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MARTA CZY¯AK
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Oddzia³ Zbiorów Specjalnych

Micha³ Koza, syn Andrzeja z Domas³awia, pleban w S³upcy
w latach 1439-1447.
Wypisy z akt oficjalatu gnienieñskiego
Micha³ Koza Son of Andrzej of Domas³aw, Parson at S³upca in the Years 1439-1447.
Excerpts from the Acts of the Gniezno Officialate

Inspiracj¹ do powstania poni¿szego tekstu by³a postaæ Micha³a Kozy, syna
Andrzeja z Domas³awia, najpierw notariusza konsystorza i wikariusza katedry
gnienieñskiej, potem plebana kocio³a w. Wawrzyñca w nale¿¹cej do biskupów
poznañskich S³upcy1. Akta oficjalatu gnienieñskiego wyj¹tkowo bogato owietlaj¹ jego dzia³alnoæ notarialn¹  by³ pisarzem dwóch ksi¹g konsystorskich,
z jego dowiadczenia notarialnego wynika³a zreszt¹ troska o wpisanie do ksi¹g
konsystorza najwa¿niejszych dyspozycji osobistych (dwukrotnie z³o¿onego przed
s¹dem oficja³a testamentu czy zeznania o oddaniu w dzier¿awê browaru w S³upcy) czy te¿ o wystawienie przez kancelariê konsystorza dokumentu potwierdzaj¹cego legat dla kocio³a w S³upcy. W sprawach, jakie prowadzi³ przed s¹dem
oficja³a w obronie beneficjum parafialnego i zapisów testamentowych na rzecz
koñczonej w³anie gotyckiej fary, przewijaj¹ siê s³upeccy mieszczanie i duchowni, przywo³ani zostali tak¿e jego dwaj, mo¿e mniej gorliwi poprzednicy, plebani.
W artykule chcê zatem przedstawiæ jego sylwetkê na tle jego poprzedników i na1
S³upca, miasto biskupie w powiecie pyzdrskim, Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski – dalej
cytujê: KDW – wyd. [I. Zakrzewski], F. Piekosiñski, A. G¹siorowski [i inni], t. I-XI, Poznañ 1877-1999, tu t. I, nr 517, 1282 r.: de villa nostra Slupcza. Bardzo dziêkujê pracownikom Instytutu Historii PAN w Poznaniu za udostêpnienie materia³ów S³ownika historyczno-geograficznego Wielkopolski w redniowieczu dotycz¹cych S³upcy (dalej cyt.: materia³y SHGW); Dzieje S³upcy, red. B.
Szczepañski, Poznañ 1996, s. 10-12, 46-68. Biogram Micha³a: A. G¹siorowski, Notariusze publiczni w Wielkopolsce schy³ku wieków rednich. Katalog admisji w Gnienie i w Poznaniu 1420-1500,
Poznañ 1993; M. Czy¿ak, Wikariusze katedry gnienieñskiej jako plebani w 1 po³owie XV wieku, [w:]
Koció³ i duchowieñstwo w redniowiecznej Polsce i na obszarach s¹siednich, red. R. Biskup, A. Radzimiñski, Toruñ 2013 (w druku).
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stêpcy. Prezentacjê tê zakoñcz¹ wypisy z akt konsystorskich ukazuj¹ce jego osobiste decyzje (rezygnacjê z wykonywania zawodu notariusza, testament) i jego
dzia³alnoæ jako plebana w S³upcy.
Prawo patronatu kocio³a w. Wawrzyñca w S³upcy, wspominanego w ród³ach od 1296 r., ale fundowanego najprawdopodobniej jeszcze przed lokacj¹
miasta (1290), nale¿a³o do biskupów poznañskich2. Koció³ by³ jednoczenie
siedzib¹ dziekana dekanatu s³upeckiego w archidiakonacie gnienieñskim3.
Murowan¹, góruj¹c¹ nad miastem farê wzniesiono w pierwszej po³owie XV w.
w dwóch etapach: najpierw powsta³ prosto zamkniêty chór nakryty gwiadzistym
sklepieniem, z zakrysti¹ i empor¹, ukoñczony najprawdopodobniej w latach
dwudziestych stulecia – na ten czas datowana jest grupa Ukrzy¿owania z ³uku
têczowego. Inicjatorem budowy wi¹tyni by³by zatem biskup Andrzej £askarzewic z Gos³awic. Trójnawowy halowy korpus kocio³a ukoñczono na pocz¹tku lat
czterdziestych XV w., w pierwszych latach pontyfikatu Andrzeja z Bnina, o czym
wiadcz¹ przypadaj¹ce na ten okres fundacje piêciu o³tarzy nale¿¹cych do rady
miejskiej, mieszczan i bractw cechowych4. S³upca, obdarzona przywilejami królewskimi i biskupów poznañskich, by³a w tym czasie miastem o zamo¿nym
mieszczañstwie i dobrze rozwiniêtej organizacji cechowej – w XV w. osi¹gnê³a
szczyt swego gospodarczego rozwoju5. Przy kociele funkcjonowa³a szko³a parafialna: in eadem area plebanali est modo situata domus vicarialis […] et domus
scholae, prowadzona najprawdopodobniej przez absolwentów Akademii Krakowskiej6. W latach 1441-1447 naucza³ tu Marcin ze S³upcy († 1462), mistrz
sztuk wyzwolonych, potem doktor dekretów i profesor Akademii, poeta ³aciñski,
autor m.in. epitafium ku czci biskupa Andrzeja £askarzewica: Epitaphium La2
KDW II, nr 747, 1296 r.: domino Waltero plebano de Slupza, nr 662, 1290 r., nr 757, 1296
r.: Capellano ibidem [in Slupcza] duos mansos liberos nomine dotis condonantes (Materia³y
SHGW); Jana £askiego
Liber beneficiorum archidiecezji gnienieñskiej, wyd. J. £ukowski,
t. I-II, Gniezno 1880-1881 (dalej cyt.: LB), tu: LB I, s. 305-312, s. 305: … ecclesia parrochialis
murata, tituli S. Laurentii, de iurepatronatus et praesentandi reverendissimi domini episcopi Posnaniensis. Prawo udzielania plebanom instytucji kanonicznej nale¿a³o do arcybiskupów gnienieñskich, zob. np. Bullarium Poloniae, wyd. S. Kura, I. Su³kowska-Kura, t. I-VII, Romae 1982 
Romae-Lublini 1988-2006 (dalej cyt.: BP), tu: BP VI, nr 1568.
3
KDW VI, nr 331, przyp. 2: Miko³aj dziekan s³upecki 1393 r., wystêpuje tak¿e w latach 1398-1399 (KDW III, nr 2006, KDW VI, nr 368).
4
O farze w S³upcy zob. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. V, z. 8, oprac. J. Eckhardtówna,
J. Orañska, Warszawa 1952, s. 21; Dzieje S³upcy, s. 66; J. Kowalski, Gotyk wielkopolski. Architektura sakralna XIII-XVI wieku, Poznañ 2010, s. 250-255, zw³aszcza przyp. 146; LB I, s. 306-310.
5
Dzieje S³upcy, s. 57-62.
6
LB I, s. 305; Dzieje S³upcy, s. 63-66, s. 64: w pierwszej po³owie XV w. studiowa³o na
Uniwersytecie Krakowskim 15 mieszczan ze S³upcy, wród nich Jan, syn Miko³aja, mistrz teologii, erudyta i jeden z pierwszych humanistów, autor komentarza do Metafizyki Arystotelesa i kazañ, rektor Uniwersytetu w latach 1452-1453, 1476-1477, zob. Z. Siemi¹tkowska, Jan ze S³upczy,
[w:] Polski s³ownik biograficzny (dalej cyt.: PSB), tu PSB 10 (1962-1964), s. 476-478.
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scarii (1445)7. Micha³ z Domas³awia po¿ycza³ mu  jak wynika z zapiski z 1447 r.
– pieni¹dze8.
Przedstawienie chronologii s³upeckich plebanów w pierwszej po³owie XV w.
chcê rozpocz¹æ od Micha³a z Domas³awia ze wzglêdu na zapiski w aktach konsystorza zwi¹zane z jego osob¹ i wspominaj¹ce jeszcze jego poprzedników.
Micha³ w 1440 i 1445 r. zakoñczy³ ugodami spory z witrykami swojej parafii
o legat kap³ana Piotra ze S³upcy i z rad¹ miasta S³upcy o ziemie folwarczne, oba
toczone jeszcze przez poprzednich plebanów: Andrzeja Kruszyñskiego i Stanis³awa ze rody9. Ze wzglêdu na swoj¹ ugodow¹ postawê potrafi³ znaleæ modus
vivendi z rad¹ miejsk¹ i witrykami, odpowiedzialnymi za gromadzenie i przechowywanie maj¹tku przeznaczonego na potrzeby kocio³a oraz zarz¹dzanie nim –
co znalaz³o odbicie w ekonomicznym wzrocie parafii i jej infrastruktury, przede
wszystkim w pomylnym ukoñczeniu budowy fary10. Andrzej, syn Boguszy
z Kruszyna, d³ugoletni pisarz ksi¹g konsystorza gnienieñskiego, notariusz kapitu³y, na koniec notariusz arcybiskupa, by³ plebanem w latach 1425-143311, Stanis³aw, syn Stefana ze rody, ze redzko-poznañskiej rodziny Pacierzów – najprawdopodobniej w latach 1433-1439 (chronologia oparta na wystêpowaniu jego
poprzednika i nastêpcy)12. Na koniec zamieni³ parafiê w S³upcy na parafiê w Zagórowie z Micha³em z Domas³awia13. Micha³, kapelan biskupa Andrzeja Bniñskiego,
pe³ni³ funkcjê plebana w latach 1439-144714. Po jego mierci w drugiej po³owie
1447 lub w 1448 r. parafiê obj¹³ Wojciech Kukla (Kuk³a), syn Andrzeja z Gnie7
K. Weyssenhoff-Bro¿kowa, Marcin ze S³upcy, [w:] PSB 19 (1974), s. 573; N. Giereñ, Dzieje
S³upcy (materia³y wybrane), S³upca 1988, s. 41-42; Dzieje S³upcy, s. 63.
8
Gniezno, Archiwum Archidiecezjalne, sygn. ACons. A (dalej cyt.: A) 28, k. 14, 2 II 1447:
mistrz Marcin ze S³upcy zezna³, ¿e jest winny 5 florenów wêgierskich Micha³owi plebanowi
w S³upcy do w. Jana Chrzciciela.
9
A 21, k. 17, 21 I 1440: Micha³ z Domas³awia przekaza³ w zarz¹d witrykom swego kocio³a
³an ziemi per bone memorie dominum Petrum presbiterum de Slupcza pro missa matura decantanda testamentaliter legato et quem mansum agri predecessores sui videlicet Andreas Croszynsky et
Stanislaus de Sroda occupaverant – – dictumque agrum vitricis ecclesie ibidem dimisit et comisit
pro ipsa missa matura disponendum; A 26, k. 83v, 18 VI 1445 = LB I, s. 306, przyp. 1: propter
certas causas maxime discordias et pericula plura per predecessorem eiusdem plebani dominum
Andream Croszensky facta – –.
10
O zadaniach witryków w parafii zob. E. Winiowski, Parafie w redniowiecznej Polsce.
Struktura i funkcje spo³eczne, Lublin 2004, s. 175-187.
11
KDW V, nr 417, 10 VII 1425; „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kocielne” 56 (1988), s. 266,
nr 23, 30 IV 1431 r. – ostatnia wzmianka, ale plebanem by³ pewnie do mierci po 2 V 1433 r.
(Gniezno, Archiwum Archidiecezjalne, sygn. ACap. B 14 – dalej cyt.: B 14 – k. 147v).
12
KDW IX, nr 1278, przyp. 4; Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta,
wyd. B. Ulanowski, t. I-II, Kraków 1894-1902 (dalej cyt.: Acta capitulorum), tu: t. II, nr 303.
13
KDW X, nr 1696, Kalisz, 9 XII 1444. Ze wzglêdu na niezgodnoæ daty z itinerarium
wystawcy i wystêpowaniem Micha³a jako plebana w S³upcy wydawcy sugeruj¹, ¿e dokument móg³
byæ tylko próbk¹ kancelaryjn¹.
14
A 20, k. 149, 10 XI 1439; A 28, k. 51v, 22 IV 1447.
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zna, notariusz arcybiskupa gnienieñskiego Wincentego Kota i pleban w Kwieciszewie, zmar³y w 1460 r.15 Wojciech uczestniczy³ w staraniach o godnoæ
kardynalsk¹ dla arcybiskupa: wys³any w kwietniu 1448 r. jako pose³ do Rzymu,
mia³ odebraæ w Norymberdze futra i inne kosztownoci przeznaczone dla papie¿a i kardyna³ów. Na miejsce spotkania przyby³ jednak za wczenie, a s¹dz¹c, ¿e
kupcy odes³ali towar do Rzymu, pospieszy³ do Wiecznego Miasta. Tu zasta³a go
wiadomoæ o mierci arcybiskupa († 14 VII 1448), wróci³ wiêc wraz z Jakubem
Kotem, dziekanem gnienieñskim, bratem zmar³ego, do kraju. Papie¿ i kardyna³owie domagali siê póniej dostarczenia obiecanych darów16.
W przebiegu kariery kocielnej s³upeckich plebanów w pierwszej po³owie
XV w. mo¿na zauwa¿yæ pewn¹ prawid³owoæ. Wszyscy: Andrzej z Kruszyna,
Stanis³aw ze rody, Micha³ z Domas³awia i Wojciech Kuk³a, byli notariuszami
publicznymi, Andrzej z Kruszyna i Micha³ z Domas³awia – notariuszami konsystorza gnienieñskiego i pisarzami ksi¹g konsystorskich, Andrzej czterech: A 3 (1412),
A 4 (1414), A 5 (1415) i A 6 (1416); Micha³ dwóch: A 17 (1436), A 20 (1439).
Andrzej z Kruszyna pe³ni³ równoczenie funkcjê notariusza kapitu³y gnienieñskiej (1412-1422), by³ tak¿e wikariuszem katedry gnienieñskiej (1412-1420), na
koniec awansowa³ na dwór arcybiskupi: zosta³ pisarzem Wojciecha Jastrzêbca
(1425) i podkanclerzym jego dworu (1429-1432). Parafiê w S³upcy otrzyma³ ju¿
jako notariusz arcybiskupa17. Wojciech Kuk³a pe³ni³ funkcjê pisarza biskupa
poznañskiego Stanis³awa Cio³ka (1437) i arcybiskupa gnienieñskiego Wincentego Kota (1440-1448)18. Micha³ z Domas³awia zosta³ w 1440 r. nazwany kapelanem biskupa poznañskiego Andrzeja z Bnina19.
Trzeba dodaæ, ¿e pisarzem biskupów poznañskich by³ tak¿e jeden z trzech
znanych czternastowiecznych plebanów: Gerlib, pleban s³upecki w 1306 r., kanonik poznañski i scholastyk gnienieñski, oficja³ arcybiskupa Janis³awa
(1320)20.
Parafia w S³upcy by³aby zatem wynagrodzeniem dla notariuszy biskupów
poznañskich i arcybiskupów gnienieñskich, byæ mo¿e obaj hierarchowie wspó³dzia³ali w jej obsadzaniu. Plebanem najbardziej zas³u¿onym dla s³upeckiej para15
A 29, k. 5, 17 I 1449; BP VI, nr 1568, 11 XII 1460: suplika Miko³aja, syna Dobies³awa
z Przywieczerzyna, o parafiê w S³upcy wakuj¹c¹ po mierci Wojciecha Kuk³y.
16
Acta capitulorum II, nr 450-451, 453; S. Hain, Wincenty Kot prymas Polski 1436-1448,
Poznañ 1948, s. 196.
17
Acta capitulorum II, nr 189, 15 III 1425: po raz pierwszy wspomniany jako notariusz arcybiskupa; KDW V, nr 417, 10 VII 1425: pierwszy raz wyst¹pi³ jako pleban w S³upcy.
18
KDW X, nr 1427, przyp. 7, nr 1518, 1569, 1578, KDW XI, nr 2019.
19
A 21, k. 44v, 26 II 1440.
20
KDW II, nr 901 (materia³y SHGW); KDW VI, nr 91; krótkie biogramy: J. Bieniak, Wielkopolska, Kujawy, ziemie ³êczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia pañstwowego w latach
1300-1306, Toruñ 1969, s. 189, przyp. 514; A. G¹siorowski, I. Skierska, redniowieczni oficja³owie gnienieñscy, „Roczniki Historyczne” 61 (1995), s. 73.
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Gniezno, Archiwum Archidiecezjalne, sygn. ACons. A 27, k. 91r. Wypisy, dokument nr 3.
Fot. £ukasz Krucki
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fii by³ z pewnoci¹ Micha³ Koza z Domas³awia21. Pochodzi³ z drobnej wiceurzêdniczej szlachty, jego bliski krewny, Jan Koza z Domas³awia by³ wicewojewod¹
gnienieñskim (1416-1423) i wicepodsêdkiem kcyñskim (1432), wczeniej pomaga³ w rozgraniczeniach wsi kapitu³y gnienieñskiej (1413), zosta³ te¿ nazwany domownikiem oficja³a Miko³aja Strzeszkowca (1417)22. Maciej Koza sprawowa³ urzêdy wicechor¹¿ego kcyñskiego (1432-1433) i wicesêdziego kcyñskiego
(1434-1442)23.
Micha³ w 1429 r. wpisa³ siê do gnienieñskiej ksiêgi admisji notariuszy
publicznych i zyska³ prawo do wykonywania zawodu na terenie archidiecezji.
W 1436 r. by³ notariuszem konsystorza24. Najpierw gromadzi³ beneficja kocielne:
wikariê gnienieñsk¹ (1436), o³tarz w katedrze poznañskiej (1436) i gnienieñskiej
(1438), wszystkie trzy z prezenty Miko³aja Górki, kanclerza poznañskiej kapitu³y
katedralnej i kanonika gnienieñskiego, fundatora wspomnianych o³tarzy25. Jednak
po objêciu parafii w S³upcy, 10 listopada 1439 r. zrezygnowa³ z wykonywania zawodu notariusza, aby  jak wyjania³  zapewniæ parafianom lepsz¹ opiekê duszpastersk¹. W dobie czêstej kumulacji parafii z innym beneficjum (na podstawie
³atwej do uzyskania dyspensy papieskiej) i traktowania jej jako ród³a dochodu,
a nawet wydzier¿awiania innemu duchownemu, by³a to postawa odosobniona26.
Dwukrotnie zadba³ o wpisanie do akt konsystorza gnienieñskiego swego
testamentu, w którym wyznacza³ egzekutorów i upowa¿nia³ ich do rozporz¹dzania swym maj¹tkiem dla zbawienia duszy: de omnibus rebus suis quibuscunque
disponendi et pro anima sua convertendi. Druga wersja testamentu o nieco
zmienionej formie ucila³a, ¿e legaty pro anima powinny zostaæ przeznaczone
na cele dobroczynne i dzie³a pobo¿noci: pro anima sua in pyos usus pauperum
et opera pyetatis27. W obu przypadkach egzekutorami swej ostatniej woli czyni³:
21
Domas³aw, parafia Juncewo, dzi czêæ miasta Damas³awek, powiat Kcynia (materia³y
SHGW); KDW X, nr 1401, przyp. 22; J. Karczewska, W³asnoæ szlachecka na pograniczu wielkopolsko-kujawskim w pierwszej po³owie XV wieku, Kraków 2010, s. 252-253; Micha³ z przydomkiem Koza np. A 19, k. 104v, 8 VII 1438.
22
A. G¹siorowski, Urzêdnicy wielkopolscy 1385-1500. Spisy, Poznañ 1968, s. 102, C 30,
s. 118, C 320; B 14, k. 41r; A 6, k. 157r.
23
A. G¹siorowski, Urzêdnicy wielkopolscy, s. 119, C 342, s. 118, C 314.
24
Ten¿e, Notariusze publiczni w Wielkopolsce schy³ku wieków rednich. Katalog admisji
w Gnienie i w Poznaniu 1420-1500, Poznañ 1993, s. 47, nr 403; KDW X, nr 1401.
25
KDW V, nr 570, 28 I 1436, nr 571, 26 II 1436, nr 616, 18 IV 1438; J. Nowacki, Dzieje
archidiecezji poznañskiej, t. I-II, Poznañ 1959-1964, t. I, s. 331.
26
A 20, k. 149r (zob. ni¿ej: Wypisy z akt oficjalatu gnienieñskiego); por. S. Hain, Wincenty
Kot, s. 42-44, 115-117; G. Ry, Jan Hus wobec kryzysu Kocio³a doby wielkiej schizmy, Kraków
2000, s. 74-78. O dzier¿awieniu parafii i kumulacji jej z innym beneficjum zob. I. Skierska, Pleban
w pónoredniowiecznej Polsce, [w:] Kolory i struktury redniowiecza, red. W. Fa³kowski, Warszawa 2004, s. 176-180; M. Czy¿ak, Wikariusze katedry gnienieñskiej jako plebani (w druku).
27
A 20, k. 151v, 2 XII 1439 (zob. Wypisy); A 21, k. 17, 27 I 1440; M. Czy¿ak, „Volens de bonis
et rebus suis sibi a Deo collatis anime sue saluti providere”. Testamenty kanoników i wikariuszy
gnienieñskich w pierwszej po³owie XV wieku, „Roczniki Historyczne” 76 (2010), s. 107, 120, 130.
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Sêdziwoja z Czechla, kanonika gnienieñskiego i prepozyta kolegiaty w. Jerzego28, Marcina z Goliny wicedziekana29 (którego jurysdykcji podlega³ jako wikariusz katedry gnienieñskiej) oraz burmistrza S³upcy i witryków swego kocio³a,
co wiadczy o szacunku i zaufaniu, jakim darzy³ spo³ecznoæ miejsk¹.
Zajmowa³ siê introligatorstwem, np. w 1440 r. oprawi³ dwie ksiêgi Wojciechowi z Podolina, które ten zastawi³ u niego, przy czym drug¹ z nich (lectura
Prisciani metrici) zatrzyma³ w nagrodê za wykonane prace introligatorskie30.
W tym samym roku kupi³ od burmistrza Gniezna Miko³aja Kota ksiêgê o wartoci
czterech grzywien31. W 1443 r., mo¿e pod wp³ywem mistrza Marcina ze S³upcy
i atmosfery kszta³towanej przez miejscow¹ szko³ê parafialn¹, zapisa³ siê na
Uniwersytet Krakowski i wniós³ pe³n¹ op³atê, nie uzyska³ jednak tytu³u baka³arza32.
Od pocz¹tków 1445 r. prowadzi³ w konsystorzu gnienieñskim sprawy
o realizacjê legatów testamentowych na rzecz kocio³a, np. we wrzeniu 1445 r.
przeciw Franciszce wdowie po Janie, synu Teodoryka ze S³upcy, o 11 grzywien,
które zmar³y legowa³ plebanowi: wdowa zobowi¹za³a siê dop³aciæ dwie grzywny do przekazanego ju¿ wczeniej plebanowi browaru; w styczniu 1446 r. przeciw Tomaszowi kunierzowi, burmistrzowi S³upcy o 10 grzywien legowanych
przed 20 laty przez zmar³ego Niklosa Frelicha sukiennika pro missa matura
w dni wi¹teczne oraz o 13 grzywien legowanych przed 16 laty przez Piotra kap³ana ze S³upcy pro missa matura33. W kwietniu 1446 r. procesowa³ siê o legat
Wojciecha z Powidza  i w efekcie uzyska³ p³aszcz o wartoci czterech grzywien,
sukniê, kodeks z Regula pastoralis w. Grzegorza papie¿a i 10 sk³adek z kazaniami wielkopostnymi34.
Sêdziwój, syn Budka z Czechla herbu Korab, mistrz sztuk Uniwersytetu Krakowskiego 1429 r.,
baka³arz formatus teologii Uniwersytetu Paryskiego 1444 r., kanonik gnienieñski 1432-1458,
prepozyt kolegiaty w. Jerzego na zamku gnienieñskim 1436-1458, wikariusz generalny 1449-1452, prepozyt klasztoru kanoników regularnych w K³odawie 1459-1476, zm. 1476 r. [J. Wiesio³owski, Sêdziwój z Czech³a (1410-1476). Studium z dziejów kultury umys³owej Wielkopolski,
„Studia ród³oznawcze” 9 (1964), s. 76-104; W. Drelicharz, Sêdziwój z Czechla, [w:] PSB 36
(1995-1996), s. 394-399; M. Czy¿ak, Kapitu³a katedralna w Gnienie w wietle metryki z lat 1408-1448, Poznañ 2003, s. 390-391].
29
Marcin z Goliny, wikariusz gnienieñski 1433-1442, wicedziekan 1439-1442, zm. przed 31
VII 1442 r.: A 15, k. 17 (1433), A 20, k. 130v (1439), A 23, k. 115r (1442).
30
KDW X, nr 1524; A 22, k. 30v, 28 IV 1441. Najprawdopodobniej by³ to utwór Eberharda
Hispaniensis Tractatus metricus, tj. wierszowany komentarz do dzie³a Prisciana, Institutionum
grammaticarum libri XVI, zob. Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum, qui in
Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, vol. III, oprac. M. Kowalczyk [et al.], Wratislaviae
1984, s. 124-125.
31
A 21, k. 13v, 27 I 1440.
32
Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508, t. I-II, wyd. A. G¹siorowski, T. Jurek,
I. Skierska, Kraków 2004, t. I, s. 200: Michael Andree de Domaslaw dt tt [43h/090].
33
A 26, k. 134v, A 27, k. 2v.
34
A 27, k. 55 (6 IV 1446), k. 61v (2 V 1446), k. 67 (9 V 1446).
28
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W czerwcu 1446 r. przyj¹³ wyrok s¹du polubownego w sporze z arcybiskupem Wincentym Kotem o dziesiêciny: arbitrzy przyznali dziesiêcinê snopow¹
w Babinie arcybiskupowi, a w Ci¹¿eniu  plebanowi i kocio³owi w S³upcy35.
W tym samym roku odda³ w dzier¿awê browar przylegaj¹cy do swej kurii plebañskiej (zapewne ten sam, który wczeniej otrzyma³) wraz z po³ow¹ strumienia Janowi Janek z Wtorku za osiem grzywien: Jan mia³ p³aciæ plebanowi i jego nastêpcom jeden wiardunek czynszu na w. Marcina. Fakt ten owiadcza³ dwukrotnie przed
oficja³em gnienieñskim: w maju i w padzierniku, za drugim razem wyjani³, ¿e
uczyni³ to ze wzglêdu na koniecznoæ sp³aty d³ugów zaci¹gniêtych na budowê plebanii: exponens quomodo nonnulla debita propter edificia sue domus que omnia de
novo construxit, per multas expensas et impensas contraxit36. Zapewne inwestycje te
nast¹pi³y po zakoñczeniu zasadniczych prac przy budowie kocio³a.
Za jego czasów powsta³o w wie¿o ukoñczonym korpusie nawowym kocio³a w. Wawrzyñca piêæ nowych altarii: NMP, w. Katarzyny i w. Jana Chrzciciela fundacji mieszczan ze S³upcy (1443), Bo¿ego Cia³a fundacji mieszczanina
Bogusza (1444), Wniebowziêcia NMP bractwa szewców i o³tarz o tym samym
tytule bractwa ³uczników oraz NMP i w. Anny fundacji rady miejskiej (1446)37.
Zabiega³ o udokumentowanie legatów dla s³upeckiej fary. Kiedy w maju
1446 r. Katarzyna Godziembina, kolatorka o³tarza Bo¿ego Cia³a, odwo³a³a wobec oficja³a gnienieñskiego swój z³o¿ony trzy lata wczeniej wobec wójta
i ³awników S³upcy testament i w nowej dyspozycji przeznaczy³a jedn¹ grzywnê
rocznego czynszu na swoich dobrach w S³upcy dla altarzysty wspomnianego
o³tarza na odprawianie w czwartki mszy w. o Bo¿ym Ciele (ob decantandum
missam maturam de corpore Christi feriis quintis)  Micha³ jako prokurator
Katarzyny prosi³ miesi¹c póniej oficja³a o wydanie instrumentu notarialnego
z potwierdzeniem tego legatu38. Reprezentowa³ tak¿e Katarzynê w sporze z Bogus³awem, altarzyst¹ o³tarza Bo¿ego Cia³a, o obowi¹zki mszalne altarzysty:
22 kwietnia 1447 r. strony przyjê³y wyrok arbitrów, zgodnie z którym Micha³ mia³
A 27, k. 91rv, 30 VI 1446 r. (zob. Wypisy), A 27, k. 125v, 9 IX 1446 r.: kmiecie z Ci¹¿enia
ratione decime anni presentis ex concordia inter ipsos laicos et plebanum Slupczensem facta
zobowi¹zali siê p³aciæ po dziewiêæ groszy w pó³groszkach i po dwa kap³ony z ³anu do w. Katarzyny, a w kolejnych latach dziesiêcinê snopow¹ lub zgodnie z wyborem plebana.
36
A 27, k. 67, 9 V 1446 r., k. 142v, 12 X 1446 r. (zob. Wypisy).
37
LB I, s. 306-310, s. 310, przyp. 7. Por. J. Kowalski, Gotyk wielkopolski, s. 253, przyp. 146,
s. 254.
38
A 27, k. 80v, 31 V 1446, k. 91r, 30 VI 1446: in causa domine Katherine Godzambina civis
de Slupcz, Michael plebanus de ibidem procurator K(atherine) personaliter constitutus allegavit
coram domino officiali, quomodo ipsa domina K(atherina) personaliter constituta apud acta coram domino officiali testamenti per eam facti fecerat recognicionem et donacionem marce unius
pro altarista missa matura decantanda perpetuis temporibus ibidem in Slupcza super bonis suis
prout clarius in actu videlicet die Martis ultima Maii de anno presenti, peciit quatenus ex eadem
nota sibi decrevi instrumentum ex actis sub sigillo domini officialis et dominus decrevit.
35
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postaraæ siê o wystawienie nowego dokumentu erekcyjnego altarii, powtarzaj¹cego postanowienia dawnego, zobowi¹zuj¹cego altarzystê do odprawiania dwóch
mszy w. tygodniowo. Przywileje dotycz¹ce altarii mia³y byæ przechowywane
w skrzyni w kociele, klucze do niej mia³y przys³ugiwaæ patronom o³tarza i altarzycie. Arbitrzy polecali tak¿e wystawienie osobnych dokumentów potwierdzaj¹cych uposa¿enie altarii39. Jest to ostatnie znane wyst¹pienie Micha³a z Domas³awia. Zmar³ w drugiej po³owie 1447 lub 1448 r. Mo¿emy przypuszczaæ, ¿e
rzeczywicie wiêksz¹ czêæ swego maj¹tku pochodz¹cego z dochodów beneficjum plebañskiego przeznaczy³ dla ubogich i na pobo¿ne fundacje w S³upcy.
W styczniu 1449 r. plebanem by³ ju¿ Wojciech Kuk³a40.

ANEKS
PLEBANI W S£UPCY W PIERWSZEJ PO£OWIE XV WIEKU

1. Miko³aj Ciotczany41
Z Nies³usza pod Koninem. Kanonik poznañski 1407-1443, pleban w Pyzdrach 1419-1441,
kanonik kolegiaty w G³uszynie 1441-1443, kanclerz biskupa Stanis³awa Cio³ka 1436 r.,
oficja³ poznañski 1437-1439, oficja³ i wikariusz generalny 1441-1443, zm. 1443 r.
Pleban w S³upcy miêdzy 1415 i 1419 r.? (J. Nowacki, Zapiski historyczne z lat 1410-1530,
Studia ród³oznawcze 3 (1958), s. 155, przyp. 7; idem, Dzieje archidiecezji poznañskiej, I, s. 735; P. Dembiñski, Poznañska kapitu³a katedralna, Poznañ 2012, s. 524).

2. Andrzej, syn Boguszy z Kruszyna42
Kruszyn ko³o Brzecia Kujawskiego? Student Uniwersytetu Krakowskiego 1402 r., notariusz konsystorza gnienieñskiego 1407 r., wikariusz gnienieñski 1412 r.  jeszcze 1420 r.
(A 3, k. 44v, A 9, k. 199v), notariusz kapitu³y gnienieñskiej 1412-1422, notariusz arcybiskupa Wojciecha Jastrzêbca 1425 r. (Acta capitulorum II, nr 189), podkanclerzy dworu tego¿ 1429-1432 (KDW V, nr 498, KDW XI, nr 1996), kanonik ³êczycki 1433 r. Zm.
po 2 V 1433 r. (B 14, k. 147v).
Pleban w S³upcy 1425-1433 (KDW V, nr 417; B 14, k. 147v).
A 28, k. 51v, 22 IV 1447 r.
A 29, k. 5.
41
Biogramy: KDW IX, nr 1080, przyp. 4; P. Dembiñski, Poznañska kapitu³a katedralna schy³ku wieków rednich. Studium prozopograficzne 1428-1500, Poznañ 2012, s. 524.
42
Biogramy: A. G¹siorowski, Notariusze, nr 47; M. Czy¿ak, Notariusze kapitu³y gnienieñskiej w I po³owie XV w., „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” 1 (2003), s. 12-14, 21, 29, 31-32; A. Kowalska-Pietrzak, Pra³aci i kanonicy kapitu³y ³êczyckiej do schy³ku XV wieku, £ód 2004,
s. 203.
39
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3. Stanis³aw, syn Stefana ze rody43
Bratanek Jana Pacierza dziekana redzkiego. Baka³arz sztuk 1422 r. (Ksiêga promocji
Wydzia³u Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku, wyd. A. G¹siorowski, Kraków
2000, s. 19), notariusz publiczny diecezji poznañskiej 1427 r. (A. G¹siorowski, Notariusze,
nr 646), pleban w Iwnie 1432-1433, kanonik redzki 1433 r. (KDW IX, nr 1278, 1326),
altarzysta poznañski 1437 r. (J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznañskiej, I, s. 368).
Pleban w S³upcy 1433 (?)-1439 (Acta capitulorum II, nr 303, 1434 r.; J. Nowacki, Dzieje
archidiecezji poznañskiej, I, s. 368, 1437 r.).

4. Micha³ Koza, syn Andrzeja z Domas³awia
Domas³aw, powiat Kcynia (Materia³y SHGW). Notariusz publiczny 1429 r., notariusz
konsystorza 1436-1439 (A. G¹siorowski, Notariusze, s. 47, nr 403; KDW X, nr 1401;
A 20, k. 149r), wikariusz gnienieñski 1436 r. (KDW V, nr 571), kapelan biskupa Andrzeja z Bnina 1440 r. (A 21, k. 44v). Zm. po 22 IV 1447 r. (A 28, k. 51v).
Pleban w S³upcy 1439-1447 (A 20, k. 149).

5. Wojciech Kukla (Kuk³a), syn Andrzeja z Gniezna
Pisarz biskupa poznañskiego Stanis³awa Cio³ka 1437 r. (KDW X, nr 1427, przyp. 7),
notariusz arcybiskupa Wincentego Kota 1440-1448 (KDW X, nr 1518, XI, nr 2019;
S. Hain, Wincenty Kot, s. 139). Pleban w Kwieciszewie 1444 r. (KDW XI, nr 2019). Zm.
przed 11 XII 1460 r. (BP VI, nr 1568).
Pleban w S³upcy przed 1449-1460 (A 29, k. 5).

WYPISY Z AKT OFICJALATU GNIENIEÑSKIEGO44

1
Gniezno, 10 listopada 1439
Micha³, s. Andrzeja z Domas³awia, notariusz konsystorza gnienieñskiego i pleban w S³upcy rezygnuje z wykonywania zawodu notariusza
Zob. KDW IX, nr 1278, przyp. 4, nr 1326: wydawcy nie uto¿samiaj¹ Stanis³awa, syna Stefana ze rody, plebana w Pyzdrach i kanonika redzkiego, ze Stanis³awem ze rody, plebanem
w S³upcy, wydaje siê jednak, ¿e by³y to te same osoby.
44
Edycjê przygotowano wg Projektu instrukcji wydawniczej dla pisanych róde³ historycznych
do po³owy XVI wieku Adama Wolffa, „Studia ród³oznawcze” 1 (1957), s. 155-181. Stosowano siê
tak¿e do zasad opracowanych przez Wydawców KDW, przedstawionych we wstêpie do VI tomu
Kodeksu (1982), s. XIII-XVIII.
43
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A 20, k. 149r.
Renuntiatio officii thabellionatus Domaslaw.
Die Martis decima mensis Novembris hora terciarum in ecclesia metropolitana
Gneznensi constitutus personaliter honorabilis dominus Michael Andree de
Domaslaw notarius causarum consistorii Gneznensis, rector ecclesie parochialis
in Slupcza, attento quod officio thabellionatus sepius impeditus sue et parrochianorum suorum saluti intendere minime potest, dicto officio thabellionatus de
cetero exercendo renunciavit et vovit ac iuravit ipsum nunquam de cetero se velle
exercere, salvis prothocollis et negociis coram ipso inante seu prius factis. Quam
renunciacionem officii thabellionatus honorabilis dominus Johannes Troyan vicarius perpetuus ecclesie Gneznensis45, venerabilis viri domini Stanislai de Uscze
decretorum doctoris, vicarii in spiritualibus et officialis Gneznensis46 surrogatus,
tunc ibidem presens ad peticionem ipsius domini Michaelis admisit et eum a dicto
officio thabellionatus absolvit, super quo ipse dominus Michael peciit instrumenta, presentibus ibidem honorabilibus Martino vicedecano47, Francisco Wylusch
vicariis perpetuis48 et Petro de Borowo penitenciario ecclesie Gneznensis49 testibus ad premissa.

2
Gniezno, 2 grudnia 1439
Micha³a z Domas³awia wyznacza egzekutorów testamentu
A 20, k. 151v.
Die Mercurii secunda mensis Decembris hora nonarum in domo habitacionis
venerabilis domini Stanislai de Uscze vicarii in spiritualibus et officialis Gneznensis50, constitutus personaliter honorabilis dominus Michael Andree de DoJan, syn Trojana z Inowroc³awia, wikariusz katedry gnienieñskiej 1433 r. – jeszcze 1449
r., wicedziekan kolegium 1442-1445, surogat oficja³a gnienieñskiego 1439-1441, 1444 r.: A 15,
k. 61 (1433), A 23, k. 93v (1442), A 26, k. 109v (1445), A 29, k. 151v (1449); Acta capitulorum
II, nr 384; KDW X, nr 1648; A. G¹siorowski, I. Skierska, redniowieczni oficja³owie gnienieñscy,
s. 70.
46
Stanis³aw z Ucia Solnego nad Wis³¹, doktor dekretów, oficja³ i wikariusz generalny gnienieñski 1438-1440, zm. 1440 r.: A. G¹siorowski, I. Skierska, redniowieczni oficja³owie gnienieñscy, s. 78, 83; M. Czy¿ak, Kapitu³a katedralna, s. 395-396.
47
Marcin z Goliny, wikariusz gnienieñski 1433-1442, zob. przyp. 29.
48
Franciszek Wilusz z Gniezna, wikariusz 1433-1440, zm. 1440 r.: A 15, k. 89 (1433), A 21,
k. 68v (1440).
49
Piotr Borowski (z Borowa ko³o Czempinia?), penitencjarz katedralny 1430-1447, kaznodzieja 1436-1447, zm. 1447: Archiwum Archidiecezjalne w Gnienie, ACap. B 887, k. 94v (1430);
A 17, k. 21v (1436); B 14, k. 254 (1447).
50
Zob. przyp. 46.
45

18

MARTA CZY¯AK

maslaw rector parochialis ecclesie in Slupcza, sanus mente et corpore, nolens res
post mortem suam distrahi inordinate, honorabiles magistrum Sandkonem prepositum sancti Georgii51, Martinum de Golina vicedecanum ecclesie Gneznensis52,
necnon preconsulem et consules civitatis Slupcza ac vitricos ecclesie ibidem pro
tempore existentes in suos veros, legitimos et indubitatos executores sui testamenti constituit et nominavit, dans potestatem omnimodam et plenam mandatum
dictis suis executoribus de omnibus rebus suis quibuscunque disponendi et pro
anima sua convertendi cum omnibus clausulis opportunis, volens dictum testamentum per sua tempora inviolabile permanere. Presentibus honorabilibus Johanne Romani vicario Gneznensi53, Paulo Apostolo sancti Georgii vicario54, Nicolao
altariste sancte Crucis ante Slupcza55 et Mathia de Pobyedziska procuratore causarum consistorii Gneznensis56.

3
L¹d, 25 maja 1446
Arcybiskup Wincenty Kot wyznacza sêdziów polubownych w sprawie z Micha³em plebanem w S³upcy o dziesiêciny (fot. s. 11)
Kop.: A 27, k. 91r. Wpis 30 czerwca 1446 r.
Compromissus archiepiscopi cum plebano in Slupcza super decimis.
Vincentius Dei gratia sancte ecclesie Gneznensis archiepscopus et primas. Venerabilibus dominis Johanni de Brzosthkowo cantori57 et Nicolao de Calis decreZob. przyp. 28.
Zob. przyp. 29.
53
Jan Romanus z Gniezna, syn Wojciecha Romanusa adwokata konsystorza, notariusz publiczny 1434 r., wikariusz 1434 r., wicedziekan 1446-1449, surogat oficja³a gnienieñskiego 1449 r.:
A 16, k. 89v (1434), A 27, k. 82 (1446), A 29, k. 113v (1449, wicedziekan, surogat); A. G¹siorowski, Notariusze, s. 28, nr 169; A. G¹siorowski, I. Skierska, redniowieczni oficja³owie gnienieñscy, s. 70.
54
Pawe³ Aposto³ z Lubania (k. Brzecia Kujawskiego), syn Piotra notariusza publicznego,
notariusz publiczny 1434 r., adwokat konsystorza 1436-1462: KDW XI, indeks, s. 404, KDW IX,
1378, przyp. 11, KDW X, nr 1401, przyp. 8, wikariusz kolegiaty w. Jerzego 1436 r. – jeszcze
1449 r., pleban w Cerekwicy 1449 r.: A 17, k. 25 (1436), A 29, k. 39v-40 (1449).
55
Miko³aj, altarzysta w kaplicy w. Krzy¿a pod S³upc¹ jeszcze 1445 r., bli¿ej nieznany, LB
I, s. 311, przyp. 1.
56
Maciej, syn Bart³omieja z Pobiedzisk, notariusz publiczny 1428 r., wiadek w konsystorzu
gnienieñskim 1438-1439, adwokat konsystorza 1439 r., A. G¹siorowski, Notariusze, s. 43, nr 350.
57
Jan, syn Jarkembolda z Brzostkowa h. Zaremba, kanonik gnienieñski 1411-1435, kantor przed
1417-1460, administrator diecezji sede vacante 1436-1437, oficja³ i wikariusz generalny gnienieñski 1437-1438, 1440-1441, oficja³ 1449-1450, wikariusz generalny 1454-1456, A. G¹siorowski,
51
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torum doctori, vicario in spiritualibus et officiali nostro Gneznensi58, fratribus in
Christo carissimis. Venerabiles domini, fratres in Christo carissimi. Pro sopiendis differenciis inter nos et honorabilem Michaelem plebanum in Slupcza super
decimis manipularibus in villis Babino59 et Czyoszin60 exortis, comiseramus
honorabili domino Johanni plebano in Czazim61 testes recipere et examinare, quatenus unicuique parti iusticia exacta ministretur. Nolentes itaque cause nostre
esse iudex compromisimus in fraternitates vestros concorditer de alto et basso,
ut visis huiusmodi testium dictis seu attestacionibus, quas vobis dirigimus presentibus inclusas per vestram arbitralem sententiam faceretis, tam nobis quam
etiam ipsi domino Michaeli plebano, iusticie complementum, nec opus est habere difficultates de instrumento compromissi, quoniam notarius illud propter artitudinem temporum conficere non poterat. Si tamen necessarium foret docebitur
in termino competenti de eodem. Solum ad audiendum huiusmodi pronuciacionem sententie advocetur procurator noster, facite itaque et onus huiusmodi arbitramenti suscipite ut mediantibus vestus huiusmodi diffinicionibus causa ipsa
celerem recipiet expedicionem, ne ipse plebanus amplioribus fatigetur impensis
et fatigis. Datum in Landa feria quarta in vigilia Ascensionis Domini anno
Domini Mo etc. XL sexto.

4
Gniezno, 30 czerwca 1446
Wyrok arbitrów w sporze arcybiskupa Wincentego Kota z Micha³em plebanem
w S³upcy o dziesiêciny
A 27, k. 91v.
Archiepiscopi cum plebano in Slupcza tulit.
In causa eorundem personaliter constituti venerabiles domini Johannes cantor
ecclesie metropolitane et Nicolaus de Calis decretorum doctor, vicarius in spiriI. Skierska, redniowieczni oficja³owie gnienieñscy, s. 71, 78-80, 84; M. Czy¿ak, Kapitu³a katedralna, s. 334-335.
58
Miko³aj z Kalisza, doktor dekretów, oficja³ i wikariusz generalny gnienieñski 1443-1448,
A. G¹siorowski, I. Skierska, redniowieczni oficja³owie gnienieñscy, s. 78-79, 84.
59
Babin wie na pn. od S³upcy, nale¿¹ca do parafii tam¿e, LB I, s. 305-306.
60
Ci¹¿eñ, miasto biskupów poznañskich w powiecie pyzdrskim, materia³y SHGW.
61
Jan Lubiatowski (z Lubiatowa par. Dolsk), pleban w Ci¹¿eniu 1439 r., tak¿e 1447 r., oficja³
kamieñski arcybiskupa gnienieñskiego 1439 r., zarz¹dca klucza opatóweckiego arcybiskupów:
KDW V, nr 630, KDW X, nr 1603, przyp. 2; A. G¹siorowski, I. Skierska, Pocz¹tki oficjalatu
kamieñskiego archidiecezji gnienieñskiej (wieki XIV  XV), „Kwartalnik Historyczny” 103 (1996),
z. 2, s. 20.
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tualibus et officialis Gneznensis generalis, arbitri et arbitratores ex compromisso
in personas eorum facto uti in precedenti nota continetur et in se sponte assumpto, visis testium deposicionibus ac aliis merito [?] videndis, matura intra eos
deliberacionem prehabita, fecerunt, arbitrati sunt, laudaverunt, sentenciarunt ac
sentenciam arbitralem per venerabilem virum, dominum Nicolaum de Calis officialem nominatum eius vive vocis oraculo, de consensu dicti domini Johannis
cantoris ibidem sedentis, in presentia m(agistri) Petri Kostrzewa62 procuratoris
memorati domini archiepiscopi ad hoc vocati et Michaelis in Slupcza plebani
ibidem instantis, tulerunt et pronunciaverunt in hunc modum, quod reverendus
in Christo pater dominus Vincentius archiepiscopus pro se et mensa sua in Babino et dominus Michael in Slupcza plebanus pro se et ecclesia Slupcensis in
Czyoszim villis et eorum successores, decimas manipulares cuiusvis grani et
seminis post araturas tam nostrum quam kmethonum et incolarum in dictis villis
temporibus perpetuis percipient, tollent et recipiant ac possessionem earundem
decimarum habeant perpetuis temporibus et obtineant, quam sententiam P(etrus)
Kostrzewa archiepiscopi procurator et M(ichael) in Slupcza plebanus emolgaverunt [sic], approbaverunt et ratam, gratam habuerunt ac a notario instrumenta
desuper pecierunt.

5
Gniezno, 12 padziernika 1446
Micha³, pleban w S³upcy, oddaje w dzier¿awê swój browar
A 27, k. 142r.
Venditio braseatorii plebani in Slupcza.
Item eodem die constitutus personaliter honorabilis dominus Michael plebanus
in Slupcza Gneznensis dyocesis exponens quomodo nonnulla debita propter
edificia sue domus que omnia de novo construxit, per multas expensas et impensas contraxit, confessus est se provido Johanni Janek braseatori in Slupcza63 et
suis legittimis successoribus ad exsolvendum huiusmodi debita braseatorium
s(cilicet) curie plebani contiguum cum spacio terre ante dictum braseatorium et
cum medietate fontis post predictum braseatorium pro octo marcis currentibus
vendidisse ad tempora perpetua sub hac condicione, quod predictus Johannes
Janek braseator et sui successors legittimi prefato plebano Slupcensi et ipsius
successores legittimis racione census annui unum fertonem pecunie bone curren20.

62

Piotr Kostrzewa adwokat w konsystorzu gnienieñskim 1440-1450: KDW X, nr 1622, przyp.

63

Jan Janek piwowar w S³upcy, bli¿ej nieznany.
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tis singulis annis temporibus perpetuis in festo beati Martini solvere sub penis
excommunicacionis et aliis censuris ecclesiasticis tenetur et se ad id submisit et
obligavit. Fontemque predictum communem tam ipse plebanus quam etiam Johannes braseator et eorum successores communibus impensis reformare tenentur. Prefatus etiam Johannes braseator et successores eius sepem seu aliud abumbraculum vel parietem inter sepem walwe curie plebani et braseatorium
predictum per se sepiet et parabit, plebanus vero predictus sepem penes fontem
reparare tenetur, hoc adyecto, quod prefatus braseator pro tempore talem sepem
seu parietem et ita altum parire et construire debet, quod canes ad curiam plebani
transire non possint. Potueritque prefatus braseator dictum braseatorium et sui
successores vendere, commutare, donare et ad usus beneplacitos commitere et
applicare, petens prefatus plebanus huiusmodi vendicionem per dominum approbari, admitti, ratificari et sibi decretum interponi. Dominus vero peticionem prefati
plebani censionam [?] attendens racionem huiusmodi vendicionis admisit, approbavit, auctoritatemque ordinariam eidem apposuit et decretum, presentibus […].

SUMMARY
The article presents the person of Micha³ son of Andrzej of Domas³aw, parson at S³upca (1439-1447), a town of the bishops of Poznañ, former notary of the Gniezno consistory. Emphasis is placed
on his involvement for the parish, especially his activity connected with his experience as notary
(cases held at the Gniezno consistory in defense of the parish benefice and legates for the S³upca
parish, concern for documentation of the legates). The study contains also a list of parsons in S³upca in the first half of the 15th century. The whole is complemented by excerpts from consistory acts
showing the personal decisions of Micha³ of Domas³aw (resignation from the practice of the profession of notary, testament) as well as his activity as parson in S³upca.

Key words
S³upca, 15th century, parsons, acts of the Gniezno officialate, extracts
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Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Relikty wczesnoredniowiecznych umocnieñ obronnych.
lady przesz³oci na Ostrowie Tumskim w Poznaniu
Relics of Early Medieval Fortifications.
Traces of the Past at Ostrów Tumski in Poznañ

Wêdruj¹c cichymi, uroczymi uliczkami dzisiejszego Ostrowa Tumskiego, trudno wyobraziæ sobie, ¿e w odleg³ej przesz³oci miejsce to têtni³o ¿yciem. Tymczasem 10 wieków temu na wyspie mieci³ siê potê¿ny orodek grodowy. Jak dosz³o
do jego powstania? W jakim celu go zbudowano? Zacznijmy od pocz¹tku.
S³owo gród pocz¹tkowo oznacza³o po prostu ogrodzony obszar, z czasem
za nabra³o znaczenia twierdzy chronionej przez drewniano-ziemne umocnienia.
Grody stanowi³y zabudowê typow¹ dla obszaru niemal ca³ej wczesnoredniowiecznej S³owiañszczyzny1. Wznoszono je, aby utrudniæ b¹d uniemo¿liwiæ wrogowi przedarcie siê w g³¹b bronionego terenu. St¹d grody lokowano na przebiegu wa¿nych szlaków komunikacyjnych, w miejscach strategicznych, z natury
obronnych – na wyniesieniach lub wyspach. Orodki grodowe by³y zró¿nicowane; ich powierzchnia waha³a siê od po³owy hektara do kilku, kilkunastu, a nawet
kilkudziesiêciu hektarów. Wygl¹d umocnieñ obronnych tak¿e by³ ró¿norodny 
w niektórych grodach wznoszono tylko umocnienia odcinkowe, natomiast w innych odkryto nawet kilka piercieni wa³ów. Do ich budowy wykorzystywano
surowiec dostêpny w bliskiej okolicy: drewno, ziemiê, glinê, kamieñ2.
Wyj¹tkiem s¹ obszary zasiedlone przez S³owian po³udniowych, gdzie plemiona s³owiañskie
przyswoi³y murowane twierdze, por. Z. Kurnatowska, Grody wczesnoredniowieczne u S³owian,
[w:] L¹d nad Wart¹. Dziedzictwo kultury s³owiañskiej i cysterskiej, red. M. Brzostowicz, H. Mizerska, J. Wrzesiñski, Poznañ  L¹d 2005, s. 27-30.
2
Z. Kurnatowska, Grody wczesnoredniowieczne u S³owian, s. 31; P. Sankiewicz, Wczesnoredniowieczne umocnienia obronne grodu na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, maszynopis pracy
magisterskiej w Bibliotece IP UAM, Poznañ 2006, s. 9.
1
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Oczywiste jest, ¿e oprócz umocnieñ ka¿dy orodek grodowy mia³ tak¿e swoich obroñców. Pe³nienie stra¿y nale¿a³o do obowi¹zków mieszkañców grodu b¹d
te¿ powo³ywano w tym celu sta³e za³ogi3. W okresach zagro¿enia w grodzie przechowywano zapasy ¿ywnoci oraz gromadzono wojska na wyprawê wojenn¹.
W czasie pokoju to tutaj handlowano, sk³adano daniny i podatki. W grodzie rezydowa³ w³adca lub jego namiestnik (comes; w póniejszych czasach kasztelan).
Zrozumia³e wiêc, ¿e grody stanowi³y centra gospodarcze i polityczne.
Jednak¿e badania archeologiczne sugeruj¹, ¿e S³owianie budowali tak¿e
warowne orodki, których nie zamieszkiwali (w trakcie badañ nie zarejestrowano ladów po osadnictwie). W takich przypadkach umocnienia otacza³y stosunkowo du¿y obszar, ulokowany zwykle na terenach nienadaj¹cych siê do zamieszkania (podmok³ych, bagiennych). Wysnuto st¹d wniosek, ¿e orodki te s³u¿y³y
przypuszczalnie jako schronienie okolicznej ludnoci tylko w sytuacji zagro¿enia. W literaturze przedmiotu grody tego typu nosz¹ nazwê schronieniowych lub
refugialnych4.
Odkryto tak¿e nieliczne orodki, datowane na VII/VIII w., których umocnienia nale¿y traktowaæ raczej symbolicznie. S¹ to przestrzenie otoczone przez niezbyt g³êbokie rowy albo niewysokie wa³y, które nie mog³y pe³niæ funkcji ochronnej. Na ogrodzonym terenie nie zarejestrowano ladów sta³ego osadnictwa,
natrafiono natomiast na pozosta³oci palenisk oraz uczt. Takie orodki uznaje siê
za obiekty pe³ni¹ce funkcje sakralne, kultowe (np. Szeligi pod P³ockiem)5.
Dostêpu do wnêtrza grodu broni³y nie tylko umocnienia, lecz tak¿e inne elementy, a wiêc rozmaite zasieki (czostki), palisady, cieki wodne oraz fosy (Daleszyn,
Giecz, L¹d)6. Fosy pe³ni³y tak¿e dodatkow¹ funkcjê, mianowicie osusza³y teren
przedpola wa³u, odprowadzaj¹c nadmiar wody, co znacznie wp³ywa³o na trwa³oæ
i statykê drewniano-ziemnych konstrukcji (Bruszczewo). Fosy stosowano niekiedy tak¿e w grodach, do których dostêpu broni³o kilka piercieni umocnieñ; w takich
przypadkach s³u¿y³y do przegradzania poszczególnych piercieni (£êczyca).
Rodzaje wznoszonych umocnieñ obronnych s¹ ró¿norodne. Umiejêtnoæ
budowania wa³ów rozwija³a siê od prostych palisad i fos7, przez konstrukcje
mniejszej wielkoci do potê¿nych umocnieñ siêgaj¹cych dziesiêciu, a nawet kilkunastu metrów wysokoci. Niew¹tpliwie apogeum polskiego budownictwa grodowego przypada na czasy panowania dynastii Piastów; po tym okresie orodki
grodowe zaczêto zastêpowaæ miastami.
P. Sankiewicz, Wczesnoredniowieczne umocnienia obronne, s. 8-10.
Tam¿e, s. 10.
5
Z. Kurnatowska, Grody wczesnoredniowieczne u S³owian, s. 33-37.
6
P. Sankiewicz, Wczesnoredniowieczne umocnienia obronne, s. 10-11.
7
J. Kostrzewski, Wielkopolska w pradziejach, Warszawa  Wroc³aw 1955, s. 270-271; P. Sankiewicz, Wczesnoredniowieczne umocnienia obronne, s. 12-13.
3
4
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Najstarsz¹ form¹ grodzenia terenu by³a palisada (czêstokó³) lub te¿ p³ot palisadowy w postaci pojedynczego lub kilku piercieni (Santok, Biskupin, Gniezno).
Konstrukcja ta czêsto wspó³wystêpowa³a z fosami (suchymi lub wype³nionymi
wod¹). Stanowi³a skuteczn¹ ochronê przed zwierzêtami i obcymi, jednak nie by³a
wystarczaj¹ca w przypadku zorganizowanego ataku. Obok umocnieñ palisadowych zaczêto wiêc wznosiæ drewniano-ziemne wa³y, stanowi¹ce znacznie skuteczniejsz¹ ochronê przed zagro¿eniami. Grody chronione palisad¹ zanikaj¹ oko³o po³owy X w.; odt¹d palisady wykorzystywano jako element umocnieñ
obronnych s³u¿¹cy do podtrzymywania wa³u ziemnego lub konstrukcji skrzyniowych.
Najistotniejszym problemem budowniczych drewniano-ziemnych umocnieñ
by³a statyka konstrukcji. Przed rozpoczêciem budowy wzmacniano teren poprzez
podsypywanie gruntu, wyk³adanie faszyn¹, plecionkami z ga³êzi, utwardzanie za
pomoc¹ kamieni i drewna. Ponadto, w trakcie wznoszenia umocnieñ stosowano
odsadzki, murki, p³aszcze kamienne, ³awy kamienne8.
Na interesuj¹cym nas obszarze, a wiêc na terenie Wielkopolski, najczêciej
spotykamy wa³y obronne wznoszone w konstrukcji rusztowej9 lub przek³adkowej10,
wzmacnianej przez zastosowanie pionowych pali (tzw. pilotów) oraz haków11.
Najni¿sze partie umocnieñ stanowi³y zwykle skrzynie (izbice)12 z drewnianych bali, o kamiennym, glinianym, ziemnym b¹d drewniano-ziemnym j¹drze.
Bale zaopatrywano w haki13, uzyskiwane z nie do koñca odciêtych od pnia konarów. Kierowane w górê chroni³y konstrukcjê skrzyni przed rozsuwaniem oraz
przytrzymywa³y legary stanowi¹ce jej wype³nisko. Gdy skierowano je w dó³,
zakotwicza³y konstrukcjê w gruncie. Konstrukcje hakowe s¹ popularne na polskich stanowiskach wczesnoredniowiecznych; ods³oniêto je w wielu wa¿nych
orodkach monarchii wczesnopiastowskiej (Gnienie, Poznaniu, Lubuszu, Ko³obrzegu, Gdañsku, Opolu, Wroc³awiu i na Wolinie).
Wy¿sze partie wa³ów czêsto wznoszono w konstrukcji rusztowej14. Umocnienia tego typu odkryto zarówno w orodkach plemiennych (Daleszynie, Bruszcze8
Z. Kurnatowska, Grody wczesnoredniowieczne u S³owian, s. 33; P. Sankiewicz, Wczesnoredniowieczne umocnienia obronne, s. 14-21.
9
Przesypywane ziemi¹ warstwy bierwion opieraj¹ siê na poprzecznych legarach biegn¹cych
wzd³u¿ d³u¿szej osi wa³u.
10
Przesypywane ziemi¹ warstwy drewna u³o¿one na przemian wzd³u¿ i w poprzek przebiegu
wa³u.
11
P. Wawrzyniak, Wczesnoredniowieczne wa³y obronne na poznañskim Ostrowie Tumskim,
„Kronika Miasta Poznania” 71 (2003), z. 1 (W krêgu katedry), s. 27; Z. Kurnatowska, Grody wczesnoredniowieczne u S³owian, s. 32.
12
P. Sankiewicz, Wczesnoredniowieczne umocnienia obronne, s. 14-15.
13
Tam¿e, s. 19-20.
14
Tam¿e, s. 16-19.
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wie, Sp³awiu), jak i w grodach z czasów panowania pierwszych Piastów (Poznaniu, Gnienie, Gieczu, Ostrowie Lednickim, Grzybowie, remie, Bninie).
Na terenach zasobnych w materia³ skalny stosowano niekiedy licowanie zewnêtrznej ciany wa³u murem kamiennym15. Na nizinach wykorzystywano kamienie polne, z których uk³adano p³aszcz kamienny stanowi¹cy dodatkow¹
ochronê drewniano-ziemnej konstrukcji (Go³añcz Pomorska, Szeligi, Kije, Bonikowo, Bruszczewo, L¹d, Giecz, byæ mo¿e Gniezno)16 lub budowano ³awy kamienne.
Wy³o¿on¹ drewnianym chodnikiem koronê wa³u os³ania³a od zewn¹trz palisada chroni¹ca za³ogê przed ostrza³em. Chodnik by³ wystarczaj¹co szeroki, by
pomieciæ zarówno obroñców, jak i machiny miotaj¹ce. Z pewnoci¹ istnia³y
równie¿ schody lub drabiny ³¹cz¹ce koronê wa³u z majdanem grodu.
Niezbêdny, a jednoczenie najs³abszy punkt w systemie umocnieñ obronnych
stanowi³a brama17. Budowano j¹ przez pionowe wbijanie w przerwie wa³u po obu
stronach rzêdów pali, które nastêpnie ³¹czono u góry belkami, nad którymi nadbudowywano wa³. Moszczone drewnem przejcie bramne mia³o oko³o 2 m szerokoci i oko³o 2,5 m wysokoci, by³o wiêc wystarczaj¹co obszerne, by umo¿liwiæ przejazd konnego lub wozu.
Zapewne wznoszono tak¿e baszty czy te¿ wie¿e obronne, lecz jak dot¹d badacze nie natrafili na ich pozosta³oci, co jednak wydaje siê zrozumia³e, bior¹c
pod uwagê specyfikê badañ archeologicznych oraz trwa³oæ tego rodzaju konstrukcji.
Relikty potê¿nych, wczesnoredniowiecznych umocnieñ czêsto na trwa³e
zapisywa³y siê w krajobrazie  pozosta³oci po dawnych grodach, czyli tak zwane grodziska, do dzi s¹ niekiedy widoczne w terenie. Poniewa¿ jednak ich geneza popad³a w zapomnienie, zaczêto je ³¹czyæ ze znacznie póniejszymi wydarzeniami, które bardziej utkwi³y w pamiêci ludzkiej; st¹d spotyka siê niekiedy
nazywanie grodzisk okopami szwedzkimi, pruskimi b¹d te¿ ³¹czy siê je z dzia³alnoci¹ wojsk napoleoñskich18.
Powstaj¹ce w okresie wczesnego redniowiecza orodki grodowe mo¿na
podzieliæ na kilka podstawowych grup. Do najwa¿niejszych nale¿a³y tak zwane
grody centralne, le¿¹ce w ziemi gnienieñskiej, w niewielkiej od siebie odleg³oci: Gniezno, Poznañ, Giecz, Grzybowo oraz Ostrów Lednicki19. Drug¹ grupê
stanowi³y grody ulokowane w wa¿nych punktach strategicznych i komunikacyjPraktyka stosowana na po³udniu, na terenie Czech i Moraw, por. Z. Kurnatowska, Grody
wczesnoredniowieczne u S³owian, s. 32.
16
P. Sankiewicz, Wczesnoredniowieczne umocnienia obronne, s. 22-23.
17
Tam¿e, s. 23-24.
18
Z. Kurnatowska, Grody wczesnoredniowieczne u S³owian, s. 27-30.
19
Tam¿e, s. 40-42.
15
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nych takie, jak: L¹d, rem, Santok i Miêdzyrzecz20. Trzecim rodzajem orodków
by³y niewielkie gródki lokalne. Natomiast s¹siaduj¹ce z ziemi¹ gnienieñsk¹
gródki wielkopolskich ksi¹¿¹t plemiennych w wyniku ekspansji piastowskiej
zosta³y spalone (np. Bruszczewo, Sp³awie, Bia³cz Stary, Biedrusko, Paw³owice,
Popowo Stare, Sitkówko)21. Po zdobyciu tych orodków Piastowie nie zadawali
sobie trudu odbudowy, lecz wznosili nowe grody w odrêbnych miejscach.

Fot. 1. Budynek rezerwatu archeologicznego Genius Loci.
Fot. K. Zisopulu-Bleja

Pocz¹tki interesuj¹cego nas orodka grodowego na Ostrowie Tumskim
w Poznaniu by³y skromne. Wyspa tumska, zbudowana z piasków, ¿wirów i namu³ów, jest najwiêksz¹ z wysp le¿¹cych w prze³omowej dolinie Warty, w obrêbie jej dennej zalewowej terasy. Jej powierzchnia wystawa³a tylko nieznacznie
ponad lustro wody i by³a czêsto zalewana. G³êboki, zabagniony parów, stanowi¹-

Z. Kurnatowska, Grody wczesnoredniowieczne u S³owian, s. 43.
J. Kaczmarek, Miêdzy grodem a miastem. Przemiany osadnicze na terenie aglomeracji poznañskiej w X-XIII wieku, [w:] Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów redniowiecznego Poznania,
red. Z. Kurnatowska, T. Jurek, Poznañ 2005, s. 44; Z. Kurnatowska, Grody wczesnoredniowieczne
u S³owian, s. 10.
20

21
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cy pozosta³oæ po cieku miêdzy Wart¹ a Cybin¹, przecina³ j¹, dziel¹c na czêæ
pó³nocn¹ i po³udniow¹22.
Pierwsze osadnictwo na wyspie powiadczone badaniami archeologicznymi
datuje siê na koniec IX w.23 Wówczas to, na wyniesieniu znajduj¹cym siê w rejonie gotyckiego kocio³a Najwiêtszej Marii Panny, powsta³a niewielka osada
obronna24. Bardzo dobra lokalizacja  miejsce o naturalnych walorach obronnych,
dostêp do wody, znajduj¹ce siê na tym terenie brody na Warcie i Cybinie, obecnoæ wa¿nego szlaku handlowego i komunikacyjnego, jakim by³a rzeka – oto
przyczyny szybkiego rozwoju grodu poznañskiego. Dziêki Warcie oraz jej dop³ywom Wielkopolska mia³a po³¹czenie z Pomorzem Zachodnim, Saksoni¹
i £u¿ycami, z obszarami zamieszka³ymi przez plemiona Wieletów i Obodrytów,
a tak¿e z pañstwem czeskim. Ponadto lokalizacja grodu na warciañskiej wyspie
zapewnia³a Poznaniowi ³¹cznoæ ze wszystkimi istotnymi orodkami grodowymi pañstwa pierwszych Piastów (Ostrowem Lednickim, Gieczem, Grzybowem,
Bninem, Gnieznem, £eknem, K³eckiem). Dostêp do wielu grodów zapewnia³o
dorzecze Noteci, za przez Kruszwicê mo¿liwe by³o osi¹gniêcie arterii Wis³y25.
Bior¹c pod uwagê wszystkie zalety miejsca, nie dziwi fakt, ¿e pocz¹wszy od
X stulecia, na Ostrowie Tumskim mieci³ siê jeden z g³ównych grodów pañstwa
wczesnopiastowskiego, przez ponad 300 lat stanowi¹cy jedno z najistotniejszych
centrów politycznych i gospodarczych. Sytuacja uleg³a zmianie dopiero w po³owie XIII w., kiedy to ksi¹¿ê Przemys³ I podj¹³ decyzjê o lokacji miasta na lewym
brzegu rzeki Warty, gdzie przeniós³ swoj¹ siedzibê. Teren wyspy pozostawiono
biskupom poznañskim.
W pocz¹tkach XVI w. na polecenie biskupa Jana Lubrañskiego wyspê ponownie ufortyfikowano26. Ostrów otoczono ceglanym murem flankowanym
czworobocznymi wie¿ami, który mia³ izolowaæ tereny kocielne od biedoty, ¿ebraków i wszelkiej maci rzezimieszków i z³odziei. Z czasem, kiedy mur przesta³ byæ potrzebny i nie spe³nia³ ju¿ swej ochronnej funkcji, zaczêto go rozbieraæ, za budulec wykorzystywano powtórnie; na przestrzeni XVIII w. znikn¹³
niemal zupe³nie z powierzchni wyspy. Zachowa³y siê jedynie jego widoczne tu
i ówdzie szcz¹tki oraz partie fundamentowe. W XIX w. Ostrów zosta³ ufortyfikowany po raz ostatni, tym razem przez Prusaków. Naturalne warunki obronne
wyspy wykorzystywano wielokrotnie na przestrzeni stuleci.
22
A. Kaniecki, Poznañ. Dzieje miasta wod¹ pisane, Poznañ 2004, s. 14-15; H. Kóèka-Krenz,
Najstarszy Poznañ, [w:] Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów redniowiecznego Poznania, red.
Z. Kurnatowska, T. Jurek, Poznañ 2005, s. 27.
23
H. Kóèka-Krenz, Najstarszy Poznañ, s. 28-29.
24
Tam¿e, s. s. 27-30; ta¿, Na wyspie Ostrów, przy której dzi jest Poznañ, Poznañ 2012, s. 8.
25
P. Sankiewicz, Wczesnoredniowieczne umocnienia obronne, s. 28-29.
26
P. Pawlak, A. Sikorski, P. Wawrzyniak, Mury obronne biskupa Jana Lubrañskiego, Kronika Miasta Poznania 71 (2003), z. 1 (W krêgu katedry), s. 86-104.
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Po opuszczeniu wyspy przez jej wieckich mieszkañców w XIII stuleciu pamiêæ o minionej potêdze grodu poznañskiego coraz bardziej siê zaciera³a. Teren
dawnego grodu zosta³ przebudowany i zaadaptowany na potrzeby Kocio³a.
O jego istnieniu wiadczy³y sk¹pe i sporadyczne wzmianki w ród³ach pisanych
(w kronikach biskupa Thietmara z X w., w kronikach Galla Anonima z XI w.

Fot. 2. Ogród arcybiskupi, wykop 1. Strop
konstrukcji wa³owych. Fot. D. Sprenger

oraz w Kronice polskiej z XIII w.), a tak¿e prace uczonych27. Nic wiêc dziwnego,
¿e z biegiem czasu kwestia istnienia grodu poznañskiego zosta³a zupe³nie zapomniana. Jedynym widocznym ladem jego istnienia by³y pozosta³oci umocnieñ
obronnych, miejscami wci¹¿ czytelne w topografii terenu. Losy orodka poznañskiego nie nale¿¹ do wyj¹tków – nieraz zdarza³o siê, ¿e objêcie terenu grodu
zabudow¹ miasta powodowa³o zatarcie jego formy i zanik pamiêci o jego lokalizacji (Poznañ, Gniezno). Natomiast porzucone i opuszczone grodziska by³y widoczne w krajobrazie a¿ do XIX i XX w., kiedy to intensywne prace ziemne spowodowa³y ich znikanie. Melioracje, karczunki, zalesiania, g³êboka orka oraz
zabudowa terenów wiejskich zatar³y lady wielu grodzisk wielkopolskich28.
27
H. Kóèka-Krenz, Pozycja Poznania w X wieku w ród³ach archeologicznych, [w:] Tu siê
wszystko zaczê³o. Rola Poznania w pañstwie pierwszych Piastów, red. A. Wójtowicz, Poznañ 2010,
s. 33-34; H. Kóèka-Krenz, Na wyspie Ostrów, s. 9, 12-14.
28
Z. Kurnatowska, Grody wczesnoredniowieczne u S³owian, s. 45.
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Pocz¹tek badañ archeologicznych na Ostrowie Tumskim to badania powierzchniowe i towarzysz¹ce pracom ziemnym podejmowanym w latach 1908,
1924, 1930, 193829. Natomiast pierwsze planowe prace wykopaliskowe rozpocz¹³ w roku 1938 Instytut Prehistorii Uniwersytetu Poznañskiego. Archeolodzy
pod kierownictwem Józefem Kostrzewskiego30 od razu skupili siê na badaniach
umocnieñ otaczaj¹cych dawny gród. Za³o¿ono trzy wykopy w pó³nocnej i zachodniej czêci placu katedralnego. W kolejnym roku prace kontynuowa³ Wojciech Kóèka. Eksplorowano jednoczenie trzy miejsca znajduj¹ce siê: na po³udnie od koció³ka Najwiêtszej Marii Panny, na ulicy Lubrañskiego (obecnej
Posadzego) oraz w ogrodzie Seminarium Duchownego. Tak jak siê spodziewano, odkryto lady umocnieñ drewnianych. Stan zachowania konstrukcji okaza³
siê nadzwyczaj dobry. W umys³ach badaczy zrodzi³ siê, zrealizowany przesz³o
70 lat póniej, pomys³ utworzenia rezerwatu archeologicznego i udostêpnienia
tych reliktów zwiedzaj¹cym.
Plany oraz badania uczonych zosta³y przerwane z powodu wybuchu II wojny wiatowej. W jej trakcje zaginê³y wyniki dotychczasowych odkryæ31, zachowa³y siê jedynie nieliczne komunikaty prasowe.
Po wojnie prace archeologiczne wznowiono. Na ich czele stanêli Witold
Hensel i Zdzis³aw Kêpiñski. We wnêtrzu zniszczonej katedry wytyczono wykopy, których rezultatem by³o odkrycie reliktów fazy przedromañskiej wi¹tyni32.
Podjêto tak¿e prace na posesji OT11 w celu uchwycenia zasiêgu wczesnoredniowiecznego wa³u grodu poznañskiego oraz ustalenia jego chronologii. A¿ do
1961 r. w ró¿nych czêciach Ostrowa prowadzono interdyscyplinarne badania
w ramach programu przygotowuj¹cego do uroczystych obchodów tysi¹clecia
pañstwa polskiego33. W zwi¹zku z tym badania objê³y wszystkie g³ówne grody
pañstwa pierwszych Piastów, przy czym starano siê przede wszystkim uchwyciæ
zasiêg tych orodków oraz wyszczególniæ fazy rozwoju, a zatem skupiono siê na
przebiegu umocnieñ obronnych. Po tym okresie prace wykopaliskowe sta³y siê
znów incydentalne i ograniczy³y siê do badañ ratowniczych zwi¹zanych z podejmowanymi na terenie wyspy akcjami budowlanymi.
Planowe prace podjêto ponownie w 1999 r., kiedy to Hanna Kóèka-Krenz
i Andrzej Sikorski z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
P. Sankiewicz, Wczesnoredniowieczne umocnienia obronne, s. 31.
W. Hensel, A. Niesio³owska, J. ¯ak, Badania na Placu Katedralnym w 1938 r., [w:] Poznañ
we wczesnym redniowieczu, t. I, red. W. Hensel, Warszawa  Wroc³aw 1959, s. 13-57; P. Sankiewicz, Wczesnoredniowieczne umocnienia obronne, s. 32; H. Kóèka-Krenz, Na wyspie Ostrów,
s. 9.
31
P. Wawrzyniak, Wczesnoredniowieczne wa³y obronne, s. 27.
32
H. Kóèka-Krenz, Na wyspie Ostrów, s. 11.
33
Poznañ we wczesnym redniowieczu, t. I-IV, red. W. Hensel, Warszawa  Wroc³aw 1959-1974.
29
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w Poznaniu podjêli siê prowadzenia badañ w ramach projektu „Mieszko”. Trwa³y one kilkanacie lat34 i koncentrowa³y siê w rejonie kocio³a Najwiêtszej Marii Panny, a ich celem by³o rozpoznanie rezydencji ksi¹¿êcej oraz s¹siaduj¹cej
z ni¹ kaplicy. Równoczenie trwa³y ratownicze prace wykopaliskowe zwi¹zane
z inwestycjami budowlanymi przeprowadzanymi przez Kuriê Metropolitaln¹.

Fot. 3. Profil po³udniowy wykopu 1.
Fot. D. Sprenger

W czasie wszystkich tych lat zasiêg grodu oraz chronologia poszczególnych
faz jego zabudowy zosta³y w dobrym stopniu rozpoznane. Oprócz reliktów
umocnieñ grodowych odkryto dobrze zachowane pozosta³oci drewnianych domów mieszkalnych35. Badacze wyró¿nili piêæ faz funkcjonowania grodu poznañskiego. Pierwsze dwie skupia³y siê wokó³ gotyckiego koció³ka Najwiêtszej
Marii Panny, gdzie – jak przypuszczano z uwagi na najwy¿sze wzniesienie terenu w tym miejscu – mieci³a siê siedziba w³adcy36.
Poznañ we wczesnym redniowieczu, t. V-VII, red. H. Kóèka-Krenz, Poznañ 2005-2012;
H. Kóèka-Krenz, Na wyspie Ostrów, s. 11.
35
W. Hensel, Zagadnienie pocz¹tków Poznania i kwestia jego sto³ecznego charakteru w wietle wyników prac wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim, Kronika Miasta Poznania, 16 (1938),
nr 4, s. 493-494.
36
W. Hensel, Zagadnienie pocz¹tków Poznania, s. 491-494; H. Kóèka-Krenz, Najstarszy Po34
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Tak wiêc pod koniec IX w. na tym¿e wyniesieniu powsta³ skromnych rozmiarów gródek, o rednicy majdanu nieprzekraczaj¹cej 40 m. Zabudowane drewnianymi chatami wnêtrze by³o chronione przez drewniano-ziemne umocnienia
o kamiennym j¹drze. Oko³o po³owy X w. zosta³ on rozbudowany od pó³nocy
i przeznaczony do u¿ytku rodziny ksi¹¿êcej, od wschodu za dobudowano podgrodzie, otoczone podkowiastym wa³em37. Czêæ tzw. ksi¹¿êca osi¹gnê³a wymiary
oko³o 80 × 100 m, za cz³on katedralny  130 × 100 m. Konstrukcja umocnieñ
nowego podgrodzia by³a tak¿e drewniano-kamienno-ziemna, z licem wzmacnianym hakami i zewnêtrzn¹ szerok¹ odsadzk¹38. Trzeci¹ czêæ grodu stanowi³a osada obronna na Zagórzu, pe³ni¹ca zapewne funkcje us³ugowo-handlowe wobec
mieszkañców pó³nocnej czêci grodu. Jej zasiêg pokrywa siê przypuszczalnie
z przebiegiem ulic Wie¿owej oraz Zagórze. W tym okresie intensywnej rozbudowy w czêci ksi¹¿êcej orodka grodowego wzniesiono kamienny pa³ac oraz kaplicê. Do pa³acu po jego pó³nocno-zachodniej stronie przylega³a pracownia z³otnicza39. We wschodniej czêci drugiego cz³onu grodu usuniêto drewnian¹
zabudowê, przeznaczaj¹c ten teren na potrzeby tworz¹cego siê na ziemiach polskich Kocio³a. Powsta³a tu stacja misyjna biskupa Jordana40, której relikty mo¿emy podziwiaæ w podziemiach katedry. Natomiast w ostatniej æwierci X w. rozpoczêto budowê przedromañskiej katedry. Z tego okresu pochodz¹ tak¿e relikty
dwóch grobowców, pierwotnie wyniesionych ponad posadzkê, które tradycja
uznaje za miejsca spoczynku Mieszka I oraz Boles³awa Chrobrego41. W niewielkiej odleg³oci od wi¹tyni, oko³o 10 m od jej po³udniowej ciany, zarejestrowano zwart¹ zabudowê drewnianych domostw wraz z pozosta³ociami moszczonej
drewnem ulicy. Na koniec X w. przypadaj¹ tak¿e prace zwi¹zane z wznoszeniem
umocnieñ kolejnego podgrodzia powsta³ego w pó³nocnej czêci wyspy (ryc. 1).
Do dzi zachowa³y siê w tym miejscu pozosta³oci potê¿nych wa³ów, które mo¿na podziwiaæ w powsta³ym tu rezerwacie archeologicznym42. Jednak¿e nawet tak
ogromne umocnienia nie uchroni³y grodu poznañskiego przed klêskami. W ostatnich latach panowania Boles³awa Chrobrego wyspê nawiedzi³a powód. Naniesione przez rzekê warstwy powodziowe zarejestrowano w wykopach na placu
katedralnym. Po tym zdarzeniu przyst¹piono do odbudowy grodu, poszerzaj¹c
jego zasiêg i nie zachowuj¹c ju¿ wyranego podzia³u na czêæ ksi¹¿êc¹ i katedraln¹ – teren placu wyrównano dwumetrow¹ warstw¹ piasku, która ca³kowiznañ, s. 30-32; ta¿, Rezydencja pierwszych Piastów na poznañskim grodzie, [w:] Poznañ we wczesnym redniowieczu, t. V, red. H. Kóèka-Krenz, Poznañ 2005, s. 59-81.
37
H. Kóèka-Krenz, Najstarszy Poznañ, s. 30.
38
Tam¿e, s. 30; 2010, s. 34; ta¿, Na wyspie Ostrów, s. 18-19.
39
Ta¿, Najstarszy Poznañ, s. 32.
40
Tam¿e, s. 33-34; ta¿, Na wyspie Ostrów, s. 50.
41
Ta¿, Najstarszy Poznañ, s. 33.
42
P. Wawrzyniak, Wczesnoredniowieczne wa³y obronne, s. 27-39; H. Kóèka-Krenz, Na wyspie Ostrów, s. 52-53.

