady
sława IV, dominikaninem Fabianem Birkowskim (1566-1636). Kaza
nia pogrzebowe Domiechowskiego ogłoszone drukiem w 1647 r. 
w Krakowie, Matka Boska Bolesna i Praktyka żywej wiary, przyniosły 
mu rozgłos i uznanie. W 1650 r. w drukami Stanisława Lenczowskie- 
go w Krakowie, ukazało się kolejne „dziełko” autorstwa Domiechow
skiego — Zebranie przywilejów łask i odpustów Bractwa Szkaplerza 
Błogosławionej Panny Marii z Góry Karmel.

Kazania głoszone przez opata Domiechowskiego budziły u współ
czesnych prawdziwy podziw. Bywał zapraszany m.in. do Krakowa, 
gdzie w kościele pw. św. Piotra i Pawła u grobu największego polskie
go kaznodziei -  Piotra Skargi -  przyszło mu wielokrotnie głosić piękną 
polszczyzną słowo Boże. W chwili kiedy Domiechowski obejmował 
urząd opata szczyrzyckiego, dobra klasztoru zostały w znacznym stop
niu zubożone przez wcześniejsze działania wojenne, jakie toczyły się 
na tym terenie. Pod koniec swoich rządów opackich Przemysław Do
miechowski, darował wszelkie dochody z folwarków Ludźmierza, 
Krauszowa i Rogoźnika Małego, na użytek konwentu dla utrzymania 
większej liczby zakonników. Za rządów opata Domiechowskiego roz
począł się wiele lat trwający spór z karmelitami z Wiśnicza. Sprawa 
dotyczyła granicy pomiędzy dobrami karmelitów w Krzesławicach 
a dobrami cystersów w Górze św. Jana. Nieznany jest przebieg sporu 
za rządów opata Domiechowskiego. Przybrał on na sile za następcy 
opata Domiechowskiego -  Mikołaja Romiszowskiego. W czasie 26-

33 Tamże, s. 129.
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letnich rządów na ręce opata Przemysława Domiechowskiego złożyło 
profesję zakonną 17 zakonników34.

Następcą opata Przemysława Domiechowskiego został dotychcza
sowy jego koadiutor Mikołaj V Romiszowski. Okres rządów opata 
Mikołaja Romiszowskiego przypadł na lata 1684-1727. Był to trudny 
historycznie czas dla całej Rzeczpospolitej „targanej” od wewnątrz 
nieustannymi rebeliami i buntami. Opactwo było narażone na nie
ustanne przemarsze wojsk przez jego dobra co łączyło się z poważ
nymi zniszczeniami i grabieżami. Opat Mikołaj Romiszowski swoją 
uwagę skoncentrował na odrestaurowaniu częściowo zniszczonego 
klasztoru i kościoła. Systematycznie podejmowane były prace arty
styczne nad wystrojem wnętrza. W 1726 r. został wykonany nowy 
drewniany ołtarz w którym umieszczono obraz Matki Bożej Bolesnej. 
Na początku XVIII w. prace prowadzono nadal, mimo ogromnych 
zniszczeń spowodowanych w latach 1702-1709 przemarszem przez 
dobra klasztorne wojsk rosyjskich, szwedzkich a także i polskich cho
rągwi, mimo nakładanych na klasztor kontrybucji i obowiązku płace
nia tzw. hibemy.

W czasach rządów opata Romiszowskiego klasztor szczyrzycki stał 
się również widownią walk o tron pomiędzy Augustem II Sasem 
(1697-1706; 1709-1733) a Stanisławem Leszczyńskim (1704-1709; 
1733-1736). Dobra klasztorne były niszczone zarówno przez wojska 
szwedzkie, które stanęły po stronie Stanisława Leszczyńskiego jak 
i rosyjskie. Dodatkowo na opactwo nałożony został obowiązek dosta
wy prowiantu dla wojsk rosyjskich w 1707 r., szczególnie dotkliwie 
odczuła to ludność z dóbr Wilkowisko, dotknięta nadto skutkami za
razy morowej, która w 1709 r. nawiedziła okolice Szczyrzyca, zbiera
jąc śmiertelne żniwo. Klasztor, mimo ogromnego wysiłku Mikołaja 
Romiszowskiego i wspierającego go we wszelkich działaniach, prze
ora Benedykta Kmitę pogrążał się w nędzy i ubóstwie. Fakt zubożenia 
klasztoru przez wojny wpłynął na decyzję opata Romiszowskiego 
o przeprowadzeniu inwentaryzacji majątku klasztornego.

Następstwem zubożenia była rebelia w dobrach klasztoru szczy- 
rzyckiego (Krauszów, Rogoźnik), która odbiła się szerokim echem, 
przysparzając opatowi Romiszowskiemu wielu kłopotów, łącznie 
z pozwaniem go w 1699 r. do sądu nuncjatury na wniosek skargi pod

34 Tamże, s. 130-136.
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danych z całej niemal nowotarszczyzny. Na domiar wszystkiego 
w 1717 r. wybuchł ponownie spór pomiędzy cystersami szczyrzycki - 
mi a karmelitami bosymi z Wiśnicza. Dotyczył zbiegostwa kilku pod
danych z Zegartowic należących do karmelitów w dobra szczyrzyckie. 
Spór zakończył się dopiero w 1722 r., wydaniem wyroku przez Try
bunał Koronny w Lublinie, który nakazał szczyrzyckim cystersom 
wydanie zbiegów karmelitom wiśnickim i polubowne, wzajemne wy
równanie sobie krzywd. W czasie 43-letnich rządów na ręce opata 
Mikołaja Romiszowskiego złożyło profesję zakonną 16 zakonników35.

Po śmierci opata Romiszowskiego, po dwóch i pół miesiącach wa- 
kansu, opatem szczyrzyckim został wybrany Aleksander Benedykt 
Gurowski, ówczesny opat klasztoru w Bledzewie, który nie przyjął 
wyboru, lecz wprowadził na urząd opacki swego bratanka -  Józefa 
Aleksandra Gurowskiego. Po instalacji opackiej Józef Aleksander 
Gurowski nie przybył do Szczyrzyca ale wyjechał na studia prawnicze 
do Pragi -  gdzie przebywał przez trzy lata. W czasie jego nieobecno
ści rządy w klasztorze szczyrzyckim sprawował opat jędrzejowski, 
Bernard Łaszewski. W dowód wdzięczności za otrzymane opactwo 
szczyrzyckie z protekcji stryja Aleksandera Benedykta Gurowskiego, 
opata klasztoru w Bledzewie, Józef Aleksander Gurowski, opat szczy
rzycki w 1729 r. w trzyletnią dzierżawę oddał mu część uposażenia 
konwentu szczyrzycki ego. W 1737 r. w klasztorze szczyrzckim miała 
miejsce wizytacja opata z Oliwy, Mikołaja Zaleskiego. Podczas prze
prowadzanej wizytacji, wizytator dowiedział się o negatywnej opinii 
jaką posiadał w konwecie opat Gurowski. Nie znalazł się wówczas ani 
jeden zakonnik w klasztorze, który poparłby opata. Wobec takiej sy
tuacji opat wizytator zalecił urzędującemu opatowi aby, złożył rezy
gnację z zajmowanego urzędu. Istotnie 7 XII 1737 r. opat Gurowski 
złożył urząd opata w Szczyrzycu.

Jednakże warto zaznaczyć, że opat Gurowski zapisał się podczas 
swoich rządów jako ten, który okazywał dużo dbałości o zgromadzone 
uprzednio księgi. Zawarł kontrakt z Łukaszem Rosworskim vel Roz- 
worskim (1715 -  przed 1773) introligatorem i księgarzem krakow
skim, z tytułem bibliopoli. To świadczy niewątpliwie o dbałości opata 
o cenne księgi, które znajdowały się w bibliotece klasztornej i wyma
gały już fachowej oprawy introligatorskiej.

35 Tamże, s. 136-149.



2 8 4 KOMENDA -  OKRESEM ROZWOJU CZY STAGNACJI

Nie zapisał się w tradycji klasztoru jako dobry gospodarz majątku 
klasztornego, zapewne dlatego, że niewiele czasu poświęcał klaszto
rowi i konwentowi, więcej przebywając poza jego murami. W czasie 
jego 10-letnich rządów złożyło profesję zakonną 6 zakonników36.

Ostatnim spośród omawianych opatów komendataryjnych jest 
Franciszek Gerard de Hirtenberg Pastoriusz. Obok Stanisława Droho- 
jowskiego i Joachima Mstowskiego, zaliczany do najbybitniejszych 
opatów klasztoru szczyrzyckiego. W tradycji klasztornej uważany jest 
za drugiego budowniczego klasztoru szczyrzyckiego. Zaraz po wybo
rze na opactwo szczyrzyckie w 1738 r., opat Pastoriusz przystąpił do 
prac związanych z remontem i upiększaniem świątyni. Za jego czasów 
wykonano obrazy św. Bernarda i św. Kazimierza, mensy ołtarzowe, 
przeprowadzono w 1742 r. renowacje organów, odnowienie stalli 
chórowych, wzniesiono dwie drewniane wieże zachodnie. W 1752 r. 
wybudowano na południe od bramy opackiej fragment zachodniego 
skrzydła klasztoru z dormitorium, dobudowując je do wcześniejszej 
części południowej. Warto zaznaczyć, że opat Pastoriusz wykazywał 
dużo troski nie tylko o stan obiektów klasztornych lecz również i o za
konników. Przykładem tego jest fakt zawarcia umowy w 1744 r. po
między przeorem konwentu Janem Radoszewskim a cyrulikiem Ma
ciejem Kieboszowskim. Cyrulik za pracę na rzecz klasztoru otrzymał 
nadanie ziemi wraz z domem zwanym „cyrulikówką” w Abramowi- 
cach. Z kolei o gorliwości religijnej opata Pastoriusza świadczy to, iż 
w 1740 r. wystarał się o sprowadzenie relikwii św. Benedykta -  opata, 
natomiast w 1748 r. relikwii św. męczenników Weneranda i Fortunaty.

Podobnie jak i poprzednicy na urzędzie opackim, troszczył się 
o nienarszalność dóbr klasztornych. Również i on wykazywał troskę 
o bibliotekę konwentu szczyrzyckiego, dokonując szeregu zakupów 
niezbędnych ksiąg. W czasie 14-letnich rządów opata Franciszka Ge
rarda Pastoriusza złożyło profesję zakonną 6 zakonników37.

Reasumując, trzeba podkreślić, że okres prawie 200 lat trwania 
komendy w klasztorze szczyrzyckim można określić jako czas naj
większego rozwoju klasztoru. To w tym czasie przebudowano i roz
budowano kościół i klasztor, otaczając całość murami obronnymi, 
zadbano o wyposażenie świątyni i jej konsekrację. By uchronić klasz

36 Tamże, s. 149-155.
37 Tamże, s. 155-162.
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tor i konwent od zrujnowania ekonomicznego, dokonano podziału 
dóbr na opackie i konwenckie. Opaci wykazywali zainteresowanie 
podniesieniem poziomu wykształcenia zakonników. Dla tego celu 
zorganizowano Studium Filozoficzne w klasztorze, bądź też wysyłano 
zakonników na studia do kolegiów jezuickich i dominikańskich, a na
stępnie do Mogiły. To w okresie komendy powstaje zorganizowana 
biblioteka klasztorna, w której zgromadzono książki z różnych dyscy
plin wiedzy. Opiekę nad nią powierzono bibliotekarzowi. Powstają 
również w tym czasie kopiarze dokumentów klasztornych i inwenta
rze gospodarcze. Opaci czynili starania o pogłębienie życia religijnego 
w konwencie i wśród okolicznej ludności o czym świadczy rodzący 
się wówczas kult Matki Bożej, nazwanej później Szczyrzycką.

Prawie wszyscy opaci komendataryjni wykazywali dużą troskę 
o dobra klasztorne. Chronili je przed nieuczciwymi sąsiadami, stąd 
liczne spory i procesy graniczne -  toczące się nierzadko po kilkadzie
siąt lat. Nie brakowało w klasztorze w tym czasie i trudnych chwil, 
związanych zwłaszcza z wydarzeniami politycznymi Rzeczpospolitej, 
szczególnie w II połowie XVII w. i I połowie XVIII w. Miało to rów
nież swoje przełożenie na trudną sytuację w samym klasztorze (prze
marsze wojsk, grabieże, klęski żywiołowe).

Poza jedynym wyjątkiem (Józef Aleksander Gurowski, został usu
nięty przez konwent), wszyscy opaci komendataryjni sprawowali swój 
urząd do śmierci i cieszyli się dużym szacunkiem i autorytetem, 
świadczą o tym zapisy w kronikach i dokumentach klasztornych.

JOLANTA MAŁGORZATA MARSZALSKA, dr hab. nauk humanistycznych 
w zakresie historii. Prowadzi badania nad księgozbiorem rodowym książąt Lubartowi- 
czów-Sanguszków, małopolskimi księgozbiorami klasztornymi m. in. benedyktynów, 
cystersów i karmelitów bosych a także historycznymi księgozbiorami diecezji tarnow
skiej i płockiej. Jest autorką ponad 100 artykułów i 8 książek w tym m. in. Katalog 
inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie (Tamów- 
Kraków 1997), Biblioteka opactwa cystersów w Szczyrzycu do końca XIX stulecia. 
Dziedzictwo wieków (Tarnów 2007).



ALEKSANDRA KSIĄŻKIEWICZ

SPRAWY MAŁŻEŃSKIE W KONSYSTORZU 
LWOWSKIM W PÓŹNYM ŚREDNIOWIECZU

1. Wstęp

Wyraz małżeństwo w języku łacińskim można odnaleźć pod takimi 
nazwami jak: sponsalia, connubium i nuptiae1. Od wieków Kościół 
podkreślał nierozerwalność i monogamiczny charakter związku mał
żeńskiego. Musiały istnieć naprawdę ważne przyczyny, aby konsy- 
storz uprawniony do orzekania w sprawach małżeńskich zdecydował 
się na rozwiązanie osób połączonych tym sakramentem. Sposób roz
wiązywania spraw małżeńskich przedstawiają akta konsystorskie. Na 
przedmiot tego artykułu złożą się zapiski pochodzące z akt konsysto- 
rza lwowskiego, który działał na terenie archidiecezji lwowskiej po
wołanej do życia dnia 13 lutego 1375 roku przez papieża Grzegorza 
XI bullą Debitum pastoralis officii2. Wilhelm Rolny wydał akta tego 
konsystorza w latach 1927-1930 i zawarł je  w 2 tomach mieszczących 
zapiski z lat 1482-14983.

W artykule tym zostaną poruszone tylko niektóre problemy nurtu
jące pary małżeńskie, które wnosiły skargi przed lwowski sąd konsy
storski. Poza tym zostanie przedstawiona charakterystyka urzędników 
kościelnych działających w konsystorzu oraz ukazana będzie procedu
ra rozwiązywania przedłożonych spraw.

1 S. B i s k u p s k i ,  Prawo małżeńskie Kościoła rzymsko-katolickiego, Warszawa 
1956, s. 23.
2 Vetera Monumento Poloniae et Lithuanie gentiumque finitimarum historiom illus- 
trantia, t. 2 (1410-1572), wyd. A. Th e i n e r, Romae 1861, s. 5-6, nr 8 (... prefatum 
opidum Lamburga, alias Leopoliense seu ac prefatam parrochialem ecclesiam beate 
Marie in Cathedralem atque Metropolim auctoritate apostólica presencium tenore 
erigimus...).
3 Z. F r a s, Rolny Wilhelm, PSB, t. 31, Kraków 1989, s. 572.

„Nasza Przeszłość” t. 109: 2008, s. 287-302.



2. Sąd konsystorski w średniowiecznej Polsce i jego funkcjonowanie

W terminologii kościelnej mianem konsystorza określa się sąd ko
ścielny, chociaż pierwotnie oznaczał miejsce posiedzeń pomocników 
biskupa4. Jedną z najważniejszych przyczyn powstania sądownictwa 
kościelnego był obowiązek pilnowania przez duchowieństwo, aby 
społeczeństwo, które przyjęło chrzest nie ignorowało kościelnych 
przykazań. Na terenach ziem polskich systematycznie rozwijało się 
sądownictwo kościelne głównie w wyniku nadawania rozmaitym in
stytucjom kościelnym immunitetu sądowego. Działanie tego immuni
tetu polegało na wyłączeniu ludności zamieszkałej w dobrach kościel
nych spod działania sądownictwa książęcego i przekazania tej jurys
dykcji duchowieństwu.

Tej ostatniej grupie społecznej przysługiwały w średniowieczu 
różne przywileje, spośród których najważniejszym był uzyskany w 
XIII wieku tzw. przywilej privilegium fori. Był to przywilej zobowią
zujący osoby duchowne do odpowiadania za popełnione występki 
wyłącznie przed sądem konsystorskim5. Wiek XIII, jak zostało wspo
mniane przyniósł nowe prawa i przywileje dla sądownictwa kościel
nego w Polsce. Obdarzenie Kościoła jednym z takich przywilejów 
nastąpiło w roku 1215 podczas trwającego wówczas synodu w Wolbo
rzu. Przywilej ten został nadany przez Leszka Białego, Konrada Mazo
wieckiego, Władysława Odonicza, Kazimierza Opolskiego. W doku
mencie czytamy, że zarówno wystawcy, jak i ich następcy zobowiązują 
się chronić i przestrzegać immunitetu Kościoła do sądzenia ludności, 
która mieszka na terenach należących do dóbr kościelnych6.

2.1. Urzędnicy konsystorza

Wraz ze zwiększającą się liczbą spraw, którymi zajmował się kon- 
systorz potrzebna stała się rozbudowa jego aparatu urzędniczego, 
w skład którego w okresie średniowiecza wchodził: oficjał, notariusz, 
instygator oraz pełnomocnik procesowy.
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4 E. W i l  e m s k a ,  Konsystorz, w: Encyklopedia katolicka, t. 9, k. 743; A. S o t -  
k i e w  i c z, Konsystorz biskupi, w: Encyklopedia kościelna Nowodworskiego, t. 11,  
W arszaw a 1876, s. 136.
5 W . R y m a r z ,  op. cit., s. 196.
6 Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. 1, s. 6 6 -67 , nr 68.
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Najważniejszym i pierwszym przez nas omawianym urzędnikiem 
konsystorza był oficjał (officialatus). Utworzenie tego urzędu kościel
nego na terenie polskich biskupstw nakazano w roku 1248 na odbywa
jącym się wówczas we Wrocławiu prowincjonalnym synodzie, które
mu przewodniczył legat Jakub7. Oficjał na rozprawach występował 
w imieniu biskupa, ale jurysdykcji dokonywał na jego odpowiedzial
ność8. Osoba, która miała być powołana na to stanowisko musiała 
znać prawo kanoniczne i cieszyć się zaufaniem biskupa.

Oficjał sprawował jurysdykcję nad całą diecezją a jeden z jego obo
wiązków dotyczył stałego przebywania w miejscowości, w której 
gromadził się sąd konsystorski. Gdy oficjał nie był w stanie osobiście 
przewodniczyć rozprawie, czy to z powodów zajmowania się swoimi 
beneficjami (nadania od biskupa stanowiły swoistą nagrodę dla oficja
ła za dobrze wykonywane obowiązki) czy też z powodu wyjazdu wraz 
z biskupem, wówczas powoływany był zastępca oficjała. W interesu
jącym nas lwowskim sadzie konsystorskim w latach 1405-1503 spra
wy rozstrzygało kilku oficjałów, m.in.: Jakub, Piotr z Zakrzyna, Jan 
Burcardi, Stanisław z Zarszyna i Stanisław Trzebochowski9.

Kolejnym ważnym urzędnikiem konsystorza był notariusz (nota- 
rius), którego zadanie polegało na sporządzaniu pism oraz wpisywa
niu do tzw. księgi konsystorskiej wpisów, które przedstawiały prze
bieg rozprawy. Z powyższych powodów na urząd ten kwalifikowały 
się jedynie te osoby, które doskonale znały sztukę abrewiacji10. Naj
lepszy kandydat na to stanowisko winien był odbyć wcześniej odpo
wiednią praktykę oraz musiał cieszyć się zaufaniem zwierzchników. 
Urząd ten został wprowadzony do konsystorza na polecenie papieża 
Innocentego III w 1215 roku11.

Następnym urzędnikiem, którego funkcje należy przedstawić był 
instygator, inaczej nazywany oskarżycielem publicznym (instigator 
officii). Do jego zadań należało wspieranie sędziego poprzez oskarża

7 A. G ą s i o r o w s k i ,  I. S k i e r s k a ,  Średniowieczni oficjałowie gnieźnieńscy, 
w: „R oczniki H istoryczn e”, 61 (1 9 9 5 ), s. 37.
8 A. S o t k i e w i c z ,  Oficjał, w: Encyklopedia kościelna, t. 17, W arszawa 1891, s. 136.
9 J. K r ę t o s z ,  Organizacja archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego od XV 
wieku do 1772 roku, Lublin 1986, s. 90-91.
10 K. S k u p i e ń s k i ,  Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, Lublin 1997, s. 7.
11 P. H e m p e r e k ,  Oficjalat okręgowy w Lublinie XV-XVIII wieku. Studium z dzie

jów  organizacji i kompetencji sądownictwa kościelnego, Lublin 1974, s. 121.
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nie osób, które dopuściły się przestępstwa łamiąc przykazania. Jego 
funkcja nie polegała jednak, jak sugerowałaby nazwa, jedynie na 
oskarżaniu. Instygator miał również pilnować, aby w trakcie rozprawy 
nie były łamane kościelne przepisy i wytyczne, w oparciu o które 
działa konsystorz. Dlatego np. w celu zebrania większej ilości dowo
dów, czy to w celu poparcia oskarżenia, czy też jego obalenia instyga
tor mógł wnieść o odroczenie terminu rozprawy12.

Ostatnim wspomnianym urzędnikiem, który działał w konsystorzu był 
pełnomocnik strony procesowej (advocatus lub procurator causarum 
consistorii), który stał chyba najbliżej strony oskarżającej lub pozwanej 
podczas rozprawy. Należy podkreślić, że pełnomocnik, choć często był 
obecny podczas procesu to jednak nie był zaliczany w skład urzędników 
konsystorza, ponieważ jego obecność na sali rozpraw była zależna jedy
nie od woli stającej przed sądem strony. W lwowskich aktach konsystor
skich najczęściej byli wymieniani pełnomocnicy13: Andrzej Bochnia14, 
Mikołaj Harsz z Krakowa15, Paweł Geruch z Szamotuł16, Jakub Sulek 
z Sandomierza17, Klemens Gor18 oraz Jakub Spunar19.

2.2. Lwowskie akta konsystorskie

Jak już zostało wspomniane lwowskimi aktami konsystorskimi 
zajął się Wilhelm Rolny i wydał je w latach 1927-1930. Akta lwow
skiego sądu konsystorskiego zostały wydane w dwóch tomach i obejmują 
zapiski w lat 1482-1498. Księgi można podzielić na kilka grup 
w zależności od treści wpisywanych do nich przez notariuszy informacji: 
-  acta actorum (acticata, causarum), -  akta te obejmowały wszystkie 

sprawy urzędowe spełniane w sądzie konsystorskim. Wpisywano je 
w porządku chronologicznym, jednak notariusze nie notowali w ca
łości zeznań świadków czy też wyroku20,

12 Z. C h o d y ń s k i ,  Instygator, w: Encyklopedia kościelna, t. 8, W arszawa 1876, s. 212.
13 Podstaw a źródłow a: Acta officii consitorialis leopoliensis antiquissima, w yd. 
W . R o 1 n y, t. 1 ,2 ,  L w ów  1927, 1930. (dalej AC L)
14 AC L. t. l , s .  1-8, 10, 15, 1 7 ,2 0 ,2 3 - 2 5 ,3 0 .
15 Ibidem, t. 2 , s. 18-25, 27 -3 0 , 32 , 33 , 36 , 37.
16 Ibidem, s. 2, 4 -1 0 , 12, 16-22, 24, 33 , 37 , 50.
17 Ibidem, s. 67 , 78 , 155, 22 6 , 22 8 , 229 , 239.
18 Ibidem, t. l , s .  2 , 6, 8 -11 , 13-15, 1 7 ,2 2 , 24.
19 Ibidem, t. 2 , s. 3 3 9 , 351 , 40 2 , 4 0 5 , 4 2 4-426 .
20 D o tej grupy ksiąg na leżą  akta lw ow sk iego  sądu konsystorsk iego.
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-  constitutiones procuratorum -  akta z tej grupy niewiele wnoszą 
informacji ponieważ zawierają one formułę prawną mówiącą 
o ustanowieniu pełnomocników procesowych,

-  examina testium -  w aktach tych zawarte były zeznania przesłuchi
wanych świadków,

-  acta sententiarum -  akta te mieściły w sobie wyroki wydawane 
przez oficjała,

-  acta obligationum -  zawierały one protokoły ze spraw niespornych21.