RELIKTY WCZESNOREDNIOWIECZNYCH UMOCNIEÑ OBRONNYCH

33

cie przykry³a wa³ obronny43. Ponowne zniszczenie grodu nast¹pi³o w 1038 lub
1039 r. w wyniku najazdu czeskiego ksiêcia Brzetys³awa. W warstwach ziemi
odpowiadaj¹cych temu okresowi archeolodzy uchwycili lady zniszczeñ oraz
silnego po¿aru, który strawi³ drewniane konstrukcje44. Tak za wydarzenia tego
okresu wspomina Gall Anonim: W koñcu za zarówno od obcych, jak i od w³asnych mieszkañców Polska dozna³a takiego spustoszenia, ¿e w zupe³noci nie-

Fot. 4. Drewno wydobyte ze studni 5.
Fot. D. Sprenger

mal obran¹ zosta³a z bogactw i ludzi. Wtedy to Czesi zniszczyli Gniezno i Poznañ i zabrali cia³o w. Wojciecha. Ci za, co uszli z r¹k wrogów lub którzy
uciekali przed buntem swoich poddanych, uchodzili za rzekê Wis³ê na Mazowsze. A wspomniane miasta tak d³ugo pozosta³y w opuszczeniu, ¿e w kociele w.
Wojciecha mêczennika i w. Piotra aposto³a dzikie zwierzêta za³o¿y³y swe legowiska45.

43
A. Kaniecki, Poznañ. Dzieje miasta wod¹ pisane, s. 16-17; H. Kóèka-Krenz, Najstarszy
Poznañ, s. 30, 34; W. Hensel, Zagadnienie pocz¹tków Poznania, s. 497-498.
44
Tam¿e, s. 498; H. Kóèka-Krenz, Na wyspie Ostrów, s. 54-55.
45
Anonim tzw. Gall, Kronika polska, t³um. R. Grodecki 2008, Wroc³aw  Warszawa – Kraków 2008, s. 43.
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Orodek poznañski zasiedlono ponownie u schy³ku 1. po³owy XI w. Odbudowa grodu wi¹zana jest z dzia³alnoci¹ Kazimierza Odnowiciela46. Umocnienia
obronne zosta³y poszerzone i umocnione. Na Zagórzu wzniesiono koció³ pw. w.
Miko³aja.
Kres wietnoci grodu poznañskiego przypada na po³owê wieku XIII. Krótko przed t¹ dat¹ ksi¹¿ê Przemys³ I po raz ostatni odnowi³ czêæ grodu47 zamieszkiwanego przez elitê, na któr¹ sk³ada³y siê zarówno wy¿sze warstwy duchowne,
jak i wieckie; wszak by³a to stolica biskupstwa poznañskiego, a od po³owy XII
w. tak¿e stolica ksiêstwa dzielnicowego. W owym czasie w okolicy grodu istnia³a ju¿ gêsta sieæ osad48 zak³adanych wzd³u¿ biegu Warty i jej dop³ywów. Wiemy,
¿e jeszcze przed po³ow¹ XIII w. istnia³y osady na Komandorii, Ostrówku, ródce, wiêtym Janie, w Luboniu, na So³aczu; wsie w miejscu Starych Winiar, Szel¹ga, Naramowic, Chwaliszewa, £awicy, Plewisk, Dêbca, Zegrza, G³uszyny,
Krzesinek i Minikowa. W obrêbie osad znajdowa³y siê lokowane przy kocio³ach cmentarze49. Warto tutaj podkreliæ rolê cmentarza na ródce, u¿ytkowanego przez mieszkañców grodu od XI-do koñca XII w., kiedy to na Zagórzu wzniesiono koció³ pw. w. Miko³aja i tam przeniesiono grodow¹ nekropolê.
Wród wszystkich tych osad otaczaj¹cych gród poznañski szczególn¹ rolê odegra³y za³o¿one miêdzy po³ow¹ XI a po³ow¹ XIII w. osady w. Wojciecha, w. Gotarda oraz w. Marcina, to one bowiem stanowi³y zacz¹tek miasta lokacyjnego50.
Wobec rozrastaj¹cego siê coraz bardziej pañstwa polskiego niedaj¹ce mo¿liwoci rozbudowy grody przesta³y pe³niæ swoje funkcje51. Zaczêto zastêpowaæ je
now¹ form¹ osadnictwa  miastami. Taki sam los spotka³ gród poznañski.
W 1244 r. ksi¹¿ê Przemys³ I zawar³ uk³ad z biskupem, na mocy którego wszed³
w posiadanie le¿¹cej w miejscu przeprawy przez Wartê osady i kocio³a w. Gotarda w zamian za odst¹pienie biskupowi osady wiêtego Wojciecha. W roku
1252 ksi¹¿ê przej¹³ czêæ gruntów le¿¹cych przy kocio³ach w. Marcina i w.

W. Hensel, Zagadnienie pocz¹tków Poznania, s. 498-499; H. Kóèka-Krenz, Najstarszy Poznañ, s. 34; ta¿, Na wyspie Ostrów, s. 54.
47
W. Hensel, Zagadnienie pocz¹tków Poznania, s. 499; H. Kóèka-Krenz, Najstarszy Poznañ,
s. 35.
48
J. Kaczmarek, Miêdzy grodem a miastem, s. 4; H. Kóèka-Krenz, Najstarszy Poznañ, s. 35.
49
O. Antowska-Gor¹czniak, A. Sikorski, P. Pawlak, P. Wawrzyniak, 2003, Cmentarze Ostrowa Tumskiego, „Kronika Miasta Poznania” 71 (2003), z. 1, s. 40-71; J. Kaczmarek, Miêdzy grodem
a miastem, s. 46, 48; H. Kóèka-Krenz, Najstarszy Poznañ, s. 35; P. Pawlak, Cmentarzyska przedlokacyjnego Poznania, [w:] Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów redniowiecznego Poznania, red.
Z. Kurnatowska, T. Jurek, Poznañ 2005, s. 59-87.
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A. Kaniecki, Poznañ. Dzieje miasta wod¹ pisane, s. 19-20; J. Kaczmarek, Miêdzy grodem
a miastem, s. 48-49; H. Kóèka-Krenz, Najstarszy Poznañ, s. 35; T. Jurek, Przebieg lokacji Poznania, [w:] Civitas Posnaniensis s. 173-191.
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Wojciecha52. Kapitu³a przejê³a Ostrów Tumski i osadê na ródce. Poniewa¿ biskupi dysponowali w³asnym pa³acem, rozebrano pa³ac ksi¹¿êcy, przeznaczaj¹c
teren na budowê szko³y katedralnej, domu rektora oraz mieszkañ kanoników53.

Fot. 5. Zaostrzony pal wydobyty ze studni 5.
Fot. D. Sprenger

W ten sposób ksi¹¿ê wszed³ w posiadanie terenów na lewym brzegu Warty,
w pobli¿u miejsca przeprawy. Poniewa¿ by³y to tereny s³abo zaludnione, rozplanowanie miasta nie stanowi³o problemu. Przesiedlono wieckich mieszkañców
wyspy oraz ludnoæ osady na ródce. W okolicy nowo powsta³ego miasta znajdowa³y siê wsie: Rataje, Piotrów, ¯egrze, Staro³êka, Minikowo, Spytkowo, dwie
osady Wierzbice, Je¿yce, Pêc³aw, Niestachów (dzisiejszy So³acz), Pi¹tkowo, Szyd³ów, dwie osady Winiary, Bogucin i Umultowo54. Na pó³nocy i po³udniu ci¹gnê³y siê rozlewiska Warty oraz jej dop³ywów. Miasto otoczono fos¹ i umocnieniami drewnianymi, a w koñcu XIII w., za panowania Przemys³a II, wzniesiono
mury obronne55.
52
53
54
55

A. Kaniecki, Poznañ. Dzieje miasta wod¹ pisane, s. 19-20.
H. Kóèka-Krenz, Najstarszy Poznañ, s. 35.
A. Kaniecki, Poznañ. Dzieje miasta wod¹ pisane, s. 20.
Tam¿e.
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Jak ju¿ wspomniano, historia grodu poznañskiego zosta³a odkryta, a raczej
nale¿a³oby rzec odkopana, przez archeologów. Interesuj¹ce nas tutaj relikty
umocnieñ obronnych zaobserwowano w ró¿nych czêciach wyspy. Ich rozmieszczenie ilustruje pogl¹dowa mapa (ryc. 2).
Pozosta³oci wa³ów obronnych otaczaj¹cych cz³on ksi¹¿êcy grodu odkryto
na placu katedralnym (PK38)56 w 1938 i 1939 r. (po³udniowy i wschodni odcinek umocnieñ) oraz na posesji OT11 (odcinek pó³nocny umocnieñ)57. Rok 2003
przyniós³ odkrycia reliktów w wykopie I, wytyczonym przy zachodniej cianie
budynku Psa³terii (OT9)58. W partiach wy¿szych pozosta³oci wa³u stanowi³y
smu¿ki roz³o¿onego drewna przebiegaj¹ce na osi N-S oraz W-E. Natomiast na
g³êbokoci oko³o 51,83 m n.p.m. na linii W-E zalega³y dobrze zachowane pnie
dêbowe. Analiza dendrochronologiczna pobranych próbek wykaza³a, ¿e drewno
ciêto po po³owie X w. Z kolei w wykopie XXIII, na poziomie 54,20-52,08 m
n.p.m. zarejestrowano smu¿ki biegn¹ce wzd³u¿ osi W-E wraz z brukiem. Podobne pozosta³oci odkryto w 2004 r. w pobliskim wykopie XXVII. Przypuszczalnie mamy tu do czynienia z najstarszymi wa³ami z pocz¹tków X w. Ponadto pozosta³oci umocnieñ obronnych ods³oniêto tak¿e na stanowisku OT10 w 2006 r.59
W wykopie XLV na g³êbokoci 54,35-53,20 m n.p.m. zarejestrowano warstwê
ciemnobrunatnych smu¿ek u³o¿onych na osi W-E oraz bardzo silnie sprasowanych okr¹glaków. Niewielka mi¹¿szoæ warstwy oraz du¿y stopieñ jej nachylenia wskazuj¹ na odkrycie wewnêtrznej krawêdzi najstarszego wa³u, który na podstawie materia³ów archeologicznych wystêpuj¹cych poni¿ej oraz powy¿ej
omawianej warstwy datuje siê na IX-IX/X w.
Oko³o pó³ wieku póniej odcinek zachodni najstarszych umocnieñ wykorzystano jako bazê do budowy m³odszego wa³u, rozbudowuj¹c gródek w kierunku
pó³nocnym i osi¹gaj¹c wymiary 80 × 100 m. W poszerzonym grodzie wzniesiono pa³ac ksi¹¿êcy wraz z kaplic¹. Natomiast obecnie wydaje siê, ¿e pozosta³oci
konstrukcji ods³oniête w wykopach XXI, XXII, XXIV, XXVI oraz XXVIII, wytyczonych po pó³nocnej stronie kocio³a NMP, uznawane uprzednio za relikty
rozebranych umocnieñ, mo¿na uznaæ za lady po pracach przygotowuj¹cych nierówny grunt pod u¿ytkowanie60.
W po³owie X w. dobudowano podgrodzie od strony wschodniej, otoczone
podkowiastym drewniano-ziemnym wa³em, wzniesionym w technice rusztowej
z zastosowaniem haków. Statykê umocnieñ zapewnia³a wzniesiona od zewn¹trz,
W. Hensel, A. Niesio³owska, J. ¯ak, Badania na Placu Katedralnym w 1938 r., s. 13-57.
P. Sankiewicz, Wczesnoredniowieczne konstrukcje obronne grodu poznañskiego, [w:] Poznañ we wczesnym redniowieczu, t. VI, red. H. Kóèka-Krenz, Poznañ 2008, s. 16.
58
P. Sankiewicz, Wczesnoredniowieczne konstrukcje obronne, s. 15-18.
59
Tam¿e, s. 21.
60
Tam¿e, s. 21-22.
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szeroka na oko³o 10 m, drewniano-ziemna odsadzka. Pozosta³oci tego wa³u
zarejestrowano na posesjach OT1161, OT1362 oraz w wykopach 23 i 25 znajduj¹cych siê wewn¹trz katedry63. Natomiast problematyczne s¹ pozosta³oci drewnianych konstrukcji odkryte na posesji OT3; byæ mo¿e ods³oniêto tutaj fragment
odsadzki wa³u, podobnie jak podczas badañ ratowniczych poprzedzaj¹cych posadowienie pomnika Jana Paw³a II przy posesji OT1364. W wykopie wykonanym
pod fundament pomnika zaobserwowano warstwy mocno sprasowanego drewna
przesypywanego piaskiem i zabezpieczonego palowaniem.
Umocnienia otaczaj¹ce osadê na Zagórzu tworzy³y zapewne mniej lub bardziej regularny okr¹g i pokrywa³y siê z przebiegiem ulic Wie¿owej oraz Zagórze. Problematyczne jest istnienie pó³nocnego odcinka umocnieñ, biegn¹cego

Ryc. 1. Gród poznañski pod koniec X wieku. Ryc. u¿yczona przez rezerwat archeologiczny
Genius Loci
I i II faza  T. Wilañski, Badania wykopaliskowe w Poznaniu na posesji Ostrów Tumski 11
w roku 1948, [w:] Poznañ we wczesnym redniowieczu, t. II, red. W. Hensel, Wroc³aw  Warszawa
1960, s. 8-22.
62
I i II faza  A. Niesio³owska, M. Perzyñska, J. ¯ak, Badania na posesji Ostrów Tumski 13
w latach 1950-1953, [w:] Poznañ we wczesnym redniowieczu, t. II, s. 69-86.
63
Z. Pieczyñski, Materia³y z warstw przedsakralnych ods³oniêtych w katedrze poznañskiej
w latach 1951-1956, Fontes Archeological Posnanienses 13 (1963), s. 246-288.
64
H. Kóèka-Krenz, Najstarszy Poznañ, s. 20; P. Sankiewicz, Wczesnoredniowieczne konstrukcje obronne, s. 15.
61
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wzd³u¿ b³otnistego parowu, ³¹cz¹cego Wartê z Cybin¹ i dziel¹cego wyspê na
czêæ pó³nocn¹ oraz po³udniow¹. Jednak¿e bior¹c pod uwagê niebezpieczeñstwo,
jakie dla mieszkañców grodu nios³a bliskoæ obu rzek, a wiêc zagro¿enie powodzi¹, wydaje siê ma³o prawdopodobne, aby osada na Zagórzu pozosta³a ods³oniêta od pó³nocy. Pozosta³oci umocnieñ obronnych tej osady zosta³y powiadczone archeologicznie podczas prac w ogrodzie arcybiskupim (wykop VIII)65;
w trakcie ratowniczych badañ zwi¹zanych z budow¹ Alumnatu w latach 1998-200066, a tak¿e w trakcie nadzorów archeologicznych na posesji przy ulicy Zagórze 13a w 2001 r.67
W latach 70. i 80. X w. podjêto budowê umocnieñ nowego podgrodzia, przylegaj¹cego do istniej¹cego orodka grodowego od pó³nocy. Pozosta³oci wa³ów
tej czêci grodu po raz pierwszy odkryto podczas wspominanych ju¿ przedwojennych prac wykopaliskowych na ulicy Lubrañskiego (obecnej Posadzego),
w odleg³oci kilkunastu metrów od obecnej ulicy Dziekañskiej. Podczas zawieruchy wojennej wyniki przeprowadzonych badañ zaginê³y. Ponowne odkrycie
umocnieñ obronnych na ulicy Posadzego nast¹pi³o w 2000 r. Wówczas to, podczas nadzorów archeologicznych68 towarzysz¹cych instalacji sieci wodno-kanalizacyjnej na uliczkach Ostrowa zanotowano doskona³y stan zachowania konstrukcji drewnianych. Podjêto badania archeologiczne. Okaza³o siê, ¿e budynek
Akademii Lubrañskiego (obecnie siedziba Muzeum Archidiecezjalnego) posadowiono na koronie wa³u, za równolegle do wczesnoredniowiecznych umocnieñ,
na ich zewnêtrznym stoku, bieg³ wzniesiony w pocz¹tkach XVI w. ceglany mur,
którym bp Lubrañski otoczy³ pó³nocn¹ czêæ wyspy.
Umocnienia pó³nocnego podgrodzia69 okaza³y siê potê¿n¹ konstrukcj¹,
w czasach wietnoci osi¹gaj¹c¹ szerokoæ 22 m u podstawy i przynajmniej 10 m
wysokoci. Pozosta³oci konstrukcji w postaci roz³o¿onych smu¿ek drewna zarejestrowano na g³êbokoci 57,20 m n.p.m. Poni¿ej wyst¹pi³y zachowane w ca³oci elementy drewniane. Podstawê wa³u tworzy³y rzêdy skrzyñ wykonanych
z dêbowych pni zaopatrzonych w haki. Zewnêtrzny stok umocniono wysok¹ na
M. Perzyñska, Badania wykopaliskowe w po³udniowo-wschodniej partii ogrodu arcybiskupiego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w 1961 r., [w:] Poznañ we wczesnym redniowieczu, t. IV,
red. W. Hensel, J. ¯ak, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk 1974, s. 146-152; W. Hensel,
Z. Hilczer-Kurnatowska, Studia i materialy do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. V,
Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk 1980, s. 159.
66
P. Sankiewicz, Wczesnoredniowieczne konstrukcje obronne, s. 22-23.
67
E. i P. Pawlakowie, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego w zwi¹zku z budow¹ obiektu biurowego na posesji przy ulicy Zagórze 13a w Poznaniu, Wielkopolskie
Sprawozdania Archeologiczne 6 (2003), s. 118-128.
68
P. Wawrzyniak, Wczesnoredniowieczne wa³y obronne, s. 28.
69
Tam¿e, s. 28-35; P. Sankiewicz, Wczesnoredniowieczne konstrukcje obronne, s. 21; H. Kóèka-Krenz, Na wyspie Ostrów, s. 53-54.
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2 m ³aw¹ kamienn¹ (strop 53,80 m n.p.m.) oraz odsadzk¹. Wy¿sze partie wa³u
wzniesiono w konstrukcji rusztowej.
Podczas obserwacji wspaniale zachowanych pozosta³oci umocnieñ obronnych odrodzi³ siê pomys³ utworzenia w tym miejscu rezerwatu archeologicznego, w którym relikty mogliby podziwiaæ zwiedzaj¹cy. Ponownie przyst¹piono do
prac archeologicznych przy ulicy Posadzego w 2009 r. Archeolodzy rozpoczêli
odkrywanie pozosta³oci wa³ów obronnych w miejscu, w którym mia³y one zostaæ udostêpnione publicznoci i gdzie mia³ byæ posadowiony budynek rezerwatu. Pracom archeologicznym towarzyszy³y zabiegi konserwatorskie, maj¹ce na
celu utrwalenie profili ziemnych zwi¹zanych z konstrukcjami wa³owymi. Badania zakoñczono w 2010 r.; wówczas to ruszy³a budowa gmachu rezerwatu Genius Loci, który otwarto dla zwiedzaj¹cych pod koniec czerwca 2012 r. (ryc. 1)70.
Konstrukcje obronne pó³nocnego podgrodzia zarejestrowano tak¿e w trakcie
prac zwi¹zanych z przeniesieniem pomnika Jana Kochanowskiego z placu katedralnego w pobli¿e Muzeum Archidiecezjalnego (OT1)71. W planowanym pierwotnie miejscu posadowienia pomnika odkryto kamienno-ceglane fundamenty
muru bp. Lubrañskiego. Poni¿ej (na g³êbokoci 54,96-54,88 m n.p.m.) zaobserwowano relikty wa³u72.
Z pocz¹tkiem roku 2006 rozpoczêto prace remontowe budynku Akademii
Lubrañskiego przeznaczonego na now¹ siedzibê Muzeum Archidiecezjalnego.
Towarzyszy³y im badania archeologiczno-architektoniczne. W obrêbie budynku
wytyczono 14 wykopów: piêæ w piwnicach73, osiem w pomieszczeniach74 oraz
jeden na dziedziñcu75. Pozosta³oci umocnieñ obronnych odkryto a¿ w dziewiêciu wykopach76 (rozpoczyna³y siê na g³êbokoci 57,20 m n.p.m., podobnie jak
w wykopach przy ulicy Posadzego 5)77. Pozosta³oci wa³u wyst¹pi³y tak¿e w wykopie przylegaj¹cym do zachodniej ciany Akademii podczas badañ w 2007 r.,
gdzie na poziomie 5,07 m n.p.m. zaobserwowano wystêpowanie smu¿ek  pozosta³oci po roz³o¿onym drewnie – przebiegaj¹cych na linii NE-SW.
70
Rezerwat Archeologiczny Genius Loci jest fili¹ Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.
Powsta³ dziêki ¿yczliwoci Kurii Metropolitalnej, która udostêpni³a teren pod budowê rezerwatu.
Budowa zosta³a sfinansowana ze rodków Wojewódzkiego Urzêdu Marsza³kowskiego oraz Rady
Miasta Poznania.
71
P. Sankiewicz, Wczesnoredniowieczne konstrukcje obronne, s. 23.
72
Tam¿e, s. 15.
73
Wykopy nr 1, 2, 3, 6, 7, por. P. Sankiewicz, Wczesnoredniowieczne konstrukcje obronne,
s. 19-21.
74
Wykopy nr 4, 5, 9-14, por. P. Sankiewicz, Wczesnoredniowieczne konstrukcje obronne,
s. 19-21.
75
Wykop nr 8, por. P. Sankiewicz, Wczesnoredniowieczne konstrukcje obronne, s. 19-21.
76
W wykopach 1-3, 6-8, 11, 12, 14, por. P. Sankiewicz, Wczesnoredniowieczne konstrukcje
obronne, s. 19-21.
77
Tam¿e, s. 21.
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Rezultaty badañ umocnieñ pó³nocnego podgrodzia pozwoli³y na wysnucie
wniosku, ¿e przebiega³y one podobnie do dzisiejszych ulic  Dziekañskiej i Posadzego. Odkrycie ich pod budynkiem Akademii Lubrañskiego nasuwa³o przypuszczenie, ¿e zachodniemu odcinkowi wa³ów odpowiada widoczne w ogrodach
Akademii oraz na posesji OT13 pod³u¿ne wyniesienie terenu. Jednak¿e badania
2007 r. zweryfikowa³y tê tezê. W miejscu przebiegu domniemanych umocnieñ
wczesnoredniowiecznych odkryto pozosta³oci twierdzy pruskiej z XIX w. Poni¿ej nie uda³o siê zaobserwowaæ ladów umocnieñ drewniano-ziemnych. Byæ
mo¿e zosta³y one doszczêtnie zniszczone podczas budowy fortyfikacji pruskich
lub te¿ linia umocnieñ grodowych przebiega bardziej na zachód78.
Podczas wspominanego ju¿ wczeniej najazdu czeskiego ksiêcia Brzetys³awa na pañstwo Piastów w 1038 lub 1039 r. umocnienia obronne grodu uleg³y
zniszczeniu. lady spalenizny i rozsypane konstrukcje wa³owe ods³oniêto na placu katedralnym (PK 38, PK 58-59)79, na stanowisku OT1, OT1380 oraz w ogrodzie arcybiskupim (wykop VII)81; byæ mo¿e tak¿e po pó³nocno-wschodniej stronie katedry82.
Przypisywana Kazimierzowi Odnowicielowi83 odbudowa grodu przypada na
2. po³owê XI w. Podczas badañ na placu katedralnym w latach 1958-1959 natkniêto siê na zmagazynowane fragmenty drewna przeznaczone do odbudowy
umocnieñ grodowych. Umocnienia poszerzono oraz wzmocniono now¹ ³aw¹
kamienn¹. Relikty wa³ów z tego okresu odkryto na stanowiskach OT1184, OT1385
oraz w ogrodzie arcybiskupim86. Odbudowano tak¿e umocnienia podgrodzia na
Zagórzu87.

P. Sankiewicz, Wczesnoredniowieczne konstrukcje obronne, s. 21.
W. Hensel, A. Niesio³owska, J. ¯ak, Badania na Placu Katedralnym, s. 13-57; M. Malinowska, Badania wykopaliskowe na placu Katedralnym w 1958-1959 r., [w:] Poznañ we wczesnym
redniowieczu, t. IV, s. 8-46.
80
A. Niesio³owska, M. Perzyñska, J. ¯ak, Badania na posesji Ostrów Tumski 13, s. 67-219.
81
A. Nowak, Badania wykopaliskowe w ogrodzie arcybiskupim na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w latach 1960 – 1961, [w:] Poznañ we wczesnym redniowieczu, t. IV, s. 75-144.
82
O. Antowska-Gor¹czniak, A. Sikorski, P. Pawlak, P. Wawrzyniak, Cmentarze Ostrowa Tumskiego, s. 40-71, ryc. 2.
83
Wed³ug Kroniki l¹skiej, por. H. Kóèka-Krenz, Na wyspie Ostrów, s. 54.
84
III faza – T. Wilañski, Badania wykopaliskowe w Poznaniu, s. 7-65.
85
III faza  A. Niesio³owska, M. Perzyñska, J. ¯ak, Badania na posesji Ostrów Tumski 13,
s. 67-219.
86
Wykop VII, warstwy wa³u m³odszego – A. Nowak, Badania wykopaliskowe w ogrodzie
arcybiskupim, s. 75-144
87
Ogród arcybiskupi, wykop VIII – wa³ m³odszy: M. Perzyñska, Badania wykopaliskowe,
s. 145-192; W. Hensel, Z. Hilczer-Kurnatowska, Studia i materialy, s. 159 oraz na posesji Zagórze
13a (wa³ m³odszy, E. i P. Pawlakowie, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego, s. 118-128;
P. Sankiewicz, Wczesnoredniowieczne konstrukcje obronne, s. 23.
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Jak ju¿ wspominano, poznañski orodek grodowy funkcjonowa³ do po³owy
XIII w., a wiêc do lokacji miasta na lewym brzegu Warty. Mniej wiêcej z tego
okresu pochodz¹ lady prac remontowych i naprawczych zarejestrowane na stanowisku OT1188. Zewnêtrzny stok drewniano-ziemnych umocnieñ wykorzystano póniej w pocz¹tkach XVI w., wznosz¹c na polecenie bp. Jana Lubrañskiego
ceglany mur obronny89 otaczaj¹cy pó³nocn¹ czêæ Ostrowa Tumskiego.
W 2011 r. na posesji OT2 odkryto kolejny odcinek umocnieñ otaczaj¹cych
plac katedralny, kiedy to podjêto badania ratownicze zwi¹zane z rozbudow¹ istniej¹cego budynku.
Przeznaczony pod zabudowê teren usytuowany by³ w pó³nocno-zachodniej
partii ogrodu arcybiskupiego, na ty³ach budynku Kurii Metropolitalnej (por. ryc.
3). Obszar ogrodu arcybiskupiego by³ badany archeologicznie w niewielkim stopniu90. Ówczesne prace wykopaliskowe, oprócz licznych ladów osadnictwa wczesnoredniowiecznego, przynios³y odkrycie pozosta³oci drewnianego wa³u obronnego datowanego szeroko na 2. po³owê X-pocz¹tek XIII w. (wykop VIII),
analogicznie do wa³u zarejestrowanego w pó³nocnej czêci ogrodu (wykop VII).
Prace wykopaliskowe, podjête w 2011 r.91, rozpoczêto od wytyczenia na obszarze objêtym planami budowy wykopu 1 o wymiarach 3 × 2 metry (por. ryc. 2).
Obszar, na którym wytyczono wykop 1, opada³ ku wschodowi. Teren ogrodu
arcybiskupiego jest bowiem nierówny. W latach 30. XX w. zosta³ sztucznie podsypany z powodu planowanego w tym miejscu przebiegu trasy mostowej. Wykop 1 przebadano w ramach badañ ratowniczych; póniej objêto nadzorem
archeologicznym roboty budowlane zwi¹zane z posadowieniem szeciu betonowych studni (ryc. 3).
Badany obszar zosta³ w przesz³oci wielokrotnie naruszony licznymi pracami budowlanymi, czego dowodem by³ miêdzy innymi znajduj¹cy siê w profilu
zachodnim wykopu 1 cieplik, studzienka deszczowa wraz z rur¹ kamionkow¹
widoczn¹ w profilu wschodnim oraz warstwy przemieszane (I-III) siêgaj¹ce
w wykopie 1 do g³êbokoci 56,65 m n.p.m., a w wykopach pod studnie znacznie
g³êbiej.
W wykopie 1 pod przemieszanymi warstwami I-III wyst¹pi³y nienaruszone
warstwy zwi¹zane z osadnictwem wczesnoredniowiecznym z obfitym materiaIV faza  T. Wilañski, Badania wykopaliskowe w Poznaniu, s. 7-65; P. Sankiewicz, Wczesnoredniowieczne konstrukcje obronne, s. 23.
89
Tam¿e.
90
W latach 1960-1961 za³o¿ono wykop w czêci pó³nocnej (nr VII) oraz siedem wykopów
w partii po³udniowo-zachodniej ogrodu (por. mapka ryc. 2). Ówczesne badania prowadzi³ Zak³ad
Archeologii Wielkopolski i Pomorza IHKM PAN. Pracami kierowa³ dr Jan ¯ak wraz z mgr
M. Perzyñsk¹ oraz mgr. E. Dziêcio³owskim (A. Nowak, Badania wykopaliskowe w ogrodzie arcybiskupim, s. 75-44; M. Perzyñska, Badania wykopaliskowe, s. 145-159.)
91
Badania prowadzi³a Magdalena Sprenger pod kierunkiem H. Kóèki-Krenz.
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Ryc. 2. Poznañ, Ostrów Tumski. Wykopy, w których odkryto pozosta³oci umocnieñ grodowych
oraz przypuszczalny przebieg wa³u pod koniec X wieku. Rys. D. Sprenger
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Ryc. 3. Plan wykopów z 2011 r. Rys. D. Sprenger
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³em ceramicznym. Interesuj¹ce nas pozosta³oci wa³u otaczaj¹cego plac katedralny wyst¹pi³y na redniej g³êbokoci 2,80 m od powierzchni, a wiêc 55,10-54,90
m n.p.m. (strop warstwy XII) w postaci warstwy jasno¿ó³tego piasku z ciemnobr¹zowymi smu¿kami powsta³ymi w wyniku rozk³adu drewna (fot. 2, 3). W warstwie nie by³o materia³u zabytkowego. Z uwagi na bezpieczeñstwo (a wiêc ze
wzglêdu na niewielkie rozmiary wykopu, osi¹gniêt¹ znaczn¹ g³êbokoæ, bliskoæ
istniej¹cego budynku, niezwykle deszczow¹ pogodê oraz warstwy piaskowe) zrezygnowano z dalszej eksploracji wykopu 1. Wykonano sonda¿ w po³udniowej
czêci wykopu. Wykaza³ on, ¿e poni¿ej sp¹gu wykopu (a wiêc do g³êbokoci
oko³o 53 m n.p.m.) zalegaj¹ przynajmniej 2 m piasku ze smu¿kami roz³o¿onego
drewna, który po oko³o metrze zmienia barwê z jasno¿ó³tej na jasnoszar¹. Smu¿ki przebiega³y na osi NE-SW; przegradza³y je lady po rzêdzie pionowo wbitych
pali.
Jak wspomniano, ziemne prace budowlane wi¹za³y siê z zastosowaniem jako
metody fundamentowania szeciu betonowych studni o rednicy 140 cm, które
nastêpnie zalano betonem i na nich posadowiono budynek. Prace budowlane
przebiega³y nastêpuj¹co: pierwsze betonowe krêgi uk³adano za pomoc¹ dwigu
jeden na drugim w miejscu posadowienia studni. Nastêpnie pracownik firmy
wykonuj¹cej roboty ziemne, stoj¹c we wnêtrzu tych krêgów, podbiera³ z wnêtrza
ziemiê tak, by krêgi równo zapada³y siê pod w³asnym ciê¿arem. Co jaki czas za
pomoc¹ dwigu dok³adano kilka nowych krêgów, a¿ do osi¹gniêcia liczby 14
krêgów. Pojedynczy kr¹g betonowy mia³ szerokoæ 51 cm, a wiêc osi¹gniêto g³êbokoæ 7,14 m poni¿ej powierzchni gruntu (oko³o 50,85 m n.p.m.). Ziemiê
z wnêtrza studni wyci¹gano za pomoc¹ wiaderek podczepionych do wyci¹garki
elektrycznej i sypano na osobne ha³dy.
Okaza³o siê, ¿e pierwsze warstwy zarejestrowane w wykopach pod studnie,
osi¹gaj¹ce mi¹¿szoæ 2,5-4 m, s¹ przemieszane i zawieraj¹ znaczn¹ iloæ gruzu
ceglanego. Praktycznie nie zachowa³y siê nienaruszone warstwy odpowiadaj¹ce
osadnictwu wczesnoredniowiecznemu. Wyj¹tek stanowi studnia 1, w której zdo³ano uchwyciæ warstwê XI – plamisty, jasny i ciemny szary piasek z materia³em
ceramicznym.
Czêciowo zachowan¹ warstwê roz³o¿onych konstrukcji drewnianych przesypywanych jasno¿ó³tym b¹d jasnoszarym piaskiem zarejestrowano w niemal
wszystkich studniach92. Mi¹¿szoæ warstwy w studniach waha³a siê w granicach
1-2 m. Strop znajdowa³ siê na g³êbokoci oko³o 4 m od powierzchni wykopu;
natomiast w studni 3 warstwa szarego piasku zawieraj¹ca smu¿ki roz³o¿onego
drewna zalega³a ju¿ na g³êbokoci 2,5 m. Mi¹¿szoæ warstwy osi¹ga³a tu rednio

92
Wy³¹czaj¹c studniê 2; tutaj warstwy zawieraj¹ce gruz ceglany zalega³y g³êboko  warstwa
XII musia³a byæ usuniêta podczas wczeniejszych prac budowlanych.
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1-2 m. Poni¿ej zaobserwowano jednolity ciemno¿ó³ty bardzo mokry piasek, bez
pozosta³oci drewna. Wyj¹tek stanowi studnia 6, gdzie na g³êbokoci oko³o 5,90
m n.p.m. w bardzo podmok³ej warstwie gliny i piasku zaobserwowano chaotycznie rozrzucone fragmenty drewna. Na g³êbokoci oko³o 6 m wystêpowa³ calec
w postaci szarorudej, bardzo twardej, zbitej gliny. Ponadto w studni 5 i 6 znaleziono zachowane w ca³oci drewno, bêd¹ce najprawdopodobniej szcz¹tkowo zachowan¹ podstaw¹ wa³u (?)93 – fot. 4.
Mo¿na pokusiæ siê o próbê obliczenia wysokoci odkrytej konstrukcji drewnianej, z zastrze¿eniem, ¿e jest to jedynie wartoæ szacunkowa. Uredniaj¹c wiêc
odleg³oæ miêdzy warstwami smu¿ek i przyjmuj¹c wartoæ 10 cm oraz zak³adaj¹c, ¿e warstwa smu¿ek stanowi pozosta³oæ po ruszcie drewnianym sk³adaj¹cym
siê z bierwion o najmniejszej gruboci 10 cm, to w przypadku mi¹¿szoci warstwy wynosz¹cej 2-3 m daje to oko³o 4-6 m wysokoci konstrukcji.
Interesuj¹ce jest odkrycie ladów pionowo wbitych pali. Ich pozosta³oci w postaci rzêdu smu¿ek odkryto w wykopie 1 (fot. 2). Zachowane w ca³oci pale drewniane odkryto tak¿e w studni 5. Jeden z nich o wymiarach 8 × 90 cm uda³o siê wydobyæ z g³êbokoci oko³o 5 m od powierzchni wykopu (fot. 5), natomiast trzy
pozosta³e znalaz³y siê na S przebiegu krêgu studni i zosta³y strzaskane pod jej ciê¿arem. W dawniejszych badaniach umocnieñ cz³onu katedralnego natrafiano na gêsto
wbijane pionowe s³upy na granicy wa³u i ³awy kamiennej94. Byæ mo¿e pale te s³u¿y³y tak¿e wzmocnieniu statyki konstrukcji pomiêdzy elementami drewnianymi.
Powy¿ej pozosta³oci umocnieñ obronnych zalega³a warstwa jasnobr¹zowego i jasno¿ó³tego piasku, w której znaleziono u³amki fragmentów ceramiki wczesnoredniowiecznej oraz fragmenty koci zwierzêcych (warstwa XI). Ceramika
z tej warstwy datowana jest na XI w.95 Z drewna pozyskanego ze studni pobrano
próby do analiz denrochronologicznych. Byæ mo¿e ich wyniki pozwol¹ nam uciliæ datowanie konstrukcji.
Odkryte pozosta³oci przypominaj¹ odcinek wa³u katedralnego przebadany
przez W. Hensla w 1938 r.96 W wynikach tych badañ znajdujemy opis warstwy
¿ó³tego piasku o szarawym odcieniu, ze smu¿kami (warstwa XII). Strop warstwy
by³ pofa³dowany i znajdowa³ siê na redniej g³êbokoci 55,30 m n.p.m. Zachowana mi¹¿szoæ warstwy wynosi³a 1,3-2 m. Konstrukcjê wydatowano na 1. po³owê XI w. lady konstrukcji wa³owych otaczaj¹cych cz³on katedralny zaobserwowano równie¿ na posesjach OT1197 oraz OT1398.
93
94
95
96
97
98

Na g³êbokoci 4; 4,30; 4,50; 5; 5,75 m.
W. Hensel, A. Niesio³owska, J. ¯ak, Badania na Placu Katedralnym, s. 29.
Materia³y z badañ s¹ opracowywane; tu informacja ustna Artura Dêbskiego.
W. Hensel, A. Niesio³owska, J. ¯ak, Badania na Placu Katedralnym, s. 25.
T. Wilañski, Badania wykopaliskowe w Poznaniu, s. 7-65.
A. Niesio³owska, M. Perzyñska, J. ¯ak, Badania na posesji Ostrów Tumski 13, s. 67-219.
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Pozosta³oci konstrukcji obronnych s¹ dzi jednym z niewielu namacalnych
wiadectw wietnoci grodów i potêgi pañstwa polskiego za panowania pierwszych Piastów. Umocnienia grodu poznañskiego, kiedy góruj¹ce nad okolic¹,
dzi zalegaj¹ g³êboko pod ziemi¹. Warstwy powodziowe, mieci, pozosta³oci
dawnych budowli, a tak¿e celowe podnoszenie poziomu terenu sprawi³y, ¿e dzi
trzeba zejæ niemal 6 m pod ziemiê, by obejrzeæ to, co zosta³o z dawnych umocnieñ. Szczêliwie siê z³o¿y³o, ¿e dzi ka¿dy z nas mo¿e te relikty obejrzeæ.
W rezerwacie archeologicznym Genius Loci na Ostrowie Tumskim znajduj¹ siê
doskonale zachowane relikty dêbowych wa³ów wzniesionych za panowania
Mieszka I.
SUMMARY
In the first part of the article the author sketches an overview of the history of architectural
constructions in the state of the first Piasts. She describes the origins of the gród (stronghold),
a construction form typical for Slavonic territories of the early Middle Ages. She also characterizes
the construction technology and the kinds of fortifications used. The history of the Tum island is
discussed from the beginning of settlements there in the context of the emerging Polish state. Since
almost the entire knowledge of the stronghold at Ostrów Tumski is rooted in archaeological
research, the history of excavations is presented from their beginnings in 1938 up to the most recent
results of studies on the fortifications obtained in 2011.

Key words
fortifications, ramparts, early Middle Ages, Ostrów Tumski, stronghold, the Piast dynasty,
beginnings of the Polish state, central strongholds, palatium, Mieszko, Boles³aw Chrobry,
foundation of Poznañ as a town, Jan Lubrañski
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WPROWADZENIE

Nieistniej¹cy ju¿ dzisiaj koció³ parafialny w. Miko³aja na Zagórzu poznañskim (extra Summum posnaniense), którego pocz¹tki siêga³y byæ mo¿e XI w.,
w drugiej po³owie wieku XV zosta³ podniesiony do rangi kolegiaty. Nast¹pi³o to
po wybudowaniu nowego gmachu wi¹tyni w miejscu poprzedniej budowli kocielnej, strawionej po¿arem. Proces ustanowienia kapitu³y kolegiackiej rozci¹ga
siê na lata 1476-1484: najpierw biskup poznañski Andrzej z Bnina zatwierdzi³
fundacjê Adama z D¹browy na udotowanie nowych beneficjów i przyj¹³ prezentê na trzech pierwszych prebendarzy (10 grudnia 1476), a nastêpnie erygowa³
kolegiatê i kapitu³ê w. Miko³aja (30 czerwca 1477), jego za nastêpca, biskup
Uriel Górka, wystawi³ dokument erekcyjny (3 lipca 1484). Kapitu³a w. Miko³aja przetrwa³a do pierwszych lat XIX w.1
Dzieje kocio³a w. Miko³aja i istniej¹cej przy nim przez ponad 320 lat kapitu³y w dalszym ci¹gu s¹ stosunkowo ma³o znane. Wród nielicznych zachowanych akt, pochodz¹cych g³ównie z XVIII w., na szczególn¹ uwagê zas³uguje ksiêga akt kapitu³y z lat 1728-1802. Ta jedyna zachowana do dzisiaj tego rodzaju
1
Por. J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. 2: Archidiecezja poznañska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznañ 1964, s. 611-613; P.F. Neumann, O kociele i kapitule w.
Miko³aja w Poznaniu na Zagórzu u schy³ku XVIII wieku, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski”, t. 4, 2009, s. 118-119.
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ksiêga kapitu³y w. Miko³aja2 stanowi podstawê ród³ow¹ niniejszego opracowania. Jak siê wydaje, nie by³a ona dotychczas wykorzystana przez historyków,
a zatem informacje zawarte w poni¿szym tekcie trafiaj¹ do historiografii diecezji poznañskiej po raz pierwszy. Wspomniana ksiêga akt kapitulnych jest przechowywana w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu w zespole Kolegiaty
i kapitu³y kolegiackie i nosi sygnaturê CP 445; zawiera 142 strony. Treci¹ ksiêgi s¹ decyzje kapitu³y kolegiackiej w. Miko³aja podejmowane na jej zebraniach
(kapitu³ach) generalnych i partykularnych (te ostatnie s¹ w ksiêdze nazywane
konsekwentnie parcjalnymi) oraz pewna liczba tekstów innego rodzaju, cile
jednak z kapitu³¹ zwi¹zanych. Do tej ostatniej grupy nale¿¹:
 Opis mieszkañ kanoników kolegiaty w. Miko³aja z 1728 r. (s. 3-5).
 Sumariusz rzeczy ruchomych i inwentarz kocio³a kolegiackiego w. Miko³aja z 1761 r. (s. 55-58).
 Pismo biskupa poznañskiego Ignacego Raczyñskiego do Józefa Rogaliñskiego i Mateusza Zymchanowskiego, ustanawiaj¹ce ich delegatami do
rozstrzygniêcia sporu miêdzy prepozytem i kanonikami kolegiaty w. Miko³aja, wystawione w Berlinie 8 kwietnia 1795 r. (s. 99).
 Dekret Józefa Rogaliñskiego i Mateusza Zymchanowskiego, delegatów
biskupich, rozstrzygaj¹cy spór miêdzy prepozytem i kanonikami kolegiaty
w. Miko³aja, wydany w Poznaniu 20 listopada 1795 r. (s. 100-115).
 Ugoda miêdzy prepozytem a kanonikami kolegiaty w. Miko³aja, zawarta
w Poznaniu 15 marca 1736 r. (s. 116-119).
 Inwentarz argenterii kocio³a w. Miko³aja sporz¹dzony przez kanoników
i ekonomów w 1795 r. (s. 119-123).
 Notatki dotycz¹ce odprawiania aniwersarzy i obecnoci na nich kanoników
z lat 1751-1763 (s. 136-137).
 Wizja rezydencji kanonickiej po wst¹pieniu kanonika Józefa Przygodzkiego na prepozyturê, sporz¹dzona przez Melchiora Janowskiego, kanonika
kolegiaty w. Miko³aja, 19 lipca 1762 r. (s. 138).
2
Wczeniejsze ksiêgi akt najprawdopodobniej nie istnia³y ju¿ w czasie wizytacji Józefa Rogaliñskiego, przeprowadzonej w kolegiacie w. Miko³aja w 1779 roku. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (dalej: AAP), sygn. AV 30, Visitatio generalis Decanatus Posnaniensis authoritate
nuper pie defuncti Pastoris inchoata demum pari authoritate Illustrissimi Excellentissimi et Reverendissimi Domini Antonii Onuphrii de Okêcie Okêcki Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopi
Posnaniensis et Varsaviensis Supremi Regni Cancellarii Equitis Ordinum Aquilae Albae et Sancti
Stanislai consummata per Iosephum £odzia Rogaliñski Sanctae Theologiae et Utriusque Iuris Doctorem, Decanum Cathedralem Posnaniensem, in Archidiaconatu Sremensi et per Decanatum Posnaniensem specialiter delegatum Visitatorem Generalem, Anno quo visitavit nos Oriens ex Alto
1781 (dalej: AAP, sygn. AV 30), s. 160.
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 Wizja rezydencji kanonickiej sporz¹dzona przez £ukasza Konopkê, kanonika i prokuratora kolegiaty w. Miko³aja, 23 sierpnia 1763 r. (s. 139).
 Notatka o argenterii kocielnej sprzedanej na pokrycie kosztów naprawy
kolegiaty w. Miko³aja w 1779 r. (s. 142).
 Wykaz argenterii zebranej przez Antoniego Drzewieckiego, kanonika kolegiaty w. Miko³aja, i okazanej na kapitule generalnej w 1779 r. (s. 142).
Akta kapitulne maj¹ jednolit¹ strukturê, od której wszak¿e wystêpuj¹ niekiedy odstêpstwa. Ka¿dy wpisany w ksiêdze akt rozpoczyna siê od daty i wymienienia obecnych na zebraniu cz³onków kapitu³y, tj. prepozyta i kanoników, potem nastêpuje protokó³ obrad, w którym by³y notowane przede wszystkim
decyzje podjête przez kapitularnych. W niewielkiej liczbie przypadków pod aktem figuruj¹ podpisy b¹d samego prepozyta, b¹d wszystkich albo niektórych
kapitularnych. Funkcjê sekretarza pe³ni³ zawsze jeden z cz³onków kapitu³y (który z kanoników albo prepozyt), jednak nie by³a to ani funkcja sta³a, ani powierzana drog¹ wyboru przez g³osowanie (jak to mia³o miejsce w przypadku wyboru prokuratora); o ustanawianiu sekretarza nie znajdujemy w zapisach ksiêgi
¿adnej wzmianki. Ze wzglêdu na niewielk¹ liczbê cz³onków kapitu³y jest oczywiste, ¿e niekiedy przez szereg lat akta kapitu³y pisane by³y przez tê sam¹ osobê.
Zawartoæ treciowa akt kapitu³y pozwala poznaæ najwa¿niejsze aspekty jej
funkcjonowania. Przede wszystkim znajduj¹ siê tutaj protoko³y przyjêcia do tego
gremium nowych cz³onków oraz opcji kanoników oczekuj¹cych do grona uczestnicz¹cych, a tak¿e informacje o zgonach lub rezygnacji z miejsca w kapitule.
Z przynale¿noci¹ do kapitu³y wi¹¿¹ siê tak¿e kwestie posiadanych przez poszczególnych kanoników rezydencji oraz stanowi¹cego w³asnoæ ca³ej kapitu³y
domu wspólnego (domus communitatis). Znaczna liczba zapisów dotyczy spraw
maj¹tkowych, pocz¹wszy od wyboru na ka¿dy kolejny rok prokuratora i wykonywanych przez niego czynnoci, g³ównie przyjmowania i rozdzielania czynszów
od sum kapita³owych oraz przedstawianych na corocznej kapitule generalnej rozliczeñ przychodów i wydatków, poprzez przyjmowanie i lokowanie nowych legatów, a¿ po dochodzenie praw kapitu³y w przypadkach, gdy by³y one naruszane
lub kwestionowane. Trzecim wreszcie tematem przewijaj¹cym siê w zapisach
ksiêgi jest s³u¿ba Bo¿a, stanowi¹ca zasadniczy cel ustanowienia i istnienia kapitu³y. Oprócz spraw zwyczajnych, które w tematyce akt zdecydowanie przewa¿aj¹, cz³onkowie kapitu³y zajmowali siê równie¿ problemami, które wynika³y
z naruszania norm jej statutów oraz starali siê uregulowaæ zaistnia³e sytuacje
o charakterze sporu lub konfliktu.
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STRUKTURA I OBSADA PERSONALNA KAPITU£Y

Dokument erekcyjny z 1484 r. ustanawia³ kapitu³ê z³o¿on¹ z prepozyta, którym by³ pleban kocio³a w. Miko³aja, oraz omiu kanoników. Jako uposa¿enie
dla kanoników fundator kapitu³y, Adam z D¹browy, dziekan katedralny poznañski, zapisa³ sumê 1200 florenów wêgierskich, ulokowan¹ ju¿ w 1474 r. na dobrach ca³ego miasta Kociana, od której roczny czynsz mia³ byæ miêdzy nich
równo dzielony3. W nastêpnych wiekach zapisywane by³y na rzecz kanoników
kolejne sumy z obligacjami, zawsze jednak ³¹cznie dla wszystkich, natomiast
uposa¿enia w maj¹tkach ziemskich kapitu³a nigdy nie posiada³a. Z tego te¿
wzglêdu ka¿dy sporód omiu kanonikatów by³ uposa¿ony w takim samym stopniu i nie zachodzi³y miêdzy nimi ¿adne ró¿nice, z których wynika³aby jaka gradacja w zamo¿noci poszczególnych prebendarzy, czy zjawisko przechodzenia
z jednego kanonikatu na inny, lepiej uposa¿ony. Jawi siê to jako cecha charakterystyczna kapitu³y w. Miko³aja, odró¿niaj¹ca j¹ od wielu innych kapitu³ istniej¹cych przy kocio³ach kolegiackich, o katedralnych nie wspominaj¹c.
Taki ustrój organizacyjny przetrwa³ do trzeciego dziesiêciolecia XVIII w.
Istotn¹ zmianê przynios³a wizytacja generalna, przeprowadzona za rz¹dów bp.
Jana Joachima Tar³o przez Franciszka Libowicza, kanonika katedralnego poznañskiego, w 1727 r. Bior¹c pod uwagê znaczne zmniejszenie siê uposa¿enia, wizytator postanowi³, ¿e odt¹d udzia³ w dochodach bêd¹ mieli jedynie czterej kanonicy zwani uczestnicz¹cymi (participantes), którzy bêd¹ zobowi¹zani na sta³e
rezydowaæ przy kolegiacie, osobicie lub przez substytutów wype³niaæ powinnoci chórowe, odprawiaæ msze fundacyjne i wspomagaæ prepozyta w spowiadaniu
wiernych. Pozostali czterej kanonicy udzia³u w dochodach odt¹d nie mieli i nazywani byli oczekuj¹cymi (exspectantes), a ich wejcie do grona uczestnicz¹cych
mog³o nast¹piæ dopiero wówczas, gdy który z kanonikatów tej kategorii zawakowa³4.
Wydaje siê, ¿e dopiero w tym miejscu nale¿y powiedzieæ o prepozycie kapitu³y. Jak wspomniano wy¿ej, by³ on plebanem parafialnego kocio³a w. Miko³aja. W kapitule by³ jedynym pra³atem i do niego nale¿a³o pierwszeñstwo miêdzy
wszystkimi prebendarzami kocio³a (zarówno kanonikami, jak i altarzystami).
Mia³ posiadaæ odrêbne uposa¿enie, bez udzia³u we wspomnianej sumie fundacyjnej ofiarowanej dla kanoników przez Adama z D¹browy. Bli¿sze szczegó³y
na temat losów tego uposa¿enia poznajemy m.in. z wizytacji Józefa Rogaliñskiego, dziekana katedralnego poznañskiego, z 1779 r. Otó¿ z pierwotnej erekcji
kocio³a w. Miko³aja (zanim zosta³a erygowana kolegiata) pleban mia³ pewne
Tam¿e, s. 149-150.  Czynsze od tej sumy zasadniczo dochodzi³y do r¹k kanoników a¿ do
drugiej po³owy XVIII wieku, a mo¿e i do koñca istnienia kapitu³y, choæ znacznie pomniejszone.
Tam¿e, s. 149.
4
P.F. Neumann, O kociele i kapitule w. Miko³aja, s. 120.
3

KAPITU£A KOLEGIACKA W. MIKO£AJA W POZNANIU NA ZAGÓRZU

51

sta³e dochody, które z czasem zaginê³y. Z kolei w dokumencie eryguj¹cym kolegiatê wymieniono czynsze roczne dla prepozyta w wysokoci szeciu grzywien
rednich szerokich groszy na dobrach wsi Granowo Minus (czyli Mniejsze,
a wiêc zapewne Granówko) w powiecie kociañskim, zapisane aktami grodzkimi kociañskimi w czwartek po wiêtej Prysce w 1469 r. Jednak w póniejszej
ksiêdze dochodów kocio³a zapisano, ¿e suma ta zosta³a podniesiona przez wikariuszy kocio³a katedralnego, jako kolatorów, i czynsz usta³. St¹d te¿ prepozyt
w. Miko³aja nie posiada³ odt¹d ¿adnego pewnego i znacz¹cego dochodu, a jedynie akcydensy i pewne zapisy fundacyjne, z którymi zwi¹zane by³y ró¿ne zobowi¹zania, przede wszystkim w postaci mszy i aniwersarzy5. W takiej sytuacji,
gdy w dodatku dosz³o do kontrowersji w sprawie podzia³u pewnego dochodu
przypadaj¹cego kapitule, 15 marca 1736 r. dosz³o do zawarcia ugody miêdzy prepozytem a kanonikami, na mocy której aktualny prepozyt (oraz jego nastêpcy)
zosta³ dopuszczony do wspólnych dochodów kanoników za piewanie oficjum
i aniwersarzy w miejsce czwartego kanonika partycypuj¹cego6. Od tego zatem
czasu trzon kapitu³y maj¹cy udzia³ w dochodach stanowi³o tylko czterech duchownych, mianowicie prepozyt i trzej kanonicy uczestnicz¹cy. Równoczenie
zawsze by³a pewna liczba kanoników oczekuj¹cych, zwanych niekiedy honorowymi, których wed³ug postanowieñ Libowicza mog³o byæ maksymalnie czterech.
PREPOZYCI

W badanym okresie (1728-1802) na czele kapitu³y sta³o kolejno czterech
prepozytów: Jan Hadaski7 (do 1761), Józef Przygodzki (1761-1762), Sebastian
Maciejewski (1762-1767), Jan Woyciechowski (od 1767).
Nie znamy obecnie daty wst¹pienia Jana Hadaskiego na prepozyturê, nie
wiemy te¿, czy przed jej objêciem by³ kanonikiem tej kolegiaty. Akta dokumentuj¹ jego udzia³ w kapitule w charakterze prepozyta na przestrzeni 33 lat8.
Po jego mierci prepozytem zosta³ Józef Przygodzki, kanonik partycypuj¹cy
tej kapitu³y, a zarazem wicekustosz katedralny. Pismo jego instytucji zosta³o
AAP, sygn. AV 30, s. 163-164.
Gotowoæ zawarcia ugody kanonicy wyrazili ju¿ na zebraniu kapitu³y 7 marca 1736 r., natomiast sama ugoda nast¹pi³a 15 marca w obecnoci i za porednictwem uproszonych przez obie strony
duchownych: Jacka Krynickiego, penitencjarza katedralnego i sekretarza kapitu³y katedralnej oraz
£ukasza Dajewskiego, kanonika ³êczyckiego i prepozyta kocio³a parafialnego w. Wojciecha w Poznaniu. Akt tego porozumienia zosta³ zatwierdzony 24 marca tego¿ roku przez Franciszka Woliñskiego, archidiakona remskiego i sêdziego surogata poznañskiego. AAP, sygn. CP 445, Acta Capituli
Ecclesiae Collegiatae Sancti Nicolai 1728-1802 (dalej: AAP, sygn. CP 445), s. 16-17, 116-118.
7
Inne formy tego nazwiska wystêpuj¹ce w aktach: Hadawski, Chadaski, Chadawski.
8
Tam¿e, s. 1-46.
5

6
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wydane 31 sierpnia 1761 r. w kurii biskupiej i podpisane przez Jana Kralla, kanonika katedralnego i sêdziego surogata. Przygodzki stawi³ siê w kapitule 4 wrzenia tego¿ roku, prosz¹c o dopuszczenie, wprowadzenie i instalacjê. Kanonicy nie
¿¹dali od niego sk³adania przysiêgi o zachowaniu statutów i zwyczajów kapitu³y, poprzestaj¹c na tym, ¿e z³o¿y³ j¹ ju¿ przy instalacji na kanonika. Instalacji
nowego prepozyta dokona³ delegowany do tej czynnoci przez kapitu³ê Melchior
Janowski, najstarszy w gronie kanoników9. Przygodzki zrezygnowa³ jednak z tej
pra³atury ju¿ po roku. O przyczynie zrzeczenia akta kapitu³y nie wspominaj¹10.
Jego nastêpc¹ zosta³ inny prebendarz kapitu³y, bêd¹cy zarazem wicedziekanem
katedralnym, Sebastian Maciejewski, który 10 listopada 1762 r. otrzyma³ pismo
instytucji wydane z kurii biskupiej, a podpisane przez Stefana Skrzebowskiego,
kanonika katedralnego oraz audytora i sêdziego. I w tym przypadku kapitu³a kolegiaty w. Miko³aja nie ¿¹da³a od nowego prepozyta ponownego z³o¿enia przysiêgi,
gdy ten 11 listopada tego¿ roku stawi³ siê przed ni¹, prosz¹c o dopuszczenie na
urz¹d, wprowadzenie i instalacjê. Delegowany przez konfratrów kanonik Melchior
Janowski wprowadzi³ Maciejewskiego na urz¹d w obecnoci wikariuszy, altarzystów, psa³terzystów i mansjonarzy katedralnych oraz kleru kolegiaty i parafian, stosuj¹c przy tym ryt przewidziany przez agendê diecezjaln¹ przy wprowadzaniu plebana11. Maciejewski by³ prepozytem przez kilka lat. Ostatni raz obecny by³ na
kapitule generalnej, która odby³a siê 1 padziernika 1765 r., a protoko³y z nastêpnych posiedzeñ nie zawieraj¹ o nim ¿adnej wzmianki12.
Zapis posiedzenia z 1 padziernika 1767 r. nadmienia niejako mimochodem,
¿e nowo prezentowanym komendarzem kocio³a jest Jan Woyciechowski13. Faktycznie, dnia 4 grudnia tego roku otrzyma³ on z kancelarii konsystorza instytucjê
na prepozyturê w. Miko³aja, wystawion¹ przez Stefana Skrzebowskiego i opatrzon¹ pieczêci¹ biskupa Teodora Czartoryskiego. Mo¿na zatem przypuszczaæ, ¿e
Maciejewski pomimo nieobecnoci na zebraniach kapitu³y pozostawa³ na urzêdzie prepozyta i najpewniej chorowa³. Zmar³ przed 1 padziernika 1767 r., gdy¿
w protokole ze znacznie póniejszej instalacji Woyciechowskiego zaznaczono, ¿e
ten¿e zosta³ ustanowiony po mierci Maciejewskiego. Woyciechowski nie od
razu zosta³ instalowany na prepozyturê14. Od kapitu³y generalnej 6 padziernika
1768 r. jest wymieniany wród obecnych na pierwszym miejscu, ale dopiero
w protokole z kapitu³y odbytej 2 padziernika 1770 r. sekretarz zaznacza przy
jego nazwisku, ¿e jest prepozytem, na kolejnej (2 X 1771) nie ma tego okreleTam¿e, s. 47.
Tam¿e, s. 52.
11
Tam¿e, s. 52-53.
12
Tam¿e, s. 60-62.
13
Tam¿e, s. 62.
14
Tam¿e, s. 67-68.
9

10
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nia, natomiast na trzech nastêpnych (12 i 17 X 1771 oraz 20 XI 1771) znajduje
siê sformu³owanie, ¿e Woyciechowski jest prepozytem ustanowionym, ale jeszcze nie instalowanym15. Instalacja nast¹pi³a dopiero 24 listopada 1771 r., a wiêc
po bez ma³a czterech latach od otrzymania instytucji. W tym wypadku kanonicy
uznali, ¿e nowy prepozyt powinien ponowiæ przysiêgê (sk³ada³ j¹ dziewiêæ lat
wczeniej przy instalacji na kanonikat), gdy¿ w ten sposób przy wst¹pieniu
z kanonikatu na pra³aturê postêpuje siê w kapitu³ach katedralnych, a do zasad
w nich obowi¹zuj¹cych powinny stosowaæ siê tak¿e kapitu³y kolegiackie. Wobec tego Woyciechowski z³o¿y³ deklaracjê, ¿e z³o¿enia przysiêgi dope³ni, i zosta³ wprowadzony na urz¹d. Delegowany przez konfratrów Melchior Janowski
(ju¿ po raz trzeci na przestrzeni 10 lat wykonuj¹cy tê czynnoæ) w obecnoci duchownych i parafian wrêczy³ nowemu prepozytowi klucze kocio³a, dokona³ jego
wprowadzenia do wielkiego o³tarza i do stalli po prawej stronie chóru (z zastrze¿eniem jednak, ¿e g³os czynny i bierny w kapitule oraz dochody czwartego kanonika partycypuj¹cego prepozyt uzyska dopiero po z³o¿eniu przysiêgi) oraz
dokona³ stosownej proklamacji o ich spokojnym posiadaniu16. Kiedy jednak
Woyciechowski przez kilka lat wzbrania³ siê przed ponownym z³o¿eniem przysiêgi, spraw¹ znów zajê³a siê kapitu³a na swym posiedzeniu generalnym 22 listopada 1777 r. Kanonicy argumentowali, ¿e podobnie jak w kapitule katedralnej,
gdzie przysiêgê siê powtarza, tak¿e w kolegiackiej prepozytura z mocy prerogatyw i miejsca w stalli ró¿ni siê od kanonikatu. Dlatego te¿ ponowili klauzulê
o prawie g³osu uczynion¹ przy instalacji i polecili, by Woyciechowski z³o¿y³
przysiêgê o zachowaniu statutów, ordynacji i zwyczajów kolegiaty na przysz³ej
kapitule, wyznaczonej na 16 grudnia17. Czy do tego dosz³o, akta nie mówi¹, gdy¿
protokó³ nastêpnego posiedzenia pochodzi dopiero z 1 padziernika 1778 r. Mo¿na jednak przypuszczaæ, ¿e wobec tak zdecydowanego stanowiska kapitu³y prepozyt dostosowa³ siê do jej wymagania i przysiêgê z³o¿y³. Jan Woyciechowski
by³ prepozytem do koñca okresu, którego dotycz¹ akta (1802)18.

KANONICY

W pierwszym posiedzeniu kapitu³y, odnotowanym w ksiêdze pod dat¹ 13 kwietnia 1728 r., uczestniczyli prepozyt Jan Hadaski oraz dwaj kanonicy: Andrzej
Szamborski i Grzegorz Waryski. Wspomniany zosta³ tak¿e Jakub Cichowski,
który akurat z³o¿y³ rezygnacjê, co umo¿liwi³o przyjêcie do grona kanoników Jana
15
16
17
18

Tam¿e,
Tam¿e,
Tam¿e,
Ostatni

s. 62-66.
s. 67-69.
s. 76.
akt kapitu³y zapisany jest pod dat¹ 30 wrzenia 1802 r. Tam¿e, s. 134.
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psa³terzysta katedralny
altarzysta bractwa literackiego
i bractwa zagrodników
w kociele w. Wojciecha
w Poznaniu
notariusz apostolski
wikariusz katedralny

Melchior Janowski

Józef Przygodzki

kleryk ni¿szych wiêceñ

Franciszek Medkowski

zgon Grzegorza
Waryskiego

zgon Andrzeja
Szamborskiego
zgon Jakuba
Czechowskiego
zgon Jana Kanickiego

kleryk ni¿szych wiêceñ
doktor filozofii
prefekt seminarium
poznañskiego
psa³terzysta katedralny

Tomasz Czyrnicki

Andrzej witalski

Okolicznoci
zawakowania
prebendy

rezygnacja Jakuba
Cichowskiego,
plebana w Czerlejnie
rezygnacja Marcina
Dokszewskiego, plebana
w Michorzewie
zgon Szymona
Piotrowicza

Status, funkcje i beneficja
w chwili wejcia do kapitu³y

kanonik kolegiaty w. Marii
Magdaleny w Poznaniu
notariusz apostolski
Adam Boñcza Osmólski beneficjat katedralny

Jan Hadaski
Andrzej Szamborski
Grzegorz Waryski
Jakub Cichowski
Jakub Czechowski
Marcin Dokszewski
Szymon Piotrowicz
Tomasz Antoni
Winiewski
Stefan Skrzebowski
Jan Kanicki

Imiê i nazwisko

(1) 18.08.1745
(2) 14.01.1746

(1) 02.08.1734
(2) 18.07.1737
(1) 01.07.1743
(2) 12.07.1743
(1) 15.01.1745
(2) 26.01.1745

(1) 20.02.1733
(2) 23.02.1733

(2) 12.07.1728

(2) 13.04.1728

Data (1)
ustanowienia
i (2) przyjêcia
do kapitu³y

Wykaz cz³onków kapitu³y w latach 1728-1802

30.04.1756

1750

08.01.1745

10.10.1737

Data dopuszczenia
do partycypacji

[1762] rezygnacja

[1782] zgon

zm. 08.04.1756

zm. 02.03.1750

[1760] zgon

[1750] rezygnacja
zm. 30.12.1744

[1761] zgon
[1734] zgon
[1745] zgon
[1728] rezygnacja
[1743] zgon
[1728] rezygnacja
[1733] zgon
[1781?] zgon

Data i forma
opuszczenia
kapitu³y
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kleryk ni¿szych wiêceñ
doktor filozofii
kleryk ni¿szych wiêceñ
doktor filozofii
wikariusz katedralny

kleryk ni¿szych wiêceñ

wikariusz katedralny

wikariusz katedralny

kleryk ni¿szych wiêceñ,
aspiruj¹cy do wiêceñ
wy¿szych
doktor filozofii,
profesor poetyki
w akademii poznañskiej
psa³terzysta katedralny

beneficjat katedralny

Micha³ Kazimirski

Maciej Trojanowicz

£ukasz Konopka

Jan Woyciechowski

B³a¿ej Sankiewicz

Franciszek Matawowski

Antoni Drzewiecki

[55]

kleryk ni¿szych wiêceñ

pleban w Gogolewie

Wawrzyniec Jaworski

Kasper Rociszewski

Mateusz Zymchanowski notariusz apostolski
wicesekretarz kapitu³y
katedralnej
Wawrzyniec Florkowski wikariusz katedralny

Wojciech Schadowski

Karol Rybiñski

wikariusz katedralny

Sebastian Maciejewski

(1) 06.11.1771
(2) 20.11.1771
(1) 15.11.1776
(2) 23.01.1777
(1) 07.11.1781
(2) 22.11.1781
(1) 13.05.1782
(2) 16.05.1782
(1) 30.09.1783
(2) 04.10.1783

zgon Tomasza
Winiewskiego
zgon Melchiora
Janowskiego
rezygnacja Mateusza
Zymchanowskiego

(1) 14.10.1771
(2) 17.10.1771

(1) 24.11.1762
(2) 02.12.1762
(1) 17.02.1766
(2) 22.02.1766

(1) 11.03.1750
(2) 13.03.1750
(1) 27.04.1756
(2) 21.05.1756
(1) 23.05.1760
(2) 03.06.1760
(1) 09.09.1761
(2) 13.10.1761
(1) 16.10.1761
(2) 29.10.1762

(1) 23.02.1750
(2) 27.02.1750

ustanowienie Jana
Woyciechowskiego
prepozytem
rezygnacja £ukasza
Konopki
rezygnacja Franciszka
Matawowskiego

rezygnacja Stefana
Skrzebowskiego,
notariusza konsystorza
generalnego
zgon Andrzeja
witalskiego
zgon Franciszka
Medkowskiego
zgon Tomasza
Czyrnickiego
zgon Karola
Rybiñskiego
objêcie prepozytury
przez Józefa
Przygodzkiego
objêcie prepozytury
przez Maciejewskiego
opuszczenie kanonikatu
przez Józefa
Trojanowicza

21.04.1802

22.01.1782

11.05.1776

12.12.1771

12.12.1771

12.11.1762

13.10.1761

08.08.1761

29.03.1760

[1783]
rezygnacja

[1795] zgon

25.09.1775
rezygnacja

[1802] zgon

01.10.1771
rezygnacja

[1766] opuszczenie
kanonikatu
[1761] zgon

[1767] zgon
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Kanickiego19. Nazwiska innych cz³onków kapitu³y, przyjêtych do niej przed 1728
r., wymienione zosta³y w kolejnych protoko³ach, i to – podobnie jak Cichowskiego – jedynie akcydentalnie, tzn. gdy w nastêpstwie rezygnacji lub zgonu którego z nich przyjmowany by³ nowy kanonik. W ten sposób dowiadujemy siê
o przynale¿noci do kapitu³y Marcina Dokszewskiego, Szymona Piotrowicza, Tomasza Antoniego Winiewskiego, Stefana Skrzebowskiego20. Problematyczna
pozostaje wzmianka o zgonie Jakuba Czechowskiego21, który byæ mo¿e jest identyczny z wymienionym wczeniej, sk³adaj¹cym rezygnacjê Jakubem Cichowskim. Co znamienne, ¿aden z nich (poza jednym tylko przypadkiem22) nie uczestniczy³ w zebraniach kapitu³y odnotowanych w ksiêdze, pomimo ¿e niektórzy
nale¿eli do kapitu³y jeszcze przez kilka lub kilkanacie lat po roku 1728. Rezygnacja z kanonikatu Jakuba Cichowskiego oraz Marcina Dokszewskiego, którzy
byli równoczenie plebanami, mo¿e wi¹zaæ siê z tym, ¿e posiadaj¹c beneficja
duszpasterskie, nie mogli rezydowaæ przy kolegiacie w. Miko³aja. Poniewa¿ rezyduj¹cych by³o w tym czasie prawdopodobnie tylko dwóch (Andrzej Szamborski i Grzegorz Waryski), aby wprowadziæ w ¿ycie postanowienia wizytacyjne
Libowicza o czterech kanonikach partycypuj¹cych i zarazem rezyduj¹cych, trzeba by³o przyj¹æ dwóch nowych kanoników, którzy by ten warunek spe³niali, to
za by³o mo¿liwe tylko w przypadku rezygnacji (o ile nie z przynale¿noci do
kapitu³y w ogóle, to przynajmniej z partycypacji) tych, którzy rezydowaæ nie
mogli z powodu zobowi¹zañ duszpasterskich posiadanych poza Poznaniem.
Lista kanoników przyjêtych do kapitu³y w omawianym okresie obejmuje 21
nazwisk. Przewa¿ali wród nich duchowni, którzy w czasie wejcia do kapitu³y
byli zwi¹zani z kocio³em katedralnym. W tej grupie by³o szeciu wikariuszy
(Józef Przygodzki, Sebastian Maciejewski, Karol Rybiñski, Jan Woyciechowski,
B³a¿ej Sankiewicz, Wawrzyniec Florkowski)23, trzech psa³terzystów (Andrzej
witalski, Melchior Janowski, Wojciech Schadowski)24 i dwóch okrelonych
ogólnie jako beneficjaci katedralni (Adam Boñcza Osmólski, Antoni Drzewiecki)25. Wszyscy zatem nale¿eli do ni¿szego kleru katedralnego. Druga wyró¿niaj¹ca siê grupa to duchowni, którzy staraj¹c siê o prebendê w kapitule w. Miko³aja, mieli zaledwie ni¿sze wiêcenia. O czterech z nich podano, ¿e byli
doktorami filozofii (Tomasz Czyrnicki, Micha³ Kazimirski, Maciej Trojanowicz,
Tam¿e, s. 1.
Tam¿e, s. 3, 9, 34, 81.
21
Tam¿e, s. 28.
22
Dnia 6 padziernika 1746 r. przyby³ na kapitu³ê generaln¹ Tomasz Antoni Winiewski
i przedstawi³ obecnym zamiar dokonania na rzecz kapitu³y zapisu sumy 2000 florenów po³¹czonego z obligacjami mszalnymi. Tam¿e, s. 32.
23
Tam¿e, s. 32, 34, 45, 51, 54, 81.
24
Tam¿e, s. 22, 31, 65.
25
Tam¿e, s. 3, 66.
19

20
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Franciszek Matawowski)26. Zapewne wszyscy oni byli profesorami Akademii
Lubrañskiego (co wyranie zosta³o zaznaczone w przypadku Matawowskiego,
natomiast o Czyrnickim podano, ¿e jest prefektem seminarium). Do Poznania
zostali przys³ani przez uniwersytet krakowski, który poznañsk¹ akademiê obsadza³ kadr¹ profesorsk¹ jako uczelniê sobie podleg³¹. Klerykami ni¿szych wiêceñ byli te¿ trzej inni (Franciszek Medkowski, £ukasz Konopka, Wawrzyniec
Jaworski)27; tu jednak nie ma wzmianki, by mieli jakie stopnie naukowe, natomiast mo¿na przypuszczaæ, ¿e uzyskanie kanonikatu zwi¹zane by³o ze staraniami o tytu³ do wiêceñ. Wród trzech pozosta³ych by³ kanonik poznañskiej kolegiaty w. Marii Magdaleny (Jan Kanicki), wicesekretarz kapitu³y katedralnej
(Mateusz Zymchanowski) oraz pleban w Gogolewie (Kasper Rociszewski)28.
Niektórzy z nowo przyjêtych kanoników byli ponadto notariuszami apostolskimi
(Kanicki, Janowski, Zymchanowski)29, a jeden mia³ dwa beneficja proste w kociele w. Wojciecha w Poznaniu (Janowski)30. Z czasem, ju¿ jako kanonicy kolegiaty w. Miko³aja, pozyskiwali kolejne beneficja i urzêdy, jednak wystêpuj¹ce
w aktach kapitu³y zapisy na ten temat s¹ fragmentaryczne i nie pozwalaj¹ na
ca³ociowe przedstawienie tego zagadnienia.
Proces prowadz¹cy do posiadania prebendy w kapitule sk³ada³ siê z kilku
etapów. Ubiegaj¹cy siê o ni¹ musia³ najpierw uzyskaæ prezentê kolatora i dokument ustanowienia (litterae institutionis) ze strony w³adzy diecezjalnej. Dokument ten przedstawia³ nastêpnie kapitule, która po sprawdzeniu jego autentycznoci i zapoznaniu siê z treci¹ dokonywa³a przyjêcia (receptio), dopuszczenia
(admissio) i instalacji (installatio) duchownego na prebendê.
Wed³ug dokumentu erekcyjnego kapitu³y w. Miko³aja po mierci fundatora
prawo kolacji prebend kanonickich nale¿a³o do magistratu królewskiego miasta
Kociana, natomiast prawem kolacji prepozyta dysponowa³o kolegium wikariuszy katedry poznañskiej31. W aktach kapitu³y z lat 1728-1802 znajdujemy jedynie dwa przypadki, gdzie jest mowa o tym, ¿e ustanowienie kanonika nast¹pi³o
z prezenty magistratu wzglêdnie obu magistratów kociañskich (dotyczy to Tomasza Czyrnickiego w 1733 i Andrzeja witalskiego w 1734)32. Czy zatem w innych przypadkach element prezenty zosta³ pominiêty? Wydaje siê, ¿e nie by³o
powodów, aby obowi¹zuj¹ce w tym wzglêdzie prawo kocielne by³o uchylane,
i ¿e prezenta faktycznie nastêpowa³a, a jedynie nie odnotowano jej w aktach kapitu³y. Byæ mo¿e dalsze badania pozwol¹ wywietliæ tê kwestiê.
26
27
28
29
30
31
32

Tam¿e, s. 9, 34, 39, 60.
Tam¿e, s. 28, 48, 84.
Tam¿e, s. 1, 74, 87.
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Instytucja na kanonikat nastêpowa³a zazwyczaj w krótkim czasie po jego
zawakowaniu. Poniewa¿ prebendy kanonickie w kapitule w. Miko³aja nie by³y
zwi¹zane z jakim uposa¿eniem w dobrach ziemskich (nie nazywano ich zatem
„kanonikat fundi NN.”), przyznawany kanonikat identyfikowano jedynie przez
wymienienie imienia i nazwiska jego bezporednio poprzedniego posesora. Wakat prebendy w kapitule nastêpowa³ w wyniku mierci, rezygnacji lub przejcia
duchownego na prepozyturê, natomiast nie zauwa¿amy, by prebendarz zosta³
wykluczony z kapitu³y na drodze dyscyplinarnej (w jednym tylko przypadku
kanonik zosta³ pozbawiony prawa partycypacji, jednak zachowa³ prawo przynale¿noci do kapitu³y33). Dokument ustanowienia wydawany by³ przez urz¹d konsystorza generalnego diecezji lub kuriê biskupi¹ jako urz¹d administracyjny
samego ordynariusza (w aktach stosowano nastêpuj¹ce sformu³owania: consistorium, officium consistorii generalis, cancellaria consistorii generalis, cancellaria curiae episcopalis, curia episcopalis, cancellaria episcopalis). Od 1756 r.
akta wymieniaj¹ równie¿ urzêdników diecezji, którzy dokument instytucji podpisywali; byli to: Józef z Wierzbna Paw³owski, biskup niocheñski i oficja³ generalny (dokument z 1756)34, Stefan Skrzebowski, kanonik katedralny, audytor
generalny i sêdzia, póniej archidiakon pszczewski i wikariusz w sprawach duchownych oraz oficja³ generalny (dokumenty z lat 1760-1771)35, Wojciech Wyssogota Zakrzewski, kustosz katedralny, wikariusz w sprawach duchownych
i oficja³ generalny (dokument z 1776)36, Józef Glaubicz Rokossowski, kanonik
metropolitalny gnienieñski i katedralny poznañski, wikariusz w sprawach duchownych i oficja³ generalny (dokumenty z lat 1781-1783)37. Wystawione pisma
opatrzone by³y pieczêci¹ ordynariusza miejsca albo pieczêci¹ rodow¹ podpisuj¹cego.
Ubiegaj¹cy siê o prebendê osobicie stawia³ siê na zebraniu kapitu³y i przedstawia³ uzyskany w urzêdzie diecezjalnym dokument instytucji, prosz¹c o przyjêcie, dopuszczenie i instalacjê. Zasada osobistego stawienia siê przed kapitu³¹
i objêcia kanonikatu by³a stosowana niemal zawsze; jedynie w 1783 r. Kasper
Rociszewski, pleban w Gogolewie, pos³u¿y³ siê pe³nomocnikiem w osobie
Wawrzyñca Florkowskiego, kanonika tej kapitu³y38. Cz³onkowie zebrani na posiedzeniu kapitu³y sprawdzali autentycznoæ przed³o¿onego dokumentu i zazna33
Chodzi tu o Grzegorza Waryskiego, odsuniêtego od partycypacji z powodów dyscyplinarnych. Decyzja w tej sprawie zosta³a podjêta na kapitule dnia 10 padziernika 1737 r., a zatwierdzi³
j¹ 6 stycznia 1738 r. w czasie wizytacji Józef Kierski, sufragan poznañski, kustosz katedralny oraz
wikariusz w sprawach duchownych i oficja³ generalny. Tam¿e, s. 23-25.
34
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35
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jamiali siê z jego treci¹, a nastêpnie przystêpowali do jego wykonania. Raz tylko kapitu³a odmówi³a przyjêcia do swego grona kap³ana, który uzyska³ ju¿
w konsystorzu instytucjê kanoniczn¹, argumentuj¹c, ¿e wszystkie kanonikaty s¹
obsadzone. Równoczenie obieca³a, ¿e zostanie on przyjêty i instalowany, gdy
tylko który z kanonikatów zawakuje. Sytuacja ta mia³a miejsce w 1735 r. i dotyczy³a Andrzeja witalskiego; dwa lata póniej witalski stawi³ siê ponownie
i tym razem zosta³ przyjêty do grona kapitu³y jako kanonik oczekuj¹cy (tu nazwany honorowym)39.
Wchodz¹cy do kapitu³y zobowi¹zywa³ siê sk³adan¹ na Ewangeliê przysiêg¹
do wiernego zachowywania statutów, dekretów, rozporz¹dzeñ i zwyczajów kapitu³y, okazywania szacunku wobec jej cz³onków oraz zachowania sekretu co do
spraw wewnêtrznych tego gremium. Nastêpnie kapitu³a wyznacza³a sporód siebie dwóch delegatów, którzy mieli dokonaæ instalacji nowego kanonika. Instalacja (kanoniczne wprowadzenie na prebendê) odbywa³a siê w kociele kolegiackim. Delegowani kanonicy wprowadzali nowego konfratra do wielkiego o³tarza
oraz na wyznaczone mu miejsce w stallach kanonickich (st¹d termin installatio),
przekazuj¹c równoczenie pe³ne prawa kanonickie, przede wszystkim prawo
czynnego i biernego g³osu w kapitule. Przy tym trzykrotnie og³aszali (proclamatio), ¿e instalowany duchowny pozostaje w spokojnym posiadaniu (pacifica possessio) o³tarza, stalli i g³osu w kapitule. W protoko³ach opisuj¹cych czynnoci
instalacyjne sekretarze dodawali, ¿e wobec takiej proklamacji nikt nie wyrazi³
sprzeciwu (nemine contradicente). Opisy kanonicznego wprowadzenia kanoników, pocz¹wszy od instalacji Wojciecha Schadowskiego w 1771 r., wymieniaj¹
niektóre osoby uczestnicz¹ce w tej ceremonii. Spotykamy tu nazwiska kanoników, penitencjarzy i wikariuszy katedralnych, kanoników kolegiaty w. Miko³aja, zakrystiana tego kocio³a, a w jednym wypadku tak¿e studentów akademii
poznañskiej40.
W zwi¹zku z wejciem do kapitu³y nowo instalowany kanonik by³ zobowi¹zany do z³o¿enia pewnych op³at zwanych iura installationis, które przywidziane
by³y w statutach kapitulnych. Przy niektórych wpisach o przyjêciu nowego kanonika brak jest tego rodzaju informacji, te za, które zosta³y zamieszczone,
wystêpuj¹ w ró¿nych sformu³owaniach. Dwa chronologicznie najwczeniejsze
Tam¿e, s. 14, 22-23.
Akta wymieniaj¹ nastêpuj¹cych uczestników ceremonii instalacji kanoników: instalacja
Wojciecha Schadowskiego 17 padziernika 1771: Ludwik de Mathy, doktor obojga praw, kanonik
katedralny, Micha³ Ziemiakiewicz, penitencjarz katedralny, Antoni Drzewiecki, wikariusz kolegiaty w. Miko³aja; instalacja Antoniego Drzewieckiego 20 listopada 1771: Wawrzyniec Florkowski,
wikariusz katedralny, Wincenty i Antoni Mierzyñscy, studenci filozofii w akademii poznañskiej;
instalacja Mateusza Zymchanowskiego 23 stycznia 1777: Wojciech Schadowski i Antoni Drzewiecki, kanonicy kolegiaty w. Miko³aja, Maciej Piotrowicz, zakrystian tego¿ kocio³a kolegiackiego.
Tam¿e, s. 66, 67, 75.
39

40

60

PIOTR FRANCISZEK NEUMANN

zapisy pochodz¹ z 1728 r. i mówi¹, ¿e zgodnie ze statutami kapitularni na³o¿yli
instalowanemu obowi¹zek odprawienia pewnej liczby mszy czytanych za konfratrów i dobrodziejów kapitu³y oraz z³o¿enia na rêce prokuratora okrelonej
sumy pieniêdzy. Pomimo ¿e obie te instalacje dzieli³ okres zaledwie trzech miesiêcy, zobowi¹zania nieco siê ró¿ni³y: powinnoæ instalowanego w kwietniu Jana
Kanickiego sk³ada³a siê z siedmiu mszy oraz szeciu florenów, a instalowanego
w lipcu Adama Boñczy Osmólskiego – z czterech mszy oraz siedmiu florenów41.
W dodatku po krótkim czasie pierwszy z nich zosta³ przez kapitu³ê zwolniony
z obowi¹zku wniesienia szeciu florenów, gdy¿ zobowi¹za³ siê popieraæ i broniæ
spraw kapitu³y w konsystorzu oraz na innych forach prawnych42. Piêtnacie lat
póniej (1743) kapitu³a generalna, powo³uj¹c siê na w³asne statuty oraz na zwyczaje istniej¹ce w innych kapitu³ach kolegiackich, a tak¿e bior¹c pod uwagê powszechn¹ biedê, postanowi³a, ¿e ka¿dy instalowany ma z³o¿yæ do masy kapitulnej trzy z³ote wêgierskie43. O uregulowaniu tak sformu³owanego zobowi¹zania
akta mówi¹ przy okazji instalacji, które odby³y siê w latach 1745, 1746, 1750
(dwukrotnie), 1771 (dwukrotnie)44; we wszystkich innych przypadkach instalacji
zapisu na ten temat nie ma, mo¿na jednak przypuszczaæ, ¿e w ka¿dym z nich
zobowi¹zanie to by³o egzekwowane. We wspomnianych zapisach po roku 1743
wystêpuj¹ zatem jedynie zobowi¹zania pieniê¿ne (bez mszalnych). Suma ta dzielona by³a na dwie czêci: jedn¹ przeznaczano na zakrystiê kocio³a, drug¹ rozdzielano miêdzy cz³onków kapitu³y, przy czym wysokoæ obu czêci op³aty wystêpuje w dwóch wersjach: przy instalacji Melchiora Janowskiego w 1745 r.
zapisano, ¿e dwie czêci sumy przypad³y zakrystii kocio³a, a jedna zosta³a podzielona miêdzy obecnych cz³onków kapitu³y45, z kolei z pieniêdzy z³o¿onych
przez Wojciecha Schadowskiego w 1771 r. jedna czêæ zosta³a przeznaczona na
zakrystiê, a dwie rozdano miêdzy kanoników partycypuj¹cych46. Tê ostatni¹ wersjê jako obowi¹zuj¹c¹ przytacza równie¿ wizytacja Rogaliñskiego z 1779 r.47
Pozostaje jeszcze kwestia u¿ywanej w tym wzglêdzie terminologii. Jak wspomniano wy¿ej, powinnoci te okrelane by³y ogólnie iura installationis. Jednak
pojawiaj¹ siê tak¿e dwa inne terminy: kapalia (cappalia) oraz radosne wejcie
(iucundus ingressus). Jeden i drugi bywa³y niekiedy stosowane w odniesieniu do
ca³oci zobowi¹zania, w innych za przypadkach jako cappalia oznaczano pieni¹dze przekazane na rzecz zakrystii z tytu³u kapy kanonickiej, natomiast iucundus ingressus tylko w odniesieniu do tej czêci op³aty, która trafia³a do r¹k konTam¿e, s. 1-2, 3.
Tam¿e, s. 3.
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fratrów. Wydaje siê, ¿e w³anie to ostatnie u¿ycie terminów jest najbardziej adekwatne do rzeczywistego charakteru obu rodzajów op³aty.
Wydaje siê pewne, ¿e do czasu reformy wizytacyjnej Libowicza wszyscy
kanonicy uczestniczyli w dochodach kapitu³y. Reforma – jak wspomniano – postanawia³a, ¿e odt¹d tylko czterej z nich bêd¹ mieli udzia³ w dochodach i na tych
w³anie duchownych spoczywa³ teraz obowi¹zek rezydowania przy kolegiacie
i wype³niania obligacji kapitulnych. W chwili wprowadzenia reformy warunki te
spe³niali zapewne tylko Andrzej Szymborski i Grzegorz Waryski. W celu uzyskania prebend dla dwóch kolejnych duchownych, którzy mogliby byæ w³¹czeni
do grona kanoników partycypuj¹cych, nak³oniono do rezygnacji dwóch kanoników, którzy rezydowali nie przy kolegiacie, lecz przy swoich beneficjach duszpasterskich. Na ich miejsce w 1728 r. zostali ustanowieni i instalowani: Jan
Kanicki i Adam Boñcza Osmólski48. Kolejna zmiana w wewnêtrznej organizacji
kapitu³y nast¹pi³a w wyniku ugody zawartej miêdzy kanonikami i prepozytem
w 1736 r., a polega³a na tym, ¿e odt¹d miejsce czwartego kanonika partycypuj¹cego zajmowa³ ka¿dorazowy prepozyt kapitu³y49, a tym samym liczba duchownych, którzy mogli byæ dopuszczani do partycypacji, zmniejszy³a siê do trzech.
Taki stan rzeczy przetrwa³ do koñca istnienia kapitu³y. Duchowny zatem, który
wchodzi³ do kapitu³y, otrzymywa³ status kanonika oczekuj¹cego, a dopiero
z chwil¹ zawakowania kanonikatu partycypuj¹cego przechodzi³ do grona prebendarzy uczestnicz¹cych. W aktach znajdujemy jeden tylko przypadek, gdzie odnotowano, ¿e nowo przyjêty kanonik od razu zosta³ partycypuj¹cym, mianowicie £ukasz Konopka instalowany 13 padziernika 1761 r., a wynika³o to st¹d, ¿e
jeden z kanonikatów partycypuj¹cych w krótkim czasie zawakowa³ dwukrotnie
i w ten sposób Konopka od razu zosta³ przesuniêty na prebendê wakuj¹c¹50.
O kolejnoci dopuszczenia kanoników do partycypacji zasadniczo decydowa³a
data ich wejcia do kapitu³y. Czas oczekiwania kanoników na partycypacjê wynosi³ od jednego miesi¹ca (Jan Woyciechowski)51 do 20 lat (Wawrzyniec Jaworski)52. Zdarza³o siê jednak, ¿e niektórzy kanonicy oczekuj¹cy nie osi¹gali partycypacji, np. Micha³ Kazimirski i Maciej Trojanowicz, którzy byli profesorami
akademii poznañskiej i byæ mo¿e nie zamierzali podejmowaæ wszystkich obligacji chórowych, do których byliby wówczas zobowi¹zani. Wydaje siê, ¿e Trojanowicz po pewnym czasie opuci³ Poznañ i wróci³ na uniwersytet w Krakowie.
Z kolei Mateusz Zymchanowski zrezygnowa³ po szeciu latach przynale¿noci
do kapitu³y53, nie osi¹gn¹wszy partycypacji, byæ mo¿e ze wzglêdu na uzyskanie
48
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innego beneficjum lub urzêdu przy kociele katedralnym. Do partycypacji nie
doszli tak¿e Wawrzyniec Florkowski i Kasper Rociszewski, posiadaj¹cy równoczenie beneficja duszpasterskie.
Wakat prebendy kanonickiej nastêpowa³ na skutek mierci prebendarza, z³o¿enia rezygnacji lub przejcia na prepozyturê. Poniewa¿ nie dla wszystkich prebendarzy dysponujemy pe³nymi i pewnymi informacjami, jedynie w przybli¿eniu mo¿emy stwierdziæ, ¿e sporód omiu kanoników ustanowionych przed 1728 r.
piêciu zmar³o na prebendzie (62,5%), a trzech zrezygnowa³o (37,5%). Natomiast
dla 21 kanoników przyjêtych do kapitu³y w latach 1728-1802 mo¿na w przybli¿eniu ustaliæ nastêpuj¹ce wartoci: dziewiêciu zmar³o na prebendzie (42,9%),
piêciu z³o¿y³o rezygnacjê (23,8%), trzech wst¹pi³o na prepozyturê (14,3%),
a czterech w 1802 r. nadal nale¿a³o do kapitu³y (19,0%). Motywy rezygnacji znamy jedynie dla czêci przypadków. Z grupy kanoników przyjêtych przed 1728 r.
Jakub Cichowski i Marcin Dokszewski jako plebani parafii pozapoznañskich
ust¹pili w wyniku reformy Libowicza54 i tym samym umo¿liwili wejcie do kapitu³y dwóm duchownym, którzy rezyduj¹c w pobli¿u kolegiaty, wype³niali zobowi¹zania s³u¿by chórowej, natomiast Stefan Skrzebowski z³o¿y³ rezygnacjê
dopiero w 1750 r.55 i nale¿a³oby dopatrywaæ siê jej przyczyn w staraniach o miejsce w kapitule katedralnej, uwieñczonych uzyskaniem w 1753 r. kanonikatu fundi Przysieka, przy wczeniejszym ju¿ posiadaniu prepozytur w remie i Buku56.
O Macieju Trojanowiczu w aktach kapitu³y podano, ¿e swój kanonikat opuci³,
co chyba oznacza jego dobrowoln¹ rezygnacjê57. £ukasz Konopka zrzek³ siê prebendy, gdy uzyska³ beneficjum plebañskie w Konarzewie58. Pozostaj¹cy w podobnej sytuacji jak Kazimirski i Trojanowicz, profesor akademii poznañskiej
Franciszek Matawowski powróci³ do swego rodowiska akademickiego do Krakowa59. Wreszcie Mateusz Zymchanowski, który po szeciu latach przynale¿noci do kapitu³y w. Miko³aja w charakterze oczekuj¹cego na partycypacjê zrezygnowa³ z tej prebendy w 1783 r.60, w roku nastêpnym wystêpuje ju¿ jako
sekretarz kapitu³y katedralnej i zostaje przyjêty na koadiutoriê kanonikatu fundi
Kamierz w tej¿e kapitule61.
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PROKURATOR KAPITU£Y

Ka¿dego roku cz³onkowie kapitu³y powierzali jednemu z kanoników funkcjê prokuratora, którego g³ównym zadaniem by³o prowadzenie spraw finansowych tego gremium. Odbiera³ on czynsze od sum stanowi¹cych uposa¿enie
kapitu³y i rozdziela³ je miêdzy czterech kanoników partycypuj¹cych, w uzasadnionych przypadkach przenosi³ sumy na inne dobra nieruchome, a tak¿e lokowa³
te, w których posiadanie kapitu³a dopiero wesz³a. W przypadku trudnoci z uzyskaniem nale¿nego czynszu podejmowa³ dzia³ania przewidziane prawem, a¿ do
procesu s¹dowego w³¹cznie. Ze wszystkich swoich czynnoci sk³ada³ sprawozdanie przed kapitu³¹, przede wszystkim przedk³ada³ zestawienie przychodów
i rozchodów na kapitule generalnej, której cz³onkowie badali je, sprawdzali, a nastêpnie aprobowali, na znak czego podpis pod rachunkami sk³ada³ w imieniu
ca³ej kapitu³y prepozyt. Tym samym dotychczasowy prokurator uzyskiwa³ pokwitowanie, a kapitu³a wybiera³a nowego prokuratora, który mia³ sprawowaæ tê
funkcjê przez nastêpny rok, czyli do nastêpnej kapitu³y generalnej62.
Dla badanego tutaj okresu mo¿na na podstawie akt kapitu³y zestawiæ niemal
kompletny wykaz kanoników pe³ni¹cych urz¹d prokuratora. Nieliczne luki lub
w¹tpliwoci spowodowane s¹ brakiem protoko³ów z kilku kapitu³ generalnych.
Funkcjê prokuratora pe³ni³o w tym czasie 17 kanoników, z których dwaj
(Andrzej Szamborski i Grzegorz Waryski) weszli do kapitu³y jeszcze przed 1728 r.
Natomiast sporód 21 kanoników przyjêtych do kapitu³y po tej dacie prokuratorami by³o 15. Nigdy nie pe³ni³ tej funkcji aktualny prepozyt; jedynie Jan Woyciechowski wybrany na kapitule generalnej w padzierniku 1767 r., wówczas ju¿
prezentowany na prepozyta, by³ prokuratorem do nastêpnej kapitu³y generalnej
(X 1768)63; ustanowienie na prepozyturê otrzyma³ w grudniu 1767 r., ale jego
instalacja odby³a siê dopiero cztery lata póniej. Siedmiu prokuratorów (42%)
pe³ni³o ten urz¹d bardzo krótko, od kilku miesiêcy do dwóch lat (Grzegorz Waryski, Andrzej Szamborski, Adam Boñcza Osmólski, Jan Kanicki, Sebastian
Maciejewski, Mateusz Zymchanowski, B³a¿ej Sankiewicz). Byæ mo¿e nie mieli
do tego zdolnoci, rolê móg³ odgrywaæ wiek i stan zdrowia, a wyj¹tkowo tak¿e
brak kwalifikacji moralnych. Piêciu kanoników (24%) by³o prokuratorami przez
okres 3-5 lat (Tomasz Czyrnicki, Franciszek Medkowski, Józef Przygodzki, £ukasz Konopka, Jan Woyciechowski). Niektórzy z nich wykonywali swoje zadanie bardzo dobrze i byliby mo¿e prokuratorami d³u¿ej, gdyby nie wst¹pienie na
prepozyturê (Przygodzki, Woyciechowski) lub rezygnacja z kanonikatu (Konopka). Równie¿ piêciu kanoników (24%) by³o na urzêdzie prokuratora przez okres
d³u¿szy ni¿ piêæ lat: Wojciech Schadowski prawdopodobnie 13 lat, Andrzej wi62
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Por. P.F. Neumann, O kociele i kapitule w. Miko³aja, s. 121.
AAP, sygn. CP 445, s. 62.

1728-1729

Grzegorz Waryski

Wybrany zapewne na kapitule generalnej w 1727 r. Pomimo ¿e w styczniu 1729 r. kapitu³a zajmowa³a
siê jego wykroczeniem, prokuratorem pozosta³ do kapitu³y generalnej; jedynie pieczê nad domem
wspólnoty powierzono Osmólskiemu.

Uwagi

[64]

Franciszek Medkowski

Andrzej witalski

1734-1737

Tomasz Czyrnicki

1755-1756

1749-1750

1745-1747

1747-1748

1737-1745

1748-1749

1732-1734

Jan Kanicki

W lutym 1756 r. z³o¿y³ rezygnacjê z powodu choroby; zmar³ w kwietniu tego¿ roku.

Brak jest zapisu kapitu³y generalnej z 1735 r., jednak wydaje siê, ¿e i wówczas konfratrzy wybrali go
na prokuratora.

1730-[1731] Z powodu braku protoko³ów kapitu³y generalnej z 1730 i 1731 r. nie wiadomo, jak d³ugo pe³ni³ tê funkcjê,
chyba jednak nie d³u¿ej ni¿ do kapitu³y generalnej w 1732 r.

Adam Osmólski

Karnie pozbawiony funkcji prokuratora w styczniu 1730 r.

1729-1730

Andrzej Szamborski

[1731-1732] Przypuszczalnie w tym czasie (a mo¿e i rok wczeniej) by³ prokuratorem po raz drugi. Na kapitule
generalnej w 1732 r., na której nie by³ obecny, zapisano, ¿e ma on przekazaæ ksiêgê czynszów nowemu
prokuratorowi.

Lata
pe³nienia
funkcji

Imiê
i nazwisko

Prokuratorzy kapitu³y kolegiackiej w. Miko³aja w latach 1728-1802
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1760-1761

1761-1763

Sebastian Maciejewski

£ukasz Konopka

Dopiero w styczniu 1782 r. zosta³ w³¹czony do grona partycypuj¹cych.

1772-1778

1779-1782

Antoni Drzewiecki

1779

1782-[1795] By³ prokuratorem z pewnoci¹ do 1792 r. Poniewa¿ kapitu³a powierza³a mu ten urz¹d z wielkim
zaufaniem bez przerwy przez 11 lat, mo¿na przypuszczaæ, ¿e czyni³a to i w latach nastêpnych
(dla których brak jest zapisów z kapitu³ generalnych) a¿ do jego mierci, która nast¹pi³a w 1795 r.

[1795-1802] Mo¿na przypuszczaæ, ¿e w pe³nieniu tej funkcji by³ bezporednim nastêpc¹ Schadowskiego i ¿e wykonywa³ to zadanie bez przerwy a¿ do ostatniej zapisanej kapitu³y we wrzeniu 1802 r. Niemal przez
ca³y ten okres (do kwietnia 1802) by³ jedynie kanonikiem oczekuj¹cym.

B³a¿ej Sankiewicz

Wojciech Schadowski

Wawrzyniec Jaworski

Wybrany zastêpczo, tj. jako pe³ni¹cy obowi¹zki. Funkcjê sprawowa³ od kapitu³y parcjalnej
w sierpniu 1779 r. do generalnej w padzierniku tego¿ roku.

1778-1779

Mateusz Zymchanowski

Kanonik oczekuj¹cy. Z³o¿y³ rezygnacjê w sierpniu 1779 r.

W tym czasie by³ kanonikiem oczekuj¹cym.

1763-1768

Wybrany na kapitule parcjalnej w marcu 1760 r.

W chwili wyboru (luty) by³ jeszcze kanonikiem oczekuj¹cym, ale ju¿ w kwietniu zosta³ dopuszczony
do partycypacji. Ostatni jego wybór na prokuratora powiadczony jest na kapitule generalnej w 1758 r.
Nie jest jednak wykluczone, ¿e obowi¹zki te pe³ni³ do marca 1760 r.

Jan Woyciechowski

1768-1771

1756-1760

1771-1772

1750-1755

Józef Przygodzki

Melchior Janowski
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talski i Antoni Drzewiecki po dziewiêæ, Wawrzyniec Jaworski zapewne siedem,
Melchior Janowski szeæ. Wyj¹tkowym zaufaniem konfratrów cieszy³ siê Wojciech Schadowski, przy którego wyborze niejednokrotnie zaznaczano, ¿e elekcja
zosta³a dokonana jednog³onie64. Bardzo zdolnym prokuratorem, zapobiegliwym
o dobro kapitu³y i kolegiaty by³ Antoni Drzewiecki, który z w³asnej inicjatywy
wystara³ siê o nowe fundacje mszalne oraz sporz¹dzenie nowych sprzêtów dla
kocio³a. Konfratrzy doceniali to, nie tylko oddaj¹c na niego g³os w kolejnych
elekcjach, i to pomimo ¿e nie by³ jeszcze prebendarzem partycypuj¹cym, ale tak¿e wyra¿aj¹c swoj¹ wdziêcznoæ i pochwa³y, które zosta³y odnotowane w protoko³ach posiedzeñ65. Z kolei Wawrzyniec Jaworski wybierany by³ na prokuratora
byæ mo¿e tylko dlatego, ¿e po mierci Schadowskiego nie by³o wielkiej mo¿liwoci innego wyboru: Drzewiecki by³ ju¿ sêdziwy, Florkowski posiada³ dwa
beneficja duszpasterskie, a Rociszewski, pleban poza Poznaniem, nigdy na kapitule siê nie pojawi³. Trzeba wreszcie dodaæ, ¿e szeciu kanoników przyjêtych
do kapitu³y w okresie prowadzenia akt nigdy prokuratorami nie by³o (Micha³
Kazimirski – pleban w Ro¿nowie, Maciej Trojanowicz i Franciszek Matawowski
– profesorowie w akademii poznañskiej, Karol Rybiñski – zmar³y rok po wejciu
do kapitu³y, Wawrzyniec Florkowski – kuratus u w. Jana za Murami w Poznaniu oraz w Pogorzelicy, Kasper Rociszewski – pleban w Gogolewie).
By³o zasad¹, ¿e prokuratorem zostawa³ który z kanoników partycypuj¹cych,
ale – jak zosta³o zaznaczone w tabeli – zdarza³y siê od tej regu³y odstêpstwa. Jako
oczekuj¹cy na prokuratorów byli wybierani (i to niektórzy kilkakrotnie): Józef
Przygodzki, Antoni Drzewiecki, Mateusz Zymchanowski i Wawrzyniec Jaworski66. Przy okazji kilku tego rodzaju elekcji zapisano, ¿e poniewa¿ wybrany nie
posiada udzia³u w dochodach kapitu³y, postanowiono wyznaczyæ dla niego wynagrodzenie za tê pos³ugê pe³nion¹ wobec wspólnoty (np. w 1756 partycypuj¹cy
zobowi¹zali siê wyp³aciæ prokuratorowi po jednym imperiale67). Z praktyki wybierania prokuratora sporód kanoników oczekuj¹cych mo¿na wysnuæ wniosek,
¿e w niektórych okresach brakowa³o wród partycypuj¹cych zdatnych kandydatów na ten urz¹d. Niekiedy prokurator zrzeka³ siê tej funkcji w czasie swej rocznej kadencji68, wielokrotnie akta notuj¹, ¿e koñcz¹cy kadencjê prosi³ konfratrów,
by go nie wybierali na kolejny rok69. Trzeba podkreliæ, ¿e funkcja prokuratora
by³a bardzo odpowiedzialna i czêsto obfitowa³a w problemy. Z jednej strony kaTam¿e, s. 85, 93, 94.
Tam¿e, s. 70, 75, 80.
66
Tam¿e, s. 38, 69-70, 77, 123.
67
Tam¿e, s. 38.
68
Znane s¹ dwa takie przypadki: w 1756 r. ust¹pienie Medkowskiego, a w 1779 r. Zymchanowskiego. Tam¿e, s. 38, 77-78.
69
Z pewnoci¹ uczyni³ tak Jan Kanicki (w 1733 r.), Tomasz Czyrnicki (1736) i Sebastian
Maciejewski (1761). Tam¿e, s. 10, 19, 49.
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Pocz¹tek akt kapitu³y kolegiackiej w. Miko³aja z lat 1728-1802
(AAP, sygn. CP 445, s. 1)

nonicy partycypuj¹cy oczekiwali nale¿nej, niepomniejszonej i punktualnej zap³aty, z drugiej zdarza³o siê, ¿e odmawiano p³acenia czynszów lub zalegano z ich
wyp³aceniem przez d³ugi czas, z czym z kolei wi¹za³a siê koniecznoæ odbywania podró¿y, prowadzenia korespondencji, a nawet procesów s¹dowych.

POSIEDZENIA KAPITU£Y

Prepozyt i kanonicy byli zobowi¹zani w okrelonych terminach zbieraæ siê
na dwojakiego rodzaju posiedzeniach zwanych kapitu³ami. Kapitu³a generalna
powinna siê odbywaæ raz w roku, nazajutrz po wiêcie w. Micha³a Archanio³a,
które przypada³o 29 wrzenia, natomiast kapitu³a partykularna (albo parcjalna) –
wed³ug postanowieñ wizytacji Libowicza z 1727 r. – raz w miesi¹cu70. Na podstawie ksiêgi akt z lat 1728-1802 mo¿na stwierdziæ, ¿e kapitu³y generalne odby70

AAP, sygn. AV 30, s. 160.
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wa³y siê na ogó³ systematycznie; brak jest protoko³ów z tego rodzaju posiedzeñ
jedynie dla dziewiêciu lat: 1730-1731, 1735, 1741, 1785, 1793-1794, 1798, 1800.
Wydaje siê, ¿e ten brak zapisów oznacza, i¿ kapitu³a generalna w tych latach
faktycznie siê nie odby³a. Omawiane na kapitule generalnej sprawy i podejmowane decyzje by³y dla tego gremium niezwykle wa¿ne i st¹d powinny zostaæ
zapisane w przeznaczonej do tego ksiêdze. W niektórych przypadkach znajdujemy informacjê, ¿e w poprzednim roku, wzglêdnie poprzednich latach, kapitu³a
generalna nie mia³a miejsca z uwagi na zaistnia³e okolicznoci. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e prepozyt i kanonicy starali siê o to, by protoko³y z kapitu³ generalnych
znalaz³y siê w ksiêdze, w niektórych bowiem okresach lektura zapisów pozwala
odnieæ wra¿enie, ¿e zosta³y one dla kilku lat dokonane naraz jako uzupe³nienie
zaniedbania; s¹ one wówczas bardzo krótkie, lakoniczne i bardzo do siebie podobne. Niemniej jednak nie mo¿na ca³kowicie wykluczyæ, ¿e która z niezapisanych kapitu³ generalnych siê odby³a.
Jak ju¿ powiedziano, kapitu³a generalna powinna odbywaæ siê nazajutrz po
wiêcie w. Micha³a Archanio³a, czyli 30 wrzenia, i rzeczywicie w niektórych
latach tak by³o. Najczêciej jednak zwo³ywano j¹ na pocz¹tku padziernika, choæ
w wyj¹tkowych razach obrady mia³y miejsce w listopadzie (w latach 1777, 1781,
1797)71, a w 1795 r. dopiero 19 grudnia72. Niekiedy posiedzenie zwo³ane na ostatni dzieñ wrzenia lub pierwsze dni padziernika przenoszone by³o na termin póniejszy o kilka lub kilkanacie dni, co w protoko³ach zaznaczano, ¿e takie obrady odbywa³y siê ex limitatione. Z kolei w niektórych latach kapitu³a generalna
kontynuowana by³a po kilku dniach, zw³aszcza wówczas, gdy jakie sprawy
wymaga³y wykonania dodatkowych czynnoci poza rodowiskiem kapitu³y.
Inne posiedzenia nazywane s¹ w aktach prawie zawsze kapitu³ami parcjalnymi (capitulum partiale), a tylko sporadycznie tygodniowymi (septimanale)73,
co wskazuje, ¿e pierwotnie odbywa³y siê w ka¿dym tygodniu. W innych ród³ach
(np. w wizytacji Rogaliñskiego74) oraz w literaturze nosz¹ równie¿ miano partykularnych. W badanych tu aktach znajduje siê 61 protoko³ów z tego rodzaju zebrañ, a wiêc na rok (okres obejmuje 75 lat) przypada³o rednio mniej ni¿ jedno
(0,8). Roz³o¿enie kapitu³ parcjalnych w czasie by³o bardzo nierównomierne.
Zdarza³o siê bowiem, ¿e w jednym roku zwo³ywano ich kilka, najwiêcej – bo a¿
szeæ razy – w 1736 r., gdy toczy³ siê spór miêdzy prepozytem a kanonikami
w sprawie udzia³u tego pierwszego w czynszach. Piêæ razy zbierali siê gremialni
w 1762 r., cztery w 1771 r., po trzy razy w latach 1728, 1733, 1737, 1745, 1750,
1756 i 1760. Bior¹c pod uwagê kolejne dziesiêciolecia, stwierdzamy, ¿e najczêAAP, sygn. CP 445, s. 75, 80, 124.
Tam¿e, s. 95.
73
Tam¿e, s. 46, 47, 52.
74
AAP, sygn. AV 30, s. 160.
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ciej kapitu³y parcjalne odbywa³y siê w latach 30. (ogó³em 15) i 40. (10), wyranie rzadziej w 50., 60. i 70. (7-8), a ju¿ ca³kiem sporadycznie w dwóch ostatnich
dziesiêcioleciach (odpowiednio 5 i 2). Przez ca³y zatem okres czêstotliwoæ zebrañ parcjalnych wykazuje tendencjê spadkow¹. Podobnie jak w przypadku kapitu³ generalnych, tak¿e odnonie do parcjalnych mo¿na zastanawiaæ siê, czy
odbywa³y siê one czêciej, ni¿ odzwierciedla to ksiêga akt. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e zebrañ takich by³o wiêcej i ¿e przedmiotem obrad by³y jakie mniej
wa¿ne sprawy, które z tego wzglêdu nie zosta³y zapisane w formie protoko³u.
Niemniej jednak liczba ich chyba nie by³a znaczna, gdy¿ sk¹din¹d dowiadujemy
siê, ¿e zebrania parcjalne (partykularne) by³y zaniedbywane75. O ile bowiem pierwotnie najpewniej mia³y odbywaæ siê raz w tygodniu, dwaj kolejni wizytatorzy
próg wymagañ obni¿aj¹ (Libowicz w 1727 nakazuje zebrania comiesiêczne, podobnie Rogaliñski w 177976), by w ten sposób po czêci usankcjonowaæ stan faktyczny, z drugiej za, by sk³oniæ albo wrêcz zmusiæ cz³onków kapitu³y do regularnego odbywania zebrañ.
Obecnoæ, wzglêdnie absencjê cz³onków kapitu³y na zebraniach mo¿emy
poznaæ dziêki temu, ¿e prawie wszystkie protoko³y wymieniaj¹ na wstêpie nazwiska uczestników. Kolejni prepozyci obecni byli niemal na wszystkich kapitu³ach. I tak Jan Hadaski w czasie 33 lat swojej prepozytury nie by³ obecny jedynie na trzech zebraniach parcjalnych. Wydaje siê, ¿e dwa razy chodzi³o o sprawy
pilne, które byæ mo¿e wynik³y pod nieobecnoæ prepozyta, w trzecim za przypadku sami kanonicy zebrali siê na naradê, która dotyczy³a sporu z prepozytem77.
Józef Przygodzki w rocznym okresie sprawowania urzêdu prepozyta obecny by³
na wszystkich zebraniach. Podobnie by³o w trzech pierwszych latach prepozytury jego nastêpcy, Sebastiana Maciejewskiego. Dopiero przez nastêpne pó³tora
roku (odby³y siê w tym czasie zaledwie dwie kapitu³y) Maciejewski nie by³ na
zebraniach obecny78, co przypuszczalnie by³o spowodowane jego chorob¹ (zmar³
najpewniej przed padziernikiem 1767). Czwarty z prepozytów, Jan Woyciechowski, przewodniczy³ wszystkim kapitu³om, które odby³y siê w 35-letnim
okresie sprawowania przez niego tego urzêdu.
Tak¿e kanonicy byli zasadniczo zobowi¹zani do uczestnictwa w kapitu³ach,
jednak praktyka wype³niania tej obligacji w badanym okresie wykazuje pewne
Tam¿e.
Co do rozporz¹dzenia Rogaliñskiego, w przekazach ród³owych zachodzi pewna rozbie¿noæ: w aktach jego wizytacji znajduje siê polecenie, by kapitu³y partykularne odbywa³y siê co
miesi¹c, natomiast w aktach kapitu³y w. Miko³aja istnieje sformu³owanie, jakoby wizytator poleci³ je odprawiaæ raz w ka¿dym kwartale (Actum in capitulo ex decreto visitationis ecclesiae hujus
collegiatae instituto et pro quolibet quartuali celebrando [ ]). Wydaje siê, ¿e ten ostatni zapis jest
b³êdny. Tam¿e, s. 192; AAP, sygn. CP 445, s. 77.
77
Tam¿e, s. 7, 13, 16.
78
Tam¿e, s. 60, 61.
75
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zró¿nicowanie. Wydaje siê, ¿e uwa¿ano, i¿ cis³y obowi¹zek udzia³u w zebraniach
spoczywa jedynie na kanonikach partycypuj¹cych. Do tego grona dopuszczani byli
jedynie ci prebendarze, którzy zobowi¹zywali siê stale rezydowaæ przy kolegiacie
w. Miko³aja albo w pobli¿u (wiêkszoæ z nich mieszka³a przy kociele katedralnym) i wype³niaæ zobowi¹zania kapitu³y w zakresie sprawowania s³u¿by Bo¿ej.
Ogólnie rzecz ujmuj¹c, absencja kanoników partycypuj¹cych na kapitu³ach by³a
raczej czym wyj¹tkowym. ¯adnego zebrania w okresie swojej partycypacji nie
opucili: Andrzej witalski, Sebastian Maciejewski, Karol Rybiñski, Antoni Drzewiecki. Nieobecnoæ innych partycypuj¹cych waha³a siê w granicach 1-6 razy,
mianowicie: jeden raz nieobecny by³ Franciszek Medkowski (na przestrzeni 11
lat)79, Melchior Janowski (w ci¹gu 32 lat)80, Józef Przygodzki (w ci¹gu 6 lat)81; dwa
razy by³ nieobecny £ukasz Konopka82, B³a¿ej Sankiewicz (w ci¹gu 31 lat)83 i Wojciech Schadowski (w ci¹gu 19 lat)84; trzy razy nie przyby³ na kapitu³ê Tomasz
Czyrnicki85 i Franciszek Matawowski86. Ten ostatni zapowiedzia³ na kapitule d³u¿sz¹ absencjê z powodu wyjazdu na swoj¹ uczelniê do Krakowa, a gdy po trzech
latach zdecydowa³ siê pozostaæ tam na sta³e, z³o¿y³ rezygnacjê z przynale¿noci do
kapitu³y87. Do grupy nieobecnych 4-5 razy nale¿eli: Andrzej Szamborski88 i Jan
Kanicki89. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e przyczyn¹ nieobecnoci kanoników partycypuj¹cych najczêciej by³a choroba (niektórzy byli w podesz³ym wieku) albo wyjazd
z Poznania. Nie znajdujemy w aktach ladu jakichkolwiek upomnieñ z powodu
tych absencji; zapewne te¿ kanonicy, którzy na kapitu³ê nie mogli przybyæ, informowali o tym prepozyta lub prokuratora, prosz¹c o usprawiedliwienie. W jednym
tylko przypadku kapitu³a podjê³a postêpowanie dyscyplinarne. Sprawa dotyczy³a
niewymienionego tutaj dotychczas Grzegorza Waryskiego, który w okresie od
czerwca 1736 do padziernika 1737 r. nie uczestniczy³ w dziewiêciu kapitu³ach.
By³ to jeden z powodów, dla których zosta³ on wykluczony z liczby kanoników
partycypuj¹cych, choæ nie pozbawiono go tytu³u kanonika90.
By³ nieobecny na kapitule 7 lutego 1756. Zmar³ 8 kwietnia tego¿ roku. Tam¿e, s. 38, 39.
Na kapitule 22 listopada 1781. Zmar³ zapewne w styczniu roku nastêpnego. Tam¿e, s. 81, 83.
81
Na kapitule 2 padziernika 1759. Tam¿e, s. 43.
82
Na kapitu³ach: 30 wrzenia 1762 i 1 padziernika 1765. Tam¿e, s. 51, 60.
83
By³ nieobecny na kapitule 24 listopada 1771 i 29 wrzenia 1790. Tam¿e, s. 67, 94.
84
Na kapitu³ach: 22 padziernika 1776 i 30 wrzenia 1779. Tam¿e, s. 73, 78.
85
Na kapitu³ach: 30 wrzenia 1749, 1 padziernika 1750 i 7 lutego 1756. Tam¿e, s. 33, 35, 38.
86
Na kapitu³ach: 30 wrzenia 1773, 30 wrzenia 1774 i 5 padziernika 1775. Tam¿e, s. 70, 71.
87
Tam¿e, s. 70, 72.  Franciszek Matawowski od 1777 by³ plebanem w Moskarzewie w dekanacie jêdrzejowskim, w diecezji krakowskiej. J. Szczepaniak, Spis prepozytów i plebanów diecezji
krakowskiej (XVIII w.), Kraków 2008, s. 73.
88
Szamborskiego nie ma wród uczestników kapitu³y czterokrotnie: 20 maja 1728, 2 stycznia
1730, 23 lutego 1733 i 30 maja 1733. AAP, sygn. CP 445, s. 2, 7, 9, 10.
89
Obecnoci Kanickiego nie odnotowano piêciokrotnie w ci¹gu 16 lat: 3 padziernika 1729,
15 czerwca 1735, 2 padziernika 1742, 12 lipca 1743 i 15 grudnia 1744. Tam¿e, s. 7, 14, 27, 30.
90
Tam¿e, s. 17-24.
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Inaczej sprawa uczestnictwa w kapitu³ach przedstawia siê w odniesieniu do
kanoników oczekuj¹cych. Niektórzy z nich nie pojawili siê na zebraniach ani
razu. Byli to przede wszystkim ci, którzy weszli do kapitu³y jeszcze przed 1728
r., a wraz z reform¹ Libowicza zostali pozbawieni udzia³u w dochodach (Jakub
Czechowski, Szymon Piotrowicz, Stefan Skrzebowski). Z tej grupy jedynie Tomasz Winiewski pojawi³ siê na kapitule generalnej 6 padziernika 1746 r.;
przedstawi³ wówczas zamiar fundacji mszalnej na rzecz kapitu³y w. Miko³aja91.
Ani razu nie stawi³ siê tak¿e Kasper Rociszewski, który nawet procedurê swojej
instalacji odby³ przez pe³nomocnika (sam by³ zwi¹zany beneficjum plebañskim
w Gogolewie)92. Pozosta³ych kanoników oczekuj¹cych, przyjêtych w latach
1728-1802, pod wzglêdem obecnoci na zebraniach mo¿na podzieliæ na dwie
grupy. Jedni od dnia instalacji do uzyskania partycypacji nie uczestniczyli w kapitu³ach (Melchior Janowski) albo uczestniczyli rzadko (Franciszek Medkowski,
Józef Przygodzki, Sebastian Maciejewski, Micha³ Kazimirski, Maciej Trojanowicz, Franciszek Matawowski, Mateusz Zymchanowski, Wawrzyniec Florkowski). Dok³adnych przyczyn tego nie znamy, ale mo¿na siê ich domylaæ. Zasadniczo musia³ istnieæ brak presji ze strony prepozyta i kanoników partycypuj¹cych,
by oczekuj¹cy na zebrania przychodzili. O Michale Kazimirskim wiadomo, ¿e
nied³ugo po instalacji, tj. w 1751 r., uzyska³ beneficjum plebañskie w Ro¿nowie93
(kanonikiem jednak pozosta³ chyba do mierci, bo wizytacja Rogaliñskiego
z 1779 wymienia go nadal jako nale¿¹cego do tej kapitu³y94). Podobna by³a sytuacja Wawrzyñca Florkowskiego, który z czasem zosta³ kuratem kocio³a w. Jana
Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu oraz kocio³a w Pogorzelicach, choæ
z aspiracji wejcia do grona partycypuj¹cych nie rezygnowa³95. Inni anga¿owali
siê w dzia³alnoæ akademick¹ (Maciej Trojanowicz, Franciszek Matawowski) lub
te¿ byli bardziej zwi¹zani ze rodowiskiem kocio³a katedralnego (Józef Przygodzki, Sebastian Maciejewski, Mateusz Zymchanowski). Znamienne jest, ¿e ci
sporód nich, którzy zostali dopuszczeni do partycypacji, po osi¹gniêciu tego statusu na zebrania kapitu³y uczêszczali bardzo sumiennie (najbardziej charakterystyczny jest casus Janowskiego, który jako oczekuj¹cy ani razu nie bra³ udzia³u
w kapitule, a jako uczestnicz¹cy na przestrzeni 32 lat opuci³ j¹ tylko jeden raz).
Drug¹, mniej liczn¹ grupê oczekuj¹cych stanowili duchowni, którzy na zebrania
kapitu³y przychodzili zawsze lub prawie zawsze. Nale¿eli do nich: B³a¿ej Sankiewicz, Wojciech Schadowski, Antoni Drzewiecki i Wawrzyniec Jaworski.
W ich przypadku wyraniej widoczna by³a chêæ wejcia do grona prebendarzy
Tam¿e, s. 32.
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partycypuj¹cych, choæ czas oczekiwania na to bywa³ niekiedy bardzo d³ugi (nawet 20 lat, jak to mia³o miejsce w przypadku Jaworskiego).
Na temat zwo³ywania kapitu³y i miejsca obrad akta podaj¹ informacje fragmentaryczne i dotycz¹ one g³ównie pierwszej czêci rozpatrywanego okresu.
Wynika z nich, ¿e kapitu³ê zwo³ywa³ prokurator96 i ¿e dokonywa³o siê to w sposób nale¿yty97, a wiêc zapewne przez powiadomienie wszystkich kapitularnych,
wzglêdnie przez umieszczenie w miejscu ogólnie dostêpnym (np. na tablicy znajduj¹cej siê w zakrystii) terminu posiedzenia. Czy zawsze zwo³ywa³ j¹ prokurator, czy mo¿e tylko kapitu³y generalne, na których zawsze sk³adane by³o sprawozdanie ze spraw finansowych, oraz te z kapitu³ parcjalnych, które tych¿e spraw
dotyczy³y, trudno powiedzieæ. Nie wiemy te¿, czy ta funkcja wype³niana by³a
przez prokuratora i w póniejszym okresie, zw³aszcza gdy zdarza³o siê, ¿e obowi¹zki prokuratora powierzano wówczas tak¿e któremu z kanoników oczekuj¹cych. W kilku przypadkach sekretarz zaznaczy³, ¿e uczestnicy kapitu³y zebrali
siê na g³os dzwonu kocielnego98; mo¿na s¹dziæ, ¿e by³a to praktyka sta³a, mo¿e
z wyj¹tkiem ostatniego okresu istnienia kapitu³y, gdy czêæ prebend pozostawa³a
nieobsadzona, a wiêc i liczba spodziewanych uczestników zebrania by³a mniejsza ni¿ w okresach poprzednich. Miejsce zebrania kapitu³y zosta³o podane
w aktach zaledwie kilkakrotnie. I tak 2 stycznia 1730 r. jej uczestnicy zgromadzili siê w domu kanonickim, który w aktach okrelano najczêciej jako domus
communitatis, podarowanym niegdy kapitule przez sufragana poznañskiego Jakuba Dziaduskiego99. Druga wzmianka pochodzi z 20 padziernika 1734 r. i mówi
o obradach w kaplicy w. Anny100, która by³a jedn¹ z czterech kaplic kocio³a w.
Miko³aja, po³o¿on¹ po stronie Episto³y obok sk³adu na sprzêty kocielne101. Wreszcie wzmianka trzecia, dotycz¹ca kapitu³y generalnej z 1747 r., mówi ogólnie
o „miejscu kapitularnym”102, co mog³oby wskazywaæ na istnienie kapitularza, czyli sta³ego miejsca odbywania kapitu³; tak¹ rolê mog³aby odgrywaæ wspomniana
wczeniej kaplica w. Anny. Nie jest te¿ wykluczone, ¿e w okresie zimowym kapitu³y odbywa³y siê nie w kociele, lecz albo w owym domu wspólnoty (dopóki
istnia³), albo w domu nale¿¹cym do prepozyta lub którego z kanoników.
W jaki sposób odbywa³a siê doroczna kapitu³a generalna, pozwalaj¹ poznaæ
akta wizytacji Rogaliñskiego z 1779 r. Na pocz¹tku zebrania cz³onkowie kapitu³y powinni odprawiæ aniwersarz za zmar³ych wspó³braci, a pierwsza czêæ obrad
mia³a byæ powiêcona sprawowaniu s³u¿by Bo¿ej wraz z dokonaniem napomnieTam¿e, s. 10, 11, 12, 23, 25.
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Fragment akt kapitu³y kolegiackiej w. Miko³aja z lat 1728-1802
(AAP, sygn. CP 445, s. 10-11)

nia braterskiego. Nastêpnie prokurator sk³ada³ sprawozdanie z przychodów i rozchodów i odbywa³o siê sprawdzenie oraz przyjêcie tego rozliczenia, po czym
wybierano prokuratora na kolejny rok. Wreszcie kapitularni zajmowali siê ró¿nymi innymi sprawami odnosz¹cymi siê do kolegiaty103. Z kolei kapitu³y parcjalne (partykularne), które w badanym okresie – jak ju¿ wspomniano – powinny
odbywaæ siê regularnie co miesi¹c, w praktyce zwo³ywano jedynie wtedy, gdy
pojawia³y siê sprawy wymagaj¹ce wspólnej narady i podjêcia decyzji. Z pewnoci¹ najpowa¿niejszym powodem zwo³ania kapitu³y parcjalnej by³o przyjêcie
i instalacja nowego kanonika lub – oczywicie znacznie rzadziej – prepozyta,
a tak¿e dopuszczenie kanonika oczekuj¹cego do grupy partycypuj¹cych. Na kapitu³ach parcjalnych za³atwiane by³y równie¿ sprawy zwi¹zane z wype³nianiem
zobowi¹zañ chórowych, rozdzia³em rezydencji, napraw¹ i wyposa¿eniem kocio³a, dochodami kapitu³y, kwestie dyscyplinarne oraz sporne.
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Oddawanie chwa³y Bogu by³o pierwszym i podstawowym celem ustanowienia kapitu³y. Zwi¹zane z tym obligacje, szczegó³owo opisane w dokumencie
erekcyjnym, zosta³y zredukowane przez wizytuj¹cego kolegiatê w 1727 r. Franciszka Libowicza stosownie do wysokoci dochodów, jakie w tym czasie kapitu³a otrzymywa³a z tytu³u wype³niania tych zobowi¹zañ. Od tego zatem czasu zobowi¹zanie to dotyczy³o cile jedynie czterech kanoników partycypuj¹cych,
a polega³o na piewaniu trzy razy w tygodniu ca³ego oficjum brewiarzowego:
dwa razy o Mêce Pañskiej, a raz o Najwiêtszej Maryi Pannie, a tak¿e trzech
mszy tygodniowo w dni wymienionych oficjów, wed³ug intencji okrelonej
w erekcji104. Jednak na kapitule generalnej w 1734 r. prepozyt z kanonikami postanowili, ¿e ze wzglêdu na to, i¿ od kilku lat pewne czynsze od sum kapita³owych nie s¹ wyp³acane, a sprawy ich windykacji tkwi¹ latami w Trybunale Królestwa w Piotrkowie i w Zamku poznañskim, oficja i msze bêd¹ odprawiane nie
trzy, a dwa razy w tygodniu, mianowicie oficjum i msza o Mêce Pañskiej
w czwartek, a oficjum i msza o NMP w niedzielê105. Wydaje siê, ¿e to ustalenie
obowi¹zywa³o jedynie przez pewien czas, po czym wrócono do odprawiania tych
zobowi¹zañ trzykrotnie w tygodniu, bowiem w wizytacji Rogaliñskiego z 1779 r.
znajdujemy stwierdzenie, ¿e obligacje te s¹ wype³niane wed³ug redukcji dokonanej przez Libowicza106. Z protoko³u wspomnianej kapitu³y generalnej z 1734 r.
wynika równie¿, ¿e oficja odprawiane by³y w dwóch czêciach: do nony w³¹cznie rano o godzinie 7 oraz nieszpory i kompleta po po³udniu o 13107.
Drugim zobowi¹zaniem by³o odprawianie aniwersarzy i wotyw, o których nie
by³o mowy w przywileju erekcyjnym, a które kapitu³a przyjmowa³a w okresie
póniejszym. Równie¿ one opiera³y siê na lokowanych na nieruchomych dobrach
sumach, od których czynsze trafia³y co roku do r¹k kanoników. St¹d te¿ i zobowi¹zania by³y wype³niane ka¿dego roku. Szczegó³owe dyspozycje co do liczby
takich oficjów i mszy, terminów oraz sposobu ich odprawiania, a tak¿e co do
zasad podzia³u dochodu zawarte by³y w odpowiednich dokumentach fundacyjnych108. Poza tym prepozyt przyjmowa³ aniwersarze akcydentalne, a wiêc oparte
nie na lokowanych sumach jako sta³e zobowi¹zanie, lecz za stypendium sk³adane jednorazowo. Mówi o tym w swej wizytacji Rogaliñski, nakazuj¹c, aby nie
piewali ich klerycy, lecz kap³ani tej kolegiaty, a zw³aszcza kanonicy, prepozyt
za powinien im przekazywaæ ca³e z³o¿one stypendium, bez ¿adnego okrojenia109.
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Kanonicy byli równie¿ zobowi¹zani do uczestniczenia w pierwszych i drugich nieszporach uroczystszych wi¹t, kiedy to dokonywano solennej turyfikacji
o³tarzy, w procesjach i innych nabo¿eñstwach. Powinni wtedy przybyæ do kocio³a ubrani w kom¿e110.
Wreszcie istnia³a obligacja odprawiania mszy czytanej po kazaniu w niedziele i dni wi¹teczne. Zobowi¹zanie to wynika³o z podwójnej fundacji, z których
jedna zwi¹zana by³a z altari¹ w. Filipa Nereusza, a druga zosta³a ustanowiona
specjalnie dla kanoników. Kazanie by³o g³oszone przez kaznodziejê kolegiackiego podczas g³ównej mszy tego dnia i w³anie po tym kazaniu, gdy wspomniana
msza g³ówna by³a kontynuowana, jeden z kanoników mia³ wychodziæ z drug¹
msz¹, czytan¹, i odprawiaæ j¹ przy jednym z bocznych o³tarzy111.
Sprawami pe³nienia s³u¿by Bo¿ej kanonicy wraz z prepozytem zajmowali siê
w pierwszej czêci ka¿dej kapitu³y generalnej, a tak¿e podczas niektórych kapitu³ parcjalnych. Odnone zapisy w aktach mówi¹ o tym albo w formie ogólnej,
stwierdzaj¹c jedynie, ¿e mówiono o s³u¿bie Bo¿ej i zalecano, by by³a odprawiana z gorliwoci¹, albo bardziej szczegó³owo i obszernie, gdy podejmowano nowe
postanowienia lub zwracano uwagê na wystêpuj¹ce braki i zaniedbania. I tak na
kapitule w 1728 r. odnonie do popo³udniowego oficjum (nieszporów i komplety) kanonicy postanowili, ¿e odt¹d bêd¹ je piewaæ osobicie i we w³aciwym
czasie, gdy¿ dotychczas by³y one piewane ju¿ przed po³udniem, i to tylko przez
hebdomadariusza i zakrystiana112. Jednym z aspektów zagadnienia s³u¿by Bo¿ej
by³a obecnoæ na poszczególnych aktach kultu Bo¿ego. Postanawiano zatem
wielokrotnie, ¿e nale¿y z wiêksz¹ pilnoci¹ uczêszczaæ na piewanie oficjum
(1740), szczególnie na oficja popo³udniowe (1751), przychodziæ na nie punktualnie, co dotyczy³o w tym czasie zw³aszcza tych kap³anów, którzy odprawiali
oficja zamiast kanoników jako ich substytuci (1752)113. Zwracano uwagê, ¿e
obecnoæ obowi¹zuje równie¿ na pierwszych nieszporach odprawianych po po³udniu w wiêta drugiej klasy (1752), a tak¿e na pierwszych nieszporach wi¹t
uroczystszych, podczas których odbywa siê turyfikacja (1760)114. Sprawa nieobecnoci na oficjach i mszach by³a w niektórych okresach doæ powa¿nym problemem, sk¹din¹d przewidywanym prawdopodobnie ju¿ przez dokument erekcyjny albo bardzo wczesne statuty, gdzie zaznaczono, ¿e za zaniedbanie oficjum
albo jego czêci na kanonika ma byæ na³o¿ona kara jednego grosza115. W badanym tu okresie kwestia kary za nieobecnoæ znowu sta³a siê aktualna. I tak ju¿
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w 1728 r. kapitularni postanowili, ¿e nieobecnoci na oficjach (a tak¿e na zebraniach kapitu³y) maj¹ byæ notowane116. Ponownie czytamy o tym w aktach kapitu³
z pocz¹tku lat 40., kiedy postanowiono, ¿e nieobecnoci tak na mszach, jak na
oficjach maj¹ byæ notowane przez prepozyta, a nale¿na za udzia³ w tych aktach
s³u¿by Bo¿ej zap³ata, która przypada³aby na nieobecnego, bêdzie rozdzielona
miêdzy obecnych (1742)117. Rok póniej dosz³y bardziej szczegó³owe ustalenia
w postaci taksy potr¹ceñ z nale¿nego wynagrodzenia. Postanowiono zatem, ¿e
za nieobecnoæ na mszy bêdzie potr¹cany jeden floren, na godzinach brewiarzowych porannych 14 groszy, a na wieczornych 7 i pó³ grosza. Potr¹cenie to ma
byæ dokonywane zaraz przy najbli¿szym wyp³acaniu czynszów, a potr¹cona suma
bêdzie rozdzielona miêdzy tych, którzy na danym akcie kultu byli obecni. Regulacja ta objê³a równie¿ obecnoæ na aniwersarzach i wotywach; w tych przypadkach nieobecny mia³ byæ pozbawiony ca³ej przypadaj¹cej na niego porcji, która
i w tym przypadku mia³a byæ rozdzielona miêdzy obecnych. Normy te, wiadcz¹ce o du¿ej determinacji kapitularnych i dotkliwe dla traktuj¹cych zobowi¹zania niedbale, nie uzyska³y aprobaty jednog³onej, ale opowiedzia³a siê za ich
uchwaleniem wiêkszoæ kapitu³y (w zebraniu tym, które odby³o siê 1 X 1743,
uczestniczyli: Jan Hadaski, Jan Kanicki, Tomasz Czyrnicki, Andrzej witalski
i Franciszek Medkowski)118. Nie wiadomo, jak d³ugo te postanowienia by³y egzekwowane. W ka¿dym razie w 1779 r. wizytator opowiedzia³ siê za ich przywróceniem119. Zachêty do nale¿ytego odprawiania s³u¿by Bo¿ej pojawiaj¹ siê
w aktach bardzo czêsto i s¹ formu³owane w ró¿ny sposób, np. aby w piewie oficjum kanonicy nie byli niedbali (1746), aby w piewie byli gorliwi (1748), aby byli
pilniejsi w uczêszczaniu na nabo¿eñstwa i w piewaniu oficjów (1749), aby ¿aden
nie opuszcza³ piewu oficjum oraz innych nabo¿eñstw (1783), aby byli pilniejsi,
gdy¿ stwierdza siê pewn¹ opiesza³oæ albo raczej zaniedbanie w porannych oficjach wi¹t uroczystych (1767), aby oficja odprawiaæ pilniej (1791)120. Nawet
jeszcze w ostatnim zapisie w ksiêdze odnotowano, ¿e kapitularni zobowi¹zali siê
byæ pilniejszymi w piewaniu oficjów (1802)121. Dla usuniêcia zachodz¹cych na
tym odcinku niew³aciwoci odczytywano dawniejsze dekrety kapitu³ generalnych (1754) oraz ordynacje wizytatora generalnego (1779)122. Nie uchodzi³o
uwadze zgromadzonych na kapitule, ¿e oficja bywaj¹ odprawiane w sposób niew³aciwy. Przypominano zw³aszcza, by piewaæ je z pobo¿noci¹, nie tak pospiesznie i z zachowaniem nale¿nej pauzy w miejscu, gdzie w wersecie psalmu
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wystêpuje asteriscus. Uwagi te, kierowane zarówno pod adresem samych cz³onków kapitu³y, jak i ich substytutów, pojawiaj¹ siê w aktach wielokrotnie, zw³aszcza jednak w latach 50. (1752, 1756, 1758) i 70. (1777, 1778), a dotycz¹ wszystkich kategorii zobowi¹zañ brewiarzowych, tj. cotygodniowych oficjów Mêki
Pañskiej i NMP, aniwersarzy i wigilii123.
Inne kwestie wi¹za³y siê z odprawianiem aniwersarzy i wotyw. W tym przypadku bowiem trzeba by³o pamiêtaæ o ich terminie (mia³y siê odbywaæ w dni
ustalone przez fundatorów) oraz powiadomiæ o nim wszystkich cz³onków kapitu³y. Niejednokrotnie zdarza³o siê, ¿e obowi¹zuj¹cy termin nie by³ zachowywany albo ¿e msza przynale¿¹ca do aniwersarza by³a odprawiana w innym dniu
ani¿eli samo oficjum. St¹d zalecenia kapitu³y, aby aniwersarze oraz wotywy fundacyjne odbywa³y siê w swoim czasie oraz by msza odprawiana by³a wraz z oficjum, przynajmniej wówczas, gdy mia³o byæ ono piewane124. O zaniedbaniach
w tym wzglêdzie wiadczy zapis z kapitu³y generalnej w 1767 r., gdzie stwierdzono, ¿e aniwersarze dotychczas nie zosta³y odprawione (a by³ to ju¿ padziernik). Postanowiono zatem, ¿e pierwszy ma byæ odprawiony w nastêpny wtorek,
a kolejne w czasie najbli¿szych Suchych Dni125. W 1782 r. przypomniano o obowi¹zku odprawiania aniwersarzy wed³ug kolejnoci i porz¹dku w ustalonym
czasie, i to bez oczekiwania na natychmiastow¹ zap³atê nale¿nego za nie wynagrodzenia126. Próbowano tak¿e u³atwiæ zachowanie terminów, polecaj¹c prokuratorowi kapitu³y, aby do wiadomoci wszystkich podawa³ je na tablicy w zakrystii (1751)127. Podobnie by³o na kapitule generalnej w 1796 r., kiedy to polecono
prokuratorowi, aby wszystkie piewane aniwersarze fundacyjne wypisa³ na osobnej tablicy w zakrystii z podzia³em zobowi¹zañ na miesi¹ce i dni, by dziêki temu
o terminie odprawiania aniwersarza ka¿dy móg³ wiedzieæ z pewnoci¹128. Zarzuty o niepilnowanie obowi¹zków bywa³y jednak niekiedy odpierane, o czym
wiadczy zapis z kapitu³y generalnej w 1786 r. Wobec nasilaj¹cych siê od dwóch
lat obwinieñ (zapewne ze strony prepozyta) o opuszczanie oficjum, czêæ kapitularnych wyjani³a, ¿e nie dzia³o siê to z beztroski czy lenistwa, lecz mia³o inne
powody: albo dzwonnik bi³ w dzwony wczeniej, ni¿ powinien, albo niektórzy
z wczeniej przyby³ych do kocio³a zaczynali oficjum przed wyznaczon¹ godzin¹, nie czekaj¹c na innych. Dla unikniêcia tego rodzaju sytuacji postanowiono
zatem, ¿e popo³udniow¹ czêæ oficjum bêdzie siê piewaæ trzy kwadranse przed
drug¹129. Napomnienia kapitu³y dotycz¹ tak¿e uczestnictwa w procesjach, czego
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przyk³adem jest uwaga prepozyta Jana Hadaskiego, aby zw³aszcza kanonicy tytularni Józef Przygodzki i Sebastian Maciejewski, sami lub przez substytuta brali
udzia³ w uroczystych procesjach odbywaj¹cych siê po Chwaliszewie (np. w uroczystoæ Bo¿ego Cia³a) lub pod¹¿aj¹cych do kocio³a w. Rocha (1753)130. Akta
zawieraj¹ tak¿e pewne informacje, jak kapitu³a spe³nia³a zobowi¹zanie polegaj¹ce na odprawianiu wymienionej wy¿ej mszy po kazaniu w dni niedzielne i wi¹teczne. Pocz¹tkowo, zgodnie z warunkami fundacji, odprawiali j¹ po kolei wszyscy kanonicy, natomiast od 1736 r. odprawia³ j¹ stale przy o³tarzu w. Anny Jan
Kanicki131. Kolejne przekazy pochodz¹ z lat 40. i mówi¹ najpierw, ¿e msza ma
byæ odprawiana zgodnie z intencj¹ fundatorów (mo¿e zatem zaniedbano jej odprawianie – 1743), a rok póniej ustalono, ¿e poniewa¿ inni siê od tego wymówili, odprawiaæ j¹ bêd¹ na zmianê kanonicy Jan Kanicki i Andrzej witalski i ¿e
maj¹ to czyniæ zawsze o jednakowej porze. Nie skoñczy³o siê jednak na tym, bo
Kanicki na okres jednego roku scedowa³ jej odprawianie na witalskiego, czego
powodem móg³ byæ stan zdrowia Kanickiego, który zmar³ pod koniec tego jeszcze roku132. Ponad 30 lat póniej wizytator stwierdzi³, ¿e msza po kazaniu nie
jest odprawiana i ¿e bezwzglêdnie nale¿y tê obligacjê na nowo podj¹æ133. Dla
pe³noci obrazu trzeba jednak odnotowaæ stwierdzenia kapitu³y, aczkolwiek nieliczne, ¿e wszystkie zobowi¹zania s¹ dok³adnie odprawiane, a kanonicy pe³ni¹
s³u¿bê Bo¿¹ gorliwie oraz ¿e wszystko odbywa siê z nale¿ytym porz¹dkiem
(1784, 1792)134.
Oprócz wszystkich wy¿ej wymienionych istnia³y jeszcze obligacje wynikaj¹ce z ufundowania altarii i st¹d w aktach mowa o rozdzielaniu o³tarzy miêdzy
kanoników. Pocz¹tkowo altarzyci niekoniecznie nale¿eli do kapitu³y, czyli mogli to byæ kap³ani do kapitu³y nienale¿¹cy, jednak ugoda miêdzy prepozytem
a kanonikami z 1736 r. postanawia³a, ¿e odt¹d altarie maj¹ byæ powierzane samym tylko cz³onkom kapitu³y. Z tego te¿ roku posiadamy szczegó³ow¹ dyspozycjê o³tarzy w kolegiacie. Kaplicê z o³tarzem bractwa literackiego ju¿ od jakiego czasu posiada³ Grzegorz Waryski, altariê w. Anny mia³ prepozyt Jan
Hadaski, fundacjê mszy sprawowanej po kazaniu w niedziele i wiêta przy tym¿e o³tarzu przydzielono Janowi Kanickiemu, a altarzyst¹ o³tarza bractwa Niepokalanego Poczêcia ustanowiono Tomasza Czyrnickiego. Zaznaczono przy tym,
¿e ustalenia te mo¿e zmieniaæ jedynie kapitu³a, i to dla wa¿nych powodów, samym za kanonikom nie wolno siê na o³tarze zamieniaæ135. Druga wzmianka
pochodzi z kapitu³y generalnej z 1769 r., gdzie postanowiono, ¿e nowe rozdzieTam¿e, s. 36-37.
Tam¿e, s. 18.
132
Tam¿e, s. 29.
133
AAP, sygn. AV 30, s. 195.
134
AAP, sygn. CP 445, s. 89, 95.
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Tam¿e, s. 18-19.
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lenie o³tarzy, tj. obligacji i dochodów altaryjnych, zostaje prze³o¿one na wtorek
po wiêcie Trzech Króli w roku nastêpnym136, jednak akta nie zawieraj¹ ¿adnego
zapisu pod t¹ dat¹.
Swoje zobowi¹zania cz³onkowie kapitu³y wype³niali osobicie lub przez substytutów. Akta wielokrotnie mówi¹ o tym, zarówno kiedy formu³uj¹ powinnoci
lub przypominaj¹ o nich, jak i wtedy, gdy stwierdzaj¹ ich wykonanie. Przybranie
sobie substytuta by³o spraw¹ niejako prywatn¹; nie trzeba by³o na to uzyskiwaæ
zgody kapitu³y, a w ka¿dym razie nie ma w aktach zapisów na ten temat. Jedyny
tylko raz sprawa tego rodzaju pojawia siê w protoko³ach z posiedzeñ, gdy na
kapitule generalnej w 1772 r. kanonik Franciszek Matawowski ustanowi³ swoim
substytutem Antoniego Drzewieckiego, kanonika oczekuj¹cego, w zwi¹zku
z zamierzonym wyjazdem zapewne do Krakowa na uniwersytet. Drzewiecki mia³
wykonywaæ za Matawowskiego wszelkie obligacje kanonickie, aby nie by³o
uszczerbku w oficjum Pañskim, a tak¿e pilnowaæ jego rezydencji kanonickiej.
Pe³ni³ tê funkcjê przez trzy i pó³ roku, a¿ do rezygnacji Matawowskiego z kanonikatu137. Ponadto nazwiska trzech substytutów zapisane zosta³y wród uczestników instalacji Józefa Przygodzkiego na prepozyturê w 1761 r. Byli to: Jakub
Podgórski, Wawrzyniec Laskowski i B³a¿ej Sankiewicz (ten ostatni rok póniej
sam zostanie cz³onkiem kapitu³y)138. Odgrywali oni rolê substytutów trzech kanoników partycypuj¹cych, którymi byli wówczas: Melchior Janowski, Sebastian
Maciejewski i Karol Rybiñski.
Na koniec trzeba wspomnieæ o aniwersarzach (oficjach i mszach) odprawianych za zmar³ych cz³onków kapitu³y. Jak wynika z wizytacji Rogaliñskiego, powinny one mieæ miejsce bezporednio przed rozpoczêciem obrad corocznej
kapitu³y generalnej. Zobowi¹zanie takie wynika³o zapewne z norm zawartych
w dokumencie erekcyjnym139 albo z jakiej bardzo wczesnej decyzji, która mog³a
nawet wejæ do statutów kapitu³y. Zapisy o wype³nianiu tej obligacji pojawiaj¹ siê
w aktach z lat 1762, 1763, 1788, 1799, 1801. Odmówiono wówczas oficjum,
a jeden z cz³onków kapitu³y odprawi³ mszê (np. w 1781 prepozyt Jan Woyciechowski, w 1799 kanonik Antoni Drzewiecki, a w 1801 kanonik B³a¿ej Sankiewicz) 140. Nale¿y jednak przypuszczaæ, ¿e aniwersarz z msz¹ poprzedza³ ka¿d¹
kapitu³ê generaln¹, choæ na ogó³ – jak widaæ – nie pisano o tym w aktach jako
o sprawie oczywistej. Innego rodzaju wzmianka pojawia siê natomiast w protokole z kapitu³y generalnej 1 padziernika 1750 r. Postanowiono wówczas, ¿e ani-

Tam¿e, s. 63.
Tam¿e, s. 70, 72.
138
Tam¿e, s. 47.
139
Mo¿na tak s¹dziæ na podstawie sformu³owania zwartego w aktach wizytacji Rogaliñskiego. AAP, sygn. AV 30, s. 160.
140
AAP, sygn. CP 445, s. 51, 55, 80, 93, 127, 129.
136
137
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wersarze za zmar³ych konfratrów maj¹ odbywaæ siê w czwartek ka¿dych Suchych Dni (o ile pozwalaj¹ rubryki liturgiczne; jeli za nie pozwalaj¹, w który
z dni nastêpnych, kiedy tylko jest to mo¿liwe), czyli cztery razy w roku. Oprócz
oficjum ma te¿ byæ czytana jedna msza, któr¹ kanonicy maj¹ odprawiaæ per turnum141. By³o to zatem zobowi¹zanie dodatkowe, inne ni¿ ów aniwersarz odprawiany z okazji kapitu³y generalnej, oraz znacznie szersze, bo mia³o byæ wype³niane cztery razy w roku. Nie wiemy, jaka by³a geneza przyjêcia takiej obligacji
(oczywicie poza trosk¹ o zbawienie zmar³ych wspó³braci) ani na ile by³a ona
wype³niana w nastêpnych latach, gdy¿ akta nigdy wiêcej o niej nie wspominaj¹.
PODSUMOWANIE

W latach 1728-1802 struktura kapitu³y w. Miko³aja opiera³a siê na modyfikacji dokonanej w 1727 r. przez Franciszka Libowicza, wizytatora generalnego
dzia³aj¹cego z mandatu biskupa poznañskiego Jana Joachima Tar³o. Sk³ada³a siê
z prepozyta oraz omiu kanoników: czterech partycypuj¹cych w dochodach
i czterech oczekuj¹cych. Kolejna zmiana dokona³a siê na podstawie ugody z 1736 r.,
która postanawia³a, ¿e odt¹d jednym z partycypuj¹cych bêdzie ka¿dorazowy prepozyt.
Z czterech duchownych, którzy w tym okresie byli prepozytami, dwaj pe³nili
ten urz¹d przez ponad 30 lat, dwaj pozostali znacznie krócej.
Trzon kapitu³y stanowili kanonicy, z których omiu wesz³o do niej jeszcze
przed 1728 r., natomiast po tej dacie godnoæ tê otrzyma³o 21 duchownych. Ci
ostatni wywodzili siê g³ównie ze rodowiska ni¿szego kleru katedralnego oraz –
w mniejszym stopniu – z kadry profesorskiej Akademii Lubrañskiego. Wejcie do
kapitu³y nastêpowa³o po uprzednim uzyskaniu prezenty i dokumentu ustanowienia przez w³adzê diecezjaln¹, po czym kapitu³a dokonywa³a przyjêcia, dopuszczenia i instalacji na prebendê. Nowy cz³onek kapitu³y wnosi³ op³atê dzielon¹
miêdzy zakrystiê kocio³a i konfratrów. Gdy zawakowa³ kanonikat partycypuj¹cy, obejmowa³ go jeden z oczekuj¹cych, przy czym czas oczekiwania by³ zró¿nicowany i w skrajnym przypadku przeci¹gn¹³ siê do 20 lat. Niektórzy jednak
z oczekuj¹cych z ró¿nych powodów do partycypacji nie dochodzili. Kanonicy zazwyczaj trwali na prebendzie do mierci, ale zdarza³y siê przypadki rezygnacji.
Prokurator kapitu³y zajmowa³ siê przede wszystkim jej dochodami. By³ wybierany na kapitule generalnej na okres jednego roku, po czym sk³ada³ rozliczenie z dochodów i rozchodów. Zasad¹ by³o powierzanie tego obowi¹zku jednemu
z kanoników uczestnicz¹cych, choæ by³y wyj¹tki, zw³aszcza w drugiej po³owie
XVIII w. Niektórzy kanonicy byli na urz¹d prokuratora wybierani wielokrotnie
141

Tam¿e, s. 35.
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(najd³u¿ej przez 13 lat) i w pe³nieniu tej funkcji wykazywali wiele umiejêtnoci
i zaanga¿owania.
Posiedzenia generalne odbywa³y siê w nied³ugim czasie po wiêcie w. Micha³a i z pewnymi wyj¹tkami zwo³ywane by³y ka¿dego roku. Ich porz¹dek by³
sta³y, a sk³ada³y siê na niego: aniwersarz, omawianie spraw zwi¹zanych ze s³u¿b¹ Bo¿¹, przed³o¿enie rachunków i ich przyjêcie, wybór nowego prokuratora
i ewentualnie inne, aktualne sprawy wspólnoty. Kapitu³y parcjalne, choæ powinny odbywaæ siê co miesi¹c, zwo³ywane by³y stosunkowo rzadko, rednio raz
w roku. Zbiera³y siê, gdy stwierdzono potrzebê wspólnego podjêcia jakiej decyzji. W kapitu³ach uczestniczyli przede wszystkim jej cz³onkowie partycypuj¹cy,
a oczekuj¹cy czêciej bywali nieobecni.
S³u¿ba Bo¿a – g³ówny cel istnienia kapitu³y – odbywa³a siê przez ca³y ten
okres, jednak w wymiarze zredukowanym proporcjonalnie do zmniejszonych
czynszów, zgodnie z postanowieniami wizytacji Libowicza. Sprawy z ni¹ zwi¹zane czêsto by³y omawiane na kapitu³ach generalnych i niektórych parcjalnych.
Zwracano uwagê na pilnoæ, punktualnoæ i pobo¿noæ w jej odprawianiu,
w pewnym okresie karano nieobecnych zmniejszeniem wynagrodzenia. Istniej¹ce w kociele kolegiackim altarie od 1736 r. na ogó³ przydzielano samym tylko
cz³onkom kapitu³y. Wszelkie zobowi¹zania – oficja, aniwersarze, wotywy – wykonywano osobicie lub przez substytutów. Odprawiano tak¿e aniwersarze za
zmar³ych konfratrów, przede wszystkim przy okazji kapitu³y generalnej.
SUMMARY
The beginnings of the chapter of the collegiate church of St. Nicholas at Zagórze in Poznañ
date back to 1476-1484. It existed until the first years of the 19th century. In the years 1728-1802
the chapter consisted of a preposite and eight canons: four participating in the income and four
expecting. From 1736 one of the four participating members was the preposite of the chapter. In
this period the chapter was headed by four successive preposites and twenty one new canons were
admitted who came mostly from the milieu of the lower ranks of cathedral clergy and the
professorial staff of the Lubrañski academy. The chapter procurator who was in charge of its income
was elected at the chapter general for a one-year term at the end of which he had to present an
account for the income and the expenses. General meetings were held shortly after Michaelmas
and with some exceptions were summoned every year. Partial chapters should be held monthly but
in fact were called rather rarely, on average once a year. Divine service  the principal purpose of
the existence of the chapter  was celebrated throughout that period but in an extent reduced
proportionally to smaller rents. At chapter meetings attention was drawn to diligence, promptness
and piety in celebrating Divine service; for a time absentees were even punished with lower wages.
All obligations  officia, anniversaries, votives  were performed personally or through substitutes.