Większość spraw wpisanych do tych akt dotyczy problemu spad
ków, dziesięcin oraz związanych z sakramentem małżeństwa. Jak 
pokazują akta lwowskie o rozstrzygnięcie niektórych kwestii wnosili 
nie tylko świeccy, ale również osoby duchowne powoływały osoby 
świeckie czy nawet całe grupy wiernych, gdy dla przykładu upominali 
parafian, aby uczestniczyli w nabożeństwach22 czy też brali udział 
w wielkanocnej spowiedzi23. Niestety akta tego sądu, jak dotąd nie do
czekały się głębszych opracowań, choć niewątpliwie na to zasługują24.

2.3. Procedura rozwiązywania spraw

Każda toczona przed sądem konsystorskim sprawa rozwiązywana 
była zgodnie z procedurą sądową. Warto ten tok postępowania

21 B. U l a n o w s k i ,  Praktyka w sprawach małżeńskich w sądach duchownych diece
zji krakowskiej, Kraków 1888, s. 6.
22 ACL, t. 1, s. 453, z. 2187 (Honorabilis Matheus in Sczyrzecz plebanus proponit 
contra nobilem Stanislaum advocatum de ibidem, quomodo ipse dum verbum Dei in 
eclesia populo communi predicatur, ipse tanquam ovis rebellis de sermone et a divinis 
discedit et alios vel alias oves in malam sequelam post se trahit, quam detestacionem 
et molestiam revocat ad centum florenos).
23 Ibidem, s. 69, z. 348 (Magister Germanus procurator Bartholomei vitrici de Brzos- 
dowcze contra honorabilem Michaelem de ibidem verbo proposuit quod ipse eundem 
minus iuste pro peccunis eclesie excomunicat et quod ipse plebanus simili censura 
quendam cocum dni pallatini Belzensis filii excomunicat non habendo literas et proc
essus a dno reverendissimo archiepiscopo neque suo officiali Leopoliensi. In presentia 
eiusdem plebani negantis narrata, sed allegantis, quod ipsum Bartholomeum non pro 
pecuniis eclesie sed quod non est conffessus et neque communicavit pro festo Pasce et 
nec cocus prefatus, ipsos excomunicat, quod Bartholomeus obtulit se probaturum, 
quod ipse plebanus eisdem confessiones denegavit et eosdem audire noluit.).
24 Część zapisek lwowskiego sądu konsystorskiego wykorzystała M. D e l i m a t a  
w artykule Wiarołomni mężowie przed polskimi sądami kościelnymi, „Nasza Prze
szłość”, t. 104: 2005, s. 247-258.



2 9 2 ALEKSANDRA KSIĄŻKIEWICZ

procesowego przedstawić na konkretnym przykładzie. Dla nas taką 
sprawą stanie się rozprawa toczona od 13 lutego do 6 lipca 1495 roku 
między Bernardem, piwowarem ze Lwowa (powód) a Agnieszką 
Mydlarką (pozwana). Pierwszym krokiem w procesie było tzw. 
wprowadzenie sprawy. Najczęściej oficjał wzywał strony w celu 
poznania przyczyny konfliktu, po czym ustalał termin kolejnej 
sprawy25. Podczas wprowadzania sprawy mogli również zostać 
ustanowieni pełnomocnicy procesowi obu stron.
• W sprawie wspomnianego Bernarda, podczas pierwszej rozprawy 

zeznał on, że Agnieszka zawarła z nim umowę małżeńską (per ver
ba de praesenti)26. Z tej przyczyny wniósł on, aby sąd nakazał 
Agnieszce spełniać swą małżeńską względem Bernarda powinność. 
Jak dowiadujemy się z dalszej części tej samej zapiski sędzia wy
znaczył termin kolejnej rozprawy za dwa tygodnie.
W kolejnym etapie procesu następowało zawiązanie sporu, podczas 

którego strona oskarżona najczęściej odpierała zarzuty powoda. Nie
rzadko zeznanie oskarżonego, jak i ponowne wystąpienie oskarżającego 
było poprzedzone złożeniem iusiurandum calumnia, podczas której 
strony przysięgały, że w sądzie podczas składania zeznań nie będą skła
dać fałszywych oświadczeń. Jak już zostało wspomniane do przywile
jów oskarżonego należało to, że mógł on występować z excepcjami27, 
którymi najprościej mówiąc negował oskarżenia powoda. Następnym 
krokiem podczas toczenia sporu było dowodzenie swoich racji przed
stawionych przed oficjałem. Do środków, którymi posługiwano się, aby 
przekonać sędziego do swojego punktu widzenia danej sprawy można 
zaliczyć: zeznania własne (powoda lub pozwanego) lub świadków, 
pisma poświadczające28 a także wzmocnienie prawdziwości swych 
zeznań przez złożenie przysięgi na Boga lub św. Krzyż.
• W naszej sprawie dla potwierdzenia swych zeznań zarówno strona 

pozwana, jak i powód przyprowadził swych świadków. Najpierw 
dnia 2 marca stawili się na rozprawie świadkowie Barbara i Piotr

25 W. W ó j c i k ,  Procedura w załatwianiu spraw małżeńskich w oficjałacie okręgo
wym w Sandomierzu, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 10 (1962), z. 1, s. 101.
26 ACL, t. 2, s. 381, z. nr 1440 (ego promitto te pro marito meo habere).
27 A. S o t k i e w i c z, Proces, w: Encyklopedia kościelna..., t. 21, Warszawa 1896, 
s. 382,385.
28 Ibidem, s. 390.
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Spunar ze strony powoda29 a 1 lipca składając zeznania na korzyść 
strony pozwanej przybyli wikariusz Kaspar i mansjonarz M aciej30. 
Niestety nie posiadamy informacji o złożonych przez świadków ze
znaniach, wiemy jedynie, że swoje oświadczenia świadkowie po
parli przez złożenie przysięgi.
Następnym i ostatnim już etapem procesu było wydanie wyroku. 

W sądzie kościelnym orzeczenia sędziego wydawano pisemnie za
chowując przy tym odpowiednie formuły z terminologii prawniczej. 
Ogłoszenie wyroku oficjała rozpoczynano od wyrażenia Christi nomi- 
ne invocato31. W tej części procesu rozpatrywano również kwestię 
kosztów sądowych. Jeśli chodzi o ukaranie winnego, często zasądzano 
określoną sumę pieniędzy, która traktowana była nieraz jako forma 
zadośćuczynienia wobec strony pokrzywdzonej.
• Ostatnia rozprawa Bernarda i Agnieszki odbyła się 6 lipca i zgodnie 

z werdyktem oficjała małżeństwo zostało unieważnione i mogli oni 
zawrzeć związki małżeńskie z innymi osobami32.

3. Sprawy małżeńskie rozwiązywane przed lwowskim konsystorzem

3.1. Przeszkody rozwiązujące związek małżeński

Akta lwowskiego sądu konsystorskiego doskonale obrazują przy
czyny składania skarg zarówno tych, gdy jeden z małżonków dążył do 
ugody z drugim współmałżonkiem, jak i tych, gdy wręcz oczywista 
stawała się konieczność przerwania istniejącego małżeństwa. Sprawy 
wnoszone o unieważnienie związku małżeńskiego były dogłębnie 
badane przez oficjała. Warto nieco dłużej zatrzymać się nad zagadnie
niem i przyczynami unieważniania małżeństw. Przyczyny spowodo
wane były najczęściej występującymi w obrębie danego związku mał
żeńskiego przeszkodami (impedimentum), których kapłan nie dopa
trzył się przed udzieleniem sakramentu małżeństwa, bądź też sami 
małżonkowie te przeszkody zataili. W zapiskach pochodzących z akt 
lwowskich będziemy spotykać się z następującymi przeszkodami: 
braku lat sprawnych, pokrewieństwa, pokrewieństwa duchowego,

29 ACL, t. 2, s. 383, z. nr 1447.
30 Ibidem, s. 399, z. nr 1495.
31 W. W ó j c i k ,  Procedura..., s. 119.
32 ACL, t. 2, s. 400-401, z. nr 1498.
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węzła małżeńskiego, niemocy płciowej oraz występku. Jednak z uwa
gi na interesujące i rzadko występujące wzmianki w zapiskach przed
stawione zostaną tylko niektóre z wyżej wymienionych przeszkód, 
mianowicie:
• brak lat sprawnych,
• pokrewieństwo duchowe,
• węzeł małżeński,
• niemoc płciowa.

Przeszkoda braku lat sprawnych (annus pubertatis et discretionis) 
dotyczyła obojga małżonków, ponieważ, aby móc zawrzeć związek 
małżeński kobieta musiała mieć ukończony 12 rok życia a mężczy
zna 1433. Patrząc okiem średniowiecznego prawnika osoby, które nie 
ukończyły oznaczonego wieku nie były w stanie zawrzeć małżeństwa, 
ponieważ nie były do niego odpowiednio przygotowane. W aktach 
lwowskiego sądu kościelnego zapisane są dwie sprawy, których przy
czyną była właśnie ta przeszkoda.

W pierwszej sprawie, która pojawia się w aktach pod datą 31 stycz
nia 1483 r. przez Marcina Drogorasza czytamy, że pozwał on Annę 
z Koniuch przed sąd, ponieważ przed sześcioma laty Anna przymu
szana przez swego wuja zawarła związek małżeński z Marcinem. 
Wspomniany Marcin wystąpił jednak o rozwiązanie tego małżeństwa, 
gdyż Anna nie ukończyła w dniu zawarcia tego związku wymaganych 
lat sprawnych34. Nie wiemy niestety, jak sprawa ta się zakończyła, 
gdyż zapiski urywają się. Następna sprawa dostarcza nam jednak 
wszystkich informacji. Otóż dnia 12 lutego 1494 r. odbyła się rozpra
wa Doroty, która skuszona zachętami pewnego rzeźnika Baltazara 
z Łańcuta sprzeciwiła się woli swego prawnego opiekuna (Marcina 
Mayzela z Lwowa) i zawarła związek małżeński z Baltazarem. Oficjał 
po przesłuchaniu Doroty dowiedział się, że przyczyną sprzeciwu jej w 
opiekuna był właśnie brak lat sprawnych. Z tej przyczyny sąd uznał 
małżeństwo Doroty i Baltazara za nieważne35.

33 M. A. Ż u r o w s k i, Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Katowi
ce 1987, s. 146.
34 ACL, t. 1, s. 33, z. 198, s. 35, z. 204 (In presencia Iacobi procuratoris ipsius Annę 
allegantis et dicentis ipsam non debere de iure cum ipso Martino commanere compelli 
pro eo et ex eo, quia coacta et complulsa per nobilem Andream avunculum eiusdem et 
in minorennitate et non habens etatem cum eodem Martino extat copulata).
35 ACL, t. 2, s. 312-313, z. 1210.

SPRAWY MAŁŻEŃSKIE W KONSYSTORZU LWOWSKIM 2 9 5

Kolejną przeszkodą, której istnienie nie pozwalało na dalsze trwanie 
małżeństwa stanowiło pokrewieństwo duchowe (cognatio spritualis). 
Pojęciem tym określano związek quasi rodzinny, który powstawał 
w chwili udzielania sakramentu chrztu świętego pomiędzy osobą 
chrzczoną, chrzestnymi i kapłanem. Problem ten omawia Mikołaj 
Trąba w rozdziale o pokrewieństwie duchowym zawartym 
w statutach synodalnych pochodzących z roku 142036. Z zakresu 
spraw dotyczących tej przeszkody można wytypować dwie rozprawy 
najlepiej obrazujące tę kwestię. Pierwsza rozpoczęła się 22 czerwca 
1489 roku a została wprowadzona na prośbę Macieja z Byszowa, któ
ry wniósł pozew przeciwko swej żonie Katarzynie z Tyśmienicy37. 
Ów Maciej prosił, aby przeszkoda pokrewieństwa duchowego została 
uznana za prawomocną. W jednej z kolejnych zapisek dotyczących tej 
sprawy dowiadujemy się, że Katarzyna była wcześniej matką chrzest
ną syna wspomnianego Macieja, które zrodzone zostało z jego wcze
śniejszą żoną Bielką. Z tego powodu oficjał udzielił Maciejowi i Kata
rzynie swej zgody, aby zawarli związek małżeński, ale z innymi oso
bami38 * *. Kolejna sprawa rozpoczęła się 10 maja 1493 roku na wniosek

36 Statuty synodalne wieluńsko-kaliskie Mikołaja Trąby z roku 1420, wyd. J. F i - 
j a ł e k, A. V e t u 1 a n i, Kraków 1951, s. 86-87 (Spiritualis cognado sive compatemitas 
in viginti casibus matrimonium contrahendum impedit et dirimit iam contractum, 
scilicet: inter levantem et levantum et filios levantis, levatum et coniugem levantis 
prius cognitam, parentes levati et coniugem levantis prius cognitam, levantem et 
parentes levati; item inter baptizatum et baptizantem, baptizatum et filios baptizantis, 
baptizatum et coniugem baptizantis prius cognitam, baptizantem et parentes baptizati. 
Item inter confirmatum et levantem, confirmatum et filios levantis, confirmatum et 
coniugem levantis prius cognitam, parentes confirmati et uxorem levantis prius 
cognitam, levantem et parentes confirmad; item inter confirmatum et confirmantem, 
confirmatum et filios confirmatis confirmatum et coniugem confirmantis prius 
cognitam, confirmantum et parentes confirmati. Ne igitur occasione spiritualis 
cognacionis in matrimonio difficultates emergant, districte precipimus, ut ad predicta 
baptismi et confirmacionis sacramenta, per que tantum compaternitates huiusmodi 
contrahuntur, dumtaxat tres habeant compatres, nisi per episcopum vel eius officiaient 
super ulteriori numero fuerit dispensatum).
37 ACL, t. 1, s. 549, z. 2606.
38 Ibidem, s. 568-569, z. 2694 (...prout ex deposicionibus testium vidimus et cognovimus 
in causa matrimoniad inter nobilem Katherinam de Byschow ab una et Mathiam nunc in
Dunayow manentem partibus ex altera racione prolis, quam dicta Katherina de fonte le-
vavit et hanc prolem prefatus Mathias ex muliere Byelka procreavit et propter hoc affinitas 
spiritualis inter eos est contracta propter quam affinitatem matrimonium legittime non
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Macieja pochodzącego ze wsi Szczyrzec przeciwko żonie Jadwidze, 
również z powodu łączącego ich pokrewieństwa duchowego. Maciej 
udowadniając swoje oskarżenie o nieważności małżeństwa zeznał, że 
trzymał do chrztu pierworodne dziecko swej żony, która zaprzeczyła 
zeznaniom męża. W odpowiedzi na złożone zeznania sąd zabronił pod 
groźbą ekskomuniki dalszego trwania w małżeństwie tej parze39.

Następna przeszkoda jest o tyle ważna, że współmałżonek zazwy
czaj wiedział o niej przy zawieraniu związku małżeńskiego. Mowa 
oczywiście o przeszkodzie węzła małżeńskiego, jak  w prawie kano
nicznym nazywano bigamię. Prawo kościelne wyraźnie bowiem mó
wi, że związek małżeński, który został prawnie zawarty (nawet, jeśli 
nie został skonsumowany) jest przeszkodą do wstąpienia w kolejny 
związek40. Warto podkreślić również fakt, że bigamista zostaje wyłą
czony na czas trwania w swym niezgodnym z prawem kościelnym 
postępowaniu z pełnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Często rów
nież na łamach akt lwowskich występują sprawy toczone z powodu tej 
przeszkody małżeńskiej. Dla przykładu warto przedstawić sprawę, 
która rozpoczęła się dnia 28 stycznia 1483 roku. Czytamy w zapisce 
dotyczącej tej sprawy, że pozew wniosła Anna Kłoczkowa z Przewor
ska, żona Mikołaja Widawskiego z Lwowa, który biorąc ją  za żonę 
rok wcześniej nie wspomniał nic o tym, że w tym samym czasie był 
związany węzłem małżeńskim z inną kobietą. Jak czytamy oficjał 
unieważnił małżeństwo Anny z Mikołajem. O kolejnym łamiącym 
przepisy prawa kościelnego małżonku traktuje zapiska z dnia 12 
stycznia 1498 roku, kiedy to niejaka Elżbieta wytoczyła proces swemu 
mężowi Albertowi. W aktach czytamy, że świadek imieniem Stani
sław zeznający na rzecz powódki oświadczył, że Albert, który był 
drugim mężem tejże Elżbiety poślubił niegdyś kobietę o imieniu Kata
rzyna, którą po 20 latach zostawił i nieprawnie zawarł związek mał
żeński z Elżbietą. Ta ostatnia skierowała do sądu prośbę o unieważ
nienie związku małżeńskiego ze wspomnianym Albertem. Nie znamy 
niestety finału tej rozprawy, gdyż jest to jedyna zapiska odnosząca się

potest stare, ideo eosdem separamus et ad alia vota matrimonii eisdem damus convolandi 
licenciam, nostra sentencia iusta mediante).
39 Ibidem,t. 2, s. 259-260, z. 1015; s. 283-284, z. 1117.
40 S. B i s k u p s k i ,  Prawo małżeńskie Kościoła rzymsko-katolickiego, Warszawa 
1956, s. 185.
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do tej sprawy41. Aby nie ukazywać jedynie występków mężczyzn 
warto ukazać, że również niewiasty nie pozostawały bez winy. Otóż 
5 stycznia 1485 roku przed lwowskim sądem konsystorskim toczyła 
się sprawa między Mikołajem Futerkiem a Dorotą Szopczyną. Pozew 
wniósł wspomniany Mikołaj, bowiem, jak zeznał zawarł (nie wiedząc 
o pewnych faktach z życia narzeczonej) zakazany związek małżeński 
z Dorotą. Owa Dorota posiadała wcześniej męża Jana Szopkę, którego 
śmierci nie była pewna (możliwe, że zaginął w trakcie wojny) i po 
pewnym czasie ulegając wpływom matki poślubiła Mikołaja. Jednak
że po zbadaniu sprawy przez oficjała małżeństwo Doroty i Mikołaja 
na mocy zeznań świadków zostało rozdzielone i unieważnione42. Po
dobnie rzecz się miała w sprawie prowadzonej w dniu 26 sierpnia 
1491 roku, kiedy przed sądem stanęła pochodząca z Komama para 
małżonków: Jan Kapinos oraz Katarzyna. Jak dowiadujemy się z zapi
ski Katarzyna poślubiając Jana zataiła przed nim fakt, że znajduje się 
w związku małżeńskim z niejakim Zygmuntem, którego istnienie po
twierdzili w swych zeznaniach świadkowie. Na podstawie zebranych 
dowodów oficjał unieważnił związek małżeński Katarzyny i Jana, 
który mógł poślubić inną kobietę43 * * *.

Ostatnią przeszkodą, na którą chciałabym zwrócić uwagę jest nie
moc płciowa ( impotentia). Warto zaznaczyć, że nie należy uznawać za 
podobne dwóch pojęć: niepłodności i niemocy płciowej. Niepłodność 
oznacza brak możliwości spłodzenia potomstwa zarówno u mężczyzn, 
jak i u kobiet. Natomiast termin niemocy płciowej odnosi się do faktu 
niemożności odbycia stosunku płciowego. Chęć rozdzielenia związku 
małżeńskiego kobiety tłumaczyły również impotencją małżonka. 
Sprawa tego typu toczyła się również przed lwowskim sądem konsy
storskim. Dnia 4 lipca 1494 roku przed sądem stanęła Zofia (córka 
Piotra Tokarza z Gródka), która pozwała swego męża Stanisława. 
Powodem była rzekoma niemoc płciowa małżonka, która jak  Zofia

41 ACL, t. 2, s. 496, z. 1812.
42 Ibidem, 1 . 1, s. 213-214, z. 1002-1003.
43 Ibidem, t. 2, s. 141, z. nr 590 (In causa Katherine de Comarcno Sigismundi
consortis de ibidem et providi lohannis Capynosz de eadem Comamo, visis
deposicionibus testium de vita Sigismundi mariti primi, quem testes vivum coram
nobis prestito juramento deposuerunt vidisse, prefatam Katherinam ab eodem lohanne 
separamus et contractum inter eos matrimonii fuisse nullum declaramus, ipsi Iohanni 
ad alia vota matrimonii licenciam convolandi damus.).
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zeznała uniemożliwiała prawidłowe funkcjonowanie małżeństwa 
i trwała przez 4 lata. Z powyższego powodu Zofia oświadczyła, że 
domaga się w oparciu o przepisy prawa kościelnego rozwiązania jej 
małżeństwa. Oficjał postanowił jednak całą rzecz przebadać i dlatego 
odroczył on termin kolejnej rozprawy. Między rozprawami Stanisław 
miał spróbować współżycia z kobietą powołaną do tego celu przez 
sędziego, mogło to bowiem wykazać, że brak kontaktów seksualnych 
między małżonkami nie wynikał z winy Stanisława, ale np. Zofii. 
Zapiska zakończyła się informacją, że obie strony na potwierdzenie 
prawdziwości swoich zeznań złożyły przysięgę44.

3.2. Separacja

Po omawianiu przeszkód, których udowodnione istnienie powodo
wało natychmiastowe unieważnienie małżeństwa warto zatrzymać się 
na chwilę przy zagadnieniu separacji ( ) i jej różnych przy
czynach, które również często pojawiały się w lwowskim sądzie kon
systorskim. Przy rozpatrywaniu zagadnienia separacji, jako sposobu 
na rozdzielenie małżonków przez sąd konsystorski warto wspomnieć, 
że o ile przeszkody w widoczny sposób uniemożliwiały dalsze trwanie 
małżeństwa to przyczyny, które miałyby doprowadzić do wykonania 
separacji musiały być naprawdę istotne. Do najczęstszych powodów 
w oparciu, o które dokonywano separacji należało cudzołóstwo ( 
terium) oraz brutalność ( saevitia)okazywana w stosunku do współ
małżonka (w skrajnych przypadkach nawet małżonkobójstwo)45.

Jeśli chodzi o cudzołóstwo, które w wiekach wcześniejszych karano 
śmiercią46 warto podkreślić, że stanowiło ono bardzo poważny pro
blem, z którym dość często zgłaszano się przed oblicze oficjała. Ko
ściół osobę, której udowodniono zarzut pozbawiał prawa ponownego 
zawarcia związku małżeńskiego, gdyż zarówno ten występek, jak

44 ACL, t. 2, s. 344-345, z. 1314 (Zophia ... proponit contra dictum Stanislaum rerum 
ex adverso obiiciens sibi impedimentum impotencie coeundi, cum eidem adherebat 
tanquam marito a quatuor annis vel citra, nec earn cognovit dictus impotens conmix- 
tione carnali sui membri in eius membrum imposicione, propter quern defectum et 
impedimentum petit ab eo seperari iuxta canonica instituta ... dicti Stanislai et datur ad 
probandum mulieri incorrupcionem et viro recuperandi sui actus potenciam coram 
persona ad hoc deputata).
45 S. B i s k u p s k i, op. cit., s. 433.
46 A. K r a w i e c, Seksualność w średniowiecznej Polsce, Poznań 2000, s. 160.
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i brutalność małżeńska w prawie kościelnym godzi w dobre stosunki, 
które mają panować między małżonkami47. Jednakże sam fakt zaist
nienia cudzołóstwa nie wystarczył do tego, aby rozwiązać małżeń
stwo. Jeśli bowiem zdarzyło się, że występny małżonek zawarł zwią
zek małżeński z osobą, z którą cudzołożył wówczas mimo tego wy
stępku małżonkowie byli zobowiązani do dalszego wspólnego poży
cia48. W aktach lwowskich wiele jest zapisek poświęconych właśnie 
tego typu problemom, jak  np. sprawa (4 czerwiec 1494 roku) Barbary 
Głuchowskiej, która złożyła prośbę o rozwiązanie swego małżeństwa 
z Albertem Dąbrowskim, który jak zeznała obcował z prostytutkami 
w domu publicznym49. W kolejnej sprawie tego rodzaju to kobieta -  
Dorota z Rodatycz -  została oskarżona przez swojego męża Mikołaja 
Niedziałka o dopuszczenie się względem niego cudzołóstwa i z tego 
powodu wniósł on o dokonanie separacji. Zeznania powoda musiały 
brzmieć prawdziwie, ponieważ oficjał postanowił rozwiązać związek 
małżeński Mikołaja i Doroty i udzielić im zgody na poślubienie in
nych osób50. Niesamowite są natomiast wybory życiowe niektórych 
kobiet, jak  np. Katarzyny z Tyczyna, na którą uskarżał się jej małżo
nek Jan Wyszota, który zeznał, że opuściła go i zamieszkała w domu 
publicznym51.