Key words
the collegiate church of St. Nicholas in Poznañ, the collegiate chapter of St. Nicholas in Poznañ,
Zagórze in Poznañ, chapter structure, personal composition of the chapter, chapter preposite,
canons, chapter procurator, general and partial chapters, Divine service of the chapter
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Dorobek kulturalny cystersów obrzañskich przy koñcu XVIII w.
oraz cysterskie archiwalia, rêkopisy i druki zachowane
w klasztorze w Obrze
The Cultural Legacy of the Obra Cistercians at the End of the 18th Century.
Cistercian Archives, Manuscripts and Prints Surviving at the Monastery in Obra

S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego powiêca niewielkiej Obrze stosunkowo du¿o miejsca. Historia wsi kocielnej w powiecie babimojskim, w pobli¿u
Wolsztyna i Kêb³owa (archidiecezja poznañska) dostarczy³a autorowi materia³u na
prawie trzy strony tekstu, podczas gdy wspomniany Wolsztyn, w pobli¿u którego
Obra siê znajduje, opisany zosta³ na nieca³ej stronie1. Wszystko za spraw¹ cystersów, którzy osiedlili siê w Obrze w pocz¹tkach XIII w. i pozostali w niej a¿
do pruskiej kasaty w 1835 r.2 W niniejszym artykule pragnê przedstawiæ w skrócie ich dorobek intelektualny w momencie kasaty oraz opisaæ czêciowo straty,
jakie klasztor poniós³ w XIX i XX w. W ostatniej czêci podany zostanie spis
rêkopisów i archiwaliów cysterskich ocala³ych w Obrze, znajduj¹cych siê obecnie w obrzañskim archiwum Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy od
objêcia klasztoru w 1926 r. prowadz¹ w nim Wy¿sze Seminarium Duchowne3.
1
Zob. Obra, [w:] S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich,
red. F. Sulimierski i in., Warszawa 1880, t. VII, s. 345-347; Wolsztyn, [w:] tam¿e, t. XIII, s. 103,
858-859. Por. Obra, [w:] S³ownik historyczno-geograficzny ziem polskich w redniowieczu, red.
A. G¹siorowski, t. VIII, cz. 3, z. 2, Poznañ 1995, s. 387-404.
2
Zob. P. Zaj¹c, Kasata klasztoru cystersów i pierwsze lata duszpasterstwa diecezjalnego
w Obrze (1835-1840), „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” 6 (2011), s. 143-174.
3
Jak wiadomo, czêæ archiwaliów i zbiorów bibliotecznych obrzañskich cystersów zachowa³a
siê m.in. w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, Archiwum Pañstwowym w Poznaniu,
w zbiorach starych druków Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i innych instytucjach. Niniejszy artyku³ dotyczy jedynie zbiorów przechowywanych w samej Obrze.
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I. DZIEDZICTWO KULTUROWE OBRZAÑSKICH CYSTERSÓW
W PRZEDEDNIU PRUSKIEJ KASATY

Opactwo obrzañskie w XVIII w. by³o jednym z 62 klasztorów prowincji
polskiej zakonu cystersów, jednym z 16 w województwie poznañskim i jednym
z 21 w diecezji poznañskiej4. Do wa¿niejszych opactw cysterskich diecezji zalicza³y siê wówczas m.in. Bledzew, Parady¿ czy Przemêt. W skali ca³ego kraju
Obra nie nale¿a³a do najbogatszych klasztorów. Choæ spis jej dóbr by³ doæ imponuj¹cy i w okresie redniowiecza obejmowa³ oko³o 30 miejscowoci5, z koñcem XVIII w. by³ niewystarczaj¹cy, by w³¹czyæ Obrê do listy opactw komendatoryjnych zarezerwowanych królowi, a wiêc odpowiednich do uhonorowania
osób szczególnie zas³u¿onych w królewskiej s³u¿bie. W dokumentacji nuncjatury warszawskiej z tego okresu zanotowano m.in.: Opactwo obrzañskie musi byæ
ubo¿sze od bledzewskiego, poniewa¿ dawny opat Loka, poprzednik opata Rogaliñskiego [w Bledzewie, przyp. aut.], przeszed³ z opactwa obrzañskiego do bledzewskiego6.
O statusie materialnym cystersów w Obrze wiadcz¹ przede wszystkim pozosta³e po nich zabytki architektury i sztuki sakralnej. Józef Krasoñ pisze o murowanym prezbiterium istniej¹cym ju¿ w redniowieczu  sam klasztor by³ drewniany7. Po 1618 r. wzniesiono ca³y murowany koció³ oraz czêæ klasztoru 
budynki te nie przetrwa³y jednak niespokojnych czasów i wojen tego okresu8.
Istniej¹ce do dzi zabudowania: koció³, klasztor, dom opata i zabudowania gospodarcze, powstawa³y „od fundamentów” w ci¹gu ca³ego XVIII w., który z wielu wzglêdów uwa¿aæ mo¿na za z³oty wiek obrzañskich cystersów. Przewodzili
im wówczas opaci: Remigiusz Wilhelm Bystram (1722-1744), Józef Micha³ Loka
(1745-1757), Jan Nepomucen Bystram (1757-1767) i Melchior Gurowski (1767-1785)9.
Innym wa¿nym wyznacznikiem statusu opactwa by³o jego oddzia³ywanie
kulturotwórcze, tradycje intelektualne i artystyczne. Dorobek cystersów w Obrze
4
S. Litak, Atlas Kocio³a ³aciñskiego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVIII w., Lublin
2006, s. 102-104, 403-404.
5
J. Krasoñ, Uposa¿enie klasztoru cystersów w Obrze w wiekach rednich, Poznañ 1950,
zw³aszcza rozdzia³ Rozrost maj¹tku klasztornego w XIII, XIV i XV wieku, s. 61-93.
6
ASV, Nunziatura di Varsavia 150, Affari Sospesi [f. 1v].
7
J. Krasoñ, Uposa¿enie klasztoru, s. 146.
8
Zob. Katalog zabytków sztuki w Polsce, red. T. Ruszczyñska, A. S³awska, t. V: Województwo
poznañskie, z. 28: Powiat wolsztyñski, oprac. I. Galicka, I. Kaczorowska, H. Sygietyñska, Warszawa 1970, s. 7 n.
9
Zob. A.M. Wyrwa, Obra [cz. 7: Historia budowy, losy obiektów sakralnych i klasztornych],
[w:] Monasticon Cisterciense Poloniae, t. II, red. A.M. Wyrwa, J. Strzelczyk, K. Kaczmarek, Poznañ 1999, s. 261-262. Por. E. Linette, Dawne opactwo cystersów w Obrze. Dokumentacja historyczna, Poznañ 1971-1980, mps w zbiorach Biblioteki WSD Misjonarzy Oblatów M.N. w Obrze.
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jest pod tym wzglêdem tak¿e relatywnie skromny. J. Krasoñ, pisz¹c o redniowiecznej historii klasztoru, stwierdzi³, ¿e pracami naukowymi mnisi siê nie zajmowali oraz ¿e interesowa³y ich wiêcej sprawy pomna¿ania dobytku materialnego10. Z drugiej strony sam wymieni³ Jana z Obry, który w 1420 r. studiowa³
w Akademii Krakowskiej, oraz jeszcze jednego studenta, Piotra, wydelegowanego przez klasztor do Krakowa po 1469 r. Wspomnia³ te¿ o znacznym ksiêgozbiorze, gromadzonym w Obrze a¿ do momentu kasaty11.
Ksiêgozbiór ten w okresie kasaty liczy³ ok. 3400 pozycji12. Zosta³ za³o¿ony
jeszcze w XIII w., natomiast najstarsze zachowane dzie³a do niego nale¿¹ce pochodzi³y z XV w. Podstawowe informacje na ten temat zebra³a Ma³gorzata P³owens w niewielkim, acz cennym artykule z 1993 r. W du¿ej mierze na jej ustaleniach opiera siê fragment dotycz¹cy Obry w rozdziale z Monasticon Cisterciense
Poloniae Rafa³a Witkowskiego.
Wspomniany J. Krasoñ na podstawie oglêdzin odnalezionego inkunabu³u
proweniencji obrzañskiej w bibliotece parafialnej w Zb¹szyniu wysun¹³ wniosek,
¿e choæ cystersi ksi¹¿ki posiadali, niewiele z nich korzystali13. Nie dostrzeg³
w nim bowiem ¿adnej glosy, komentarza czy nawet plamki. M. P³owens swoje
analizy opar³a na znacznie szerszym ksiêgozbiorze, choæ w istocie stanowi¹cym
niewiele ponad 1% faktycznego stanu cysterskiej biblioteki z okresu kasaty. Samodzielnie opracowa³a 65 pozycji nale¿¹cych niegdy do cystersów w Obrze,
wskaza³a te¿ podstawowe ród³a do odtworzenia pe³nego katalogu biblioteki
obrzañskiej14. Oceniaj¹c zachowan¹ czêæ ksiêgozbioru, podkreli³a jego g³ównie sakralny charakter oraz chronologiczn¹ ewolucjê  tak ilociow¹, jak i jakociow¹, polegaj¹c¹ na poszerzaniu zakresu zagadnieñ, jakich dotyczy³y nabywane ksiêgi. Na podstawie analizy zasobu biblioteki stwierdzi³a, ¿e cystersi to nie
byli „prostaczkowie”, ale ludzie myl¹cy, o pewnym poziomie intelektualnym
J. Krasoñ, Uposa¿enie klasztoru, s. 152-153.
Tam¿e.
12
M. P³owens, Biblioteka klasztorna w Obrze, „Przyjaciel Ludu”, R. 1993, z. V-VI [XLVII-XLVIII], s. 36; R. Witkowski, Biblioteki klasztorne opactw cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczpospolitej. Zarys problematyki i stan badañ, [w:] Monasticon Cisterciense Poloniae, t. I,
Poznañ 1999, s. 160-161.
13
By³o to De civitate Dei w. Augustyna z komentarzem, wydane in folio we Fryburgu w 1494
r., ozdobione rêcznie malowanymi skromnymi inicja³ami o dwu barwach  niebieskiej i czerwonej,
oprawione w br¹zow¹ skórê, na której wyt³oczone zosta³y postaci czterech ewangelistów w naro¿nikach wierzchniej ok³adki. Na karcie tytu³owej widnieje napis: Petrus abbas me comparuit.
J. Krasoñ, Uposa¿enie klasztoru, s. 153.
14
Katalog z 1697 r. zagin¹³, w 1835 r. sporz¹dzono jeszcze z niego wypisy, trzecim ród³em
jest dodatkowy katalog sporz¹dzony przed wywiezieniem czêci ksiêgozbioru do Berlina w 1836 r.
Wypisy te obejmowa³y 1322 dzie³a. Ponadto zachowa³ siê Catalogus Bibliothecae Decanatus Grodecensis in Monasterio Obrensi asservatae z 1859 r., obejmuj¹cy 2070 dzie³. Zob. M. P³owens,
Biblioteka klasztorna, s. 33.
10
11
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Ryc. 1. Tirinus Jacobus, Commentarius in Sacram Scripturam duobus tomis comprehensus, editio
novissima, t. II, Augustae Vindelicorum, sumptibus Ignatii Adami et Francisci Antonii Veith, 1757.
Jedyny starodruk o pewnej proweniencji obrzañskiej do dzi przechowywany w pocysterskim
klasztorze w Obrze, z widocznym wpisem blibliotekarza. Biblioteka WSD, sygn. Sd. III-5
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i maj¹cy szersze kontakty15. Stwierdzenie to równowa¿y sceptycyzm cytowanego
wczeniej J. Krasonia.
Omawiany tekst uzupe³niony jest o pe³en spis opracowanych przez ni¹ dzie³,
przechowywanych w instytucjach takich, jak: Biblioteka G³ówna Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza, Biblioteka Kórnicka, Biblioteka Poznañskiego Towarzystwa
Przyjació³ Nauk, Biblioteka Publiczna im. E. Raczyñskiego w Poznaniu, Archiwum
Archidiecezjalne w Poznaniu, Biblioteka Publiczna Miasta Warszawy, Biblioteka
Narodowa16. Objêcie kwerend¹ innych krajowych orodków z pewnoci¹ poszerzy³oby bazê ród³ow¹ rozwa¿añ, istotnych dla historii kultury cysterskiej w Polsce. Pewnym uzupe³nieniem badañ Ma³gorzaty P³owens jest tekst R. Witkowskiego, w którym autor przypomina o Malachiaszu Kramskim, cystersie zmar³ym
w Obrze w 1730 r., autorze prac z zakresu teologii i duchowoci katolickiej17. Jak siê
okazuje, dociera³y one poza granice Wielkopolski i s³u¿y³y duchowieñstwu l¹skiemu w okresie rekatolicyzacji l¹ska18. Jeli dodaæ przeora Urbana Machulskiego,
który w 1790 r. mia³ siê przyczyniæ do w³aciwej organizacji biblioteki19, wiek XVIII
oka¿e siê z³otym okresem cystersów w Obrze tak¿e w wymiarze ich kultury intelektualnej. Niestety, ów czas rozkwitu przerwa³y rozbiory, a ostatecznie kasata pruska w 1835 r. Z bogatej niegdy biblioteki ocala³y jedynie sk¹pe resztki20.
O ile w wiekach rednich w Obrze nie by³o szko³y21, o tyle ju¿ w XVIII w.
mowa jest o istniej¹cej i kwitn¹cej od 1630 r. szkole muzycznej  Collegium
Musicale. W Liber gestorum, czyli kronice klasztoru obrzañskiego, przy omówieniu okresu rz¹dów opata Miko³aja Dunina (1633-1661) zanotowano: Obok
kocio³a, przed mostem wiod¹cym do klasztoru, by³a zbudowana szko³a, do której uczêszcza³y dzieci ze wsi. Po prymie jeden z zakonników udziela³ tej m³odzie¿y nauki czytania i pisania. Jedni uczyli siê pos³ugi w kociele, inni muzyki i piewu dla uwietnienia wy¿szego chóru22. W wypisach z cysterskich dokumentów
zachowa³a siê treæ wiadectwa ukoñczenia takiej szko³y z 1782 r.:
Tam¿e, s. 36.
Tam¿e, s. 37-41.
17
R. Witkowski, Biblioteki klasztorne, s. 160-161. Por. J. Pop³awski, Kramski Malachiasz, [w:]
Encyklopedia katolicka, t. IX, Lublin 2002, k. 1197-1198. Autor has³a w Encyklopedii wyró¿ni³
jego prace: Veritatis Ecclesiae Romanae infallibilis, Paenitentia quae est, secunda post naufragium
tabula curatis, Wiosna niebiañska nadprzyrodzonych cnót oko³o Boga siê bawi¹cych i szereg innych.
18
L. Nowak, Katolickie ksi¹¿ki z Polski w okresie rekatolicyzacji na l¹sku (teologia praktyczna), l¹skie Studia Historyczno-Teologiczne 18 (1985), s. 222.
19
M. P³owens, Biblioteka klasztorna, s. 33.
20
Ksi¹dz Nowacki podaje, ¿e czêæ obrzañskich zbiorów sp³onê³a w zamienionym na magazyn kociele w. Micha³a w Poznaniu, podczas nalotów 1944 r. Zob. J. Nowacki, Archidiecezja poznañska w granicach historycznych i jej ustrój, t. II, Poznañ 1964, s. 759.
21
J. Krasoñ, Uposa¿enie klasztoru, s. 153.
22
Cyt za: I. Pluszczyk, Przyczynki do dziejów klasztoru cystersów w Obrze, Obra 1967, mps
15
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Na ¿¹danie N.N. ja ni¿ej na podpisie wyra¿ony zawiadczam niniejszym pismem jako wzwy¿ wspomniany uczy³ siê u mnie przez lat N. muzyki to jest graæ
na organach i na skrzypcach, któremu pomimo pochlebstwa dajê zaletê, ¿e zawsze do niej przyk³ada³ wszelkiej pilnoci, ¿e by³ trzewy, wierny i uczciwy, jako
te¿ ¿e jest w stanie doskonalenia na podobnych instrumentach.
Co dla lepszej wiary w³asn¹ rêk¹ podpisujê i pieczêci¹ stwierdzam.
/L.S./
N.N.23
Ostatnim aspektem wartym uwagi by³ artystyczny wystrój klasztoru i kocio³a. Pomijaj¹c informacje z zakresu historii sztuki, ³atwe do odnalezienia w aktualnych przewodnikach24 oraz fachowych inwentarzach zabytków, warto skoncentrowaæ siê na kilku wzmiankach o ozdobach, które nie przetrwa³y grabie¿y
zwi¹zanych z kasat¹, a nastêpnie z okupacj¹ niemieck¹ w okresie II wojny wiatowej. Informacje na ten temat mo¿na znaleæ w rêkopimiennych notatkach sporz¹dzonych w 1858 r. przez nauczyciela i organistê obrzañskiego Jana Antoniego Sikorskiego, odpisywanych nastêpnie przez kilka pokoleñ obrzañskich
parafian.
II. LOSY CYSTERSKIEGO DOROBKU KULTUROWEGO W OBRZE W LATACH 1835-1945

Ukazanie ca³oci tak sformu³owanego tematu jest oczywicie niemo¿liwe
w w¹skich ramach niniejszego tekstu i wymaga³oby nader szczegó³owych badañ
archiwalnych. Tytu³em egzemplifikacji ukazane zostan¹ jedynie trzy jego etapy:
okres tu¿ po kasacie, odnowa klasztoru po przejêciu go przez misjonarzy oblatów w 1926 r., zniszczenia dziedzictwa cysterskiego w latach okupacji niemieckiej.
1. Pierwsze lata po pruskiej kasacie

Kasata klasztoru cysterskiego w Obrze nast¹pi³a 31 grudnia 1835 r. Ksi¹dz
abp gnienieñsko-poznañski, Marcin Dunin, postanowi³ przeznaczyæ koció³
klasztorny na wi¹tyniê parafialn¹. Uroczystoæ objêcia kocio³a przez parafiê
odby³a siê 21 lutego 1836 r., uwietni³a j¹ m.in. procesja z udzia³em ok. 3000
w zbiorach Biblioteki Wy¿szego Seminarium Duchownego w Obrze. Orygina³ Liber iuridiciorum,
decretorum, privilegiorum nec non gestorum monasterii Obra z datami skrajnymi znajduje siê
w Archiwum Pañstwowym w Poznaniu.
23
Archiwum Wy¿szego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów w Obrze [dalej ASO],
Oblaci  varia, sygn. Ab2. Orygina³ w ksiêdze Liber variarum orationum, [w:] ASO, Cystersi, sygn.
C. 8 (dawna Aa22).
24
Zob. A.M. Wyrwa, B. Kucharski, Szlak cysterski w Wielkopolsce, Poznañ 1996, s. 76n;
J. Sowa, Poznajemy Obrê i jej zabytki. Przewodnik po Obrze, Obra 1997, passim.
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Ryc. 2. Msza³ cysterski zakupiony w 1781 r. dla klasztoru cysterskiego w Przemêcie,
zachowany w Obrze. Biblioteka WSD, sygn. Sd. III-4
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wiernych oraz okolicznych proboszczów i tymczasowego zarz¹dcy klasztoru, ks.
Niwarda Laurentowskiego, cystersa przemêckiego25.
Ostatni przeor, ks. Anzelm Wierzbiñski, zmar³ krótko póniej, 1 marca 1836 r.26
Kilka tygodni po nim zmar³ profes obrzañski, ks. Robert Komicki. Jego mieræ
i pogrzeb sta³y siê niestety okazj¹ do pierwszej kradzie¿y drogich przedmiotów
liturgicznych z obrzañskiego kocio³a27, przy czym dokonano tak¿e profanacji
Najwiêtszego Sakramentu. Nauczyciel i organista Jan Antoni Sikorski, wykszta³cony jeszcze przez cystersów w pocz¹tkach XIX w., opisa³ to wydarzenie we
wspomnieniach z 1858 r.28
Do najcenniejszych ozdób klasztornego kocio³a nale¿a³a imponuj¹ca monstrancja niemal w ca³oci wykonana ze z³ota i wysadzana drogimi kamieniami,
sprowadzona z Pary¿a i przechowywana przy jednym z o³tarzy. Na tym samym
o³tarzu znajdowa³a siê tak¿e puszka do przechowywania Najwiêtszego Sakramentu, wykonana ze strusiego jaja osadzonego w z³ocie i srebrze, tak¿e z dodatkiem drogich kamieni. Rzemielnicy, którzy nieli trumnê z cia³em ks. Komickiego na miejsce spoczynku, wykorzystali pogrzeb do opracowania planu
w³amania siê do kocio³a. W nocy z 10 na 11 maja 1836 r. dostali siê do krypty
ze zmar³ymi, a z niej bezporednio do wi¹tyni, niszcz¹c przy okazji trumny.
Nastêpnie ukradli jeden cynowy krzy¿ oraz wspomnian¹ z³ot¹ monstrancjê
i puszkê, wysypuj¹c Hostie na o³tarz. Nad ranem zakrystianin Idzi Kuharkowski
powiadomi³ ks. Laurentowskiego o w³amaniu. Pozbierano Hostie do innej puszki. Sprawców kradzie¿y nie odnaleziono. Jan Sikorski opisuje w dalszej kolejnoci nastêpne etapy grabie¿y cysterskich pami¹tek. W 1836 r. odby³a siê pierwsza
licytacja klasztornych dzie³ sztuki i sprzêtów. Sprzedano wówczas obrazy polskich królów, cysterskich opatów oraz ró¿nych osobistoci. Za bezcen zaoferowano tak¿e 6 lakierowanych i poz³acanych szaf z biblioteki. W kolejnym roku
rozkradziono ze s³abo pilnowanego klasztoru wiele pocysterskich sprzêtów gospodarczych29.
25

s. 222.

P. Widawski, Klasztor i koció³ ksiê¿y cystersów w Obrze, Przyjaciel Ludu, 28 (1842),

Tam¿e, s. 221.
Por. P. Zaj¹c, Kasata klasztoru cystersów, s. 158 [przyp. 53 na skutek omy³ki autora odsy³a
do niew³aciwego czasopisma; powinien odnosiæ siê w istocie do niniejszego tekstu, przyp. PZ].
28
Zob. opis malatury w kociele klasztornym po ks. Cystersach, a teraz farnym w Obrze, tak¿e o³tarzy, zakrystii, kapitularza i biblioteki. Przez Jana Antoniego Sikorskiego pensjonowanego
nauczyciela i organistê farnego z roku 1818, [odpis z 1934 r.], rps, ASO, Oblaci – varia, Ab5/3.
Sikorski wspomina, ¿e pogrzeb ks. Komickiego mia³ miejsce 25 kwietnia, Widawski podaje, ¿e
zmar³ on 24 maja. P. Widawski, Klasztor i koció³, s. 221.
29
Sikorski wymienia: 16 czy 18 rondli, miêdzy nimi by³ jeden tak wielki, ¿em go pró¿nego
dwigaæ nie móg³, licz¹c natenczas ju¿ lat 18. Prócz tego by³y sagany wielkie gdzie do pomywania
wodê grzali, kot³y wielkie z pralni, miednica wielka do mycia szk³a, konewka do picia cynowa,
przystawki, pó³miski, salaterki, wazy i waziki, talerze cynowe, ³y¿ki, no¿e i widelce, ob³o¿yny grube
26
27
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Równie bolesnym wydarzeniem by³o wspomniane wy¿ej rozproszenie
obrzañskiego ksiêgozbioru cystersów, dokonane tu¿ po kasacie. Jego pierwsz¹
czêæ podzieli³y miêdzy siebie trzy instytucje: Biblioteka Królewska w Berlinie,
seminarium duchowne w Poznaniu i gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu.
Reszta (ok. 2000 dzie³) mia³a przejæ na w³asnoæ biblioteki dekanalnej dekanatu grodziskiego30. W konsekwencji wiele ksi¹¿ek trafi³o do r¹k prywatnych lub
do mniejszych bibliotek albo wrêcz uleg³o zniszczeniu.
2. Odnowa klasztoru po 1926 r.

Po likwidacji cysterskiego opactwa przez niemal 90 lat parafi¹ w Obrze kierowali ksiê¿a diecezjalni, pocz¹tkowo dawni profesi cysterscy, jak np. ks. Franciszek Lewandowski z klasztoru w Bledzewie31. W klasztorze próbowano zorganizowaæ dom ksiê¿y emerytów (z niektórych dokumentów wynika, ¿e projekt
z 1840 r. zrealizowano dopiero w latach 1904-1924), w 1852 r. ugoszczono
w nim jezuitów, g³osz¹cych w okolicy rekolekcje i misje wiête. Miejscowy kronikarz zapisa³: Dnia 4 listopada 1852 r. przybyli do Obry Ojcowie Jezuici na
mieszkanie zimowe w klasztorze. Da³by Bóg, aby tu na zawsze pozostali32. Pozosta³ na zawsze tylko jeden, zmar³y 14 listopada 1852 r. Karol Antoniewicz, pochowany w krypcie obrzañskiego kocio³a. Inni opucili Obrê w 1854 r. Pocysterskie budowle starano siê utrzymaæ w poprawnym stanie. W latach 1840-1852
ks. Piotr Widawski zleci³ wykonanie tarcz zegarowych na wie¿ach kocielnych,
naprawê miechów organowych, budowê podstaw pod szafy w zakrystii, monta¿
krzy¿y na wie¿ach kocio³a, itd.33 Inne prace konserwatorskie wykonywano tak¿e w póniejszych latach34. Nale¿y o tym wspomnieæ, by nie powsta³o wra¿enie,
¿e klasztor po prostu niszcza³ przez 90 lat. Jednoczenie gospodarowanie tak
blisko 6 cali, wilki wielki i grube, a prócz tych rzeczy i zegar ambitowy, który by³ wart 80 talarów.
[…] Wielkie i niepowetowane nieszczêcie dla kocio³a naszego, ¿e nam ten los smutny i nieszczêliwy prêdzej nie sprowadzi³ przed kasacj¹ klasztoru teraniejszego proboszcza Lewandowskiego,
zarêczam ¿e ¿adne z tych drogich klejnotów nie by³oby wziête, ani skradzione zosta³o, bo przez
swoje dowcipne i m¹dre zarz¹dy by³by je mia³ pod swoim dozorem i schowaniem. Opis malatury,
rps cyt.
30
M. P³owens, Biblioteka klasztorna, s. 33.
31
Zob. A.M. Wyrwa, Obra, s. 260-261.
32
Ksiêga urodzin, lubów i zmar³ych 1783-1821, cyt. za: I. Pluszczyk, Przyczynki do dziejów
klasztoru cystersów w Obrze, cz. I, s. 8.
33
Tam¿e.
34
Zob. Akt zdania parafii w. Jakuba w Obrze dnia 21 lutego-17 marca 1913 r., ASO, [odpis
wykonany przez o. Ignacego Pluszczyka OMI], Oblaci – varia, Ab5/6. W dokumencie jest mowa
o zakupionych na prze³omie XIX i XX w. figurach do kocio³a, oczyszczeniu polichromii w 1886 r.,
odnowieniu g³ównego o³tarza po 1890 r., wykonaniu nowych okien ok. 1890 r., sporz¹dzeniu ¿elaznych krat przy pomniku w. Jana Nepomucena przed kocio³em w 1901 r., renowacji domu opata,
wielkiej renowacji zabudowañ gospodarczych w 1894 r. itd.
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du¿ym obiektem czêsto przekracza³o mo¿liwoci samej parafii i domaga³o siê
obecnoci wspólnoty zakonnej. W przypadku Obry mieli to byæ Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.
Po odzyskaniu niepodleg³oci przez Polskê dzia³alnoæ sw¹ w granicach
II Rzeczpospolitej rozpoczê³o czy te¿ wznowi³o wiele zgromadzeñ zakonnych.
Podstawowym przejawem ich ¿ywotnoci by³a du¿a liczba powo³añ. Kandydatów liczono, pocz¹wszy od lat junioratu, czyli ni¿szego seminarium duchownego. Tego typu instytucje zorganizowali w Polsce tu¿ po 1918 r. m.in. jezuici,
redemptoryci, pallotyni, werbici, salwatorianie, Misjonarze w. Rodziny, a tak¿e Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej35.
To ostatnie zgromadzenie, za³o¿one w 1816 r. we Francji przez w. Eugeniusza de Mazenoda, od koñca XIX w. mia³o w swych szeregach Polaków, pochodz¹cych g³ównie ze l¹ska i Wielkopolski. Kszta³ceni w Niemczech, byli zwykle kierowani do pracy wród polskich emigrantów w Niemczech i w Kanadzie,
ale tak¿e do typowych misji ad gentes. Pomylne dla Polski zakoñczenie I wojny
wiatowej sk³oni³o polskich oblatów do podjêcia idei przeszczepienia w³asnego
zgromadzenia na grunt polski. Ju¿ w 1919 r. oblaccy misjonarze g³osili z powodzeniem rekolekcje i kazania na l¹sku, stacjonuj¹c w Piekarach l¹skich
i wspieraj¹c Polaków podczas akcji plebiscytowej. W 1920 r. otworzyli pierwszy
klasztor w Krotoszynie, zale¿ny wprost od administracji generalnej w Rzymie,
nie za od dotychczasowych prze³o¿onych w Niemczech. W 1925 r. powsta³a
Polska Prowincja Oblatów36.
Od pocz¹tku w obejmowanych placówkach zajmowali siê oni kszta³ceniem
m³odzie¿y. W 1922 r. wspólnota z Krotoszyna wraz z junioratem zosta³a przeniesiona do Krobi oraz Lubliñca, gdzie otworzono wiêkszy juniorat, dla ponad
100 uczniów37. Starano siê wci¹¿ o wiêkszy budynek i próbowano nawet pozyskaæ na ni¿sze seminarium duchowne dotychczasowy sierociniec prowadzony
przez Franciszkanki Rodziny Maryi w Szamotu³ach, który formalnie odkupiono
od dotychczasowego w³aciciela38. Kardyna³ Edmund Dalbor sk³oni³ jednak oblatów do rezygnacji z praw do domu w Szamotu³ach, proponuj¹c im w 1924 r.
objêcie klasztoru pocysterskiego i parafii w Obrze. Latem 1924 r. oblaci po raz
pierwszy odwiedzili Obrê i uznali, ¿e budynki bêd¹ odpowiednie do otwarcia
35
F. Kowalski, Rapport du Père Provincial de Pologne, Missions de la Congrégation des
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée 61 (1927), s. 77-98.
36
Zob. J. Pielorz, Oblaci polscy. Zarys dziejów prowincji 1920-1970, Rzym 1970, s. 41, 48,
55-56.
37
Por. P. Zaj¹c, Fundacje klasztorów Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Archidiecezji
Poznañskiej w latach 1922-1939, „Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski” 5 (2010), s. 147-171.
38
Wyci¹g z protoko³ów rady prowincjalnej polskiej prowincji O.M.N., [w:] J. Krawczyk OMI,
ród³a, t. II, Lublin 1969, mps w zbiorach Biblioteki WSD w Obrze, s. 43-44 [kapitu³a prowincjalna 21-22 VII 1924 w Markowicach].
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Ryc. 3. Dokument z poszytu Akta Pretensyów Ró¿nych do Klasztoru Oberskiego [1763-1793].
ASO, Cystersi, sygn. C 2, dawna Aa15
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wy¿szego seminarium duchownego39. Jesieni¹ 1925 r. zaplanowano pierwsze remonty i modernizacjê, z doprowadzeniem kanalizacji i elektrycznoci w³¹cznie.
Dnia19 sierpnia 1926 r. klasztor zosta³ oficjalnie objêty przez o. Paw³a Kulawego OMI40. Z przerw¹ w okresie II wojny wiatowej, gdy Niemcy umiecili
w klasztorze szko³ê policyjn¹, a nastêpnie szpital dla chorych na p³uca, oblaci
prowadzili w pocysterskich obiektach wy¿sze seminarium duchowne, dzia³aj¹ce
do dzisiejszego dnia. Jako instytucja ukierunkowana na formacjê intelektualn¹
przysz³ych kap³anów w oczywisty sposób nawi¹zuje ona do intelektualnego dziedzictwa cysterskiej Obry. Profesorowie i prze³o¿eni otaczali te¿ od pocz¹tku opiek¹ fragmenty cysterskiego dziedzictwa, ocala³e po zawieruchach dziejowych.
Wspomniano wy¿ej o sukcesywnych próbach konserwacji dziedzictwa cysterskiego w latach 1836-1926. Mimo wielu wysi³ków nie zdo³ano jednak zadbaæ
o wszystko. Przybyli do Obry oblaci podjêli siê dzie³a gruntownego remontu
klasztoru. Ciekawe w tym wzglêdzie jest wiadectwo jednego z uczestników tych
prac, z którego warto zacytowaæ d³u¿szy fragment dotycz¹cy renowacji cysterskich stall:
Chóry w kociele czyli stalle poleci³ wykonaæ ok. 1755 r. opat Józef Loka.
Zosta³y ona sztafirowane w 1762 r. przez malarza Chrzañskiego, ju¿ za rz¹dów
opata Nepomucena Bystrama. Proszê sobie wyobraziæ, jak mog³a wygl¹daæ zewnêtrzna szata tych stalli, starzej¹cych siê z roku na rok, a nie naprawianych
przez blisko trzy wieki. Liczne popêkane i po³amane ozdoby, anio³ki, or³y, herby
i barokowe esy floresy marnia³y ju¿ to na strychu, b¹d w zapomnianych rogach
i lamusach kocielnych. Inne wisia³y jeszcze tu i ówdzie na stallach gro¿¹c niebezpieczeñstwem sobie i innym.
Ponadto stalle toczone by³y przez korniki, pe³ne dziur, z których sypa³o siê
próchno. Wymalowane na kolor ciemnozielony, zabrudzone, opalone tu i ówdzie
wiecami, podrapane, pociête, porysowane przez niekulturalnych u¿ytkowników
i gawied wiejsk¹, przedstawia³y naprawdê godny politowania widok. W lipcu
1933 r. ówczesny proboszcz oberski p. o. Kazimierz Józefowicz OMI postanowi³
je odrestaurowaæ przynajmniej bez ozdób i rzeb. By³y to jednak ciê¿kie czasy
kryzysu gospodarczego i parafia nie by³a w stanie pokryæ zwi¹zanych z tym wydatków. Z inicjatywy o. Józefowicza zawi¹za³a siê wiêc ochotnicza firma pod
przewodnictwem utalentowanego artysty scholastyka  tu fratra [alumna  przyp.
aut.] Aleksandra Dzier¿ykraj-Morawskiego (budowniczego groty Matki Bo¿ej
w Obrze i w Lubliñcu i twórcy parku przy grocie w Obrze). Do firmy wst¹pili
fratres [alumni] Stanis³aw Rogala i Alojzy Podleski jako z³otnicy, fratres Ignacy
Pluszczyk, Jan Sajewicz, p. Grzegorz Urbañczyk, jako malarze. Rozpoczêto od
39
40

Tam¿e, s. 44.
Por. J. Pielorz, Oblaci polscy, s. 52-55.
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oczyszczania stall ze starej farby, czego czêciowo dokonali fachowcy z Wolsztyna, czêciowo firma domowa. Wytêpiono korniki, dziury zalepiono gipsem
i ca³e stalle oczyszczone do surowego drewna poddano impregnacji, nastêpnie
pokryto je warstw¹ gipsu jako podk³ad pod z³ocenia.
Teraz obie firmy z³otników i malarzy mia³y wolne pole do popisu. Brakuj¹ce czêci rzeb lub popalone na strychu (w czasie po¿aru wywo³anego przy
lutowaniu w 1931 r.) uzupe³ni³ czêciowo rzebiarz z Leszna. By³ to jednak doæ
wielki partacz i pijaczyna, wiêc o. Józefowicz zwolni³ go we wrzeniu-padzierniku, a dokoñczenia reszty podj¹³ siê p. Mañczyñski, stolarz z Obry, który wykonywa³ prawie wszystkie prace stolarskie w klasztorze. Prace malarskie i z³otnicze prowadzono wytrwale do oko³o 20 grudnia. Dzie³o naszych firmiarzy
zosta³o ukoñczone. Piêknie w wietle po³yskuj¹ce ciany stall, przybrane przez
Fr. Morawskiego w imitacjê koci s³oniowej, przyozdobione zosta³y wszystkimi
swoimi rzebami, które znajdowa³y siê na stallach przed blisko trzema wiekami.
Twarde smoki z wyci¹gniêtymi szyjami i rozdziawionymi paszczami zajê³y znowu
swe miejsce jako podnó¿ek wejcia do pojedynczej stalli. Górne czêci stall zape³ni³y siê ponownie figurkami anio³ków, potê¿nych or³ów i ró¿nych innych rzeb
i wywijasów, wród których uwypuklone herby starych opatów prawi¹ nam
o sêdziwoci tego dzie³a. Skromna firanka przystrojona w z³ote frêdzle nadaje ca³emu wygl¹dowi jeszcze wiêcej majestatu. Pod³oga cynobrowo lni¹ca chroni
ogólny nastrój od zbytniej lekkoci i jaskrawoci. Z dwóch herbów na górnych
rzebach jeden jest Sêdziwoja, fundatora klasztoru i dóbr oberskich na rzecz
Cystersów, drugi opata Loki, który zapocz¹tkowa³ to dzie³o.
Odnowionemu ju¿ od kilku lat wnêtrzu kocio³a tego tylko jeszcze brakowa³o. Miêdzy nowo sprowadzonymi ³awkami wygl¹daj¹ dzi nasze stalle jak dwie
królowe stwarzaj¹c dla oczu estetyczny i gustowny widok, a s³abym cz³onkom
ludzkim s³u¿¹c za podporê w kornej modlitwie przed Panem41.
Pragnê tu jeszcze podkreliæ wielk¹ zas³ugê o. Podleskiego, który zebra³
wszystkie rzeby, pouk³ada³ na strychu i przekona³ proboszcza, ¿e warto je odnowiæ i uzupe³niæ, by stallom nadaæ dawny wygl¹d. Nie ukrywam te¿ powiêcenia
ca³ej firmy, która zrezygnowa³a z reszty wakacji, by dokonaæ tej pracy. Panowa³a bowiem w naszym scholastykacie zdrowa i ambitna zasada, ¿e ka¿dy kurs
musi po sobie pozostawiæ jak¹ pami¹tkê. Tote¿ wszyscy wysilali siê i przecigali
czy to w pracy fizycznej przy przebudowie domu, urz¹dzeniu parku, sadzeniu
drzew owocowych i ozdobnych, czy te¿ w ró¿nych przedstawieniach, akademiach,
Ko³ach naukowych itd.
Po odes³aniu rzebiarza z Leszna niektóre naprawy dokonano w³asnym przemys³em i przy pomocy naszego zas³u¿onego stolarza-artysty p. Mañczyñskiego.
41

Por. J. Sajewicz, Z koci s³oniowej i z³ota, Goæ z Obry, 8 (1933).
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Jednego np. anio³ka, który pêk³ na dwoje, przeciêto toporem na dwie czêci,
wyciêto przeszkadzaj¹c¹ czêæ drzewa, poczym wszystko z³o¿ono tak, ¿e w niczym
siê nie ró¿ni³ od innych. Czasem trzeba by³o zastosowaæ metody, na które ¿aden
konserwator dzisiejszy nigdy by siê nie zgodzi³. Dokonalimy jednak piêknego
i trwa³ego dzie³a, które do dzisiaj wiadczy o doæ fachowym wykonaniu ochotniczej firmy.
Pamiêtam, ¿e zamierzalimy jeszcze odnowiæ w ten sam sposób ambonê, lecz
z powodu braku pieniêdzy o. proboszcz od³o¿y³ to na lepsze czasy, czego dokona³a ju¿ specjalna firma po drugiej wojnie wiatowej42.
Wysi³ki te przerwa³ wybuch II wojny wiatowej.
3. Kolejne zniszczenia podczas okupacji niemieckiej

Dnia 27 stycznia 1940 r. aresztowano wiêkszoæ ojców ze wspólnoty
obrzañskiej43. Klasztor zamieniono pocz¹tkowo na szko³ê dla niemieckiej policji, a w 1942 r. umieszczono w nim szpital dla cierpi¹cych na choroby p³uc.
W wyniku prac adaptacyjnych, pozbawionych jakiegokolwiek wzglêdu na wartoæ zabytkow¹ obiektu, ucierpia³ przede wszystkim wystrój zakrystii i kapitularza cysterskiego, skradziono lub zniszczono tak¿e czêæ ruchomych dzie³ sztuki44. Koció³ klasztorny zosta³ zamieniony na magazyn.
Dawny wygl¹d kapitularza mo¿na odtworzyæ jedynie dziêki wspomnianym
wy¿ej notatkom Jana Antoniego Sikorskiego z 1858 r., uzupe³nionym czêciowo
przez oblackich kleryków w latach trzydziestych XX w.45 Sufit kapitularza by³
bogato ozdobiony symbolicznymi wizerunkami. Przedstawia³y one m.in. króla
Salomona na tronie, nastêpnie rycerza trzymaj¹cego za uzdê rozjuszonego konia46, niewiastê z wag¹ w rêku, Samsona z wielb³¹dem, niewiastê-czystoæ ze
42
Tekst opatrzony jest not¹: Wspomnienia te doda³em propter historicam exactitudinem quia
sine scriptis fragilis est humana memoria  Ignacy Pluszczyk O.M.N., 9 maja 1967 r. Zob. I. Pluszczyk, Przyczynki do dziejów klasztoru, s. 20-21.
43
Zob. Scholastykat obrzañski podczas okupacji, [w:] J. Krawczyk, ród³a, t. V, Lublin 1970,
s. 140n; Domy i placówki w czasie wojny, [w:] Krawczyk, ród³a, t. IV, Lublin 1970, rok 1939-1945. Mps w zbiorach Biblioteki WSD Misjonarzy Oblatów w Obrze.
44
O. Ignacy Pluszczyk OMI, zbieraj¹c ród³a do dziejów Obry, komentowa³ ten etap jej historii w sposób nastêpuj¹cy: Kapitularz w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939/1945 zosta³ zamieniony na magazyn i malatura sklepienia kapitularza zosta³a ca³kowicie zniszczona i zamalowana, tak ¿e po wojnie przy oczyszczaniu nie pozosta³o z niej ladu i bezpowrotnie przepad³a dziêki
niemieckim Kulturtraegerom. I. Pluszczyk, Przyczynki do dziejów klasztoru, s. 23.
45
Trzy odpisy notatek Sikorskiego zob. ASO, Oblaci – varia, Ab3. Uzupe³nienia oblackich
alumnów opublikowano w czasopimie G³os z Obry, 15 (1937), s. 3-9. Poni¿sze uwagi s¹ zaczerpniête w³anie z tych dwóch tekstów.
46
Sikorski t³umaczy³: koñ rozjuszony przedstawia nam, ¿e i tego pewnym sposobem u³agodziæ
mo¿na, tak jak m³odych ludzi rozwi¹z³ych. Rps. cyt.
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Ryc. 4. Fragment ok³adki poszytu Akta procesowe miêdzy klasztorem bledzewskim i oberskim
o 6 tys. z³otych polskich po p. Józefie Loka, opacie bledzewskim [1756-1784]. ASO, Cystersi,
sygn. C 9.8, dawna Aa14

Ryc. 5. Jedna z wewnêtrznych kart tytu³owych rêkopisu Liber variarum orationum ex circumstantia stemmatum atque temporis stylo Ciceronico confectus a P. Joanne Bystram, Professo
Obrensi S.O.C., Obra [1782]. ASO, Cystersi, sygn. C 3.8, dawna Aa22
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zwierciad³em, pokorê z barankiem, pos³uszeñstwo z jarzmem, mi³oæ z go³¹bkiem. Inna scena przedstawia³a ksiêdza za kratami, z lili¹ miêdzy cierniami 
symbol fa³szywego oskar¿enia osoby duchownej. Jeszcze tu¿ przed wybuchem
II wojny wiatowej obrazy te odznacza³y siê trwa³ymi kolorami i w ogóle cieplejsz¹ kolorystyk¹ w porównaniu do polichromii w kociele, choæ ustêpowa³y
walorami artystycznymi.
Zamalowanych przez Niemców obrazów nie uda³o siê odratowaæ, gdy po
1945 r. przyst¹piono do prac konserwatorskich. Ocala³y natomiast, choæ mocno
zniszczone z powodu zamalowania, ozdoby malarskie w zakrystii. W okresie
wojennym s³u¿y³a ona jako magazyn, przedzielono j¹ dodatkow¹ cian¹ i niedbale wykuto otwory w celu przeprowadzenia instalacji elektrycznej. Odrestaurowano j¹ w 1952 r.47
Ozdoby przedsionka furty klasztoru ods³oniêto podczas renowacji budynku
w latach trzydziestych XX w. By³y to portrety kanonika Sêdziwoja, kasztelana
Gurowskiego i prawdopodobnie w. Bernarda. Stan ich zachowania po ods³oniêciu by³ dobry, ich powstanie datowano na lata 1780-1790 i podkrelano artystyczn¹ precyzjê wykonania. Wymaga³y dalszej konserwacji z powodu wilgoci w cianach. Zosta³y doszczêtnie zniszczone po zajêciu klasztoru przez Niemców
w 1940 r. Okupacji nie przetrwa³y ponadto portrety malowane na p³ótnie i blasze
 pierwsze przedstawia³y kanonika Sêdziwoja i opata Lokê, pozosta³e kasztelana
Gurowskiego, jego ¿onê Ludwikê oraz nieznanego rycerza. Czasy wojenne przetrwa³ jedynie malowany na p³ótnie portret ks. Widawskiego, ostatniego cystersa
s³u¿¹cego w Obrze ju¿ po kasacie klasztoru, autora prac historycznych na temat
cystersów w Obrze i Bledzewie, publikowanych w „Przyjacielu Ludu”48.
III. ARCHIWALIA, DRUKI I RÊKOPISY CYSTERSKIE

Ze wzglêdu na burzliwe dzieje klasztoru, kradzie¿e i zniszczenia po 1835 r.
oraz w latach niemieckiej okupacji ponad 100 lat póniej, godny uwagi jest ka¿dy fragment ocala³ej spucizny cysterskiej w Obrze. Kolekcja starodruków przechowywana w Wy¿szym Seminarium Duchownym Oblatów jest niejednorodna,
gdy¿ sk³adaj¹ siê na ni¹ dzie³a przekazane do seminarium przez ofiarodawców
lub pozyskane z ró¿nych róde³. Nie mo¿e wiêc byæ w ca³oci uznana za pozosta³oæ biblioteki cysterskiej. W bie¿¹cym roku rozpocz¹³ siê proces naukowego
opracowania tego zbioru. Dlatego w poni¿szym wykazie zaznaczone zostan¹ jedynie starodruki ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ zwi¹zane z cystersami, a wiêc b¹d
Zob. I. Pluszczyk, Przyczynki do dziejów klasztoru, s. 24.
Zob. P. Widawski, Klasztor i koció³; ten¿e, Koció³ i klasztor ksiê¿y cystersów w Bledzewie, „Przyjaciel Ludu”, R. 1843, nr 7, s. 49-56.
47

48
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Ryc. 6. Fragment spisu opatów obrzañskich z poszytu: Spisy opatów i profesów cysterskich
opactw [ ], ASO, Cystersi, sygn. C 3, dawna Aa7

dawnej proweniencji obrzañskiej, b¹d wytworzone dla potrzeb zakonu cystersów ksiêgi liturgiczne, które do dzi znajduj¹ siê w Obrze.
Bogatszy jest natomiast zasób cysterskich archiwaliów i rêkopisów, przechowywany w specjalnie do tego celu wydzielonej sekcji obrzañskiego archiwum.
Tak¿e ta kolekcja jest ró¿norodna  zawiera dokumenty zwi¹zane z Obr¹, ale
i Bledzewem i innymi opactwami cysterskimi. Jej historia pozostaje do ustalenia. Opis kocio³a i probostwa oberskiego z 29 stycznia 1837 r. podaje, ¿e Akta
metrykalne kocielne od r. 1656 nie w zupe³noci zachowuj¹ siê przy kociele a¿
do tego czasu. W najstarszej ksi¹¿ce s¹ niektóre karty powydzierane i ma³e tylko
karteczki s¹ powklejane i wiele brakuje miesiêcy, co wcale nie s¹ zapisane. Dokumentów przy kociele ¿adnych nie ma49. Nie wspomina o nich tak¿e akt przekazania parafii z 1913 r., zawieraj¹cy doæ szczegó³owy spis ksi¹g i dokumentów parafialnych50.
Poni¿szy spis sk³ada siê z piêciu czêci, dotycz¹cych kolejno: dokumentów
cysterskich opatrzonych sygnaturami, niedawno odnalezionych dokumentów bez
sygnatur, ksi¹g liturgicznych cysterskich i jednego dzie³a z ca³¹ pewnoci¹
obrzañskiej proweniencji. W pi¹tej czêci podana jest przyk³adowa transkrypcja
ciekawego dokumentu z cysterskich zbiorów w Obrze.
Opis kocio³a i probostwa oberskiego z 29 stycznia 1837 r., ASO, [odpis wykonany przez
o. Ignacego Pluszczyka OMI], Oblaci  varia, Ab2. Opis sporz¹dzi³ ks. Laurentowski, profes przemêcki, komendarz w Obrze.
50
Akt zdania parafii w. Jakuba w Obrze dnia 21 lutego-17 marca 1913 r., ASO, [odpis wykonany przez o. Ignacego Pluszczyka OMI], Oblaci – varia, Ab5/6.
49
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1. Archiwalia i rêkopisy z okresu cysterskiego w archiwum Wy¿szego Seminarium
Duchownego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze51
Sygnatura Sygnatura
nowa
dawna

Dokument

C1

Aa9

Przywilej na pobudowanie Miasta Bernardowo w Obrze52

C2

Aa15

Akta Pretensyów Ró¿nych do Klasztoru Oberskiego [1763-1793].
Wiele dokumentów w j. niemieckim.

C3

Aa7

Spisy opatów i profesów cysterskich opactw: braci przyjêtych do klasztoru w L¹dzie od 1634 r.; niektórych zmar³ych opatów; zmar³ych braci
z klasztoru w L¹dzie; profesów z klasztoru w Parady¿u; opatów paradyskich od za³o¿enia klasztoru; nekrolog klasztoru paradyskiego; inwentarz
ruchomoci opata Milaczewskiego; profesów paradyskich; opatów w £eknie i W¹growcu; opatów w Pelplinie; zmar³ych w klasztorze w Obrze; profesów w £eknie i W¹growcu; zmar³ych profesów w Przemêcie i Wieleniu;
opatów w Wieleniu i Przemêcie.

C 3.7

Aa3

Chartae caritatis necnon Capitula provincialia et generalia [1595-1673].

C 3.8

Aa22

Liber variarum orationum ex circumstantia stemmatum atque temporis stylo Ciceronico confectus a P. Joanne Bystram, Professo Obrensi S.O.C.,
Obra [1782]. Rps. Druga czêæ zawiera wszyte druki okolicznociowe,
m.in.: wi¹teczne tranzakcye w roku 1814; Programma obchodu uroczystoci ho³du Wielkiego Xiestwa Poznañskiego w dniu 3cim Sierpnia 1815;
Memorya³ na sejmik w Opatowie 1782 r. Ponadto dodatkowe rêkopisy
wszyte po drukach, m.in. Kazanie przy Pogrzebowym Obchodzie Józefa II
Cesarza Rzymskiego w kociele katedralnym tarnowskim przez Imc. X.
Grochowalskiego kanonika tego¿ kocio³a miane, 1789.

C 3.9

Aa21

Cztery kazania cystersów z Obry [pocz. XIX w.]. Rozprawa datowana
1695, opatrzona podpisem: Manuscriptum Malachiae Kramski.

C4

Aa12

Intimationes, Electiones et Confirmationes Commissariorum Vicariorum et
Visitatorum Generalium Provinciae Polonae et Acta Capituli Provincialis
de Anno 1753 nec non Decreta quaedam in hac materia [od 1435].

C5

Aa10

Intimationes capitulorum generalium et Definitiones Capitulorum Generalium de Annis 1738 et 1765 necnon postulata provinciae Polono-cistercensis ad capitulum generale anno 1771 celebratum [1651-1783]

C6

Aa11

Intimationes Capitulorum Provincialium et Acta Capitulorum Provincialium
[1638-1772]

C 7.6

Aa23

Ró¿ne przysiêgi poddanych klasztoru oberskiego [1597-1777], inwentarze,
spisy szkód itp.

51
Inwentarz sporz¹dzi³ o. Ignacy Pluszczyk OMI, czêæ dokumentów zdo³a³ przekazaæ tak¿e
w transkrypcji oraz do niektórych doda³ szczegó³owe inwentarze.
52
Dokument naukowo opracowany i opublikowany, zob. A. Weiss, Dokument lokacyjny króla
Jana III Sobieskiego dla Obry – Bernardowa, [w:] Historia wiadectwem czasów. Ksiêdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, red. W. Bielak, S. Tylus, Lublin 2006, s. 493-516.
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C 7.7

Aa25

Kontrakty rzemielników ró¿nych klasztoru i opactwa w Obrze [1681-1790]53.

C 7.8

Aa24

Kontrakty s³u¿¹cych w klasztorze oberskim [1764-1787]

C 7.9

Aa1

Akta tycz¹ce siê zak³óceñ miêdzy s¹siednimi dziedzicami Karny, Reklina,
Powodowa, Kêb³owa, Kramska, Wolsztyna etc. wzglêdem granic, grobel,
upustów, polowania, pastwiska, etc. z klasztorem oberskim [1419-1602,
1605-1750]; odpisy i orygina³y.

C 8.7

Aa2

Akta graniczne tycz¹ce siê klasztoru oberskiego [1449-1754].

C 8.8

Aa17

Przywileje (fragment) [1793-1795]; odpisy i orygina³y.

C 8.9

Aa16

Calculum ex Bursa redditum (ksiêga rachunkowa) [1769-1770].

C. 9.6

Aa4

Akta tycz¹ce siê so³ectw kia³kowskiego (kie³kowskiego) i starokramskiego
[1609-1781].

C. 9.7

Aa13

Ksiêga rachunkowa opactwa bledzewskiego [1754-1768]

C. 9.8

Aa14

Akta procesowe miêdzy klasztorem bledzewskim i oberskim o 6 tys. z³otych polskich po .p. Józefie Loka, opacie bledzewskim [1756-1784].

C 9.9

Aa8

Akta tycz¹ce siê familii Loków [1609-1781].

D 0.1

Aa6

Documenta varia, luzem [1630-1876]; m.in. Forma iuramenti Reverendissimi Domini Guillelmi Bystram Abbatis Obrensis, 1722; korespondencja
cysterska; dokumenty dot. parafii w Obrze po 1836 r.; rachunki.

D 0.2

Aa5

Documenta varia, luzem [1617-1915]; opieczêtowane Reichsarchiv Posen, Obra. Kath. Pharramt. Miêdzy innymi akta dotycz¹ce osoby opata
Gurowskiego [1729-1740], w tym powiadczenie dwuletniego kursu teologii w kolegium w. Bernarda w Pary¿u; dokumenty dot. parafii w Obrze
po 1836 r., rachunki.

2. Rêkopisy okresu cysterskiego bez sygnatury
Percepta Pieniê¿na z Akcydensów kocielnych to jest: pok³adnego, dzwonnego, wiec, lamp y offertów z kocielnych skarbon od dnia 22 Octobris Roku 1790 a¿ do 1wszego Novembris 1799.
Inclusive. [Parafia obrzañska, ostatni wpis dotyczy roku 1838]
Erectio Confraternitatis Ss. Scapularis Beatae Mariae Virginis et Altaristae in Ecclesiae Parochiali Kembloviensis. [Rok 1706]

53
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3. Druki cysterskie w zbiorze starych druków w Obrze (uk³ad chronologiczny)
1. Antiphonale Cisterciense juxta novum ordinis breviarium dispositum. – Parisiis, excudebat
Fredericus Leonard, 1690.
2. Lectionarium Cisterciense. – Parisiis, apud Fredericum Leonard, 1711.
3. Psalterium Davidicum ad usum Sacri Ordinis Cisterciensis, per Hebdomadam dispositum. –
Nova editio. – Parisiis, excudebat P.J. Mariette54, 1747.
4. Missale Cisterciense, iuxta novissimam Romani recognitii correctionem […] editum. Parisiis,
sumptibus M.A. David, 175155.

4. Pewna proweniencja obrzañska
Tirinus Jacobus: Commentarius in Sacram Scripturam duobus tomis comprehensus. – Editio novissima. T. 2 – Augustae Vindelicorum, sumptibus Ignatii Adami et Francisci Antonii Veith,
175756.

5. Transkrypcja przykladowego dokumentu ze zbiorów cysterskich

Treæ: KONTRAKT NA WYKONANIE O£TARZY DO KOCIO£A KLASZTORNEGO57.
Roku 1762. Dnia 31 Ianuarii zkontraktowany jest pan Augustyn Schöps, sztukatermistrz, obywatel poznañski na robotê swojej profesyi oko³o o³tarzy kocio³a
tutejszego klasztoru oberskiego. Któr¹ to robotê obliguje siê z pozimku zacz¹æ
y przez lato wystawiæ wed³ug abrysu przez siebie danego który siê aktu podpisuje i oprócz abrysu, co nale¿yæ bêdzie na którym miejscu do proporcji i kszta³tu
poczciwej snycerskiej roboty. Osoby maj¹ byæ szlifowane jako te¿ ca³a sztukateria gdzie poz³ota nie zaydzie. Gdzie za poz³ota zaydzie, tam ma byæ czysto, g³adko zrobiono i cale bez nagany i cenzury. Nic nie ma brakowaæ cokolwiek bêdzie
nale¿a³o któremu miejscu. Za rekompensê za za nale¿yt¹ pracê od ka¿dego o³tarza ugodzony jest ten¿e sztukatermistrz wziêæ z³p. 700 dico siedemset, z³otówkami i dwuz³otówkami, z³otówkê ka¿d¹ bior¹c w walorze groszy trzydziestu, a dwuFragment strony tytu³owej zosta³ naderwany.
Dopisek odrêczny: Comparatum Anno 1781 Pro Monasterio Premetensi.
56
Odrêcznie dopisano na karcie tytu³owej: Monasterii Obrensis S. Ordinis Cistercensis. Na
drugiej stronie widnieje tak¿e odrêczny wpis: Remittitur benevolus lector ad Tomum primum. Scire
Cupis fueram quis? Respice nomen aevorum Raphael occubuit tristia metra cano. Reciditur in tumba Cor clausum morte Gurowski Digni Confratres, dicite nunc Requiem. In Saecula Saeculorum.
Amen.
57
Kontrakty rzemielników ró¿nych klasztoru i opactwa w Obrze [1681-1790], ASO, Cystersi, sygn. C 7.7 [dawna Aa25], k. 11.
54
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z³otówkê ka¿d¹ groszy 60. A to bez kwestionowania wyra¿onych pieniêdzy in
valore et specie. Ktemu bêdzie mia³ ten¿e pan Magister wikt sobie dany i czeladzi dwiema. Pan Magister na dzieñ garcem piwa, a czelad ka¿dy z nich trzema
kwartami bêd¹ siê kontentowaæ. Co siê bêdzie nale¿a³o mianowicie pomocnik do
t³uczenia i palenia gipsu, ten bêdzie dany; drut y kley starczony wed³ug potrzeby
sprawiedliwey. To wszystko wyra¿enie dla zupe³nej wiary i wagi stwierdza siê
w³asnych r¹k podpisem. Dzia³o siê w Obrze dnia i roku jako wy¿ey58.

IV. ZAKOÑCZENIE

Zwiêz³e ukazanie t³a historycznego cysterskiej i pocysterskiej Obry mia³o na
celu podkrelenie relatywnie skromnych, lecz odpowiednich do mo¿liwoci
obrzañskiego opactwa osi¹gniêæ kulturowych i intelektualnych. Te osi¹gniêcia
zosta³y zestawione z niszczycielsk¹ dzia³alnoci¹ i grabie¿ami po 1835 i 1939 r.
Bior¹c pod uwagê skalê tych zniszczeñ, wypada doceniæ ocala³e z zawieruchy
dziejowej fragmenty cysterskiej dokumentacji, przechowywanej w miejscu jej
wytworzenia, czyli w pocysterskim klasztorze w Obrze. Zasygnalizowane zbiory
czekaj¹ dalsze etapy naukowego opracowania. W przypadku starych druków
bêdzie to ich pe³ny opis bibliograficzny. Co do rêkopisów i akt  stworzenie
szczegó³owych wykazów zawartoci ka¿dego poszytu z okresu cysterskiego, jak
te¿ pe³na inwentaryzacja dokumentacji z lat 1836-1945, która dope³nia cysterskie zbiory przechowywane w archiwum w Obrze. W przypadku dokumentacji
cysterskiej czêæ pracy zwi¹zana z transkrypcj¹ oraz opracowaniem szczegó³owych inwentarzy zosta³a wykonana przez o. Ignacego Pluszczyka OMI59. Jego
notatki powinny byæ jednak szczegó³owo porównane z orygina³ami, gdy¿ niejednokrotnie wkrada³y siê do nich b³êdy.
Opisane pokrótce zbiory stanowi¹ cenne dope³nienie archiwaliów obrzañskich przechowywanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu oraz
w Archiwum Pañstwowym w Poznaniu. Czêæ z nich wykorzystali badacze dziejów zakonu cystersów podczas prac nad Monasticon Cisterciense Poloniae60,
Podpisy oryginalne: ks. Eugeniusz, przeor oberski, Augustyn Schöps.
Przepisa³ on np. czêæ Akt tycz¹cych siê zak³óceñ miêdzy s¹siednimi dziedzicami Karny,
Reklina, Powodowa, Kêb³owa, Kramska, Wolsztyna etc. wzglêdem granic, grobel, upustów, polowania, pastwiska, etc. z klasztorem oberskim [1419-1602], ASO, Cystersi, sygn. C 7.9, dawna Aa1.
Rozpocz¹³ tak¿e transkrypcjê Kontraktów rzemielników ró¿nych klasztoru i opactwa w Obrze
[1681-1790], ASO, Cystersi, sygn. C 7.7, dawna Aa25.
60
W bibliografii podaje on jednak z Archiwum Misjonarzy Oblatów w Obrze tylko Spis opatów i profesów cysterskich opactw: L¹d, Paradyz, £ekno-W¹growiec, Pelplin, Obra, Przemet 1634-1797, sygn. Obra Arch. Aa 7 oraz Series reverendissimorum dominorum abbatum Vielunensium
post Premetensium, [w:] Spis opatów i profesów cysterskich opactw – L¹d, Paradyz, £ekno-W¹growiec, Pelplin, Obra, Przemêt (1634-1797), sygn. Obra Arch. Aa 7.
58
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a tak¿e wspominany ks. prof. Anzelm Weiss w publikacji na temat dokumentu
lokacyjnego miasta Bernardowo61. Z pewnoci¹ zas³uguj¹ one jednak na jeszcze
pe³niejsze poznanie i uwzglêdnienie w publikacjach naukowych.
STRESZCZENIE
Powsta³y w XIII w. klasztor cystersów w Obrze nale¿a³ do ubo¿szych opactw cysterskich
w I Rzeczpospolitej. Misi zdo³ali jednak zgromadziæ w nim w ci¹gu wieków doæ bogat¹ kolekcjê
dokumentów, rêkopisów, dzie³ teologicznych i ascetycznych oraz wybudowaæ obiekty sakralne
o doæ wysokiej wartoci artystycznej i historycznej. Kasata pruska w 1835 r. przerwa³a okres dynamicznego rozwoju opactwa i doprowadzi³a do rozproszenia i zniszczenia znacznej czêci dóbr
kultury, bêd¹cych niegdy jego w³asnoci¹. Miary zniszczeñ dope³ni³a II wojna wiatowa. Trosce
ksiê¿y diecezjalnych w latach 1836-1926 oraz Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej po 1926 r.
nale¿y zawdziêczaæ ocalenie czêci cysterskiego dziedzictwa. T³o historyczne artyku³u s³u¿y jako
poszerzony wstêp dla skróconego inwentarza archiwaliów, rêkopisów i druków cysterskich, jakie
do dzi zachowa³y siê w Obrze i s¹ przechowywane w archiwum Wy¿szego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

ZUSAMMENFASSUNG
Das im dreizehnten Jahrhundert erbaute Zisterzienserkloster in Obra gehörte zu den ärmsten
Zisterziensklöstern in der Zeit der Ersten Republik. Die Mönche haben es geschafft, über die Jahrhunderte hinweg eine reiche Sammlung von Dokumenten, Handschriften, Werke der Theologie und
asketischen religiösen Schriften anzulegen. Und Gebäude zu einem relativ hohen künstlerischen
und historischen Wert zu bauen. Der Auflösung des preußischen Staates im Jahre 1835 unterbrach
die Entwicklung der Abtei und führte zur Zerstörung eines wesentlichen Teiles der kulturellen
Güter, die einst ihr Eigentum war. Der Zweite Weltkrieg vergrößerte die Schäden. Dank der Diözesanpriester und der Ordensgemeinschaft der Oblaten in den Jahren 1836-1926 und nach 1926 verdanken wir die Rettung des Zisterzienser Erbes. Der Historische Hintergrund des Artikels dient als
erweiterte Einführung in die Zusammenfassung des Inventars der Archive, Handschriften und
Drucke der Zisterzienser, die sich noch in Obra befinden und werden im Archiv des Seminars von
den Oblaten der Makellosen Jungfrau Maria aufbewahrt.

Schlüsselworte
Obra (Klosterwiese), die Zisterzienser, die Archivalien (die Schriften) von Zisterziensern
die Klosterbibliotheken, die Verluste der polnischen Kultur
61

A. Weiss, Dokument lokacyjny króla Jana III Sobieskiego.
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Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Konsystorskie kwerendy Józefa Lekszyckiego w okresie kulturkampfu
The Consistory Search Queries of Józef Lekszycki in the Period of the Kulturkampf

I

Dzia³ania w³adz pruskich skierowane w czasie kulturkampfu przeciwko Kocio³owi katolickiemu skutkowa³y m.in. w Wielkopolsce aresztowaniem w lutym
1874 r., a ostatecznie usuniêciem z urzêdu, arcybiskupa poznañsko-gnienieñskiego Mieczys³awa Halki-Ledóchowskiego. Maj¹tek i archiwa obu diecezji trafi³y pod zarz¹d komisarzy mianowanych w czerwcu 1874 r. przez w³adze cywilne: landrata poznañskiego Christiana Freiherra von Massenbacha i landrata
gnienieñskiego Ottona Nollaua. W koñcu maja 1876 r. ustanowiony zosta³ jeden zarz¹dca dla obu diecezji (Massenbach). Spowodowa³o to likwidacjê biura
konsystorskiego w Gnienie i przeniesienie akt konsystorza gnienieñskiego do
Poznania. Na terenie diecezji gnienieñskiej Massenbacha zastêpowa³ prokurator s¹du gnienieñskiego Perkuhn, który w padzierniku 1877 r. obj¹³ stanowisko komisarza dla obu diecezji i pe³ni³ je do 1886 r., czyli do mianowania nowego arcybiskupa. Zosta³ nim Julius Dinder (sprawowa³ tê funkcjê do 1890 r.) 
Niemiec pochodz¹cy z Warmii i znaj¹cy jêzyk polski1.
Z. Zieliñski, Kulturkampf w archidiecezji gnienieñskiej i poznañskiej w latach 1873-1887,
Poznañ 2011, zw³aszcza s. 128-129. Zob. te¿: L. Trzeciakowski, Kulturkampf w zaborze pruskim,
Poznañ 1970, zw³aszcza s. 106-123, 160-172, o zarz¹dzie maj¹tkiem  s. 116; ten¿e, Aktywnoæ
organizacyjna Polaków i Niemców, [w:] Dzieje Poznania, t. II, red. J. Topolski, L. Trzeciakowski,
cz. 1, Warszawa-Poznañ 1994, s. 354; ten¿e, Walka z germanizacj¹, tam¿e, s. 416; Dzieje Wielkopolski, t. II, red. W. Jakóbczyk, Poznañ 1973, s. 446-478; J. Koz³owski, Wielkopolska pod zaborem
pruskim w latach 1815-1918, Poznañ 2004, s. 197-198, 203. O arcybiskupie Dinderze tak¿e
J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. II, Poznañ 1964, s. 119-120; por. te¿ O. Kiec, Niemieccy duchowni w kapitu³ach katedralnych Gniezna i Poznania w XIX i XX wieku, [w:] 1000 lat
Archidiecezji Gnienieñskiej, red. J. Strzelczyk, J. Górny, Gniezno 2000, s. 353, 358.
1
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Dostêp do zarekwirowanych akt by³ a¿ do czasów arcybiskupa J. Dindera
mocno ograniczony, acz trudno mi wskazaæ, jakie szczegó³owe zasady tu obowi¹zywa³y. Kanonik gnienieñski ks. Jan Korytkowski pisa³ w 1883 r. we wstêpie do swego dzie³a o pra³atach i kanonikach gnienieñskich, ¿e chocia¿ zdaje
sobie sprawê ze swego niedowiadczenia na polu historycznym, to podj¹³ siê tej
pracy, bowiem grone stosunki wywo³ane pruskiem prawodawstwem majowem2,
które s³uszn¹ budzi³y i budz¹ obawê, ¿e zanim nast¹pi zmiana na lepsze, wymrzeæ
mog¹ kilku pozosta³ych niedobitków przes³awnej niegdy kapitu³y gnienieñskiej
[…] i ¿e drogocenne archiwum kapitulne na obce dostawszy siê pó³ki, nieprzystêpnem siê stanie dla badaczy dziejów ojczystych, przynajmniej o tyle, a¿eby dostatecznie wyczerpanem byæ mog³o3. Widaæ tu aluzjê do zarekwirowania akt konsystorskich. Wiadomo, ¿e Korytkowski nie mia³ dostêpu do tych akt; wykorzysta³
je w bardzo ograniczonej formie  tylko poprzez pozostawiony w gnienieñskim
archiwum kapitulnym (przy rozdzieleniu go w 1830 r. od konsystorskiego) summariusz Excerpta ex actis consistorii Gnesnensis ab a. 1404 (licz¹cy 665 stron)4.
Dowodnie natomiast do zarekwirowanych akt mieli dostêp urzêdnicy pruscy
 przeprowadzali w nich urzêdowe lustracje zasobu.
II

Jednym z tych urzêdników by³ na pewno Józef Lekszycki  wybitny archiwista poznañski drugiej po³owy XIX w., a do 1918 r. jedyny Polak na tym stanowisku w pruskim archiwum w Poznaniu. Urodzi³ siê w 1818 r. w Sowach ko³o
Rawicza  jako syn Antoniego (ze szlacheckiej rodziny herbu Warnia, przyby³ej
w XVIII w. do Wielkopolski z ziemi proszowskiej), dzier¿awcy w Sowach,
i Antoniny z Pawlickich5. Ukoñczy³ gimnazjum w Lesznie, odby³ s³u¿bê wojskow¹ w pruskim wojsku (1843-1844), a potem przez kilka miesiêcy (1844/1845)
pracowa³ w dyrekcji kolei w Lipsku. W 1845 r. zosta³ kasjerem w administracji
Bazaru w Poznaniu. Uczestniczy³ w powstaniu 1848 r., bra³ udzia³ w bitwie pod
Chodzi tu o ustawy z 1873 r. maj¹ce na celu doprowadzenie do laicyzacji pañstwa; na ich
mocy m.in. ksiê¿a mieli obowi¹zek zdawania egzaminów pañstwowych, a mianowania na stanowiska kocielne mog³y byæ oprotestowane przez w³adze pañstwowe.
3
J. Korytkowski, Pra³aci i kanonicy katedry metropolitalnej gnienieñskiej od roku 1000 a¿
do dni naszych, t. I, Gniezno 1883, s. VI-VII.
4
M. Wojciechowska, [w:] Polski s³ownik biograficzny (dalej cyt.: PSB), t. XIV, 1968-1969,
s. 148.
5
Dane biograficzne podajê za: A. G¹siorowski, [w:] PSB XVII, 1972, s. 16-17; ten¿e, [w:]
Wielkopolski s³ownik biograficzny, red. A. G¹siorowski, J. Topolski, Warszawa-Poznañ 1983,
s. 411-412. W ankiecie personalnej wype³nionej przez J. Lekszyckiego w 1874 r. nieco inne daty
s³u¿by wojskowej i objêcia stanowiska pomocnika kalkulatora; tam te¿ jednak b³êdnie podana przez
Lekszyckiego data urodzenia: 1820 r. (APP, Naczelne Prezydium w Poznaniu, nr 10597, s. 47-48;
zob. dok³adniej w przyp. 30).
2
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Mi³os³awiem. Od oko³o 1850 r. dzia³a³ w Towarzystwie Naukowej Pomocy im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (do mierci by³ w nim cz³onkiem komisji
rewizyjnej). W latach 1852-1871 pracowa³ w Towarzystwie Kredytowym w Poznaniu, gdzie zajmowa³ siê taksowaniem dóbr ziemskich  najpierw jako pomocnik kalkulatora, a potem kalkulator.
W styczniu 1861 r. zosta³ asystentem Józefa Przyborowskiego, archiwariusza w archiwum grodzkim, które znajdowa³o siê przy ówczesnym niemieckim
s¹dzie okrêgowym w Poznaniu. Pracowa³ tam w komisji zajmuj¹cej siê badaniem
fa³szerstw dowodów szlachectwa. Ciekawi³a go etnografia, bra³ tak¿e udzia³
w amatorskich przedstawieniach teatralnych. Przede wszystkim jednak interesowa³ siê genealogi¹ i heraldyk¹ rodzin wielkopolskich. Gdy w 1863 r. J. Przyborowski przeniós³ siê na Uniwersytet Warszawski, Lekszycki obj¹³ jego stanowisko archiwariusza w archiwum grodzkim. Po utworzeniu w 1869 r. w Poznaniu
pruskiego archiwum pañstwowego (Königliches Preussisches Staatsarchiv Posen)6 Lekszycki zosta³ w nim archiwist¹ drugiej rangi. Opiekowa³ siê tam, jak
wczeniej, aktami staropolskimi  wielkopolskimi ksiêgami grodzkimi i ziemskimi. By³ ich wybitnym znawc¹; sporz¹dzi³ do nich wiele repertoriów i indeksów.
Jak podnosi³ A. G¹siorowski, Lekszycki jako jeden z pierwszych badaczy polskich doceni³ znaczenie redniowiecznych ksi¹g s¹dowych, które rozpocz¹³ wydawaæ w ca³oci, nie za, jak to by³o podówczas w zwyczaju, w wyborze7. Skopiowa³ i wyda³ mianowicie najstarsze przechowywane w Poznaniu ksiêgi s¹dów
ziemskich poznañskiego (1386-1399), gnienieñskiego (1390-1399), pyzdrskiego i kociañskiego (1390-1400)8. Wspó³pracowa³ te¿ z wydawc¹ Kodeksu
dyplomatycznego Wielkopolski, Ignacym Zakrzewskim (t. I-IV, Poznañ 1877-1881). Dla potrzeb tego wydawnictwa skopiowa³ z du¿¹ eksperiencj¹ i znajomoci¹ paleografii dokumenty sprzed 1400 r. znajduj¹ce siê w poznañskim archiwum. Prowadzi³ te¿ rozliczne kwerendy dla potrzeb genealogicznych i heraldycznych  badania te wspomagane by³y przez sumariusze wielkopolskich ksi¹g
s¹dowych wykonywane w³anie przez Lekszyckiego. Niekiedy je drukowa³, jak
np. w Z³otej ksiêdze szlachty polskiej Teodora ¯ychliñskiego (t. XXII). Zreszt¹
wiele z zebranych przez Lekszyckiego materia³ów pos³u¿y³o do opracowywania
monografii rodzin zawartych w tej Z³otej ksiêdze.
6
O powo³aniu tego archiwum i jego organizowaniu zob. ostatnio np. I. Radtke, Dzieje Archiwum Pañstwowego w Poznaniu (1869-1999), Poznañski Rocznik Archiwalno-Historyczny
VI/VII (2000), s. 25-28.
7
A. G¹siorowski, [w:] PSB XVII, s. 16.
8
Die ältesten grosspolnischen Grodbücher, Publicationen aus den K. Preussischen Staatsarchiven, t. 31, 38, Leipzig 1887-1889 (reedycja: Osnabrück 1965). Poza jego edycj¹ pozosta³y ksiêgi dwu wielkopolskich powiatów  kaliskiego i koniñskiego, a wiêc terytorium w XIX w. wchodz¹cego w sk³ad Królestwa Kongresowego. Ksiêgi tych powiatów w tym czasie przechowywano
w Warszawie.
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W 1887 r. Lekszycki awansowa³ w archiwum  zosta³ archiwist¹ I klasy.
W tym samym roku otrzyma³ pruski Order Czerwonego Or³a (Rother Adlerorden) czwartej, najni¿szej, klasy. W 1893 r. uzyska³ rangê radcy archiwalnego.
W archiwum pracowa³ do koñca ¿ycia9. Zmar³ nagle 21 grudnia 1899 r. w Poznaniu, gdzie te¿  na cmentarzu wiêtomarciñskim  zosta³ pochowany (w 1959 r.
jego prochy przeniesiono na nowo utworzony cmentarz zas³u¿onych na Wzgórzu w. Wojciecha).
Lekszycki pozostawi³ du¿¹ kartotekê prowadzonych przez siebie prywatnych
kwerend genealogicznych. Do 1945 r. by³a ona w posiadaniu Archiwum Pañstwowego w Poznaniu. Spali³a siê  wraz ze spucizn¹ po Lekszyckim (Nachlass Lekszycki)  w po¿arze na Wzgórzu Przemys³a (gdzie mieci³o siê archiwum) podczas oblê¿enia Poznania w koñcu stycznia 1945 r.10 Zachowa³ siê
jednak¿e inwentarz tej spucizny Lekszyckiego, obejmuj¹cej czas od 1 stycznia
1872 r. do jego mierci, sporz¹dzony po niemiecku przez archiwistê Adama Kaletkê (pracuj¹cego w archiwum od miêdzywojnia, przez okupacjê niemieck¹
i tak¿e po II wojnie, zmar³ego w 1956 r.)11. Kaletka we wstêpie do opracowania
pisze, ¿e spucizna mia³a charakter przede wszystkim genealogiczny i sk³ada³a
siê g³ównie z wypisów czynionych przez Lekszyckiego z ksi¹g grodzkich i ziemskich na potrzeby jego rozlicznych studiów (po czêci niepublikowanych) nad
dziejami rodzin. W niewielkiej swej czêci notaty te dotyczy³y historii prawa,
jêzyka i kultury. Porz¹dkowaniem z³o¿onej z lunych kart spucizny Kaletka
zaj¹³ siê, jak sam napisa³, w grudniu 1939 r. Zauwa¿y³ w niej pewne luki i wyrazi³ nadziejê, ¿e brakuj¹ce materia³y byæ mo¿e znajd¹ siê w innych, nieuporz¹dkowanych jeszcze zasobach poznañskiego archiwum. Zachowan¹ spuciznê Kaletka podzieli³ na kilka dzia³ów: I. Nieuporz¹dkowane materia³y genealogiczne
(wypisy ród³owe, tablice genealogiczne, drzewa przodków itp.); II. Nieznanego
pochodzenia papiery (unwesentliche Papiere) niemaj¹ce charakteru genealogicznego (m.in. notatki dotycz¹ce nazw miejscowych), pisane przez Lekszyckiego
oraz przez kilka innych niezidentyfikowanych osób; IIIA. Zbiór druków (4 jednostki, m.in. Decretum inter Collegium Societatis Jesv Thorunense, Actorem,
atque Magistratum & Communitatem Thorunensem, Cittatum, z 1724 r.); IIIB.
Zbiór wa¿niejszych pism (Wichtigere Schriftstücke, 14 jednostek, g³ównie z pocz¹tków wieków XVIII i XIX); IVA. Materia³y do drzew genealogicznych
i monografii, uporz¹dkowane wedle rodzin (od B¹dkowski do ¯ychliñski); IVB.
Zachowa³a siê teczka personalna J. Lekszyckiego jako pracownika archiwalnego, poczynaj¹c od pracy w archiwum grodzkim w pocz¹tku lat 60. a¿ po lata 90. (Archiwum Pañstwowe
w Poznaniu [dalej cyt.: APP], Naczelne Prezydium w Poznaniu, nr 10597).
10
Por. K. Kaczmarczyk, Archiwum Pañstwowe w Poznaniu w czasie okupacji niemieckiej,
„Archeion” 17 (1948), s. 87n.
11
O tej spucinie, sk³adaj¹cej siê z 220 ma³ych fascyku³ów wspomina³ krótko, wymieniaj¹c
straty wojenne poznañskiego archiwum, K. Kaczmarczyk, Straty archiwalne na terenie Poznania
w latach 1939-1945, „Archeion” 27 (1957), s. 88.
9
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Drzewa genealogiczne ró¿nych rodzin uporz¹dkowane wedle nazw miejscowych
(np. Jarogniewice, Konary, Rogalin itp.); V. Rozmaitoci; VI. Dodatkowe (tj.
zapewne poza korpusem spucizny) znalezione materia³y genealogiczno-heraldyczne12. W dziale „Rozmaitoci widniej¹ trzy jednostki: (1) Libellus variarum
connotationum terrestrium, castrensium Posnaniensium, Calissiensium, Gnesnensium, Costensium et Kcyniensium actorem est Athanasii Ptaszynski proprius.
Comparatus Anno Domini 1782do (obejmuje lata 1389-1661; adnotacja: Ta
ksi¹¿ka jest osma z piêtnastu ksi¹g Atanazego Ptaszyñskiego)13; (2) Katalog biblioteki Lekszyckiego, uporz¹dkowany (najpewniej przez niego samego) wed³ug
jêzyka publikacji, formatu i daty druku ksi¹¿ki  przypuszczalnie by³a to literatura zwi¹zana z jego prac¹ i zainteresowaniami badawczymi (nie znamy niestety
wielkoci tego zbioru)14; (3) Compendium… …onum [tak w inwentarzu Kaletki
– IS], resignationum, contractuum et aliarum veteriorum transactionum in actis
castrensibus Posnaniensibus existentium, zawieraj¹ce wypisy z lat 1442-1775.
Warto dodaæ, ¿e w Archiwum Pañstwowym w Poznaniu znajduje siê te¿ obecnie
(nieujêty w zestawieniu Kaletki) poszyt z wypisami Lekszyckiego z akt konsystorskich; bêdzie o nim mowa nieco dalej.
Nie wiadomo, czy mo¿e jeszcze jakie inne swoje zbiory czy materia³y naukowe Lekszycki móg³ przed mierci¹ przekazaæ b¹d to innej instytucji, b¹d
to osobie prywatnej. Zachowa³ siê sporz¹dzony w Poznaniu w 1892 r. przez Lekszyckiego jego testament; otwarto go w koñcu grudnia 1899 r. Wobec braku potomstwa i wczeniejszej (1886) mierci ¿ony Zofii z Lekszyckich  nb. córki jego
brata stryjecznego Mieczys³awa  testator swój maj¹tek rozdysponowa³ miêdzy
rodzeñstwo swoje i ¿ony (b¹d ich spadkobierców). Znalaz³ siê tam te¿ legat na
rzecz kocio³a w. Marcina, na cmentarzu którego kaza³ siê pochowaæ obok ¿ony
 by³o to 400 marek, z zastrze¿eniem dbania o miejsce pochówku ma³¿onków.
Lekszycki zapisa³ tak¿e 500 marek dla przyjació³ki (i towarzyszki) zmar³ej
¿ony, panny Heleny Gaertig, córki Aleksandra i Marii z £abêdzkich, przebywaj¹cej w momencie sporz¹dzania testamentu przy matce w Ostrowie. Przeznaczy³
te¿ 100 marek dla s³u¿¹cej, która w momencie jego mierci pracowa³aby u niego
w domu. Ponadto 1000 marek Lekszycki zapisa³ na koszta pogrzebu, który ¿yczy³ sobie mieæ odpowiedni do stanowiska, oraz na trumnê, dzwonne, tablicê,
obramowanie grobu i pomalowanie jednorazowe krat [tzn. ¿eliwnego ogrodzenia, którym w tym czasie otaczano grób  IS]. Z testamentu wynika, ¿e maj¹tek
12
APP, Archiwum Rzeszy w Poznaniu, nr 1. Na poszycie brak daty zakoñczenia pracy, ale
katalog zosta³ sporz¹dzony przypuszczalnie w pocz¹tkach 1940 r.; K. Kaczmarczyk, Straty archiwalne, s. 88, pisa³, ¿e kustosz A. Kaletka uporz¹dkowa³ i zrepertoryzowa³ tê spuciznê w grudniu
1939 r.
13
Kaletka wskaza³ przy tej okazji tak¿e lokalizacjê w archiwum kolejnych trzech tomów repertorium Ptaszyñskiego.
14
Por. te¿ poni¿ej, o domowej bibliotece Lekszyckiego.
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spadkodawcy sk³ada³ siê z gotowizny oraz z papierów wartociowych, rewersów
i mobiliów. Lekszycki zaznaczy³ przy tym: Wysokoci tego¿ jednak dzi podaæ
nie mogê, gdy¿ trudno mi przewidzieæ, jaki mnie los za ¿ycia spotkaæ mo¿e. T¹¿
pozosta³oci¹, jak siê po mierci mojej wyka¿e, w nastêpuj¹cy rozporz¹dzam sposób (i tu dokona³ rozdysponowania konkretnych kwot lub wskaza³ czêci spadku
dla poszczególnych osób). Za mobilia mo¿na tu uznaæ, wymienione w testamencie, meble i sprzêty domowe, staro¿ytny zegar bramowy (pami¹tka familijna)
i bibliotekê. Ta ostatnia tak¿e potraktowana zosta³a ogólnie, bez jakichkolwiek
szczegó³ów co do tematyki czy tytu³ów. Lekszycki zaznaczy³ jedynie, ¿e jej czêæ
jest w³asnoci¹ jego zmar³ego brata stryjecznego Mieczys³awa, oddan¹ mu do
u¿ytku, a zatem ma wróciæ do jego spadkobierców. Swoj¹ za czêæ obecnych
w domowej bibliotece ksi¹¿ek szacowa³ na co najwiêcej 100 do 130 marek i ¿yczy³ sobie, a¿eby przy ca³oci pozosta³y. Wydaje siê, ¿e dysponowanie t¹ czêci¹
biblioteki, tak jak wyposa¿eniem mieszkania, pozostawia³ do decyzji swemu
szwagrowi (i jednemu z egzekutorów testamentu) Paw³owi Doerfferowi, mê¿owi Antoniny z Lekszyckich, siostry jego ¿ony Zofii15.
W wietle zapisu z przywo³anego powy¿ej katalogu spucizny J. Lekszyckiego mo¿emy zatem przyj¹æ, ¿e raczej nie przechowywa³ on w domu (w ka¿dym razie od 1892 r.) ksi¹¿ek zwi¹zanych ze swoimi zainteresowaniami historyczno-genealogicznymi; ta czêæ ksiêgozbioru znajdowa³a siê przypuszczalnie
w jego archiwalnej pracowni. Wydaje siê, ¿e po mierci Lekszyckiego ksi¹¿ki te
mog³y wejæ do zasobu biblioteki archiwalnej16. W momencie wybuchu II wojny
podrêczna biblioteka archiwalna liczy³a  jak wynika z relacji Kazimierza Kaczmarczyka (dyrektora Archiwum Pañstwowego w Poznaniu w latach 1925-1939
i 1945-1953) – 16 212 tomów i 235 atlasów, a w czasie okupacji  przez zabór
15
APP, Królewski S¹d Obwodowy w Poznaniu, nr 5833, k. 14-15v (ca³y poszyt obejmuje
dokumentacjê zwi¹zan¹ z wczeniejsz¹ rejestracj¹ testamentu w s¹dzie, a potem z wykonaniem
testamentu; znajduj¹ siê tam m.in. wiadectwo chrztu Józefa Lekszyckiego oraz wiadectwo jego
zgonu  k. 7-8). Jest to zreszt¹ przynajmniej trzecia wersja testamentu: W lipcu 1866 r. Landschaftskalkulator Joseph von Lekszycki zarejestrowa³ swój testament w s¹dzie obwodowym (Amtsgericht) w Poznaniu; testament ów zosta³ mu wydany 23 IV 1870 r. (a wiêc testator chcia³ go anulowaæ lub zmieniæ). Ponownie rejestracja testamentu przez Lekszyckiego zosta³a odnotowana
w aktach tego samego s¹du pod 3 IX 1873 r.; tu towarzyszy jej Behändigungs-Schein podpisany
w koñcu wrzenia tr. przez Sophie v. Lekszycka; ten testament zosta³ przez Lekszyckiego wyrejestrowany (Niederlegung der letztwilligen Verfügung) w 1887 r., a wiêc po mierci ¿ony. Rejestracja kolejnej, i ostatecznej, jak siê mia³o okazaæ, wersji testamentu (tu Lekszycki okrelony
zosta³ jako Archiwar I Klasse) mia³a miejsce 2 I 1892 r. (APP, Królewski S¹d Obwodowy
w Poznaniu, nr 5831-5834).
16
Nie wyjani³ tej kwestii Katalog der Bibliothek (Staatsarchiv Posen): APP, Archiwum Pañstwowe w Poznaniu (Staatsarchiv Posen), nr 121-122 (katalog ten zosta³ za³o¿ony w latach 1885-1887). O ewentualnym przejêciu ksi¹¿ek po Lekszyckim nie wspomina F. Pohorecki, Biblioteka
Archiwum Pañstwowego w Poznaniu 1869-1929, Poznañ 1929 (osobna odbitka z: Biblioteki wielkopolskie i pomorskie, Poznañ 1929, s. 73-89).
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Fot. 1. Die ältesten grosspolnischen Grodbücher, t. II, Leipzig 1889
(Publicationen aus den K. Preussischen Staatsarchiven 38) 
w³asnoæ Antoniego G¹siorowskiego:
karta tytu³owa z not¹ w³asnociow¹ Józefa Lekszyckiego
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bibliotek prywatnych w Poznaniu i na prowincji  podwoi³a siê jej zawartoæ.
Ca³y ten zbiór  wraz z bibliotekami powierzonymi w depozyt  sp³on¹³ we
wspominanym ju¿ po¿arze z koñca stycznia 1945 r.; ocala³o kilkadziesi¹t tomów
uratowanych na dworcu kolejowym ju¿ po pogromie wojsk hitlerowskich przez
wojska radzieckie17. Czy znalaz³y siê tam mo¿e i ksi¹¿ki ze zbiorów Lekszyckiego  nie potrafiê tego stwierdziæ18. W ka¿dym razie przynajmniej jedna z ksi¹¿ek
z biblioteki Lekszyckiego (opatrzona jego podpisem w³asnociowym: v. Lekszycki) nadal funkcjonuje w warsztacie naukowca. Chodzi o drugi tom wydawnictwa
ród³owego przygotowanego przez Lekszyckiego: Die ältesten grosspolnischen
Grodbücher (Publicationen aus den K. Preussischen Staatsarchiven 38, 1889).
Profesor Antoni G¹siorowski otrzyma³ ten tom w 1965 r. w Toruniu od prof.
Mariana Gumowskiego  w zamian za kilka ekslibrisów (których Gumowski by³
kolekcjonerem) ze zbiorów jego ojca, Stefana G¹siorowskiego. Wolumin oprawny jest w pó³skórek, z ozdobnie t³oczonym grzbietem; u góry strony tytu³owej
widnieje sygnatura(?)  zdaje siê, ¿e nale¿y j¹ odczytaæ jako 2Cb (fot. 1). Poza
tym brak oznaczeñ przynale¿noci do jakiego zbioru (biblioteki?)19.
III