Należy też wspomnieć o tym, że często podczas dopuszczania się 
cudzołóstwa zdarzały się przypadki psychicznego i fizycznego prze
śladowania współmałżonka52. Działo się tak między innymi w domu 
małżeństwa z Jaworowa -  Michała krawca i Barbary. Została ona 
oskarżona przez swego męża o to, że próbowała go otruć. Dowody 
i tutaj musiały być na tyle silne, że oficjał mając na uwadze życie 
powoda rozwiązał ten związek małżeński53. Następne oskarżenie

47 S. B i s k u p s k i, op. cit., s. 215.
48 E. R i 11 n e r, Prawo kościelne katolickie, t. 2, Lwów 1907, s. 316.
49 ACL, t. 2, s. 332-333, z. 1282, 1283 (Nobilis Barbara Głuchowska, petens divor- 
cium in parte seperari a suo marito nobili Alberto Dobrowsky a mutua servitute et 
cohabitacione coniugalis debiti, obiicit sibi crimen adulterii, quo mediante ab ea 
discessit thori legittima contractione, fomicando et adulterando cum suspectis 
mulieribus in domo suspecta lupanari).
50 Ibidem,t. 1, s. 55-56, z. 285; s. 76, z. 386.
51 Ibidem, s. 521, z. nr 1893.
52 M. D e  li  ma t a ,  Wiarołomni mężowie przed polskimi sądami kościelnymi, [w:] 
Nasza Przeszłość, 104 (2005), s. 247.
53 ACL, t. 1, s. 32, z. nr 192.
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z tego kręgu spraw skierował do sądu Jan Świder, który wystąpił prze
ciwko swojej żonie Annie, która jego zdaniem nie zachowywała się 
jak żona. Jak zeznał Jan jego żona kilkakrotnie nastawała na jego ży
cie czy też próbowała go zranić za pomocą sztyletu54. Kolejną mał
żeńską brutalność znajdujemy w sprawie Eleny i Alberta Grochow
skich z Gołogóry. Z zapiski tej dowiadujemy się, że Elena pozwała 
swego męża do sądu, gdyż roztrwonił jej dobra i znęcał się nad nią 
fizycznie zadając jej liczne ciosy kijami55.

3.3. Zadośćuczynienie

Jeśli chodzi o kwestię zadośćuczynienia ( ) za wyrządzoną
krzywdę to sprawy poruszające ten problem również były poruszane 
przed sądem konsystorskim we Lwowie. Widać to zagadnienie np. 
w sporze, który toczyła Jadwiga ze swym mężem Stanisławem Calvi. 
Powódka zeznała, że gdy spała wspomniany Stanisław zranił j ą  moc
no nożem i kijem. Z tego powodu i ze względu na trwałe zranienia, 
których doznała domagała się 200 grzywien, jako zadośćuczynienia za 
wyrządzoną krzywdę56. Podobna sytuacja spotkała niejaką Annę, któ
ra była na służbie u mieszczanina lwowskiego Jakuba Rękawki. Anna 
zeznała, że jej pracodawca dopuścił się względem niej gwałtu a ona 
sama wniosła prośbę o nakazanie wypłacenia jej 20 grzywien za straty 
moralne, jakie poniosła57.

3.4. Sprawy poruszające kwestie majątkowe

Ostatnia grupa spraw związanych z zadośćuczynieniami jasno do
wodzi, że w konsystorzu lwowskim rozwiązywano również problemy 
małżeńskie związane z zagadnieniami majątkowymi. W zapiskach 
wytworzonych w tymże sądzie problemy tej natury zawierały się 
w sprawach toczonych m.in. z powodów posagu i wiana czy też kra

54 Ibidem, s. 105, z. nr 520 (... in lecto cum eodem iacendo, mingit continue et iterum mala 
malis accumulans ipsum Iohannem virum suum cutello perfigere voluit et vulnus cum 
eodem cutellosibi ad latus intulit, quottidie et nunc minas sibi ad mortem inferendo).
55 Ibidem, t. 2, s. 521, z. 1896; s. 522, z. 1899.
56 Ibidem, s. 286-287, z. 1126, 1129 (Heduigis mulier per procuratorem suum proponit 
contra Stanislaum Calvum maritum suum, quod ipsam fraudulenter in dormiendo 
percussit, cambuca et cutello traiecit usque per utramque partem).
57 ACL, t. 1, s. 572, z. nr 2707.
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dzieży dokonywanych przez współmałżonków. Posag stanowił tą 
część majątku kobiety, który otrzymywała od rodziców wtedy, gdy 
wyszła za mąż. Majątkiem tym mogła też swobodnie dysponować 
w domu męża. Od wieku XIV ojcowie mogli zapisać w posagu swym 
córkom również nieruchomości i zgodnie ze swoją wolą decydowali 
oni o wysokości posagu58. Po ślubie w skład majątku kobiety wcho
dził: posag, całość dochodów uzyskiwanych z domowej produkcji59 
oraz wiano wnoszone podczas zawierania małżeństwa przez jej męża. 
Od XIV wieku wartość wiana była porównywalna z wysokością posa
gu60. Ze spraw powiązanych z zagadnieniem posagu można wyróżnić 
sprawę, którą prowadzili ze sobą małżonkowie Elżbieta i Jakub z Nie- 
słuchowa w 1493 roku. Przez Elżbietę został wniesiony pozew o do
konanie separacji, gdyż małżonek bił ją  i dręczył61.

Z kolei na jednej z rozpraw ów Jakub wniósł skargę na ojca Elżbie
ty Jana Waczka, ponieważ ten (według zeznań Jakuba) przez cały 
okres trwania ich małżeństwa nie przekazał zapisanego Elżbiecie po
sagu, w skład którego miało wchodzić 200 grzywien płaconych 
z dwóch wsi (Żelechowa i Niesłuchowa). Z kolejnych zapisek dowia
dujemy się, że ojciec przekazał już przed ślubem wspomniane ziemie 
Elżbiecie wraz ze wszelkimi prawami do nich62.

O kolejny posag walczył Maciej z Nagonczy z bratem swej żony 
(Katarzyny) Janem kapelanem z Kołomyji. Maciej skarżył się na Jana, 
że ten nie przekazał połowy domu, który jemu jako posag żony obie
cał. Warto wspomnieć, że wcześniej oskarżony został Maciej przez 
tegoż Jana o to, że roztrwonił posag swej żony grając w kości. Wraca
jąc do wątku wspomniany Maciej zeznał, że Jan zniszczył rzeczy jego 
rzeczy, które znajdowały się w tym domu a ponadto chciał go uśmier
cić strzelając doń z łuku (bądź kuszy) w lesie. Na szczęście dla Macie
ja Jan chybił zabijając przy tym tylko konia swego rywala. Niestety, 
co do zakończenia tej sprawy możemy tylko snuć przypuszczenia, kto

58 A. W i n i a r z, Polskie prawo dziedziczenia kobiet w wiekach średnich, „Kwartal
nik Historyczny”, 10 (1896), s. 756.
59 M. K o c z e r s k a, Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Warsza
wa 1975, s. 55.
60 Ibidem.
61 ACL, t. 2, s. 248, z. 978.
62 Ibidem, s. 248, z. 978; s. 252, z. 991; s. 257, z. 1008, 1009; s. 261, z. 1020; s. 266, 
z. 1049; s. 277, z. 1092.
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był faktycznie winny zaistniałej sytuacji63. Warto również przytoczyć 
jeszcze jedną sprawę, która pokazuje, że dążono do odebrania nie
prawnie zagrabionych pieniędzy a tym samym chroniono posag, nie
raz składany przez lata. Rzecz dotyczy Pawła Pieczychowskiego, któ
ry wraz ze swoją córką Anną wystąpił przeciwko Tobiaszowi Kuna- 
towi z Siemianówki. Owa Anna swego czasu poślubiła Marcina, który 
był bratem wspomnianego Tobiasza. Marcin posagiem (100 florenów) 
swej żony podzielił się ze swoją siostrą Zofią, która jednak niedługo 
zmarła i pieniądze wróciły z powrotem do Marcina. Jednak wkrótce 
zmarł i Marcin a wspomniany Tobiasz zagarnął posag swej bratowej. 
Można się, zatem domyślić, że zarówno ojcu, jak  i córce zależało na 
odzyskaniu straconych pieniędzy, o co właśnie toczyła się owa spra
wa. Warto również nadmienić, że Paweł wniósł do sprawy ważny 
środek dowodowy, którym był spisany przez niego testament64.

4. Zakończenie

Akta lwowskiego sądu konsystorskiego doskonale obrazują pro
blemy średniowiecznej ludności na terenie archidiecezji lwowskiej 
oraz to, że oficjałowie mieli nad czym pracować. Niestety brak 
w omawianym źródle większej liczby zapisek o podobnej tematyce do 
problemu przeszkód małżeńskich, na podstawie, których można było
by dokonać ciekawych porównań, np. odnośnie stosowanych przez 
sąd środków w celu rozwiązania sprawy. Zapiski konsystorza lwow
skiego mogą stać się podstawą do badań nad archidiecezją lwowską 
o charakterze gospodarczym, społeczno-religijnym czy wreszcie ro
dzinnym. Podsumowując należy tylko z przykrością stwierdzić, że 
akta te wydane w ubiegłym wieku nie doczekały się głębszej analizy.

ALEKSANDRA KSIĄŻKIEWICZ -  mgr, doktorantka historii Uniwersytetu Mikoła
ja Kopernika w Toruniu, praca pisana pod kier. prof. Radzimińskiego.

63 Ibidem, s. 443, z. 1652; s. 445-446, z. 1656; s. 448-449, z. 1664
64 Ibidem,s. 516-517, z. 1878.
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KARMELITA -  HOMO VIATOR 
W XVII-XVIII WIEKU

Jakkolwiek domem rodzinnym karmelity był konkretny klasztor, 
w którym mieszkał na mocy decyzji prowincjała lub z racji pełnione
go urzędu, nie był on z nim związany na całe życie. Każdy klasztor 
wchodził w skład określonej prowincji, której granice wyznaczał do
kument założycielski. Zakonnik bardziej był więc związany z prowin
cją niż z klasztorem. Tylko niewielka część zakonników z powodu 
sprawowania obowiązków w centralnym zarządzie zakonu, uczestni
czenia w fundacjach nowych klasztorów poza obszarem własnej pro
wincji czy też w pracy na terenach misyjnych pewien okres swego 
życia spędzała poza prowincją.

W czasach kiedy zdecydowana większość ludzi rodziła się i umie
rała w tej samej miejscowości, mobilność zakonników, w naszym 
wypadku karmelitów bosych, była zdumiewająco duża. Może to wy
dawać się szokujące, ale zmiana miejsca zamieszkania przez karmeli
tów w XVII czy XVIII wieku była równie częsta jak  w wieku XXI, 
chociaż odległość między Krakowem a Poznaniem dzisiaj pokonuje 
się w ciągu kilku godzin, a wówczas trzeba było na to siedem lub 
osiem dni (w przypadku jazdy wozem).

Już w okresie formacyjnym młody zakonnik zmieniał kilka razy klasz
tor. I tak na przykład kandydat z okolic Przemyśla najczęściej zgłaszał się 
do klasztoru w Przemyślu, stamtąd był kierowany do nowicjatu w Kra
kowie, po ukończeniu nowicjatu, zanim podjął studia filozoficzno- 
teologiczne, zwyczajnie spędzał rok w wyznaczonym na to klasztorze, na 
przykład we Lwowie, Przemyślu czy Wiśniczu Nowym1. Potem rozpo-

' C. G i 1 OCD, Karmelici bosi w Polsce 1605-1655, „Nasza Przeszłość” t. 48:1977, 
s. 150-151.

„Nasza Przeszłość” t. 109: 2008, s. 303-315.
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czynał studia przygotowujące do kapłaństwa. W prowincji polskiej do
mami studiów najczęściej były klasztory w Lublinie, Św. Michała 
w Krakowie, w Poznaniu i Warszawie, a w prowincji litewskiej klasztory 
w Wilnie, Grodnie i Antoleptach. Studenci filozofii po ukończeniu kursu 
wędrowali do kolegium teologicznego lub kontynuowali naukę na miej
scu, przekształcając kolegium filozoficzne w teologiczne. W ten sposób 
unikano kosztów wędrowania.

W pierwszej połowie XVII wieku częstą przyczyną zmiany miejsca 
zamieszkania były nowe fundacje, gdzie przez kilka pierwszych lat trud
no było prowadzić w pełni regularne życie zakonne. Stan taki uważano za 
zagrożenie dla młodych zakonników, stąd często ich przenoszono. 
W roku 1639 o. Gerard od św. Łukasza (Luca Bracelli), wizytator gene
ralny, polecił, aby w nowych klasztorach i w rezydencjach zakonnicy, 
zwłaszcza młodzi, nie przebywali dłużej niż dwa lata2. Dobrą ilustracją, 
chociaż może nie w pełni typową, mobilności karmelity w pierwszej 
połowie XVII wieku jest życiorys o. Andrzeja Brzechwy. Nowicjat 
ukończył w Rzymie (1602-1603), tam też odbył profesat, studiował w 
Genui (1605-1609), po święceniach kapłańskich przez kilka miesięcy 
pracował w Krakowie, w 1610 wyjechał do Lublina (był już tam w 1609 
w trakcie starań o fundację), wczesną jesienią 1610 wrócił do Krakowa, 
przed 1613 ponownie wrócił do Lublina, skąd w 1613 wyjechał na fun
dację do Lwowa, w 1614 opuścił Polskę i pracował w klasztorach nie
mieckich i niderlandzkich, w 1618 krótko pracował w Krakowie, 1619- 
1620 w Lublinie, 1620-1621 zajął się organizacją klasztoru w Przemyślu, 
1621-1622 po raz ostatni przebywał w Lublinie, skąd wyjechał do Po
znania, by ostatecznie ok. 1628 osiąść w Przemyślu, gdzie -  unierucho
miony z powodu choroby -  zmarł w roku 16403.

Przenosiny zakonnika, zwłaszcza do odległego klasztoru -  prowin
cja polska, także po wydzieleniu z niej prowincji litewskiej w 1731 
roku, była największą pod względem powierzchni -  łączyły się z du
żymi kosztami dla klasztoru, który wyprawiał zakonnika w drogę. Nie 
dziwi więc fakt, że na kapitule prowincjalnej w roku 1715 przeorzy 
prosili prowincjała o ograniczenie przenosin zakonników4.

2 Tamże, s. 140-141.
3 Tamże, s. 211-215.
4 Acta Defmitorii Generalis O.CD. Congregationis S. Eliae (¡710-1766), ed. Anto
nius Fortes O.C.D., Roma 1988, s. 58-59 (dalej skrót: ADG 1710-1766).
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Najczęstszą przyczyną przenoszenia zakonników była potrzeba 
dostosowania obsady personalnej klasztoru do pełnionych przez niego 
zadań duszpasterskich i zakonnych (np. wychowanie kleryków); cza
sem należało przenieść zakonnika dla jego dobra duchowego lub także 
z powodów dyscyplinarnych. Inny charakter miały przenosiny zwią
zane ze zleconym mu urzędem łub obowiązkiem. Chodzi tu przede 
wszystkim o przeorów, podprzeorów, pierwszych dyskretów (radnych 
przeora) i lektorów. Przeorów wybierały kapituły prowincjalne, pozo
stałych -  definitorium prowincjalne (prowincjał i czterech radnych). 
Kadencja wszystkich urzędów i obowiązków trwała trzy lata. W związ
ku z tym co trzy lata w prowincji miała miejsca „wielka wędrówka 
ludów”5. Nierzadkie też były przypadki rezygnacji przełożonych 
z zajmowanego urzędu lub zamiana przeorów między klasztorami. 
I tak na przykład w roku 1711 przeorem w Poznaniu został o. Adeodat 
od św. Michała (Burzyński), przedtem kaznodzieja w Krakowie, Lu
blinie, Przemyślu i Warszawie. W roku 1712 o. Adeodat wrócił do 
Warszawy jako przeor, w Poznaniu zastąpił go o. Augustyn od 
św. Gerarda (Neuerlich), który wcześniej był magistrem nowicjuszów 
(1707-1709), przeorem eremu (1709-1712), a po ukończeniu przeor- 
stwa w Poznaniu został przeorem w Wiśniczu Nowym (1712-1715), 
następnie przez dwie kadencje w nowicjacie krakowskim (1715- 
1721), przez dziewięć lat mieszkał w krakowskim klasztorze Św. Mi
chała (1721-1730), w roku 1730 został przeorem lubelskim, a potem 
kolejno w Zagórzu (1731-1733) i Warszawie (1734), definitorem 
prowincjalnym (1736-1739), prowincjałem polskim (1739-1742), 
przeorem klasztoru Św. Michała w Krakowie (1745-1748); zmarł 
w 1753 roku w Wiśniczu Nowym6.

Związana z kapitułą prowincjalną wędrówka rozpoczynała się oko
ło miesiąca przed jej otwarciem: do klasztoru obrad kapituły zdążali 
przeorzy wszystkich klasztorów i delegaci (socjusze) wybrani przez

5 Zdarzało się, że zakonnicy wykorzystywali tę okazję i po drodze do nowego klaszto
ru odwiedzali swoich krewnych lub znajomych. Aby temu zapobiec, kapituła prowin- 
cjalna z 1772 r. poleciła przeorom, by na „obediencji” (dokument polecający udać się 
zakonnikowi do innego klasztoru) wpisywali datę wyjazdu zakonnika. -  APKB 
(= Arch. Prowincji Krakowskiej Karmelitów Bosych), AP 1, Acta Provinciae S. Spiri
tus ab Anno 1760-1793 et 1808, s. 69, nr 7.
6 Kronika poznańskich Karmelitów Bosych, oprać. P. F. N e u m a n n  OCD, Poznań 
2001, s. 193, przyp. 553.
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kapituły klasztorne. W roku 1721 kapituła miała miejsce w klasztorze 
Św. Michała w Krakowie. Rozpoczynała się 2 maja, w piątek, przeor 
poznański z socjuszem wyruszyli na nią już 4 kwietnia7. Ponieważ 
podróż wozem z Poznania do Krakowa trwała 7 lub 8 dni, możemy 
przypuszczać, że podróżowali pieszo. W roku 1739 również prawie 
miesiąc trwała podróż przedstawicieli klasztoru poznańskiego na kapi
tułę prowincji litewskiej do Grodna8. Łatwo wyobrazić sobie, jak 
wielką dezorganizację w życiu niektórych przynajmniej klasztorów 
wprowadzały kapituły prowincjalne.

Najwięcej czasu w drodze spędzał niewątpliwie prowincjał. W każ
dym trzyleciu musiał dwukrotnie zwizytować wszystkie klasztory 
braci i sióstr, ponadto z dwoma delegatami prowincji brał udział w ka
pitule generalnej zakonu, najczęściej w Rzymie. Itinerarium wizytato
ra z 1635 roku podaje, że na przebycie drogi z Krakowa do Poznania 
(oczywiście wozem) potrzeba było 7-8 dni, z Poznania do Wilna po
nad 12 dni, z Wilna do Lublina 9-10 dni, z Lublina do Berdyczowa 
6-7 dni, z Kamieńca Podolskiego do Lwowa 4-5 dni, tyle samo 
z Przemyśla do Wiśnicza, ze Lwowa do Przemyśla jeden dzień, rów
nież jeden dzień z Krakowa do Wiśnicza...9 W następnych latach 
przybyły nowe klasztory, tym samym droga wizytatora znacznie się 
wydłużyła. Wizytatorowi zwykle towarzyszył drugi wóz z prowian
tem. Nic więc dziwnego, że wizytacje pociągały za sobą duże koszty, 
niezbyt chętnie płacone przez klasztory. Prowincjał, a także wizytator 
generalny, więcej czasu spędzali w drodze niż na wizytacji. Dlatego 
rację miał o. Antoni od Narodzenia NMP (Krakier), socjusz na kapitu
łę generalną w 1725 roku, kiedy pisał, że polski prowincjał jest prze
łożonym „magis aurigorum et eąuo non Był to
jeden z istotnych argumentów, który przeważył o podziale prowincji 
Ducha Świętego na polską i litewską10. Droga prowincjała wydłużała 
się, jeśli decydował się na podróż pieszo, a takie przypadki zdarzały 
się, zwłaszcza na początku XVII wieku".

7 Kronika poznańskich Karmelitów Bosych, s. 205.
8 T am że, s. 250 .
9 A rch ivio  G enerale O .C .D ., R om a, rkps 92  a.
10 C. G i l  O C D , Erekcja litewskiej prowincji karmelitów bosych pod wezwaniem 
św. Kazimierza, „R oczniki T eolog iczn o-k an on iczn e” t. X X II (1 9 7 5 ), z. 4 , s. 112.
11 Zob. Kronika poznańskich Karmelitów Bosych, s. 22-23 .
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Znacznie poważniejszym przedsięwzięciem była podróż prowincja
ła na kapitułę generalną. Wyprawa taka zajmowała każdemu prowin
cjałowi kilka miesięcy. Kapituły generalne, podobnie jak  prowin
cjalne, rozpoczynały się w piątek po drugiej niedzieli po Wielkanocy. 
Druga kapituła generalna kongregacji włoskiej została otwarta 8 maja 
1620 roku. Pierwszy prowincjał polski o. Maciej od św. Franciszka 
(Hurtado de Mendoza) z dwoma socj uszami bezpośrednio po świętach 
Bożego Narodzenia 1619 roku przybyli do Poznania, skąd przez 
Niemcy wyruszyli do Rzymu. Sto lat później, w 1737 roku, delegacja 
prowincji litewskiej wyjechała na kapitułę, również z Poznania, 
22 lutego, czyli prawie dwa miesiące później. Także ta kapituła obra
dowała w Rzymie i rozpoczynała się na początku maja. Możemy więc 
przypuszczać, że w roku 1620 znaczną część drogi do Rzymu zakon
nicy odbyli pieszo. Z całą pewnością jeszcze w roku 1707 o. Cyprian 
od Jezusa i Maryi (Stefanowicz) szedł pieszo do Rzymu na kapitułę 
generalną12. W roku 1737 socjusze wrócili do Poznania 13 lipca, pro
wincjał o. Aleksander od św. Józefa (Jodko) zmarł we Wiedniu w dro
dze do Rzymu13. Tak więc co trzy lata kapituły generalne wyrywały 
prowincjała z życia prowincji na okres kilku miesięcy, pociągając ze 
sobą znaczne koszty. Mimo to w zakonie istniały znaczne opory prze
ciwko zmianie kadencji przełożonych generalnych z trzyletniej na 
sześcioletnią. Ostatecznie została ona zaprowadzona w 1743 roku pod 
naciskiem papieża Benedykta XIV14.

Kapituły generalne były najważniejszą okazją do zobaczenia innych 
krajów, zwłaszcza zabytków Rzymu. Z tej możliwości korzystało wielu 
ojców, znacznie więcej, niż to było dostępne dla innych grup społecz
nych, nawet tych dobrze sytuowanych. W wieku XVII na kapitułę wy
jechało z prowincji polskiej 57, a w wieku XVIII -  35 ojców. W wieku 
XVIII wyjechało mniej, ponieważ -  jak już wspomniano -  od połowy 
tego wieku kapituły generalne odbywały się co sześć lat. Co trzeci 
z nich podróżował dwa lub więcej razy. Na prowincję liczącą od 134 
(1659 r.) do 201 (1770 r.) ojców nie było to mało15. Niektórzy za po-

12 Konterfekt życia przykładnego z  Ozdoby Karmelu zakonnego kopiowany, K raków  
1747, s. 304.
13 Kronika poznańskich Karmelitów Bosych, s. 11, 2 3 7 -240; zob. także s. 6 0 , 262 .
14 C. G i 1 O C D , Historia Karmelu Terezjańskiego, K raków 20 0 2 , s. 2 0 6 -2 0 7 .
15 C. G i 1 O C D , Profesi prowincji polskiej karmelitów bosych w latach ¡679-1789, 
„R oczniki H um anistyczne” t. XX V II: 1979, z. 2 , s. 60; B. J. W a n a t  O C D , Zakon
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Zwoleniem generała zwiedzali także inne miasta. W roku 1686 
o. Franciszek od Oczyszczenia NMP (Tyszkiewicz) po kapitule w Bo
lonii odwiedził Loreto, następnie udał się do Rzymu, gdzie odwiedził 
groby Apostołów i innych męczenników, zwiedził także Neapol i Flo
rencję. W 1641 roku cała delegacja prowincji polskiej wracała z Rzymu 
przez Florencję* 16.