Józef Lekszycki (w znanych mi ród³ach niemieckojêzycznych podpisuj¹cy
siê jako Joseph von Lekszycki) by³ bez w¹tpienia osob¹ jak najbardziej kompetentn¹ do prowadzenia kwerend archiwalnych w ksiêgach s¹dowych  tak s¹dów
kocielnych, jak i wieckich. O tym, ¿e faktycznie mia³ on dostêp do akt kocielnych objêtych wspominanym ju¿ sekwestrem w³adz pruskich, wiadcz¹ jego
w³asne s³owa. Mianowicie na karcie dedykacyjnej sporz¹dzonego przez siebie
tomu wypisów zatytu³owanego Documenta Sancti Martini (o którym bêdzie jeszcze szczegó³owo mowa) informowa³, ¿e w czasie kulturkampfu zosta³ skierowany ad lustrandum zawartoci archiwum konsystorza poznañskiego.
Efektem zleconej lustracji akt konsystorskich by³o  zachowane do dzi 
Repertorium ueber das Archiv des Posener Erzbischöflicher General-Consistorium20. Z umieszczonej na jego pocz¹tku przez Lekszyckiego (i przez niego podpisanej) noty Pro memoria wynika, ¿e oddelegowa³ go do tej pracy komisaryczny zarz¹dca dóbr arcybiskupich, Regierungsrath Perkuhn (fot. 2). Przygotowanie
K. Kaczmarczyk, Straty archiwalne, s. 89-90.
Rezultatu nie przynios³o tak¿e, jak dot¹d, wyrywkowe sprawdzenie obecnego zasobu biblioteki w APP  nie natrafi³am tam dot¹d na ksi¹¿ki sygnowane przez J. Lekszyckiego jako jego
w³asnoæ.
19
Bo chyba za takie oznaczenie trudno uznaæ wpis wniesiony niebieskim o³ówkiem (kopiowym?) u góry (pustej) strony 428: Nadzieja 1059.
20
APP, Archiwum Pañstwowe w Poznaniu (Staatsarchiv Posen), nr 69.
17

18
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Fot. 2. Archiwum Pañstwowe w Poznaniu, sygn. Archiwum Pañstwowe w Poznaniu
(Staatsarchiv Posen), nr 69, karta pierwsza nieliczbowana (tytu³owa) verso
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tomu przez Lekszyckiego mo¿e wskazywaæ, ¿e to on móg³ byæ w tej akcji g³ównym rewidentem (acz, jak siê oka¿e, najpewniej nie jedynym).
Repertorium to papierowy, oprawny tom o wymiarach kart oko³o 385 × 240 mm.
Otwiera go karta tytu³owa z umieszczon¹ na jej odwrocie wspomnian¹ not¹ Pro
memoria; dalej nastêpuje 25 kart, na których znajduj¹ siê: indeks (15 kart) oraz
inwentarz akt przechowywanych w archiwum konsystorskim (a wiêc i wykaz akt,
które zosta³y przejrzane; 7 kart); po nich nastêpuj¹ trzy karty puste21. Na odwrocie ostatniej z tych pustych kart Lekszycki zanotowa³ wyjanienie stosowanego
na wypisach skrótu RZ (o tym poni¿ej). Jak wynika z owego inwentarza, poznañskie archiwum konsystorskie podczas wizji Lekszyckiego zawiera³o: Acta acticantia seu acta omnium et singulorum causarum (274 woluminy z lat 1404-1800), Depositiones testium (z lat 1466-1686), Libri episcopales (z lat 1439-1764),
Rejestrum causarum seu acta notariatus apostolici (od 1660), Acta postcurialia
(z lat 1785-1818), Libri sententiarum (5 woluminów z lat 1458-1609) oraz Varia
(g³ównie z XVII i XVIII w., w tym m.in. wykaz wiêconych ad minores et maiores ordines od 1588 r.; tu te¿ znalaz³y siê Constitutiones procuratorum z lat 1426-1493)22. W sumie by³o to 420 jednostek. Po tych czêciach wstêpnych nastêpuj¹
w Repertorium 302 strony papierowe (ponumerowane najpierw szarym, a potem
niebieskim o³ówkiem), na których obustronnie, w dwóch kolumnach naklejono
wyniki kwerendy, spisane na karteczkach o wymiarach oko³o 100-116 × 45 mm.
Lustracjê ow¹ przeprowadza³o  jak pokazuje pismo na fiszkach  kilka osób,
ale najpewniej najbardziej zaanga¿owany by³ tu Lekszycki, a w ka¿dym razie to
spod jego rêki wysz³o najwiêcej tych wypisów (a w³aciwie ich gros), a i on sygnowa³ ca³y gotowy tom.
Fiszki maj¹ ró¿n¹ zawartoæ  od has³owych zapisów po krótkie (warunkowane wielkoci¹ kartek) regesty zapisek. Na du¿ej czêci z nich zapisano w skrócie namiar ród³owy, przy czym nie ma jednolitego systemu skrótów identyfikuj¹cych wykorzystane ród³a, np. stosowane na fiszkach skróty: AC, ACP,
ACPos., AConsPosn., Pos. Cons., P. oznaczaj¹ te same akta  acta consistorii
Poznaniensis, a skrót AEpi – acta episcopalia. Skróty te czêsto uzupe³niano dok³adn¹ dat¹: rok, miesi¹c, dzieñ  wówczas bowiem woluminy nie by³y jeszcze
opatrzone foliacj¹ (dokona³ tego dopiero pó³ wieku póniej, w latach 30. XX w.,
ks. Józef Nowacki, ówczesny dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu). Niekiedy jednak na fiszce zapisano tylko sam¹ datê roczn¹ (np. Czerwonak
Wszystkie te pocz¹tkowe karty w zasadzie nale¿y uznaæ za nieliczbowane, a w ka¿dym razie nie maj¹ one spójnej, wspólnej paginacji czy foliacji: pierwszych siedem kart z indeksem nosi
foliacjê 1-7, a dwie pierwsze karty inwentarza akt foliacjê 3-4.
22
W Variach ponownie (jako pozycjê nr 417) wpisano Sententiae seu liber sententiarum 
z zakresem chronologicznym analogicznym do podanego wy¿ej. Warto te¿ wskazaæ, ¿e zasób wymienionych tu akt spraw, Depositiones testium, sentencji (wyroków) i Constitutiones procuratorum jest analogiczny z dzisiejszym.
21
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Fot. 3. Archiwum Pañstwowe w Poznaniu, sygn. Archiwum Pañstwowe w Poznaniu
(Staatsarchiv Posen), nr 69, s. 185
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Privileg(ium) 1600/AEpi 1600) – w takiej sytuacji odnalezienie konkretnej informacji oznaczaæ musia³oby przewertowanie tomu akt z odnonego roku. Doæ
czêsto jednak wypisy oznaczone s¹ tylko literami RZ i rokiem  bez ¿adnych
namiarów na pochodzenie notki; nie umiem wskazaæ przyczyny takiego stanu
rzeczy. Skrót RZ (od s³owa: Regestenzuffal, umieszczany zazwyczaj w dolnym
prawym roku fiszki) towarzyszy czêsto tak¿e wypisom umiejscowionym ród³owo. Znaczenie tego skrótu (stosowanego chyba tylko na fiszkach wykonanych
rêk¹ Lekszyckiego) wyjani³ we wspomnianej nocie sam Lekszycki: Die rechts
unten gesetzten Buchstaben RZ verwiesen auf die besonderen Regestenzuffal, wo
die betr. Gegenstände ausführlich dargestellt sind. Skrót RZ  zatem  wskazywaæ mia³, ¿e w podstawie ród³owej rzecz ca³a jest dok³adnie przedstawiona.
Literalnie nale¿a³oby to rozumieæ jako wskazanie na kwerendê przypadkow¹,
a nie prowadzon¹ metodycznie. Z analizy zapisów na fiszkach wynika jednak, ¿e
chodzi³o te¿ o zasygnalizowanie, i¿ zapis jest jedynie has³owy, a we wskazanym
ródle znajduje siê szczegó³owa informacja; sygle RZ bowiem nie wystêpuj¹ na
karteczkach zawieraj¹cych choæby krótki regest indeksowanej zapiski ród³owej.
Pozyskany materia³ zosta³ uporz¹dkowany czysto alfabetycznie (a w ramach
kolejnych hase³ najczêciej tak¿e chronologicznie)  bez wyodrêbniania osobnych ci¹gów dla hase³ rzeczowych (jak np. pestis), osobowych, dotycz¹cych
miejscowoci czy instytucji kocielnych lub wieckich. Tom zamyka spis wizytacji (z dok³adnym opisem ich zawartoci)  na stronach 303-322 (czêæ kart jest
nieliczbowana i ma nieco mniejsze wymiary). Nie zauwa¿y³am jednak, aby na
karteczkach indeksowych znajdowa³y siê wypisy z tych wizytacji. Nie uda³o mi
siê ustaliæ, wed³ug jakiego klucza dokonane zosta³y wypisy do Repertorium 
i czy w ogóle jakikolwiek klucz zosta³ przyjêty. Lekszycki nic na ten temat
w znanych mi aktach nie wspomnia³. Same karteczki indeksowe te¿ niewiele tu
pomagaj¹  zawieraj¹ tak ró¿norakie informacje, a niekiedy tylko sam¹ nazwê
w³asn¹ (zwykle miejscow¹), ¿e trudno tu cokolwiek wnioskowaæ23. Jednak¿e owe
sygle RZ na fiszkach wskazuj¹ prawdopodobnie, ¿e kwerenda by³a w du¿ej mierze przypadkowa, a chodzi³o w niej raczej nie tyle o wyczerpanie jakiej kwestii,
ile przejrzenie zasobu archiwum, poszczególnych ksi¹g (jednym s³owem: mo¿e
o ich uporz¹dkowanie, spisanie), a przy okazji przyk³adowe wskazanie wystêpuj¹cych w nich miejscowoci czy spraw (jak pestis, excommunicatio, sarcophagum ducis olim Boleslai).
23
Brakuje deklaracji organizatora czy wykonawcy kwerendy, choæby takiej, jak jedno ze zdañ
B. Ulanowskiego, który opisuj¹c zasady wyboru zapisek do swego wydawnictwa, wyliczy³ sfery,
które stara³ siê obj¹æ kwerend¹ globaln¹, a przy tym zaznaczy³, ¿e stara³ siê podaæ z ka¿dej kategorii spraw lub aktów pewn¹ iloæ w formie przyk³adów. W ten sposób zapiski, ilustruj¹ce stan moralnoci duchowieñstwa, nie dosta³y siê wszystkie do niniejszego tomu, ale te, które pomieci³em,
s¹ najciekawsze i typiczne (Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, t. II,
Kraków 1902, s. VI).
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Fot. 4. Archiwum Pañstwowe w Poznaniu, sygn. Archiwum Pañstwowe w Poznaniu
(Staatsarchiv Posen), nr 69, s. 208
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Z noty Pro memoria wynika, ¿e kwerenda do Repertorium prowadzona by³a
w latach 1884-1885, a jej wyniki opracowa³ Lekszycki w 1886 r. (gefertigt im
J. 1886). Archiwalia by³y przegl¹dane przypuszczalnie w miejscu ich dotychczasowego przechowywania, to jest w katedrze poznañskiej  w 1807 r. archiwum
konsystorskie i biskupie poznañskie zosta³o umieszczone przez w³adze kocielne w pó³nocnej wie¿y katedry, a w 1830 r. przeniesione do nowego gmachu Kurii
Metropolitalnej (na terenie kurii kanonickiej nr 2, ust¹pionej przez kapitu³ê),
gdzie pozostawa³o a¿ do 1925 r., czyli do powo³ania Archiwum Archidiecezjalnego24. Czy tak¿e do tego samego gmachu Kurii Metropolitalnej zwieziono
z Gniezna w 1876 r. akta tamtejszego konsystorza? Nie potrafiê tego okreliæ.
Niew¹tpliwie wszak¿e archiwum konsystorza gnienieñskiego tak¿e objête
zosta³o nakazan¹ przez w³adze pruskie rewizj¹. wiadczy o tym inwentarz równie¿ jego zawartoci, sporz¹dzony  wedle tych samych zasad, co archiwum konsystorza poznañskiego  byæ mo¿e tak¿e przez J. Lekszyckiego25. Inwentarz ten
spisany zosta³ przypuszczalnie w tym samym czasie co inwentarz akt poznañskich  za czym przemawia nie tylko sam uk³ad formalny spisu, ale i kolejne
sygnatury pruskie widniej¹ce na aktach: inwentarz akt poznañskich oznaczony
jest jako Rep. 135, a gnienieñskich  Rep. 137. Podczas dotychczasowej kwerendy nie uda³o mi siê odnaleæ analogicznego do poznañskiego woluminu Repertorium z wypisami proweniencji gnienieñskiej ani ¿adnej informacji o powstaniu takowego tomu. Istnieje jednak spore prawdopodobieñstwo, ¿e równie¿
przy przegl¹daniu akt gnienieñskich sporz¹dzano z nich wypisy. I tu pojawia
siê pytanie, kto by³ inicjatorem sporz¹dzania tych wypisów i jakim potrzebom
mia³y one s³u¿yæ. Ze wspominanej ju¿ noty Pro memoria wynika, ¿e Repertorium poznañskie przygotowane zosta³o dla pruskiego archiwum pañstwowego
w Poznaniu (a wiêc miejsca, w którym pracowa³ Lekszycki): die in diesem Kazertorio26 enthaltene Auszüge für das obgenannte Staatsarchiv gefertigt und gesammelt worden27. Czy to oznacza, ¿e takie wyrane polecenie zosta³o wydane
przez radcê Perkuhna lub przez ówczesnego dyrektora archiwum pañstwowego,
Bernarda Endrulata? Czy by³a to mo¿e oddolna inicjatywa Lekszyckiego? Nie
F. Lenort, Z dziejów organizacji i zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kocielne 15 (1967), s. 65; J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. I, Poznañ 1959, s. 339, 560.
25
APP, Archiwum Pañstwowe w Poznaniu (Staatsarchiv Posen), nr 73.
26
S³owa Kazertorio czy raczej Kazertorium nie uda³o siê odnaleæ w ¿adnym s³owniku  tak¿e poza niemieckim obszarem jêzykowym; nie pomóg³ tu i internet (za konsultacje i pomoc w poszukiwaniach dziêkujê Profesorowi Przemys³awowi Matusikowi). Przypuszczalnie mamy tu do czynienia z jak¹  chyba wiadom¹, a nie przypadkow¹  przeróbk¹ niemieckiego (acz pochodz¹cego
z ³aciny) s³owa Karzer (‘wiêzienie, areszt’). Mog³o chodziæ Lekszyckiemu  przecie¿ urzêdnikowi
pruskiemu  o nieco zawoalowane wypowiedzenie sprzeciwu wobec zaistnia³ej sytuacji.
27
APP, Archiwum Pañstwowe w Poznaniu (Staatsarchiv Posen), nr 69, verso pierwszej nieliczbowanej karty (tytu³owej)  fot. 2.
24
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Fot. 5. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn. PA 338/3 (Documenta S. Martini),
karta tytu³owa
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umiem jednoznacznie odnieæ siê do ¿adnej z tych ewentualnoci. Nie jest jednak wykluczone, ¿e Lekszycki móg³ specjalnie siê t¹ kwesti¹ zainteresowaæ  byæ
mo¿e w porozumieniu z ks. Pêdziñskim (bêdzie jeszcze o tym mowa) czy z innymi badaczami. Skoro bowiem dostêp do akt konsystorskich i biskupich objêtych sekwestrem pruskim mieli tylko urzêdnicy pruscy i nie by³o wiadomo, jak
d³ugo ten sekwestr mo¿e potrwaæ, postanowiono, byæ mo¿e, choæby przez owe
niedoskona³e i mocno wybiórcze wypisy uprzystêpniæ ich zawartoæ.
IV

1. Podczas obowi¹zkowej rewizji akt z archiwum poznañskiego GeneralConsistorium, a wiêc (przypomnijmy jego s³owa) w latach 1884-1885, Lekszycki wypisywa³  znów przywo³ajmy jego s³owa: b¹d to przepisuj¹c je w ca³oci,
b¹d sporz¹dzaj¹c regesty  napotkane informacje (owe, jak je nazwa³, omnia
documenta) dotycz¹ce poznañskiego kocio³a w. Marcina, aby, jak napisa³, zachowaæ je dla potomnoci28. W samym Repertorium zreszt¹ koció³ wiêtomarciñski reprezentowany jest skromnie29  mo¿e dlatego, ¿e Lekszycki zbiera³ dotycz¹ce go informacje poza oficjaln¹ kwerend¹, obok codziennych obowi¹zków
archiwalnych, a tak¿e, przypomnijmy, przygotowywania do druku edycji najstarszych ksi¹g ziemskich wielkopolskich (która ukaza³a siê w latach 1887-1889).
Wyniki swojej kwerendy wiêtomarciñskiej Lekszycki zebra³ w rêkopimiennym tomie zatytu³owanym Documenta ad Ecclesiam parochialem S. Martini
antea extra nunc intra muros Posnanienses sitam spectantia. Zachowa³ siê on do
dzisiaj w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, pod sygnatur¹ PA 338/3.
Dlaczego nasz archiwista wybra³ ten w³anie koció³? Prawda, to jedna
z najszacowniejszych wi¹tyñ Poznania. Zadecydowaæ móg³ tu, moim zdaniem,
jednak fakt, ¿e Lekszycki by³ parafianinem w. Marcina: w 1866 r. powiadczone jest jego zamieszkanie przy ul. wiêty Marcin 3, a w 1873 r. – na Piekarach
pod 11 numerem30. Ponadto by³ Lekszycki zwi¹zany z ówczesnym proboszczem
Zob. dok³adniej poni¿ej, przy opisie tomu (p. IV.2).
APP, Archiwum Pañstwowe w Poznaniu (Staatsarchiv Posen), nr 69, s. 185, 187, 188, 204,
206, 207, 208  po jednej, ewentualnie dwie fiszki na stronie; wiêkszoæ z nich sporz¹dzona zosta³a, jak siê zdaje, rêk¹ J. Lekszyckiego.
30
APP, Królewski S¹d Obwodowy, nr 5831, k. 1v; nr 5832, k. 1v (w obu przypadkach adres
podawany przez Lekszyckiego przy rejestracji kolejnych jego testamentów; por. wy¿ej, przyp. 15).
Jak wynika z Kartoteki ewidencji ludnoci Poznania, zaprowadzonej w 1870 r. (i prowadzonej
wed³ug nazwisk), w padzierniku 1870 r. Lekszycki przeprowadzi³ siê z ul. Piekary 13 na ul. Piekary 11, której to posesji potem (nie potrafiê powiedzieæ, kiedy) zmieniono oznaczenie identyfikacyjne na nr 12 (APP, Akta miasta Poznania, nr 14723, s. 614; na Piekarach pod numerem 12, na
I piêtrze, Lekszycki mieszka³ w styczniu 1892 r., w momencie sporz¹dzania ostatecznego, jak siê
mia³o okazaæ, testamentu: APP, Królewski S¹d Obwodowy w Poznaniu, nr 5833, k. 15v); w obec28

29
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Fot. 6. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn. PA 338/3 (Documenta S. Martini),
karta z dedykacj¹ dla ksiêdza Józefa Pêdziñskiego
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tego¿ kocio³a, Józefem Pêdziñskim, zaanga¿owanym w tajn¹ administracjê archidiecezji poznañskiej i gnienieñskiej po aresztowaniu, a potem wydaleniu abp.
Ledóchowskiego. Ordynariusz w 1877 r. mianowa³ swego tajnego delegata
w osobie ks. Witalisa Maryañskiego, dodaj¹c mu trzech doradców  jednym
z nich by³ w³anie ks. Pêdziñski (a¿ do 1886 r., czyli do mianowania nowego
biskupa). To w³anie ks. Pêdziñskiemu Lekszycki zadedykowa³ Documenta 
w, jak napisa³ S. Karwowski, dzieñ dwudziestopiêciolecia pracy kap³añskiej31.
Lekszycki u¿y³ w tej dedykacji sformu³owania Dominatio Vestra („sprawuj¹cy
w³adzê zwierzchni¹”32)  odnosz¹c siê w ten uroczysty sposób do plebañskiej
godnoci adresata33. Czy¿by mo¿na w tym darze widzieæ i uznanie Lekszyckiego
dla dzia³alnoci ks. Pêdziñskiego? Panowie zreszt¹ znali siê te¿ z Towarzystwa
Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego: Pêdziñski bra³ udzia³ w pracach jego dyrekcji34, a Lekszycki dzia³a³ w nim od 1850 r.
Tom Dokumentów… stanowi czêæ archiwum poznañskiego kocio³a parafialnego w. Marcina, przechowywanego pocz¹tkowo przy samym kociele,
a nastêpnie przeniesionego do Archiwum Archidiecezjalnego. Archiwum wiêtomarciñskie mocno ucierpia³o w dziejowych zawieruchach  w wyniku po¿arów i zniszczeñ wojennych, z istotnym naciskiem na czasy najazdu szwedzkiego
w 1655 r. W latach 20. i 30. XX w. (gdy korzystali z jego zasobu Stanis³aw Karwowski i Józef Kotowski35) najstarsze przetrwa³e w nim zabytki rêkopimienne
nym zasobie APP nie ma ksiêgi meldunkowej ul. Piekary 11 (por. APP, Akta miasta Poznania, nr
12131 [ksiêga meldunkowa ul. Piekary 12), 12132-12133 [ksiêgi meldunkowe ul. Piekary 13]). Co
ciekawe, w Kartotece ewidencji ludnoci jako miejsce urodzenia Lekszyckiego podano Nowy
Kröben (czyli Krobiê po³o¿on¹ oko³o 18 km na pó³noc od Rawicza), a jako rok  1820 (APP, Akta
miasta Poznania, nr 14723, s. 614), natomiast z aktu chrztu (maj¹cego miejsce w kociele w Pakos³awiu 5 IV 1818 r.) wynika, ¿e urodzi³ siê 3 IV 1818 r. w miejscowoci Sowy ko³o Rawicza (Bezirk Rawitsch, Sowy le¿¹ 15 km na wschód od Rawicza; APP, Królewski S¹d Obwodowy, nr 5831,
k. 7  wypis z ksi¹g chrzcielnych nosi datê Pakos³aw, 8 I 1900). Przypuszczalnie informacje
w Kartotece ewidencji ludnoci  acz nieco zniekszta³cone  pochodz¹ od samego Lekszyckiego,
który (z powodu tradycji rodzinnej?) podawa³ dane nieco inne ni¿ te zapisane w ksiêdze metrykalnej: W zwi¹zanym z zatrudnieniem Lekszyckiego w archiwum grodzkim pimie prezydenta policji
w Poznaniu z kwietnia 1863 r. podano, ¿e Lekszycki ma 43 lata, jest katolikiem i urodzi³ siê in
Nowy Kreis Kroeben; sam Lekszycki w wype³nionej przez siebie w styczniu 1874 r. ankiecie personalnej poda³, ¿e urodzi³ siê 25 III 1820 r. zu Sowy Kreis Kroeben (APP, Naczelne Prezydium
w Poznaniu, nr 10597, s. 8, 47-48).
31
By³ on proboszczem u w. Marcina w latach 1870-1889 (S. Karwowski, Koció³ w. Marcina w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania” 1990, nr 3-4, s. 41, 64 (pierwodruk: „Kronika Miasta
Poznania” 1929, nr 1, s. 1-38, nr 2, s. 101-112); J. Kotowski, Koció³ i parafia w. Marcina w Poznaniu, Poznañ 1938, s. 75-81); przywo³anej przez Karwowskiego informacji o jubileuszu nie ma
w nocie otwieraj¹cej Documenta.
32
Por. S³ownik ³aciny redniowiecznej w Polsce, t. III, Wroc³aw 1969-1974, kol. 830-831.
33
Owa nota dedykacyjna przywo³ana poni¿ej, przy opisie tomu.
34
H. Szatkowski, Pêdziñski Józef (1833-1901), [w:] PSB XXV, 1980, s. 725-726; Z. Zieliñski,
Kulturkampf, s. 169.
35
S. Karwowski, Koció³; J. Kotowski, Koció³. Rozpoznanie zawartoci tomu zatytu³owane-
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Fot. 7. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn. PA 338/3 (Documenta S. Martini),
strona nieliczbowana: pocz¹tek indeksu

124

IZABELA SKIERSKA

nie siêga³y chyba dalej ni¿ do 1662 r. Do dzisiaj zachowa³y siê w zasadzie g³ównie oryginalne akta z koñca XVIII i z XIX w. W Archiwum Archidiecezjalnym
w zespole, w którym przechowywane s¹ Documenta (PA 338 – parafia w. Marcin), znajduje siê jeszcze szeæ innych jednostek: wizytacja biskupa poznañskiego Wojciecha Tolibowskiego z 1662 r. (PA 338/1); wizytacja (wraz z dekretami
powizytacyjnymi) kocio³a parafialnego dokonana przez Józefa Rogaliñskiego,
dziekana poznañskiego i plebana wschowskiego oraz wizytatora na dekanat poznañski w 1779 r. (s. 1-98), do której do³¹czono (s. 99-104) druki z zarz¹dzeniami biskupa poznañskiego Andrzeja M³odziejowskiego z lat 1769 i 1774 (PA
338/2); dekrety w sprawie kapita³ów duchowieñstwa przy kociele w. Marcina
z 1834 r. (PA 338/4); dokumentacja zwi¹zana z kapita³em zapisanym na Gu³towach dla prebendarza szpitala w. £azarza (ju¿ wówczas rozebranego) – z lat
1883-1886 (PA 338/5); Organy i naprawy kocio³a i cmentarza 1790-1923 (PA
338/6). Kolejny z poszytów zawiera oryginalne ekstrakty z ksi¹g kocielnych
i ziemskich, pochodz¹ce z koñca XVI w., ale g³ównie z XVII i XVIII w., a dotycz¹ce ogólnie uposa¿enia kocio³a w. Marcina i czynionych na terenie tej parafii fundacji (PA 338/7)36. Najstarsza zawarta w tym ostatnim poszycie informacja
(spisana jednak rêk¹ z koñca XVI w. lub nawet z pocz¹tku XVII w.) dotyczy cudu
hostii oraz fundacji kocio³a Bo¿ego Cia³a i klasztoru karmelitów na Piasku ko³o
Poznania (le¿¹cych na terenie parafii w. Marcina) przez króla W³adys³awa Jagie³³ê. W zasobie Archiwum Archidiecezjalnego akta proweniencji parafialnej
obrazuj¹ce funkcjonowanie parafii wiêtomarciñskiej znajduj¹ siê te¿ w innych
zespo³ach37 – ale i one generalnie nie siêgaj¹ g³êbiej ni¿ koñca XVIII w.
2. Documenta to tom formatu in folio (328 × 210 mm). Do jego spisania
u¿yto papieru bardzo dobrej jakoci (obecnie w kolorze ciemnokremowym),
wrêcz eleganckiego. Do sporz¹dzenia tomu wykorzystany zosta³ urzêdowy materia³ pisarski. To elegancki papier czerpany; odnalaz³am na nim trzy rodzaje
znaków wodnych: (1) z wyobra¿eniem pruskiego herbu pañstwowego (orze³),
(2) REICHS/CANZLEI, (3) DOCUMENTEN/CANZLEI (przy czym niekiedy to
sygnowanie ma albo czêæ liter odwróconych, albo w poprawnym uk³adzie)38. Do
go Documenta Sancti Martini przeprowadzi³am przy kwerendzie (dla której okaza³ siê istotny) na
potrzeby has³a wiêty Marcin przygotowanego dla S³ownika historyczno-geograficznego województwa poznañskiego w redniowieczu, cz. V, z. 1, Poznañ 2011 (dalej cyt.: SHGPozn. V), s. 160-196.
36
W dostêpnym w Czytelni Naukowej Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (dalej cyt.:
AAP) katalogu kartkowym poszyt ten zatytu³owano: Zbiór dokumentów 1399-1788 /1833/”.
37
Pod sygnatur¹ KA; szczegó³owe dane w kartotece kartkowej w Czytelni Naukowej AAP,
pod has³em: Poznañ  wiêty Marcin.
38
Te trzy rodzaje znaków wodnych pojawiaj¹ na kolejnych stronach Documentorum w ró¿nej
kolejnoci; nie uda³o mi siê zaobserwowaæ ¿adnej regu³y.
39
Dlatego, odwo³uj¹c siê w dalszym tekcie do konkretnych zapisek, pos³ugujê siê numerami
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Fot. 8. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn. PA 338/3 (Documenta S. Martini),
strona nieliczbowana: pocz¹tek wykazu dokumentów
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takiego papieru Lekszycki mia³ dostêp jako urzêdnik pruskiej instytucji pañstwowej. Ca³oæ zosta³a oprawiona chyba ju¿ po przepisaniu przygotowanego tekstu;
nie ma wolnych kart (ale na koñcu przynajmniej kilka z nich wyciêto  o czym
bêdzie jeszcze mowa), a zawartoæ zgadza siê ze spisem treci. Oprawa  dzisiaj
uszkodzona w wyniku oddzielenia siê czêci grzbietowej od bloku  to pó³skórek. Sztywny, gruby karton przedniej i tylniej oprawy obci¹gniêty zosta³ p³ótnem
w kolorze purpury (obecnie trochê przybrudzonym), na którym w czterech naro¿nikach wyt³oczono ozdobne rozety  na przedniej oprawie w z³otym kolorze.
Takim samym kolorem wyt³oczono tytu³ Documenta S. Martini oraz element
ozdobny pod nim. Na grzbiecie z cienkiej skóry na z³oto podkrelono szeæ wêz³ów szycia, wyt³oczono ozdobny tytu³. Obciêcia kolorowane s¹ na ciemnoczerwono. Przednia i tylnia wyklejka to ozdobnie zadrukowany grubszy papier; na
przedniej wyklejce (a tak¿e na karcie tytu³owej) widniej¹ sygnatury Archiwum
Archidiecezjalnego w Poznaniu  stara (mo¿e naniesiona w latach 30. XX w.)
i nowa (obecna).
Documenta to czystopis, licz¹cy w sumie 448 stron, przy czym pocz¹tkowe
60 stron nie ma paginacji. Rozpoczynaj¹ siê, wspomnian¹ ju¿, kart¹ tytu³ow¹. Po
niej nastêpuje karta z dedykacj¹: Ad Illustrem autem reverendum dominum Josephum Pêdziñski Ecclesiae parochialis S. Martini praepositum. Tu¿ pod t¹ dedykacj¹ umieszczono informacjê o okolicznociach powstania tomu: Tempore persecutionis Ecclesiae wlgo Kulturkamphu [!] deputatus fui ad lustrandum
archivum venerabilis consistorii generalis Posnaniensis. Hac occasione omnia
documenta ecclesiam parochialem S. Martini concernentia partim in extenso,
partim in forma regesti ex eodem archivo extraxi. Quam collectionem Dominationi Vestrae humillime porrigo, hac mente ductus, ut eam forsan aliquando posteritati profuturam. Datum Posnaniae feria quinta ante festum S. Mathei Apostoli proxima anno Domini MDCCCLXXXVIII. Poni¿ej za widnieje (w dwóch
wersach) podpis twórcy tego tomu: Josephus Lekszycki, Archivarius Regius
Iae classis.
Dalej nastêpuje sporz¹dzony na siedmiu kartach indeks rzeczowy i osobowy
(Notabilora [!] in hoc libro occurentia), a na kolejnych 21, tak¿e dwustronnie zapisanych, kartach – Index, czyli wykaz dokumentów ujêtych w zbiorze. Spis
ten u³o¿ony zosta³ wedle zasad stosowanych w Kodeksie dyplomatycznym Wielkopolski (którego pierwszy tom ukaza³ siê w 1877 r.): numer kolejny, krótki regest z dat¹ roczn¹ oraz numer strony w tomie. Nastêpnie na 388 stronach (paginacja od 1 do 388) biegnie, u³o¿ona chronologicznie, Series documentorum
(w sumie 353 jednostki). Tu jednak¿e kopista nie powtórzy³ przy poszczególnych
jednostkach numeru przydanego im w wykazie (Indeksie)39.
stron Series documentorum; tak¹ te¿ zasadê przyjê³am w hale wiêty Marcin (SHGPozn. V), ³atwo wiêc w nim odszukaæ pe³niejsze informacje.
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Fot. 9. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn. PA 338/3 (Documenta S. Martini),
s. 1 (Series documentorum)
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Pracê nad zbieraniem materia³ów do Dokumentów . Marcina Lekszycki zakoñczy³ najpóniej u progu w 1886 r.  najpewniej przed zdjêciem sekwestru
z akt konsystorskich. Nastêpnie porz¹dkowa³ pozyskany materia³, przygotowywa³ indeks. W 1886 r. te¿, przypomnijmy, opracowywa³ wyniki kwerendy do Repertorium. W 1887 r. ukaza³ siê przygotowany przezeñ do druku I tom Die ältesten grosspolnischen Grodbücher  wstêp pióra Lekszyckiego zosta³ opatrzony
dat¹: czerwiec 1887. Datê zakoñczenia pracy nad czystopisem Dokumentów znamy ze wspominanej ju¿ dedykacji. Lekszycki zanotowa³ czas jej wpisania, a wiêc
niew¹tpliwie i czas nadania rêkopisowi ostatecznej, oprawnej (albo tu¿ przed
opraw¹) formy: dano w Poznaniu, w czwartek przed dniem w. Mateusza Aposto³a (czyli 20 wrzenia) 1888 r. Krótko po tej pracy Lekszycki ukoñczy³ te¿ redakcjê II tomu Die ältesten grosspolnischen Grodbücher: tu wstêp sygnowany
jest dat¹: listopad 1888 (druk mia³ miejsce w 1889 r.).
Documenta zosta³y spisane niew¹tpliwie rêk¹ Lekszyckiego, a uk³ad woluminu starannie zaplanowany. Konsekwentnie realizowany uk³ad ca³oci powiela zasady przyjête w Kodeksie dyplomatycznym Wielkopolski Ignacego Zakrzewskiego, w kwerendach do którego, przypomnijmy, Lekszycki aktywnie uczestniczy³.
W sumie w tomie Dokumentów znalaz³y siê 353 informacje zwi¹zane z kocio³em w. Marcina  od najstarszej wówczas znanej (i dot¹d siê to nie zmieni³o)
z 1252 r. (nr 1) po 1798 r. (nr 349). Kilka ostatnich numerów to dodatki  przypuszczalnie albo z jakiego powodu pominiête przy uk³adaniu Series, albo odnalezione ju¿ po przepisaniu ca³oci (nr 350-353). Pierwsza z tych zapisek, mówi¹ca o skwitowaniu w 1526 r. przez opiekunów i ekonomów bractwa ubogich
u w. Marcina Jakuba szewca z Przedmiecia wiêtego Marcina z zap³aty sumy
g³ównej czynszu, pochodzi z akt radzieckich poznañskich (acta consularia Posnaniensia; s. 386). Druga – zapis w 1547 r. przez dziedziców Objezierza czynszu na rzecz plebana w. Marcina  utrwalona zosta³a w ksiêgach grodzkich poznañskich (Resignationes Posnanienses ex anno 1547; s. 387). Byæ mo¿e
przynajmniej tê pierwsz¹ informacjê (z akt radzieckich) Lekszycki zawdziêcza³
Adolfowi Warschauerowi  znakomitemu historykowi (zw³aszcza w zakresie
badañ nad dziejami miast wielkopolskich), wydawcy róde³, a jednoczenie archiwicie w pruskim archiwum w Poznaniu w latach 1882-1912 (a wiêc swojemu koledze z pracy)40. Warschauer w 1888 r. wyda³ tzw. Kronikê poznañskich
pisarzy miejskich, czyli u³o¿one chronologicznie odnalezione przez niego w ksiêgach radzieckich Poznania notaty historyczne pisarzy miejskich41. Przede wszystO Warschauerze zob. W. Maisel, [w:] Wielkopolski s³ownik biograficzny, s. 799.
Die Chronik der Stadtschreiber von Posen, hrsg. v. A. Warschauer, Posen 1888. T³umaczenie tekstu kroniki przygotowa³a Anna Pawlaczyk: Kronika poznañskich pisarzy miejskich, opracowana przez Jacka Wiesio³owskiego ze wstêpem Adolfa Warschauera, Poznañ 2004  zosta³o ono
wydane z komentarzami J. Wiesio³owskiego, ale niezbyt szczêliwie sformu³owany tytu³ mo¿e czy40

41
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Fot. 10. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn. PA 338/3 (Documenta S. Martini),
s. 40-41

kim jednak pracowa³ nad przygotowaniem pomnikowej edycji ród³owej: Stadtbuch von Posen (wyd. w 1892 r.), zawieraj¹cej m.in. akta radzieckie z lat 1398-1433 oraz ³awnicze z lat 1430-1433 i 1501-1503. Ca³oæ poprzedza bardzo obszerny wstêp pióra Warschauera  do dzisiaj niezast¹pione studium dla badaczy
dawnego Poznania. Trzecia ze wspomnianych dodatkowych zapisek to sporz¹dzony przez Lekszyckiego wykaz plebanów w. Marcina w latach 1565-1579 
bez powo³ywania siê na jakiekolwiek ród³a (Mentio secutionis nonnullorum plebanorum ab anno 1565 ad annum 1579; s. 388). Kolejna zosta³a zaczerpniêta
z akt konsystorza poznañskiego z 1583 r. i dotyczy zapisu czynszu dla plebana
w. Marcina (s. 388). Stronê 388 (i zarazem ca³y tom) zamyka (nieujêta w Indeksie) adnotacja po polsku: W dzieñ . Anny 1655 Szwedzi przyjechali do Poznania. Tegó¿ roku wszystkê xiê¿¹ (sic) [to uwaga Lekszyckiego – IS] tydzien przed
S. Marcinem S. Maryi Magdaleny […]42. Tu tekst siê urywa. Dwie ostatnie sylatelnikom sugerowaæ, ¿e to J. Wiesio³owski dokona³ wyboru, wykorzystuj¹c jaki wstêp autorstwa Warschauera.
42
Nie uda³o mi siê odnaleæ pe³nego brzmienia tej zapiski. Informacji takiej nie notuje Die
Chronik der Stadtschreiber von Posen (zob. w przyp. poprzednim).
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by (-leny) umieszczone jako reklamant (kustosz) wskazuj¹, ¿e powinna nast¹piæ
kolejna karta. Jednak¿e nastêpnej karty brak  jest za to lad wyciêcia kilku kart.
Ilu  trudno stwierdziæ. Wszystkie poprzednie sk³adki licz¹ 12 kart (6+6); tutaj
za s¹ tylko 2 karty. Kto je wyci¹³, kiedy i z jakiego powodu? Czy sta³o siê to ju¿
po oprawieniu przepisanego tomu? Byæ mo¿e, ale mo¿liwe te¿, ¿e zapisywane
by³y poszczególne dwunastokartkowe sk³adki, a ¿e ostatnia nie zosta³a w pe³ni
zapisana, postanowiono wiêc wyci¹æ zbywaj¹ce puste karty i byæ mo¿e usuniêto o jedn¹ za du¿o.
Ka¿da jednostka w Series documentorum oznaczona jest dok³adn¹ dat¹: rok,
miesi¹c, dzieñ; niekiedy Lekszycki odnotowywa³ pochodzenie tekstu z akt consistorii Posn. (to zdecydowanie najczêstsza adnotacja; niekiedy uszczegó³owiana odes³aniem do konkretnej serii akt  np. s. 92: acta consistorii, Depositiones
testium, s. 100: Ac. Con. Pos. Depos. Testium) czy z acta episcopalia (np. s. 120,
277, 290). Czêsto z zapiski mo¿na wywnioskowaæ, ¿e pochodzi ona z akt konsystorskich lub biskupich  bo np. w tekcie mowa o oficjale czy wikariuszu generalnym poznañskim rozpatruj¹cym sprawê albo o s¹dzie sprawowanym osobicie
przez biskupa43. Niekiedy jednak brak takich danych  i gdyby chcieæ odnaleæ
zapiskê, trzeba by przejrzeæ obie serie ksi¹g (konsystorskie i biskupie) dla konkretnego roku. Zdecydowana wiêkszoæ wiadomoci pochodzi z akt oficja³ów
poznañskich. W tomie znalaz³o siê te¿ kilka zapisek z ksi¹g grodzkich poznañskich (tu niekiedy z podaniem odnonej karty): z lat 1592 i 1597 (zapis czynszu
na rzecz plebana w. Marcina na Krzesinach pod Poznaniem; s. 259-260), 1599
(zapis czynszu na rzecz plebana w. Marcina przez szlachetnego Wojciecha Krajewskiego; s. 264), 1756 (wizja ról nale¿¹cych do kocio³a parafialnego wiêtomarciñskiego; s. 364-366) i 1758 (nadanie dla parafii; s. 366).
U¿ywam okrelenia informacje/zapiski, tak bowiem nale¿a³oby generalnie nazywaæ poszczególne jednostki ujête przez Lekszyckiego w Documenta.
Dokumentów sensu stricto  w rozumieniu dyplomatyki  jest tam niewiele. To
przede wszystkim przywilej ksiêcia Przemys³a, opatrzony dat¹ 1252 r., w którym
uwalnia³ on mieszkañców wsi nale¿¹cych do kapitu³y katedry poznañskiej od
ciê¿arów i s¹downictwa ksi¹¿êcego oraz nadawa³ biskupowi i kapitule katedry
poznañskiej dochody z rzeki Warty w zamian za odst¹pione mu przez biskupa
poznañskiego Boguchwa³a i kapitu³ê grunty pomiêdzy kocio³ami w. Wojciecha
i w. Marcina. Na tych gruntach ksi¹¿ê w 1253 r. lokowa³ miasto Poznañ44. TakJak na s. 40-43, gdzie mowa, ¿e pleban w. Marcina stan¹³ przed biskupem poznañskim
i przedstawi³ sprawê; por. te¿ przyp. 48.
44
Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski (dalej cyt.: KDW), [wyd. I. Zakrzewski], t. I, Poznañ
1877, nr 302  z orygina³u (za t¹ edycj¹ poda³ Lekszycki brzmienie tego przywileju w swoich
Dokumentach); ponowna edycja: Przywileje miasta Poznania XIII-XVIII wieku, wyd. W. Maisel,
do druku przygotowa³ A. G¹siorowski, Poznañ 1994, nr 2 (z tego¿ samego orygina³u przechowywanego do dzi w AAP, pod sygnatur¹: DK perg. 3). Dokument ten wydany zosta³ faktycznie rok
43
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Fot. 11. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn. PA 338/3 (Documenta S. Martini), s. 139
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¿e kolejne dwie pozycje to dokumenty: z lat 1422 i 142445. Pierwszy (nr 2) to rozstrzygniêcie przez oficja³a poznañskiego Bogus³awa (jako sêdziego specjalnie
wyznaczonego w tej sprawie przez biskupa poznañskiego Andrzeja £askarza)
sporu o kompetencje duszpasterskie miêdzy Markiem plebanem u w. Marcina
a Miko³ajem Peszlem wspó³fundatorem i pierwszym kapelanem kaplicy trêdowatych pod wezwaniem w. Krzy¿a, nale¿¹cej do parafii w. Marcina46. Kolejny
natomiast (nr 3) zwi¹zany jest z zatwierdzeniem przez króla W³adys³awa Jagie³³ê wyroku w sporze miêdzy biskupem poznañskim Andrzejem £askarzem i kapitu³¹ katedry poznañskiej a miastem Poznañ m.in. o po³owê rzeki Warty i jej brzeg
w zwi¹zku z zakresem jurysdykcji w stosunku do ludzi Kocio³a poznañskiego
mieszkaj¹cych ko³o kocio³a w. Marcina (czyli w czêci Przedmiecia wiêtego
Marcina podlegaj¹cej jurysdykcji kapitu³y katedry poznañskiej)47. Dokument
kryje siê te¿ pod nr 30  jest to wyra¿ona w marcu 1485 r. zgoda króla Kazimierza Jagielloñczyka na transakcjê miêdzy szlachetnym Tomaszem z Wielawsi
(w powiecie pyzdrskim, obecnie Wielowie), ówczesnym plebanem u w. Marcina, a biskupem poznañskim Urielem z Górki: Tomasz kupi³ za 200 grzywien
u biskupa czynsz 16 grzywien na jego wsi dziedzicznej Dupiewo (s. 38)48. Dopóniej, jednoczenie z przywilejem lokacyjnym miasta Poznania (K. Jasiñski, Studia nad wielkopolskim stronnictwem ksi¹¿êcym w po³owie XIII wieku. Wspó³pracownicy Przemys³a I do 1253 r.,
[w:] Spo³eczeñstwo Polski redniowiecznej, t. I, Warszawa 1981, s. 184 n.; T. Jurek, Przebieg lokacji Poznania, [w:] Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów redniowiecznego Poznania, red. Z. Kurnatowska, T. Jurek, Poznañ 2005, s. 173-191).
45
Dok³adniej o treci tych dokumentów zob. SHGPozn. V, s. 173, 164.
46
Lekszycki treæ tego wyroku zaczerpn¹³ ex libro boni ordinis fol. 572  chodzi tu najpewniej o, przechowywane do dzi w APP, akta Komisji Dobrego Porz¹dku z lat 1779-1784. Dokument zosta³ wydany w KDW, t. VIII, wyd. A. G¹siorowski, T. Jasiñski, Poznañ 1989, nr 954 
z orygina³u przechowywanego w APP (Akta miasta Poznania D 411); regest wyda³ ju¿ Franciszek
Piekosiñski  tak¿e z tego orygina³u (KDW V, Poznañ 1908, nr 366). Porównanie przekazu Lekszyckiego i edycji w KDW pokazuje, ¿e u tego pierwszego brakuje formu³y sigillacyjnej i datacyjnej oraz listy wiadków.
47
Lekszycki jako ród³o pochodzenia tego documentum poda³: Acta consistorii Poznaniensis
anni 1744, fol. 451. Dokument znany jest z orygina³u i to z niego zosta³ wydany w KDW V, nr 393
(dokument pargaminowy, przechowany w archiwum kapitu³y katedralnej poznañskiej; obecna sygnatura w AAP: DK perg. 153).
48
Dokument ten zosta³ wpisany do akt biskupa poznañskiego Uriela pod dat¹: 27 III 1486 r.
(AAP, AE III, k. 114-114v; zob. wydanie  bez formu³ pocz¹tkowych i listy wiadków, której to
listy brak tak¿e w AE III: Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, wyd.
B. Ulanowski, t. II, Kraków 1902, nr 1449). W SHGPozn. V, s. 182, omy³kowo pod 1486 r. (Lekszycki nie podaje, sk¹d zaczerpn¹³ treæ tego dokumentu). Czynsz ów nastêpnie pleban Tomasz
zapisa³ na rzecz kocio³a w. Marcina (s. 40-43)  Lekszycki nie powo³uje siê wyranie na acta
episcopalia, ale na pocz¹tku zapiski (zgodnie z jej brzmieniem w odnonej ksiêdze) czytamy, ¿e
pleban Tomasz stan¹³ in praesencia domini Urielis episcopi Poznaniensis; i faktycznie zosta³o to
odnotowane w aktach biskupa Uriela (AAP, AE III, k. 113av-114). Czynsz zakupiony przez Tomasza zosta³ w 1486 r. przeniesiony na dobra Pleszew, a w 1547 r. wykupi³o go miasto Pleszew
(s. 46-51, 54-56, 179-180; SHGPozn. V, s. 182).
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Fot. 12. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn. PA 338/3 (Documenta S. Martini), s. 362-363

kument burmistrza i rajców miasta Poznania z 1489 r. (oblatowany w aktach konsystorza poznañskiego w 1490 r.  jak poda³ Lekszycki) potwierdza³, ¿e zgodnie
z testamentem zmar³ej Ma³gorzaty Thesznarowej zosta³y zapisane dla kocio³a
w. Marcina stosowne czynsze (s. 66-67 = nr 39)49. Kolejny dokument pochodzi
z 1513 r.: biskup poznañski Jan Lubrañski dokona³ erekcji altarii w kociele w.
Marcina  dla kap³ana nauczaj¹cego po polsku i niemiecku; w tym dokumencie
przytoczony zosta³ dokument króla Zygmunta Starego, zezwalaj¹cy na zapisanie
na rzecz owej altarii okrelonych czynszów na domach w Poznaniu i za jego
murami (s. 108-120). Z 1516 r. (oblatowany w 1518 r.) pochodzi dokument poznañskiego wikariusza in spiritualibus w sprawie erekcji bractwa stelmachów
i ko³odziejów w kociele w. Marcina (s. 146-150). Lekszycki uwzglêdni³ tak¿e
dokument króla Stefana Batorego z 1586 r. (s. 253-254).
Pozosta³e documenta u Lekszyckiego to ju¿ zapisy spraw (spornych i niespornych) uwiecznionych  w olbrzymiej wiêkszoci  w ksiêgach s¹dów kocielnych: sprawowanych osobicie przez kolejnych biskupów poznañskich (acta
episcopalia) oraz przez oficja³ów generalnych i wikariuszy in spiritualibus (akta
konsystorskie, a w nich przede wszystkim seria akt spraw [acta causarum]).
49

O czynszach tych zob. te¿ na s. 25-27 (dok³adniej: SHGPozn. V, s. 174).
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Wolno przypuszczaæ, ¿e Lekszycki by³ wiadom znaczenia s³owa dokument
w sensie dyplomatycznym  choæby z racji wspó³pracy z Ignacym Zakrzewskim
przy edycji Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski. Gdyby chcia³ mówiæ
o dokumentach-przywilejach, u¿y³by raczej pojêcia (charakterystycznego dla redniowiecza i czasów nowo¿ytnych) littera lub privilegium albo diploma. U¿y³ s³owa documenta, kieruj¹c siê najpewniej jego potocznym w XIX w. (a i obecnie)
rozumieniem: jako oznaczenie na wszelkiego rodzaju powiadczenia danego stanu
posiadania50  w tym przypadku: stanu posiadania kocio³a w. Marcina.
Lekszycki deklarowa³, ¿e wypisywa³ omnia documenta ecclesiam parochialem S. Martini concernentia. Nie ulega jednak w¹tpliwoci, ¿e jest to kwerenda
daleka od kompletnoci. Pokazuje to ju¿ rzut oka na chronologiczny wykaz dokumentów (Index): po dokumencie ksiêcia Przemys³a kolejna wiadomoæ jest
o 170 lat póniejsza (1422), nastêpna (nr 3) odnosi siê do 1424 r. Kolejne zapiski
dla wieku XV pochodz¹ z lat: 1442 (nr 4 = s. 6), 1450 (nr 5-6 = s. 6-9), 1453 (nr 7
= s. 10), 1456 (nr 8 = s. 11), 1459 (nr 9 = s. 13), 1465 (nr 10 = s. 14), 1467
(nr 11-19 = s. 14-22), 1468 (nr 20 = s. 23), 1470 (nr 21 = s. 23), 1472 (nr 22-23
= s. 24-25), 1476 (nr 24 = s. 25-27), 1478 (nr 25-26 = s. 28-29), 1480 (nr 27 =
= s. 31), 1482 (nr 28 = s. 32), 1484 (nr 29 = s. 33-37), 1485 (nr 30 = s. 38-39),
1486 (nr 31-35 = s. 40-54), 1487 (nr 36 = s. 54-55), 1488 (nr 37-38 = s. 56-66),
1489 (nr 39 = s. 66-68), 1490 (nr 40 = s. 68), 1493 (nr 41-42 = s. 68-71), 1494
(nr 43 = s. 72-73), 1495 (nr 44 = s. 74-75), 1496 (nr 45 = s. 76), 1498 (nr 46 =
= s. 77), 1500 (nr 47-48 = s. 77-79). Od 1511 r. natomiast (nr 54-61 = s. 87-100)
kolejne lata dokumentowane s¹ (stosunkowo gêsto zw³aszcza do 1529 r. =
= s. 158) najczêciej przez kilka zapisek. Zapiski z wieku XVI ci¹gn¹ siê do s.
266 (nr 192), z XVII w.  do s. 338 (do nru 277), z XVIII w. za  do s. 386 (do nru
349)51. Dla XV stulecia mamy zatem u Lekszyckiego 47 zapisek. Mo¿na rzec 
ledwie 47. Najstarsza poznañska ksiêga konsystorska pochodzi z 1404 r.
(uwzglêdnia j¹, przypomnijmy, przywo³any powy¿ej spis akt poznañskiego General-Consistorium), a dla samego tylko XV w. zachowa³o siê oko³o 80 woluminów akt konsystorskich, a ka¿dy wolumin rednio liczy zwykle przynajmniej po
stokilkadziesi¹t kart in folio. Tak¿e w latach póniejszych dla ka¿dego roku
mamy w Poznaniu osobny wolumin akt konsystorskich. Akta biskupów poznañZob. np. S.B. Linde, S³ownik jêzyka polskiego, t. I, cz. 1, Lwów 1854, s. 473: dokument 
w prawie, pismo urzêdowne, stwierdzaj¹ce ustanowienie w interessach zobopolnych miêdzy obywatelami [ ]; skrypt, spis, list, papier prawny, dowód pimienny; dokumentowaæ  dowodziæ, wywodziæ, cf. autentykowaæ. Kleines lateinisch-deutsches Handwörterbuch von Dr. Georges, zweite verbesserte Auflage, Leipzig 1869, kol. 759: documentum (od czasownika doceo) – ‘Alles, wodurch man
etwas lernen, sehen od(er) schließen, od(er) sich vor etwas hüten kann, ein Beweis, Beispiel, warnendes Beispiel, eine Warnung, Lehre, Probe’. Por. te¿ S³ownik ³aciny redniowiecznej w Polsce, t. III,
Wroc³aw 1969-1974, kol. 816-817: documento  wykazaæ, udowodniæ, documentum  przyk³ad;
pouczenie, nauka; polecenie, wskazówka; dowód, wiadectwo; wiadectwo na pimie.
51
O zapiskach nr 349-353 zob. wy¿ej.
50
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skich z kolei znane s¹ od 1439 r.  najstarsze woluminy dokumentuj¹ nieomal 40
lat pontyfikatu Andrzeja Bniñskiego (wrzesieñ 1438  styczeñ 1479)52. Wolno za³o¿yæ, ¿e w ka¿dym z tomów akt konsystorskich mo¿na znaleæ przynajmniej
jedn¹ informacjê dotycz¹c¹ kocio³a (i parafii) w. Marcina  a czêsto, jak wskazuje kwerenda samego Lekszyckiego, wiêcej. Potwierdza to przeprowadzona
przeze mnie kwerenda  daleka od wyczerpania  w aktach konsystorza poznañskiego na potrzeby has³a wiêty Marcin w S³owniku historyczno-geograficznym
województwa poznañskiego w redniowieczu. Ona tak¿e wskazuje, ¿e Dokumentom Lekszyckiego daleko do kompletnoci53.
W nocie dedykacyjnej Lekszycki deklarowa³, ¿e wypisywa³ documenta […]
partim in extenso, partim in forma regesti. W trakcie lustracji-kwerendy byæ
mo¿e tak postêpowa³. Jednak¿e zapiski dla XV i XVI w., które wyrywkowo (lub
dla kontroli odczytu) sprawdza³am w podstawie  w odnonym tomie ksiêgi s¹dowej (wyj¹tkowo tylko mia³am problem z ich odnalezieniem)  Lekszycki ostatecznie poda³ w Dokumentach w ich pe³nej postaci. Zapiski oddawa³ w jêzyku
orygina³u  czyli po ³acinie, przy czym w przypadku zapisek redniowiecznych
obserwowaæ mo¿na niekiedy tendencjê do klasycyzowania pisowni, np. oddawania przez dyftong ae (a wiêc klasycznie) g³oski zapisywanej w redniowieczu
przez tylko jedn¹ literê (e). Gdy zapiska w podstawie by³a wniesiona po polsku
(w ca³oci lub czêci), Lekszycki tak j¹ oddawa³  zapisek takich w Dokumentach jest dos³ownie kilka: we wrzeniu 1649 r. Gabriel Wysocki, pleban u w.
Marcina, w swoim testamencie konkretne dyspozycje poda³ po polsku (s. 296-300). Tak¿e w 1756 r. po polsku sporz¹dzono opis granic ról nale¿¹cych do kocio³a wiêtomarciñskiego (Visio agri pro Ecclesia S. Martini; s. 364-366, oblatowane in castro Poznaniensi). Podobnie w 1758 r., przy cesji domu na rzecz naszego kocio³a, dyspozycja zosta³a zapisana po polsku (s. 366  actum in castro
Posnaniensi). Natomiast w ca³oci po polsku zosta³a zapisana transakcja dzier¿awy (za zgod¹ biskupa) w 1798 r. pewnego gruntu proboszczowskiego blisko
cmentarza y ogrodu proboszczowskiego od dawnych czasów opustosza³ego ma³¿onkom Przybylskim, którzy od 1801 r. mieli z tego tytu³u p³aciæ plebanowi w.
Marcina 6 z³otych czynszu rocznie (s. 386). Jest to zarazem najm³odsza (i ostatnia w uk³adzie chronologicznym) zapiska w Dokumentach.
Trzeba podkreliæ bardzo dobr¹ jakoæ odczytów Lekszyckiego  i to nie
tylko w zakresie samego tekstu (czyli owych s³ów pospolitych), ale i nazw w³asnych. Znajomoæ geografii historycznej w 2. po³owie XIX w. by³a s³aba, nie
przywi¹zywano jeszcze zbyt wielkiej wagi do procesu identyfikacji nazwy z kon52
Dok³adniej o redniowiecznych aktach kocielnych zob. I. Skierska, ród³a do badania
praktyk religijnych w redniowiecznej Polsce: Akta s¹dów kocielnych i kapitu³, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kocielne 87 (2007), s. 173-195.
53
Zob. np. SHGPozn. V, s. 172-186, gdzie liczne zapiski z akt konsystorskich nieujête
w Dokumentach Lekszyckiego.
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kretn¹ miejscowoci¹ (czy pochodz¹c¹ z niej osob¹). Jednak tu w³anie ujawnia
siê eksperiencja Lekszyckiego od dawna prowadz¹cego kwerendy historyczno-genealogiczne, zaznajomionego nie tylko z nazwami w³asnymi (osobowymi czy
miejscowymi), ale i z konkretnymi ludmi, instytucjami kocielnymi czy cywilnymi itp.
Na jakiej zasadzie Lekszycki dokonywa³ wyboru zapisek do swoich Dokumentów? Nie potrafiê tego okreliæ. Pewne jest, ¿e jego kwerenda objê³a tylko 
poza kilkoma wspominanymi wyj¹tkami  ówczesne archiwum konsystorskie.
Wskazana powy¿ej sekwencja chronologiczna (a zw³aszcza kilka zapisek z tego
samego roku, a wiêc i z tego samego tomu akt konsystorskich) mo¿e wskazywaæ, ¿e byæ mo¿e wybiera³ on do lustracji tylko niektóre tomy (mo¿e te¿ kto
inny przeprowadzaj¹cy wspólnie z nim rewizjê akt wskazywa³ mu marciñskie
zapiski). Treæ zapisek do koñca XVI w.  bo te dok³adniej analizowa³am 
wskazuje, ¿e byæ mo¿e kwerendzista k³ad³ nacisk na sprawy parafii jako instytucji, a wiêc na prawa parafialne (walkê o ich utrzymanie czy rozszerzenie  np. s. 10,
11, 18, 21, 203, 213, 216), spory kolejnych plebanów tak¿e o zapisy testamentowe, czynszów czy legatów, ale i niep³acenie zobowi¹zañ (jak meszne czy dziesiêcina, np. s. 89-100, 146, 270, 247, 250, 251, 252) na rzecz wi¹tyni jako instytucji lub konkretnie na rzecz wskazanej organizacji brackiej (jak bractwo
ubogich czy bractwo altarystów  np. s. 46). Widzimy te¿ witryków (czyli wieckich zarz¹dców maj¹tku parafii) prowadz¹cych spory w s¹dach kocielnych
z jednej strony o egzekwowanie zapisów na rzecz kocio³a, zw³aszcza testamentowych, a z drugiej strony  z plebanami, którym zarzucali ograniczanie praw
witryków i próby samodzielnego dysponowania ca³ymi dochodami kocio³a, a nie
tylko czêci¹ plebañsk¹ (np. s. 30)54. S¹ te¿ powiadczenia sporów wikariuszy od
w. Marcina z parafianami (np. s. 77, 82). Niekiedy Lekszycki wynotowywa³
rezygnacje plebana w. Marcina z pe³nionej funkcji  jak w 1519 r., gdy Marcin
wiêcicki zrezygnowa³ na rzecz Anzelma z £ukowa (s. 153). Znajdujemy te¿
sprawy dotycz¹ce i innych sfer ¿ycia religijnego  jak zdjêcie ekskomuniki
z kmieci zamieszkuj¹cych Wzgórze (czyli Przedmiecie) wiêtego Marcina (s. 66-67), a z drugiej strony  wiadcz¹ce o dbaniu przez plebana o parafian, jak
w 1513 r. powo³anie i uposa¿enie kaznodziei niemieckojêzycznego, bo czêæ parafian nie rozumia³a g³oszonych po polsku kazañ i nie mog³a siê te¿ spowiadaæ
w swoim jêzyku (s. 108)55. Lekszycki wynotowywa³ tak¿e informacje zwi¹zane
z fundacjami nowych o³tarzy w kociele w. Marcina (np. s. 208) lub ich obsad¹
(np. s. 142); dalej z funkcjonowaniem szko³y parafialnej (np. s. 134). Poda³ tak¿e
zapiski s¹dowe zwi¹zane z gruntown¹ przebudow¹ kocio³a w pocz¹tkach XVI w.:
54
Sygnalizowa³am ostatnio dzia³alnoæ wiêtomarciñskich plebanów w tekcie pt. Zarz¹d finansami parafii w pónoredniowiecznej Polsce, w materia³ach z konferencji: Parafie w dziejach archidiecezji poznañskiej. Stan, potrzeby i perspektywy badañ, Poznañ, 1 grudnia 2010 r. (w druku).
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egzekwowaniem realizacji zapisów testamentowych, czynszów, p³atnoci mesznego (ewidentnym gromadzeniem rodków na prace budowlane  np. s. 88-92,
96-101, 107, 131, 133), zakupem drewna (s. 141, 143-144), walk¹ o dostêp do wody
(s. 134), której nb. na Wzgórzu wiêtomarciñskim brakowa³o.
Documenta obrazuj¹ funkcjonowanie jednej z najstarszych oko³opoznañskich
parafii  ciekawej szczególnie, gdy¿ po³o¿onej w s¹siedztwie wielkiego, monarszego Poznania i obejmuj¹cej przedmiecia go otaczaj¹ce. Specyfika wykorzystanych przez Józefa Lekszyckiego róde³ sprawia, ¿e mamy tu do czynienia przede
wszystkim z dokumentacj¹ sporów s¹dowych  czy to dotycz¹cych substancji
maj¹tkowej parafii i jej wi¹tyni, czy to poczynañ zwi¹zanego z ni¹ kleru lub parafian. Jest to  powtórzmy  dokumentacja daleka od kompletnoci. Stanowi wszak¿e z jednej strony zapis wielu istotnych etapów funkcjonowania parafii wiêtomarciñskiej w redniowieczu i czasach nowo¿ytnych (a tym samym uprzystêpnia ów
materia³), a z drugiej strony  jest wiadectwem zainteresowañ historycznych
i wielkiej eksperiencji jednego z pionierów polskiego edytorstwa róde³.
3. Jeden z najstarszych kocio³ów Poznania  w. Marcin – obecny jest
w literaturze naukowej od dawna, w³anie z powodu cis³ego powi¹zania jego
losów z tym miastem. Kilkakrotnie te¿ sam koció³ i skupiona wokó³ niego osada (z naciskiem jednak na dzieje wi¹tyni i parafii) by³y przedmiotem szerszych
opracowañ. W 1929 r. o kociele pisa³ Stanis³aw Karwowski (g³ównie odnonie
do XVII-XIX w.), a w 1938 r. – Józef Kotowski (po czasy mu wspó³czesne, acz
z naciskiem na okres od 1516 r.)56. Obu tym autorom znane by³y Documenta sporz¹dzone przez Lekszyckiego  stanowi³y dla nich jedno z najwa¿niejszych róde³ informacji57. Potem dopiero w 2006 r. jeden z tomów „Kroniki Miasta Poznania” zosta³ powiêcony wiêtemu Marcinowi: kocio³owi, osadzie, ulicy  od
czasów najdawniejszych po dzieñ dzisiejszy; o okresie do rozbiorów pisa³ tam
Jacek Wiesio³owski58. Materia³ archeologiczny dotycz¹cy osady, a potem ulicy
wiêty Marcin uporz¹dkowa³a Jarmila Kaczmarek59. Ostatnio za, w 2011 r., pisz¹ca te s³owa opracowa³a obszerne has³o wiêty Marcin w S³owniku historyczno-geograficznym województwa poznañskiego w redniowieczu  obejmuj¹ce
dzieje osady (jej czêci kocielnej i miejskiej), kocio³a i parafii wiêtomarciñO wszystkich sygnalizowanych tu kwestiach dok³adniej pisa³am w SHGPozn. V, s. 172-192
(p. 5  poszczególne kwestie ³atwe do odnalezienia przez tytu³y punktów i podpunktów).
56
S. Karwowski, Koció³; J. Kotowski, Koció³ (zob. w przyp. 31).
57
S. Karwowski, Koció³, s. 65: Documenta parochiae s. Martini extra mur.; J. Kotowski,
Koció³, s. 4, przyp. ** i nastêpne (Documenta Sti Martini).
58
„Kronika Miasta Poznania 2006, nr 1; na s. 7-48: J. Wiesio³owski, Koció³ i osada wiêty
Marcin w redniowieczu i okresie staropolskim. Sporo te¿ pisze o osadzie wiêty Marcin J. Wiesio³owski, Socjotopografia pónoredniowiecznego Poznania, Poznañ 1982, s. 191 n.
59
J. Kaczmarek, Archeologia miasta Poznania, t. I, cz. 1, Poznañ 2008, s. 313-315, 322-324.
55
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skiej do 2. po³owy XVI w.60; istotnym punktem odniesienia w kwerendzie do tego
has³a by³y w³anie zebrane przez Józefa Lekszyckiego Documenta.
Koció³ i parafia w. Marcina to obszar badawczy ci¹gle jeszcze wymagaj¹cy rozpoznawania. Najstarsze informacje o kociele w. Marcina pochodz¹, przypomnijmy, z po³owy i koñca XIII w., a kolejne dopiero z pocz¹tku XV w. 
i wtedy te¿ lawinowo narastaj¹. Jest to wynik pojawienia siê ksi¹g s¹dowych, dostarczaj¹cych materia³u masowego. I to w³anie te ksiêgi nadal kryj¹ wiele dot¹d
nieznanych informacji. Dotyczy to równie¿  acz zachowanych dopiero od pocz¹tku XVII w.  akt wizytacji parafii w. Marcina (obecnie w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu). Najstarsza pochodzi z 1610 r.61, kolejne z lat 1628-1630, 1662, 1695-1696, 1718-1719, 1726-1728, 1779-178162. Nale¿y jednak¿e
eksplorowaæ nie tylko akta kocielne. Parafia w. Marcina obejmowa³a przedmiecia Poznania, ale jej po³o¿enie implikowa³o bardzo silne zwi¹zki z miastem
i odwrotnie  udzia³ mieszkañców (niebêd¹cych parafianami w. Marcina) miasta w funkcjonowaniu tego kocio³a choæby przez donacje czy zapisy czynszów.
ledziæ te powi¹zania pozwalaj¹ tak¿e ksiêgi miejskie Poznania, w których owe
donacje i zapisy uwieczniano. Spektrum tych dzia³añ pokazuj¹ przeanalizowane
przeze mnie zapisy w ksiêgach ³awniczych (rezygnacji) i radzieckich poznañskich: odpowiednio z lat 1430-1500 i 1434-150663.
V

Akta konsystorzy poznañskiego i gnienieñskiego pozostawa³y w pruskim sekwestrze a¿ do mianowania przez Stolicê Apostolsk¹ nowego arcybiskupa gnienieñsko-poznañskiego, Juliusa Dindera, który jako elekt obj¹³ w posiadanie (przez
pe³nomocnika) stolice obu archidiecezji w kwietniu 1886 r. Wraz z nowym ordynariuszem zmieni³a siê znacznie sytuacja Kocio³a katolickiego w Wielkopolsce.
J. Dinder co prawda wzmocni³ wp³ywy niemieckie w kapitu³ach gnienieñskiej
SHGPozn. V, s. 160-196.
AAP, AV 4, k. 1-12v; SHGPozn. V, s. 178.
62
AAP, AV 8; PA 338/1; AV 18-20; PA 338/2. Drukiem ukaza³a ta ostatnia, z lat 1779-1781:
Visitatio generalis decanatus Posnaniensis […] consummata per Josephum £odzia Rogaliñski […]
1781, Poznañ 1918 (czêæ przedrukowuje J. Wiesio³owski, Koció³ i osada wiêty Marcin, s. 32-33). Wizytacje wykorzystywane by³y w przywo³anych powy¿ej studiach historycznych do dziejów parafii w. Marcina. Przyk³adowo, z wizytacji z 1662 r. wynika, ¿e w 1594 r. biskup sufragan
poznañski Jakub Brzenicki konsekrowa³ (dodajmy  ponownie, po remoncie) koció³ pod wezwaniem w. Marcina i Przemienienia Pañskiego (AAP, PA 338/1, k. 1-36, tu: k. 1).
63
APP, Akta miasta Poznania I 291  I 299: Ksiêgi ³awnicze (rezygnacji) miasta Poznania
z lat 1430-1500 (wykorzystane poprzez znajduj¹cy siê w Bibliotece Poznañskiego Towarzystwa
Przyjació³ Nauk rkps 1545  regesty autorstwa Jacka Wiesio³owskiego); Akta radzieckie poznañskie, wyd. K. Kaczmarczyk, t. I-III, Poznañ 1925-1948 (=Wydawnictwa ród³owe Komisji Historycznej Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, t. VII-IX). Por. SHGPozn. V, s. 193.
60
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i poznañskiej przez wprowadzenie do nich kilku kanoników pochodzenia niemieckiego64, ale jednoczenie stara³ siê ³agodziæ skutki kulturkampfu. Doprowadzi³ do
ponownego otwarcia seminariów, przej¹³ z r¹k komisarza rz¹dowego maj¹tek i archiwa obu diecezji. Akta konsystorza gnienieñskiego wróci³y do Gniezna65. Nie
potrafiê wskazaæ, kiedy mia³o to dok³adnie miejsce. Z dnia 23 czerwca 1886 r.
pochodzi pismo kanonika gnienieñskiego (wspominanego ju¿ na pocz¹tku tekstu)
Jana Korytkowskiego, mianowanego przez nowego ordynariusza oficja³em gnienieñskim. Wynika z niego, ¿e wród akt przekazanych przez (dawny komisaryczny) zarz¹d dóbr arcybiskupstw gnienieñskiego i poznañskiego brakuje akt oznaczonych jako Nr 78, a dotycz¹cych dzier¿awy pomieszczeñ w pa³acu arcybiskupim
i w budynku seminarium66. Najpewniej wiêc rzeczone akta powróci³y  a w ka¿dym razie poczê³y wracaæ  na swoje dawne miejsce krótko po objêciu arcybiskupstwa przez J. Dindera67.
SUMMARY
The activity of the Prussian administration in the period of the Kulturkampf in Wielkopolska
resulted among others in deposition from office of the Poznañ-Gniezno archbishop, Mieczys³aw
Ledóchowski. The estate and archives of both dioceses were in June 1874 placed in the charge of
Prussian commissioners. The records  the Poznañ and Gniezno consistories included  were
subjected to sequestration until 1886 (the records from Gniezno were transferred to Poznañ). Access
to the files was granted only to Prussian officials, among them Józef Lekszycki (1818-1899), an
eminent expert on Wielkopolska municipal and land registers, and genealogy. In the years 1884-1885 he inspected the sequestered records of the Poznañ consistory, and gathered the results of
this work in the still surviving Repertorium ueber das Archiv des Posener Erzbischöflicher
General-Consistorium. While inspecting the records, J. Lekszycki took down information (which
he called documenta) on the Poznañ church of St. Martin for the years 1252-1798, and compiled
the excerpts in a manuscript volume that survives until today titled Documenta ad Ecclesiam
parochialem S. Martini spectantia, completed in September 1888.

Key words
Wielkopolska (Greater Poland), 19 century, Kulturkampf, the Poznañ and Gniezno consistory,
the parish church of St. Martin, Königliches Preussisches Staatsarchiv Posen, archivist,
Józef Lekszycki, archival search queries
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64
Kanonicy ci pochodzili ze l¹ska, Pomorza lub Warmii, a wiêc z obszarów, które mo¿na
uznaæ za pogranicze polsko-niemieckie. Wszyscy znali jêzyk polski, a ich kandydatury uwa¿ane by³y
przez abp. Dindera za kompromisowe, mog¹ce uzyskaæ akceptacjê zarówno pruskich w³adz, jak
i polskiego duchowieñstwa oraz polskiej ludnoci katolickiej. (O. Kiec, Niemieccy duchowni, s. 353-354, te¿ s. 358 n.).
65
Zob. literaturê cytowan¹ w przyp. 1.
66
APP, Naczelne Prezydium w Poznaniu, nr 5818, s. 281; najpewniej chodzi tu o budynki
w Gnienie, bowiem jako miejsce wystawienia pisma podano tê w³anie miejscowoæ.
67
Za mo¿liwoæ dyskusji nad ca³ym tekstem bardzo dziêkujê Profesorowi Antoniemu G¹siorowskiemu.
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WIELKOPOLSKI

ANDRZEJ KOWALCZYK
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Jakie wody mineralne w XVIII i XIX w.
pijali mieszkañcy Ostrowa Tumskiego w Poznaniu
What Mineral Waters the Inhabitants of Ostrów Tumski in Poznañ Drank in the 18th and 19th Century

Na pewno ze róde³ wód mineralnych korzystano w czasach rzymskich.
wiadcz¹ o tym, m.in. rzymskie monety i fragmenty naczyñ znajdowane przy
oczyszczaniu róde³ w okresie nowo¿ytnym i wspó³czenie. Najprawdopodobniej monety wrzucane by³y do studni jako ofiara dla bóstw, naczynia za pot³uk³y siê przy nabieraniu wody. Wówczas wodê pito w najbli¿szej okolicy ród³a1.
Ju¿ Hipokrates podkrela³ jej zdrowotne w³aciwoci2. Jednak dopiero pod koniec XVI w. lekarze dostrzegli lecznicze cechy wód pobieranych z niektórych
róde³, polecaj¹c je do picia i k¹pieli3.
Pod koniec XVI w. pierwsze szczegó³owe przedstawienie niemieckich studni i k¹pielisk mineralnych przedstawi³ Theodor Tabernaemontanus w dziele Wie
man den Weinbrunnen oder auch andere Sauwerbrunnen uber Feldt schicken
oder führen soll, dass sie ihre Krafft nicht verlieren. Zaj¹³ siê on problemem optymalnych metod transportu. W dziele tym podkrela³, ¿e oszczêdnie i najkorzystniej jest, kiedy woda mineralna jest zu¿ywana przy ródle, poniewa¿ mo¿na j¹
pomieciæ i przechowaæ, jak siê chce, a przecie¿ i tak traci co ze swego subtelnego ducha. Podawa³ nastêpnie wskazówki przesy³ki wody: Panowie, szlachta,
mieszczanie i kupcy, którzy mieszkaj¹ dzieñ  dwa od róde³, powinni sami zaopatrywaæ siê w wodê w butelkach. Wodê powinno nabieraæ siê przed wschodem
s³oñca albo po zachodzie. ¯eby nie straci³a subtelnego ducha, butelki naale¿y
B. Brinkmann, Der Mineralwasserversand in Steinzeugflaschen, Der Mineralbrunnen 3
(1984), s. 96.
2
J. Carper, ¯ywnoæ. Twój cudowny lek, London 1995, s. 210.
3
B. Brinkmann, Der Mineralwasserversand, s. 96.
1
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dobrze zaczopowaæ woskiem i pergaminem lub tylko jednym pêcherzem, ¿eby nie
wywietrza³a. Nastêpnie umieciæ w koszu wype³nionym wie¿ym zbo¿em lub owin¹æ mokrymi, zimnymi szmatami…4. Jak czytamy, ju¿ wtedy wiedziano, ¿e odpowiednie opakowanie zabezpiecza wodê przed zepsuciem. Doskonale do tego
celu nadawa³y siê naczynia kamionkowe5.
Przyjmuje siê, ¿e handel niektórymi wodami leczniczymi, sprzedawanymi w
butelkach kamionkowych, rozwija³ siê zapewne od wojny trzydziestoletniej6. Jednak dopiero w XVIII w. w wiêkszym stopniu zaczêto gospodarczo wykorzystywaæ ród³a do przedsiêwziêæ sanatoryjnych i kuracji wodnych, znaczenia nabra³o tak¿e rozprowadzanie wody mineralnej w butelkach kamionkowych7. Na
zlecenie w³acicieli róde³ pojemniki te produkowano w rodzinnych manufakturach8. Jak wiadomo, garncarze w górnej czêci brzuca butelki odciskali stemplem sygnaturê, powiadczaj¹c¹ zawartoæ, dziêki temu, znajduj¹c butelkê (lub
jej fragment) z zachowan¹ sygnatur¹, mo¿na okreliæ chronologiê i p³yn, który
by³ w niej przechowywany9. Dlatego tak du¿e znaczenie ma badanie tych charakterystycznych pojemników.
Zaznaczyæ trzeba, ¿e w XVIII w. nast¹pi³y najbardziej zauwa¿alne zmiany
w budowie butelki  z pocz¹tkowo owalnego kszta³tu, korpus rozwija siê w cylindryczn¹ formê, popularn¹ w XIX w. Cylindryczne opakowania by³y ³atwiejsze do zapakowania i bardziej odporne na ewentualne urazy i st³uczenia ni¿
okazy o owalnym korpusie10.

*
Najwiêkszy rozkwit produkcji butelek kamionkowych przypada na po³owê
XIX w. O masowoci ich wytwarzania mo¿e wiadczyæ to, ¿e w miejscowoci
Niederselters po³o¿onej w Hesji rocznie nape³niano i wysy³ano na ca³y wiat dwa
miliony butelek z wod¹ mineraln¹11.
Podkreliæ nale¿y, ¿e niekiedy okrelona partia pojemników przeznaczona
by³a na opakowania innych p³ynów takich, jak: olejki, lak, esencje, kwasy 
wyroby przemys³u chemicznego i farmaceutycznego. Na butelkach tych nie
B. Brinkmann, Der Mineralwasserversand, s. 96.
Tam¿e, s. 92.
6
W. Ott, Krugbäckerei und Mineralwasserversand im westlichen Taunus, „Blade Blätter” 7
(1993), s. 4-5.
7
B. Brinkmann, Der Mineralwasserversand, s. 97.
8
W. Ott, Krugbäckerei und Mineralwasserversand, s. 4, 5, 7.
9
Por. H. Nienhaus, Zu den Brunnensiegeln auf Tonkrügen für den historischen Mineralwasserversand, „Der Mineralbrunnen” 4 (1984), s. 138.
10
B. Brinkmann, Der Mineralwasserversand, s. 98.
11
H. Nienhaus, Zu den Brunnensiegeln auf Tonkrügen, s. 140.
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umieszczano ¿adnych pieczêci, lecz w kilku wypadkach pojawiaj¹ siê znaki firm
lub czêciej symbole producentów12.
Na prze³omie XIX i XX w. butelki produkowano w pe³ni mechanicznie
w specjalnych prasach. Wówczas zrezygnowano z odciskanych stempli na rzecz
papierowych etykiet naklejanych na brzucu13. Z czasem pojemniki kamionkowe
zast¹pione zosta³y szklanymi butelkami, tañszymi w produkcji i l¿ejszymi
w transporcie14.
Nape³nione wod¹ butelki zatykano korkiem15 lub woskowan¹/smo³owan¹
skórzan¹ pokrywk¹16. Od po³owy XIX w. popularne sta³o siê zamykanie pojemników o gwintowanych wylewach cynowymi zakrêtkami lub form bez gwintu 
kapslami17.
Na du¿y popyt na niemieckie wody mineralne wp³yw mia³y ich w³aciwoci
lecznicze. Ju¿ w XVI w. Theodor Tabernaemontanus tak pisa³ o dzia³aniu wody
pochodz¹cej z Niederselters: Cudowna woda posiada moc oczyszczania, odchudzania, przeczyszczania, w ma³ym stopniu rozgrzewania. Otwiera zatory w¹troby, ledziony, klatki piersiowej, p³uc, nerek i pêcherza moczowego. Po¿era z³e
ciecze ze krwi, mózgu i oczu, pomaga przy zap³odnieniu, chroni przed tr¹dem…18.
Ksi¹dz Krzysztof Kluk w pracy z 1781 r. zatytu³owanej O rzeczach kopalnych w czêci O wodach pisa³19, ¿e wody mineralne: Pospolicie zaywai¹ siê
na lekarstwa dla ludzi, wyiawszy niektore. Miêdzy innymi dlatego czêsto zalecane by³y przez lekarzy20.

*
O piciu leczniczych wód mineralnych na poznañskim Ostrowie Tumskim
wiadcz¹ rejestrowane w trakcie badañ archeologicznych fragmenty butelek kamionkowych z zachowanymi sygnaturami. Pojedyncze okazy pozyskano w czasie wykopalisk prowadzonych przez Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu przy
budynku Akademii Lubrañskiego, na posesjach przy ul. Lubrañskiego 1, ul.
H. Nienhaus, Zu den Brunnensiegeln auf Tonkrügen, s. 138.
Tam¿e, s. 138.
14
B. Adler, Frühes Steinzeug aus der Sammlung Les Paul, München 2005, s. 399.
15
B. Brinkmann, Der Mineralwasserversand, s. 97.
16
Tam¿e, s. 100.
17
Tam¿e, s. 100, 103.
18
U. Wielandt, Mineralwasserkrüge aus Selters, „Der Mineralbrunnen” 10 (1980), s. 286-292;
B. Brinkmann, Der Mineralwasserversand, s. 92.
19
J.K. Kluk, Rzeczy kopalnych osobliwie zdatniejszych szukanie, poznanie i za¿ycie, t. I,
Warszawa 1781, s. 91.
20
U. Wielandt, Mineralwasserkrüge aus Selters, s. 287.
12

13
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Ostrów Tumski 10, 9/10 i ul. Posadzego 521 (ryc. 1). Cztery butelki kamionkowe,
dwie zachowane prawie w ca³oci (ryc. 1:3, 3:5) i dwie wyklejone w wiêkszej
czêci (ryc. 1:1, 4), odnotowano w jamie mietnikowej (obiekt nr 1, wykop
XXV), datowanej na XIX w., zarejestrowanej po pó³nocnej stronie kocio³a NMP.