Do Rzymu podróżowali również młodzi kapłani, skierowani tam 
przez przełożonych na studia w seminarium misyjnym. Niektórzy 
z nich pracowali potem na misjach w Indiach i Persji. Tylko nieliczni 
pozostali poza prowincją do śmierci17.

Znacznie bardziej dramatyczne były podróże wymuszone przez 
epidemie i wojny, często łączyły się bowiem z bezpośrednim zagroże
niem życia. Dotyczy to przede wszystkim podróży wymuszonych 
przez epidemię. Nie będziemy tutaj omawiali ich szczegółowo, poda
my tylko najważniejsze informacje.

W pierwszej połowie XVII wieku epidemie były codziennością dla 
ludności Rzeczypospolitej. W sytuacji zagrożenia kilku zakonników 
zostawało w klasztorze dla obsługi kościoła i chorych, pozostali uda
wali się do majątków dobrodziejów, najczęściej dzieląc się na kilka 
grup. Jeżeli w mieście był klasztor karmelitanek, zwyczajnie dwóch 
zakonników towarzyszyło siostrom w czasie pobytu poza klasztorem. 
Najczęściej nie były to podróże dalekie. W 1622 roku zakonnicy 
z Krakowa udali się do podkrakowskich Piasek, gdzie wymarł prawie 
cały nowicjat, i do Bolesławia; w roku następnym karmelici lwowscy 
schronili się przed epidemią w klasztornym folwarku Koropuż, tam 
też uciekli w 1625 roku. Gdy pod koniec 1624 roku epidemia dotarła 
do Poznania, tamtejszym karmelitom gościny udzielił Adam Sędziwój 
Czamkowski, wojewoda łęczycki. Większość zakonników poznań
skich ponownie musiała opuścić klasztor w latach 1629, 1630, 1639, 
1653. Karmelici wileńscy opuszczali klasztor w latach 1627 i 1630, 
krakowscy w 1653 schronili się do Wiśnicza, a warszawscy w swoim 
podmiejskim folwarku Szopy18.

Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605-1975, 
Kraków 1979, s. 66.
16 APKB, AKW 1, Liber fundationis conventus Varsaviensis, k. 68, 274.
17 C. G i 1 OCD, Historia Karmelu Terezjańskiego, s. 147-149, 152, 212-213.
18 C. G i 1 OCD, Karmelici bosi w Polsce, s. 172-175.
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Największe wędrówki zakonników, przed II wojna światową, miały 
miejsce w połowie XVII wieku. Wybuch wojny na Ukrainie i klęski 
wojsk polskich w 1648 roku opróżniły klasztory w Wiśniowcu i Ber
dyczowie; w 1654 roku inwazja rosyjska na Litwę rozproszyła zgro
madzenie w Głębokiem, niektórzy zakonnicy dotarli do Warszawy; 
w roku 1655 z tego samego powodu większość karmelitów opuściła 
Wilno. Pod koniec lipca 1655 roku armia szwedzka podeszła pod Po
znań. Część karmelitów szukała schronienia u różnych dobrodziejów, 
kilku zamieszkało w klasztornym eremitarzu. Podobnie było w War
szawie, Lublinie i w klasztorach małopolskich. Niektórzy, wśród nich 
także krakowscy studenci, w poszukiwaniu bezpieczeństwa dotarli aż 
do Wiednia, inni zatrzymali się w Pradze i w Podolińcu na Spiszu. 
W tamtejszym kolegium pijarów znaleźli przytułek krakowscy nowi
cjusze. Dopiero w 1657 roku, po odzyskaniu Krakowa, rozpoczął się 
powolny powrót do kraju19. Trzeba tutaj dodać, że wszystkim tym 
podróżom towarzyszył strach nie tylko przed wrogiem i rozbojem, ale 
również przed zarazą -  wierną towarzyszką każdej ówczesnej wojny. 
W 1672 roku z powodu upadku Kamieńca Podolskiego i oblężenia 
Lwowa przez Turków studenci lubelscy zostali przeniesieni do Wiśni
cza20. W pierwszym dwudziestoleciu XVIII stulecia, podczas wojny 
północnej, nie tyle działania wojenne zmuszały zakonników do opusz
czania klasztorów, co ogromnie niszcząca epidemia. Jej ofiarą padło 
ok. 40 karmelitów bosych21. Ówczesne wędrówki miały charakter 
lokalny i przypominały te sprzed wieku.

Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć o „wyjściach na miasto” i wy
jazdach poza miejscowość klasztorną z posługą duszpasterską i po 
kweście. Przełożony domu mógł pozwolić swoim podwładnym na 
podróżowanie w granicach 30 mil włoskich od swego klasztoru, na

19 C. G i 1 OCD, Życie codzienne karmelitanek bosych w Polsce w XVII-X1X wieku, 
Kraków 1997, s. 146-152; Kronika poznańskich Karmelitów Bosych, s. 74 n; APKB, 
AKW 1, Liber fundationis conventus Varsaviensis, k. 79, 95, 97, 106, 169. W 1656 r. 
zdawano sobie sprawę, że wojna może potrwać długo, dlatego uzyskano od kapituły 
generalnej pozwolenie na założenie jednego lub dwóch klasztorów na Węgrzech 
(Spisz), Śląsku lub na Morawach, gdzie mogliby zamieszkać zakonnicy, którzy opu
ścili Polskę. -  Por. Acta Capituli Generalis O.C.D. Congregationis S. Eliae, ed. 
A. F o r t e s OCD, Roma 1991, s. 202.
20 APKB, AKW 1, Liber fundationis conventus Varsaviensis, k. 124.
21 C. G i 1 OCD, Życie codzienne karmelitanek bosych, s. 156-158; Kronika poznań
skich Karmelitów Bosych, 190-191.



3 1 0 CZESŁAW G1LOCD

dłuższe podróże niezbędne było pozwolenie prowincjała. Ponieważ 
przeorzy niekiedy przekraczali swoje uprawnienia w tym zakresie, 
kapituła prowincjalna w 1640 roku zobowiązała prowincjałów, żeby 
przeorów, którzy tak postępują, karali zawieszeniem w pełnieniu 
urzędu na okres dwóch tygodni22. Zakonnicy zawsze, zarówno na 
terenie miasta, jak  i poza nim, powinni chodzić parami. Bracia donaci 
w towarzystwie innego brata udawali się na kwestę, ojcu wychodzą
cemu na miasto musiał towarzyszyć inny ojciec. Towarzyszem ojca 
nie mógł być brat. Było to często bardzo kłopotliwe w życiu codzien
nym. Przeorzy wyznaczali niekiedy ojcom braci za towarzyszy, prze
ciwko czemu protestowali przełożeni wyżsi.

Już w roku 1616, jeszcze przed uchwaleniem ostatecznego tekstu 
Konstytucji, definitorium generalne poleciło, aby „zakonnicy jako 
ubodzy Chrystusa podróżowali pieszo, prosząc o jałmużnę...”23 
„Wszyscy bracia mają podróżować pieszo” -  powtarzały za nim Kon
stytucje. Tego wymagał ślub ubóstwa. Także, zgodnie ze ślubem ubó
stwa, w drodze powinni żyć z tego, co otrzymają w jałmużnie. Przeło
żony w ramach swoich kompetencji mógł udzielić zgody na używanie 
innych środków lokomocji, zawsze jednak mając na uwadze ubóstwo 
zakonne, miejscowe zwyczaje i potrzeby podróżującego24. Rozróżnia
no jednak podróże po mieście klasztornym i poza miasto. O ile defini
toria co trzy lata konsekwentnie przypominały o zakazie korzystania 
z wozu na terenie miasta, piesze podróże poza miasto uważano za 
niebezpieczne dla zakonnika. Jan Maria od św. Józefa (Centurione), 
prowincjał, w liście do przeorów po kapitule prowincjalnej w 1622 
roku zwrócił uwagę przełożonym klasztorów, aby pozwalali na nie 
tylko zakonnikom cnotliwym, zdrowym i przy sprzyjającej pogodzie, 
a więc nie w porze zimowej i deszczowej25. On sam swoje podróże 
wizytacyjne, „ku wielkiemu zbudowaniu zakonników”, nawet tak 
odległe jak z Poznania do Krakowa, odbywał pieszo26. Upomnienie

22 Constitutiones Fratrum Discalceatorum Congregationis Sancti Eliae Ordinis
atisimae Yirginis Mariae de Monte Carmelo, Romae 1876, pars I, cap. XIII, 11; ADG
1710-1766, s. 321. Znajdują się tutaj postanowienia kapituły prowincjalnej, potwier
dzone przez definitorium generalne.
23 ADG 1605-1658, Roma 1985, s. 31.
24 Constitutiones, pars I, cap. XIII, 13. 14. 16.
25 APKB, AMK 4, Liber epistolarum, s. 72.
26 Kronika poznańskich Karmelitów Bosych, s. 22-23.
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skierowane do przeorów zdaje się wskazywać, że zakonnicy chętnie 
używali tej formy przemieszczania się.

Tylko w wyjątkowym przypadku zakonnik mógł otrzymać pozwo
lenie na podróżowanie konno. Jazdę wierzchem uważano za narusze
nie ubóstwa i pokory zakonnej. Nawet misjonarzom zabroniono jazdy 
konno po stolicy Persji Ispahanie27. Ciągłe powtarzanie przez definito
rium generalne zakazu podróżowania wozem na terenie miasta i ob
ostrzanie kar za naruszanie tego zakazu tak w stosunku do pozwalają
cego przeora, jak  korzystającego z pozwolenia, zdaje się wskazywać, 
że w wielu prowincjach istniał ten problem. Korzystanie z wozu na 
terenie miasta uważano za gorszące dła jego mieszkańców. Jeżeli już 
istniała taka konieczność, należało użyć wozu krytego. Wydaje się, że 
w Polsce nie było tego problemu, przynajmniej nie ma śladu inter
wencji przełożonych w tej materii. Może dlatego, że miasta polskie 
były zbyt małe, by istniała taka potrzeba28.

Istniał natomiast inny problem: ilość siły pociągowej (konie i woły) 
w klasztorze i woźniców, a raczej służby, która się opiekowała pojaz
dami i zaprzęgiem. Dla normalnego funkcjonowania klasztoru były 
one niezbędne jako środki transportu zarówno dla zakonników, jak 
i towarów. Były one również potrzebne kwestarzom, gdy udawali się 
do dworów za jałmużną w naturze. Liczba koni i wozów zwiększała 
się w okresie budowy. Często pochodziły one z jałmużny. I tak na 
przykład w roku 1637 woźnica z Kunsdorfu podarował klasztorowi 
poznańskiemu dwa konie i wóz, a mieszczanin poznański jednego 
konia i wóz29.

Bardzo wcześnie ustaliła się zasada, że każdemu klasztorowi na 
własne potrzeby wystarczy sześć koni (lub łącznie koni i wołów), dwa 
wozy30, dwóch woźniców i jeden parobek. Wizytatorzy generalni sta-

27 ADG 1605-1658, s. 30 ,31 ,42 .
28 Zob. np.: ADG 1605-1658, s. 170, 211, 258, 381, 538; ADG 1658-1710, Roma 
1986, s. 16,621; ADG 1710-1766, s. 31,289, 336.
29 Kronika poznańskich Karmelitów Bosych, s. 46. W 1661 r. klasztor kupił konie 
potrzebne do zwiezienia materiałów budowlanych. Nie mówimy tutaj o sile pociągo
wej w folwarkach klasztornych.
30 Jako pojazd osobowy służyły „...rydwany i wózki małe, których najwięcej używały 
do jazdy białogłowy, duchowni zakonni i plebani tudzież uboższa szlachta wiekiem 
obciążona”. -  J. K i t o w i c z, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Warszawa 
1985, s. 273. Por. C. Gil OCD, Życie codzienne karmelitanek bosych, s. 163.
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nowczo domagali się zachowania tej zasady, polecając sprzedanie 
pozostałych koni. Tak postąpił o. Maciej od św. Franciszka w 1627 
roku we Lwowie, podobne polecenie wydali o. Grzegorz od Jezusa 
i Maryi w 1642 roku również we Lwowie i o. Eugeniusz od św. Bene
dykta (Ludovico del Monte) w liście do całej prowincji (1645)31. Wy
daje się, że sześć sztuk siły pociągowej, zwłaszcza w okresie budowy, 
nie wystarczało dla zaspokojenia potrzeb klasztorów, zwłaszcza więk
szych, stąd normę tę ciągle przekraczano.

W drugiej połowie XVIII wieku kapituły prowincjalne zwróciły 
uwagę na zbyt wystawne podróżowanie niektórych przeorów, i -  jak 
się wydaje -  nie tylko przeorów. Rozporządzenie kapituły z 1772 r. 
ograniczało zaprzęg karety przeorskiej do ośmiu koni. Ograniczenie to 
nie dotyczyło definitorów i prowincjałów32.

Wspomniano już wyżej, że w prowincji człowiekiem, który najwię
cej czasu spędzał w podróży, był prowincjał. Stąd też nic dziwnego, 
że posiadał on dla swoich potrzeb pojazd z końmi i woźnicą oraz 
chłopca do posługi. W roku 1666, po zakończeniu wizytacji, wozem 
prowincjała odwieziono generała zakonu o. Filipa od Trójcy Świętej 
(Esprit Julien) z Poznania do Wrocławia, a w roku 1734 wikariusz 
prowincji litewskiej o. Aleksander od św. Józefa i jej delegat własnym 
wozem i końmi udali się na kapitułę generalną do Rzymu. Jechali 
przez Przemyśl i Węgry. Ich podróż trwała trzy miesiące: od 23 stycz
nia (wyjazd z Poznania) do 2 maja33.

W drodze zakonnicy zatrzymywali się w gospodach, w przygod
nych dworach szlacheckich, niekiedy w dworach dobrodziejów lub 
u krewnych, na plebaniach, a nawet w chłopskich chatach. Czasem 
spędzali noc w powozach34.

Wyruszając w daleką podróż nigdy nie było się pewnym, czy się 
dojedzie do celu i czy się z niej powróci. Wspomniany już o. Alek
sander od Jezusa, prowincjał litewski, zmarł we Wiedniu w drodze do 
Rzymu (1737). „Ten, który sprawował urząd prowincjała prowincji 
litewskiej -  pisze kronikarz poznański -  stał się łupem nieuniknionej 
śmierci, już nie Rzym, lecz niebiańskie ujrzał Jeruzalem, i tak poko-

31 Bibl. PAU i PAN, rkps 896, k. 6 ,45 .
32 APKB, AP 10, Acta Provinciae, s. 12.
33 Kronika poznańskich Karmelitów Bosych, s. 131-132, 226, 237.
34 C. G i 1 OCD, Życie codzienne karmelitanek bosych, s. 165.
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nany Aleksander, wielki z imienia, umysłu i czci, po tak chwalebnych 
zawodach spoczął w pokoju na uczcie Niebieskiego Baranka”35.

Zdarzało się, że prowincjał przywykł do pojazdu, który miał do 
dyspozycji, i po zakończeniu kadencji chciał go sobie zatrzymać do 
prywatnego już tylko użytku. Znamy taki przypadek z drugiej połowy 
XVIII wieku. O. Hilarion od św. Grzegorza (Rościszewski), były 
prowincjał litewski, żalił się nuncjuszowi, że po skończonej kadencji 
przeor wileński zabrał mu karetę, którą otrzymał od krewnych36. 
Można z tego wnioskować, że w prowincji -  prawdopodobnie nie 
tylko litewskiej -  pojawił się już problem prywatnych pojazdów. W i
docznie jednak nie było na to „społecznego” przyzwolenia, skoro 
przeor mógł skutecznie przywołać do porządku byłego prowincjała, 
który miał bardzo silne oparcie w nuncjuszu i brata generałem w woj
sku polskim.

Do I wojny światowej okryciem wyjściowym dla ojców i kleryków 
była biała peleryna, popularnie zwana płaszczem zakonnym. Ciemno
szarej37 peleryny używali wówczas wyłącznie bracia donaci. Jako 
nakrycie głowy służył klerycki kapelusz -  biały dla ojców i kleryków, 
czarny dla braci38. Kapelusz należało nosić na głowie lub na sznurku 
zwisający na barkach. Ponieważ niektórzy ojcowie używali w podróży 
peleryny braci, czarnego kapelusza czy też innych kapeluszy używa
nych przez osoby świeckie, definitoria generalne co jakiś czas przy
pominały, że jest to niezgodne z prawem39. Zakonnicy podróżując 
konno nie mogli używać nagolenników, używane zaś przez nich poń
czochy i spodnie powinny być koloru szarego lub ciemnobrunatnego.

35 Kronika poznańskich Karmelitów Bosych, s. 237.
36 ASV, ANVars, vol. 129, Hilarion od św. Grzegorza do nuncjusza, Głębokie, 9 VIII 
1780, k. 412.
37 Takiego samego koloru był wówczas habit karmelitański, wbrew powszechnemu 
mniemaniu, że zawsze był on koloru brązowego. Por. Constitutiones, pars I, cap. X, 2: 
„Sint ergo vestimenta fratrum nostrorum clericorum ex rudiori panno, ejusdem in 
omnibus formae, et colorís grisji... -  Odzież zatem braci naszych kleryków niech 
będzie z surowego sukna, takiego samego kroju dla wszystkich, koloru szarego”. 
W Konstytucjach św. Teresy (cap. III, 3) jest mowa o „ciemnym samodziale”, w pol
skim przekładzie Konstytucji karmelitanek bosych (Kraków 1635, s. 52) o odzieniu 
z sukna „grubego ciemno szarego, dzikiego, bez żadnego farbowania”.
38 Constitutiones, pars I, cap. X, 2, 15.
39 ADG 1766-1863, s. 660. Jest tu rozporządzenie definitorium generalnego z 1829 r., 
powtarzane przez kolejne definitoria.
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Nie powinni również używać parasola, nakrycia na siodło, skórzanych 
toreb, ale torby z surowego płótna nasyconego woskiem, wszystko 
w tym celu, aby dać świadectwo zakonnemu ubóstwu40.

Przytoczone wyżej zarządzenia dotyczyły całego zakonu. W niektó
rych jednak prowincjach pod wpływem miejscowych zwyczajów czy 
też z potrzeby dostosowania ubioru do warunków klimatycznych wy
tworzyły się odrębne zwyczaje. I tak na przykład w prowincji polskiej 
pogodzono się z koniecznością noszenia w zimie butów, pończoch 
i kaftanów. Kapituły prowincjalne przypominały tylko, że nie wolno 
butów i pończoch używać w lecie, a kaftany powinny być z takiego 
samego sukna co habity i bez kosztownych guzików41. W podjętej 
w 1740 roku próbie dostosowania Konstytucji do zmienionych wa
runków życia dopuszczono używanie wełnianych czapek w kolorze 
habitu, biały kapelusz mógł zastąpić białą pelerynę, dopuszczono tak
że noszenie skromnej laski42. Ponieważ w niektórych krajach „rzym
ski” kapelusz narażał zakonników na złośliwe docinki, w 1848 roku 
kapituła generalna upoważniła prowincjałów do wyrażenia zgody, aby 
w jego miejsce zakonnicy nosili czarny kapelusz używany przez ka
płanów43. Nie wiemy, jakiego kapelusza w tym czasie używano 
w klasztorach polskich. Nie wiemy również, czy zakaz używania ob
szernych płaszczów podróżnych, które zupełnie przykrywały habit, 
wydany przez kapitułę generalną w 1834 roku, odnosił się do prowin
cji polskiej44. Nie wiemy wreszcie, jak radzono sobie w Polsce pod
czas kilkudniowych podróży z klasztoru do klasztoru w czasie mroź
nej zimy. Z całą pewnością kaftan i peleryna nie mogły zabezpieczyć 
zakonników przed mrozem.

W związku z podróżami i przenosinami zakonników wystąpił pro
blem koców używanych do przykrywania się w czasie snu. Koce te 
były własnością klasztoru. Zakonnik przenosząc się do innego klasz
toru brał ze sobą koce na czas podróży. Po przybyciu na miejsce po
winien je  zwrócić. W praktyce było różnie, często w podróży koce 
niszczyły się lub ginęły, ponadto wspólne koce, zdaniem gremialnych

40 ADG 1605-1658, s. 31, 535; ADG 1658-1710, s. 14 (potwierdzane przez kolejne 
definitoria); ADG 1710-1766, s. 241-242.
41 APKB, AP 10, Acta Provinciae, s. 95 (kapituła z 1781 r.); ADG 1710-1766, s. 58.
42 ADG 1710-1766, s. 800. Konstytucje te jednak nie weszły w życie.
43 ADG 1766-1863, s. 460.
44 Tamże, s. 386.
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kapituły prowincjalnej z 1634 roku, były przyczyną szerzenia się koł
tuna, zwłaszcza w klasztorach na terenie Rusi. Aby uchronić zakonni
ków od tej choroby, uważanej za bardzo ciężką i zakaźną, kapituła 
przyjęła uchwałę, mocą której każdy zakonnik po ślubach otrzymywał 
do swego użytku dwa koce: gładki i włochaty, które zabierał ze sobą 
przenosząc się do innego klasztoru. Definitorium generalne w 1634 
jednomyślnie odrzuciło tę uchwałę, ale trzy lata później, kiedy na
stępna kapituła ponowiła prośbę, zatwierdziło ją43. Dzięki temu za
konnicy bardziej dbali o koce w czasie podróży, a przede wszystkim 
był to jakiś postęp w praktykowaniu higieny w życiu osobistym. Prak
tyka ta utrzymała się. Wspomniany wyżej o. Cyprian od Jezusa i Ma
ryi (Stefanowicz) przez całe życie używał trzech koców, które otrzy
mał po profesji (1682). Będąc przełożonym w różnych klasztorach, 
woził je  ze sobą46.

CZESŁAW GIL -  karmelita bosy, dr hab. z zakresu nowożytnej historii 
Kościoła, zajmuje się przede wszystkim historią karmelitów i karmelitanek 
bosych w Polsce; m.in. wydał listy i konferencje św. Rafała Kalinowskiego, 
H istorią  K arm elu  Terezjańskiego (2002), a ostatnio był redaktorem i współ
autorem księgi jubileuszowej K arm elici bosi w  P o lsce  ¡605-2005 .

45 ADG 1605-1658, s. 243-244. Współcześnie w medycynie kołtunem nazywa się 
„splątane oraz sklejone brudem i płynem wysiękowym włosy, tworzące zbitą pokry
wę; powstaje w przypadkach szczególnych zaniedbań higienicznych, zwłaszcza przy 
wszawicy powikłanej wtórnym zakażeniem ropnym”. W XVII w. w Polsce przeważa
ła opinia, że kołtun jest ciężką chorobą o nierozpoznanej naturze. Tylko niektórzy 
uważali ją  za skutek niechlujstwa i brudu. O polemice na ten temat zob.: K. T a r 
g o s z ,  Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi (¡646-1667). Z dziejów polsko- 
francuskich stosunków naukowych, Warszawa 1975, s. 275-277.
46 Konterfekt, s. 303.
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KS. BISKUP JAN KOPIEC JAKO WYDAWCA 
A K T  N U N C  JA  T U R Y  P O L S K IE J  Z POCZĄTKU XVIII W.

Ks. biskup Jan Kopiec (ur. 1947)1 długo szukał na historycznej 
mapie Polski swego miejsca. Zaczął -  jeszcze jako kleryk -  od tema
tyki „najmilszej sercu” : dziejów stron ojczystych i seminarium du
chownego diecezji opolskiej, w których spędził młodość i lata dojrze
wania do kapłaństwa2. Po wyświęceniu na kapłana (Opole, 30 maja 
1972 r.) jego zainteresowania naukowe rozciągnęły się na cały Śląsk, 
ze szczególnym uwzględnieniem jego rodzimej diecezji opolskiej -  jej 
ludzi i instytucji kościelnych. W tym czasie nawiązał też żywą, trwa
jącą do dzisiaj, współpracę z krakowskim czasopismem historycznym 
„Nasza Przeszłość”, wydawanym przez ks. Alfonsa Schletza3.

Studia specjalistyczne w Instytucie Historii Kościoła na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim w latach 1978-1982 (uwieńczone 23 marca 
1982 r. obroną pracy doktorskiej pt. Historiografia diecezji wrocław
skiej do roku 1821) oraz stypendium naukowe w Rzymie (1984-1985) 
poszerzyły zainteresowania badawcze ks. Kopca na tereny, które do 
tej pory były mu obce. Zwłaszcza bogactwo zbiorów watykańskich, 
które wówczas odkrywał, wykorzystał następnie nie tylko do pogłę-

1 Podstawowe dane biograficzne ks. Biskupa zaczerpnięto z Księgi dedykowanej [mu] 
z okazji 60-lecia urodzin, 35-lecia prezbiteratu, 15-lecia sakry biskupiej i 25-lecia 
pracy naukowej (Crux Christi -  spes nostra, ed. K. D o l a ,  N. W i d o k ,  Opole 
2007). Także niniejszy artykuł recenzyjny, ma być wyrazem uznania autora dla na
ukowych osiągnięć Księdza Biskupa Kopca.
2 Zob. popularno-naukowe opracowania dotyczące Bytomia i Ziemi Bytomskiej oraz 
WSD w Nysie, publikowane od 1972 r. w „Gościu Niedzielnym” i „Wiadomościach 
Urzędowych Diecezji Opolskiej” (Crux Christi, s. 40-41).
3 Zob. N. W i d o k ,  Bibliografia publikacji księdza biskupa Jana Kopca, w: Crux 
Christi, s. 14-16, 34,40-42.

,Nasza Przeszłość” t. 109: 2008, s. 317-323.
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bienia swoich studiów nad historią kościelną rodzinnego Śląska (pene
tracja zbiorów relacji o stanie diecezji i listów biskupów wrocław
skich z przełomu XVII i XVIII w.)4, ale też do szerszego spojrzenia na 
jego (Śląska) związki z sąsiadami, co -  w konsekwencji -  pozwoliło 
mu nawiązać bliższe kontakty i współpracą z historykami Czech 
i Niemiec (pierwsze publikacje w jązyku niemieckim, początek współ
pracy z ,»Archiv für Slesische Geschichte” i historykami czeskimi oraz 
członkostwo w Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft)5.

W 1986 r. otrzymał ks. Kopiec propozycję włączenia się w prace 
zainicjowanej wówczas serii wydawniczej Polskiego Instytutu Histo
rycznego w Rzymie (Fundacja Lanckorońskich) Acta Nuntiaturae 
Polonae. Zgodził się bez wahania. Wybrał nuncjaturę Juliusza Piazzy 
(1706-1707). Wybór ten został przyjęty przez moderatora edycji 
z zadowoleniem, ponieważ wszyscy młodzi historycy, zgłaszający się 
wówczas do współpracy, byli zainteresowani dyplomacją papieską 
XVII wieku; tylko niektórzy (S. Bogaczewicz, M. Korolko) skłaniali 
się ku nuncjaturom XVI w., a ks. S. Wilk SDB przyjął nawet propo
zycję pracy nad edycją akt nuncjatury Achillesa Ratti, pierwszego 
przedstawiciela Stolicy Apostolskiej w Polsce odrodzonej w 1918 
roku. Tylko wiek XVIII, decydujący o losach Rzeczypospolitej 
w okresie oświeconego absolutyzmu, pozostawał „białą plamą” 
w sondażowym (umożliwionym na skutek wcześniejszego rozplano
wania całej edycji) penetrowaniu poszczególnych stuleci dziejów na
szej nuncjatury.

Wypełniał tę lukę ks. J. Kopiec, który od tej pory poszerzył krąg 
swych zainteresowań o sprawy ogólnopolskie na początku XVIII wie
ku, widziane przez pryzmat polityki i dyplomacji papieskiej. Nowe, 
intensywne kwerendy -  na które poświęcał przez kilka następnych lat

4 Zob. Regesty listów bpa Franciszka Ludwika do Rzymu z lat 1683-1731 w zbiorach 
„Lettere” w Archiwum Watykańskim, „Studia T eolog iczn o-H istoryczn e Śląska O pol
sk iego” 12 (1 9 8 7 ), s. 247-256; Relacje biskupów wrocławskich „ad limina" zXVII 
i XVIII wieku, „N asza P rzeszłość” , t. 68 , s. 93-132 .
5 Z ob.jego artykuły: Kościelne pogranicze śląsko-morawskie jako płaszczyzna wspól
nych losów, w; Kalendarz Glubczycki 1996, G łubczyce 1995, s. 2 4 2 -2 4 5 , Diecezja 
Hradec-Kralove na przełomie XVIi i XVIII w. w świetle relacji „ad limina Apostolo- 
rum”, „C zęstoch ow sk ie  Studia T eo log iczn e” 20  (2 0 0 0 ), s. 2 8 7 -2 9 7  i recenzję  
R. Zubera je g o  prac pt. Opava sidłem papieżskeho nuncia v Polsku, „C asopis S lez- 
skeho M uzea”, Seria B. 39 (1990), z. 2, s. 189-190, oraz liczne prace w  jęz . n iem iec
kim dot. Śląska pod panow aniem  H absburgów, w: Crux Christi, s. 10, 25-34 .
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swoje zimowe i letnie wakacje -  przeprowadzone w Polsce (Bibliote
ka Czartoryskich w Krakowie), w Wiedniu, w Watykanie, w archi
wach polskiego hospicjum św. Stanisława i papieskich Kongregacji 
Rzymskich (zwłaszcza Kongregacji Rozkrzewiania Wiary) w Wiecz
nym Mieście oraz w Faenzy (diecezji Piazzy), dały nowe znaleziska 
i zaowocowały nowymi publikacjami, przygotowującymi wspomnianą 
edycję: m.in. syntetyczny życiorys nuncjusza, opublikowany w języku 
włoskim w „Bolettino Diocesano di Faenza-Modigliana” w 1988 ro
ku, relację o prywatnej korespondencji Piazzy z A. Steffani, odkrytej 
w Archiwum Rzymskiej Propagandy6 i ogólne omówienie źródeł do 
całej opracowywanej nuncjatury7 *.

Zebrany (i opublikowany) materiał okazał się tak bogaty, że ks. Ko
piec postanowił -  w oparciu o niego -  przygotować swoją rozprawę habi
litacyjną. Akta Piazzy zawierały bowiem wiele nieznanych dotąd infor
macji o charakterze politycznym, naświetlającym stosunek Stolicy Apo
stolskiej do wydarzeń, które miały na wieki zadecydować o dalszych 
losach Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

W roku 1991 ukazał się w Rzymie pierwszy z trzech tomów edycji 
akt Piazzy, obejmujący jego korespondencję od lipca 1706 do końca 
marca 1707 roku. Prace nad drugim (wyd. w Rzymie w 1997) i trze
cim (tamże 1998) były już wtedy zaawansowane. Punktem centralnym 
zebranej w nich dokumentacji wydawał się być akt abdykacji Augusta 
II z tronu polskiego, podpisany w saskim Altranstadzie, 24 września 
1706 r., na skutek sukcesów wojsk szwedzkich Karola XII, który -  po 
zwycięstwach nad Rosją, opanowaniu znacznej części Polski i zajęciu 
Saksonii -  wymógł na nim tę rezygnację, otwierającą drogę do po
wszechnego uznania w Polsce sojusznika Szwecji, wojewody poznań
skiego Stanisława Leszczyńskiego, wybranego pod dyktando Karola 
XII, po detronizacji Sasa przez Konfederację Warszawską, jeszcze 12 
sierpnia 1704 roku.

By poszerzyć swą wiedzę o antecedensach Traktatu Altranstadzkiego, 
został ks. Kopiec zmuszony do dokładnego spenetrowania akt poprzedni
ków Piazzy, nuncjuszów Gianantonio Davii, Fabrizia Pauloucci, Fran-

6 Zob. Bibliografia, tam że, s. 16, 18.
7 Zob. Podstawowe źródła do badań nuncjatury Juliusza Piazzy w Polsce 
1708), w; Ad libertatem in verdate. Księga pamiątkowa dla ks. prof. A. Marcola,
O pole 1996, s. 609 -615 .
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cesca Pignatelli i Orazia Spady, z lat 1697-1706, co zaowocowało 
kilkoma krótkimi opracowaniami dotyczącymi pierwszych lat pano
wania Sasów w Polsce8.

Abdykacja Augusta II, panującego w Polsce od 1697 r., jeszcze 
bardziej podzieliła Polaków. Zdezorientowani jego dawni zwolennicy, 
manipulowani przez cara Piotra Wielkiego, zaczęli skłaniać się do 
wyboru nowego króla. Sam August, po krótkotrwałym załamaniu się, 
nie rezygnował z walki i zabiegów dyplomatycznych o zachowanie 
tronu. Usiłował przede wszystkim wykorzystać w tym celu sympatię, 
jaką darzył go od początku papież Klemens XI (Albani), żywo zainte
resowany tym, co działo się w tej części Europy ze względu na nie 
błachy podtekst konfesyjny całej wojny północnej. Karol XII wszedł 
bowiem do Polski, i potem do Saksonii, z wyraźnym hasłem obrony 
protestantów. W Saksonii zjednało mu to częściową przychylność 
tamtejszych luteran, niezadowolonych z polityki wyznaniowej elekto
ra Fryderyka Augusta (polskiego króla Augusta II), w Polsce wyraźnie 
utrudniało akceptację jego stronnika, Leszczyńskiego, przez znaczną 
część szlachty i duchowieństwa katolickiego.

August II nie był wcale gorliwym konwertytą-katolikiem, i Kle
mens XI dobrze o tym wiedział, ale perspektywa legalnego przywró
cenia katolicyzmu w Saksonii była zbyt kusząca, aby Rzym miał się 
jej wyrzec. A o tym -  z kolei -  dobrze wiedział August, kiedy odwo
ływał się do papieża w obronie swych praw do polskiego tronu.

Sprawa byłaby może prostsza dla obydwóch stron, gdyby nie fakt, 
że znaczący biskupi (prymas Michał Radziejowski, Andrzej Chryzo
stom Załuski, Mikołaj Święcicki, Konstanty Zieliński, Teodor Potoc
ki) opowiadali się za Leszczyńskim. Na dodatek -  13 października 
1705 zawakowało prymasostwo po śmierci Radziejowskiego. Watykan, 
przerażony perspektywą zwycięstwa „heretyka”, nie docenił siły 
i wpływów tej grupy hierarchów i zaczął popełniać -  moim zdaniem -  
błędy. Uwięzienie i proces rzymski, najpierw biskupa poznańskiego 
Święcickiego i potem warmińskiego Załuskiego, niezwykle szybko 
i pochopnie udzielona prowizja dla nominata saskiego na prymasow
ską stolicę gnieźnieńską, Stanisława Szembeka oraz zbyt pośpieszne

8 Cenny jest zwłaszcza syntetyczny artykuł pt. P o li ty k a  A u g u s ta  II  w o b e c  R zy m u  n a  
t le  o b s a d y  b is k u p s tw  w  p ie r w s z y m  o k r e s ie  r z ą d ó w , w: D w ó r  i K r a j , red. R. S k o w 
r o n ,  Kraków 2003, s. 521-530 (cfr. C ru x  C h r is t i , s. 29).
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wymierzenie kar kościelnych na administratorów gnieźnieńskiego 
i włocławskiego, wybranych przez odnośne kapituły katedralne pod 
naciskiem Leszczyńskiego, okazały się -  wobec nieprzewidzianych 
sukcesów wojskowych Karola XII, abdykacji Augusta i wzrostu licz
by zwolenników Leszczyńskiego -  posunięciami przynajmniej przed
wczesnymi.

Podobnie złudne okazało się zbytnie zaufanie papieskie do pozoro
wanej otwartości cara Piotra I, który obiecywał poparcie dla katolic
kich misji na dalekim wschodzie, uznanie unitów w Rosji i otwarcie 
kościoła dla rzymskich katolików w Moskwie, a w rzeczywistości 
przygotowywał grunt nie tylko do zagarnięcia wschodnich rubieży 
Rzeczypospolitej, ale także do restytucji prawosławia na tych tere
nach; a gdy przyszło do rozprawienia się z przeciwnikami okazywał 
się bezwzględny (uwięzienie i wywiezienie na Syberię arcybiskupa 
lwowskiego Konstantego Zielińskiego w 1707 r.).

Wszystkie te aspekty ówczesnej skomplikowanej „polskiej rzeczy
wistości” zauważał Piazza i -  postawiony wobec możliwości zwycię
stwa Leszczyńskiego -  zaczął przygotowywać grunt do zmiany sta
nowiska papieskiego, ostrzegał przed konsekwencjami polityki popie
rania króla Augusta i cara Piotra9. Jednak centrala rzymska, biorąca 
początkowo pod uwagę taki zwrot swej polityki, nie mogła się pogo
dzić z utratą nadziei, jakie wiązała z królem Sasem, i zalecała nuncju
szowi „czekać” („temporeggiare”) na dalszy rozwój wydarzeń10. Ten 
jednak nie zmieniał swoich poglądów, zamieniono więc jego. 
W sierpniu 1707 r. nominację na nuncjusza w Polsce otrzymał Niccoló 
Spinola, który -  choć mniej bystry niż poprzednik -  dawał jednak więk
sze gwarancje realizowania „sentymentów Jego Świątobliwości”, które 
stały się jego programem11. Skutek był taki, że choć Kraj coraz bardziej 
pogrążał się w chaosie, papieski Sekretariat Stanu otrzymywał coraz 
mniej wiarygodnych informacji (znaczny spadek ilości awizów Spino-

9 Zob. propozycję relacji końcowej Piazzy, ostatni (nie datowany) dokument, zamyka
jący edycję akt jego nuncjatury, ANP XLI, Vol. 3, s. 286-295.
10 „Si lascia alParbitrio di lei 1’andar temporeggiando”, Paulucci do Piazzy, 26 II 
1707, ANP XLI, P ia z z a , Vol. 1, s. 235.
11 „Le mie direzioni sono i sentimenti di Nostro Signore”, odpowiedź Szembekom, 
pytającym go po przybyciu do Opawy na początku lutego 1708 r. „quali direzioni io 
habbia per le cose della Polonia?”, list do F. Paulucciego, 10 II 1708, ANP 42, 
S p in o la , Vol. 1, s. 72.
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li w stosunku do poprzednika), o które kard. Paulucci wciąż dopomi
nał się od nowego nuncjusza.

Wszystkie powyższe ustalenia, czytelne w opublikowanych przez 
Księdza Biskupa aktach Piazzy, miały zostać wykorzystane do przygo
towywanej przez niego rozprawy habilitacyjnej. Nie mógł jednak zakoń
czyć jej na niedopowiedzianych do końca konsekwencjach abdykacji 
Sasa. Tych zaś należało szukać w aktach Spinoli. Zaczął przeglądać ma
teriały odnoszące się do tej nuncjatury, przygotowując je jednocześnie 
do wydania w przyszłości (dwa tomy akt Spinoli ukazały się w serii 
ANP, t. XLII, w latach 2002-2007). Odnalazł w nich relacje z wydarze
nia, które niespodziewanie odwróciło bieg polskiej historii i -  wbrew 
prognostykom -  przyznało rację kunktatorstwu dyplomacji papieskiej. Po 
niespodziewanej klęsce Karola szwedzkiego w walce z rosyjskim carem 
Piotrem pod ukraińską Połtawą w czerwcu 1709 r. okazało się, że zarów
no odwlekanie decyzji, jak i zmiana nuncjusza stały się dla ówczesnej 
opcji papiestwa korzystne: August II powrócił na polski tron, sprawy 
przybrały pożądany dla papiestwa obrót. Zabrakło tylko perspektywy dla 
bardziej oświeconych Polaków.

Tak zrodził się, zgodny z logiką i chronologią wydarzeń, temat 
rozprawy habilitacyjnej księdza Kopca -  który w międzyczasie (5 XII 
1992) został biskupem -  Między Altranstadem a Połtawą. Stolica 
Apostolska wobec obsady tronu polskiego w latach 1706-1709 (Opole 
1997), w której Autor zawarł wyżej wymienione ustalenia, w dużej 
części nowatorskie. Sam przewód, przeprowadzony 18 maja 1998 r. 
na Wydziale Teologicznym (Instytut Historii Kościoła) Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, wykazał doskonałe opanowanie przez 
Habilitanta i wykorzystanie ogromu zebranej (i nadal zbieranej) do
kumentacji. Od tej pory, zwłaszcza po nominacji profesorskiej (17 XI 
2003) i nowych publikacjach, stał się ks. Biskup niekwestionowanym 
autorytetem historiografii początków XVIII wieku w Polsce i Niem
czech (tam największe zainteresowanie wzbudzały i wzbudzają jego 
prace nad najnowszą historią Śląska oraz jego dawnych i współcze
snych związków z Niemcami), czego dowodem było powołanie go na 
członka znanych towarzystw naukowych, polskich i niemieckich12.

12 Zob. O s o b a  [biogram bpa Kopca], w: C ru x  C h r is ti, s. 12, oraz jego polsko i niemiec
kojęzyczne publikacje z przełomu XX/XXI wieku, m.in. D y p lo m a c ja  p a p ie s k a  w o b e c
sp o r u  o  tron .
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Ksiądz Biskup Kopiec -  pomimo licznych obowiązków duszpaster
skich -  nie rezygnuje z kontynuowania swoich badań nad dyplomacją 
papieską w Polsce.

W 2005 r. przejął na mocy niepisanego testamentu (na prośbę cięż
ko chorego) prof. Józefa Andrzeja Gierowskiego (zm. 17 lutego 
2006), zobowiązanie ukończenia, opracowywanej przez niego, edycji 
akt nuncjusza Benedetta Odescalchi-Erba z lat 1712-171313. Jest więc 
nadzieja, że tak dobry Specjalista dokończy dzieła jednego z najwięk
szych znawców naszej osiemnastowiecznej historii, którego osiągnię
cia podsumował ostatnim słowem, powiedzianym nad jego grobem 
w Krakowie 23 lutego 2006 r.14 Dokończy i będzie -  daj Boże -  kon
tynuował, pracując nad edycjami akt następnych nuncjuszów całej 
epoki saskiej, a może nawet całego osiemnastego wieku.

p o ls k i  w  la ta c h  1 7 0 4 -1 7 0 9 , „Nasza Przeszłość”, t. 88:1997, s. 203-227 (por. C ru x , 
s. 13 i 24-34).
13 Informacja prywatna.
14 Przemówienie jest opublikowane przez G. G r z e c h n i k - C o r r e a l e  w publi
kacji J ó z e f  A n d r z e j  G ie r o w s k i  in m em o ria m . Wystawa (C ru x  C h r is t i , s. 56).



ARTUR GÓRECKI

POCZĄTKI ZAINTERESOWANIA SIĘ KWESTIĄ MARIA
WICKĄ PRZEZ WŁADZE KOŚCIELNE DIECEZJI PŁOC
KIEJ W ŚWIETLE NOWO POZNANEGO DOKUMENTU

Wstęp

Fenomen mariawityzmu związany jest z ziemiami Królestwa Pol
skiego, gdzie na przełomie XIX i XX wieku narodził się ruch religijny, 
który dał początek odrębnej od Kościoła katolickiego wspólnocie 
wyznaniowej. Szczególnym charyzmatem zgromadzeń mariawickich 
(męskiego i żeńskiego) miała być adoracja Najświętszego Sakramentu 
i kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Mieli oni stanowić zaczyn 
odnowy moralnej duchowieństwa. Konwent Kapłanów, zgodnie z ob
jawieniami Założycieli, Feliksy Marii Franciszki Kozłowskiej, miał 
w szczególny sposób wynagradzać Bogu za działalność masonerii1 * *.

Feliksa (choć nazywano ją  częściej Felicją) Kozłowska urodziła się 
we wsi Wieliczna, koło Węgrowa, w siedleckiem, w dniu 27 maja 
1862 r. Rodzicami jej byli: Jakub Kozłowski, szlachcic herbu Nałęcz i 
Anna z Olszewskich. Zmarła 23 sierpnia 1921 r. w Płocku. Założy
cielka mariawityzmu (używając określenia „założycielka mariawity
zmu” w odniesieniu do Marii Franciszki Kozłowskiej, mamy na myśli 
to, że była ona inicjatorką Zgromadzenia Mariawitów, które dało po
czątek ruchowi mariawickiemu) nazywana jest Mateczką.

Kwestia mariawicka doczekała się wielu opracowań, które w sposób 
mnie lub bardziej obiektywny traktują o wspólnocie religijnej, jaką jest 
Kościół Mariawicki, istniejący dziś w dwóch denominacjach: Katolicki 
Kościół Mariawitów (tzw. denominacja felicjanowska) i Kościół Sta-

1 Por. „ O b ja w ie n ia ” F e lik s y  M a r ii  F ra n c is z k i K o z ło w s k ie j.  „ R ę k o p is  w a ty k a ń s k i”, w:
W. R ó ż y k ,  „ O b ja w ie n ia ” M a n i F ran ciszk i K o z ło w sk ie j w e d łu g  ręk o p isu  z  a rch iw u m
w a tykań sk iego . S tu d iu m  te o lo g ic zn e , Świdnica 2006, Aneks nr 1, s. 212,234,243.

,Nasza Przeszłość” t. 109: 2008, s. 325-333.
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rokatolicki Mariawitów (tzw. denominacja płocka)2. Zajmowano się 
również genezą ruchu mariawickiego, przy rozpoznaniu której wyko
rzystywano znane do tej pory materiały źródłowe3.

Dotychczas nie był znany badaczom list, który 13 lutego 1903 r. 
skierował do Sądu Biskupiego Diecezji Płockiej ks. infułat Piotr Bor- 
niński (1862-1936), ówczesny prokurator do spraw finansów, wiary 
i obyczajów4. Dokument ten został odkryty dzięki przekazaniu zasobów 
archiwalnych bp. Adolfa Piotra Szelążka (1865-1950) ze zbiorów bi
blioteki KUL władzom diecezji płockiej5. Udostępnione zostały one

2 Por. E. W a r c h o ł ,  P r o c e s  w y d z ie la n ia  s ię  Z w ią zk u  M a r ia w i tó w  N ie u s ta ją c e j  A d o 
r a c j i  U b ła g a n ia  z  d o k try n a ln y c h  i o r g a n iz a c y jn y c h  ra m  K o ś c io ła , Sandomierz 2003, 
s. 11-15; W. R ó ż y k ,  „ O b ja w ie n ia ” M a r ii  F ra n c is z k i K o z ło w s k ie j  w e d łu g  rę k o p isu  
z  a rc h iw u m  w a ty k a ń sk ie g o . S tu d iu m  te o lo g ic z n e ; por. A. G ó r e c k i ,  S z k ic  o  m a r ia -  
w ity z m ie , „Przegląd Powszechny” 2002, nr 4, s. 55-66; tenże, K o n te k s ty  h e re z ji.  S p o 
łe c z n e  p o d ło ż e  r o z w o ju  m a r ia w ity z m u ,  „Przegląd Powszechny” 2004, nr 1, s. 86-100; 
tenże, E w o lu c ja  d o k tr y n y  m a r ia w ic k ie j  w  la ta c h  20 . i 30 . X X  w. Szczególne zacięcie 
apologetyczne cechuje prace powstałe po rozłamie w 1906 r., oraz te, które pochodzą 
z okresu międzywojennego. W równej mierze dotyczy to obu stron konfliktu (katolic
kiej i mariawickiej). Kwestią mariawicką zajmowali się również ludzie spoza obu 
środowisk konfesyjnych i narodowych. Nie znaczy to, że charakteryzuje je obiekty
wizm w prezentowaniu kwestii mariawickiej: Arthura Rhode, „Bei den Mariavitenę”, 
Berlin 1911 oraz Nikołaja Rejnke, „Mariawity”, Petersburg 1910. Obu autorów (nie
mieckiego pastora i rosyjskiego publicystę) zdaje się fascynować możliwość zaszko
dzenia polskiemu katolicyzmowi przy wykorzystaniu „kwestii mariawickiej”.