Ryc. 1. Poznañ, Ostrów Tumski, stan. 9/10. Butelki kamionkowe po wodach mineralnych
(fot. M. Góra)

Zdecydowana wiêkszoæ pozyskanych fragmentów pochodzi z butelek XIX-wiecznych. Tylko kilkanacie u³amków reprezentuje pojemniki z XVIII w.
U³amkowy stan zachowanych i brak wiêkszych partii sygnatur, tych starszych
chronologicznie, uniemo¿liwia szczegó³owe opisanie form, jak równie¿ przypisanie ich do konkretnych rejonów i róde³ wody mineralnej. Najprawdopodobniej wszystkie XVIII-wieczne fragmenty pochodz¹ z butelek, które mia³y lekko
wklês³e dno nosz¹ce lady zag³adzania lub odcinania od tarczy ko³a garncarskiego. Przejcie w brzusiec jest p³ynne lub podkrelone niewielkim wymodelowanym piercieniem. Pojemniki by³y smuk³e o brzucach nieznacznie wydêtych
mniej wiêcej w po³owie wysokoci form. Górne partie brzuców zwê¿a³y siê silnie, przechodz¹c w w¹skie szyjki, cylindryczne lub lejkowato siê rozchylaj¹ce,
zakoñczone lekko pogrubionym wylewem o zaokr¹glonej krawêdzi. Tu¿ pod
Za udostêpnienie materia³ów pragnê podziêkowaæ prowadz¹cym badania wykopaliskowe:
prof. dr hab. H. Kóèka-Krenz i mgr O. Antowskiej-Gor¹czniak.
21
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szyjk¹, na podsuszonym czerepie, malowano kobaltow¹ farb¹ znaki podobne do
liter  do dzi nieodczytane  b¹d odciskano sygnatury, które podkrela³ malowany kobaltem otok22. Naprzeciw sygnatury doklejano niewielkie, owalne
w przekroju ucho. W czasie wypa³u pojemniki o barwie jasnosiwej pokrywano
b³yszcz¹cym, przezroczystym szkliwem solnym.
Na jednym fragmencie z poznañskiej wyspy katedralnej zachowa³a siê niewielka czêæ sygnatury, w otoku najprawdopodobniej z literami  ER  (ryc.
2:1). Wykonany stemplem znak podkrelono piercieniem namalowanym kobaltem. Byæ mo¿e jest to czêæ napisu SELTERS oznaczaj¹cego wodê mineraln¹
z Niederselters w kraju zwi¹zkowym Hesja. Punkty czerpania wody w obrêbie
tej miejscowoci wzmiankowane s¹ po raz pierwszy w dokumencie z 1536 r.
Opisanie w³aciwoci leczniczych wód z Niederselters przez Theodora Tabernaemontanusa w 1581 r. przyczyni³o siê do póniejszego rozwoju infrastruktury
sanatoryjnej z parkiem, fontannami i ujêciami wody. W 1. po³owie XVII w. zapocz¹tkowano sprzeda¿ wody selcerskiej w dzbankach kamionkowych bez sygnatur. Z czasem zarobki uzyskiwane ze sprzeda¿y wody sta³y siê podstawowym
dochodem elektora z Tier. Pod koniec XVII w. wybudowano magazyny na butelkowan¹ wodê w Diez, Limburg, Ehrenbreitstein, Koblenz i Trier  sk¹d pod koniec XVIII w. trafia³a ona do odbiorców na ca³ym wiecie23. Zarejestrowany podczas badañ na Ostrowie Tumskim (ul. Posadzego 5) fragment butelki z czêciowo
zachowan¹ sygnatur¹ nale¿y datowaæ na koniec XVIII w. Wówczas w otoku sygnatury zaczêto umieszczaæ napis: SELTERS24.

*
W XIX w. mieszkañcy wyspy katedralnej kupowali wody mineralne w cylindrycznych lub czworobocznych butelkach kamionkowych o pojemnoci 0,5-1 l.
Pojemniki te maj¹ lekko wklês³e dna nosz¹ce lady zag³adzania po odcinaniu od
tarczy ko³a garncarskiego. Przejcie w brzusiec jest p³ynne, sporadycznie zaakcentowane piercieniowat¹ obwolut¹. Brzusiec, w górnej partii przechodzi w krótk¹,
cylindryczn¹ szyjkê zakoñczon¹ pogrubionym wylewem. Sygnatura umieszczona jest zawsze tu¿ pod szyjk¹. Wiêkszoæ butelek zaopatrzona zosta³a w niewielkie ucho, umieszczone po przeciwnej stronie ni¿ sygnatura, pod którym czasami
wystêpuje napis i oznaczenie pojemnoci. W czasie wypa³u pojemniki przybiera³y barwê od jasnopomarañczowej po br¹zowo-ciemno-oliwkow¹ i pokrywane
by³y szkliwem solnym, niekiedy zmêtnia³ym wskutek zaburzeñ atmosfery panuj¹cej w komorze pieca.
B. Brinkmann, Der Mineralwasserversand, s. 98.
U. Wielandt, Mineralwasserkrüge aus Selters, s. 286-292; W. Ott, Krugbäckerei und Mineralwasserversand, s. 33-38.
24
U. Wielandt, Mineralwasserkrüge aus Selters, s. 291.
22

23
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Ryc. 2. Poznañ, Ostrów Tumski.
Butelki kamionkowe po wodach mineralnych:
1-2 z Niederselters, 3-5 z Bilina
(oprac. A. Kowalczyk)

Ryc. 3. Poznañ, Ostrów Tumski.
Butelki kamionkowe po wodach
mineralnych:
1 z Mariánské Láznì,
2 z Zajeèic, 3 z Bylany,
4 z Frantikovy Láznì,
5 z Bad Friedrichshall
(oprac. A. Kowalczyk)
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Na formach XIX-wiecznych z poznañskiego Ostrowa Tumskiego zaobserwowano 10 rodzajów sygnatur, w których przywieziono wody mineralne z dziewiêciu zagranicznych róde³.

*
Z Niemiec i Czech transportowano nastêpuj¹ce zestawy sygnowanych butelek.
Du¿o uwagi powiêcimy tym w³anie wyj¹tkowym znaleziskom, które – do tej
pory – nie sta³y siê przedmiotem ¿adnego opracowania. Pierwszy rodzaj tworzy
centralnie odciniêta korona, dooko³a której w otoku znajduje siê napis: KOENIGREICH BAYERN, ze znakiem równoci lub czteroramienn¹ gwiazdk¹ oddzielaj¹c¹ obydwa s³owa i z kropk¹ odgraniczaj¹c¹ pocz¹tek pierwszego s³owa od koñca
ostatniego. Pod sygnatur¹ umieszczono poziomy napis w trzech linijkach,
w pierwszej: RAKOCZY lub RAGOZI, w drugiej: GEBR = BOLZANO,
w trzeciej: KISSINGEN. Na jednym u³amku butelki kamionkowej z Ostrowa
Tumskiego zarejestrowano fragment sygnatury z czêci¹ korony, nazw¹ w otoku:
KO BAYERN i poziomym napisem pod sygnatur¹: KOCZY R = BOLZANO ISSINGEN. Na drugim czêæ korony, napis w otoku: K BAYERN
z gwiazdk¹ oddzielaj¹c¹ s³owa oraz pod sygnatur¹ poziomy napis: RAGOZI EBR
= BOLZANO KISSINGEN. W tak oznaczonych pojemnikach, miêdzy 1824
a 1855 r., do stolicy Wielkopolski przywieziono wodê mineraln¹ z kurortu Bad Kissingen w Dolnej Frankonii. W uzdrowisku eksploatowano dwa bliniacze ród³a.
Na Ostrowie Tumskim wypito wodê nabran¹ ze ród³a odkrytego w 1737 r., nazwanego Rakoczy na czeæ ksiêcia Franciszka II Rakoczego. Najprawdopodobniej ró¿nice w zapisie s³owa: Rakoczy/Ragozi wynikaj¹ z odmiennoci pisowni
w poszczególnych jêzykach. W 1824 r. wody i uzdrowisko rz¹d Ksiêstwa Bawarii
wydzier¿awi³ braciom Peterowi i Ferdinandowi Bolzanom. Za ich czasów wody
mineralne dociera³y nawet do Rio de Janeiro25.
Drugi rodzaj sygnatur przedstawia centralnie umieszczonego lwa w koronie,
naoko³o którego w otoku widnieje napis: SELTERS, pocz¹tek s³owa od koñca
oddziela niekiedy kropka. Pod sygnatur¹ umieszczono napis: HERZOGTHUM
NASSAU. W zbiorze z wyspy katedralnej rozpoznano czêci trzech butelek
z fragmentami zachowanych sygnatur. Na jednej widnieje lew i czêæ napisu
w otoku: SEL S. Na drugiej dolna czêæ lwa z fragmentem nazwy w otoku:
S S i urywkiem napisu pod pieczêci¹:  ZOGT  (ryc. 2:2), za na trzeciej ogon lwa i czêæ nazwy w otoku:  ERS. Pod sygnatur¹ fragment napisu:
 ERZOGT NAS  oraz po przeciwnej stronie pojemnika (pod uchem), opis
w dwóch linijkach, w pierwszej s³abo czytelna litera M, w drugiej Num 81.
25
H. Nienhaus, Kissinger Brunnenkrüge. Zum Mineralwasserversand vom Rakozcy-, Pandurund Maximiliansbrunnen im 18. und 19. Jahrhundert, Der Mineralbrunnen 4 (1988), s. 106-131.
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Butelki by³y opakowaniami mineralnych wód selcerskich z Niederselters. Na
sygnaturach umieszczono lwa, czyli herb miasta Nassau. ród³a nale¿a³y do ksiêstwa Nassau, dlatego te¿ pod sygnatur¹ wkomponowano napis: HERZOGTHUM NASSAU. Natomiast pod uchem umieszczono w pierwszej linijce znak
M oznaczaj¹cy miejsce wykonania butelki (w tym przypadku byæ mo¿e Miehlen), w drugiej linijce  Num 81 identyfikuj¹cy numer garncarza. Tak oznaczane pojemniki kamionkowe nape³niane by³y wod¹ w latach 1836-186626.
Ksi¹dz Krzysztof Kluk27 wodê selcersk¹ zalicza do kwanic ³ugowych, pisz¹c:
Acidula alcalina, mai¹ w sobie znaczn¹ ³ugowatoæ albo zawsze trwa³¹, albo
mniey wiêcey siê umnieyszai¹c¹. Jedne nie s¹ niczym pomieszane, iak Wody Zelcerskie.
Trzeci rodzaj sygnatur przedstawia centralnie umieszczon¹ koronê z napisem
w otoku: HERZOGTHUM.S.MEININGEN, z kropk¹ oddzielaj¹c¹ pocz¹tek
pierwszego s³owa od koñca ostatniego. Pod sygnatur¹ w trzech rzêdach widniej¹
napisy, w pierwszym: FRIEDRICHSHALLER, w drugim: BITTERWASSER, w trzecim za kursyw¹: C. Oppel & Comp. Na butelce z Ostrowa Tumskiego o sp³aszczonym  w czterech miejscach  brzucu tworz¹cym niemal
kwadratow¹ formê zachowa³a siê s³abo czytelna sygnatura z napisem w otoku
i czêæ napisu pod pieczêci¹ (ryc. 3:5). Warto podkreliæ, ¿e na poznañskim pojemniku w s³owie FRIEDRICHSHALLER brak jednej litery L, co mo¿e
wiadczyæ, ¿e wykonuj¹cy stemple nie znali sztuki czytania i pisania. Powierzchnia zewnêtrzna butelki o br¹zowo-ciemno-oliwkowej barwie w trakcie wypa³u
pokryta zosta³a szkliwem solnym. Do Poznania w pojemniku tym przywieziono
wodê mineraln¹ (po 1840) z Bad Friedrichshall, dawniej Saline w ksiêstwie Sachsen-Meiningen, niedaleko Lindenau nad rzek¹ Kreck, obecnie dzielnicy miasta
Bad Colberg-Heldburg w po³udniowej czêci kraju zwi¹zkowego Turyngia. Po
zniszczeniu przez husytów Saline osadê odbudowano w latach 1714-1738 jako
Bad Friedrichshall. Od 1825 r. firma C. Oppel & Comp zaczê³a eksportowaæ
bezbarwn¹ i bezwonn¹ wodê mineraln¹ o s³ono-gorzkim smaku28.
Czwarty rodzaj sygnatur przedstawia centralnie umieszczon¹ literê N, nad
któr¹ znajduje siê korona, a w otoku napis EMSER KRAENCHESWASSER
z kropk¹ oddzielaj¹c¹ pocz¹tek pierwszego s³owa od koñca ostatniego. W opracowywanym zespole butelek kamionkowych rozpoznano fragment sygnatury
z zachowan¹ liter¹ N i czêci¹ napisu w otoku: EMSER WASS R z kropk¹ oddzielaj¹c¹ pocz¹tek pierwszego s³owa od koñca ostatniego. Tak sygnowane
pojemniki nape³niano wodami mineralnymi z Bad Ems w pó³nocno-wschodniej
U. Wielandt, Mineralwasserkrüge aus Selters, s. 291; W. Ott, Krugbäckerei und Mineralwasserversand, s. 38.
27
J.K. Kluk, Rzeczy kopalnych osobliwie zdatniejszych szukanie, s. 94, 95.
28
H. Nienhaus, Friedrichshaller Bitterwasserversand, von den Anfängen bis heute, „Der Mineralbrunnen” 12 (1990).
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Nadrenii-Palatynacie po 1866 r.29 Ju¿ w latach 30. XIX w. wody emskie eksportowano, m.in. do Pragi, Wiednia, Warszawy, Rygi, Sankt Petersburga i Nowego
Jorku30.
Rodzaj pi¹ty stanowi¹ centralnie odciniête litery AU w otoku z napisem:
PILIANAER BITTER WASSER niekiedy z kropk¹ oddzielaj¹c¹ pocz¹tek
pierwszego s³owa od koñca ostatniego. Pod pieczêci¹ wystêpuje napis A. Ulbrich
w owalnej obwolucie. Przy budynku dawnej Akademii Lubrañskiego zarejestrowano fragment sygnatury z centralnie odciniêtymi literami AU i zachowanym
czêciowo napisem w otoku: […] NAER BITTER WAS […]. Natomiast przy
Kociele NMP znaleziono wyklejon¹ z u³amków w wiêksz¹ ca³oæ czêæ górn¹
butelki z zachowan¹ sygnatur¹. Pojemnik, o ciemnooliwkowej barwie zewnêtrznej, mia³ prostok¹tnie ukszta³towany brzusiec, przechodz¹cy w w¹sk¹ szyjkê s³abo wyodrêbnion¹, zakoñczon¹ lejkowato rozchylonym wylewem. W pojemnikach datowanych na po³owê XIX w. dostarczono na Ostrów Tumski wodê
z Bylany (równie¿ Bylené, Bielne, Biln, po niemiecku: Billna, Pilna, Püllna), dzi
nieistniej¹cej wsi na terenie gminy Malé Bøezno w pó³nocno-zachodnich Czechach. Po 1820 r. Adalbert Ulbrich wzniós³ tam budynki uzdrowiskowe i w butelkach kamionkowych (sygnowanych swoimi inicja³ami) eksportowa³ silnie
zmineralizowan¹, lekko opalizuj¹c¹, ¿ó³taw¹, bezzapachow¹ wodê o gorzkawym
smaku i w³aciwociach przeczyszczaj¹cych31.
Szósty rodzaj stanowi okr¹g³a sygnatura z centralnie umieszczonym w dwóch
linijkach opisem: w pierwszej GEMEINDE, w drugiej PÜLLNA. W otoku
znajduje siê napis: PULLNAER BITTERWASSER z kropk¹ oddzielaj¹c¹ pocz¹tek pierwszego s³owa od koñca ostatniego. Opisany znak, podobnie jak sygnatura rodzaju pi¹tego, umieszczany by³ na butelkach zawieraj¹cych wodê
z Bylany w pó³nocno-zachodnich Czechach. W trakcie badañ przy budynku dawnej Akademii Lubrañskiego znaleziono fragment takiej sygnatury z zachowanym
napisem w otoku: […] LNA […]” (ryc. 3:3). Okaz datowany na po³owê XIX w.
najprawdopodobniej pochodzi z butelki o prostok¹tnie ukszta³towanym brzucu,
zaklasyfikowanym przez Bernda Brinkmanna do typu „I”32.
Siódmy rodzaj stanowi okr¹g³a sygnatura przedzielona na pó³ w poziomie.
W dolnej czêci umieszczono cztery kreski pochylone gór¹ w lew¹ stronê, tworz¹ce romby wraz z czterema kreskami pochylonymi w prawo. W drugiej czêci
odciniêto górn¹ po³owê or³a. Wraz z sygnatur¹ ca³oæ stanowi umieszczony
W. Ott, Krugbäckerei und Mineralwasserversand, s. 41-42; A. Heege, Steinzeug in Schweiz
(14.20.Jh.), Bern 2009, s. 73.
30
K. Schneider, Der Mineralwasserversand und seine Gefäâproduktion im rheinisch – hessishen Raum von 17. bis zum Eden des 19. Jahrhunderts, Koblenz 2000, s. 116.
31
A. Heege, Steinzeug in Schweiz, s. 71, 72.
32
B. Brinkmann, Der Mineralwasserversand, s. 102.
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poni¿ej napis: EGER FRANZENSBAD. Zachowan¹ prawie w ca³oci butelkê
(datowan¹ na 1. po³owê XIX w.; ryc. 3:4), z opisan¹ wy¿ej sygnatur¹ i napisem:
EGER FRANZENSBAD wyeksplorowano w jamie mietnikowej zarejestrowanej po pó³nocnej stronie kocio³a NMP. Pojemnik 0,6 l wyposa¿ony jest w jedno
ma³e ucho umieszczone w górnej czêci brzuca. Powierzchnia zewnêtrzna pokryta szkliwem solnym w czasie wypa³u przybra³a barwê pomarañczow¹. Butelka by³a opakowaniem wody mineralnej z Frantikovy Láznì (niem. Franzensbad)
w pobli¿u Cheb (niem. Eger) w zachodnich Czechach  miejscowoci znanej
z leczniczych wód mineralnych od 1406 r. Okr¹g³a sygnatura umieszczona na
górnej partii brzuca to herb miasta Cheb. Kurort na ród³ach wód mineralnych
za³o¿ony zosta³ w 1793 r. przez cesarza Franciszka II i nazwany Franzensbad33.
O tym, ¿e medyczne w³aciwoci wód z tej miejscowoci by³y znane w Polsce ju¿ w XVII w., wiadczy kuracyjny wyjazd (w 1633) magnata Tomasza
Zamoyskiego, chorego na podagrê, w³anie do tej niedu¿ej miejscowoci w zachodnich Czechach34. Wody z Eger ksi¹dz Krzysztof Kluk35 zaliczy³ do kwanych, redniosolnych, pisz¹c: Kwanice […] rzedniosolne, Acidula Neutrales.
Te przy przenikay¹cey parze, mai¹ w sobie sol rzedni¹. Jedne nie mai¹ nic przymieszanego. W drugich iest co ¿elaznego. W trzecich iest ³ugowatoæ, jak
w Wodach Egerskich.
Ósmy rodzaj sygnatur to centralnie umieszczone litery „FL”, w otoku z napisem: BILINER SAUERBRUNN niekiedy z kropk¹ oddzielaj¹c¹ pocz¹tek
pierwszego s³owa od koñca ostatniego. Na trzech butelkach, wyklejonych z u³amków wydobytych przy kociele NMP (jednej w I warstwie kulturowej i dwóch
w obiekcie nr 1), widnieje opisana wy¿ej sygnatura (ryc. 2:3-5). W XIX w. do
Poznania przywo¿ono w tych pojemnikach wodê mineraln¹ z czeskiego miasta
Bilina. Centralnie umieszczone litery oznaczaj¹ ksiêcia Franciszka Józefa Lobkowitza w³aciciela miejscowoci, który przeprowadzi³ gruntowny remont budynków i basenów wód ród³owych. W 1858 r. wod¹ z Bilina nape³niono 250
tys. butelek36.
Dziewi¹ty rodzaj stanowi sygnatura z centralnie umieszczon¹ tarcz¹ herbow¹ zwieñczon¹ koron¹, wewn¹trz której umieszczono w dwóch rzêdach napis:
BITTER w pierwszym rzêdzie, i WASSER w drugim. W tarczy herbowej
pod napisem odciniêto dziewiêæ pionowych kresek, w jej otoku znajduje siê
napis: FURSTLICH LOBKOWITZ SAIDSCHITZER z kropk¹ oddzielaj¹c¹
33
H. Nienhaus Der Mineralwasserversand in Steinzeugflaschen, Der Mineralbrunnen 5
(1984), s. 170-180.
34
W. Czapliñski, J. D³ugosz, ¯ycie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa
1976, s. 45.
35
J.K. Kluk, Rzeczy kopalnych osobliwie zdatniejszych szukanie s. 94-95.
36
U. Wielandt, BILIN – Zum historischen Mineralwasserversand in Tonflaschen, „Der Mineralbrunnen” 4 (1993).
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pocz¹tek pierwszego s³owa od koñca ostatniego. Na poznañskiej wyspie katedralnej znaleziono dwie sygnatury zaklasyfikowane do rodzaju dziewi¹tego. Na
dwóch fragmentach (przy kociele NMP) wyklejonych w wiêksz¹ ca³oæ zachowa³a siê ca³a tarcza herbowa z koron¹ i opisem we wnêtrzu oraz czêæ napisu
w otoku: FURS[…]L[…]CH LOBKOWI[…]SCHITZER z kropk¹ oddzielaj¹c¹
pocz¹tek pierwszego s³owa od koñca ostatniego. Natomiast przy budynku Akademii Lubrañskiego znaleziono fragment sygnatury z czêci¹ tarczy herbowej
zwieñczonej koron¹ i umieszczonym wewn¹trz urywkiem opisu: […]R[…]ER
oraz czêci¹ napisu w otoku: FURSTLICH LOBKOW[…]R, z kropk¹ oddzielaj¹c¹ pocz¹tek pierwszego s³owa od koñca ostatniego (ryc. 3:2). W tak sygnowanych butelkach o prostok¹tnie ukszta³towanych brzucach w po³owie XIX w.
trafi³a na Ostrów Tumski gorzka woda mineralna ze ród³a zlokalizowanego miêdzy wsiami Sedlec i Zajeèice w kraju pardubickim, w Czechach. W³aciwoci
lecznicze wody w 1717 r. opisa³ po raz pierwszy osobisty balneolog i lekarz króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I, dr Friedrich Hoffmann, zalecaj¹c jej picie
w leczeniu zaparæ i dolegliwoci jelit. W 1871 r. rodzina Lobkowitz uruchomi³a
rozlewniê wody w Zajeèicach (niemiecka nazwa wsi Seidschitz)37.
Dziesi¹ty rodzaj znakowanych butelek, to okr¹g³a sygnatura z centralnie
umieszczonymi w dwóch rzêdach trzema poro¿ami jeleni (w dolnym jeden wieniec, w górnym dwa), w otoku z napisem: MARIENBAD. Pod sygnatur¹ na
brzucu odciniêto literê A. W opisywanym zespole rozpoznano dwa fragmenty sygnatur zaliczonych do rodzaju dziesi¹tego. Na jednym zachowa³a siê po³owa sygnatury bardzo s³abo czytelna z poro¿ami jeleni i napisem w otoku:
M[…]AAD (ryc. 3:1). W s³owie MARIENBAD, zamiast litery B wystêpuje litera A, co mo¿e potwierdzaæ wczeniejsze przypuszczenia, ¿e wykonuj¹cy stemple nie znali sztuki czytania i pisania. Na drugim fragmencie zachowa³o siê jedno poro¿e jelenia i czêæ napisu w otoku […]RI[…]D[…]. W takich
butelkach w 2. po³owie XIX w. na Ostrów Tumski przywieziono wodê mineraln¹ z czeskiego kurortu Mariánské Láznì (niem. Marienbad), po³o¿onego w kraju
karlowarskim. W staro¿ytnoci by³ to obszar zabagniony i niezamieszkany. Od
XII w. teren ten nale¿a³ do premonstratensów (norbertanów) z pobliskiego miasta Teplá. ród³a i bagna przez wieki interesowa³y miejscowych ludzi, zakonnicy próbowali pozyskiwaæ sól, a wród mieszkañców okolicznych wiosek kr¹¿y³y
pog³oski o uzdrowiskowej mocy bagien. Dopiero pod koniec XVIII w. klasztorny lekarz Josef Jan Nehr przekona³ przeora do wybudowania pierwszych ³ani.
Miejsce to nazwano na czeæ cesarzowej Marii Teresy Marienbad. Na pocz¹tku
XIX w. ³anie znacznie rozbudowano, rozpoczynaj¹c eksport wody mineralnej
w butelkach kamionkowych sygnowanych trzema poro¿ami z herbu miasta Teplá w otoku z napisem: MARIENBAD. W 1818 r. Marienbad zyska³o status
37

A. Heege, Steinzeug in Schweiz, s. 72.
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uzdrowiska. Odwiedzane by³o przez europejskich monarchów i artystów, m.in.
przez króla Wielkiej Brytanii Edwarda VII, niemieckiego poetê Johanna Wolfganga Goethego i Fryderyka Chopina, który w 1836 r. odwiedzi³ przebywaj¹c¹
w uzdrowisku Mariê Wodziñsk¹38.
Mariañskie £anie na pocz¹tku XX w. by³y bardzo popularne w Polsce. Na
terenie uzdrowiska dzia³a³ Klub Polski. W 1932 r. z Warszawy trzy razy w tygodniu kursowa³y bezporednie poci¹gi do Marienbad, a podró¿ taka trwa³a 20
godzin. Picie wody z mariañskich ³ani zalecano na: choroby serca, mia¿d¿ycê,
cukrzycê, podagrê, nadcinienie, dolegliwoci trawienne, wzdêcia, hemoroidy,
kamienie nerkowe, reumatyzm i choroby kobiece39.
Dziêki zachowanym na fragmentach butelek kamionkowych sygnaturom
mo¿na stwierdziæ, ¿e w XIX w. mieszkañcy poznañskiej wyspy pili wody mineralne ze róde³ zlokalizowanych na terenie dzisiejszych Niemiec (Bad Kissingen,
Niederselters, Bad Friedrichshall, Bad Ems) i Czech (Bylany/Malé Bøezno, Frantikovy Láznì, Bilina, Zajeèic, Mariánské Láznì; ryc. 4).

*
Przy kociele NMP znaleziono równie¿ butelkê szklan¹ z sygnatur¹, która
wiadczy o tym, ¿e sprowadzano tak¿e wodê mineraln¹ w tego typu pojemnikach, miêdzy innymi ze Szczawna-Zdroju, po³o¿onego na Dolnym l¹sku40.
Od wieków na wyspie katedralnej mieszkaj¹ osoby duchowne i zakonne. Tu
mieszcz¹ siê najwa¿niejsze instytucje archidiecezji poznañskiej, w zwi¹zku z tym
mo¿na domniemywaæ, ¿e zwykle niesmaczne wody mineralne pili lecz¹cy siê
ksiê¿a. Byæ mo¿e zbiór butelek odkrytych w mietnisku nale¿y ³¹czyæ z jedn¹
tylko osob¹, najprawdopodobniej mieszkaj¹c¹ w XIX w. w kanonii zlokalizowanej po pó³nocnej stronie kocio³a NMP.
W po³owie XIX w. mieszkañcy Ostrowa Tumskiego wody mineralne mogli
nabyæ w butelkach kamionkowych w poznañskim sklepie na ulicy Zamkowej 5.
Ów sklep, nale¿¹cy do firmy K. Obrêbowicz i Spó³ka, rednio co miesi¹c reklamowa³ nadsy³ki wie¿ych wód mineralnych w „Gazecie Polskiej”41.

*
B. Brinkmann, Der Mineralwasserversand in Steinzeugflaschen, VI. Marienbad, „Der Mineralbrunnen” 3 (1986).
39
Przewodnik po Marienbad, Egerland 1932.
40
N. Racek, Sygnatury na butelkach szklanych z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, (maszynopis pracy magisterskiej w IP U AM w Poznaniu), 2010, s. 48, tabl. VI.
41
„Gazeta Polska” 1849, 23 maj, nr 116, s. 4.; „Gazeta Polska” 1849, 20 czerwca, nr 138, s. 4.
38
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Ryc. 4. Poznañ, Ostrów Tumski. Miejscowoci uzdrowiskowe, z których lecznicze wody
mineralne dociera³y do Poznania (oprac. A. Kowalczyk)

W stolicy Wielkopolski ju¿ w XVIII w. pito lecznicze wody mineralne. Potwierdzaj¹ to informacje zawarte w inwentarzu pomiertnym z lat 1758-1764, po
kupcu Tomaszu Jagwitzu, w którym odnotowano 80 dzbanków od wody zelcerskich à gr 4 – z³ 10 gr 2042. Podkreliæ nale¿y, ¿e wartoæ jednego pustego dzbana po wodzie selcerskiej wynosi³a wówczas 4 grosze. Najprawdopodobniej cena
butelki z wod¹ by³a znacznie wy¿sza. W tym czasie za dzban fajansowy do kawy
czy imbryczek czêstochowski (pojemniki bez elementów cynowych) trzeba by³o
zap³aciæ 12-18 groszy43.
Wiêkszoæ zarejestrowanych na Ostrowie Tumskim u³amków butelek kamionkowych datowanych jest na XIX w. Wówczas nast¹pi³ znacz¹cy rozwój
kurortów uzdrowiskowych przy leczniczych wodach mineralnych. Wyjazdy do
wód sta³y siê bardzo modnym sposobem spêdzania wakacji. Ich w³aciwoci
medyczne stwarza³y popyt na tego typu towar na ca³ym wiecie. Zatem nie dziJ. Burszta, C. £uczak, Inwentarze mieszczañskie z wieku XVII z ksi¹g miejskich i grodzkich
Poznania, t. I, Poznañ 1962, s. 427.
43
J. Burszta, C. £uczak, Inwentarze mieszczañskie z ksi¹g miejskich i grodzkich Poznania,
t. II, (1759-1793), Poznañ 1965, s. 139, 220.
42
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wi, ¿e tak¿e mieszkañcy wyspy katedralnej chêtnie korzystali z niemieckich
i czeskich wód leczniczych, które cieszy³y siê du¿¹ popularnoci¹ równie¿ na terenie lewobrze¿nego miasta.
SUMMARY
The drinking of mineral waters at Ostrów Tumski in Poznañ is evidenced by fragments of
stoneware bottles with preserved signatures  findings registered during archaeological excavations.
Most of the discovered fragments come from 19th century bottles. Only about a dozen items
represent containers from the 18th century  a majority of those are probably pieces of seltzer water
bottles. In the 19th century the inhabitants of this island in Poznañ drank mineral waters from springs
located on the territory of todays Germany (Bad Kissingen, Niederselters, Bad Friedrichshall, Bad
Ems) and Czechia (Bylany/Malé Bøezno, Frantikovy Láznì, Bilina, Zajeèic, Mariánské Láznì).

Key words
stoneware bottles, signatures on containers, mineral water, Ostrów Tumski in Poznañ
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BOLES£AWA KRZYLAK
Wojewódzki Urz¹d Ochrony Zabytków w Poznaniu

Koció³ w. Jana Ewangelisty w Bralinie1.
Przyczynek do dziejów ewangelickiej architektury sakralnej
na pograniczu l¹sko-wielkopolskim
The Church of St. John the Evangelist in Bralin. A Contribution to the History
of Evangelical Sacral Architecture at the Silesian-Greater Poland Border

Wykazuj¹cy siê metryk¹ redniowieczn¹ Bralin powsta³ na pograniczu l¹sko-wielkopolskim, w odleg³oci kilkunastu kilometrów od Sycowa i kilku kilometrów od Kêpna, na skrzy¿owaniu szlaków handlowych ³¹cz¹cych Wroc³aw
z Kaliszem i Toruniem oraz jego odga³êzieniem wiod¹cym przez Kêpno do Krakowa. Od 1526 r. ziemia sycowska wraz z ca³ym Dolnym l¹skiem nale¿a³a do
austriackiej monarchii habsburskiej, od 1741 r. znalaz³a siê na obszarze pañstwa
pruskiego, a od 1871 r. w Rzeszy Niemieckiej. Po wejciu w ¿ycie traktatu wersalskiego dosz³o do podzia³u powiatu sycowskiego, w wyniku którego Bralin
wraz z oddzielon¹ czêci¹ wschodni¹ zosta³ w 1920 r. przy³¹czony do Polski, do
województwa poznañskiego i powiatu kêpiñskiego (wyodrêbnionego w 1887 r.
z ostrzeszowskiego).
Koció³ ewangelicki pw. w. Jana Ewangelisty jest usytuowany w centrum
historycznego uk³adu urbanistycznego, porodku rynku. Z przekazów ród³owych wiemy, ¿e powsta³ na miejscu szko³y ewangelickiej, która z kolei stanê³a
na miejscu ratusza spalonego podczas po¿aru miasta w 1807 r. Ewangelicka
wi¹tynia powsta³a (w latach 1866-1867), w czasie, kiedy w miasteczku dominuj¹c¹ budowl¹ by³ katolicki koció³ parafialny pw. w. Anny z wysok¹ wie¿¹.
1
Poni¿szy tekst powsta³ na podstawie studium historyczno-architektoniczno-konserwatorskiego pt. Ewangelicki koció³ w Bralinie, napisanego przez Boles³awê Krzylak w 2008 r. na zlecenie
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (maszynopis w Archiwum Konserwatora).
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Wraz z pojawieniem siê smuk³ej sylwetki budowli ewangelickiej panorama miasteczka wzbogaci³a siê o drug¹ dominantê widoczn¹ zarówno od wschodu, jak
i zachodu.
Charakterystyczn¹ cech¹ ewangelickiej spo³ecznoci w Bralinie by³o to, ¿e
w po³owie wieku XIX mówi³a wy³¹cznie po polsku i nie ulega³a germanizacji.
Do pierwszych lat XX w. w kociele ewangelickim odbywa³y siê oddzielne nabo¿eñstwa polsko- i niemieckojêzyczne2. Mo¿e w³anie ten fakt t³umaczy brak
we wnêtrzu cytatów z Pisma wiêtego, które z du¿ym upodobaniem umieszczano na ³uku têczowym. Bardzo czêsto (m.in. w Kopanicy k. Wolsztyna) w tym
miejscu widnia³ fragment wersetu z Listu w. Paw³a do Hebrajczyków w jêzyku
niemieckim, Jezus Chrystus wczoraj i dzi; ten sam i na wieki.
Tradycja ewangelickiej parafii w Bralinie siêga³a czasów reformacji, która na
ca³ej ziemi sycowskiej pojawi³a siê za spraw¹ Joachima von Maltzan, pana stanowego w latach 1529-15563. Do nauki Lutra przekona³ siê ju¿ w latach 30. wieku XVI, ale konfesjê katolick¹ zamieni³ na protestanck¹ dopiero w 1549 r. Kocielne nowoci na ziemi sycowskiej przyjê³y siê jednak dopiero za czasów jego
syna, Hansa Bernarda, kiedy poddani, zgodnie z zasad¹ cujus regio eius religio,
musieli przyj¹æ wiarê w³aciciela dóbr. Prawdopodobnie w³anie Hansowi Bernardowi von Maltzan mo¿na przypisaæ oddanie wi¹tyni katolickiej w Bralinie
w rêce protestantów, do których przypuszczalnie przyje¿d¿a³ kaznodzieja z Sycowa. Pierwszym pastorem, który pozosta³ w Sycowie do 1564 r., by³ Georg
Roth. W miecie tym powsta³y dwie gminy ewangelickie  polska i niemiecka.
Liczniejsza, niemiecka, otrzyma³a wiêkszy koció³ pw. w. w. Piotra i Paw³a,
mniejszy koció³ w. Micha³a nale¿a³ do gminy polskiej.
Abraham III von Dohna, wywodzi³ siê z rodziny protestanckiej z Chróciny
k. Góry l¹skiej, a po kupnie Sycowa zapocz¹tkowa³ sycowskie odga³êzienie
rodu. Ju¿ jego pradziadek, Christoph von Dohna, by³ zwolennikiem nauki Lutra,
dlatego pierwszy pastor w Chrócinie pojawi³ siê ju¿ oko³o 1530 r., natomiast
dziadek, Casper, dokona³ adaptacji tamtejszego kocio³a katolickiego do potrzeb
gminy ewangelickiej. Abraham von Dohna by³ cz³owiekiem wykszta³conym,
anga¿owa³ siê w s³u¿bê publiczn¹, dzia³a³ w cesarskiej dyplomacji, wiele podró¿owa³ po Europie, m³odoæ spêdzi³ w Polsce. Prawdopodobnie podró¿ do Jerozolimy, któr¹ odby³ wraz z Krzysztofem Radziwi³³em w roku 1583, przyczyni³a
Problemy narodowociowe by³y przedmiotem badañ Jadwigi Domaga³y, m.in.: Polacy
w powiecie sycowskim w XIX i pocz¹tkach XX. Nie tylko wed³ug oficjalnych spisów ludnoci, Dolny l¹sk 3 (1996), s. 130-138.
3
Ewangelicki koció³ w Bralinie nie by³ przedmiotem odrêbnych, szczegó³owych badañ. Brak
ten czêciowo rekompensuje praca ród³owa: J. Franzkowski, Geschichte der freien Standesherrschaft, der Stadt und landrätlichen Kreises Gross Wartenberg, Gross Wartenberg 1912. Korzysta³am równie¿ z monografii Sycowa autorstwa: T. Kulak, W. Mrozowicz, Syców i okolice. Od czasów najdawniejszych po wspó³czesnoæ, Wroc³aw  Syców 2000.
2
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siê do tego, ¿e wybra³ konfesjê katolick¹. Równoczenie by³ zwolennikiem tolerancji religijnej, pomimo ¿e w sycowskim pañstwie stanowym utrzymanie jej
napotyka³o na przeszkody. Po objêciu pañstwa stanowego, ju¿ w roku 1592 zdecydowa³ o przywróceniu katolikom kocio³ów w Sycowie i Bralinie, co nie znalaz³o uznania protestanckich mieszkañców, a nawet spotka³o siê z ich sprzeciwem. W Bralinie powsta³y nawet grone niepokoje, które musia³a wyjaniaæ
królewska komisja. Protestantom sycowskim natomiast zagwarantowa³ wolnoæ
wyznania w piêciopunktowym dokumencie z 14 listopada 1592 r. W pimie
wydanym w roku nastêpnym stwierdzi³ m.in.: po wieczne czasy nauka i konfesja
augsburska w tym moim sycowskim wolnym pañstwie stanowym publicznie
w kocio³ach na wsi i w miecie ma i mo¿e byæ g³oszona4.
Wojna trzydziestoletnia potwierdzi³a rekatolizacjê kocio³ów przejêtych
uprzednio przez protestantów. Ju¿ jednak w 1633 r., po zdobyciu Sycowa przez
wojska saskie i mierci pana stanowego Carla Hannibala von Dohna, stany pañstwa sycowskiego odebra³y katolikom wszystkie kocio³y a duchownych katolickich przepêdzono. Sytuacja ta trwa³a do 1637 r. Wtedy równie¿ koció³ katolicki w Bralinie ponownie przejciowo znalaz³ siê w rêkach protestantów.
Kolejna zmiana sytuacji nast¹pi³a po, koñcz¹cym wojnê trzydziestoletni¹,
pokoju westfalskim w 1648 r., który nakazywa³ zwrot kocio³ów katolikom.
W zwi¹zku z oporami ze strony duchownych oraz wieckich patronów i wiernych duchowni katoliccy powrócili jednak dopiero w 1654 r. Odtworzony katolicki dekanat sycowski obejmowa³: Syców, Bralin, Trêbaczów, Turkowy, Domas³ów, M¹koszyce, Dro³towice, Dzies³awice i Szczodrów. Na podstawie decyzji
pokoju westfalskiego w rêce katolików przesz³y tak¿e kocio³y wiejskie, ludnoæ
protestancka zosta³a podporz¹dkowana proboszczom katolickim, a na swoje nabo¿eñstwa mog³a uczêszczaæ poza obszarem sycowskiego pañstwa stanowego.
By³ to okres, w którym sporo l¹skich protestantów ucieka³o do Polski, nie
tylko do pobliskiego Kêpna, ale te¿ do Ostrzeszowa czy Odolanowa. Z Bralina
najbli¿ej by³o do Kêpna, gdzie powsta³a najstarsza gmina ewangelicka w po³udniowej Wielkopolsce. Tamtejszy koció³ zosta³ zbudowany w 1661 r., znacznie
wczeniej ni¿ katolicki. W roku 1666 wizytator parafii w Miliczu pisa³ m.in., ¿e
tamtejsi protestanci sprzedawszy swe domy, uciekali do Polski, do miejscowoci
Kêpno, gdzie istnieje miasto przez tych zbiegów zbudowane5.
Korzystna zmiana po³o¿enia protestantów nast¹pi³a w momencie nabycia
sycowskiego pañstwa stanowego przez ewangelika reformowanego Ernsta JohanJ. Franzkowski, Geschichte der freien Standesherrschaft, s. 374, zu ewigen Zeiten solche
Augsburgische Lehre und Confession in dieser meiner Freyen Herrschaft Wartenberg öffentlich in
Kirchen auf dem Lande und in der Stadt gepredigt werden soll und mag. T³umaczenie za T. Kulak,
W. Mrozowicz, Syców i okolice, s. 67-68.
5
J. Kurzawa, S. Nawrocki, Dzieje Kêpna, Warszawa – Poznañ 1978, s. 21.
4
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na von Birona w roku 1734. Dziêki niemu oraz na podstawie zgody cesarza Karola VI z dnia 5 wrzenia 1735 r. dyrektor dóbr sycowskich Johann Georg Praetorius doprowadzi³ do budowy nowej kaplicy w lewym skrzydle zamku sycowskiego, na miejscu dawnej wozowni. Kaplica, powiêcona 4 listopada 1736 r.,
otrzyma³a wezwanie w. Jana. Dzwon wisz¹cy na dzwonnicy kaplicy zawiera³
napis (Bironii Vartenberga dat Caesari, & quae sunt Dei Deo): Syców Birona
daje cesarzowi co jest cesarskie, a co Boskie – Bogu. Kaplica, nazywana zamkow¹, wkrótce zosta³a podniesiona do rangi kocio³a parafialnego, który móg³ s³u¿yæ równie¿ protestantom Bralina.
Proewangelicka orientacja rz¹du pruskiego sprawi³a, ¿e po objêciu w³adzy
przez króla Fryderyka II ewangelicy w Bralinie otrzymali do dyspozycji Bethaus
w Dro¿kach, w powiecie namys³owskim, ufundowany przez tamtejszego w³aciciela von Prittwitza. Nadzieje na pozyskanie w³asnego domu modlitwy pojawi³y
siê w Bralinie z chwil¹ przeniesienia regimentu husarów po po¿arze Sycowa
w 1742 r. Wojsko otrzyma³o pastora polowego, który przez kilka tygodni odprawia³ tak¿e nabo¿eñstwa dla mieszkañców miasta. Na powstanie kocio³a w Bralinie liczyli wówczas równie¿ ewangelicy z pobliskiego Kêpna, których pozbawiono kocio³a po 1717 r., kiedy tzw. sejm niemy zdecydowa³ o zniszczeniu
wszystkich zborów powsta³ych po 1632 r. Jednak po odbudowie Sycowa i powrocie wojska do swego wczeniejszego garnizonu braliñscy ewangelicy zostali przy³¹czeni do kocio³a zamkowego w Sycowie. Mogli równie¿ chodziæ do Kêpna
i korzystaæ z kolejnego domu modlitwy, który uda³o siê tamtejszym protestantom
stworzyæ w zaadaptowanej stodole, do której przyje¿d¿a³ kaznodzieja z Sycowa 
Jan Wenzel Sassadius. Od 1779 r. mogli korzystaæ z nowego kocio³a zbudowanego dziêki tamtejszemu dziedzicowi Adamowi Kromno – Piotrowskiemu.
Przygraniczne po³o¿enie dawnego powiatu sycowskiego sprawia³o, ¿e mieszka³a tam ludnoæ polsko- i niemieckojêzyczna. W roku 1786 F.A. Zimmermann
pisa³ o mieszkañcach ziemi sycowskiej: mówi¹ w czêci po niemiecku, w czêci
po polsku, który to jêzyk ci¹gle jeszcze jest ulubionym, tak¿e tych, którzy potrafi¹
mówiæ po niemiecku oraz w innym miejscu: mówi siê po niemiecku i po polsku,
ale tym ostatnim jêzykiem wiêcej ni¿ pierwszym, poniewa¿ tylko nieliczni po niemiecku potrafi¹ mówiæ, chêtniej w jêzyku polskim rozmawiaj¹6. Dzieci uczêszcza³y do szkó³ parafialnych, dlatego liczba szkó³ ewangelickich by³a niewielka.
W ramach polityki germanizacyjnej Fryderyk II w roku 1764, specjalnie dla
powiatów na prawym brzegu Odry, w których dominowa³a ludnoæ polska, wyda³ dokument nakazuj¹cy przymus szkolny oraz nauczanie w jêzyku niemieckim
w ewangelickich i katolickich szko³ach wiejskich. Proboszczami mieli byæ tylko
ksiê¿a znaj¹cy jêzyk niemiecki, a w sycowskim dominium nie wolno by³o zatrudniaæ pracowników nieznaj¹cych jêzyka niemieckiego.
6

T. Kulak, W. Mrozowicz, Syców i okolice.
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Wczeniej przed królewskim zarz¹dzeniem, wiosn¹ 1760 r. pastor z Sycowa,
dzia³aj¹c w imieniu konsystorza, zarz¹dzi³ w Bralinie naukê szkoln¹, jak cytowa³ Franzkowski: aby ewangelickie dzieci nie potrzebowa³y chodziæ do szko³y
katolickiej. Do prowadzenia nauki zatrudni³ miejscowego stolarza Michaela Mischke, który udostêpni³ do tego celu w³asny dom. Uczniów by³o tylko 13. Nadzór
nad nauczaniem powierzono cz³onkowi rady Quakuliñskiemu. Mischke mia³
otrzymywaæ 6,5 srebrnych groszy tygodniowo. Móg³ zgodziæ siê na to niewielkie wynagrodzenie, poniewa¿ zarabia³ jeszcze na dozorze braliñsk¹ fili¹ królewskiego urzêdu celnego. Na wniosek pastora szko³a mia³a byæ utrzymywana przez
ca³¹ spo³ecznoæ ewangelick¹. Ka¿da z 15 mieszczañskich rodzin ewangelickich
mia³a p³aciæ roczn¹ sk³adkê w wysokoci 20 sr. groszy, gospodarze mieli oddawaæ odpowiedni¹ liczbê korców ziarna, dziedzic niezbêdne drewno na opa³, nauczyciel ponadto mia³ byæ zwolniony z obowi¹zkowych prac na rzecz dziedzica.
Prawdopodobnie zarz¹dzenie to nie dotar³o do wszystkich, poniewa¿ wiêkszoæ
ewangelickich dzieci nadal uczêszcza³a do szko³y katolickiej prowadzonej przez
organistê. Po trzech latach Mischke zrezygnowa³ z bycia nauczycielem.
Wed³ug pierwszego monografisty Bralina, miejscowego rolnika, H. Rybarka7 szko³ê protestanck¹ pobudowano w roku 1774 i to w tem miejscu, gdzie obecnie znajduje siê koció³ protestancki. J. Franzkowski natomiast przekaza³ nam
wiadomoæ pe³niejsz¹, ¿e dopiero ok. 1790 r. powsta³a szko³a w³aciwa, czyli
z nauczycielem, w przyziemiu ratusza, w pomieszczeniu, które wczeniej s³u¿y³o jako przechowalnia sprzêtu przeciwpo¿arowego. W tym miejscu dzia³a³a krótko, poniewa¿ w po¿arze 1807 r., który zniszczy³ niemal ca³e miasto, sp³on¹³ tak¿e ratusz. W zwi¹zku z tym ksi¹¿ê Gustaw Calikst Biron przeznaczy³ na cele
szkolne pomieszczenie w jednym z budynków dominialnych. Pierwszym nauczycielem w Bralinie by³ Thomas Storch8. Nowy budynek szkolny, powsta³y,
jak twierdzi Franzkowski, po po¿arze 1807 r. a przed rokiem 1816, zbudowano
najprawdopodobniej na miejscu wczeniejszego ratusza.
Od 1825 r. ewangelicy powiatów sycowskiego i namys³owskiego podlegali
superintendentowi namys³owsko-sycowskiemu urzêduj¹cemu w Namys³owie,
natomiast ewangelicka diecezja sycowska zosta³a wyodrêbniona dopiero w 1871 r.
Pod koniec lat 20. wieku XIX w Bralinie nadal przewa¿ali katolicy, na 1016
mieszkañców by³o tylko 228 ewangelików. Inna sytuacja by³a we wsi braliñskiej,
gdzie wród 107 mieszkañców 45 by³o ewangelikami. Nadal przypisani byli do
kocio³ów w miecie powiatowym oraz w Kêpnie9. D¹¿enie ewangelików bra7
H. Rybark, Bralin, Kêpno 1936. Bezp³atny dodatek do Nowego Przyjaciela Ludu. Zob.
tak¿e reprint: H. Rybark, Bralin, z pos³owiem J. Kuropki i F. Lenorta Hanys Rybark po siedemdziesiêciu latach, Poznañ 2009.
8
Kolejni nauczyciele (wed³ug Franzkowskiego): Johann Igel do 1816 r., Johann Karl Pohl do
1850 r., Karl Ringeltaube do 1868 r., Gustaw Christian do 1911 r.
9
I.G. Knie, I.M.L. Melcher, Geographische Beschreibung von Schlesien preußischen Ant-

160

BOLES£AWA KRZYLAK

liñskich do posiadania w³asnego kocio³a zaczê³o siê urzeczywistniaæ dopiero
w 1855 r., kiedy nadworny kaznodzieja z Sycowa zezwoli³ na odprawianie comiesiêcznych nabo¿eñstw w jêzyku polskim i niemieckim. W tym celu na koszt
gminy i przy wsparciu patrona ksiêcia Caliksta Birona w szkole ewangelickiej
stworzono pomieszczenie na nabo¿eñstwa tzw. Betsaal. Wnêtrze wyposa¿ono
w ambonê, o³tarz, ³awki, a Biron podarowa³ pozytyw.
Rozwi¹zanie to traktowano jako tymczasowe, poniewa¿ ju¿ 4 czerwca 1856 r.
Ewangelicka Naczelna Rada Kocielna w Berlinie wyrazi³a zgodê na utworzenie
w Bralinie wikariatu podlegaj¹cego bezporednio parafii w Sycowie. Wikariat
mia³ obejmowaæ tak¿e okoliczne miejscowoci, ³¹cznie oko³o 500 cz³onków. We
wrzeniu tego roku superintendent Peisker wprowadzi³ na urz¹d administratora
wikariatu dotychczasowego drugiego duchownego w Sycowie  Gottlieba Erdmanna Juliusa Pogantke. Od gminy otrzyma³ mieszkanie z ogrzewaniem i 23 talary rocznie, od ksiêcia Birona 24 talary. Z funduszu na biedne kocio³y na utrzymanie wikariatu przeznaczono 240 talarów, z czego pastor z Sycowa, jako
proboszcz tytu³em rekompensaty za spowied i chrzciny otrzymywa³ 35 talarów
rocznie. W sk³ad kolegium kocielnego weszli: dzier¿awca domeny ksi¹¿êcej 
porucznik Benno Rothe i ³awnik s¹dowy Gottlieb Hoffmann ze wsi Bralin. Ju¿
w styczniu 1857 r. prezydent Ewangelickiej Naczelnej Rady Kocielnej prosi³
ksiêcia Calixta Birona, aby przeznaczy³ grunt pod budowê kocio³a i za³o¿enie
cmentarza. Najprawdopodobniej ksi¹¿ê wskaza³ dzia³kê na rynku, na której sta³a
szko³a z sal¹ modlitw. Teren cmentarza wyznaczy³ prawdopodobnie znacznie
póniej, poniewa¿ za³o¿ono go dopiero w 1886 r. Do tej pory ewangelicy u¿ywali pó³nocnej czêci cmentarza katolickiego.
Jak wynika z korespondencji wikariusza Pogantke z roku 1859, ewangelicy
posiadali w miecie na rynku wspomnian¹ szko³ê oraz dwie ma³e dzia³ki przy
wschodniej pierzei rynku10. Pogantke nie znalaz³ placu, na którym mo¿na by³oby
pomieciæ koció³, szko³ê i pastorówkê, natomiast zaoferowano mu dwie dzia³ki
przyrynkowe w pierzei po³udniowej, nale¿¹ce do cz³onków gminy, oraz grunt
dodatkowy przekazany przez dominium11. Jedn¹ z dzia³ek by³a w³anie zabudowana posesja z istniej¹c¹ obecnie pastorówk¹, wówczas oznaczon¹ nr 18, któr¹
zakupiono od Friedricha. Drug¹ przyleg³¹, oznaczon¹ nr 19, zakupiono od spadkobierców Józefa Kokota w sierpniu 1859 r.12 Podobnie jak na s¹siedniej, znajdowa³ siê tutaj budynek mieszkalny i dwa gospodarcze. Do nabytej nieruchomoci nale¿a³y jeszcze pó³ huby pola z ³¹k¹ oraz sad przy obecnej ulicy B³otnej.
heils, der Grafschaft Glatz und der preußischen Markgrafschaft Ober-Lausitz / 2,1: Beschreibung
sämmtlicher Städte und Marktflecken, Breslau 1829, s. 63.
10
Archiwum Pañstwowe w Poznaniu (dalej APP) Angelegenheiten der evangelischen Kirche
in Bralin, vol. III (1861-1865), sygn. KE 3798 (b.p.).
11
APP KE 3798.
12
APP KE 3799.
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W padzierniku 1859 r. do Bralina przyby³, na miejsce przeniesionego do
Sycowa Pogantke, wikary Carl Lang i najprawdopodobniej zamieszka³ w domu
mieszkalnym pod nr 18, który przygotowano zapewne tylko niezbêdnymi pracami renowacyjnymi.

W marcu 1861 r. Ewangelicka Rada Naczelna w Berlinie przy okazji akceptacji rocznego sprawozdania wikariusza Langa nakaza³a wroc³awskiemu konsystorzowi przygotowanie projektu i kosztorysu budowlanego kocio³a w Bralinie,
poniewa¿ uzna³a tê budowê za piln¹13.
Wroc³awski Królewski Konsystorz 13 lutego 1862 r. wyda³ pierwsze owiadczenie, ¿e zamierza powo³aæ ewangelick¹ parafiê w Bralinie, która mia³a obejmowaæ: miasto Bralin, dominium i wie Bralin, Chojêcin z folwarkami, dominium i wie Nasale, wie Mnichowo, Turkowy, Golê z Lipnikami, Wielki i Ma³y
Tabor, Czermin oraz folwark Sorge14. W zwi¹zku z t¹ decyzj¹ postanowiono równie¿ o w³¹czeniu do nowo utworzonej parafii kilku szkó³ z parafii Kêpno (SzklarAPP Angelegenheiten der evangelischen Kirchen in Bralin, vol. II (1859-1861), sygn. KE
3797 (b.p.).
14
APP KE 3798.
13
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ka, Borek, Mielêcin). Do przekszta³cenia wikariatu w parafiê jeszcze w ci¹gu
kilku najbli¿szych lat nie dosz³o, byæ mo¿e, z powodu ma³ej liczby zdeklarowanych luteran. Sporz¹dzony w tym samym roku spis ewangelików, którzy mieli
partycypowaæ w utrzymaniu parafii, obejmowa³ 124 osoby, w tym: z samego
miasta 72 osoby, z dominium osiem, ze wsi osiem, a pozostali byli z innych miejscowoci. W zestawieniu tym z Bralina znaleli siê m.in.: nauczyciel Karl Ringeltaube, w³aciciel gospody Julius Albrecht, rzenik Gustaw Teichert. Z dominium: Benno Rothe porucznik i g³ówny dzier¿awca dominialny oraz patron
kocielny, Julius Rothe dzier¿awca folwarku, wójt Johan Herbrich, w³aciciel
Nasadel  Moritz von Pritwitz oraz oczywicie C. Lang  zarz¹dca wikariatu.
Koció³ w Bralinie mia³ byæ budowany ca³kowicie z funduszów pochodz¹cych z kolekt jako koció³ wotywny (Votivkirche)15. W maju 1863 r. konsystorz
informowa³ Ewangelick¹ Naczeln¹ Radê Kocieln¹, ¿e wyda³ odpowiednie zarz¹dzenie, w wyniku którego prowadzi siê prace projektowe nad kocio³em przeznaczonym na 400 miejsc siedz¹cych na ogóln¹ kwotê 6800 talarów. Ksi¹¿ê Biron zobowi¹za³ siê dostarczyæ drewno budowlane, a Fundacja Gustawa Adolfa
podarowaæ dzwon (odlany przez Richtera z Olenicy).
Kosztorys wstêpny dla nowego kocio³a ewangelickiego w miecie Bralin, pow.
Syców datowany 4 marca 1863 r. opracowa³ Maurermeister Hesse z Sycowa16. Projekt przewidywa³ budynek na rzucie prostok¹ta o wymiarach oko³o 20 × 15 m
i wysokoci w wietle oko³o 9 m. O³tarz mia³ byæ od wschodu w apsydzie, a po
jego prawej stronie zakrystia, przy wschodniej cianie jeszcze wie¿a, w której
wejcie do wnêtrza i na chór organowy. Miejsca siedz¹ce we wnêtrzu mia³y byæ
rozmieszczone po obu stronach g³ównego ganku prowadz¹cego od drzwi wejciowych do o³tarza. Przewidziano fundamenty budowli z kamieni polnych, mury
lateralne ceglane utrzymane w Rohbau, dachy ceramiczne z wyj¹tkiem wie¿y
i apsydy, gdzie mia³a byæ blacha, apsyda sklepiona. By³ to projekt kocio³a z 400
miejscami siedz¹cymi i 100 stoj¹cymi, na kwotê 6800 talarów. Ju¿ jednak
w sierpniu, podczas komisyjnej kontroli i wizji lokalnej na miejscu okaza³o siê,
¿e plac budowy w dokumentacji mia³ szerokoæ 112 stóp, podczas gdy w rzeczywistoci 102 stopy. B³¹d mistrza budowlanego spowodowa³ koniecznoæ zmiany
projektu, jak przewidywa³ wikary, nawet ze zmian¹ orientacji, czyli z o³tarzem
od po³udnia. Ostateczny projekt i kosztorys, wykonany przez tego samego autora z dat¹ 25 stycznia 1864 r.17, znacznie odbieg³ od wersji pierwotnej, co potwierdzaj¹ oglêdziny budowli istniej¹cej.
W ostatecznej wersji projektu, której niestety nie znamy, na wniosek z 1866 r.
ksiêcia Calixta Birona wprowadzano kolejne korekty. Skrytykowa³ m.in. wiel15
16
17

APP KE 3798.
APP KE 3798.
J. Franzkowski, Geschichte der freien Standesherrschaft.
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koæ wie¿y, w której by³o zbyt ma³o miejsca na dzwony. Nie zgodzi³ siê na wprowadzenie do wnêtrza empor w póniejszym etapie, co musia³o mieæ wp³yw na
wzrost kosztów budowy. Proponowa³ podwy¿szenie dachu, skorygowa³ formê
przeszklenia okien, proponuj¹c o³owiane szprosy pod k¹tem prostym. Analiza
istniej¹cej architektury wskazuje, ¿e empory by³y wprowadzone w pierwszym
etapie prac budowlanych, co pozwala przypuszczaæ, ¿e pozosta³e uwagi Birona
zosta³y tak¿e uwzglêdnione.
Kamieñ wêgielny pod budowê kocio³a po³o¿ono 2 lipca 1866 r., kiedy od
roku nowym pastorem by³ Franz Reinhold Mevius. Prace budowlane prowadzi³
mistrz budowlany z Sycowa nazwiskiem Sckiese. Dnia 18 padziernika 1867 r.
zosta³o osadzone zwieñczenie he³mu wie¿y, natomiast 30 grudnia tego roku generalny superintendent Erdmann uroczycie powiêci³ koció³. Na ¿yczenie ksiêcia Calixta Birona otrzyma³ wezwanie w. Jana Ewangelisty. Tytu³ ten mia³ zapewne upamiêtniaæ Ernsta Jana, który w 1734 r. kupi³ stanowe pañstwo Syców.
wiêty Jan by³ ju¿ patronem pierwszej kaplicy na zamku sycowskim. Równie¿
syn Jana, Piotr, na czeæ ojca i dla upamiêtnienia swego imienia jako fundatora,
aposto³om Janowi i Piotrowi powiêci³ nowy koció³ ewangelicki w Sycowie
w 1789 r.
Dla ewangelickiej spo³ecznoci w Bralinie szczególne znaczenie mia³a data
1 stycznia 1875 r., oznacza³a bowiem podniesienie wikariatu do rangi samodzielnej parafii. Wtedy dopiero, czyli w lipcu tego roku, mo¿na by³o przenieæ prawo
w³asnoci gruntów kocielnych z budynkami na parafiê. Powo³ano radê gminy
i jej zarz¹d. Jeszcze przed powiêceniem kocio³a do Bralina przyby³ drugi duchowny, licz¹cy 54 lata Gottlieb Guschall18, który uczy³ siê we Wroc³awiu i Halle, zna³ wiêc jêzyk niemiecki i polski. Superintendet wizytuj¹cy koció³ w roku
1878 stwierdzi³, ¿e gmina jest w wiêkszej czêci polska i dlatego odbywaj¹ siê
dwa niedzielne nabo¿eñstwa  pierwsze w jêzyku polskim o godz. 8 rano i drugie w jêzyku niemieckim o godz. 10. Uroczyste nabo¿eñstwa wizytacyjne równie¿ odbywaj¹ siê oddzielnie. Wszystkie dzieci chodz¹ do szko³y polskiej, jedynie religii ucz¹ oddzielnie ewangelicki kantor i katolicki organista. Stan budynku
wi¹tyni oceni³ jako dobry, ale ubolewa³, ¿e u¿ywany jest jeszcze stary pozytyw
z czasów przed powstaniem kocio³a19. Podczas kolejnej wizytacji, w roku 1886,
istnia³a ju¿ szko³a dwuklasowa, w której uczy³ Gustaw Christian. Nabo¿eñstwa
nadal by³y oddzielnie w jêzyku polskim i niemieckim. Nowy budynek szkolny,
wed³ug J. Franzkowskiego, powsta³ dopiero w 1870 r. dla 75 dzieci. Prawdopodobnie by³ konieczny z uwagi na systematycznie prowadzon¹ prusk¹ politykê
germanizacyjn¹, chocia¿ miejscowi pastorzy skutecznie jej siê opierali.
18
Urodzony 9 X 1813 r., 1857 r. ordynowany, w Bralinie od 15 XII 1867 r., 1894 r. przeszed³
na emeryturê, zmar³ w 1900 r.
19
APP Kirchensachen der Parochie Bralin (1871-1921), sygn. KE 3799 (b.p.).

KOCIÓ£ W. JANA EWANGELISTY W BRALINIE

165

Wizytacje za czasów pastora Paula Rückera20 (1894-1908) tak¿e potwierdza³y to, ¿e nadal oddzielnie modlili siê ludzie w jêzyku polskim i niemieckim.
Wród zacytowanych pieni piewanych po polsku by³y: Bo¿e racz siê zmi³owaæ
czy Przybli¿a siê dzieñ s¹dowy. Wed³ug H. Rybarka nabo¿eñstwa w jêzyku polskim odprawiano do roku 1900, natomiast wizytator w roku 1905 potwierdzi³
jeszcze prowadzenie polskich niedzielnych nabo¿eñstw o godz. 8 rano.

Wnêtrze  widok na empory. Fot. J. Kuropka

Po odejciu pastora Rückera przez dwa lata przyje¿d¿a³ do Bralina, w zastêpstwie sta³ego duchownego, pastor z Taboru Wielkiego. W latach 1910-1916 prowadzi³ parafiê Juliusz Alexander Joseph Pötsch21, który przyby³ tutaj z Sycowa.
Jego nastêpc¹, w latach 1916-1920, by³ Paul Zenon Bessert22.
Nowa pastorówka powsta³a po zatwierdzeniu przez konsystorza 11 lutego
1882 r. kosztorysu i projektu mistrza murarskiego Schiefe z Sycowa (ze stycznia
Urodzony 1862 r., ordynowany 1893 r., zawieszony w pracy w 1908 r. prawdopodobnie
z powodu choroby, poniewa¿ zmar³ w 1909 r.
21
Urodzony w 1868 r., ordynowany 1910 r.
22
Urodzony w 1888 r., ordynowany 1915 r. Wed³ug A. Gollon, J. Steffani, Posener Evangelischer Kirche. Ihre Gemeinde und Pfarrer von 1548 bis 1945, Lüneburg 1967.
20

166

BOLES£AWA KRZYLAK

tego roku, na kwotê 12 800 marek)23. Znacznie wczeniej, 27 marca 1874 r., dokumentacjê zaakceptowa³ ksi¹¿ê Calixt Biron. Budowê prowadzono sprawnie, od
marca do listopada, kiedy by³a ju¿ pod dachem. Równoczenie stawiano budynki gospodarcze. Wnêtrza mieszkalne budynku wykoñczono w 1883 r. Ostateczny koszt móg³ przekroczyæ wycenê kosztorysow¹, poniewa¿ gmina uzyska³a
pomoc w wysokoci 5000 marek z funduszu wspomagaj¹cego gminy wymagaj¹ce pomocy.
Za czasów pastora Paula Rückera, w roku 1895 przeprowadzono remont kocio³a wed³ug dwóch kosztorysów, sporz¹dzonych (1884) przez mistrza murarskiego i stolarskiego Webera z Kêpna oraz mistrza kamieniarskiego Hoffmanna z Bralina. W niezbyt szczegó³owych kosztorysach wymieniono prace naprawcze am
Kirchengesims, am Kirchendach und an den Pfeilern der Kirchenumwährung24.
Wydaje siê, ¿e remont filarów dotyczy³ równie¿ zwieñczeñ sterczyn elewacyjnych,
które zamieniono na cementowe. Przypuszczenie to potwierdza udzia³ kamieniarza w remoncie. Zapewne by³ nim kamieniarz podpisany  jako A. Hoffmann – na
zachowanym na cmentarzu kamiennym cokole nagrobka, którego górna czêæ nie
istnieje. Póniejsze prace remontowe mia³y charakter mniejszych napraw, jak na
przyk³ad w 1910 r. przy ogrodzeniach kocielnym i plebañskim.
Na jubileuszowy rok reformacji w 1917 r. przypad³ tak¿e jubileusz 50-lecia
istnienia kocio³a braliñskiego. Do tego wa¿nego dla ewangelików wiêta przygotowywano siê ju¿ wczeniej, podejmuj¹c starania o stworzenie stacji diakonis
i szko³y dla ma³ych dzieci. Pastor Zenon Bessert potrzebê sprowadzenia pielêgniarek uzasadnia³ odleg³oci¹ od Sycowa i Kêpna, jak równie¿ koniecznoci¹
stworzenia przeciwwagi dla sióstr katolickich. Z kolei rada parafialna utworzenie szko³y dla ma³ych dzieci (czy przedszkola) wyjania³a d¹¿eniami do obrony
niemieckoci w³anie w tej okolicy, gdzie tak du¿o ludzi mówi¹cych po polsku.
W roku 1916 Ewangelicka Naczelna Rada Kocielna wyrazi³a ochotê udzielenia
pomocy finansowej w wysokoci 3500 talarów pod warunkiem, ¿e pomocy
udzieli równie¿ Fundacja Gustawa Adolfa25.
Ostatecznie w 1905 r. zakupiono kawa³ek gruntu od Gustawa Christiana, który od 1865 r. by³ nauczycielem, póniej tak¿e organist¹ i nominowanym kantorem (zm. 1911). Ca³a nieruchomoæ organisty, prawdopodobnie wczeniej kupiona od rodziny Kokotów, obejmowa³a frontowy dom mieszkalny obok pastorówki,
przeznaczony do remontu w póniejszym terminie, budynki gospodarcze i ogród.
W roku 1916 przebudowano budynek na ty³ach posesji, w której powsta³a sala
APP Reparaturen der evangelischen Kirche und Amtswohnungen der Kirchenbeamten zu
Bralin, vol. I (1881-1921), sygn. KE 3805 (b.p.).
24
APP KE 3805.
25
APP Grundstücks  Akten Kirchengemeinde Bralin, vol. I (1908-1919), sygn. KE 3810
(b.p.).
23
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Wnêtrze  widok na apsydê. Fot. B. Krzylak

G³ówne wejcie do wnêtrza. Fot. B. Krzylak

Fragment snycerki drzwiowej. Fot. B. Krzylak

Górna czêæ g³ównego portalu. Fot. B. Krzylak
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gminna (parafialna), która mia³a s³u¿yæ przez piêæ dni w tygodniu dzieciom jako
przedszkole czy ochronka, w sobotê konfirmantom. Zosta³a wyposa¿ona w o³tarz
i instrument muzyczny (harmonium), aby mo¿na by³o w niej odbywaæ regularne
Kriegsbetstunde, czyli modlitwy w intencji zakoñczenia wojny, oraz tradycyjne
Bibelstunde. W budynku frontowym jeden pokój by³ przeznaczony dla kierowniczki przedszkola, drugi po przeciwnej stronie do wynajêcia dla pielêgniarek.
W ramach przygotowañ do jubileuszu malarz Siefert z Olenicy malowa³
i tapetowa³ wnêtrze pastorówki. Odnowiono wówczas tak¿e okna i drzwi, które
naprawia³ stolarz z Bralina, Johann Menzel. Najwiêksze znaczenie mia³a jednak
renowacja wnêtrza kocio³a, które uzyska³o ca³kowicie odmienn¹ kolorystykê.
Wewnêtrzne ciany kocio³a zosta³y otynkowane i pomalowane, przy czym
apsydê pomalowano artystycznie wed³ug projektu rejencyjnego mistrza budowlanego Melcherka z Kêpna przy udziale kogo z Poznania, kto nie zosta³ wymieniony z nazwiska. Na specjalne ¿yczenie gminy pomalowano empory, które dotychczas nie by³y malowane. Odnowiono te¿ okna i drzwi. Na czas uroczystoci
nie wszystkie prace zosta³y ukoñczone, czêæ z nich od³o¿ono na póniejszy termin, m.in. naprawê wie¿y.
Jubileuszowe uroczystoci odby³y siê 9 padziernika 1917 r. w kociele,
gdzie kazanie wyg³osi³ pastor Bessert, natomiast powiêcenia ewangelickiego
domu parafialnego w Gemeindesaal dokona³ superintendent Voss, wyg³aszaj¹c
przy tej okazji uroczyste przemówienie.
Nie wiadomo, jak przebiega³y prace przy przebudowie domu gminnego. Byæ
mo¿e ich wykoñczenie przed³u¿y³o siê i dlatego elewacjê kocio³a naprawiono
znacznie póniej. Dopiero w 1926 r. murarz Julius Kugler z Bralina uzupe³ni³
uszkodzone cementowe fugi i zmursza³e ceg³y w elewacjach, naprawi³ i malowa³ ¿aluzje, odnowi³ tarczê zegarow¹, czêciowo wymieni³ pokrycia dachów nad
naw¹, nad zakrysti¹, apsyd¹ oraz naprawi³ ogrodzenie. Ostatni¹, jak siê wydaje,
prac¹ zabezpieczaj¹c¹ przy kociele wykonan¹ przez gminê ewangelick¹ by³a
naprawa dachu w 1935 r.26
Prawdopodobnie pastor Bessert by³ ostatnim sta³ym administratorem ewangelickiej parafii braliñskiej, po roku 1920 do lat 70. opiekowali siê ni¹ duchowni
z Kêpna.
Braliñski koció³ ewangelicki pw. w. Jana Ewangelisty zosta³ wzniesiony
z ceg³y palonej z u¿yciem zaprawy wapiennej i wapienno-cementowej, z zewn¹trz licowany ceg³¹, wewn¹trz tynkowany. Misternie opracowane lico cian
pokrywa linearna dekoracja architektoniczna podkrelaj¹ca poszczególne elementy bry³y. Powsta³ jako jednoprzestrzenny, na rzucie prostok¹ta o wymiarach zewnêtrznych oko³o 17,5 × 11 m2. Od wschodu przylega piêcioboczna apsyda, od
26

APP KE 3804.
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zachodu masywna wie¿a wysokoci oko³o 25 m, flankowana niskimi trójbocznymi aneksami mieszcz¹cymi klatki schodowe na empory. Do bocznej, po³udniowej elewacji, w jej skrajnej, wschodniej osi okiennej przylega parterowa zakrystia o wymiarach zewnêtrznych oko³o 3,50 × 2,80 m. Do wnêtrza prowadzi
g³ówne wejcie poprzez kruchtê podwie¿ow¹ oraz boczne po³udniowe od strony
pastorówki, poprzez zakrystiê. W zachowanych drewnianych g³ównych drzwiach
z nawietlem zachowa³y siê elementy bogatej dekoracji snycerskiej. Brakuje jedynie p³askorzebionych figur aposto³ów w. w. Piotra i Paw³a, umieszczonych
pierwotnie na wiêkszych p³ycinach drzwiowych. Wnêtrze nawy nakrywa drewniany strop deskowy z czêciowo ods³oniêt¹ wiêb¹ dachow¹ konstrukcji wieszarowej o rzebiarsko opracowanym belkowaniu. Zachowa³a siê pierwotna posadzka ceramiczna ze ladami umocowania ³awek rozmieszczonych po bokach
g³ównego ganku prowadz¹cego od drzwi do o³tarza. Wzd³u¿ d³u¿szych cian
prowadzi³y boczne ci¹gi komunikacyjne. Cementowa posadzka apsydy jest podwy¿szona o dwa stopnie w stosunku do nawy. Wnêtrze owietlaj¹ okna d³u¿szych
cian rozmieszczone w czterech osiach parami  górne wy¿sze, dolne ni¿sze.
Rozstaw otworów okiennych zwi¹zany jest z usytuowaniem empor, czyli balkonów, wzd³u¿ trzech cian wnêtrza. Drewniana konstrukcja empor, które stanowi¹
dominuj¹cy element wnêtrza, wspiera siê na sfazowanych s³upach o rzebiarsko
opracowanych g³owicach. P³ycinowe balustrady utrzymane s¹ na jednakowej
wysokoci, bez wyró¿nienia partii muzycznej.
Wschodnia ciana nawy otwiera siê do wnêtrza apsydy arkadowym, pó³kolistym przewitem o bogato profilowanym wykroju. Zamkniête piêcioboczn¹ cian¹ wnêtrze apsydy przekrywa sklepienie w typie klasztornego o piêciu wysklepkach. W górnych czêciach cian rodkowych znajduj¹ siê trzy otwory okienne
o wykroju identycznym jak w nawie. Po po³udniowej stronie ciany têczowej zachowa³a siê drewniana ambona ze schodami od strony zakrystii.
Przylegaj¹ca od po³udnia zakrystia przes³ania znaczn¹ czêæ górnego okna
skrajnej, wschodniej osi po³udniowej elewacji korpusu. ciana wmurowana w ten
otwór okienny z zachowaniem stolarki okiennej i u¿yta w niej ceg³a w charakterystycznym dla ca³ego korpusu uk³adzie wiadcz¹, ¿e zosta³a wstawiona w stosunkowo krótkim czasie po zakoñczeniu budowy. Tak¿e styki cian zakrystii ze
cianami nawy sugeruj¹, ¿e ju¿ w trakcie budowy mog³o dojæ do zmiany koncepcji pierwotnie ni¿szej zakrystii. Takie oszczêdne planowanie by³o mo¿liwe
z uwagi na to, ¿e w momencie budowy w Bralinie nie by³o jeszcze parafii, a tylko wikariat podleg³y parafii sycowskiej.
Charakteryzuj¹c ewangelicki koció³ braliñski, trzeba okreliæ go jako budowlê nawi¹zuj¹c¹ do redniowiecznej architektury sakralnej ukszta³towaniem
przestrzennym opartym na prostym jednonawowym uk³adzie z wydzielon¹ apsyd¹ i wie¿¹ od frontu dominuj¹c¹ nad ca³¹ zwart¹ bry³¹. Zastosowano detal archi-

KOCIÓ£ W. JANA EWANGELISTY W BRALINIE

Polichromia sklepienia apsydy. Fot. J. Kuropka

Inskrypcja na polichromii. Fot. B. Krzylak

171

172

BOLES£AWA KRZYLAK

tektoniczny zaczerpniêty z tzw. stylu arkadkowego (Rundbogenstil) w postaci
pó³kolistych uskokowych wykrojów okiennych i drzwiowych, podzia³ów elewacji p³askimi lizenami czy arkadkami na wie¿y zaczerpniêtymi z w³oskich campanilli. Wzbogaca je wimpergowy portal g³ówny oraz naro¿ne s³upki ze sterczynami nawi¹zuj¹cymi do kszta³tu neogotyckich fial.
Braliñski koció³ nale¿y do typu budowli, które realizowa³y program Eisenacher Regulativ okrelony w 1861 r. na konferencji architektów w Eisenach. Ten
16-punktowy plan budowlany by³ nastêpnie traktowany jako obowi¹zuj¹cy. Generalnie przewidywa³ nawi¹zanie do architektury redniowiecznej, natomiast
szczegó³owe zalecenia dostosowywa³ do konkretnych warunków lokalnych. Rzut
kocio³a uzale¿nia³ od wielkoci i kszta³tu miejsca budowy. Dla ma³ych kocio³ów, takich jak braliñski, przewidywa³ formê pod³u¿n¹, rzut prostok¹ta orientowanego, z apsyd¹ od wschodu i wie¿¹ od zachodu. Nale¿a³o budowaæ w materiale trwa³ym, najchêtniej w cegle bez tynkowania. Dla pomieszczenia wiêkszej
liczby wiernych zalecano empory zwi¹zane ze struktur¹ budowli i dostosowanym
do nich owietleniem wnêtrza oknami w dwóch poziomach. Na podstawie programu z Eisenach, zmodyfikowanego póniej przez F.A. Stülera, powstawa³y
projekty tzw. normalne, czyli powtarzalne, zalecane przez rejencje i ich radców
budowlanych. Sycowski mistrz budowlany, Hesse, wykona³ dokumentacjê, pos³uguj¹c siê w³anie tego typu projektem, który rz¹d zaleca³ ma³ym i rednim
gminom (licz¹cym oko³o 500 wiernych), przyznaj¹c jednoczenie subwencje na
ich realizacje. Forma architektury braliñskiego kocio³a z wie¿¹ ujêt¹ w boczne
klatki schodowe, g³ówny portal z wimperg¹ i kwiatonem, szczyty z a¿urowymi
okulusami, fiale, delikatny rysunek spoinowania elewacji, drewniany strop we
wnêtrzu wiadcz¹ o jej zwi¹zkach z kocio³ami projektowanymi przez Friedricha Augusta Stülera27. Powsta³ wiêc zapewne w krêgu berliñskich architektów,
a byæ mo¿e by³ zmieniany osobicie przez Stülera, który w latach 1853-1865
kierowa³ Naczelnym Urzêdem Budowlanym w Berlinie. Wiadomo równie¿, ¿e
w 1863 r. powsta³ w pobliskim Kêpnie koció³ ewangelicki z typowym stülerowskim he³mem wie¿y28.
Zbudowany w okresie od lipca 1866 r. do grudnia 1867 r. ewangelicki koció³ w. Jana Ewangelisty w Bralinie w póniejszym czasie poddawany by³ jedynie naprawom o ró¿nych zakresach. Bardziej znacz¹cy dla wygl¹du bry³y by³
remont w 1895 r. Z tego zapewne czasu pochodz¹ cementowe zwieñczenia sterczyn na s³upach elewacji oraz cementowe wzmocnienie gzymsu wimpergi portalu g³ównego (bez kwiatonu, który jest pierwotny), które zast¹pi³y pierwotne ceramiczne prawdopodobnie z powodu z³ego stanu utrzymania. W 1926 r. braliñscy
27
Nie jest wprawdzie wymieniany w monografii tego architekta: E. Börsch-Supan, D. Müller-Stüler, Friedrich August Stüler 1800-1865, Berlin 1997.
28
E. Börsch-Supan, D. Müller-Stüler, Friedrich August Stüler, s. 630.