Szczególnie odczuwalnym brakiem była niemożność dotarcia do archiwaliów waty
kańskich (do tej pory jedynie W. Różyk, autor przywoływanej wyżej pracy, dotarł do 
materiałów, które znajdują się obecnie w Kurii Generalnej oo. Kapucynów w Rzymie, 
sygnatura AA 39 -  tzw. „materiały watykańskie” to rękopis, który delegacja mariawi
tów wręczyła Papieżowi w sierpniu 1903 r.) oraz rosyjskich. Autor niniejszego tekstu 
dotarł do materiałów znajdujących się w Archiwum Kongregacji Nauki Wiary 
w Rzymie oraz w RGIA w Petersburgu. Owocem pracy m.in. nad tymi materiałami 
będzie rozprawa doktorska, którą właśnie finalizuje.
4 Prałat kapituły płockiej, dogmatyk, popularyzator teologii, redaktor „Miesięcznika 
Pasterskiego Płockiego” w latach 1906-1910. Posługiwał się w swoich publikacjach 
kryptonimami: ks. P. B., P. Bor. Por. M. G r z y b o w s k i ,  B o rn iń sk i, w: S ło w n ik  
p o ls k ic h  te o lo g ó w  k a to lic k ic h  1 9 1 8 -1 9 8 1 , Warszawa 1983, t. 5, s. 152-154.
5 Adolf Piotr Szelążek (1865-1950), studiował w Petersburgu, święcenia kapłańskie 
w 1888 w Płocku, profesor Seminarium Duchownego w Płocku, a następnie rektor 
(1908-1918), był również członkiem kapituły katedralnej, prezesem Towarzystwa 
Dobroczynności, 29 lipca 1918 mianowany biskupem pomocniczym płockim (sakra 
biskupia 24 listopada 1918). 14 grudnia 1925 przeniesiony na stolicę biskupią 
w Łucku (ingres 24 lutego 1926). Por. M. G r z y b o w s k i ,  S z e lą że k , w: S ło w n ik  
p o lsk ic h  te o lo g ó w  k a to lic k ic h . .. ,  t.7, s. 217-220. K s ią d z  B isk u p  A d o l f  P io tr  S ze lą żek .
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następnie Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Ko
ściołem Rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów. 
Autor uzyskał do nich dostęp dzięki życzliwości ks. prof. Henryka Se- 
weryniaka.

Jest to dokument szczególnie istotny dla zbadania początków ofi
cjalnego zainteresowania sprawą mariawitów przez władze diecezji 
płockiej. W chwili, gdy pisany był ten list mariawici działali w kilku 
diecezjach Królestwa Polskiego już od pewnego czasu (1893 r.). Ich 
praca, choć prowadzona być może przy wiedzy i nawet pewnym 
ogólnym przyzwoleniu niektórych hierarchów6, nie miała charakteru 
oficjalnego. Trzy lata później, w grudniu 1906 r. zostanie nałożona 
imienna ekskomunika na Marię Franciszkę Kozłowską i ks. Jana Ko
walskiego7, głównych inicjatorów mariawityzmu8. Ostateczna decyzja 
Watykanu poprzedzona była dość długim badaniem całej sprawy 
przez odpowiednie dykasterie rzymskie9.

Na gruncie Kościoła w Polsce zainicjowane było ono oficjalnym 
przedstawieniem przez mariawitów na początku 1903 r. „objawień” 
Marii Franciszki Kozłowskiej wraz z historią Zgromadzenia Kapła
nów Mariawitów trzem biskupom: płockiemu, warszawskiemu i lu
belskiemu10. Biskup płocki, Jerzy Szembek (1851-1905), otrzymał je 
3 stycznia 1903 r. z rąk ks. Leona Gołębiowskiego11, mariawity.

C zło w iek , p a s te r z ,  za ło ży c ie l .  M a te r ia ły  z  sym p o z ju m  z  o k a z ji 5 0  ro c zn ic y  ś m ie r c i  Z a ło 
ży c ie la  Z g ro m a d ze n ia  S ió s tr  św . T eresy  o d  D z ie c ią tk a  J e z u s , Toruń 1999.
6 Chodzi tu o biskupów: Franciszka Jaczewskiego, Michała Nowodworskiego i Kazi
mierza Ruszkiewicza. Wiemy o tym tylko ze źródeł mariawickich. Zob. H is to r ia  
M a r y a w i tó w , „Maryawita” 2(1908), nr 3, s. 46, przyp. 3.
7 Ks. Jan (imiona zakonne: Michał Maria) Kowalski (25 XII 1871 -  18 V 1942), 
minister generalny Zgromadzenia Księży Mariawitów, biskup a następnie arcybiskup 
mariawicki. Po śmierci Mateczki niekwestionowany przywódca wspólnoty mariawic
kiej. Wprowadzone przez niego innowacje pastoralno-doktrynalne doprowadzą w latach 
30. XX wieku do rozłamu w ruchu mariawickim.
8 Pozostali mariawici otrzymali 20 dni na opamiętanie. Jeśli po tym czasie nadal nie 
wyrzekną się mariawityzmu będą podlegać klątwie.
9 Na takie stwierdzenie pozwalają znane nam już materiały znajdujące się w Archi
wum Kongregacji Nauki Wiary. Do tej pory przeważał pogląd, że Rzym podjął decy
zję bez dokładnego zbadania całej sprawy.
10 Biskup lubelski Franciszek Jaczewski i arcybiskup warszawski Wincenty Teofil 
Chościak-Popiel nie przyjęli przekazanych tekstów „objawień” i materiałów informu
jących o powstającym zgromadzeniu. Biskup lubelski, według relacji mariawickiej, 
miał rzec: „obawiam się rządu, nie chcę tego brać, żebym w razie gdy zdradzicie się
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Dziesięć dni później ks. Piotr Bomiński, późniejszy rektor Semina
rium Duchownego w Płocku, kieruje do Sądu Biskupiego wyżej po- 
mienione pismo. Tekst ten został zredagowany na dwóch stronach 
w języku łacińskim11 12.

Warto zadać sobie pytanie, co takiego się stało, że wobec mariawitów 
zaczęto formułować zastrzeżenia (co im zarzucano?), że postawiono tę 
kwestię w sposób oficjalny, a ostateczne rozstrzygnięcie było negatywne 
dla rodzącego się ruchu? Wydaje się, że list ks. Bomińskiego rzuca wiele 
światła na tę kwestię. Dlatego uważamy za wskazane omówić jego treść 
oraz przedstawić cały tekst w tłumaczeniu na język polski.

i mnie pytać będą, miał czyste oko i mógł powiedzieć, że nic o was nie wiem. Zresztą, 
żeby krytykować cudze objawienia, trzeba się znać na tym”, a biskup warszawski: 
„Nie chcę nic wiedzieć. Ja się na tym nie znam” i miał odesłać delegatów do biskupa 
pomocniczego Ruszkiewicza. D z ie ło  M iło s ie r d z ia  -  H is to r y a  M a r ia w itó w , „Maryawita” 
1907, nr 23, s. 363-366. Archiwum Kongregacji Nauki Wiary, Protokół z zeznań 
Matki Marii Franciszki Kozłowskie, złożonych przed biskupem Jerzym Szembekiem 
28 maja 1903, s. 11-12.
11 Leon Gołębiowski urodził się 11 kwietnia 1867 r. we wsi Szpice-Szelugi, w diece
zji płockiej. Studiował w Seminarium Duchownym w Płocku, a następnie w Akade
mii Duchownej w Petersburgu. Od 1892 r. pełnił funkcję profesora Seminarium Du
chownego w Płocku, będąc nominalnym administratorem parafii Kucice. Był spo
wiednikiem w seminarium, ale nie pełnił funkcji ojca duchownego (takiej funkcji 
w seminarium płockim jeszcze wtedy nie było). W 1894 r. Franciszka Kozłowska 
w czasie spowiedzi w katedrze płockiej wyjawiła ks. L. Gołębiowskiemu, że został 
powołany do grona kapłanów mariawitów. W zgromadzeniu otrzymał imiona Maria 
Andrzej. W latach 1899-1901 jest proboszczem w parafii Sikórz. Od grudnia 1902 r. 
pełni funkcję prowincjała. W 1903 r. ze względu na słabe zdrowie nie piastuje już 
żadnego urzędu w diecezji płockiej. Odgrywa jednak bardzo ważną rolę w ruchu 
mariawickim. Przepisuje tekst „objawień”: p o c z ą t e k  Z a w ią z k u . . .” (30 grudnia 1902), 
przedstawiony w styczniu 1903 r. biskupowi J. Szembekowi. Tłumaczy na język 
polski encyklikę papieską „O Przenajświętszym Sakramencie” (jest to drugi polski 
przekład). Bierze również udział w delegacjach mariawickich wyjeżdżających do 
Rzymu: 13 sierpnia 1903 r., 3 sierpnia 1904 r., które przyjmie na audiencjach Pius X. 
3 lutego 1907 r. bp Apolinary Wnukowski nakłada na ks. Leona Gołębiowskiego 
ekskomunikę za niepodporządkowanie się dekretowi Kongregacji Świętego Oficjum 
z 5 grudnia 1906 r. W 1907 r. ks. Gołębiowski zostaje pierwszym proboszczem para
fii mariawickiej w Łodzi i redaktorem „Mariawity”. 4 września 1910 r. otrzymał 
w Łowiczu sakrę biskupią. Zmarł 20 marca 1933 r. w Łodzi. Wiele zawartych tu 
informacji pochodzi z materiałów strony katolickiej Komisji Mieszanej ds. Dialogu 
Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim 
Mariawitów będących w posiadaniu autora.
12 Archiwum bp. Adolfa Piotra Szelążka, Acta sekreta mariavitae, k. 1-1 a.
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Tekst listu ks. Piotra Bomińskiego

„Do Prześwietnego Sądu Biskupiego. Dowiadują się, że jacyś ka
płani naszej diecezji, nazywani pomiędzy ludem mistykami, szerzą 
nauki, które nie mogą być tolerowane: 1) że kobieta F. Kozłowska ma 
od Boga objawienia, w których jest wiele rzeczy sprzecznych z praw
dziwą wiarą i obyczajami, jak  to, że Felicja jest matką i nauczycielką 
kapłanów, według je j opinii najlepszych, którzy bez inicjatywy i wie
dzy ich Ordynariusza powinni być przez nią kierowani i prowadzeni 
w sprawach dotyczących prawdziwej doskonałości kapłańskiej i nie
bezpiecznej reformy Kościoła Katolickiego: 2) że została ona powoła
na przez Boga na wielką reformatorkę całego Kościoła i tylko na je j 
domu zakonnym spoczęło światło i łaska odnowienia życia Kościoła 
i biada narodom, jeśli łaski tej nie rozpoznają: 3) że z kapłanów, któ
rzy za nią poszli, Felicja zaczyna tworzyć zgromadzenie, któremu mia
łyby zastać poddane wszystkie inne zgromadzenia ukryte13 w Koście
le, naturalnie dlatego, że tylko to zgromadzenie, a nie inne, dysponu
je  skutecznymi środkami do zreformowania zepsutych kapłanów. W te

13 O. Honorat Koźmiński urodził się w Białej Podlaskiej 16 października 1829 r. jako 
syn Stefana i Aleksandra z Kahlów. W okresie szkoły średniej przeżył poważny kry
zys wiary. W 1844 r. rozpoczął studia w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie na 
wydziale budownictwa. W kwietniu 1846 r. został aresztowany i osadzony w Cytadeli. 
Tu nastąpiło jego nawrócenie. W 1848 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapu
cynów w Lubartowie, 18 grudnia 1850 r. złożył uroczystą profesję zakonną, a 27 grud
nia 1852 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1853-1864 pracował w Warsza
wie. W zakonie pełnił obowiązki spowiednika, nauczyciela religii, misjonarza ludo
wego, kaznodziei, promotora tzw. Żywego Różańca, dyrektora III Zakonu Francisz
kańskiego, sekretarza prowincjonalnego, wykładowcy, definitora i przełożonego 
klasztornego. W II połowie XIX wieku w obliczu nasilenia prześladowań życia za
konnego o. Koźmiński zaproponował formułę ukrytego życia zakonnego. W Zakro- 
czymiu i Nowym Mieście założył 26 wspólnot zakonnych (23 zgromadzenia bezhabi- 
towe i 3 habitowe). Ich wykaz można znaleźć w: E. J a b ł o ń s k a - D e p t u ł a ,  
T rw a n ie  i b u d o w a . H o n o r a t  K o źm iń s k i k a p u c y n  (1829-1916), Warszawa 1986, s. 211.  
Zmarł 16 grudnia 1916 r. Najszersza monografia poświęcona o. Honoratowi Koźmiń
skiemu: M. W e r n e r ,  O. H o n o r a t  K o źm iń sk i, k a p u c y n  1829-1916, Poznań 1972. 
Wartą odnotowania jest również praca Marii Mazurek i Marii Wójcik: M. M a z u 
rek,  M. W ó j c i k ,  H o n o r a c k ie  z g r o m a d z e n ia  b e z h a b i to w e  w  la ta c h  1874-1914 
w  K r ó le s tw ie  P o ls k im  i C e s a r s tw ie  R o s y js k im , w: M a te r ia ły  d o  h is to r ii  z g r o m a d z e ń  
za k o n n y c h  n a  z ie m ia c h  p o ls k ic h  w  X I X  i p o c z ą tk u  X X  w ie k u , Lublin 1976, s. 201-382. 
16 października 1988 roku Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł o. Honorat Koźmiń
skiego do czci ołtarzy jako błogosławionego.
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i inne rzeczy wierzą ci kapłani14 i inni ludzie prości15. Jeśli tak się 
rzeczy mają, to płynie z nich wielkie niebezpieczeństwo dla Kościoła. 
Dlatego na mocy mojego urzędu proszę, aby kobieta ta i kapłan zosta
li powołani przed trybunał Biskupa, a także aby zostali przebadani we 
wszystkim, co się tyczy rzekomych objawień, i żeby zostali przywołani 
do rozsądku.

Prokurator do spraw finansowych, wiary i obyczajów 
Piotr Borniński, Płock 13 lutego 1903 roku. ”

Kilka refleksji dotyczących treści pisma

Pisma tego nie należy traktować jako prywatnego listu kapłana pi
szącego do Kurii. Jest to oficjalny list księdza pełniącego w diecezji 
określoną funkcję, w ramach wypełniania, której zajął się sprawą ma
riawicką16. Nie wiemy skąd czerpał informacje o mariawitach (możemy 
się tego tylko domyślać)? Kiedy dowiedział się o ich istnieniu? Czy 
pismo zredagował na podstawie własnych tylko obserwacji czy -  co 
bardziej prawdopodobne -  konsultował je z innymi kapłanami? Bez 
wątpienia jednak była to odpowiedź na napiętą sytuację panującą 
w wielu parafiach diecezji płockiej. Sprawa, którą przedstawia sądowi

14 Warto dodać, że pierwsi kapłani mariawiccy w znacznej swej części byli to ludzie 
dobrze wykształceni, także profesorowie seminaryjni.
bW okresie rozłamu ruch mariawicki objął kilkadziesiąt tysięcy ludzi zamieszkują
cych głównie, choć nie tylko, diecezję płocką, lubelską, warszawską.
16 Wcześniej o mariawitach pisał w swej korespondencji z przełożonymi np. o. Hono
rat Koźmiński. Wiemy też, że w 1897 r. przeciwko mariawitom wystąpił ks. Kazi
mierz Weloński, który wcześniej był spowiednikiem Mateczki i sióstr z nią związa
nych. Zdaniem F. Kozłowskiej nastąpiło to po tym, jak „[...] przez plotkę dwóch 
z naszych sióstr dowiedział się mylnie, że ks. Przyjemski zostałby jako naszym dyrek
torem [ .. .]”. Motywem antymariawickiej postawy tego kapłana miałyby być zatem 
względy osobiste. Ks. Weloński miał najpierw kierować wymówki pod adresem 
ks. Przyj emskiego, „[...] a w tydzień po tern przez kilka niedziel z rzędu gwałtownie 
w Kościele w czasie nauki wypublikował mnie i moje zgromadzenie, oraz prywatnie 
wypomniał dobrodziejstwa a zwłaszcza pożyczkę tysiąca rubli mnie uczynioną dla 
potrzeby do kupna domu”. F. Kozłowska napisała do ks. Welońskiego dwa listy: 
w pierwszym „[...] z żółcią czyniłam wymówki za te opublikowane i wymawiane mi 
dobrodziejstwa, a w drugim wymawiałam zaburzenia w domu naszym wywołane 
przez złe zrozumienie jego słów, z których zawnioskowano, że mówi rzeczy wiadome 
sobie tylko ze spowiedzi”. Archiwum Kongregacji Nauki Wiary w Rzymie, Protokół 
z zeznań Matki Marii Franciszki Kozłowskiej, złożonych przed biskupem Jerzym 
Szembekiem 28 maja 1903, s. 13-14.
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biskupiemu związana była bezpośrednio z kwestią wiary i moralności, 
na straży których miał stać. Mogła ona też mieć pewien związek ze 
sprawami finansowymi. Mariawici bowiem nie pobierali opłat za po
sługi religijne, z czego uczynili jedno ze swych sztandarowych haseł17. 
Być może konfratrzy ks. P. Bomińskiego podnosili również i tę kwestię 
w rozmowach z nim jako prokuratorem do spraw finansowych. W sa
mym piśmie bezpośredniego odniesienia do tej kwestii nie znajdziemy.

Jeśli przyjmiemy, że część biskupów wcześniej wiedziała o istnie
niu mariawitów to raczej jest bardzo mało prawdopodobne by ich 
wiedza dotyczyła „objawień” F. Kozłowskiej czy samej formuły 
funkcjonowania zgromadzenia kapłańskiego, które stawiało się nieja
ko poza ich jurysdykcją. Początek 1903 r. przynosi w tym względzie 
zasadniczą zmianę. Wiedza, którą na temat mariawitów dysponuje 
ks. P. Borniński (także dzięki samym mariawitom18), choć zapewne 
daleka od pełnej, jest jednak dużo większa niż ta, którą wcześniej 
mogli mieć nieliczni hierarchowie. Borniński będzie w okresie póź
niejszym jednym z aktywniejszych księży zwalczających mariawi- 
tyzm, m.in. na łamach „Przeglądu Katolickiego” opublikował tekst 
zatytułowany: „Błędy fałszywej nauki głoszonej przez kapłanów zo- 
wiących się Maryawitami”19 [pisownia oryg.]. Wykaz zawartych tam 
„mariawickich błędów” miał służyć proboszczom, aby w razie po
trzeby z „[...] ambony, wiernych swej pieczy powierzonych [...]” prze
strzec. Tekst ten ukazał się również w 1906 r. w formie 19 stronnico
wej broszury.

Wróćmy jednak do analizowanego listu. Warto zwrócić uwagę na 
to, że w piśmie z 13 lutego 1903 r. pojawiają się zarzuty o charakterze 
doktrynalnym, poddaje się w wątpliwość wiarygodność „objawień” 
F. Kozłowskiej. Jest to niezwykle istotne o tyle, że do tej pory prze
ważała opinia, iż tego typu zarzutów wobec mariawitów na początku 
nie formułowano, że pojawiły się one dopiero później. Dokument ten

„...przyciągnęli do siebie przede wszystkim obniżeniem do minimum kosztów za
wszystkie posługi, które to koszta, zwracają sobie w postaci, prawda, że drobnych,
lecz ciągłych i tysiącznych ofiar”. Archiwum Archidiecezji Lubelskiej, List
z 13 lutego 1906, Pismo nr 640, teczka „Mariawici”.
18 Ks. P. Borniński mógł być zapoznany z materiałami, które delegacja mariawitów 
przekazała bp. J. Szembekowi 3 stycznia 1903 r.
19 Por. P. B o r n i ń s k i ,  B łę d y  f a ł s z y w e j  n a u k i g ło s z o n e j  p r z e z  k a p ła n ó w  z o w ią c y c h  
s ię  M a r y a w ita m i,  „Przegląd Katolicki” 1906, nr 8.
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jednoznacznie pozwala przyjąć, że już na początku oficjalnego zajęcia 
się sprawą mariawicką przez Kościół rzymskokatolicki zarzut ten był 
wyartykułowany. Niepokój budził fakt pozostawania pod kierownic
twem kobiety grupy kapłanów, którzy organizują się w zgromadzenie 
zakonne nie podlegające kontroli biskupów. Głoszą, że są zaczynem 
odnowy moralnej w Kościele, i tylko oni są dysponentami środków, 
które mogą przyczynić się do zreformowania życia grzesznych kapła
nów20. Mamy zatem połączenie zarzutów natury doktrynalnej z zarzu
tem odnoszącym się do dyscypliny wewnątrzkościelnej (karności), 
które są ze sobą zresztą zespolone poprzez fakt „objawień”, których są 
skutkiem. Zarzuty te będą później dominowały przy rozstrzyganiu 
kwestii mariawickiej.

Widzimy również, że procedurę przesłuchania F. Kozłowskiej 
i L. Gołębiowskiego władze diecezjalne mogły podjąć z inspiracji 
ks. P. Bomińskiego21 22. Biskup J. Szembek podejmuje konkretne kroki, 
choć to nie on, jak się wydaje w świetle znanych nam źródeł, jako 
pierwszy skierował sprawę do Rzymu. Uczynił to arcybiskup war
szawski Wincenty Popiel, kierując 1 czerwca 1903 r. pismo do Prefek
ta Kongregacji ds. Biskupów i Osób Konsekrowanych. Biskup płocki 
dopiero w lipcu 1903 r. odbył wyjazd do Stolicy Świętej, gdzie praw
dopodobnie przedstawił kwestię mariawicką. W każdym razie 28 maja 
1903 r. została przesłuchana przed Konsystorzem Płockim Matka 
Maria Franciszka Kozłowska .

20 Skargi na księży nie wywiązujących się należycie ze swych obowiązków kierowane 
przez wiernych do Kurii biskupich są świadectwem tego, że wiele było tu do napra
wienia. Rzecz w tym, że mariawici uogólniali winy poszczególnych księży rozciąga
jąc je na całe duchowieństwo, poza sobą oczywiście. W późniejszym okresie przygo
towywali nawet specjalne spisy niemoralnych czynów duchowieństwa i przesyłali je 
do Stolicy Świętej. Dokonywało się to w klimacie powszechnego kryzysu wszelkich 
autorytetów, brutalizacji języka debaty publicznej, oswojenia ze stosowaniem prze
mocy, itd.
21 Działania te trzeba oczywiście postrzegać w związku z wręczonymi biskupom 
przez mariawitów w styczniu 1903 r. dokumentami, o których wspomnieliśmy wyżej.
22 Ksiądz Leon Gołębiowski został poddany przesłuchaniu 22 kwietnia 1903 r. Dys
ponujemy protokołem jego zeznań oraz autografem przesłuchania F. Kozłowskiej. 
D e p o s i t io  sa c . L e o n is  G o te m b io w s k i  [sic!] w: S u p re m a  S a c r a  C o n g r e g a tio  S a n c ti  
O ffic ii. D e  v is io n ib u s  e t  r e v e la tio n ib u s  F e lic ia e  K o z ło w s k i  [ e t  d e  in s t i tu t io n e  c u iu s -  
d a m  C o n q u is  S a c e r d o tu m  su b  n o m ie  M a r ia v ita r u m  -  dopisek odręczny/. V otum  cu m  
a p p e n d ic a e  R .P .D . D io n is i i  S tw y a e r t  A rc h ie p . Tit. D a m a s c e n s i  C a rm . E x c a lc . C o n s u l
to n s .  Iu n io  1 9 0 4 , s. 38-43; oraz tamże: D e p o s i t io  F e lic ia e  K o z ło w s k i , s. 44-63.
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Można przyjąć, że zarzuty, choć nie były one jedynymi, sformuło
wane w piśmie ks. P. Bomińskiego zadecydowały później o wyłącze
niu mariawitów z Kościoła rzymskokatolickiego, co doprowadziło do 
uformowania się odrębnej wspólnoty wyznaniowej, która istnieje dziś 
-  co już sygnalizowaliśmy wyżej -  w dwóch denominacjach: Kościół 
Starokatolicki Mariawitów i Katolicki Kościół Mariawitów.

Podsumowanie

Reasumując należy stwierdzić, że poznany dokument jest kolejnym 
ważnym krokiem w badaniach, które prowadzone są nad kwestią ma
riawicką. Jest to tylko przykład jednego z wielu dokumentów, dotyczą
cych mariawitów, do których udało się dotrzeć w ostatnim czasie. Ma
teriały te pozwalają na poszerzenie pola badawczego, weryfikują do
tychczasowe hipotezy, pozwalają odpowiedzieć na szereg pytań stawia
nych dotychczas przez badaczy, jak również umożliwiają sformułowa
nie nowych. Pozostaje mieć nadzieję, że będą one służyły odsłanianiu -  
czasem bardzo bolesnej dla obydwu stron konfliktu -  prawdy.

ARTUR GÓRECKI -  ur. 1975 r.; absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego 
w Warszawie i Instytutu Historycznego UW; doktorant w IHUW; nauczyciel historii 
w Prywatnym Żeńskim Liceum Ogólnokształcącym im. C. Plater-Zyberkówny, 
mieszka w Warszawie.
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SPOTKANIE HISTORYKÓW KOŚCIOŁA 
W LEGNICY (27-28 III 2008)

Już po raz kolejny i tradycyjnie w oktawie Wielkanocy miało 
miejsce spotkanie profesorów i wykładowców historii Kościoła, 
pracujących w diecezjalnych i zakonnych seminariach duchownych 
oraz na wydziałach teologicznych uniwersytetów państwowych. 
Tegoroczne spotkanie odbyło się w dniach 27-28 III 2008 r. Legnicy 
w położonej nad Kaczawą i zgromadziło ponad 50 polskich 
historyków Kościoła, w tym m.in. ks. biskupa pomocniczego Diecezji 
Przemyskiej Adama Szala oraz członka Rady Naukowej Episkopatu 
i zarazem głównego organizatora dorocznych spotkań historyków 
Kościoła bpa Jana Kopca, biskupa pomocniczego diecezji opolskiej. 
W pierwszym dniu spotkania liturgii mszy św. w kaplicy seminaryjnej 
przewodniczył i kazanie wygłosił ordynariusz diecezji legnickiej, 
ks. biskup Stefan Cichy.

Miejscem obrad historyków Kościoła był gmach Wyższego 
Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej. Warto dodać, że 
budynek ten wraz z dużą częścią zabudowy przedwojennej Legnicy 
był zajmowany w latach 1945-1992 przez wojska radzieckie i mieścił 
„Dom Oficera”. Ci, którzy pamiętają Legnicę sprzed kilkunastu lat 
wiedzą, że budynek znajdował się w strefie niedostępnej dla 
„zwykłych” mieszkańców Legnicy i pilnie strzeżonej przez żołnierzy 
radzieckich. Któż mógł wówczas przypuszczać, że na fali przemian 
zainicjowanych przez NSZZ Solidarność swoja siedzibę znajdzie tu 
Wyższe Seminarium Duchowne i Kuria Diecezji Legnickiej, 
powołanej do życia bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” z dnia 25 III 
1992 roku przez Sługę Bożego, Jana Pawła II, który podczas szóstej

,Nasza Przeszłość” t. 109: 2008, s. 335-338.
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wizyty apostolskiej w Polsce w czerwcu 1997 r. nawiedził Legnicę 
i odprawił mszę św. na legnickim lotnisku.

W pierwszym dniu uczestnicy spotkania udali się autokarami do 
Legnickiego Pola i zwiedzili miejsce związane ze śmiercią syna św. 
Jadwigi Śląskiej, Henryka Pobożnego, który zginął tu w obronie 
chrześcijaństwa w bitwie z Mongołami 9 kwietnia 1241 roku. Bitwę 
oraz odnalezienie przez św. Jadwigę ciała swego syna Henryka 
upamiętnia m.in. tamtejsze piękne barokowe sanktuarium św. Jadwigi 
Śląskiej, zbudowane w latach 1727-1731. Następnie kontynuowano 
autokarami podróż do Krzeszowa, gdzie znajduje się słynne 
pocysterskie opactwo. Podczas podróży przez okna autobusów można 
było podziwiać m.in. należący do parafii ewangelicko-augsburskiej 
i wybudowany po Pokoju Westfalskim Kościół Pokoju w Jaworze oraz 
majestatyczne ruiny zamku Piastów w Bolkowie z XIII wieku, jednej 
z największych warowni księcia Bolka I świdnicko-jaworskiego.

Po przybyciu do Krzeszowa zwiedzili najpierw zbudowane w latach 
1728-1735 i zaliczane do najpiękniejszych świątyń barokowych 
w Europie Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Warto podkreślić, że w 
głównym ołtarzu kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny, będącego najważniejszym sanktuarium maryjnym Diecezji 
Legnickiej, znajduje się łaskami słynąca ikona maryjna, Mater Domus 
Gratiae, która w opinii znawców sztuki jest najstarszą ikoną maryjną 
w Polsce i jedną z pięciu najstarszych w Europie. Uwagę 
zwiedzających przykuwa specjalna kaplica wybudowana za głównym 
ołtarzem kościoła, gdzie mieści się Mauzoleum Piastów świdnicko- 
jaworskich. Z kolei na północ od kościoła maryjnego położony jest 
wybudowany w latach 1690-1696 barokowy kościół pw. Św. Józefa 
Oblubieńca NMP. Kościół ten, przyozdobiony freskami Michaela 
Willmanna pt. „Radości i smutki św. Józefa”, był siedzibą założonej 
w XVIII wieku Konfraterni Św. Józefa w Krzeszowie.

W Krzeszowie uczestnicy spotkania byli serdecznie podejmowani przez 
Siostry Benedyktynki, które po zakończeniu II wojny światowej w ramach 
repatriacji opuściły Lwów (od 1593 roku istniało we Lwowie opactwo 
benedyktynek, a ich kierownikami duchowymi byli przez wiele lat tamtejsi 
jezuici) i po przybyciu na Dolny Śląsk objęły w posiadanie leżący obok 
świątyni krzeszowskiej monumentalny pocysterski zespół klasztorny, 
słusznie zwany „europejską perłą baroku”.

SPOTKANIE HISTORYKÓW KOŚCIOŁA... 3 3 7

Ponieważ miejscem tegorocznego spotkania historyków Kościoła 
był Dolny Śląsk, dlatego też nic dziwnego, że na program spotkania 
złożyły się referaty związane z tym regionem Polski, a mianowicie 
podejmujące refleksję nad charyzmatem świętości w dziejach Śląska. 
W sesji popołudniowej, która odbyła się w Krzeszowie w zakonnym 
kapitularzu gościnnych Sióstr Benedyktynek, referaty wygłosili: ks. 
prof. dr hab. Antoni Kiełbasa SDS: Rola św. Jadwigi w kształtowania 
postawy Henryka II Pobożnego, ks. dr hab. Franciszek Wolnik: Kult 
świętych u śląskich cystersów, ks. prof. dr hab. Władysław Bochnak: 
Księżna Anna -  małżonka Henryka Pobożnego, charakterystyka 
postaci, bp prof. dr hab. Jan Kopiec: Stan Kościoła śląskiego 
w momencie kanonizacji św. Jacka 1594 oraz ks. prof. dr hab. Józef 
Mandziuk: Sw. Elżbieta z Turyngii na tle kultu świętych na Śląsku 
w średniowieczu.

W drugim dniu spotkania, którego obrady toczyły się w gmachu 
Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, referentami 
byli: ks. prof. dr hab. Józef Swastek: Życie i duchowość Adeli Stefa
nowicz, ks. dr hab. Tadeusz Fitych: Ślązacy wyniesieni do chwały 
ołtarzy przez Jana Pawła II oraz ks. dr Piotr Górecki: BI. Maria Mer- 
kert. Po referatach uczestnicy spotkania udali się w towarzystwie ks. 
prof. dr hab. Władysława Bochnaka, proboszcza legnickiej katedry 
pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, na krótkie zwiedzanie Sta
rówki Legnicy, która chlubi się posiadaniem w herbie praskiego lwa 
trzymającego klucze św. Piotra. Trasa zwiedzania objęła m.in. sięga
jącą XII w. katedrę pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła (w kwiet
niu 1241 roku kościół został spalony przez Mongołów, a następnie 
odbudowany) oraz kościół św. Jana (w 1699 roku świątynia została 
przekazana jezuitom, którzy w latach 1714-1730 dokonali jej przebu
dowy, obecnie pracują przy niej franciszkanie).

Przy kościele św. Jana jezuici otworzyli w 1700 roku kolegium, 
które istniało do kasaty zakonu. Trasa zwiedzania wiodła obok kamie
niczek „śledziowych”, oraz obok domu, w którym mieściła się szkoła 
klasztorna. To właśnie w niej pobierał nauki, a następnie wykładał 
mnich, wybitny matematyk, filozof i uczony, Witelon (ok. 1230 f  
między 1280 a 1314). Na podkreślenie zasługuje fakt, że był on 
pierwszym znanym polskim uczonym, piszącym o sobie „in nostra 
terra, scilicet Polonia” (na naszej ziemi, to znaczy w Polsce), autorem 
dzieła o optyce i fizjologii widzenia pt. Perspectivorum libri decem,



3 3 8 O. STANISŁAW CIEŚLAK SJ

którą ukończył ok. 1273 roku, przebywając na dworze papieskim 
w Viterbo. Rozprawa ta, opublikowana po raz pierwszy drukiem 
w Norymberdze w 1535 roku, była wznawiana jeszcze kilkaset lat po 
jego śmierci, znał jąm .in . Leonardo da Vinci i Mikołaj Kopernik.

Spotkanie odbyło się w serdecznej atmosferze i zostało bardzo do
brze zorganizowane. Duża zasługa w tym obecnego rektora Semina
rium, ks. Leopolda Rzodkiewicza i grona współpracowników, wśród 
których znaleźli się także klerycy zainteresowani historią Kościoła. 
Jak zwykle spotkanie było miejscem nie tylko konsolidacji środowi
ska polskich historyków Kościoła, wymiany poglądów i dyskusji na 
temat dziejów Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku, ale także 
dzielenia się nad aktualnie podejmowanymi pracami na polu historii 
oraz planowanymi projektami badawczymi. Nie ulega wątpliwości, ze 
mimo wielu publikacji, które po 1989 roku wychodzą bez przeszkód 
ze strony cenzury i ukazują wkład Kościoła w rozwój narodu polskie
go, istnieje jeszcze wiele tematów i obszarów badań, którymi warto 
i trzeba się zająć, aby przekazać przyszłym pokoleniom dziedzictwo 
i skarby kultury Kościoła katolickiego. Jednym z widocznych znaków 
corocznego spotkania polskich historyków Kościoła jest seria wydaw
nicza: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura (dotychczas ukazało się sie
dem tomów). Redaktorem serii, która wychodzi w Lublinie i zawiera 
artykuły i rozprawy (zwykle ze spotkań historyków), recenzje i omó
wienia publikacji poświęconych historii Kościoła oraz bibliografię 
podmiotową polskich historyków Kościoła, jest ks. Jan Walkusz, pro
fesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Na zakończenie spotkania o. Anzelm Janusz Szteinke OFM 
poinformował zebranych, że z racji jubileuszu 800-lecia zatwierdzenia 
przez papieża Innocentego III „sposobu życia” św. Franciszka z Asyżu, 
następne spotkanie historyków Kościoła odbędzie się w dniach 15-17 
kwietnia 2009 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Prowincji 
Matki Boskiej Anielskiej Zakonu Franciszkańskiego w Krakowie na 
Bronowicach Wielkich.

KRZYSZTOF KACZMAREK

Rec.: Walery Koszewierski, D o m in ik a n ie  k la sz to ró w  ru sk ich  
p o ło w a  X V -X  VIwiek, TNKUL, Lublin 2006, ss. 291.

Wśród opracowań dotyczących historii życia zakonnego w śre
dniowiecznej Polsce ważne miejsce zajmują publikacje poświęcone 
wspólnocie dominikańskiej. Polska prowincja tego zakonu posiada 
bardzo obfitą bibliografię; w ostatnich latach widać też wyraźne oży
wienie badań jej poświęconych. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
niektóre sfery funkcjonowania polskiej gałęzi Zakonu Kaznodziej
skiego znamy w dalszym ciągu słabo. Jednym z takich niedostatecznie 
rozpoznanych obszarów są wewnętrzne mechanizmy funkcjonowania 
prowincji, w tym zwłaszcza relacje pomiędzy władzami okręgu a jego 
poszczególnymi częściami składowymi, czyli kontratami. Spośród 
kilku kontrat wchodzących w skład średniowiecznej prowincji pol
skich dominikanów zainteresowanie historyków budzi ostatnio kontra- 
ta ruska, wraz z jej centralnym ośrodkiem we Lwowie. Najnowsze, 
niezbyt w sumie liczne, opracowania dziejów tych domów autorstwa 
J. Kłoczowskiego oraz T.M. Trajdosa zostały wzbogacone recenzo
waną publikacją Walerego Koszewierskiego. Autor objął analizą ten 
fragment dziejów klasztorów dominikańskich położonych na ziemiach 
ruskich, który przypada na drugą połowę stulecia XV oraz cały wiek 
XVI. Jest to wybór zrozumiały i uzasadniony, gdyż to właśnie w tym 
okresie ruskie klasztory Braci Kaznodziejów wchodziły w skład pol
skiej prowincji dominikanów i tworzyły w jej obrębie osobną kontratę.

Praca W. Koszewierskiego składa się z wykazu źródeł i opracowań, 
wstępu, trzech obszernych rozdziałów, z których każdy obejmuje 
mniej więcej 50 lat dziejów kontraty ruskiej, zakończenia oraz „do
datku”, w którym autor przedstawił sylwetki najważniejszych domini
kanów z ziem ruskich żyjących w XV i XVI wieku. Każdy z rozdzia
łów dzieli się z kolei na dwie części: w pierwszej autor przedstawia

„Nasza Przeszłość” t. 109: 2008, s. 339-351.
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„polityczną sytuację kontraty ruskiej w prowincji polskiej” (s. 47), 
w drugiej zaś prezentuje „szczegółowe badania nad miejscem kontraty 
ruskiej w prowincji w danym czasie” (tamże). Dodatkowo każda 
pierwsza część została podzielona na krótsze podokresy (w zależności 
od rozdziału dwa lub trzy), których granice zostały przez autora wy
znaczone w oparciu o ważne (jego zdaniem) wydarzenia związane ze 
zmianami w pozycji, jaką w strukturze prowincji zajmowała kontrata 
ruska. Nadanie poszczególnym rozdziałom tak skomplikowanej kon
strukcji nie było chyba zbyt szczęśliwym pomysłem. Skutkiem zasto
sowania takiej rozwiązania są wielokrotne (i przez to niepotrzebne) 
powtórzenia niektórych tez; można także mieć zastrzeżenia do sposo
bu, w jaki autor dokonał przywołanego wyżej podziału. W rozdziale I 
wydzielił on na przykład w osobny podokres lata 1470-1480 i uzasad
nił swoją decyzję tym, że nastąpiło wówczas chwilowe załagodzenie 
sporów pomiędzy władzami prowincji a kontratą ruską. Zaraz potem 
napisał jednak, że to wyciszenie konfliktu było krótkie, a po okresie 
chwilowego załagodzenia stosunków między prowincją a kontratą 
ruską w latach 1470-1480 nastąpił nowy wstrząs w roku 1473, nie 
zauważając jednak tym samym, że rok 1473, który przyniósł ów 
wstrząs zawiera się w ramach, które chwilę wcześniej sam uznał za 
okres wyciszenia sporów. Wątpliwości budzi także wydzielenie 
w rozdziale II podokresu dla lat 1500-1520, uzasadnienie tej decyzji 
„rozkwitem”, jaki miała wówczas przeżyć polska prowincja domini
kanów (s. 48) oraz przesunięcie początku kryzysu życia w klasztorach 
dominikańskich dopiero na czasy Reformacji. W. Koszewierski do
wodzi, że w porównaniu z wcześniejszym okresem (chodzi o lata 
1480-1500) w dwóch pierwszych dekadach XVI wieku prowincja 
polska nie doznała wielkich zmian, a dowodem jej pomyślnego roz
woju w tym okresie miało być utrzymanie dotychczasowych granic 
i liczby klasztorów, a nawet założenie nowego domu w litewskim 
Wilnie (s. 125-126). Jego zdaniem kryzys życia w klasztorach należą
cych do polskiej prowincji Zakonu Kaznodziejskiego przyniosła do
piero Reformacja, która doprowadziła do upadku wielu domów, a na
wet likwidacji całych kontrat i uszczuplenia tym samym dotychcza
sowego stanu posiadania prowincji. Choć ten ostatni fakt trudno zane
gować, warto pamiętać o tym, że zarówno pochodzące z początku 
XVI wieku źródła, jak i współczesna literatura przedmiotu (na przy
kład chętnie cytowana przez autora praca J. Kłoczowskiego o reformie
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polskiej prowincji dominikańskiej) zgodnie przyznają, że polska pro
wincja Zakonu Kaznodziejskiego pozostawała w ciężkim kryzysie już 
od początku XVI wieku. O słuszności tego stwierdzenia przekonuje 
choćby lektura akt kapituł prowincji; wystarczy zajrzeć do dowolnego 
protokołu z lat 1501-1519 by przekonać się o skali upadku życia 
w klasztorach i daremnych staraniach władz prowincji o zmianę tego 
stanu rzeczy. W rozdziale III z kolei autor wykazał niekonsekwencję 
w zakreśleniu chronologii pierwszego podokresu lokując go najpierw 
w latach 1550-1565, a następnie przesuwając na lata 1550-1570 
(s. 198). Omawiając konstrukcję pracy należy także zwrócić uwagę na 
jej dotkliwy brak, jakim jest niewątpliwie pozbawienie publikacji 
jakichkolwiek (zwłaszcza osobowych) indeksów.

Zasób źródeł, które autor poddał analizie nie wywołuje zastrzeżeń, 
choć charakterystyka niektórych przekazów mogłaby być nieco bar
dziej konsekwentna i pogłębiona. Uwaga ta dotyczy na przykład akt 
kapituł polskiej prowincji dominikańskiej — autor wielokrotnie przy
wołuje protokół kapituły zebranej w roku 1470 we Lwowie, ale poda
je przy tym czytelnikowi sprzeczne informacje o stanie jego zachowa
nia: raz pisze słusznie, że przetrwał tylko jego fragment (s. 72), pod
czas gdy w innym miejscu, już niezgodnie ze stanem faktycznym, 
informuje, że akta kapituły lwowskiej zachowały się w całości 
(s. 115). Pogłębionej analizy kodykologicznej domagałoby się także 
stwierdzenie mówiące o celowym usuwaniu kommemoracji dotyczą
cych zakonników z klasztoru krakowskiego odnotowanych w nekro
logu ze Lwowa w okresie ostatecznego oddzielania klasztorów ru
skich od prowincji polskiej na przełomie XVI i XVII wieku (s. 45)1.

Pewien niedosyt budzi zestawiona przez autora bibliografia tematu. 
Zwracając uwagę na fakt pominięcia przez W. Koszewierskiego nie
których prac nie idzie mi o samo tylko wytykanie mu tych braków, ile 
o zwrócenie uwagi na to, że brak odniesień do tych publikacji dopro
wadził go do co najmniej dyskusyjnych wniosków dotyczących aktu
alnego stanu badań nad dziejami polskiej prowincji dominikańskiej. 
Można również mieć żal do autora, że pominął on w swych rozważa
niach nieliczne opracowania na temat wschodnich klasztorów domini
kańskich napisane przez historyków rosyjskich i ukraińskich. Już

1 Na ten temat zob. ostatnio J. K a l i s z u k ,  Liber mortuorum dominikanów lwow
skich -  analiza kodykologiczna, Studia Zródłoznawcze 44 (2006), s. 99-108.
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choćby z uwagi na słabe zainteresowanie problematyką zakonną histo
riografii tych krajów warto było przybliżyć polskiemu czytelnikowi te 
prace i wprowadzić je  tym samym do obiegu naukowego w polskoję
zycznej literaturze przedmiotu. Sygnalizowane przez W. Koszewier- 
skiego kontrowersje wokół misyjnych podróży św. Jacka, ich initera- 
rium oraz skutków (s. 23) zostały ostatnio wyczerpująco omówione 
przez D. Dekańskiego, O. Kozywską oraz N. Szawieliewą2. Nie jest 
też prawdziwe jego stwierdzenie, że jedynym klasztorem przebada
nym pod kątem jego pozycji w prowincji jest dom w Krakowie (s. 89 
przyp. 188), gdyż podobne opracowania posiadają klasztory w Lubli
nie3 oraz Słupsku4, a także konwenty z terenu Wielkopolski5. We wy
kazie publikacji poświęconych poszczególnym klasztorom kontraty 
ruskiej (s. 29-31) odczuwalny jest brak najnowszego opracowania 
historii domu w Kamieńcu Podolskim autorstwa ojca J. Spieża6, a tak
że napisanej przez O. Mandzego pracy relacjonującej wyniki prowa
dzonych tamże prac wykopaliskowych, które pozwoliły choć trochę 
oświetlić słabo uchwytną w źródłach pisanych kwestię życia codzien
nego ruskich dominikanów7. W. Koszewierskiemu przydarzają się 
także pomyłki w imionach i nazwiskach cytowanych przezeń autorów 
oraz w nazwach czasopism. Pomyłki te należy zapewne przypisać nie

2 D. A. D e k a ń s k i, P o c z ą tk i za k o n u  d o m in ik a n ó w  p r o w in c j i  p o ls k o  — cze sk ie j. P o k o 
le n ie  iw. J a c k a  w  z a k o n i e , Gdańsk 1999, s. 118-214; O. Ko3y6cn>a, Ta ic io p i -
oza(f)ifi pycKH x M iciu doM imKaHCbKozo opdeH y X III cm .,  KHi'6cbKa CTapoÓMHa No 3 
(351), 2003, s. 122-135; O. UIa6ejie6a, KueócK w:
j jp e ó n e u u ie  z o c d a p c m ó a  Ha t eppumopuuCC C P ,  MocK6a 1984, s. 139-151.
3 J. K ł o c z o w s k i ,  Klasztor dominikański w Lublinie w prowincji polskiej w 
XVI wieku, w: Religie, edukacja, kultura. Księga pamiątkowa dedykowana Profeso
rowi Stanisławowi Lilakowi, pod red. M . S u r d a c k i e g o ,  Lublin 2002, s. 25-33.
4 B. P o p i e l a s - S z u l t k a ,  Na styku trzech kultur -  polskiej, pomorskiej i niemiec
kiej. Dominikanie słupscy od schyłku XIII w. do początków XVI stulecia, w: IV Konfe
rencja Kaszubsko-Slowińska, pod red. H. R y b i c k i e g o ,  Słupsk 1996, s. 29-45.
3 J. W i e s i o ł o w s k i ,  Dominikanie w miastach wielkopolskich w okresie średnio
wiecza, w: Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, t. 1, pod red. 
J. K ł o c z o w s k i e g o ,  Warszawa 1975, s. 254-258.
6 P. K i e l a r ,  Dominikanie w Kamieńcu Podolskim, w: Pasterz i twierdza. Księga 
Jubileuszowa dedykowana księdzu Biskupowi Janowi Olszańskiemu ordynariu
szowi diecezji w Kamieńcu Podolskim, pod red. J. W ó l c z a ń s k i e g o ,  Kraków- 
Kamieniec Podolski 2001, s. 249-273.
7 O. M a n d z y, Excavacations o f the Dominican Convent in Kamianets-Podilsky, 
“Archaeologia Historica Polona” 10 (2000), s. 147-168.
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dość starannej korekcie książki. Jej brak sprawił, że Dariusz Karczew
ski, autor publikacji o dziejach dominikanów żnińskich, zamienił się 
w „O. Karczewskiego” (s. 8 i 37), autor monografii o architekturze 
klasztoru w Sieradzu, Andrzej Grzybkowski, poprawnie odnotowany 
w bibliografii (s. 8), zamienia się we Wstępie (s. 37) w „A. Grzybow
skiego”. Wawrzyniec ( Laurentius) Teleżyński, pod takim właśnie 
imieniem przywołany we wykazie źródeł (s. 6), w innym miejscu jest 
cytowany jako „Z. Teleżyński” (s. 42), a czasopismu „Studia Philo- 
sophiae Christianae” autor zmienił tytuł na „Studia Philosophiae” (s. 8). 
W. Koszewierskiemu zdarza się także podawać błędne informacje 
w spisie treści: podrozdział poświęcony wewnętrznej sytuacji w pro
wincji polskiej w drugiej połowie XV wieku rozpoczynający się rze
komo na stronie 53 w rzeczywistości zaczyna się na stronie 60, 
a fragment dotyczący miejsca klasztorów ruskich w prowincji polskiej 
zamiast na stronie 60 (tak w spisie treści) zaczyna się od strony 63. 
Wskazane usterki, choć widoczne, nie mogą wszak decydować o ge
neralnej ocenie przeprowadzonych przez autora analiz. Przyjrzyjmy 
się zatem zamiarom badawczym W. Koszewierskiego oraz ich reali
zacji w poszczególnych rozdziałach.