KOCIÓ£ W. JANA EWANGELISTY W BRALINIE

173

murarze  Julius Kugler i Gustav Wenzel  przeprowadzili prace remontowe
polegaj¹ce na uzupe³nieniu zmursza³ych cegie³ i ubytków spoinowania. Wówczas
te¿ zlikwidowano ¿aluzje w ni¿szych oknach kondygnacji dzwonnej wie¿y,
wprowadzaj¹c w to miejsce blendy wype³nione tynkiem. Pozosta³e ¿aluzje pomalowano, odnowiono tarcze zegarowe, czêciowo wymieniono pokrycie dachowe. Jeszcze w 1935 r. naprawiano pokrycie dachowe.
Dla wnêtrza budowli kapitalne znaczenie mia³a renowacja w 1917 r. z okazji
szczególnej, bo zwi¹zanej z jubileuszem 50-lecia kocio³a braliñskiego, który
po³¹czono z uroczystociami jubileuszu roku reformacji. W³anie z tego okresu
pochodzi zachowany do naszych czasów malarski wystrój wnêtrza. Pierwotnie
g³adkie ciany, naturalny drewnopodobny kolor konstrukcji empor i stropu zosta³y w 1917 r. zast¹pione wielobarwn¹ polichromi¹ pokrywaj¹c¹ p³aszczyzny
i wszystkie elementy wyposa¿enia. Data tej renowacji zachowa³a siê w inskrypcji na cianie têczowej, nad ³ukiem têczy od strony apsydy. W nowej dekoracji
wyró¿niono apsydê, która otrzyma³a polichromiê wykonan¹ wed³ug indywidualnego projektu artystycznego opracowanego przez rejencyjnego mistrza budowlanego Melcherka z Kêpna, zatwierdzonego prawdopodobnie w Poznaniu. ciany apsydy pod oknami zosta³y pokryte malowid³ami przedstawiaj¹cymi
podwieszone kwieciste tkaniny, które nawi¹zywa³y do tzw. vela, czyli zas³on
bocznych zawieszanych w redniowieczu na cyborium o³tarza lub po jego bokach jako element dekoracyjny, a jednoczenie ochronny. Otwory okienne otrzyma³y malowane bordiury. Identyczne obramienia powsta³y na bocznych cianach
bez okien. Na sklepieniu apsydy znajduje siê nietypowa imitacja nieba, poniewa¿ nie jest to, jak zazwyczaj, b³êkitne niebo z gwiazdami, ale barwna stylizowana wiæ rolinna w kandelabrowe wzory na liniach styków wysklepków.
W centrum dekoracji kwiatowej znajduje siê wyobra¿enie krzy¿a jako narzêdzia
mêki na tle nimbu krzy¿owego w postaci promieni odrodkowych pomiêdzy ramionami.
Wykrój ³uku têczowego, wêgarki okienne oraz obrze¿a otworów wejciowych do nawy i na schody na empory otrzyma³y kolorow¹ polichromiê imituj¹c¹ regularne ciosy kamienne. ciany nawy by³y prawdopodobnie g³adkie, bez
wzorów, podkrelone tylko barwnymi pasami przy posadzce i pod stropem. Empory i ambona otrzyma³y kolorystykê ciemnego br¹zu. Na takim tle p³yciny parapetów wype³ni³y symetryczne kolorowe wzory rolinne. Na cianach czaszy
ambony umieszczono imiona czterech ewangelistów, a dodatkowo na jednej
z p³ycin od strony wnêtrza apsydy inskrypcjê odnosz¹c¹ siê do renowacji kocio³a, która zachowa³a siê tylko czêciowo, bez daty  Kirche erneuert  Prawdopodobnie brakuje roku 1917, który zawiera polichromia sklepienia.
W ci¹gu swej d³ugiej historii  145 lat istnienia  koció³ braliñski nie uleg³
zmianom modernizacyjnym, nale¿y te¿ do nielicznej grupy tego typu budowli
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w Wielkopolsce utrzymanych w stosunkowo dobrym stanie technicznym. Pamiêtaj¹c, ¿e mamy do czynienia z architektur¹ zwi¹zan¹ z twórczoci¹ znanego i cenionego architekta F.A. Stülera, nale¿y podkrelaæ potrzebê cis³ej ochrony konserwatorskiej i dzia³añ wysokospecjalistycznych wymagaj¹cych odpowiednich
kosztów. Brak takich prac stanowi powa¿ne zagro¿enie dla istnienia zaprezentowanego tutaj zabytku.
SUMMARY
The Evangelicals of Bralin had to wait very long for their own place of prayer  until mid
19th century. Initially they could use a schoolroom and later a room in the town hall. It was only in
the years 1866-1867 that a church dedicated to St. John the Evangelist, which today, was built
in the market square. It was erected as a brick structure, unplastered (Rohbau), in the so-called
arcaded style (Rundbogenstil) according to a unique government design created by Berlin architects
with the participation of Friedrich August Stüler. The polychromy of the interior, which has
survived till the present day, comes from 1917 and commemorates the jubilee of the churchs 50th
anniversary as well as the solemnly celebrated 400th anniversary of the Reformation. Pastor Zenon
Bessert was the last permanent administrator of the Evangelical parish in Bralin, after 1920 it passed
in the care of ministers from Kêpno. The church is an exceptional example of well preserved
Evangelical buildings that deserves to be placed under the special care of the conservator of
historical architecture.

Key words
Bralin, Evangelicals, inscription, polychromy, vicarage, parish, Prince Calixt Biron,
F.A. Stüler architect, A. Hoffmann stonecutter
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WIELKOPOLSKI

JÉRÉMIE FISCHER
Villefranche-sur-Saône (France)

Uchodca z Francji w wielkopolskiej rodzinie ziemiañskiej.
Ksi¹dz Claude-Antoine Pochard u Skórzewskich (1796-1833)1
A Refugee from France at a Landed Gentry Family in Wielkopolska
Fr. Claude-Antoine Pochard at the Skórzewski Residence (1796-1833)

Droga Opatrznoci [ ] wydawa³a mi siê doæ wyrana2. S³owa te ks. Pochard zawar³ w licie do przyjaciela, datowanym 4 lipca 1796 r. w Berlinie i piTytu³ orygina³u: L’adoption d’un prêtre réfractaire comtois par une famille aristocratique polonaise: l’abbé Pochard chez les Skórzewski (1796-1833), [w:] Les Aristocraties en Europe du Moyen
Âge à nos jours. Textes reunis par Patrick Werly. Actes du XVe colloque franco-polonais de lUniversité de Strasbourg et de lUniversité de Poznañ organisé à Strasbourg les 9 et 10 octobre 2008,
Presses universitaires de Strasbourg, Strasbourg 2011, s. 111-120. W zamyle autora niniejszy artyku³, ubogacony o bibliografiê w jêzyku polskim, stanowi syntezê treci zawartych w szerszej rozprawie: Étude du parcours d’un ecclésiastique réfractaire: l’exil polonais de l’abbé Pochard (1796-1833), zredagowanej pod kierunkiem prof. Dominique Dinet, obronionej w 2008 r. na Uniwersytecie
w Strasburgu i bêd¹cej podstaw¹ do uzyskania master z historii. Jej g³ówn¹ bazê ród³ow¹ stanowi¹
nieznane dot¹d szerszemu ogó³owi historyków dwa z czterech tomów Wspomnieñ ks. Pocharda z lat
1796-1822. Od roku 2011, dziêki wydobyciu na wiat³o dzienne przez Renatê Wilgosiewicz-Skuteck¹ rêkopisów jego Wspomnieñ szwajcarskich (1792-1796) i ostatniego tomu Wspomnieñ polskich
(1822-1833), autor prowadzi dalsze badania nad biografi¹ Pocharda, któr¹ ma zamiar wydaæ drukiem.
Ze wzglêdów praktycznych autor od roku 2008 pos³uguje siê terminem Wspomnienia (Mémoires) na
okrelenie czterech tomów rêkopisów. Ponadto, cytuj¹c ich zawartoæ, wprowadza wewnêtrzny podzia³ na: Wspomnienia szwajcarskie, Wspomnienia polskie (tom I), Wspomnienia polskie (tom II)
i Wspomnienia polskie (tom III). W ten sposób uszanowany zosta³ wprowadzony przez Pocharda podzia³ rêkopisów na kolejne tomy, którego odzwierciedleniem jest ich paginacja. Podejcie autora odbiega w ten sposób od kryteriów przyjêtych przez Renatê Wilgosiewicz-Skuteck¹, która proponuje
numeracjê ci¹g³¹ w odniesieniu do czterech tomów rêkopisów francuskiego ksiêdza. Autor podziela
przekonanie R. Wilgosiewicz-Skuteckiej o organicznej jednoci ca³ej spucizny Pocharda, czemu daje
wyraz, pos³uguj¹c siê terminem Wspomnienia; uwa¿a jednak, ¿e wprowadzona przez ni¹ sztuczna
numeracja tomów mo¿e wprowadzaæ niepotrzebne zamieszanie  zob. R. Wilgosiewicz-Skutecka,
Polska w oczach guwernera Skórzewskich, czyli zapiski ksiêdza Pocharda z lat 1792-1833 w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biblioteka”15 (2011), s. 9-24.
2
Wspomnienia polskie, t. I, Biblioteka Uniwersytecka UAM w Poznaniu, sygn. 115, List 5
z 4 lipca 1796, s. 95.
1
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sanym z podró¿y, której celem by³a Nekla  niewielkie miasto po³o¿one wówczas na terenie Prus, gdzie po dotarciu na miejsce zaj¹³ siê kszta³ceniem synów
hrabiego Józefa Ignacego Skórzewskiego. Pobyt ksiêdza w Polsce mia³ mieæ
charakter tymczasowy i zakoñczyæ siê wraz z popraw¹ sytuacji politycznej i religijnej we Francji, czego bardzo wyczekiwa³y grupy francuskich emigrantów,
rozsiane po ca³ej Europie, a wraz z nimi nasz duchowny, mieszkaj¹cy od czterech lat w Szwajcarii i dziel¹cy troski swoich rodaków przebywaj¹cych na obczynie. Jednak¿e, pomimo zawarcia przez Francjê konkordatu z 1801 r. oraz
senatus consultum z 1802 r., wzywaj¹cego emigrantów do powrotu, ks. Pochard
zmar³ kilkadziesi¹t lat póniej, otoczony mi³oci¹ polskiej rodziny, która go przyjê³a i której nigdy nie opuci³. Artyku³ ten jest prób¹ przeledzenia powodów, dla
których pozostawa³ tak d³ugi okres u Skórzewskich, a tak¿e wyakcentowania
procesu jego integracji z t¹ polsk¹ rodzin¹ ziemiañsk¹. Chocia¿ ks. Pochard zawsze pragn¹³ znowu zobaczyæ swoj¹ ojczyznê i bliskich, to jednak, kiedy zmar³
po up³ywie 41 lat spêdzonych poza Francj¹, w tym 37 w Polsce, odszed³ naprawdê jako cz³onek rodziny Skórzewskich.
Claude-Antoine Pochard urodzi³ siê dnia 1 lutego 1766 r. w Salins-les-Bains,
w regionie Jury. Gdy mia³ osiem lat, zmar³ mu ojciec, Léonard Pochard, z zawodu farbiarz, pozostawiaj¹c ¿onê Suzanne i szeæ sierot. W 1786 r. Claude-Antoine wybra³ drogê, na któr¹ wczeniej wszed³ jego starszy brat, Jean-Étienne,
i wst¹pi³ do wy¿szego seminarium duchownego w Besançon, gdzie jego formacj¹ zajmowa³ siê ks. Louis-Charles-Hyacinthe Babey. Po trzech latach pobytu
w seminarium zosta³ wywiêcony na kap³ana w momencie wybuchu rewolucji
francuskiej. Nie mog¹c z tego powodu obj¹æ parafii, pracowa³ jako nauczyciel
dzieci Charlesa-Antoinea-Balthazara de Tinseau, radcy przy Parlamencie w Besançon. Podobnie jak po³owa francuskich ksiê¿y, odmówi³ z³o¿enia przysiêgi na
Konstytucjê cywiln¹ kleru i we wrzeniu 1792 r. wraz ze swoim bratem opuci³
Francjê po ukazaniu siê dekretu o deportacji niezaprzysiê¿onych duchownych.
Obydwaj udali siê do Szwajcarii, podobnie jak wiêkszoæ uciekinierów z Besançon, oczekuj¹c na poprawê sytuacji politycznej i religijnej w swej ojczynie. Po
czterech latach ks. Pochard otrzyma³ w Solurze za porednictwem swojego przyjaciela ks. Clerca, bêd¹cego przejazdem w Berlinie, propozycjê zajêcia siê kszta³ceniem dzieci polskiego ziemianina. Przyj¹³ j¹, zmuszony grob¹ rych³ego wydalenia z kantonu francuskich emigrantów, i opuci³ Solurê dnia 1 czerwca 1796 r.
Po trwaj¹cej przesz³o miesi¹c podró¿y duchowny dotar³ do Nekli, gdzie znajdowa³a siê g³ówna siedziba hrabiego Skórzewskiego.
Ten ostatni piastowa³ godnoæ szambelana króla Polski i kawalera orderów
w. Stanis³awa oraz Or³a Czerwonego. W latach 1779-1793 by³ starost¹ gnienieñskim i do mierci zachowa³ ten tytu³. W 1789 r. polubi³ córkê genera³a Jana
Lipskiego, Helenê, znan¹ jako starocina. W momencie przyjazdu Pocharda ma³¿eñstwo Skórzewskich mia³o trójkê ma³ych dzieci: Ignacego, Rajmunda i Hila-
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rego. W kolejnych latach przyszli na wiat Józef i Antoni. Starosta by³ w³acicielem wielu maj¹tków ziemskich i wsi na Pomorzu i w Wielkopolsce, odziedziczonych po matce i ojcu3.
Przyjazdowi przybysza z Francji towarzyszy³y trudnoci administracyjne.
Król pruski udziela³ licznych pozwoleñ na pobyt znakomitym emigrantom, przeciwstawiaj¹c siê jednoczenie masowym ruchom migracyjnym z Francji w kierunku Prus. Po dwóch miesi¹cach bezowocnych starañ starosta postanowi³ udaæ
siê osobicie do Berlina w celu za³atwienia sprawy pobytu duchownego. Wys³a³
te¿ list do króla, z którego mo¿emy siê dowiedzieæ, ¿e by³ ju¿ wtedy w pe³ni
zadowolony z kap³ana, którego mu polecono. Napisa³ w nim:
[…] Wasza Wysokoæ,
Aby zapewniæ moim dzieciom dobre wychowanie, postara³em siê z du¿ym
nak³adem rodków o sprowadzenie ze Szwajcarii duchownego-emigranta, którego wyboru dokona³ arcybiskup Pary¿a i inni biskupi. Mieszka on u mnie od
8 lipca i jestem z niego bardzo zadowolony. Jego talenty i cnoty wzbudzaj¹ we
mnie du¿e nadzieje na to, ¿e pewnego dnia uczyni on z moich dzieci osoby wykszta³cone, po¿yteczne dla Pañstwa, a przede wszystkim z wielkim szacunkiem
przywi¹zane do Waszej Wysokoci. Nie mogê siê jednak cieszyæ z tych cennych
korzyci, dopóki Wasza Wysokoæ nie raczy udzieliæ mi pozwolenia na to, bym
zachowa³ u siebie tego godnego kap³ana, o którym pisma polecaj¹ce, jakie wystawili mu jego prze³o¿eni oraz senat Solury, jednoznacznie zawiadczaj¹, ¿e jest
osob¹ wartociow¹, charakteryzuj¹c¹ siê czystoci¹ obyczajów i nienagannym
prowadzeniem4.
Po powrocie hrabiego Skórzewskiego z Berlina oko³o grudnia 1796 r. sytuacja ksiêdza Pocharda zosta³a w koñcu uregulowana. Tak wiêc do roku 1802 mia³
siê zaj¹æ kszta³ceniem dzieci starosty, wype³niaj¹c w ten sposób misjê, dla której
przyjecha³ do Wielkopolski.
Rodzicami Józefa Ignacego Skórzewskiego byli: podkomorzy poznañski Micha³ Drogos³aw
Skórzewski (1707-1789), oraz Ludwika Hutten-Czapska herbu Leliwa, zmar³a dnia 19 V 1799 r.
w Komorzu. Oboje zostali pochowani w kociele oo. Franciszkanów w Pyzdrach, gdzie upamiêtniaj¹ ich epitafia na cianie pod chórem. Na temat Skórzewskich z linii podkomorskiej  zob.
T. ¯ychliñski, Z³ota ksiêga szlachty polskiej, R. IV, Poznañ 1882, s. 284-288; J. Dygda³a, Skórzewski Micha³, [w:] Polski s³ownik biograficzny, t. XXXVIII/3, z. 158, Warszawa-Kraków 1998,
s. 371-373; A. Galos, Skórzewski Zygmunt Micha³ Aleksy, [w:] tam¿e, s. 380-381; A. Dziêczkowski, Skórzewski Zygmunt W³odzimierz, [w:] tam¿e, s. 381-383; R. Nowicki, Skórzewscy w³aciciele
dóbr ³abiszyñskich. Rola w ¿yciu spo³eczno-politycznym wielkopolskiego ziemiañstwa, Toruñ 2002,
s. 121-159; ten¿e, Semper recte. Z dziejów rodu Skórzewskich, Lubostroñ 2007, s. 89-118; ten¿e,
Hrabiego Skórzewskiego poszukiwania miejsca na ziemi. Dziennik podró¿y do Australii, Bydgoszcz
2010; Z. Kratochwil, Wielkopolscy Skórzewscy w Prusach Królewskich w XVIII wieku, Rocznik
Gdañski 51 (1991), z. 1, s. 63-81.
4
APP, Maj¹tek Czerniejewo-Skórzewscy (931), sygn. 2144.
3
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Wierny pragnieniu powrotu do Francji, ks. Pochard z uwag¹ obserwowa³
sytuacjê w swojej ojczynie i w rzeczywistoci nie stara³ siê o integracjê ze swoim nowym otoczeniem. Uwa¿a³, ¿e nie jest mo¿liwe, by siê z kimkolwiek zaprzyjani³ i nie mia³ zamiaru utrzymywaæ bli¿szych kontaktów z Polakami, nie by³
zreszt¹ zainteresowany nauczeniem siê ich jêzyka. Jedyne kontakty, z których
czerpa³ satysfakcjê, to korespondencja ze swoim bratem Jeanem-Étienneem
i przyjació³mi na wygnaniu.
Pomimo takiego stanu ducha, utrzymywa³ kontakty z ks. Janem Lemañskim,
eksjezuit¹ pracuj¹cym w Nekli5, oraz dwoma francuskimi ksiê¿mi Vuillaumem
i Tisserandem, którzy mieszkali w okolicy, emigrantami podobnie jak on. Ze swej
strony rodzina Skórzewskich ju¿ od momentu jego przyjazdu nie przestawa³a mu
okazywaæ silnego przywi¹zania. Zabiera³a go ze sob¹ na wizyty i w podró¿e,
wprowadza³a w wy¿sze sfery polskiego spo³eczeñstwa i obsypywa³a cennymi
upominkami. Pocz¹tkowo Pochard nie zawsze wiedzia³, jak siê zachowaæ wobec
tak ostentacyjnie okazywanego mu ciep³a, ale z biegiem czasu przyzwyczai³ siê.
wiadomy uczuæ, jakie rodzina ¿ywi³a do niego, ksi¹dz przewidywa³ trudnoci,
jakie wyst¹pi¹ w momencie rozstania i chcia³ jej uwiadomiæ, ¿e jest zdecydowany na powrót do ojczyzny natychmiast, gdy bêdzie to mo¿liwe. Frustracjê,
jakiej Pochard dowiadcza³ z tego powodu, mo¿na wyczuæ w jego wspomnieniach:
[…] osoby, u których przebywam, mno¿¹ wyrazy przywi¹zania do mnie i na
wszelkie sposoby staraj¹ siê sprawiæ mi przyjemnoæ. Naprawdê nie wiem, w jaki
sposób mam im okazaæ moj¹ wdziêcznoæ i gdyby nie by³y g³êboko przewiadczone, ¿e w momencie, gdy bêdê móg³ powróciæ do moich krewnych i przyjació³, natychmiast to zrobiê, ba³bym siê, ¿e w koñcu uznaj¹ mnie za niewdziêcznika […]6.
W 1801 r. wraz z konkordatem zakoñczy³ siê we Francji czas Kocio³a konstytucyjnego. Jego zawarcie zosta³o przyjête z nadziej¹ przez wszystkich kap³anów przebywaj¹cych na emigracji i pragn¹cych powrotu do ojczyzny. Rok póniej zosta³o og³oszone rozporz¹dzenie, og³aszaj¹ce amnestiê dla emigrantów.
¯yj¹cy mogli wreszcie powróciæ bez nara¿ania siê na przeladowanie. Kilka miesiêcy póniej wygas³a umowa, jak¹ ksi¹dz Pochard zawar³ ze starost¹. Wszystkie warunki umo¿liwiaj¹ce repatriacjê zosta³y spe³nione i kap³an prosi³ swoich
prze³o¿onych o pozwolenie na powrót. Niespodziewanie spotka³ siê z jednomylnym sprzeciwem, którego powodem by³a nominacja dawnego zaprzysiê¿onego
Zob. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. L. Grzebieñ i in., Kraków 1996, s. 358; P.F. Neumann, Archidiakonat poznañski w wietle wizytacji generalnej z lat 1777-1784. Sieæ kocio³ów i kaplic, budowle kocielne, duchowieñstwo, Poznañ 2011,
s. 307.
6
Wspomnienia polskie, t. I: List 8 z 30 grudnia 1800, s. 136-137.
5
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biskupa z lIlle-et-Vilaine Claudea Lecoza na nowego arcybiskupa Besançon.
Nie pozostawia³a ona kap³anom, którzy odmówili z³o¿enia przysiêgi na konstytucjê, zbyt wielu nadziei na otrzymanie parafii. Prze³o¿eni Pocharda uznali wiêc,
¿e lepszym dla niego rozwi¹zaniem bêdzie pozostanie w Polsce i zdobywanie tam
rodków niezbêdnych do ¿ycia. Skórzewscy, ze swej strony, wykorzystali zaistnia³¹ sytuacjê, by próbowaæ go przekonaæ do pozostania u nich, i zaproponowali
odnowienie kontraktu. Uzupe³nili propozycjê obietnic¹ do¿ywotniej pensji
w wysokoci 50 czerwonych z³otych, czyli 50 z³otych dukatów, wyp³acanej od
momentu wyganiêcia kontraktu.
Duchowny, który ci¹gle by³ zdecydowany na powrót do ojczyzny, dowiadcza³ strasznego poczucia opuszczenia, poniewa¿ tak¿e matka i brat byli zdania,
¿e powinien kontynuowaæ rozpoczête dzie³o. Doszed³ do tego ból spowodowany
wyjazdem do Francji jego przyjaciela, ksiêdza Vuillaumea. Nie dawa³ za wygran¹ i w ci¹gu kolejnych dwóch lat opiera³ siê, prosz¹c prze³o¿onych o polecenie powrotu. Aby sk³oniæ go do pozostania, Skórzewscy starali siê nawi¹zaæ
z nim bardziej osobiste relacje. Dobr¹ okazj¹ ku temu by³y narodziny ich pi¹tego
i ostatniego syna w lipcu 1803 r.: zaproponowali, by by³ jego ojcem chrzestnym.
Pochard zgodzi³ siê i dziecko otrzyma³o na jego czeæ imiê Antoni. Odpowied
prze³o¿onych na probê o umo¿liwienie mu powrotu by³a jednoznaczna: powinien odnowiæ kontrakt. Aktem rozpaczy by³a podjêta w 1804 r. decyzja o dalszym wychowywaniu synów Skórzewskich a¿ do czerwca 1808 r. Ksi¹dz Pochard wype³nia³ wiêc nadal swoj¹ misjê edukacyjn¹, podj¹³ kilka podró¿y u boku
starociny i jej synów oraz otworzy³ siê bardziej na otoczenie, szczególnie poprzez naukê jêzyka polskiego.
Kiedy druga umowa wygas³a w 1808 r., ks. Pochard by³ mimo wszystko
zdecydowany na powrót do Francji. Poprosi³ wiêc swoich prze³o¿onych o nakaz
powrotu, aby uchroniæ siê w ten sposób od zarzutów ze strony rodziny Skórzewskich, która nie przestawa³a okazywaæ mu oznak czu³ego przywi¹zania. Jako ¿e
w diecezji Besançon zaczê³o brakowaæ kap³anów, Pochard bez trudnoci otrzyma³ takie polecenie od swojego dawnego wychowawcy seminaryjnego ks. Babeya. Z paszportem do Francji w rêku, zacz¹³ siê ¿egnaæ ze znajomymi
i z cz³onkami goszcz¹cej go rodziny. Starocina stara³a siê jednak udaremniæ jego
wyjazd. Pochard napisa³ we Wspomnieniach:
zosta³em wystawiony na wszystkie ataki, jakie mo¿e przypuciæ czu³a matka,
która jest przywi¹zana i ma zaufanie do tego, który j¹ reprezentuje wobec jej
dzieci. Kiedy ju¿ wyla³a wiele ³ez i wypowiedzia³a wiele zapewnieñ, ¿e ma do
mnie zaufanie, chcia³a otrzymaæ ode mnie przyrzeczenie, ¿e powrócê po kilku
miesi¹cach nieobecnoci7.
7
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Pomimo tych argumentów Pochard nie uleg³ ma³¿eñstwu Skórzewskich, którzy nie mogli siê pogodziæ z jego strat¹ i zdecydowali w koñcu, by wys³aæ ich
dzieci wraz z nim do Francji. Kap³an nie by³ entuzjast¹ takiego rozwi¹zania, ale
nie omieli³ siê przeciwstawiæ i podj¹³ siê zabraæ ze sob¹ swoich wychowanków.
Pocz¹tkowo podró¿ opóni³a choroba Rajmunda, a nastêpnie samego Pocharda,
po czym zosta³a definitywnie od³o¿ona z powodu groby wojny pomiêdzy Francj¹ i Austri¹. Rodzice zdecydowali siê w koñcu na wys³anie dzieci do Warszawy
i prosili guwernera, by uda³ siê z nimi i umieci³ je w tamtejszych szko³ach. Pochard zgodzi³ siê na wykonanie tego  jak s¹dzi³ – ostatniego zadania i postanowi³ wyjechaæ do Francji po powrocie z Warszawy do Komorza. Kiedy jednak
w kwietniu 1809 r. nadszed³ moment wyjazdu, starosta umar³, pozostawiaj¹c
wdowê z piêcioma synami.
mieræ Józefa Skórzewskiego stanowi³a prze³om w wygnaniu ks. Pocharda
w tym znaczeniu, ¿e jego wra¿liwoæ moralna by³a odt¹d wystawiona na ciê¿k¹ próbê, a on sam zacz¹³ okazywaæ oznaki niezdecydowania co do powrotu,
przyjmuj¹c czêsto wewnêtrznie sprzeczn¹ postawê. W gruncie rzeczy znalaz³ siê
w niezwykle delikatnej i pod wieloma wzglêdami bolesnej sytuacji, podobnej do
pu³apki, zachêcaj¹cej do ulegania postawie wyczekiwania i zw³oki. Faktem jest,
¿e duchowny mia³ wiadomoæ bycia wiêniem swojej w³asnej chrzecijañskiej
wra¿liwoci, która z jednej strony zabrania³a mu porzucenia rodziny Skórzewskich w trudnym dla niej momencie, a z drugiej przypomina³a mu o obietnicy
z³o¿onej ksiêdzu Babey przed wyjazdem do Nekli, czyli powrocie do Francji,
kiedy zostanie przez niego wezwany. Ten moralny dylemat sta³ siê jeszcze trudniejszy do zniesienia, jeli wemie siê pod uwagê, ¿e Babey stale oczekiwa³ na
jego powrót, a starocina robi³a wszystko, by ksi¹dz jej nie opuci³, posuwaj¹c
siê a¿ do tego, ¿e poprosi³a jego matkê o pozwolenie na zatrzymanie go, na co
ta ostatnia wyrazi³a zgodê. W swoich wspomnieniach Pochard ukaza³ oczekiwania starociny wzglêdem jego osoby w momencie mierci mê¿a: […] poinformowa³a mnie o trudnej sytuacji, w jakiej siê znalaz³a, pozbawiona jakiegokolwiek wsparcia, i poleci³a mi swoje dzieci, wzglêdem których od dawna
jestem, jak ojciec8.
Pragnienia ksiêdza w tamtym okresie by³y niejednoznaczne, a on sam by³
rozdarty pomiêdzy chêci¹ powrotu do Francji i pozostania u Skórzewskich. Przewa¿y³o w koñcu wspó³czucie wobec starociny i jej synów, a na jego intensywnoæ mia³ z pewnoci¹ wp³yw fakt, ¿e on sam straci³ ojca w wieku omiu lat.
Mo¿liwe, ¿e pozytywna odpowied jego matki na probê starociny da³a mu równie¿ si³ê do pozostania, zarówno poprzez zasugerowane w niej okazanie wspó³czucia cierpi¹cym, jak i niedaj¹cym siê ukoiæ matczynym rozdarciem, które by³o
jej konsekwencj¹. Tak wiêc ks. Pochard zdecydowa³, ¿e pozostanie w Nekli,
8
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przynajmniej chwilowo, aby towarzyszyæ starocinie w jej nieszczêciu, i zawióz³
swoich dwóch najstarszych wychowanków na uniwersytet wileñski, zgodnie
z postanowieniem rady familijnej. Po powrocie z Wilna by³ zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialnoci i móg³ powróciæ do ojczyzny.
W miêdzyczasie okaza³ jednak pierwsze oznaki wewnêtrznej przemiany i nie
by³ ju¿ kim, kto chce wyjechaæ za wszelk¹ cenê. Tak wiêc, zamiast wyruszyæ
w drogê, odpowiedzia³ na probê swojego wychowanka Hilarego, który chcia³, aby
pomóg³ mu w wejciu na uniwersytet, wiadom jednoczenie, ¿e opóni to znacznie wyjazd z Polski. I tak oto dokona³a siê w nim wielka przemiana: Pochard nie
uleg³ ju¿ intensywnym probom starociny, lecz poszed³ za w³asnym pragnieniem, uwa¿aj¹c, ¿e spoczywa na nim zadanie wychowania Józefa i Antoniego.
Dobro cz³onków rodziny Skórzewskich sta³o siê odt¹d wa¿niejsze od w³asnego.
Równoczenie mieræ ks. Babeya w 1810 r. przynios³a ulgê jego sumieniu
w tym, co dotyczy³o powinnoci powrotu, potwierdzon¹ zreszt¹ opini¹ jego nowego prze³o¿onego, ks. Bacoffea, który oznajmi³ mu, ¿e nie jest zmuszony
w sumieniu do powrotu do Francji. Odt¹d ks. Pochard kontynuowa³ swoj¹ misjê z takim samym g³êbokim oddaniem, jak w przesz³oci. Stara³ siê daæ swoim
wychowankom jak najlepsze wykszta³cenie, prowadzi³ ich drog¹ ¿ycia chrzecijañskiego i wype³nia³ uczuciow¹ pustkê, wywo³an¹ przez mieræ ich ojca.
Mimo to jego zachowanie nacechowane by³o wewnêtrznymi sprzecznociami, poniewa¿ za postaw¹ zwlekania sta³y te¿ próby powrotu do Francji. I tak
w lutym 1813 r. wpad³ na pomys³ wyjazdu do Francji z Drezna, dok¹d zamierza³a udaæ siê starocina, przera¿ona nadci¹ganiem oddzia³ów rosyjskich, cigaj¹cych wycofuj¹c¹ siê Wielk¹ Armiê Napoleona. Kilka kilometrów przed granic¹
zawrócili na wieæ o pojawieniu siê kozaków, których widziano w ostatnim miecie, przez które nale¿a³o przejechaæ, by opuciæ kraj. Próba ta, jakkolwiek najbli¿sza realizacji, by³a jednoczenie ostatni¹.
Nieco póniej nowe wydarzenie wywar³o g³êboki wp³yw na ksiêdza w procesie jego zakorzeniania siê w Polsce. W sierpniu 1813 r. dozna³ z³amania lewej
nogi. Wypadek uczyni³ go na pewien czas kalek¹ i pokrzy¿owa³ skrywane marzenia o powrocie. Jedno zdanie wystarczy³o Pochardowi, by oddaæ we wspomnieniach ogromny wstrz¹s, jaki jego nieszczêcie wywo³a³o w starocinie: niemo¿liwe, by by³a bardziej zasmucona, gdyby co podobnego przytrafi³o siê
jednemu z jej synów9.
Choæ przez pierwsze miesi¹ce przykuty do ³ó¿ka, by³ zainteresowany swoimi wychowankami i kontynuowa³ lekcje. Tak samo postawa cz³onków rodziny
Skórzewskich w czasie rekonwalescencji ukaza³a, jak bardzo ksi¹dz by³ im drogi. Pochard coraz bardziej zdawa³ sobie z tego sprawê, o czym wiadcz¹ reflek9
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sje zawarte w jego wspomnieniach: dozna³em, w obcym kraju, od wszystkich ludzi, których spotka³em, tyle wzglêdów, jakich z trudem dozna³bym od mojej rodziny […] cieszê siê z dobra, troski i gotowoci do pomocy, które mi okazano10.
Pomimo wyj¹tkowego wsparcia Pochard by³ le leczony i potrzebowa³ przesz³o omiu miesiêcy, by powróciæ do swoich codziennych zajêæ, pozostawa³ jednak do koñca upoledzony ruchowo. Niemniej wydaje siê, ¿e pozostawa³ w ci¹g³ej gotowoci do powrotu do Francji i radzi³ siê wielu lekarzy, który zapewniali,
¿e mo¿e podró¿owaæ. Oprócz ich opinii ks. Pochard znalaz³ jeszcze jeden motyw, a by³o nim wst¹pienie na tron Ludwika XVIII, a tak¿e mieræ arcybiskupa
Besançon oraz niepokoj¹ce wieci o stanie zdrowia jego sêdziwej matki. Pokój,
jaki zapanowa³ w Europie, umo¿liwi³ mu wreszcie odbycie podró¿y, pod warunkiem, ¿e znajdzie kogo, kto dotrzyma³by mu towarzystwa w drodze. Przez d³u¿szy czas duchowny nie znajdywa³ nikogo, poniewa¿ by³ zbyt zajêty wychowaniem Antoniego, a w lutym 1816 r. dowiedzia³ siê o mierci matki, któr¹ mia³
nadziejê zobaczyæ.
Wydaje siê, ¿e ta wiadomoæ pogrzeba³a jego marzenia o powrocie i odt¹d
postanowi³ zrewidowaæ swoje ¿yciowe priorytety, koncentruj¹c siê na wychowaniu swojego chrzeniaka, pomimo zachêt brata i jego propozycji, by spêdziæ resztê ¿ycia razem we francuskiej parafii. Pochard t³umaczy³ swoje stanowisko stanem swojej nogi, uznanym za powa¿n¹ przeszkodê w podjêciu podró¿y. Ba³ siê
jednak, ¿e jest to fa³szywe usprawiedliwienie i dlatego sumienie podpowiedzia³o
mu, by zwróci³ siê do prze³o¿onych o wyra¿enie opinii na temat jego sytuacji.
Odpowied by³a jednoznaczna: powinien niezw³ocznie powróciæ do Francji.
Choæ postanowi³ okazaæ im pos³uszeñstwo, to jednak nie omieli³ siê wyznaæ
tego starocinie. Kiedy ta ostatnia przypadkowo dowiedzia³a siê o tym w czasie
ich pobytu w uzdrowisku L¹dek-Zdrój, jej reakcja ukaza³a, jak silna by³a ich
wzajemna sympatia i jaka by³aby cena, któr¹ Pochard musia³by zap³aciæ, opuszczaj¹c Polskê. W swoich wspomnieniach tak zrelacjonowa³ scenê rozmowy:
Zaledwie wypowiedzia³em s³owo o powrocie do Francji, nie pozwalaj¹c mi
na ukazanie motywów zawartych w licie, zaczê³a mnie odwodziæ, mówi¹c, ¿e
nigdzie nie znajdê tylu osób przywi¹zanych do mnie, jak w jej domu, i tak czu³ej
opieki, jak¹ mnie otoczono, zw³aszcza od momentu wypadku, któremu uleg³em.
Zgodzi³em siê z ni¹, wyra¿aj¹c moje uznanie, kiedy jednak chcia³em powiedzieæ,
¿e bêd¹c ksiêdzem, muszê byæ pos³uszny moim prze³o¿onym, ³zy, które chcia³a
ukryæ, wype³ni³y jej oczy, i nie mog¹c ich powstrzymaæ, Madame wysz³a do s¹siedniego pokoju, aby opanowaæ gwa³towne wzruszenie, którego dozna³a.
Wszystko to sprawi³o, ¿e by³o mi bardzo przykro, ale nie chc¹c jej nic obiecywaæ, czego móg³bym póniej ¿a³owaæ, wytrzyma³em i z tego powodu weso³oæ
10

Tam¿e, s. 348-349.
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Nagrobek ks. Pocharda w Kretkowie.
Fot. ze zbiorów autora

i relaks opuci³y nas na kilka dni: tak to w atmosferze obustronnej wiadomoci
przywi¹zania, obawy i smutku opucilimy L¹dek11.
Jego chrzecijañska wiadomoæ da³a o sobie znaæ podczas spotkania z dwiema francuskimi damami, które wtajemniczy³ w swoje plany powrotu. Ich negatywna odpowied wywo³a³a u niego wyrzuty sumienia i w koñcu zaproponowa³ starocinie pozostanie u niej a¿ do Wielkanocy, aby zaj¹æ siê kszta³ceniem jej bratanicy.
Oczywicie z najwiêksz¹ radoci¹ przyjê³a tê propozycjê. Pochard prawdopodobnie jednak by³ zdecydowany na wyjazd, poniewa¿ zacz¹³ szukaæ towarzysza podró¿y, a jego g³owê zaprz¹ta³a myl o tym, ¿e resztê ¿ycia spêdzi wraz ze swoim
bratem. Znalaz³ idealne towarzystwo w osobie ks. Tisseranda, który, tak samo jak
on, pragn¹³ powróciæ do ojczyzny po przesz³o 20 latach nieobecnoci i by³ gotów
wyruszyæ w drogê, jak tylko Pochard tego zapragnie. Ten ostatni czeka³ wiêc do
Wielkanocy, aby wype³niæ dan¹ obietnicê, ale dobrze ukrywa³ przed starocin¹
swoje zamiary, poniewa¿ ba³ siê, ¿e znów spotka siê z oporem. Pod koniec roku
dwie straszne wiadomoci o prawie jednoczesnej mierci ks. Tisseranda i jego braWspomnienia polskie, t. II, APP, Maj¹tek Czerniejewo-Skórzewscy (931), sygn. 2166. List
28 z 11 sierpnia 1817, s. 451-453.
11
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ta, Jeana-Etienne’a, na zawsze pogrzeba³y zamiar powrotu ks. Pocharda do Francji, choæ minê³y jeszcze lata, zanim duchowny siê do tego przyzna³.
Od pocz¹tku 1818 r. rozpocz¹³ siê proces godzenia siê ksiêdza na pobyt za
granic¹ a¿ do mierci. Pocz¹tkowo Pochard zacz¹³ podwa¿aæ sensownoæ swojego odwiecznego marzenia o powrocie do Francji. Rzeczywicie wydaje siê, ¿e
po mierci brata by³ niezdecydowany, a jego posuniêcia, stoj¹ce w sprzecznoci
ze s³owami, stanowi³y próbê ukazania, jak trudno by³o mu jasno rozeznaæ i zdecydowaæ, jak¹ drogê chce naprawdê obraæ. I tak przez kolejne piêæ lat koncentrowa³ siê na pracy u Skórzewskich, deklaruj¹c jednoczenie wolê powrotu
nowym adresatom swojej korespondencji, którymi s¹: jego brat, Pierre-Claude,
i nowy pe³nomocnik Pocharda we Francji, ks. Dubulle. W tym czasie postawa
ksiêdza nie by³a spójna, poniewa¿ w stosunku do pierwszego, czyli brata, nie
zrobi³ niczego, co by³oby wyjciem naprzeciw kierowanej do niego propozycji
spotkania po latach w Wielkopolsce, a w odniesieniu do drugiego nie odpowiedzia³ na ofertê, podobn¹ do tej, któr¹ wczeniej kierowa³ do niego zmar³y brat,
czyli spêdzenia reszty ¿ycia w parafii we Francji. W ten sposób, nawet jeli Pochard twierdzi³, ¿e myli o powrocie, to faktycznie nie czyni³ niczego, co mog³oby przybli¿yæ urzeczywistnienie jego marzenia, i wola³ powiêciæ siê edukacji
Marii Lipskiej, osieroconej bratanicy starociny.
Pod koniec 1823 r. rozpoczyna³ siê drugi etap wspomnianego wy¿ej procesu. W tym czasie duchowny spe³ni³ swój moralny obowi¹zek zajêcia siê rodzin¹
Skórzewskich: wszystkie dzieci by³y doros³e, wykszta³cone, a niektórzy synowie
ju¿ o¿enieni. Pochard przemyla³ wiêc swoj¹ sytuacjê. Zredagowanie w³asnych
wspomnieñ, jakiego dokona³ rok wczeniej, na podstawie listów wysy³anych do
przyjaciela w ci¹gu 20 lat, prawdopodobnie pomog³o mu w postawieniu kropki
nad i, poniewa¿ powrót nie by³ ju¿ jego pragnieniem. Rzeczywicie, Pochard nie
widzia³ ju¿ powodów, dla których mia³by wracaæ do Francji po tylu latach nieobecnoci, tym bardziej ¿e wiêkszoæ jego rodziny ju¿ nie ¿y³a. Poza tym nie zna³
osobicie kolejnego pokolenia, nawet jeli Dubulle czêsto przekazywa³ mu wiadomoci, a on sam by³ szczerze zainteresowany tym, co siê dzieje w jego ojczynie. Zreszt¹ Dubulle, który musia³ stawiaæ czo³a probom o wsparcie, kierowanym do niego przez cz³onków rodziny Pochardów, po przyjacielsku poradzi³ mu,
by nie wraca³. Tak wiêc uchodca wola³ wieæ do koñca swoich dni spokojny
¿ywot w rodzinie Skórzewskich, która nie przestawa³a zapewniaæ go o chêci zatrzymania go u siebie, wspieraj¹c jednoczenie materialnie jego krewnych, podobnie jak on sam czyni³ przez wszystkie lata.
Jego udrêczone sumienie kaza³o mu jednak zwróciæ siê do arcybiskupa de
Villefrancon, którego zna³ osobicie, aby przybli¿yæ mu szczegó³y sytuacji,
w jakiej siê znajdowa³, i prosiæ o pozwolenie na pozostanie za granic¹. G³os sumienia wyrzuca³ mu, ¿e pogodzenie siê z perspektyw¹ pozostania w Polsce po
28 latach pobytu jest spowodowane sytuacj¹ materialn¹, oferuj¹c¹ wiêcej korzy-
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ci ni¿ niepewnoæ, jaka czeka³aby go po powrocie do Francji. Obawia³ siê, ¿e
jego do¿ywotnia pensja, stanowi¹ca wynagrodzenie za lojaln¹ s³u¿bê, zostanie
mu zabrana w przypadku, gdyby zdecydowa³ siê na wyjazd. List do arcybiskupa
wiadczy³ o zintegrowaniu siê Pocharda w ³onie rodziny Skórzewskich, o czym
pisa³ w nastêpuj¹cy sposób: przebywam w dobrej rodzinie, która wydaje siê bardzo do mnie przywi¹zana i która otacza mnie wzglêdami […] wszyscy bez wyj¹tku przy ka¿dej okazji wyra¿aj¹ pragnienie, bym ich nigdy nie opuszcza³12.
Wbrew wszelkim oczekiwaniom, odpowied arcybiskupa nie jest taka, jakiej
Pochard siê spodziewa³, poniewa¿ arcybiskup odmówi³ ustosunkowania siê do
jego sprawy, t³umacz¹c siê, ¿e duchowny podlega jurysdykcji biskupa Chamon
i jedynie on mo¿e decydowaæ o jego losie. Pochard wola³ jednak pozostaæ w Polsce i w koñcu zaakceptowa³ swoj¹ sytuacjê. Przebywa³ nadal u Skórzewskich,
jak gdyby odczyta³ odmowê arcybiskupa de Villefrancon, by zadecydowaæ o jego
losie, jako ostateczny znak woli Bo¿ej, przemawiaj¹cy za kontynuowaniem pobytu w Polsce. W swoim testamencie, sporz¹dzonym w 1831 r., ksi¹dz dokona³
bilansu swojego ¿ycia, napisa³:
Chocia¿ zosta³em wygnany z ojczyzny z powodu wiary katolickiej, z serca
przebaczam tym, którzy przyczynili siê do mojego wygnania i proszê Boga, by im
darowa³, tak samo i mnie moje grzechy, które mog³em pope³niæ w ci¹gu mojego
¿ycia. Ufam Jego nieskoñczonemu mi³osierdziu i wierzê w to, ¿e wywiadczy mi
³askê, bym umar³, jak przystoi katolickiemu kap³anowi, który, przy ca³ej swojej
niegodnoci, otrzyma³ tak wiele dóbr, jakich innym, bardziej godnym ode mnie,
nie by³o dane zaznaæ. Tak wiêc powierzam Mu moj¹ duszê13.
Ksi¹dz Claude-Antoine Pochard zmar³ dnia 2 wrzenia 1833 r. w obecnoci
starociny i jej synów w rodzinnej rezydencji w Komorzu Przybys³awskim. Powodem mierci by³o ostre zapalenie op³ucnej. Okaza³y pogrzeb, zorganizowany
przez Skórzewskich, odby³ siê dnia 6 wrzenia w Kretkowie. Rok póniej Ignacy
Skórzewski napisa³ do spadkobierców, informuj¹c o mierci ich krewnego i daj¹c wskazówki co do podzia³u pozostawionych przez zmar³ego rzeczy. List jest
wiadectwem bólu, jaki mieræ ks. Pocharda wywo³a³a w rodzinie Skórzewskich.
Czytamy w nim:
nie pozostaje mi nic innego, jak zawiadczyæ, jak bardzo zasmuci³a nas
mieræ naszego czcigodnego przyjaciela i mentora. Nasza matka i my kochalimy go i szanowalimy, jak naszego ojca, i bylimy obecni przy jego odejciu,
które prze¿y³ z chrzecijañskim poddaniem siê woli Bo¿ej i po wype³nieniu tego,
co nakazuje nasza wiara. Z³o¿ylimy jego cia³o w specjalnie wybudowanym gro12
13

APP, Maj¹tek Czerniejewo-Skórzewscy (931), sygn. 1009.
APP, Maj¹tek Czerniejewo-Skórzewscy (931), sygn. 1429.
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bowcu obok kocio³a […] Wzniesiemy tam pomnik, który upamiêtni jego cnoty
i nasz¹ wdziêczn¹ przyjañ14.
Na istniej¹cym do dzi grobie ks. Pocharda przy kociele w Kretkowie znajduje siê epitafium, informuj¹ce ¿ywych o wiecznej wdziêcznoci rodziny Skórzewskich. Wyryty na nim ³aciñski tekst brzmi nastêpuj¹co:
D. O. M.
Claudium Antonium Pochard
Sacerdotem Gallicanum
Salinii Dioecesiae Bisuntinensis
II. Februarii MDCCLX
natum
ab anno MDCCXCVI.
Exul Patriae.
Novam Patriam in Domo
Skórzewsciana invenientem
Grati et Moesti Discipuli
Materque Eorum
Hic sepelierunt
VI. Septembris MDCCCXXXIII15.
Spadek zosta³ rozes³any zainteresowanym, choæ wiele rzeczy ks. Pochard
pozostawi³ starocinie i swoim wychowankom. wiadcz¹ one o jego przywi¹zaniu do nich i pragnieniu, by pielêgnowali pamiêæ o nim. Duchowny zapisa³ chrzeniakowi Antoniemu swój z³oty zegarek, na którym umieszczone jest imiê C.A.
Pochard, aby pamiêta³ o swoim ojcu chrzestnym. Jego wychowankowie stanêli
na wysokoci zadania i spe³nili jego pragnienie, czcz¹c jego pamiêæ poprzez lekturê wspomnieñ, które im pozostawi³, a tak¿e zachowuj¹c w sercach wdziêcznoæ
dla cz³owieka, którego traktowali jak w³asnego ojca. Dowiadujemy siê o tym
zw³aszcza z listu jego ostatniej uczennicy, Marii Lipskiej, do jej bratowej, napisanym dwa lata po mierci Pocharda. Prosi w nim:
Jeli rêkopisy Ksiêdza s¹ ju¿ w Nekli, b¹d tak dobra i natychmiast mi je przelij. Jeli zapragniesz je przeczytaæ, wylê ci je póniej. Pozwól mi jednak teraz,
moja droga bratowo, cieszyæ siê tymi cennymi dla mnie wspomnieniami, które zajmuj¹ w moim sercu miejsce obok tych zwi¹zanych z moim wielkim pap¹16.
Tam¿e.
Wdziêczni i zasmuceni wychowankowie oraz ich matka pochowali w tym miejscu dnia
6 wrzenia 1833 roku Klaudiusza Antoniego Pocharda, francuskiego kap³ana, urodzonego dnia 2 lutego 1760 roku [b³¹d grawera lub zamawiaj¹cego epitafium: ks. Pochard urodzi³ siê dnia 1 lutego
1766] w Salins, w diecezji Besançon. Wychodca z ojczyzny od roku 1796, znalaz³ now¹ ojczyznê
w domu Skórzewskich.
16
APP, Maj¹tek Czerniejewo-Skórzewscy (931), sygn. 1429.
14
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Umieraj¹c bez zobaczenia swojej rodzinnej ziemi i najbli¿szych, ks. Pochard
jednak nie umar³ dla g³êboko z nim zwi¹zanej i wdziêcznej rodziny w Polsce,
która go przygarnê³a i któr¹ potrafi³ pokochaæ, choæ czêsto marzy³, by j¹ opuciæ.
t³um. Jan Grzeszczak
RÉSUMÉ
Le présent article traite de l’exil polonais de l’abbé Pochard (1766-1833) sous l’angle du processus de son intégration au sein de sa famille d’accueil. Prêtre réfractaire français exilé en Suisse
à partir de 1792, il se rend en Grande Pologne en 1796 pour devenir précepteur des fils de Joseph
Skórzewski, staroste de Gniezno. Malgré son désir de revenir en France au plus vite, des circonstances tragiques, qu’elles soient nationales, familiales ou personnelles, l’amènent inlassablement
à rester à l’étranger et à remettre ses projets de retour à plus tard. De leur côté, les Skórzewski,
sincèrement attachés à leur hôte français, mettent tout en œuvre pour le retenir et créer un lien personnel avec lui. L’article plonge dans le tourment intime de l’abbé Pochard, qui se trouve pris en
tenaille entre son désir de respecter le serment qu’il fit à ses supérieurs à son départ de revenir dès
qu’ils le rappelleraient, et le sentiment de devoir poursuivre son œuvre auprès de sa famille d’accueil,
dans laquelle il tient le rôle de mentor, surtout depuis la mort du chef de famille en 1809. Finalement résigné à rester en Pologne, c’est en membre à part entière de la famille Skórzewski qu’il
décède en 1833.

Mots-clefs

Abbé Pochard; prêtre réfractaire; gouverneur; précepteur; famille Skórzewski
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FELIKS LENORT
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzia³ Teologiczny

Archiwum Teologiczne w latach 1836-1837,
czyli u pocz¹tków czasopimiennictwa katolickiego w Poznaniu
Archiwum Teologiczne in the Years 1836-1837
or the Beginnings of Catholic Journalism in Poznañ

Pocz¹tki czasopimiennictwa katolickiego na ziemiach polskich przypadaj¹
na lata 30. i 40. XIX w. Pierwsze miejsce nale¿y tu przydaæ inicjatywie ks. Micha³a Korczyñskiego, który w latach 1833-1840 wydawa³ w Przemylu kwartalnik
Przyjaciel Chrzecijañskiej Prawdy. Czasopismo teologiczne dla owiecenia i zbudowania kap³anów najprzód, a potem katolickich chrzecijan. Zaszczytne drugie miejsce przypada ks. Janowi Nepomucenowi Jabczyñskiemu, który trzy lata
póniej wyst¹pi³ z podobn¹ inicjatyw¹ w Poznaniu, powo³uj¹c w roku 1836
kwartalnik pod nazw¹ Archiwum Teologiczne. Pismo czasowe, powiêcone
owieceniu i zbudowaniu religijnemu. Pierwsze przetrwa³o lat siedem, drugie
wprawdzie tylko dwa lata, ale przecie¿ z inicjatywy swego twórcy mia³o dwie
kolejne mutacje, wyranie ju¿ zaadresowane do szerszego krêgu odbiorcy. Pierwsze doczeka³o siê wstêpnej monografii pióra wytrawnego historyka1, drugie na tê
monografiê wci¹¿ czeka, której to luki niniejszy szkic nie zape³nia, a jedynie
przypomina o korzeniach naszej aktywnoci kocielnej w tej przestrzeni.

*
O „Archiwum Teologicznym” wspominano niejednokrotnie, ale tylko wspominano przy okazji ró¿nych historyczno-kocielnych syntez dziejów wielkopolskich lub w wydawnictwach encyklopedycznych. Pewnie pierwszy metodycznie
1
J. Kwolek, Przyjaciel Chrzecijañskiej Prawdy. Szkic monograficzny pierwszego polskiego czasopisma teologicznego, wybra³, przedmow¹, pos³owiem i przypisami opatrzy³ D.I. Bialic,
Nasza Przesz³oæ 43 (1975), s. 201-236.
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 jak na swoje czasy  uczyni³ to Stanis³aw Karwowski w szkicu pt. Czasopisma
Wielkopolskie 1796-1859, pomieszczonym na ³amach Dziennika Poznañskiego,
a póniej w odrêbnym wydaniu (Poznañ 1908). Dlaczego ten znakomity i zas³u¿ony autor za pocz¹tek czasopimiennictwa w Poznaniu uzna³ rok 1796  trudno
domniemywaæ. Trzeba wszak¿e wspomnieæ, ¿e pierwsza przecie¿ w historii Poznania gazeta, czyli Gazeta Po³udniowo-Pruska (przemianowana z czasem na
Gazetê Poznañsk¹, a nastêpnie na Gazetê Wielkiego Xiêstwa Poznañskiego),
zaczê³a siê ukazywaæ dwa lata wczeniej, od 2 sierpnia 1794 r. Jednak Karwowski godnie wspomnia³ nasze Archiwum Teologiczne ponownie w swym pomnikowym trzytomowym dziele, w syntezie wci¹¿ nie do przecenienia o dziejach
Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego, nazywaj¹c je pierwszym czasopismem kocielnym na tym terenie, które oprócz bie¿¹cych spraw kocielnych powiêca³o
wiele miejsca publikowaniu bezcennych róde³ z naszej kocielnej g³ównie przesz³oci2. Nasze najnowsze dwie wielkie syntezy regionalne, dotycz¹ce dziejów
Wielkopolski i miasta Poznania, w minimalnym tylko stopniu zwracaj¹ uwagê
na pocz¹tki i rozwój czasopimiennictwa, pomijaj¹c w tej sytuacji Archiwum
Teologiczne zupe³nie3.
Niewiele lepiej jest w kilku opracowaniach z zakresu historii Kocio³a
w Polsce, gdzie informacja (nieraz niedok³adna) ogranicza siê przewa¿nie tylko
do wymienienia samego tytu³u czasopisma z dat¹ i z dosyæ czêsto mylnym
stwierdzeniem, jakoby drug¹ kontynuacj¹ Archiwum by³ od roku 1849 Tygodnik Katolicki, podczas gdy by³ nim Tygodnik Kocielny4.
Zasadne jest niew¹tpliwie pytanie o obecnoæ naszego Archiwum w opracowaniach prasoznawczych. Sytuacja mog³aby siê wydawaæ obiecuj¹ca, jeli
zwa¿yæ, ¿e w dorobku naszej historiografii odnotowujemy przecie¿ dwa obszerne tomy Historii prasy polskiej pod redakcj¹ Jerzego £ojka, która to publikacja
jest wynikiem ambitnych prac podjêtych w Pracowni Historii Czasopimiennictwa Polskiego Instytutu Badañ Literackich Polskiej Akademii Nauk. Interesuje
nas pierwszy tom tego dzie³a za lata 1661-1864, a szczególnie rozdzia³ Prasa
Wielkopolski (1832-1858), autorstwa Witolda Jakóbczyka. Mamy tu informacjê,
¿e ks. Jan Nepomucen Jabczyñski wydawa³ w Poznaniu od 1 kwietnia 1843 r.
tygodnik Gazeta Kocielna i ¿e w 1849 r. zamieni³ jej tytu³ na Tygodnik Kocielny. Jednak nie ma wzmianki o „Archiwum Teologicznym, które przecie¿
S. Karwowski, Historia Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego, t. II, Poznañ 1918, s. 252.
Dzieje Wielkopolski, t. II: Lata 1793-1918, red. W. Jakóbczyk, Poznañ, 1973; Dzieje Poznania w latach 1793-1945, t. II*, red. J. Topolski, L. Trzeciakowski, Poznañ 1994.
4
W. Urban, Ostatni etap dziejów Kocio³a w Polsce przed nowym tysi¹cleciem (1815-1965),
Roma 1966, s. 324; Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. III: Wiek XIX i XX, cz. 1: 1764-1918,
red. M. Rechowicz, Poznañ 1979, s. 541, 677; M. Banaszak, Marcin Dunin 1830-1842, [w:] Na
stolicy prymasowskiej w Gnienie i w Poznaniu. Szkice o prymasach Polski w okresie niewoli narodowej i w II Rzeczypospolitej, red. F. Lenort, Poznañ 1982, s. 156.
2
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sta³o u pocz¹tku obu tych mutacji5. O wiele dok³adniejszy by³ w tym tomie autor
analogicznego tekstu o czasopismach zaboru rosyjskiego, który poda³, ¿e w Warszawie pierwszym pismem katolickim by³ rocznik Alleluja, wychodz¹cy w latach 1840-18436.
W tej grupie prasoznawczej szczególne miejsce zajmuje Czes³aw Lechicki,
zas³u¿ony autor wielu publikacji o dziejach polskiej prasy katolickiej. Nas interesuj¹ dwa jego opracowania, w których ze znawstwem stworzy³ wstêpn¹ syntezê dziejów tego obszaru oddzia³ywania medialnego Kocio³a7. Wprawdzie w interesuj¹cym nas tu fragmencie autor nie wyszed³ poza informacjê podstawow¹ 
interesowa³y go bardziej dalsze koleje tego zjawiska  jednak samo przywo³ywanie naszego „Archiwum” w tak ambitnych syntezach wstêpnych trzeba uznaæ
za utrwalenie jego obecnoci u pocz¹tków tego czasopimiennictwa. To samo
trzeba powiedzieæ o okolicznociowym tekcie Hieronima Szatkowskiego na
160-lecie czasopimiennictwa katolickiego w Wielkopolsce, który – jak s³ychaæ
– przygotowuje szersze opracowanie dziejów ca³ej prasy katolickiej w Wielkopolsce do roku 19188. Nie mo¿na te¿ pomin¹æ dwóch opracowañ ex professo bibliograficznych, z których pierwsze wykracza nawet poza przyjêty model dla
tego rodzaju wydawnictw informacyjnych9.
Wród przejawów zainteresowania naszym „Archiwum Teologicznym” jeden
zas³uguje na szczególn¹ uwagê. Chocia¿ bowiem jest to tekst tylko kilkustronicowy, to zajmuje siê jako jedyny wy³¹cznie tym tytu³em i z tej racji nale¿y mu
przydaæ rangê wyj¹tkow¹. Jego autorem jest ks. Henryk Misiak, póniej zas³u¿ony badacz na terenie amerykañskiej psychologii eksperymentalnej10. Jego stwierPrasa polska w latach 1661-1864, red. J. £ojek, Warszawa 1976, s. 252-253.
E. Tomaszewski, Czasopisma zaboru rosyjskiego (1832-1864), [w:] Prasa polska, s. 175.
Wiêcej na ten temat zob. F. Lenort, „Alleluja”. Rocznik religijny, [w:] Encyklopedia katolicka, t. I,
Lublin 1985, kol. 379.
7
C. Lechicki, Rzut oka na sto lat polskiego czasopimiennictwa katolickiego (1833-1939),
„Novum” 1-2-3 (1975), s. 76-92; ten¿e, Polskie czasopimiennictwo katolickie w latach 1833-1914,
„Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 22 (1983), nr 1, s. 19-24.
8
H. Szatkowski, 160-lat czasopimiennictwa katolickiego w Wielkopolsce (1836-1996),
[w:] Ecclesia Posnaniensis. Opuscula Mariano Banaszak septuagenario dedicata, red. F. Lenort,
K. Lutyñski, Poznañ 1998, s. 203-209. Autor z pewnoci¹ wie, ¿e chodzi o kwartalnik, ale w tekcie znalaz³o siê pomy³kowo s³owo miesiêcznik.
9
K. Estreicher, Bibliografia polska XIX stulecia, wyd. 2, t. II, Kraków 1959, s. 178; Z. Semrau, Czasopisma poznañskie. Zestawienie tytu³u i krótka charakterystyka, cz. 1 (1794-1858), „Kronika Miasta Poznania” 26 (1958), nr 1, s. 105; B. Korczak, Bibliografia prasy polskiej 1832-1864,
Warszawa 1968, s. 48. Zob. tak¿e M. Szymañska, Bibliografia historii miasta Poznania, Poznañ
1960, s. 22.
10
H. Misiak, W stulecie najstarszego poznañskiego czasopisma teologicznego, Miesiêcznik
Kocielny. Organ Archidiecezyj Gnienieñskiej i Poznañskiej 53 (1938), s. 187-191. O tym autorze zob. np. Z. Uchnast, Misiak Henryk ks., [w:] Encyklopedia katolicka, t. XII, Lublin 2008,
kol. 1215.
5
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dzenie, ¿e ma³o kto wie, ¿e mielimy zaszczyt ju¿ sto lat temu posiadaæ wcale
dobre jak na owe czasy czasopismo teologiczne  by³o wtedy aktualne, ale i po
przesz³o 80 latach na tej aktualnoci nie straci³o.
W koñcu nale¿y zapewne stwierdziæ, ¿e ranga wagi i trwa³oci danego faktu
kulturowego (w tym wypadku czasopisma) mo¿e byæ te¿ mierzona jego obecnoci¹ w wydawnictwach encyklopedycznych. W sytuacji interesuj¹cego nas tu
tytu³u mamy przyk³ad pozytywny takiej obecnoci, chocia¿ jest to wypadek odosobniony, bo dotyczy raptem tylko jednej encyklopedii11.

*
Kim by³ Jan Nepomucen Jabczyñski, inicjator, redaktor i wydawca Archiwum Teologicznego? ¯y³ w latach 1799-1869. Pochodzi³ z rodziny ubogiej.
Urodzi³ siê Dolsku, w dawnym powiecie remskim, jako syn kunierza. Tu zaczyna³ naukê w miejscowej szkole. Pomaga³ ojcu na roli. W rzemiole zosta³
nawet czeladnikiem kunierskim. Szko³ê kontynuowa³ w Rydzynie, nastêpnie
w Poznaniu, w szkole przygotowuj¹cej kandydatów do Seminarium Duchownego, które rozpocz¹³ w roku 1817. W czasie dwuletniej przerwy w nauce by³ guwernerem. Studia dope³ni³ na Uniwersytecie Wroc³awskim i w roku 1822 przyj¹³
we Wroc³awiu wiêcenia kap³añskie. Po powrocie do rodzinnej ziemi by³ przez
przesz³o 40 lat aktywny w diecezji poznañskiej jako duszpasterz w Pêpowie, Poznaniu, Grodzisku, Zb¹szyniu, w Wirach. By³ cz³onkiem Kapitu³y Katedralnej
w Poznaniu i w tym charakterze pe³ni³ obowi¹zki kaznodziei katedralnego. W latach 1846-1855 by³ wikariuszem generalnym i oficja³em poznañskim. Dwukrotnie kandydowa³ z poruczenia kapitu³y katedralnej na urz¹d arcybiskupa gnienieñskiego i poznañskiego, ale spotka³o siê to ze zdecydowanym sprzeciwem
w³adz pruskich ze wzglêdu na jego zaanga¿owanie narodowe. Pamiêtano mu np.,
¿e na fali wzburzenia rewolucyjnego w roku 1848 sta³ wyranie po stronie sprzeciwu wobec w³adz, np. wita³ u bram miasta oswobodzonych z Moabitu Polaków.
Nale¿a³ do za³o¿ycieli Towarzystwa Pomocy Naukowej. By³ cz³onkiem Towarzystwa Przyjació³ Nauk Poznañskiego. Interesowa³ siê kaznodziejstwem epoki
Stanis³awa Augusta. Zainicjowa³ wydawnictwo z tego zakresu, ale ukaza³ siê
tylko jeden tom pt. Kazania i mowy treci religijnej miane przez znakomitych
duchownych oraz przy rozmaitych rzadkich obrzêdach i obchodach kocielnych

11
F. Lenort, „Archiwum Teologiczne”, [w:] Encyklopedia katolicka, t. I, Lublin 1985, kol. 887.
Ostatnio dostêpnoæ czytelnicza Archiwum Teologicznego niepomiernie wzros³a, gdy zosta³o
umieszczone w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra). Zawartoæ
tego tytu³u jest te¿ dostêpna online na stronie domowej Biblioteki (http://lib.amu.edu.pl/ksiazeczka/index.htm). Materia³em pomocniczym dla korzystaj¹cych ze zdigitalizowanego „Archiwum
Teologicznego” mo¿e te¿ byæ publikacja autorstwa Krystyny Jazdon, wydana jako zeszyt 24 serii
Spis Zawartoci Prasy Wielkopolskiej (Poznañ 2011).
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od po³. XVIII do po³. XIX w. (Poznañ 1857). Zapocz¹tkowa³ publikacjê róde³
dotycz¹cych ustawodawstwa kanonicznego w Polsce redniowiecznej. Opublikowa³ Rys historyczny miasta Dolska i jego okolic, po³¹czony z wa¿niejszymi szczegó³ami historycznymi by³ej Diecezji a teraz Archidiecezji Poznañskiej (Poznañ
1857). Ró¿ne przyczynki historyczne drukowa³ w „Rocznikach Towarzystwa
Przyjació³ Nauk Poznañskiego, w Pamiêtniku Religijno-Moralnym i w za³o¿onych przez siebie czasopismach, w tym w Archiwum Teologicznym12.

*
Powo³anie do ¿ycia Archiwum Teologicznego to by³a indywidualna, osobista inicjatywa ks. Jabczyñskiego (tak by³o i z wiêkszoci¹ podobnych, indywidualnych inicjatyw czasopimienniczych do koñca XIX wieku, z wyj¹tkiem
Dziennika Urzêdowego Kocielnego, ale to przecie¿ by³ oficjalny organ diecezjalny). Tego stwierdzenia nie pomniejsza okolicznoæ, ¿e o takim czasopimie
myla³ w swoim czasie abp Teofil Wolicki, ujawniaj¹cy tak¿e pewne ambicje
twórcze, g³ównie w zakresie filozofii i historii. Wyrasta³a ta inicjatywa Jabczyñskiego z jego pasji poznawczej, szczególnie w odniesieniu do naszych dziejów
kocielnych, i konsekwentnie z potrzeby dzielenia siê odkryt¹ wiedz¹ z szerokimi krêgami, g³ównie duchowieñstwa. Kilka lat trwa³y starania, zanim czasopismo ujrza³o wiat³o dzienne. Za oficjalny pocz¹tek tych usi³owañ nale¿y zapewne
uznaæ dzieñ 30 listopada 1832 r., w którym Jabczyñski zredagowa³ omiostronicowy tekst pt. Og³oszenie i plan wychodziæ maj¹cego w Poznaniu pisma peryodycznego, religijnego pod tytu³em Archiwum Teologiczne13. Ju¿ nastêpnego
dnia wyst¹pi³ z oficjalnym pismem w tej sprawie do abp. Marcina Dunina, zaznaczaj¹c, ¿e jakkolwiek pomys³ wydawania w Poznaniu pisma periodycznego
w materii teologicznej dla po¿ytku Duchowieñstwa Archidiecezyj Gnienieñskiej
i Poznañskiej usprawiedliwiony jest sam z siebie istotn¹ jego potrzeb¹, to jednak
bêdzie to spe³nienie w tej materii myli wyra¿anej przez abp. Wolickiego, który
z racji przedwczesnej mierci nie doczeka³ jej urzeczywistnienia. Na przeszkoNajszerzej opisa³ ¿ycie Jabczyñskiego (zapewne z w³asnych obserwacji i korzystaj¹c jeszcze z ¿yj¹cych wiadków jego aktywnoci) Emil Kierski w Rocznikach Towarzystwa Przyjació³
Nauk Poznañskiego” [6 (1871), s. 338-348]. Z innych trzeba zapewne wymieniæ: J.W. Opatrnego
w Polskim s³owniku biograficznym (t. X, 1962, s. 204); M. Banaszaka w S³owniku polskich teologów katolickich (t. II, 1982, s. 95-96); J. Bazyd³o w Encyklopedii katolickiej (t. VII, 1997, kol. 630).
Nie pominê³y go te¿ dwa nasze najstarsze w swym rodzaju wydawnictwa: Encyklopedia kocielna
(t. VIII, 1876, s. 350-352) i Podrêczna encyklopedia kocielna (t. XVII-XVIII, 1909, s. 245). Wielokrotnie Jabczyñskiego wymienia S. Karwowski w Historii Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego
(t. I-II, Poznañ 1918-1919); J. Nowacki w Dziejach Archidiecezji Poznañskiej (t. II, Poznañ 1964);
Z. Zieliñski w ksi¹¿ce Koció³ katolicki w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim (Lublin 1973) i inni. Sprawa „Archiwum Teologicznego” jest w tym ostatnim pomijana, ale odnajdujemy tu interesuj¹cy
kontekst ogólnokocielny i polityczny dzia³alnoci Jabczyñskiego.
13
Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, OA, 141.
12
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dzie stanê³y trudnoci zewnêtrzne. Trzy lata trwa³o oczekiwanie na stosowne
pozwolenie pruskich w³adz. Dopiero 24 sierpnia 1835 r. naczelny prezes Eduard
Heinrich Flottwell podpisa³ urzêdowe pismo na wydawanie Archiwum Teologicznego od dnia 1 stycznia 1836 r. Jabczyñski zawiadomi³ o tym arcybiskupa
Dunina i otrzyma³ 18 padziernika tego roku kocieln¹ zgodê na rozpoczêcie
edycji kwartalnika14.

*
Na stronie tytu³owej inauguracyjnego numeru czytamy: Archiwum Teologiczne. Pismo czasowe, powiêcone owieceniu i zbudowaniu religijnemu. Wydawane przez ks. Jabczyñskiego, kanonika i kaznodziejê metropolitalnego […]
Za pozwoleniem cenzury duchownej i wieckiej. W Poznaniu. Nak³adem wydawcy, w drukarni Karola Pompejusza. Dodajmy, ¿e ju¿ od drugiego numeru by³
drukowany czcionkami W. Dekera i Spó³ki. Na stronie tytu³owej by³ te¿ fragment
Listu w. Paw³a do Kolossan (1,10): […] Abycie chodzili godnie, Bogu we
wszystkiem siê podobaj¹c, w ka¿dym uczynku dobrym owoce przynosz¹c i rosn¹c
w znajomoci bo¿ej.
Znamienne, ¿e na samym pocz¹tku, na 10 stronach zamieszczono spis prenumeratorów wed³ug obu archidiecezji i dekanatów. By³o ich ³¹cznie  z póniej
dodanymi – 424. To raczej liczba pokana, wczeniej zapocz¹tkowany Przyjaciel Chrzecijañskiej Prawdy mia³ tych prenumeratorów wyranie mniej.
Szukanie s³awy, lub zysku, ca³kiem jest mi obce Jedynie wiêc czysta chêæ
przys³u¿enia siê w tym wzglêdzie moim wspó³kap³anom i katolickiej publicznoci
w archidiecezyi gnienieñskiej i poznañskiej natchnê³a mnie myl¹ wydawania
peryodycznego pisma teologicznego – napisa³ redaktor w przedmowie. Zdawa³
sobie niechybnie sprawê, ¿e bêdzie to przedsiêwziêcie pod ka¿dym wzglêdem
trudne, ¿e wystêpuje do walki, w której mo¿e byæ pokonany, ¿e bêdzie trafia³ na
rozmaite przeszkody. Sam podejmuj¹c tê pracê, chcia³ pobudziæ innych do podobnych wysi³ków i w koñcu do og³aszania drukiem ich owoców. Co go pobudza³o do podjêcia tej inicjatywy? Stwierdza wyranie, ¿e g³ówn¹ pobudk¹ by³
brak wiedzy teologicznej u nas, w przeciwieñstwie  jak napisa³  do kwitn¹cego
stanu nauk teologicznych w ociennych krajach. Byæ mo¿e, nieco przesadnie
stwierdza, ¿e tamte kraje stanê³y pod tym wzglêdem prawie u samego szczytu,
a my pozbawieni silnej pomocy, stoimy po czêci przy owej, ma³o co okrzesanej
budowie wieków dawniejszych. Na szczêcie do tego pesymizmu dorzuci³ skromnie, ¿e nie s¹dzi, aby to czasopismo, które powo³uje, od razu sta³o siê prze³omem, ale raczej, aby by³o rodkiem do obudzenia dzie³a naukowego, sposobnoci¹ do wzajemnego udzielania sobie wiadomoci i nastrêczaniem róde³,
14

Tam¿e.
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z którychby siê w tej lub w owej ga³êzi nauk teologicznych owieciæ mo¿na.
W zamierzeniu wprawdzie mia³o byæ powiêcone naukom teologicznym, ale tak¿e mia³o s³u¿yæ zbudowaniu religijnemu, aby nie tylko duchownym, ale i osobom wieckim mog³o byæ po¿yteczne.
Jeli chodzi o treæ czasopisma, to trzeba powiedzieæ, ¿e by³o ono ogromnie
zró¿nicowane, obejmowa³o wszystkie dziedziny nauk teologicznych. Wyranie
by³a tu obecna historia Kocio³a, w tym tak¿e: dzieje prawa kanonicznego, dzieje obu archidiecezji, praktyczne zagadnienia duszpasterskie, wiadomoci z ¿ycia
kocielnego, nekrologi zmar³ych kap³anów, szeroka informacja o ksi¹¿kach teologicznych i szkolnych, tak¿e interesuj¹co redagowane rozmaitoci  jak napisa³
w przedmowie redaktor  maj¹ce pod wzglêdem religii jakow¹ wartoæ.
W przywo³anym ju¿ tu dokumencie pod nazw¹ Og³oszenie i Plan wychodziæ
maj¹cego w Poznaniu pisma peryodycznego religijnego pt. „Archiwum Teologiczne”, przedstawionym cztery lata przed faktycznym ukazaniem siê pierwszego numeru czasopisma, jego inicjator ponad w¹tpliwoæ zastrzeg³ siê, ¿e jedynym jego celem bêdzie wykazanie rodków i u³atwianie czytelnikom naszym tego
wszystkiego, cokolwiek do doskonalenia siê w naukach teologicznych i dla wyp³ywaj¹cej z nich moralnoci, po¿ytecznem staæ siê mo¿e. Mamy tu te¿ wyrane,
ponowne podkrelenie, ¿e pismo to jest przeznaczone przede wszystkim dla duchownych i ¿e bêd¹ tam zamieszczone treci, które pod wzglêdem religijnym
maj¹ byæ pomocne dla pe³nienia ich powo³ania. Odczuwamy tu wyran¹ ostro¿noæ wobec decydentów pruskich, od których przecie¿ decyzji zale¿a³o, czy pismo w ogóle zaistnieje. Ta asekuracja zosta³a ostatecznie wypowiedziana wyranie, ¿e wszelkie artyku³y maj¹ce za przedmiot politykê, rozniecanie nieufnoci do
innych religijnych wyznañ, lub niebêd¹ce sk¹din¹d w ¿adnym cis³ym z teologi¹
zwi¹zku, nie wchodz¹ w zakres naszego pisma. Powtórzmy, ta wyrana asekuracja i cierpliwe czekanie na wymagan¹ decyzjê doprowadzi³y w koñcu  po czterech latach oczekiwañ  do pozytywnej odpowiedzi15.
Artyku³y bywa³y przewa¿nie niepodpisane. Te, które dotyczy³y zagadnieñ
cile teologicznych, by³y zapewne w du¿ej mierze czerpane z literatury niemieckiej, duchowieñstwu wielkopolskiemu bardzo bliskiej, tak¿e z racji odbywanych
studiów na tamtejszych uniwersytetach. Szczególnie pomocne by³y czasopisma
kocielne, tak¿e jako ród³o informacji z ¿ycia Kocio³a, z krajów misyjnych,
z pimiennictwa teologicznego. Wyranie jest tu obecne czasopismo „Athanasia”,
drukowane od roku 1827 w Würzburgu.
Wiêkszoæ zapewne wychodzi³a spod pióra samego Jabczyñskiego, który
swoje mo¿liwoci w tym wzglêdzie widzia³ zrazu bardzo optymistycznie przygotowane materya³y nie wzniecaj¹ we mnie obawy, aby mi kiedy na nich zbywa15
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³o). Zabezpiecza³ siê jednak wyranie mo¿liwoci¹ wspó³pracy z innymi, jak ich
nazwa³, uczonymi mê¿ami, którzy by go w tym trudnym przedsiêwziêciu sw¹
rad¹ i piórem wspierali. Okaza³o siê jednak, ¿e taka potrzeba nadesz³a wczeniej,
ni¿ siê pocz¹tkowo spodziewa³, skoro ju¿ w numerze trzecim z roku 1836 og³osi³ konkurs na prace pisemne, zapewniaj¹c druk najlepszych, a tak¿e honorarium
arcybiskupie. Wyznaczona te¿ zosta³a tematyka konkursowej pracy praktycznej,
mianowicie kontekst duszpasterski i ascetyczny kongregacji dekanalnych oraz
zadania duchownych wobec elementarnego szkolnictwa parafialnego. Okaza³o
siê, ¿e pierwszego tematu nikt nie podj¹³, a na drugi wypowiedzia³o siê dwóch
(w nastêpnym roku dosz³a jeszcze jedna praca o kongregacjach i jedna
o szko³ach parafialnych). To, ¿e czasopismo po dwóch latach upad³o, by³o zapewne spowodowane nie wyczerpaniem rêkopisów, ale czym wyranie prozaicznym: liczba prenumeratorów zmala³a znacznie.

*
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Powtórzmy, ¿e w zamierzeniu inicjatora i redaktora Archiwum mia³o zajmowaæ siê ca³oci¹ przedmiotów teologicznych. Wymienia ich kilkanacie. Na
pierwszym miejscu stawia Pismo wiête, ale ono a¿ tak bardzo w jego zeszytach
nie jest obecne. Nic dziwnego. To przecie¿ nawet jeszcze nie by³a po³owa XIX
w. Nie by³o jeszcze zwyczaju uprawiania biblijnych studiów w rozumieniu dzisiejszym. To przysz³o dopiero kilkadziesi¹t lat póniej (encyklika Leona XIII
Providentissimus Deus z 1893). Jednak by³ na przyk³ad artyku³ (z niemieckiego)
pt. Jakie korzyci przynosi Duchownemu pilne odczytywanie Pisma . (I, 340-349)16, Obraz dobrego Pasterza (I, 25-37), Kodex Pisma . z czasów Karola W.
(I, 395-397)  o oryginalnym rêkopisie z VIII w., wykonanym przez Alkuina
minusku³¹ karoliñsk¹. Nie omieszkano tak¿e przypomnieæ o zakazie drukowania
Biblii w jêzykach narodowych bez uprzedniego zezwolenia Stolicy Apostolskiej
(II, 531), o nowym wydaniu Biblia Sacra vulgatae editionis iuxta exemplar vaticanum (II, 100). Tych informacji biblijnych by³o wiêcej, np.: o dwóch ³aciñskich
podrêcznikach F. Ackermanna bêd¹cych wstêpem do Starego Testamentu i archeologii biblijnej (I, 108, 517), o wielokrotnie wznawianym niemieckim opracowaniu Biblii przez Josepha Franza Allioli (I, 108, 110) z komentarzem, póniej
w³¹czonym tak¿e do polskich t³umaczeñ, o zapowiadanym dziele ks. Alojzego
Osiñskiego pt. Obraz ¿ycia i pism ks. Jakuba Wujka z W¹growca z przy³¹czeniem wiadomoci o bibliach, psa³terzach, kancjona³ach rozmaitych wyznañ
(I, 371-372). Autor informacji ubolewa, ¿e tak ma³o o tym polskim dziedzictwie
wiemy (dodajmy, ¿e to dzie³o do dzisiaj spoczywa w rêkopisie w Zbiorach Biblioteki Baworowskich we Lwowie).

*
Pimiennictwo cile teologiczne obecne na ³amach Archiwum mia³o
w ogromnej wiêkszoci koloryt apologetyczny. Redaktor dobrze wyczuwa³, ¿e
takie by³o zapotrzebowanie duchowieñstwa. Wci¹¿ skrajnie obecne idee owiecenia, racjonalizm i deizm w ró¿norodnych odcieniach, odrzucanie koniecznoci
objawienia, akceptowanie co najwy¿ej religii naturalistycznej, popularnoæ w pewnych sferach pism Jana Jakuba Rousseau czy Voltairea  wszystko to wprawdzie dociera³o przede wszystkim do ówczesnych warstw owieconych, ale stanowi³o niechybnie pewien problem w dzia³alnoci duszpasterskiej. Artyku³y
teologiczne, t³umaczone przewa¿nie z niemieckiego, zamieszczane w Archiwum mia³y byæ skutecznym narzêdziem s³u¿¹cym do odpierania zarzutów,
z którymi duszpasterze siê spotykali. St¹d  powtórzmy – ich prawie wy³¹cznie
apologetyczny charakter, np.: O niezmiennoci religii Jezusa Chrystusa i stosunku jej do owiaty (I, 1-25)  to artyku³ inauguracyjny w czasopimie, Co zyska³
16
Tak bêdzie oznaczana przywo³ywana tu obecnoæ artyku³u w Archiwum: I  rocznik
(1836), II  1837 z dodaniem stron.
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ród ludzki przez religiê Jezusa Chrystusa pod wzglêdem wiary i obyczajów (I,
131-152, 259-288), Sk¹d pochodzi, ¿e religia Jezusa Chrystusa nie przynosi
u wielkiej liczby dzisiejszych chrzecijan tych samych owoców jakie przynosi³a
w wiekach pierwiastkowych i jaki z tego powodu wynika obowi¹zek dla dzisiejszego duchowieñstwa (II, 1-31), Dlaczego rodzice katoliccy ¿yczyæ sobie powinni, aby dzieci ich w kocio³ach by³y chrzczone? (II, 462-483). Tu podano nazwisko autora, którym by³ ks. Brinterim. W artyku³ach nieustannie podkrela siê
wy³¹cznoæ religii Chrystusowej, ¿e tylko ona nadaje sens ¿yciu, ¿e trudno mówiæ o moralnoci i kulturze, jeli a priori odrzuca siê religiê Chrystusow¹. Jest
te¿ w tych tekstach, raczej pewnych siebie i zdecydowanie rozstrzygaj¹cych jedna opinia pozytywnie zdumiewaj¹ca. Autor bowiem wyra¿a przekonanie, ¿e
walcz¹c z pociskami wymierzonymi naprzeciw religii, nale¿y poczyniæ wysi³ki,
aby poznaæ ducha czasu, poznaæ jego sposób objawiania siê i jego filozofi¹.
Polemizuj¹c z naszym przeciwnikiem w wierze i obyczajach, mamy to czyniæ
przez gruntown¹ wiedzê, która musi byæ po³¹czona z szacunkiem i mi³oci¹ ku
osobom, które chcemy przekonaæ. I w koñcu: nie poczytywaæ za kacerzy tych,
którzy w przedmiotach tycz¹cych siê tylko karnoci naszego Kocio³a, innego od
nas s¹ zdania (II, 25). Te s³owa to prawdziwe per³y, ukazane ca³y wiek wczeniej, zanim sta³y siê obowi¹zuj¹cym kanonem w myleniu naszego Kocio³a.