Odczytanie celu, jaki postawił przed sobą autor utrudniają sprzecz
ne deklaracje złożone przezeń we wstępie pracy. Z jednej bowiem 
strony obiecuje on czytelnikowi, że jego zamiarem jest próba „cało
ściowego oświetlenia” historii klasztorów ruskich w II połowie XV 
i początkach XVI wieku (s. 22), z drugiej zaś zapowiada, że podsta
wowym zagadnieniem, które go interesuje jest kwestia położenia 
kontraty ruskiej w prowincji polskiej oraz trwająca mniej więcej 140 
lat wewnętrzna transformacja tamtejszych klasztorów (s. 22 i 46). 
Wątpliwości budzi pierwsza z przywołanych tu zapowiedzi -  zawiera 
ona sprzeczne z rzeczywistą zawartością książki ramy chronologiczne 
(kończący pracę rok 1595 trudno wszak uznać za początek XVI wie
ku), a także nieadekwatną do jej treści sugestię, że W. Koszewierski 
przedstawi wszystkie dziedziny życia Braci Kaznodziejów z ziem 
ruskich. Choćby pobieżna lektura książki pokazuje bowiem, że wiele 
ważnych dla życia dominikańskich klasztorów problemów zostało 
przez autora zupełnie pominiętych, inne zaś zostały przedstawione 
w sposób bardzo pobieżny. Dla przykładu -  problematyką zupełnie 
niemal nieobecną w książce jest kwestia gospodarczych podstaw 
funkcjonowania konwentów ruskich, autor nie pisze także nic o dzia
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łalności inkwizycyjnej tamtejszych dominikanów, ledwie sygnalizuje 
ich aktywność duszpasterską, rezygnuje wreszcie zupełnie z przed
stawienia ich zbiorów bibliotecznych, będących przecież naturalnym 
fundamentem, na którym rozwijało się zinstytucjonalizowane szkol
nictwo oraz prywatne studium braci. Deklaracja autora mówiąca, że 
napisana przez niego praca jest próbą uchwycenia całościowego obra
zu życia dominikanów na ziemiach ruskich jest więc bez wątpienia 
przesadzona, a jeśli nawet jego zamiarem było danie takiego obrazu, 
to nie ulega wątpliwości, że cel ten nie został zrealizowany. Poza nie
zbyt precyzyjnym zaprezentowaniem celu pracy, pewnych kłopotów 
w odczytaniu zamiarów badawczych W. Koszewierskiego przysparza
ją  także stosowane przezeń często skróty myślowe, trudne niekiedy do 
odczytania. Nie wiadomo na przykład, co dokładnie miał na myśli 
autor, kiedy pisał, że charakterystyka niektórych postaci ruskich do
minikanów i odtworzenie initerarium ich zakonnego życia pozwolą 
mu „naświetlić sytuację przeżywaną przez dominikanów ruskich i po 
części polskich w konkretnym czasie” (s. 48). Zamęt w głowie czytel
nika wywołuje stwierdzenie, które mówi o tym, że prezentacja domi
nikanów należących do elity władzy kontraty ruskiej ma pełnić funk
cję „analitycznego streszczenia” danych wyjaśniających relacje po
między kontratą i prowincją (s. 49). Trudna do zrozumienia jest także 
deklaracja mówiąca o zamiarze ustalenia zmieniającego się znaczenia 
„rzeczywistości naukowych” klasztorów ruskich dla całej prowincji 
polskiej (s. 50).

Z przywołanych wyżej sprzecznych deklaracji dotyczących celu 
pracy, zaciemnionych dodatkowo nieprecyzyjnym określeniem ba
dawczych zamiarów autora oraz przesadnie skomplikowaną strukturą 
pracy, za zgodne z faktyczną zawartością książki należy uznać stwier
dzenie autora mówiące, że przedmiotem jego zainteresowań będzie 
kwestia miejsca zajmowanego przez kontratę ruską w strukturze pol
skiej prowincji dominikańskiej. Tej kwestii W. Koszewierski poświę
cił trzy obszerne rozdziały. W pierwszym z nich (lata 1456-1500) 
autor omówił proces inkorporacji klasztorów ruskich do prowincji 
polskiej po likwidacji tak zwanego Towarzystwa Peregrynantów 
i określił miejsce, jakie po tym przyłączeniu domy te zajęły w we
wnętrznej strukturze prowincji. Według W. Koszewierskiego przyłą
czenie klasztorów ruskich do prowincji polskiej napotkało na zdecy
dowany opór dominikanów z ziem ruskich. Tendencje separatystyczne
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miały znaleźć poparcie przeora największego klasztoru na Rusi, domu 
we Lwowie, którym był Mikołaj Cingulatoris. Podsycany przez niego 
opór sprawił, że zamiast szybkiej inkorporacji, przyłączenie klaszto
rów ruskich do prowincji polskiej zamieniło się w długi i skompliko
wany proces. Konflikt pomiędzy broniącymi swojej autonomii klasz
torami ruskimi a władzami prowincji polskiej miał trwać aż do śmierci 
dwóch głównych protagonistów -  przeora lwowskiego Mikołaja Cin- 
gulatorisa oraz prowincjała Jakuba z Bygdoszczy. Dopiero po ich 
odejściu miało nastąpić wyciszenie sporów, nawiązanie współpracy 
władz prowincji z dominikanami na Rusi i stopniowe włączanie klasz
torów ruskich w codzienne życie prowincji. Duża część pierwszego 
rozdziału została przez W. Koszewierskiego poświęcona na ukazanie 
znaczenia kontraty ruskiej w życiu prowincji polskiej w II połowie 
XV wieku (s. 85-124). Autor ustala w niej listę klasztorów kontraty 
ruskiej oraz ich hierarchię. Największe klasztory (Lwów, Hrubieszów, 
Bełz, Przemyśl, Łańcut, Łuck oraz Horodło) były zgromadzone na 
północnym wschodzie kontraty, w rejonie nazywanym przez W. Ko
szewierskiego „strefą prosperity”, najmniejsze zaś konwenty działały 
w jej południowo -  wschodniej części (na przykład Sambor, Smo- 
trycz, Podkamień czy Nowogródek). Pod względem liczebności klasz
tory ruskie stanowiły co prawda mniej więcej 1/3 wszystkich konwen
tów podległych władzy polskiego prowincjała, ale z uwagi na swą 
słabość nie odgrywały one w życiu prowincji większej roli. Klasztory 
kontraty ruskiej były (z kilkoma zaledwie wyjątkami) małe i z trudem 
osiągały wymagane przez zakonne ustawy minimum 12 zakonników.

W rozdziale II W. Koszewierski przybliża czytelnikowi dzieje pol
skiej prowincji dominikańskiej oraz kontraty ruskiej w latach 1500- 
1550. Autor odnotowuje w tym czasie znaczący upadek życia w pro
wincji polskiej, widoczny zwłaszcza w okresie Reformacji, która 
przyniosła całkowity upadek niektórych klasztorów oraz wyludnienie 
i ubóstwo tych domów, którym udało się przetrwać. Pewnych strat 
doznała w tym czasie także kontrata ruska. Upadły domy zlokalizo
wane w jej południowej części -  klasztory w Trembowli, Kołomyi 
oraz Smotryczu zostały zniszczone w wyniku najazdów Tatarów 
krymskich i nie udało się ich odbudować. W początkach XVI wieku 
odnowił się także konflikt pomiędzy władzami kontraty a zwierzchni
kami prowincji. Powodem tych sporów były próby narzucenia klasz
torom ruskim reformy obserwanckiej -  domy na Rusi sprzeciwiały się
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jej z wielką stanowczością. W podsumowaniu tej części pracy autor 
stwierdza, że w pierwszej połowie XVI wieku pozycja klasztorów 
ruskich w strukturach prowincji polskiej uległa wzmocnieniu.

Tendencja ta daję także obserwować w drugiej połowie XVI wieku, 
o czym autor pisze w III rozdziale swojej rozprawy (lata 1550-1595). 
W. Koszewierski eksponuje w swych rozważaniach zwłaszcza silną 
pozycję ekonomiczną konwentów ruskich -  dysponowały one stałą 
własnością ziemską, która pozwoliła im przetrwać lata kryzysu we 
względnie dobrej kondycji. Regularne dochody klasztorów ruskich 
sprawiły, że w coraz większym stopniu były one obciążane kosztami 
funkcjonowania prowincji -  kolejne kapituły nakładały na tamtejsze 
konwenty kontrybucje, których wysokość przewyższała obciążenia 
innych domów prowincji. Wzrost znaczenia klasztorów ruskich spra
wił, że pochodzący z nich zakonnicy byli coraz częściej dopuszczani 
do wysokich godności w strukturach prowincji i kierowani na za
szczytne, ale kosztowne studia zagraniczne. Skutkiem tej tendencji był 
systematyczny wzrost znaczenia konwentów ruskich, w tym zwłasz
cza domu we Lwowie, który pod koniec XVI wieku miał -  zdaniem 
autora -  zająć w prowincji miejsce zaraz po klasztorze krakowskim. 
Skutkiem rosnącej siły konwentów na Rusi miał być z kolei ponowny 
wzrost ich tendencji separatystycznych. Te ostatnie miały być wspie
rane przez grono ambitnych zakonników ruskich (na przykład Antoni
na z Przemyśla czy Jana Baścika), dla których walka o oderwanie 
konwentów ruskich od prowincji polskiej stała się niejako motywem 
przewodnim ich zakonnych karier.

O ile zaprezentowana przez W. Koszewierskiego analiza ewolucji 
jaką w ciągu mniej więcej 150 lat związku z prowincją polską prze
szły klasztory dominikańskie na Rusi zasługuje na uznanie, o tyle 
poważne wątpliwości budzą osiągnięte przez niego wyniki badań nad 
wybranymi dziedzinami życia ruskich zakonników. Autor podkreśla 
na przykład w wielu miejscach, że klasztory ruskie działały w specy
ficznych warunkach i pod wieloma względami różniły się od domów 
położonych w zachodnich kontratach prowincji: nie musiały one na 
przykład osiągać liczebności 12 braci w konwencie po to by zachować 
pełnię praw i autonomię domu zakonnego, mogły także posiadać stałą 
własność ziemską z uwagi na trudności w pozyskaniu doraźnego 
wsparcia materialnego, choćby w postaci wpływów z kwesty. 
Wszystko to bez wątpienia prawda, szkoda więc, że autor chcąc
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wzmocnić tezę o odmienności klasztorów na Rusi przyznaje im jesz
cze inne, specyficzne rzekomo dla nich cechy. Trudno zgodzić się 
z postawioną przezeń tezą, która mówi o wyjątkowych w skali pro
wincji praktykach kumulowania w klasztorach ruskich funkcji przeora 
ze stanowiskami lektora oraz kaznodziei (s. 94 i 111). Ta sprzeczna 
z zaleceniami władz zakonu praktyka miała się zdaniem autora brać 
z ogólnej słabości tych domów, ich niewielkiej liczebności oraz braku 
wykształconych elit, które byłyby w stanie obsadzić wszystkie stano
wiska wymagające wyższych studiów. Dla uzasadnienia tego poglądu 
W. Koszewierski przywołuje podobne przykłady z klasztorów w Ko
ścianie, Gdańsku, Toruniu oraz Elblągu. Nie wydaje się, aby pogląd 
ten był możliwy do zaakceptowania. Pomijając już wątpliwości zwią
zane z zaliczeniem wymienionych wyżej domów do kategorii małych 
klasztorów, wystarczy przeprowadzić kwerendę w aktach dominikań
skich kapituł generalnych, by zorientować się, że praktyka łączenia 
przez braci różnych funkcji była piętnowana przez władze zakonu 
właściwie przez całe średniowiecze, a skala tego problemu miała cha
rakter powszechny i przekraczała granice zarówno kontraty ruskiej, 
jak i prowincji polskiej. Analiza takich praktyk na terenie prowincji 
polskiej pokazała zresztą, że nadużyć tych dopuszczano się we 
wszystkich konwentach, nie wyłączając nawet stołecznego klasztoru 
św. Trójcy w Krakowie8. Wątpliwości budzą także niektóre wypowie
dzi W. Koszewierskiego na temat roli, jaką w życiu konwentów do
minikańskich na Rusi odgrywali zakonnicy zajmujący się działalno
ścią kaznodziejską. Nie jest możliwe do zaakceptowania jego twier
dzenie mówiące, że specyfiką kontraty ruskiej była wielość występu
jących na jej terenie, zwłaszcza zaś we Lwowie, tak zwanych kazno
dziejów Językow ych” (s. 112-113), gdyż na dobrą sprawę w każdym 
klasztorze zlokalizowanym w dużym (jak na warunki średniowiecza) 
mieście mamy do czynienia z równoczesnym występowaniem kazno
dziejów polsko i niemieckojęzycznych. Zdumiewające jest stwierdze
nie, iż o wysokiej pozycji kaznodziejów w życiu konwentów domini
kańskich świadczy fakt, że w aktach kapituł prowincji polskiej ich 
imiona odnotowywano wraz z przydomkami -  według W. Koszewier
skiego takiego „zaszczytu” mieli dostępować (a i to nie zawsze) wy

Na ten temat zob.: K. Kaczmarek, Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie 
średniowiecza, Poznań 2005, s. 80-82 i 147-148.
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łącznie zakonnicy należący do elity prowincji (s. 113). Supozycja ta 
jest po prostu nieprawdziwa, o czym przekonuje choćby pobieżna 
lektura akt kapituł prowincjalnych polskich dominikanów. Trudne do 
zaakceptowania jest także twierdzenie, że choć kaznodzieje z ziem 
ruskich mieli autorytet w poszczególnych klasztorach, to nie włączali 
się w ich wewnętrzne sprawy, a z uwagi na dużą ruchliwość nie byli 
oni w szczególny sposób związani z kontratą. Poza brakiem we
wnętrznej logiki w tym wywodzie opory w jego zaakceptowaniu wy
wołuje wcześniejsza o kilka wierszy wypowiedź autora, który stwier
dza szczerze, że choć mobilność dominikańskich kaznodziejów była 
duża, to tak naprawdę nie wiadomo jak długo pozostawali oni w jed
nym miejscu (s. 114). Skoro nie da się tego ustalić, to skąd autor wie, 
że na przeszkodzie w nawiązaniu mocniejszych więzi z poszczegól
nymi konwentami stało ich „zbyt częste” przenoszenie pomiędzy 
klasztorami ? W. Koszewierski poświęcił wiele miejsca na omówienie 
problemu kształcenia braci w kontracie ruskiej (s. 97-108). Za cen
tralny ośrodek studiów na jej obszarze uznał klasztor we Lwowie; 
stwierdził też, że poza tym ośrodkiem szkolnictwo dominikańskie na 
ziemiach ruskich było słabo rozwinięte i nie dorównywało poziomem 
tym studiom, które działały w zachodnich kontratach prowincji. Duży 
wpływ na życie naukowe w kontracie ruskiej mieli też wywierać pro
wincjałowie, którzy w zależności od stanu stosunków pomiędzy nimi 
a władzami kontraty mieli sterować asygnacjami pochodzącymi z tych 
terenów wykładowców oraz studentów. Mimo, że autor włożył wiele 
wysiłku w odtworzenie systemu szkolnego, jaki w II połowie ukształ
tował się na terenie kontraty ruskiej, do jego wypowiedzi w tej kwestii 
należy zgłosić szereg zastrzeżeń. W pierwszej kolejności należy od
rzucić zaproponowaną przezeń typologię szkół dominikańskich. Z nie
znanych bliżej powodów W. Koszewierski rozróżnia od siebie stu
dium oraz szkołę konwentualną (s. 107). Zasadniczy sprzeciw budzi 
także odtworzona przezeń struktura dominikańskich szkół partykular
nych. Jego zdaniem szkoły partykularne powstały dopiero w XV wie
ku i zastąpiły istniejące wcześniej szkoły artium, naturalium i theolo- 
giae. Obok nich miały w XV wieku istnieć osobne „międzyklasztome” 
szkoły gramatyki, logiki oraz muzyki. Jakby tego było mało w Zakoń
czeniu pracy (s. 279) autor stwierdza, że studium działające w klaszto
rze lwowskim było „partykularnym, tj. międzykonwentualnym stu
dium dla młodzieży zakonnej”, aby zaraz w następnym akapicie na tej
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samej stronie wymienić obok siebie trzy różne typy szkół: konwentu
alne, międzyklasztome i partykularne. Choć organizacja szkolnictwa 
dominikańskiego w okresie średniowiecza posiada bardzo obszerną 
literaturę przedmiotu, w żadnym ze znanych mi opracowań nie wystę
puje typologia zaproponowana przez W. Koszewierskiego. Owszem, 
struktura szkół Braci Kaznodziejów i przepisy dotyczące kształcenia 
profesów były dość skomplikowane, zasady te nie były jednak aż tak 
bardzo zawikłane, jak to przedstawia autor recenzowanej pracy. Gene
ralnie rzecz biorąc szkoły dominikańskie działały w okresie średnio
wiecza na trzech poziomach: każdy klasztor musiał prowadzić nowi
cjat i konwentualną szkołę teologii, do której uczęszczali prawie 
wszyscy (wyjątki od tej reguły były bardzo nieliczne) profesi. 
W II połowie XIII wieku i pierwszych latach stulecia XIV ukształto
wał się w zakonie dominikańskim system szkół partykularnych, obej
mujący studia logiki (artium), filozofii (naturarum) oraz teologii. 
Szkoły te organizowano w wybranych klasztorach, a naukę do nich 
kierowano wybranych, najzdolniejszych, zakonników z kilku okolicz
nych domów. Do szkół o charakterze partykularnym należały także 
studia o charakterze językowym oraz muzycznym, choć nie były one 
tak powszechne, jak trzy wcześniej wymienione typy -  studia języko
we organizowano w wybranych prowincjach, takich, które miały kon
takt z terenami misyjnymi i musiały regularnie kształcić potrzebnych 
im misjonarzy. Na szczycie dominikańskiego systemu szkolnego stały 
tak zwane Studia Generalia, w których wykładano teologię na pozio
mie wyższym, kształcono lektorów na potrzeby szkół konwentualnych 
i promowano zakonnych bakałarzy oraz magistrów in sacra pagina9. 
System ten naturalnie ewoluował w czasie -  w XV wieku zamiast 
pobierać nauki w partykularnych szkołach logiki i filozofii bracia 
coraz chętniej podejmowali studia na wydziałach artium ówczesnych 
uniwersytetów; w stuleciu XVI zaś (o czym zresztą autor informuje 
czytelnika) zniesiono obowiązek prowadzenia nowicjatów przez 
wszystkie klasztory, a kandydatów na profesów zgromadzono w kilku 
dużych i dysponujących dobrym zapleczem naukowym konwentach. 
Nie ma więc uzasadnienia typologia zastosowana przez W. Kosze
wierskiego, który podzielił szkoły dominikańskie na konwentualne,

9 Por. najnowszą syntezę dominikańskiego systemu szkolnego M. M. M u 1 c h a h e y, 
,,First the Bow is bent in Study... ”. Dominican Education before 1350, Toronto 1998.
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partykularne, międzyklasztome, międzykonwentualne i generalne, gdyż 
to właśnie szkoły partykularne miały charakter „międzyklasztomy” 
(„międzykonwentualny”), co oznacza, że organizowano je  dla zaspo
kojenia potrzeb edukacyjnych kilku sąsiadujących ze sobą domów 
zakonnych. Autor wskazuje także na niski poziom nauczania w szko
łach zlokalizowanych w klasztorach kontraty ruskiej i dowodzi, że 
nawet największy z tamtejszych domów, klasztor we Lwowie odsta
wa! pod tym względem od najważniejszych ośrodków szkolnych pro
wincji. Dowodem na to ma być skromny zakres programowy tamtej
szej szkoły, fakt nadawania przez nią wyłącznie tytułów lektora ar- 
tium oraz magistra studentów z pominięciem stopnia lektora teologii. 
Ponieważ miałem już okazję wypowiadania się w kwestii zakresu 
programowego studium lwowskiego, w tym miejscu pozwolę sobie 
ustosunkować się do problemu nadawania przez szkołę we Lwowie 
przywołanych przez autora tytułów naukowych. Argument przywoła
ny przez W. Koszewierskiego opiera się na podwójnym nieporozu
mieniu. Po pierwsze określenia typu „lektor artium” czy „magister 
studentów” nigdy nie były przez dominikanów używane w znaczeniu 
stopni naukowych. Stosowano je w znaczeniu funkcji (stanowisk) 
nauczycielskich przypisanych do określonych typów szkół. Przyjmo
wanie, że należy pod nimi rozumieć tytuły naukowe jest niesłuszne 
i trudno tym samym używać argumentu, ze jakaś szkoła mogła 
(lub też nie mogła) ich nadawać na oznaczenie miejsca takiego stu
dium w hierarchii wszystkich ośrodków naukowych istniejących na 
terenie danej prowincji. Nie można także deprecjonować rangi stu
dium lwowskiego, dowodząc, że nie mogło ono promować lektorów 
teologii. Owszem, nie mogło, ale taki stan rzeczy wynikał z tego, że 
szkoła we Lwowie nie posiadała w okresie średniowiecza uprawnień 
Studium Generalnego. Trudno więc czynić jej zarzut, że nie robiła 
czegoś, czego w świetle obowiązujących wówczas zasad robić po 
prostu nie miała prawa. Pewnych uzupełnień domagają się także usta
lenia W. Koszewierskiego dotyczące prozopografii elity władzy 
kontraty ruskiej. Na przykład przeor lwowski Albert, następca Miko
łaja Cingulatorisa, zwolennik ścisłego zespolenia klasztorów ruskich 
z prowincją, reformator klasztoru we Lwowie i twórcza tamtejszego 
studium partykularnego, to zapewne późniejszy prowincjał Albert
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z Siecienia (s. 75-76)10. Pochopna wydaje się także rezygnacja ze zi
dentyfikowania występującego w źródłach w latach 80-tych.XV wie
ku przeora lwowskiego Bartłomieja Institorisa z Węgier z bratem Bar
tłomiejem występującym na wykazie członków konwentu lwowskiego 
w roku 1462 (s. 76). Autor rozważa co prawda taką możliwość, ale 
ostatecznie dystansuje się od niej, uznając za zbyt ryzykowne zidenty
fikowanie tych osób wyłącznie na podstawie kryterium imionowego, 
choć to samo kryterium imionowe nie przeszkodziło mu kilka stron 
wcześniej zidentyfikować przeora Macieja Goszcza (1465-przed 1470) 
z jakimś bratem Maciejem, byłym przeorem z roku 1453 (s. 69-70).

Nie ulega wątpliwości, że W. Koszewierski podjął się napisania 
pracy bardzo potrzebnej. Historia ruskich klasztorów dominikańskich 
w okresie ich związków z prowincją polską była tematem zapozna
nym i dobrze się stało, że pojawiła się praca, która tą dotkliwą lukę 
w historiografii stara się zapełnić. Nie da się jednak ukryć, że recen
zowana rozprawa zawiera sporą liczbę braków, nieścisłości i błędów, 
które w istotny sposób deprecjonują wielki niewątpliwie nakład pracy, 
jaki autor włożył w jej napisanie.

KRZYSZTOF KACZMAREK -  dr hab., pracuje w Zakładzie Historii Średnio
wiecznej w Instytucie Historii UAM w Poznaniu. Zajmuje się dziejami średnio
wiecznego Kościoła (zwłaszcza zakonem dominikańskim) oraz historią średnio
wiecznego szkolnictwa.

10 K. K a c z m a r e k ,  A lb e r t  z  S ie c ie n ia  (?  -  1 5 0 2 ). Z  b a d a ń  n a d  e l i tą  in te le k tu a ln ą  
p o ls k ie j  p r o w in c j i  d o m in ik a n ó w  w  X V  w ie k u , w: S c r ip tu r a  c u s to s  m e m o r ia e . P r a c e  
h is to r y c z n e , red. D. Z y d o r e k, Poznań 2001, s. 156-159.
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