*
Druga grupa materia³u, któr¹ wypada tu wywo³aæ z pimiennictwa pomieszczonego w naszym Archiwum, to najstarsze dziedzictwo teologiczne Kocio³a, czyli skarby literatury patrystycznej. Jest tu np. Mowa . Cypryana Biskupa
kartagiñskiego o upad³ych w wierze (I, 166-184, 302-318) oraz Rzecz . Cypryana Biskupa kartagiñskiego o jednoci Kocio³a katolickiego (II, 265-288). T³umacza nie ujawniono, ale oba teksty zosta³y zaopatrzone w krótk¹ przedmowê,
w której zosta³a zwiêle omówiona treæ i okolicznoci powstania pisma. Pierwszy traktat, nazwany tu Mow¹, a w oryginale nosz¹cy tytu³ De lapsis, ma charakter duszpasterski i jest zwrócony do ca³ej diecezji kartagiñskiej po ustaniu przeladowañ i w zwi¹zku z zamêtem tam zaistnia³ym17. Drugi traktat De Catholicae
Ecclesiae unitate nawi¹zuje do poprzedniego, ³agodz¹c kontrowersje miêdzy
upad³ymi, powracaj¹cymi a tymi, którzy zawsze byli prawowierni. Trzeba dodaæ,
¿e predylekcja redaktora Archiwum do Cypriana, uwa¿anego na Zachodzie za
najwiêkszego teologa w III w. (do czasów Augustyna), szczególnie w dziedzinie
eklezjologii, zaowocowa³a na tych kartach jeszcze jednym tekstem, zatytu³owaDe lapsis przet³umaczy³ ponownie ks. Jan Czuj. Zob. w. Cyprian, Pisma, t. I: Traktaty,
z ³aciñskiego przet³umaczy³, wstêpami i komentarzem zaopatrzy³ J. Czuj, Pisma Ojców Kocio³a,
t. XIX, Poznañ 1937, s. 194-223. O naszym przek³adzie nie wspomina.
17
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nym ¯ycie . Cypryana, biskupa i mêczennika (I, 37-52)18. Na koñcu zauwa¿amy
podpis: Ks. Kidaszewski. Chodzi zapewne o ksiêdza Andrzeja Kidaszewskiego,
regensa seminarium gnienieñskiego w latach 1841-1853, rozmi³owanego w pismach Cypriana, o których napisa³, ¿e dla swej po¿ytecznoci i zastosowania dla
¿ycia powszedniego, na szczególn¹ zas³uguj¹ uwagê (I, 52) i do tego zdania do³¹czy³ przypis, ¿e w dalszych zeszytach Archiwum bêd¹ zamieszczone przek³ady niektórych mów Cypriana, które istotnie siê ukaza³y, ale anonimowo. Bior¹c pod uwagê tê okolicznoæ oraz fakt, ¿e Kidaszewski na uniwersytecie
wroc³awskim odebra³ doskona³e wykszta³cenie, w tym m.in. z filologii klasycznej  mo¿na domniemywaæ, ¿e w³anie on by³ t³umaczem obu wymienionych
traktatów19.

*

Artyku³y z historii Kocio³a powszechnego, podobnie jak dotychczas tu wymieniane, tak¿e bywa³y na ogó³ anonimowe i zaczerpniête z czasopism niemieckich. Tematyka by³a ró¿norodna, ale bez w¹tpienia dobierano teksty ukierunkowane praktycznie i maj¹ce budziæ zaciekawienie. Jako przyk³ad mo¿na wymieniæ
publikacje: Krótka wiadomoæ historyczna o pogrzebach w pierwiastkowych wiekach chrzecijañstwa (I, 64-79), O miejscach wiêtych, czyli o kocio³ach Chrzecian w trzech pierwszych wiekach (I, 411-440) – tu dok³adnie podano, ¿e jest to
wyj¹tek z dzie³a pt. Die vorzüglichsten Denkwürdigkeiten der christlich-katholischen Kirche (Mainz 1831), którego autorem by³ Anton Joseph Binterim,
O zwyczaju miewania kazañ w czasie mszy parafialnej, tudzie¿ o niektórych
szczegó³ach tycz¹cych siê kazañ miewanych w pierwiastkowych wiekach Kocio³a (II, 41-54), O sk³adzie Mszy . a mianowicie o pocz¹tku modlitw i ceremonii
przy niej podzidzieñ u¿ywanych (II, 407-434). By³y te¿ teksty, które moglibymy dzi zakwalifikowaæ do teologii pastoralnej i teologii ¿ycia wewnêtrznego,
np. Jakie byæ powinno ¿ycie zewnêtrzne kap³ana, aby st¹d poznaæ, ¿e ¿yje wewn¹trz ¿yciem prawdziwie duchownem? (II, 137-149) – podpisany kryptonimem
X.B. (to zapewne co dopiero wymieniany Anton Joseph Binterim), Czego przestrzegaæ powinien rz¹dzca parafii a szczególniej w pocz¹tkach swego pasterskiego urzêdowania, aby pozyska³ mi³oæ i zaufanie swych parafian i pracowa³
z istotnym dla nich po¿ytkiem?(II, 336-359), Zadania religijne s³u¿¹ce do æwi18
De unitate prze³o¿y³ tak¿e W. Stefañski, O jednoci Kocio³a (Poznañ 1845), który to tekst
zosta³ póniej przedrukowany we w³oc³awskim miesiêczniku Homiletyka (t. XIII, 1904, s. 131-154), nastêpnie J. Czuj O jednoci Kocio³a katolickiego. Zob. w. Cyprian, Pisma, s. 157-193. Ró¿nice miêdzy tymi t³umaczeniami a zamieszczonym w Archiwum Teologicznym s¹ nieznaczne.
19
Dwaj biografowie Kidaszewskiego: A. Brzeziñski (¯ywot Xiêdza Andrzeja Kidaszewskiego,
regensa Seminarium Duchownego w Gnienie, Poznañ 1864) i J. Glemp [Ks. Andrzej Kidaszewski
1801-1849, „Studia Gnesnensia”, 2 (1976), s. 345-376] – w ogóle nie zauwa¿aj¹ jego drukowanych tekstów, wiêc nie mog¹ tu byæ punktem odniesienia co do ewentualnego autorstwa Kidaszewskiego.
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czenia siê w cnocie i prawdziwej bogobojnoci (I, 401-411) – autorstwa Aloisa
Holzhackera, czy np. artyku³ O pielêgnowaniu chorych (II, 295-312, 442-461) 
d³u¿szy tekst o prehistorii i rozwoju kocielnego szpitalnictwa, tak¿e autorstwa
Binterima, fragment z dzie³a tu ju¿ wspominanego.

*
O ile w naszym „Archiwum” sygnalizowane ju¿ teksty o problematyce biblijnej i sensu stricto teologicznej by³y prawie zawsze przejmowane z literatury
niemieckiej, o tyle pimiennictwo z zakresu dziejów Kocio³a w Polsce  obficie
tu reprezentowane  by³o zawsze, co zrozumia³e, pochodzenia rodzimego, i to
w wiêkszoci autorstwa samego redaktora czasopisma. Uwaga ta dotyczy g³ównie wydawnictw ród³owych, których wiele udostêpni³ na tych ³amach, a przecie¿
by³ to jedynie fragment jego w tej dziedzinie zas³ug, poniewa¿ niejednokrotnie zamieszcza³ owoce swych historycznych dociekañ tak¿e w innych czasopismach
naukowych, w tym równie¿ w formie druków samoistnych. Zapewne warto dodaæ, ¿e te wydawnictwa ród³owe nie zawsze spe³nia³y póniejsze wymogi edytorstwa historycznego, mia³y jednak jeden walor: Jabczyñski jako pierwszy wyprowadzi³ je na wiat³o dzienne. Kierowa³ siê przy tym przede wszystkim
zamiarem ukazania wielkiej naszej przesz³oci szerokim krêgom g³ównie duchowieñstwa. W tej przestrzeni, a wiêc jako badacz dziejów kocielnych, czu³ siê
najlepiej. Historykiem przecie¿ by³ z zami³owania.
Z edytorskich zas³ug Jabczyñskiego, og³aszanych na ³amach Archiwum,
wymieñmy przede wszystkim akta kilku synodów poznañskich. Z najstarszych,
które nie usz³y jego uwadze, to synody z lat 1561, 1564, 1621. Pierwszy, zwo³any przez bp. Andrzeja Czarnkowskiego, w zwi¹zku z zapowiedzianym do Piotrkowa synodem prowincjalnym i powiêcony g³ównie walce z herezj¹, naprawie
obyczajów kleru i kontrybucji na rzecz króla, zosta³ szczegó³owo opisany w poznañskich acta capituli i st¹d Jabczyñski przeniós³ tê relacjê w publikacji pt.
Synod odbyty w Poznaniu na dniu 13. Stycznia roku 1561 do swego „Archiwum”
(II, 216-226, 359-368)20. Drugi, z roku 1564, zwo³any przez biskupa Adama
Konarskiego, tak¿e w zwi¹zku z zapowiedzianym synodem prowincjalnym
(przez Jakuba Uchañskiego), zosta³ zaprotoko³owany w poznañskich acta episcopalia, stamt¹d przejêty i og³oszony drukiem przez Jabczyñskiego pt. Synod dyecezyalny poznañski odbyty pod przewodnictwem Adama Konarskiego, biskupa
poznañskiego, dnia 26. Padziernika 1564 (I, 80-104)21. W przeciwieñstwie do
Acta tego synodu przedrukowa³ ponownie B. Ulanowski [Acta capitulorum saeculi XVI selecta 1519-1578, vol. I, pars 1: Akta kapitu³ poznañskiej i w³oc³awskiej, Acta Historica XIII
(1909)].
21
Zob. J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. II, Poznañ 1964, s. 246-282; J. Sawicki, Concilia Poloniae. ród³a i studia krytyczne, t. VII: Synody diecezji poznañskiej i ich statuty,
20
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poprzednich, akta tego synodu  jak dot¹d  nie by³y wspó³czenie drukowane.
Jego ustawy uchodz¹ za niezale¿ne od wskazañ na synod prowincjalny (których
tym razem nie by³o) i w zwi¹zku z tym s¹ okrelane jako oryginalne i wa¿ne dla
lokalnego prawa. Zas³ugi Jabczyñskiego co do wydobycia tych 18 statutów na
wiat³o dzienne kilkakrotnie by³y podnoszone przez badaczy naszego dziedzictwa synodalnego. Trzeci synod, którym zainteresowa³ siê Jabczyñski, to Synod
odbyty w Poznaniu dnia 15. Kwietnia roku 1621 i pod tym tytu³em wydrukowany w Archiwum (I, 505-512), znany dziêki relacji wpisanej do miejscowych
acta capituli. By³ synodem przygotowanym  co Jabczyñski wyranie zaznacza
 do synodu prowincjalnego, zwo³anego przez prymasa Wawrzyñca Gembickigo
i taki te¿ charakter maj¹ jego dyrektywy (nieciesz¹ce siê jednak rang¹ statutów)22.
Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e Jabczyñski wydrukowa³ te¿ w Archiwum Statut Uriela Biskupa poznañskiego de anno gratiae, wydany z przyzwoleniem Kapitu³y
poznañskiej w roku 1482 (II, 516-521), zaliczany sporadycznie przez niektórych
w poczet synodów poznañskich. Nie jest to jednak statut synodalny, lecz statut
biskupa dla kapitu³y poznañskiej, wydany na kapitule generalnej w dniu 11 listopada 1482 r.23
Niezaprzeczalne zas³ugi Jabczyñskiego w zakresie edytorstwa historycznego
nie koñcz¹ siê na jego wk³adzie do badañ nad dziedzictwem naszych synodów.
Wyszpera³ z miejscowych archiwaliów wiele wiêcej i zapewne z luboci¹ wyniki
tych usi³owañ zamieszcza³ w Archiwum”, np. Statuta kollegium Lubrañskiego
w Poznaniu (I, 210-238). By³y to statuty z roku 1619 i obowi¹zywa³y w Akademii do roku 1780, kiedy to biskup Antoni Onufry Okêcki sprowadzi³ ksiê¿y misjonarzy z Warszawy i zleci³ im kszta³cenie duchowieñstwa diecezjalnego
w Poznaniu. Po ostatecznym zniesieniu Akademii ten¿e Okêcki wyda³ odrêbny
statut w roku 1784, który mia³ normowaæ ca³okszta³t spraw zwi¹zanych z seminarium duchownym. Jabczyñski i ten artyku³ in extenso w Archiwum przedrukowa³ (I, 221-238). Ordynacy¹ tego seminaryum umieszczamy tu wtem przekonaniu, ¿e licznym niegdy uczniom jego, a dzi kap³anom, przyjemnoæ sprawi
poznanie urz¹dzenia instytutu, w którym do stanu duchownego usposobieni zostali – napisa³ Jabczyñski do czytelników, którzy zapewne ten zamiar przyjêli
z luboci¹. On sam  jak napisa³ w krótkim przeds³owiu do statutów Akademii 
zamierza³ w przysz³oci opracowaæ ca³¹ historiê poznañskiego seminarium, ale
przecie¿ ostatecznie tego zamierzenia urzeczywistniæ nie zdo³a³.
Jabczyñski w swoim edytorstwie róde³, publikowanych w Archiwum, siêga³ do wczesnego redniowiecza, tak¿e do skarbnicy najstarszych dokumentów
Poznañ 1952, s. 68-75. Zob. tak¿e J. Nowacki, Synody diecezji poznañskiej w latach 1252-1738,
przygotowa³ do druku i uzupe³ni³ F. Lenort, Poznañ 2004.
22
Wydanie tego synodu przez Jabczyñskiego w Archiwum jest  jak dot¹d  jedyne. Nie
ma wspó³czesnego przedruku.
23
Zob. np. J. Sawicki, Concilia Poloniae, s. 46.

ARCHIWUM TEOLOGICZNE W LATACH 1836-1837

205

pergaminowych przechowywanych w katedrze poznañskiej. Da³ tego dowód, gdy
og³osi³ drukiem Przywilej dany przez Przemys³awa w roku 1252 na wsie do kocio³a katedralnego w Poznaniu nale¿¹ce i szereg innych przywilejów nadanych
kocio³owi katedralnemu i biskupowi poznañskiemu (I, 357-370, II, 93-99). Interesowa³y go fundacje i dzieje klasztorów. Zamieci³ np. artyku³ podpisany kryptonimem X.S. pt. Wiadomoci niektóre o klasztorze XX. Benedyktynów w Lubiniu,
w Wielkim Xiêstwie Poznañskiem (I, 184-197) lub tekst oznaczony kryptonimem
X.P.W. pt. Wiadomoæ historyczno-chronologiczna o fundacyi klasztorów
w Nowym Doberlugu, w Zemsku i w Bledzewie, XX. Cystersów (I, 472-505, II,
55-69)24.
Niektóre teksty historyczne zamieszczane w Archiwum s¹ ledwie zarysem
zagadnienia, tak jakby autor chcia³ jedynie zaciekawiæ czytelników, nie przeci¹¿aj¹c ich nadmiarem treci. Tak jest np. w wypadku artyku³u pt. O ¿yciu i pismach Benedykta Herbesta, Kanonika poznañskiego, póniej cz³onka zakonu jezuickiego (I, 460-472). Autor by³ nim wyranie zafascynowany, uwa¿a³ go za
jedn¹ z najcelniejszych ozdób katedry poznañskiej i Kocio³a polskiego w XVI w.
Ma³o mielimy ludzi – zauwa¿a – którzy mu nauk¹ i czystoci¹ obyczajów zrównali, w gorliwoci o dobro wiary i w pracy w winnicy pañskiej nikt go ze wspó³czesnych nie przewy¿szy³. Anonimowy autor  mo¿e Jabczyñski  mia³ wiadomoæ, ¿e pisze to do wielkopolskiego duchowieñstwa, które mia³o byæ dumne
z tego teologa, wybitnego polemisty, rektora Akademii Lubrañskiego. ¯e to domniemanie nie jest bezzasadne, wiadczy kolejny szkic, który rozpoczyna siê od
stwierdzenia, ¿e Katedra poznañska, najdawniejsza z polskich, posiada³a w ka¿dej epoce mê¿ów naukom, kocio³owi i ojczynie dobrze zas³u¿onych. Te s³owa
rozpoczynaj¹ artyku³ o innym pisarzu i polemicie z czasu reformacji pt. Wiadomoæ historyczna o ¿yciu i pismach X. Hieronima Powodowskiego, kanonika
poznañskiego, gnienieñskiego, krakowskiego, Archipresbytera kocio³a P. Maryi w Krakowie (II, 165-185). Zapewne przynale¿y tu jeszcze jeden szkic biograficzny, tak¿e o rektorze Akademii Lubrañskiego, pt. Wiadomoæ o ¿yciu i pismach
Miko³aja Zalaszowskiego, Archidyakona poznañskiego (II, 312-321), znanego
g³ównie z dwutomowej ksiêgi wydanej w Poznaniu w latach 1699-1702, pt. Jus
Regni Poloniae, która zyska³a ogromne uznanie w programie szkolnym Szymona Konarskiego.
Jabczyñski nie unika³ te¿ publikowania róde³ z dziejów regionalnych, lokalnych. Taki charakter ma np. tekst pt. Ustawy Bractwa Mi³osierdzia zaprowadzonego do parafii Obiezierskiej w roku 1817 przez . p. X. Kolanowskiego (II, 185-202). Znamienne jest dopowiedzenie pod tekstem  zapewne redakcyjne  które
wiadczy o tym, ¿e wydawcê interesuje nie tylko ten fragment dziejów, ale i rozKlasztorek cystersów w Nowym Dworku w dorzeczu Obry, zwany Nowym Dobrym £ugiem (Nowy Doberlug). Ci¹g³e wylewy Obry zmusi³y cystersów do opuszczenia tej siedziby.
24
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powszechnienie tej chwalebnej inicjatywy, gdy pisze, ¿e takie Bractwo da³oby
siê zapewne zaprowadziæ w wielu innych parafiach, co by siê pewnie okaza³o
bardzo po¿yteczne.
Redaktor Archiwum, mimo i¿ kusi³a go pasja edytorska róde³ historycznych z przesz³oci naszego Kocio³a, chêæ podejmowania wa¿nych fragmentów
jego dziejów, wiedzia³ przecie¿, ¿e nie mo¿e zapominaæ, i¿ jego czytelnik musi
te¿ otrzymaæ porcjê tekstu, które bez nadmiernego wysi³ku wzbudz¹ jego ciekawoæ i zainteresowanie. Tak¹ rolê odgrywa³a tak¿e obecna w ka¿dym zeszycie
czasopisma obszerna kronika archidiecezji gnienieñskiej i poznañskiej oraz równie szeroka informacja z zakresu pimiennictwa teologicznego.
Najpierw jednak wymieñmy kilka tych mniejszych, okolicznociowych tekstów,
przecie¿ tak¿e wskazuj¹cych na chlubne dziedzictwo naszej przesz³oci. Do nich
zapewne nale¿y zaliczyæ Kazanie na obchodzie pogrzebowym za duszê . p. X. Stanis³awa Staszyca miane przez X. Wojciecha Szwejkowskiego w Warszawie dnia
30. Stycznia 1826 roku (I, 441-450). Mówca z poczuciem ogromnej dumy mówi³
o jego wielkich zas³ugach dla narodu a równoczenie o jego wielkiej skromnoci. Na koñcu doda³ z patosem, ale przecie¿ bardzo czytelnie wskaza³ na cechê,
któr¹ serdecznie wspominaj¹ potomni, co zapewne mia³o ostudziæ emocje poniektórych, wspominaj¹cych kontrowersje istniej¹ce wokó³ jego osoby: Niech
siê zmieszaj¹ ³zy nasze ze ³zami czterech tysiêcy przez niego uszczêliwionych,
niegdy dóbr jego mieszkañców, ze ³zami tylu niemowl¹t, sierot, kaleków, g³uchoniemych i innych nieszczêliwych, którzy op³akuj¹ zgon ojca i dobroczyñcy
swego.
S¹ te¿ teksty z bardzo bliskiego podwórka, które mia³y byæ zapewne swoistym uk³onem wobec m³odych adeptów kap³añstwa  czytelników Archiwum.
Tak¹ funkcjê niechybnie spe³ni³o Przemówienie miane do Alumnów duchownego
seminarium poznañskiego (II, 158-165), wyg³oszone przez – jak siebie okrela
mówca  przedstawiciela w³adzy diecezjalnej. Jest te¿ List pasterski JW Walentego Macieja Tomaszewskiego, Biskupa dyecezyj Kujawsko-Kaliskiej, obwieszczaj¹cy objêcie rz¹dów tej¿e dyecezyj (II, 211-216)  bo i z tej diecezji zauwa¿amy prenumeratorów czasopisma.

*
Wspomniany ju¿, obecny w ka¿dym zeszycie Archiwum, obszerny dzia³
Kronika Archidyecezyi gnienieñskiej i poznañskiej, zapewne spotyka³ siê
z jeszcze wiêkszym zaciekawieniem duchowieñstwa. Zosta³y tu skrzêtnie odnotowane podstawowe wydarzenia z ¿ycia kocielnego wielkopolskich diecezji.
Ju¿ w pierwszym numerze (I, 111-112) wa¿na, poszerzona informacja o seminarium duchownym: dotychczas aktywni tu ksiê¿a misjonarze zostali zast¹pieni
przez duchownych diecezjalnych wykszta³conych na uniwersytetach niemieckich
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(scharakteryzowano tu tych nowych profesorów). O tym, co siê dzia³o w seminarium, pisano wielokrotnie, podawano np. szczegó³y o udzielonych wiêceniach
kap³añskich, ale i o innych wydarzeniach. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹, przewa¿nie ca³ostronicowe, opracowania (nekrologi) o zmar³ych duchownych, nieraz z dodaniem szczegó³owej informacji o zostawionych przez nich legatach
pomiertnych (zdaje siê, ¿e jest to materia³ nie zawsze wykorzystywany przez
wspó³czesnych biografów). Jest tych ¿yciorysów pomieszczonych w Archiwum kilkadziesi¹t. S¹ tu te¿ relacje – jak pisze ich autor – o godnych pochwa³y
postêpach w zawodzie naukowym. Dowiadujemy siê o kongregacjach dekanalnych duchowieñstwa, w czasie których wys³uchiwano uczonych wyst¹pieñ. Podano ich szczegó³owy wykaz (I, 517-518). Zapewne godna szczególnej uwagi
jest relacja o utworzonym przy gimnazjum w. Marii Magdaleny w Poznaniu
alumnacie dla m³odzie¿y chc¹cej powiêciæ siê stanowi duchownemu. Dowiadujemy siê, ¿e mieszka³o w nim wówczas 42 alumnów (II, 525-527). Zamieszczano te¿ sporadycznie oficjalne wypowiedzi biskupów, jak np. odezwê arcybiskupa Marcina Dunina z 8 marca 1832 r. do duchowieñstwa obu archidiecezji
dotycz¹c¹ dozorowania nad szkó³kami parafialnymi (II, 235-238).
Nie mog³o zabrakn¹æ w czasopimie, które ju¿ w samej nazwie okreli³o
zdecydowanie swoj¹ to¿samoæ, szeroko rozumianej informacji teologicznej.
Rolê tê odgrywa³  zdaje siê  wiêcej ni¿ dobrze, odrêbny dzia³ pod nazw¹ Literatura teologiczna, konsekwentnie uzupe³niaj¹cy pomieszczone u pocz¹tków
ka¿dego zeszytu rozprawy teologiczne. To, ¿e z literatury obcojêzycznej tak wiele
znajdujemy tu wskazañ w kierunku pimiennictwa niemieckiego  nie mo¿e budziæ zdziwienia: duchowni wszak, g³ówny odbiorca czasopisma, znali przecie¿
powszechnie jêzyk Goethego i Schillera a poza tym przecie¿ w wiêkszoci odbywali studia na niemieckich wydzia³ach teologicznych. Mo¿na wyraziæ przewiadczenie, ¿e pimiennictwo w tym jêzyku na obszarze nauk teologicznych by³o
w ogóle dominuj¹ce. W tej informacyjnej, teologicznej przestrzeni, któr¹
uwzglêdniano na ³amach Archiwum, wa¿ne miejsce zajmowa³a literatura ³aciñska, natomiast literatura francuska by³a zauwa¿ana ladowo. Bardzo czêsto przegl¹d zaczyna³ siê od pimiennictwa naszego, rodzimego, i to ze wszystkich obszarów dawnej Rzeczypospolitej. Tak by³o ju¿ w pierwszym zeszycie, gdzie
przegl¹d tego pimiennictwa rozpoczyna³ siê charakterystyk¹ polskich wydawnictw, które wysz³y z druku od roku 1833 (I, 105-110). To oczywiste, ¿e zosta³
te¿ wymieniony Przyjaciel Chrzecijañskiej Prawdy, który od tego w³anie
roku rozpoczyna³ swój pionierski ¿ywot, o czym Jabczyñski wspomina³ ju¿
wczeniej. Potem nast¹pi³o omówienie szeregu zbiorów kazañ, opracowañ katechizmowych, ksi¹¿ek do nabo¿eñstwa, podrêczników z teologii pasterskiej, historii biblijnych, wydanych w Krakowie, Wilnie, Lesznie, Che³mnie, Przemylu,
Warszawie. Znamienne, ¿e ¿adna z omówionych w pierwszym zeszycie ksi¹¿ek
nie ukaza³a siê w Poznaniu, ale za to w kilku wypadkach autor przegl¹du zazna-
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czy³, w której to z ksiêgarñ poznañskich dana ksi¹¿ka jest do nabycia. Wiêcej
uwagi powiêci³ podrêcznikowi wydanemu w Wilnie w roku 1835 pt. Celniejsze
prawid³a homiletyki, czyli wymowy kazalnej, którego autor, ks. Jan Skide³³, by³
pierwszym, który obdarowa³ nas tego rodzaju rodzimym kompendium wiedzy,
aczkolwiek osnutym na dzie³ach niemieckich25. Zaznajamiano niejednokrotnie
czytelnika z t³umaczeniami na jêzyk polski. Tu szczególne zas³ugi przydawano
drukarni Bogumi³a Korna we Wroc³awiu, który wyda³ np. Pocz¹tki religii chrzecijañskiej dla m³odzie¿y katolickiej, t³omaczone z katechizmu niem. przez Ontrupa. Autor omówienia zaleca go nauczycielom i uczniom w szko³ach wy¿szych, tak¿e nauczycielom szkó³ elementarnych (I, 239). Z wydawnictw poznañskich
na pochwa³ê zas³u¿y³y na tych ³amach ksi¹¿ki o muzyce i pieniach religijnych
J.P. Dêbiñskiego, naonczas organisty przy kociele katedralnym w Poznaniu,
szczególnie wydane w roku 1826 Melodye do wyboru pieni pobo¿nych (I, 240-241).
W pierwszych trzech numerach „Archiwum” – jak to ju¿ wy¿ej wskazywano
 dominowa³a praktyczna informacja teologiczna. To zapewne uk³on g³ównie wobec duszpasterzy, którzy prawdopodobnie stanowili wiêkszoæ wród abonentów.
Jednak ju¿ w czwartym by³a ukierunkowana ku obudzeniu lektury teologicznej
w sensie cis³ym. Zgrupowano tê informacjê stosownie do dziewiêciu dyscyplin
teologicznych, od teologii dogmatycznej poczynaj¹c, a na archeologii chrzecijañskiej i ¿ydowskiej koñcz¹c. Opisano ³¹cznie 31 podrêczników w jêzyku niemieckim lub ³aciñskim. Z polskich wymieniono tylko jeden, mianowicie wspomniany ju¿ wczeniej podrêcznik homiletyki ks. Jana Skide³³a (I, 513-517). Dla
duszpasterzy zapewne wielce interesuj¹ca by³a informacja, ¿e w lipcu 1836 r.
ukaza³ siê inauguracyjny zeszyt wydawnictwa pod nazw¹ Biblioteka Kaznodziejska czyli zbiór wzorowych mów katolickich najs³awniejszych Kaznodziei
wszystkich wieków i narodów”, zainicjowany przez ks. [Sylwestra] Balcerowskiego26. Nadzieja by³a jednak krótka. Na pierwszym zeszycie siê skoñczy³o,
a by³ to pomys³ interesuj¹cy, mianowicie drukowania kazañ wyjêtych z tradycji
historycznej Kocio³a. Zdo³ano opublikowaæ kazania w. Jana Chryzostoma, w.
Efrema, Birkowskiego, Bossueta, pijara Zygmunta Linowskiego z XVIII wieku.
W informacji Jabczyñskiego nie spostrzegamy aplauzu dla tej inicjatywy, a raczej krytykê przedwczesnego pomys³u, bo nie takich jakoby kazañ potrzebuje
aktualnie polskie duchowieñstwo (II, 227-229). Bardziej optymistyczna jest kolejna informacja, ¿e w zwi¹zku zaprowadzeniem w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim szkó³ek niedzielnych, w których w godzinach popo³udniowych bywa³a
Zdaje siê, ¿e to opracowanie jest w du¿ej mierze przez historyków zapoznane.
W rzeczy samej by³o to w wiêkszoci t³umaczenie analogicznego tytu³u z jêzyka niemieckiego. Autorami i twórcami byli: Andreas Räss i Nikolaus Weiss. Polskie wydanie ukaza³o siê nak³adem Ksiêgarni Karola Reyznera w Poznaniu.
25

26
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udzielana nauka religii, a tak¿e czytania, pisania i rachunków – wiejski proboszcz,
ks. Tomasz Borowicz, rozpocz¹³ w roku 1837 wydawanie tygodnika Szkó³ka Niedzielna. Jej przedmiotem mia³a byæ  jak to powiedziano – nauka religii i gospodarstwo (II, 229-230). Zdaje siê, ¿e ta informacja teologiczna, której przyk³ady tu
przywo³ano  spe³nia³a wtedy po¿yteczne zadanie. wiadczy³a te¿ niew¹tpliwie
o dobrym rozeznaniu jej twórcy, której  co nie budzi w¹tpliwoci  by³ sam
Jabczyñski, który z zasady nie zwyk³ by³ tego rodzaju tekstów podpisywaæ.

*
Charakter szeroko informacyjny mia³ te¿ obecny w ka¿dym numerze Archiwum dzia³ Rozmaitoci, jak ju¿ sama nazwa wskazuje, obliczony na zaciekawienie czytelników, którzy rzeczywicie znajdowali tam  jeli ju¿ wczeniej
oddali siê lekturze tekstów, wymagaj¹cych nieraz wysi³ku i uwagi  wiele zaskakuj¹cych i po¿ytecznie informacyjnych treci. Ju¿ w pierwszym numerze zauwa¿amy list papie¿a Innocentego XI z 8 grudnia 1686 r. do Marii Kazimiery, ma³¿onki Jana III Sobieskiego (I, 121-123), w którym dziêkuje królowi za ogromne
zas³ugi w obronie chrzecijañstwa. List ten ukaza³ siê w jêzyku polskim w przek³adzie Edwarda Raczyñskiego27. Ten¿e Raczyñski odbywaj¹cy w roku 1836
podró¿ naukow¹ po Italii podzieli³ siê z redaktorem Archiwum ciekawym spostrze¿eniem z Padwy, gdzie na placu Prato, wród 168 pos¹gów wielu znakomitoci, zauwa¿y³ pos¹g Jana III Sobieskiego, pogromcy Turków, wczeniej ucznia
miejscowego uniwersytetu (I, 251-252). Pomnik zosta³ wzniesiony przez króla
Stanis³awa Augusta. Równoczenie czytamy u Jabczyñskiego, ¿e w kociele w.
Andrzeja znajduje siê nagrobek Miko³aja Ponêtowskiego, studenta zmar³ego
w Padwie w roku 1836 (zamieszczona jest in extenso treæ z tego nagrobka).
Edward Raczyñski opublikowa³ te¿ w Archiwum, we w³asnym t³umaczeniu,
Testament Stanis³awa ¯ó³kiewskiego, hetmana Wielkiego koronnego, poprzedzaj¹c go ¿arliwym, patriotycznym wstêpem (I, 388-393).
Zamieszczaj¹c takie objêtociowo drobne teksty – fragmenty naszych chlubnych dziejów  osi¹ga³ niew¹tpliwie zamierzony cel. Wzbudza³ dumê u swych
czytelników z naszej narodowej przesz³oci. Takich i podobnych rozmaitoci
by³o tu wiele, np. o proroctwie o papie¿ach, którego autorem mia³ byæ w. Malachiasz (I, 124-126), o pocz¹tkach ló¿ masoñskich (I, 532-534), o katakumbach
(I, 534-535, II, 514-550), o klasztorze franciszkanów w Jerozolimie (II, 123),
o instytucie sióstr w. Wincentego à Paulo w Poznaniu – relacja ze szczegó³owym tabelarycznym sprawozdaniem o chorych i dniach ich pielêgnowania w latach 1823-1836 (II, 262-264). Zaciekawienie nasze budzi polskie t³umaczenie
Na list ten ju¿ wczeniej zwróci³ uwagê A. Wojtkowski w krótkim doniesieniu pt. Edward
Raczyñski jako wspó³pracownik Archiwum Teologicznego, Kronika Miasta Poznania 10 (1931),
s. 61-64.
27
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hymnów brewiarzowych rozpoczynaj¹cych godziny kanoniczne (na prymê, tercjê i sekstê) podpisane przez X. Cieliñskiego (II, 255-257)28.
Podane tu egzemplarycznie informacje z rubryki Rozmaitoci, a wczeniej
z Kroniki i Literatury teologicznej, stanowi¹  wydaje siê  wystarczaj¹cy
obraz tego, co ich autor, powtórzmy: zapewne sam Jabczyñski, zamierza³ przedstawiæ jako uzupe³nienie podstawowego korpusu tekstów w ka¿dym zeszycie.
Dodajmy, ¿e by³a jeszcze jedna rubryka informacyjna, mianowicie Doniesienia
zagraniczne”, opracowywane na podstawie prasy zagranicznej, g³ównie pruskiej.
Zapewne i ten blok informacyjny  tutaj pominiêty  cieszy³ siê nale¿nym zainteresowaniem czytelników Archiwum.

*
Nic nie wskazywa³o na to, ¿e czwarty numer Archiwum Teologicznego
z roku 1837 bêdzie ostatni. Tym bardziej, ¿e na wewnêtrznej stronie ok³adki tego
numeru poda³ redaktor i zarazem wydawca kwartalnika, w Uwiadomieniu, ¿e
wychodziæ bêdzie w roku 1838 w tym samym sk³adzie i porz¹dku, wyj¹wszy,
¿e rzeczy tycz¹ce siê szczególniej Archidiecezyi gnienieñskiej i poznañskiej, nie
bêd¹ jak dot¹d, mia³y osobnej rubryki, lecz artyku³y do nich siê ci¹gaj¹ce
umieszczone zostan¹ stosownie do swej osnowy, ju¿ w g³ównej czêci tego¿ pisma, ju¿ w kronice archidiecezjalnej. Tak, jakby chcia³ pismo tematycznie poszerzyæ, wyjæ bardziej zdecydowanie poza obszar wielkopolskich diecezji. Poza
tym wszystko mia³o byæ jak dot¹d. Ka¿dy poszyt mia³ zawieraæ 10 przynajmniej
arkuszy, a cena taka sama (15 z³otych polskich). Jest te¿ mowa o tym, ¿e redakcja otrzyma³a zapewnienie kilku duchownych, i¿ wspieraæ bêd¹ j¹ swymi opracowaniami i ¿e do³o¿y starañ, by jeszcze lepiej odpowiedzieæ ¿yczeniom prenumeratorów. Serdeczne s³owa w tym Uwiadomieniu wyranie wskazuj¹ na
zamiar pog³êbienia wiêzi z czytelnikami. Znalaz³o siê te¿ podziêkowanie skierowane do dziekanów, którzy byli ³askawi zbieraæ dot¹d przedp³atê na to¿ pismo,
jako i Szanownemu Duchowieñstwu, które przez op³acanie tej¿e przy³o¿y³o siê do
jego utrzymania. Znajduje siê te¿ sygna³, ¿e sytuacja finansowa pisma nie jest
obiecuj¹ca. Jabczyñski w tym  jak siê okaza³o  po¿egnalnym poszycie zaapelowa³ do dotychczasowych czytelników, aby przyspieszyli wp³atê, a do ewentualnie nowych zaapelowa³, aby j¹ ile mo¿noci najwczeniej z³o¿yæ nieomieszkali,
28
Chodzi o ks. Tomasza Cieliñskiego, kanonika katedralnego, tymczasowo zarz¹dzaj¹cego
konsystorzem poznañskim w latach 1864-1866, z prawem wikariusza generalnego i oficja³a. Zob.
J. Nowacki, Cieliñski Tomasz (1801-1870), [w:] Polski s³ownik biograficzny, t. IV, 1938, s. 70;
ten¿e, Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. II, Poznañ 1964, s. 222. Zdaniem Nowackiego, Cieliñski by³ wyposa¿ony w niepospolite zdolnoci, ujawnia³ tak¿e talent poetycki. Spotkanie z Adamem
Mickiewiczem w roku 1831, w dworze mie³owskim, doda³o mu bodca do dalszej pracy literackiej. Og³osi³ wierszem przek³ady wielu hymnów brewiarzowych, m.in. tak¿e w Gazecie Kocielnej (1843-1845).
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ile, ¿e zak³adanie forszusów29 na opêdzenie kosztów druku przychodzi jej niekiedy z niema³¹ trudnoci¹.
Nie ulega wiêc w¹tpliwoci, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ upadku czasopisma by³y
k³opoty finansowe. Liczba abonentów, których pocz¹tkowo by³o przesz³o 400,
zmniejszy³a siê tak dalece, ¿e pismo zatraci³o  jakbymy dzi powiedzieli 
p³ynnoæ finansow¹. Trzeba je by³o zawiesiæ. Mo¿na w zwi¹zku z tym zadaæ
pytanie: dlaczego abonenci po dwóch latach w du¿ej mierze pozostali obojêtni
wobec entuzjastycznie zrazu przyjêtej inicjatywy (nie wiemy wprawdzie, ilu
istotnie zg³osi³o wolê kontynuacji). Jabczyñski, zapatrzony w przemyski pierwowzór, chcia³ stworzyæ analogiczny tytu³ w Poznaniu i to mu siê uda³o, ale  u¿ywaj¹c znowu dzisiejszej frazeologii  mo¿na powiedzieæ, ¿e wyczerpa³o siê dowiadczenie z tak¹ formu³¹ czasopisma. Okaza³o siê, ¿e aktualnie mniejsze by³o
zapotrzebowanie na teologiczny kwartalnik, w którym na dodatek spor¹ czêæ
zajmowa³y drukowane ród³a do naszej historii kocielnej (sk¹din¹d bezcenne),
a wyranie wiêksze na sprawy bie¿¹cego ¿ycia kocielnego. Sta³o siê te¿ oczywiste, ¿e zapewne te¿ winna ulec zmianie nie tylko formu³a, ale i czêstotliwoæ
ukazywania siê pisma.
Dowiadczenia z Archiwum Teologicznym okaza³y siê po¿yteczne. Po piêciu latach Jabczyñski wyst¹pi³ z now¹ inicjatyw¹. Powo³a³ do ¿ycia tygodnik pod
nazw¹ Gazeta Kocielna, bo  jak pisa³ w licie z dnia 25 lutego 1843 r. do
Stanis³awa Gajerowicza, administratora archidiecezji po mierci abp. Marcina
Dunina – upatruje coraz wiêksz¹ potrzebê jakowego pisma religijnego w jêzyku
polskim, któreby wobec obecnego antireligijnego kierunku tutejszego pimiennictwa pos³u¿y³o do prostowania z³ej i gorsz¹cej niekiedy opinii i by³o zarazem niejako ogniskiem naukowego wpojenia duchowieñstwu Arichidiecezyi Poznañskiey
i Gnienieñskiey ¿ycia; zamierzy³em by³ ju¿ dawniej w miejsce usta³ego Archiwum Teologicznego wydawaæ tak nazwan¹ Gazetê Kocieln¹, któraby w jednym arkuszu co tydzieñ wychodzi³a30. Istotnie, kolejna inicjatywa siê powiod³a
i tygodnik ukazywa³ siê od 31 marca 1843 r. do 13 sierpnia 1849 r.
Po zawieszeniu Gazety Kocielnej niestrudzony Jabczyñski podj¹³ kolejn¹, trzeci¹ ju¿ inicjatywê na polu czasopimienniczym. Tym razem by³ to Tygodnik Kocielny, redagowany wespó³ z ks. Janem Janiszewskim, naonczas regensem seminarium duchownego w Poznaniu. Wychodzi³ w roku 1850 (od 3 stycznia
do 27 czerwca). Ukaza³o siê ³¹cznie 26 numerów. Pismo zawieszono, poniewa¿
nie zdo³ano zebraæ znacznej kaucji na druk, czego wymaga³o nowe pruskie
prawo.
Niem. der Vorschuss = zaliczka, zadatek. Mamy tu przyk³ad, jak po minionym pó³wieczu
pruskiej obecnoci polszczyzna twórczo przejmowa³a niektóre wyrazy niemieckie, szczególnie
z rzeczywistoci urzêdniczej, finansowej i zapewne technicznej.
30
Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, OA V, 70.
29
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*
Przygoda czasopimiennicza ks. Jana Nepomucena Jabczyñskiego, aczkolwiek wa¿na w jego ¿yciu, nie wyczerpywa³a przecie¿ ca³ego bogactwa jego aktywnoci kocielnej i naukowej. Zainicjowanie w roku 1836 Archiwum Teologicznego, pierwszego w Poznaniu czasopisma katolickiego, sprawia, ¿e jego
miejsce w historii tego czasopimiennictwa jest nie do przecenienia. Gdy w roku
1850 koñczy³ tê czasopimiennicz¹ przygodê, mia³ przed sob¹ jeszcze lat nieomal
20. Wykorzysta³ je w nadmiarze. Myla³ o napisaniu historii biskupów poznañskich, ale zamierzenie to zakoñczy³o siê jedynie na zebraniu obfitych materia³ów.

SUMMARY
Archiwum Teologiczne  the oldest Catholic journal in Poznañ, appeared in the years 1836-1837 as a quarterly. It was founded and edited by Fr. Jan Nepomucen Jabczyñski, a Church
historian and publisher of numerous sources on the history of the archdiocese of Gniezno and
Poznañ. Jabczyñski himself was the author of most of the articles and materials that ran in the
quarterly, and he also translated some of them from German journals. The core of the journal was
a section containing theological studies and source materials to the history of the archdiocese of
Gniezno and Poznañ. Another valuable segment included extended reviews of Polish and foreign
theological literature, mainly on pastoral issues and Church history. The journal contributed to the
development of religious awareness by propagating theological knowledge and transmitting
information on the life of the Church. Additionally, by presenting the glorious pages of Polish
history it inspired patriotism; this was an important pursuit in a situation of the loss of independence.

Key words
The Church in Poland, The archdiocese of Gniezno and Poznañ, Theological journals, History,
The quarterly Archiwum Teologiczne 1836-37, Jan Nepomucen Jabczyñski
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Zapytania kard. Augusta Hlonda rozpatrywane przez Kongregacjê
wiêtego Oficjum za pontyfikatu Piusa XI
The Questions of Cardinal August Hlond Considered by the Congregation of the Holy Office
during the Pontificate of Pius XI

Pos³uga pasterska arcybiskupa gnienieñskiego i poznañskiego, kard. Augusta Hlonda, przez d³ugie lata znajdowa³a swój punkt odniesienia w osobie papie¿a Piusa XI. Wiadomo, ¿e Achille Ratti pozna³ osobicie ks. Hlonda w Wiedniu
podczas pe³nienia przez niego funkcji inspektora salezjañskiej prowincji austro-wêgiersko-niemieckiej1. To Pius XI 7 listopada 1922 r. mianowa³ go administratorem apostolskim Górnego l¹ska, a 14 grudnia 1925 r. – pierwszym biskupem
diecezji katowickiej. Kiedy 13 lutego 1926 r. zmar³ w Poznaniu kard. Edmund
Dalbor, a 17 lutego 1926 r. umar³ niespodziewanie, jeszcze przed objêciem rz¹dów w diecezji wileñskiej, abp Jan Cieplak – papie¿ Ratti zapewne zdawa³ sobie
sprawê z tego, ¿e najbli¿sze nominacje bêd¹ mia³y decyduj¹cy wp³yw na kszta³t
¿ycia religijnego w odrodzonej Polsce. Pius XI uwa¿a³ zreszt¹ Gniezno i Poznañ
za wa¿ne siedziby biskupie w nowej Polsce, dobrze zarz¹dzane, wskazuj¹ce
innym diecezjom „tendencje i organizatorów  tak charakteryzowa³ je ks. pra³at
Achille Ratti w sprawozdaniu z misji dyplomatycznej w Warszawie w 1921 r.2
Procedura wy³aniania nowych biskupów diecezjalnych dla Gniezna, Poznania
i Wilna wi¹za³a siê z koniecznoci¹ mianowania tak¿e kolejnych ordynariuszy
diecezji, które opustosza³yby w zwi¹zku z dokonywanymi zmianami.
1
Por. O. Halecki, Rys biograficzny kardyna³a A. Hlonda, [w:] A. Hlond, Na stra¿y sumienia
narodu, Warszawa 1999, s. X. August Hlond opisa³ dzia³alnoæ Achille Rattiego w Polsce w artykule Monsignor Ratti in Polonia, Vita e Pensiero 20 (1929), s. 465-471.
2
Archivio Segreto Vaticano, Arch. Nunz. Varsavia 193, 1-8.7.1921, k. 478: Sprawozdanie
koñcowe Mons. Ratti z misji dyplomatycznej w Polsce.
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Kilkumiesiêczne konsultacje doprowadzi³y do og³oszenia 24 czerwca 1926 r.
czterech powi¹zanych ze sob¹ nominacji. Stolica prymasowska przypad³a Augustowi Hlondowi, bp ³om¿yñski Romuald Ja³brzykowski zosta³ mianowany arcybiskupem wileñskim, pomocniczy biskup poznañski Stanis³aw £ukomski  ordynariuszem ³om¿yñskim, a ks. Arkadiusz Lisiecki z kleru poznañskiego 
nastêpc¹ bp. Hlonda w Katowicach. Pius XI obdarzy³ abp. Hlonda godnoci¹
kardynalsk¹ na konsystorzu 20 czerwca 1927 r., a wiêc w niespe³na pó³tora roku
po przyjêciu przez niego sakry biskupiej w Katowicach i w rok po powierzeniu
mu stolic biskupich w Gnienie i w Poznaniu. Podczas pontyfikatu Piusa XI kard.
Hlond by³ cz³onkiem Kongregacji Soboru, Kongregacji wiêtych Obrzêdów oraz
Kongregacji dla Seminariów i Uniwersytetów, a od 1932 r.  tak¿e Kongregacji
dla Kocio³a wschodniego3.
Kardyna³ Hlond by³ z pewnoci¹ postrzegany w Polsce jako pierwszoplanowa postaæ Kocio³a rzymskokatolickiego, choæ przecie¿ funkcja prymasa po decyzji Stolicy Apostolskiej z 5 lutego 1925 r. by³a jedynie godnoci¹ honorow¹
i nie nios³a ze sob¹ ¿adnej jurysdykcji na terenie ca³ego kraju4. Wprawdzie zgodnie z postanowieniem regulaminu Konferencji Episkopatu posiedzenia plenarne
zwo³ywa³ kard. Hlond, ale przewodniczy³ im kard. Aleksander Kakowski, starszy powo³aniem do kolegium kardynalskiego. On te¿ by³ przewodnicz¹cym Komisji Prawnej Episkopatu.
Wydaje siê, ¿e warto w tym kontekcie przeledziæ zapytania arcybiskupa
gnienieñskiego i poznañskiego skierowane do Stolicy Apostolskiej, na które
odpowiedzi udzieli³a Kongregacja wiêtego Oficjum za zgod¹ papie¿a Piusa XI.
Sporód trzech rozpatrywanych na wniosek kard. Hlonda kwestii bowiem jedynie jedna dotyczy³a wprost podleg³ych mu archidiecezji. Pozosta³e dwie sprawy
doczeka³y siê relacji konsultora wiêtego Oficjum, które w formie drukowanej
zosta³y przekazane cz³onkom kongregacji, by w ten sposób zaznajomiæ ich
z rozpatrywanymi zagadnieniami. Ich analiza wydaje siê interesuj¹ca z punktu
widzenia relacji pomiêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a episkopatem Polski, tym bardziej
¿e w jednej z nich pad³y pod adresem Kocio³a w Polsce ostre s³owa, wró¿¹ce
upadek katolicyzmu nad Wis³¹ za kilka dziesiêcioleci.
Celem artyku³u jest refleksja nad skierowanymi do Stolicy Apostolskiej zapytaniami kard. Hlonda, które by³y rozpatrywane przez Kongregacjê wiêtego
Por. Annuari Pontifici 1928-1939.
Por. B. Kumor, Prymas Kocio³a katolickiego w Polsce. Znaczenie i rola w dziejach Polski,
l¹skie Studia Historyczno-Teologiczne XVI (1983), s. 157-169. Zob. tak¿e podstawow¹ dla
zagadnienia genezy prymasostwa polskiego monografiê: J. Nowacki, De Archiepiscopi gnesnensis
dignitate ac praerogativa primatiali, „Collectanea Theologica” 18 (1937), fasc. 3-4, s. 616-700;
ten¿e: O godnoci i uprawnieniach prymasowskich arcybiskupa gnienieñskiego, t³um. z j. ³aciñskiego A. Strzelecka, red. i pos³owie F. Lenort, Poznañ 2008; S. Wilk, Episkopat Kocio³a katolickiego w Polsce, Warszawa 1992, s. 75.
3

4
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Oficjum (Sacra Congregatio Sancti Officii) za pontyfikatu papie¿a Piusa XI.
Materia³ ród³owy do badañ nad tym zagadnieniem stanowi¹ akta zgromadzone
w archiwum Kongregacji Nauki Wiary. Na polecenie papie¿a Kongregacja wiêtego Oficjum sprawowa³a pieczê nad nauk¹ wiary i obyczajów (CIC kan. 247
§ 1), a Ojciec wiêty by³ jej prefektem. Zadaniem dykasterii by³o: s¹dzenie wystêpków przeciw wierze i obyczajom, jak na przyk³ad herezji czy schizmy, sprawy zwi¹zane z przeszkodami ma³¿eñskimi, cenzura ksi¹¿ek i dyspensowanie od
postu eucharystycznego (CIC kan. 247 § 2-5). W sk³ad kongregacji wchodzili
kardyna³owie i ich pomocnicy, z których jedni zajmowali siê zewnêtrzn¹ stron¹
spraw, a inni, tzw. konsultorowie, stron¹ wewnêtrzn¹, czyli meritum sprawy. Jak
ka¿da kongregacja, tak¿e wiête Oficjum dzia³a³o b¹d na pe³nym zebraniu przy
udziale wszystkich cz³onków (in plena congregatione), b¹d tylko na zebraniu
czêciowym (in congressu). Wa¿niejsze zagadnienia przedstawiano Ojcu wiêtemu5.
UCZESTNICTWO W OBRZÊDACH AKATOLICKICH

Pierwsze zapytanie kard. Hlonda dotyczy³o interpretacji kanonu Kodeksu
Prawa Kanonicznego okrelaj¹cego mo¿liwoæ uczestnictwa w obrzêdach religijnych akatolickich6. Pytanie, które ostatecznie trafi³o do Kongregacji wiêtego
Oficjum, zosta³o skierowane przez kard. Hlonda do Kongregacji Soboru. List
Prymasa Polski napisany w jêzyku ³aciñskim datowany by³: 10 maja 1933 r.
w Rzymie7. Kardyna³ Hlond przebywa³ wówczas d³u¿szy czas w Wiecznym Miecie z okazji wizyty biskupów polskich ad limina oraz inauguracji Roku wiêtego. Praktyka wiêtego Oficjum zosta³a otwarta wprawdzie dla diecezji gnienieñskiej i poznañskiej, ale kwestia poruszana przez prymasa Polski dotyczy³a
sytuacji na wschodnich krañcach Rzeczypospolitej.
W¹tpliwoci kard. Hlonda wi¹za³y siê z interpretacj¹ kanonu 1258 Kodeksu
Prawa Kanonicznego, w wietle którego udzia³ w aktach kultu i w obrzêdach
religijnych akatolickich (communicatio in saris) by³ katolikom zasadniczo wzbroniony. Kodeks dopuszcza³ jedynie uczestnictwo bierne, czyli czysto materialne
w pogrzebach, lubach i tym podobnych obchodach akatolików (in acatholicorum funeribus, nuptiis similibusque solemniis) z wa¿nych przyczyn, z racji piastowanego urzêdu lub godnoci wieckiej. Nie mog³o to jednak groziæ niebez5
Por. F. B¹czkowicz, Prawo kanoniczne. Podrêcznik dla duchowieñstwa, t. I, Opole 1957,
s. 457-458.
6
Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (dalej: ACDF), Dubbia Varia (dalej:
DV) 1934 1875/1933 n. 7, 20.5.1933, k. 1: sekretarz Kongregacji Soboru do sekretarza Kongregacji wiêtego Oficjum.
7
ACDF, DV 1934 1875/1933 n. 7, 10.5.1933, k. 3: kard. Hlond do Kongregacji Soboru.
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pieczeñstwem utraty wiary lub zgorszeniem, a w razie w¹tpliwoci co do wa¿noci przyczyny kodeks pozostawia³ ich rozstrzygniêcie ordynariuszowi.
Kardyna³ Hlond utrzymywa³, ¿e w diecezjach po³o¿onych we wschodniej
Polsce katoliccy urzêdnicy s¹ niekiedy zapraszani na pogrzeby akatolickie. Zdarza siê, ¿e urzêdnicy cywilni wyznaj¹cy religiê katolick¹ bior¹ udzia³ w aktach
kultu akatolickiego. Takie uczestnictwo urzêdników cywilnych staje siê przyk³adem dla niektórych osób prywatnych, którzy te¿ odwa¿aj¹ siê uczestniczyæ w tych
obrzêdach, co poci¹ga za sob¹ niebezpieczeñstwo religijnej indyferencji  pisa³
prymas Polski.
Na tej podstawie kard. Hlond formu³owa³ cztery pytania dotycz¹ce stosowanej przez Kodeks Prawa Kanonicznego terminologii. Prymas pyta³, czy s³owo
pogrzeb” (funera) dotyczy tylko konduktu pogrzebowego i obrzêdu towarzyszenia na cmentarz, czy raczej ca³ego rytu akatolickiego, który jest zwi¹zany z obrzêdami ¿a³obnymi. W¹tpliwoci dotyczy³y te¿ s³owa sollemnia – czy nale¿y
rozumieæ je jako uroczystoci tylko zewnêtrzne, czyli niektóre akty religijne –
pogrzeb, lub, powiêcenie kocio³a i tym podobne, czy te¿ dotyczy akatolickich
obrzêdów liturgicznych, a wiêc równie¿ akatolickiej mszy.
Dwie dalsze w¹tpliwoci odnosi³y siê do zawartych w kanonie 1258 § 2 sformu³owañ causa et gravem rationem  przyczyna i powa¿ny rozumny powód 
które mia³y usprawiedliwiaæ bierne uczestnictwo. Kardyna³ Hlond pyta³, czy do
zaistnienia powa¿nej racji wystarcza samo zaproszenie do oficjalnego uczestnictwa w czynnociach religijnych akatolików, czy te¿ nale¿y zacieniæ j¹ do powa¿nej przyczyny publicznej. Wreszcie w¹tpliwoci dotyczy³y kwestii, czy chodzi tylko o przypadek obowi¹zku oddania honoru i poszanowania godnoci
w zakresie cywilnym, czy raczej powa¿ny rozumny powód rozci¹ga siê tak¿e na
uczestnictwo w religijnych obrzêdach akatolików z powodu zwyczaju stosowanego miêdzy wspó³obywatelami, rodzinnych koneksji, przyjani, obowi¹zku
uczestnictwa kolegialnego z urzêdu, itp.
wiête Oficjum przekaza³o zapytania kard. Hlonda konsultorowi kongregacji, jezuicie o. Guillaum’owi Josephowi Marie Arendtowi8, który podda³ je szczegó³owej analizie9. Jego zdaniem, rozwi¹zanie w¹tpliwoci arcybiskupa Gniezna

8
O. Guillaume Joseph Marie Arendt, ur. 31 III 1852 r. w Louvain, od 1880 r. w Towarzystwie
Jezusowym, z³o¿y³ ostatnie luby zakonne 24 II 1891 r. Od 1912 r. konsultor Kongregacji wiêtego Oficjum. Wród licznych publikacji o. Arendta znajduj¹ siê: De sacramentalibus disquisitio
scholastico-dogmatica (1900); Analysis theologico-canonica decreti Ne temere, de sponsalibus et
de matrimonio (1909); Relectio analytica super controversia de impotentia feminae ad generandum (1913); Circa controversam validitatem matrimonii feminae recisae: diatriba pro sanctitate
pacti coniugalis (1923); De absoluta habilitate sterilium ad matrimonium (1925). Zmar³ w Rzymie
23 II 1937 r.
9
ACDF, DV 1934 1875/1933 n. 7, 15.6.1933, k. 6: relacja o. Arendta.
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Ryc. 1. List kard. Augusta Hlonda do Stolicy Apostolskiej w sprawie uczestnictwa katolików
w obrzêdach akatolickich, ze zbiorów Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede

i Poznania10 nie wydawa³o siê trudne. Katolicy uczestnicz¹cy w ostatnim po¿egnaniu o charakterze cywilnym powinni zaniechaæ udzia³u w obrzêdach akatolickich, które je poprzedzaj¹ lub po nim nastêpuj¹, jeli uczestnictwo w nich nie
jest konieczne. Jeli natomiast pogrzeb odbywa³by siê pod przewodnictwem duchownych akatolickich i z³¹czony by³by z obrzêdem religijnym, katolik winien
ograniczyæ siê jedynie do materialnej obecnoci na pogrzebie. W takiej sytuacji
 zaleca³ konsultor kongregacji  wyznawca religii rzymskokatolickiej móg³by
i powinien poprzez milcz¹ce i powci¹gliwe postêpowanie okazaæ brak wspó³uczestnictwa w kulcie, dostosowuj¹c swoje zachowanie do treci kanonu 1258.
W kwestii dwóch dalszych w¹tpliwoci prymasa Polski o. Arendt wyra¿a³
przekonanie, ¿e praktyka jest najlepszym interpretatorem prawa: dopuszcza bowiem uczestnictwo w obrzêdach, nawet tylko po otrzymaniu oficjalnego zaproszenia i niekoniecznie dla innych powodów natury publicznej, jeli nie dotyczy
sytuacji nienawici do wyznania katolickiego. Zreszt¹, jak zauwa¿a³ konsultor
wiêtego Oficjum, na terytoriach charakteryzuj¹cych siê obecnoci¹ ró¿nych
wyznañ, zw³aszcza tam, gdzie urzêdnicy cywilni s¹ akatolikami, nale¿a³oby kierowaæ siê dobrem publicznym i nie dawaæ okazji do niepokojów, które mog³yby
naruszyæ pokojowe wspó³istnienie ró¿nych wyznañ.

Mo¿e zaskakiwaæ, ¿e konsultor wiêtego Oficjum w 1934 r. we w³oskim tekcie sprawozdania stosowa³ jeszcze niemieckie nazwy stolic biskupich – Arcivescovo di Gnesen e Posen.
10
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Podczas zebrania czêciowego cz³onków wiêtego Oficjum zalecono ordynariuszowi Gniezna i Poznania odwo³aæ siê do norm prawnych i wyk³adni auctores probati  uznanych autorów, jeli za jaki szczegó³owy przypadek budzi³by
dalsze w¹tpliwoci, nale¿a³o przedstawiæ go ponownie kongregacji11. Z w¹tpliwociami kard. Hlonda zapozna³ siê tak¿e papie¿ Pius XI, który na podstawie
relacji sekretarza kongregacji poleci³ prymasowi Polski konsultacjê auctores probati, zaznaczaj¹c, ¿e jedynie jaki szczegó³owy, nadzwyczajny przypadek wymagaj¹cy specjalnych instrukcji powinien zostaæ ponownie przes³any do wiêtego
Oficjum12.
Kongregacja wiêtego Oficjum wys³a³a odpowied do Poznania 23 marca
1934 r. Nietrudno jednak zauwa¿yæ, ¿e nie okrela³a ona w jasny sposób granic
uczestnictwa katolickich urzêdników cywilnych w akatolickich uroczystociach
kocielnych na terenie diecezji wschodniej Polski.
SPRZEDA¯ KSI¥¯EK ZAKAZANYCH W POZNANIU

Kongregacja wiêtego Oficjum podczas pontyfikatu Piusa XI zajê³a siê tak¿e prob¹ arcybiskupa gnienieñskiego i poznañskiego dotycz¹c¹ pozwolenia na
sprzeda¿ przez Ksiêgarniê wiêtego Wojciecha ksi¹¿ek zakazanych. W licie
datowanym w Poznaniu 17 wrzenia 1934 r., kard. Hlond – w imieniu dyrektora
ksiêgarni, którego nazwisko, jak zauwa¿ono w kongregacji w sporz¹dzonej na
dokumencie notatce, pomija³13 – prosi³ Ojca wiêtego o zgodê na sprzeda¿ ksi¹¿ek w katolickiej ksiêgarni w Poznaniu14.
Sprawa dotyczy³a publikacji, które Kodeks Prawa Kanonicznego (CIC kan.
1395-1405) okrela³ mianem ksi¹¿ek z³ych lub szkodliwych, a których czytanie
poci¹ga³oby za sob¹ niebezpieczeñstwo grzechu. Ksi¹¿ki potêpione przez Stolicê Apostolsk¹ by³y zakazane wszêdzie i we wszystkich przek³adach. Ksiêgarzom
nie wolno by³o ani sprzedawaæ, ani przechowywaæ ksi¹¿ek niemoralnych, ale 
ACDF, DV 1934 1875/1933 n. 7, 8.1.1934, k. 155: Feria II.
ACDF, DV 1934 1875/1933 n. 7, 17.1.1934, k. 15: Feria IV; ACDF, DV 1934 1875/1933 n.
7, 18.1.1934, k. 15: Feria V.
13
Proba mog³a byæ kierowana w imieniu naczelnego dyrektora wydawnictwa, ks. Józefa Pr¹dzyñskiego, który uchodzi³ za duchowego i duchownego kierownika spó³ki Drukarnia i Ksiêgarnia
wiêtego Wojciecha. Dyrektorem naczelnym spó³ki by³ w tym czasie Franciszek Zió³kowski,
a kierownikiem ksiêgarni  Stefan G¹siorowski; por. L. Wilczyñski, Pr¹dzyñski Józef, [w:] Ksiê¿a
spo³ecznicy w Wielkopolsce 1894-1919, red. H. Szatkowski, L. Wilczyñski, t. II, Gniezno 2008,
s. 72; 90 lat Ksiêgarni w. Wojciecha, Poznañ 1986, s. 16-17. Nuncjusz apostolski w Polsce, proszony o wydanie opinii na temat proby kard. Hlonda, nie móg³ ustaliæ nazwiska kierownika ksiêgarni;
ACDF, Facultates legendi libros prohibitos (dalej: Fac. L. P.) 3, n. 9, prot. 2793/1934, 7.12.1934, k. 3:
nuncjusz Marmaggi do kard. Sbarrettiego, sekretarza Kongregacji wiêtego Oficjum.
14
ACDF, Fac. L. P. 3, n. 9, prot. 2793/1934, 17.9.1934, k. 1: kard. Hlond do Papie¿a Piusa XI.
11
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zgodnie z norm¹ kanonu 1404  mogli otrzymaæ pozwolenie Stolicy Apostolskiej
na sprzeda¿ ksi¹¿ek zakazanych. W³anie na ten kanon powo³ywa³ siê kard.
Hlond, prosz¹c o wydanie stosownego pozwolenia dla poznañskiej ksiêgarni katolickiej. Pozwolenie, o które prosi³ prymas Polski, mia³o dotyczyæ tylko i wy³¹cznie zakupu ksi¹¿ek przez profesorów i studentów Uniwersytetu Poznañskiego, którym mog³y byæ one pomocne w prowadzeniu badañ. We wspomnianej
nocie kongregacji na odwrocie listu kard. Hlonda zauwa¿ono, ¿e choæ istnieje
specjalna formu³a na udzielenie takiego pozwolenia, w ostatnim czasie podobne
dyspensy nie by³y stosowane przez wiête Oficjum. Na czêciowym zebraniu
cz³onków kongregacji postanowiono prosiæ nuncjusza apostolskiego w Polsce,
abp. Francesco Marmaggiego, o ustosunkowanie siê do powy¿szej proby15.
Nuncjusz zapewnia³ sekretarza Kongregacji wiêtego Oficjum, kard. Donato Sbarrettiego, ¿e nie omieszka³ zbadaæ sprawy z najwiêksz¹ starannoci¹16.
Zauwa¿a³ wprawdzie, ¿e Ksiêgarnia wiêtego Wojciecha nie ma jeszcze 20 lat
istnienia17, ale stanowi jedn¹ z najbardziej renomowanych i zas³u¿onych form
dzia³alnoci spó³ki powiêconej w. Wojciechowi. Arcybiskup Marmaggi wspomina³, ¿e firma zdoby³a ju¿ uznanie w ró¿nych dziedzinach ¿ycia katolickiego
w ca³ej Polsce, gdzie  zw³aszcza w miastach uniwersyteckich  ma niejedn¹ filiê18. Nuncjusz przypomina³ tak¿e, ¿e w sk³ad zarz¹du spó³ki wchodz¹ biskupi
Stanis³aw Adamski z Katowic i Stanis³aw £ukomski z £om¿y, a jego „dusz¹” 
choæ na pierwszy rzut oka mog³oby siê tak nie wydawaæ – jest ks. pra³at Józef
K³os. Dochody z dzia³alnoci spó³ki przeznaczane by³y na cele kultu i dobroczynnoci, miêdzy innymi na dzia³alnoæ Akcji Katolickiej.
W dalszej czêci listu nuncjusz Marmaggi nawi¹zywa³ do interpretacji niektórych kanonistów i zauwa¿a³, ¿e sprzeda¿ nie musi koniecznie oznaczaæ propagowania i reklamy zakazanych ksi¹¿ek19. Jego zdaniem, mo¿na by³oby udzieliæ zgody na ich dystrybucjê pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, taka
aprobata nie mog³aby dotyczyæ ksi¹¿ek, które z za³o¿enia swego (ex professo)
propaguj¹ treci obsceniczne. Dalej, Ksiêgarnia wiêtego Wojciecha nie mog³aby eksponowaæ ksi¹¿ek zakazanych razem z innymi publikacjami niezakazanyACDF, Fac. L. P. 3, n. 9, prot. 2793/1934, 3.11.1934, k. 2: Congresso Particolare.
ACDF, Fac. L. P. 3, n. 9, prot. 2793/1934, 7.12.1934, k. 3. nuncjusz Marmaggi do kard.
Sbarrettiego, sekretarza Kongregacji wiêtego Oficjum.
17
W rzeczywistoci spó³ka akcyjna Drukarnia i Ksiêgarnia wiêtego Wojciecha powsta³a
w 1897 r., a pierwsza jej ksiêgarnia rozpoczê³a dzia³alnoæ w 1898 r. w nowo zakupionym przez
spó³kê budynku przy ul. w. Marcin 69; od 1920 r. ksiêgarnia ma swoj¹ siedzibê na naro¿niku
al. Marcinkowskiego i pl. Wolnoci; por. 90 lat Ksiêgarni w. Wojciecha, Poznañ 1986, s. 26.
18
Od 1918 r. Ksiêgarnia wiêtego Wojciecha mia³a filiê w Warszawie, od 1922 r.  w Wilnie,
od 1923 r.  w Lublinie; por. 90 lat Ksiêgarni w. Wojciecha, Poznañ 1986, s. 28-29.
19
Nuncjusz Marmaggi powo³ywa³ siê na: A. Vermeersch, J. Creusen, Epitome iuris canonici:
cum commentariis ad scholas et ad usum privatum, t. II, n. 732.
15

16
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mi  te pierwsze musia³yby byæ zamkniête w odpowiedniej szafie i pomieszczeniu, do którego klucz posiada³by jedynie pro tempore dyrektor administracyjny.
Trzecim warunkiem mia³ byæ dostêp do ksi¹¿ek zarezerwowany jedynie osobom,
które posiadaj¹ stosowne pozwolenie na czytanie ksi¹¿ek zakazanych lub których
prawo do czytania uzna³aby osoba duchowna delegowana przez ordynariusza,
a nie jedynie zwyk³y dyrektor ksiêgarni. Nuncjusz sugerowa³, ¿e w przypadku
Ksiêgarni wiêtego Wojciecha najlepszym kandydatem by³by ks. pra³at Józef
Pr¹dzyñski, który nie móg³by jednak pozwoliæ na czytanie ksi¹¿ek, bo takie pozwolenie zarezerwowane jest odpowiednim w³adzom kocielnym. Arcybiskup
Marmaggi postulowa³ wreszcie, by pozwolenie na sprzeda¿ ksi¹¿ek wydane zosta³o próbnie na okres piêciu lat, i to tylko dla g³ównej ksiêgarni w Poznaniu,
a nie dla filii ksiêgarskich w innych miastach.
Proba kard. Hlonda i propozycje nuncjusza Marmaggiego zosta³y poddane
g³osowaniu kardyna³ów  cz³onków Kongregacji wiêtego Oficjum20. Za wydaniem stosownego pozwolenia opowiedzieli siê jednak jedynie kard. Donato Sbarretti21, sekretarz Kongregacji wiêtego Oficjum, i kard. Pietro Fumasoni Biondi22, prefekt Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Za od³o¿eniem decyzji w czasie
g³osowa³ kard. Raffaello Carlo Rossi, sekretarz Kongregacji Konsystorialnej23. Za
odrzuceniem proby arcybiskupa gnienieñskiego i poznañskiego g³osowa³o czterech kardyna³ów  kard. Gaetano Bisleti, prefekt Kongregacji dla Seminariów
i Uniwersytetów, kard. Alexis-Henri-Marie Lépicier24, prefekt Kongregacji dla
Spraw Zakonnych, Francesco Marchetti-Selvaggiani25, wikariusz generalny dla
diecezji rzymskiej. Przeciwny udzieleniu zgody na sprzeda¿ zakazanych ksi¹¿ek
by³ tak¿e kard. Lorenzo Lauri26, Penitencjarz Wiêkszy, dobrze znaj¹cy kard.
Hlonda i stosunki kocielne w Polsce po misji dyplomatycznej w Warszawie.
W g³osowaniu nie brali udzia³u kard. Eugenio Pacelli, sekretarz stanu, i kard. Michele Lega, prefekt Kongregacji Sakramentów.
Dzieñ po g³osowaniu kardyna³ów przedstawiono kwestiê sprzeda¿y ksi¹¿ek
zakazanych w Poznaniu papie¿owi Piusowi XI. Ojciec wiêty owiadczy³, ¿e
ACDF, Fac. L. P. 3, n. 9, prot. 2793/1934, 16.1.1935, k. 4: Feria IV.
Donato Sbarretti, ur. 1856 r., od 1916 r. kardyna³, od 1930 r. sekretarz Kongregacji wiêtego Oficjum.
22
Pietro Fumasoni Biondi, ur. 1872 r., od 1933 r. kardyna³ i prefekt Kongregacji Rozkrzewiania Wiary.
23
Raffaello Carlo Rossi, ur. 1876, od 1930 r. kardyna³ i sekretarz Kongregacji Konsystorialnej.
24
Alexis-Henri-Marie Lépicier, ur. 1863, od 1927 r. kardyna³, od 1928 r. prefekt Kongregacji
dla Spraw Zakonnych.
25
Francesco Marchetti-Selvaggiani, ur. 1871, od 1930 r. kardyna³, od 1931 r. wikariusz generalny Ojca wiêtego dla diecezji rzymskiej.
26
Lorenzo Lauri, ur. 1864 r., nuncjusz apostolski w Polsce w latach 1921-1927, od 1926 r.
kardyna³, od 1927 r. Penitencjarz Wiêkszy.
20

21
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Ryc. 2. Pierwsza strona relacji o. Guillaume Joseph Marie Arendta SJ, konsultora Kongregacji
wiêtego Oficjum, na temat uczestnictwa katolików w obrzêdach akatolickich,
ze zbiorów Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede
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pozna³ bardzo dobrze tê ksiêgarniê, wypowiedzia³ siê w sposób negatywny, opieraj¹c siê przede wszystkim na zasadzie fundamentalnej, ¿e nie wypada, by ksiêgarnia katolicka sprzedawa³a ksi¹¿ki zakazane  g³osi³a nota z audiencji papieskiej27. Proba kard. Hlonda zosta³a odrzucona.
LUBY POS£USZEÑSTWA SPOWIEDNIKOM

Wydaje siê, ¿e trzecia z rozpatrywanych przez wiête Oficjum na probê
prymasa Polski spraw by³a najbardziej znacz¹ca, gdy¿ dotyczy³a nadmiernego
podporz¹dkowywania sobie sta³ych penitentów przez spowiedników. Kardyna³
Hlond ponownie zabiera³ g³os nie tyle w sprawie diecezji mu podleg³ych, ile
w odniesieniu do praktyk stosowanych przede wszystkim we wschodniej Polsce.
Prymas przedstawi³ tê kwestiê nuncjuszowi Marmaggiemu, zaznaczaj¹c, ¿e nie
wie, czy spraw¹ powinna zaj¹æ siê Kongregacja wiêtego Oficjum czy raczej
Kongregacja wiêtych Sakramentów. Uwa¿a³ jednak, ¿e problem powinien zostaæ zbadany i os¹dzony przez najwy¿sze urzêdy kocielne.
Kwestia dotyczy³a ciê¿kich wyrzutów sumienia u osób, które zwi¹za³y siê
formalnym lubem pe³nego pos³uszeñstwa sta³emu spowiednikowi, zarówno
w sprawach sumienia, jak i w zakresie ¿ycia zewnêtrznego28. Praktyka ta dotyczy³a
zw³aszcza polskich diecezji po³o¿onych na Wschodzie. Skutki takich lubów,
w przypadkach, o których s³ysza³em, by³y zgubne  zaznacza³ prymas Polski.
W celu zilustrowania problemu kard. Hlond przedstawi³ kilka konkretnych
przyk³adów lubów sk³adanych spowiednikom. Pisa³ o panience ze szlacheckiego rodu, która po z³o¿eniu lubu pos³uszeñstwa spowiednikowi otrzyma³a zakaz
 wbrew swym g³êbokim pragnieniom  wst¹pienia do zakonu. W stanie wewnêtrznej walki pomiêdzy z³o¿onym lubem a wezwaniem Bo¿ym zwróci³a siê do
mnie z prob¹ o pomoc  zaznacza³ kard. Hlond.
Inna osoba, równie¿ ze szlacheckiego rodu, po zakoñczonych sukcesem studiach w Polsce i za granic¹ z³o¿y³a lub pos³uszeñstwa spowiednikowi i na skutek jego nakazów znalaz³a siê w sytuacji wewnêtrznego zamêtu, bliska nawet
utraty wiary i rozlunienia obyczajów.
Inny spowiednik, po zwi¹zaniu lubem pos³uszeñstwa pewnej bogatej osoby, nakazywa³ p³aciæ sobie za podró¿e, które razem odbywali, oplataj¹c j¹ w sieæ
finansow¹ i moraln¹ bardzo niebezpieczn¹. Wreszcie kard. Hlond referowa³ sytuacjê, w której lub pos³uszeñstwa przyczyni³ siê do grzechów pope³nionych
przez penitentkê ze spowiednikiem.
ACDF, Fac. L. P. 3, n. 9, prot. 2793/1934, 17.1.1935, k. 4: Feria V.
ACDF, Rerum Variarum (dalej: RV) 1935, prot. 746/1935, 16.2.1935, k. 3: kard. Hlond do
nuncjusza Marmaggiego.
27

28
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Prymas zwraca³ uwagê Stolicy Apostolskiej, ¿e ten przyjêty przez wielu kap³anów sposób troski o duchowy rozwój penitentów mo¿e byæ niebezpieczny
i  jego zdaniem  jest nie do przyjêcia. Wskazywa³ przy tym na zagro¿enie
swego rodzaju monopolem kierownictwa duchowego, polegaj¹cym na zakazie
spowiadania siê u innych kap³anów i szukania porad u innych osób, zw³aszcza
w sytuacji w¹tpliwoci dotycz¹cych z³o¿onego lubu. Zamiast wzrostu ku doskona³oci, same zmartwienia, wewnêtrzne rozterki, zniechêcenie. Pozbawione
wolnoci sumienia, czêsto dusze te znajduj¹ we w³asnym spowiedniku niebezpieczeñstwo dla siebie samych i staj¹ siê zagro¿eniem dla niego  zaznacza³ kard.
Hlond. Prymas nie wyklucza³ wprawdzie, ¿e niekiedy takie luby mog¹ przynieæ
korzyæ penitentom, choæ – jego zdaniem – negatywne strony praktyki bior¹ górê
nad skutkami pozytywnymi.
Pytanie, które stawia³ prymas, dotyczy³o roli spowiednika i uzasadnionych –
w jego opinii – w¹tpliwoci, czy mo¿e on sobie rociæ wy³¹czne prawo do kierownictwa duchowego.
Nuncjusz Marmaggi przes³a³ list kard. Hlonda do Kongregacji wiêtego Oficjum, opatruj¹c go licznymi komentarzami29. Zauwa¿a³ najpierw, ¿e opisywane
zdarzenia dotycz¹ tak¿e stolicy Rzeczypospolitej i ¿e on sam równie¿ s³ysza³
o takich przypadkach. Zdaniem nuncjusza, w tzw. Kongresówce wci¹¿ ¿ywe
by³o, tak¿e w sferach kocielnych, zjawisko, które przypomina tajemne uk³ady
i intrygi z dawnych czasów. Odbicie takiej postawy nuncjusz widzia³ w zgromadzeniach zakonnych za³o¿onych przez o. Honorata Komiñskiego, które mimo
odzyskania przez Polskê niepodleg³oci nadal chc¹ dzia³aæ jakby w ukryciu.
Arcybiskup Marmaggi pozwala³ sobie przy okazji na szersz¹ refleksjê na temat mistycyzmu narodów s³owiañskich, który obfituje w naturze tych ludów
i przeradza siê niekiedy w przesadzony sensualizm. Dotyczy to pewnych rodowisk ¿ycia religijnego, w których chêtnie u¿ywa siê takich sformu³owañ, jak
poca³unek i ucisk duchowy czy te¿ duchowe ma³¿eñstwo. Jako przejaskrawiony
przyk³ad takiej postawy nuncjusz wspomina³ mariawityzm, którego istotê sprowadza³ w³anie do zbytnich za¿y³oci duchowych i uwodzenia sumieñ.
Na posiedzeniu Kongregacji wiêtego Oficjum 2 marca 1935 r. przekazano
zapytanie nuncjusza i kard. Hlonda do rozpatrzenia promotorowi sprawiedliwoci Giuseppe Latiniemu, a nastêpnie konsultorowi kongregacji, jezuicie o. Guillaume’owi Josephowi Marie Arendtowi30. Jego siedmiostronicowa relacja nie
stroni³a od zdecydowanych s¹dów, które wyra¿a³y koniecznoæ natychmiastowe29
ACDF, RV 1935, prot. 746/1935, 21.2.1935, k. 1: nuncjusz Marmaggi do kard. Sbarrettiego, sekretarza Kongregacji wiêtego Oficjum.
30
ACDF, RV 1935, prot. 746/1935, 2.3.1935, k. 6: Congresso Particolare; ACDF, RV 1935, prot.
746/1935, 16.3.1935, k. 6: Congresso Particolare; ACDF, RV 1935, prot. 746/1935, 23.3.1935, k. 8:
Congresso Particolare.
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go i energicznego przedsiêwziêcia rodków wobec nieuporz¹dkowanego mistycyzmu ludów s³owiañskich31.
Podejmuj¹c analizê zaprezentowanego przez kard. Hlonda zagadnienia,
o. Arendt przyj¹³ za punkt wyjcia nakaz przyst¹pienia do spowiedzi w. przynajmniej raz w roku u w³asnego kap³ana, sformu³owany przez Sobór Laterañski
IV w 1215 r.: Wszyscy wierni obojga p³ci, doszed³szy do u¿ywania rozumu, powinni osobicie przynajmniej raz w roku wiernie wyznaæ wszystkie swoje grzechy
w³asnemu kap³anowi i odprawiæ w miarê si³ na³o¿on¹ sobie pokutê32. Poniewa¿
nakaz spowiedzi tylko u w³asnego proboszcza  zniesiony dekretem Klemensa
VIII z 1592 r.  by³ skutkiem sporu miêdzy biskupami a wy³¹czonymi spod ich
zwierzchnictwa zakonami ¿ebrz¹cymi33, dla o. Arendta kluczowe by³o doprecyzowanie nauczania soborowego w stwierdzeniu mówi¹cym o mo¿liwoci spowiedzi przed innym kap³anem: Jeli za kto ze s³usznej przyczyny chcia³by innemu
kap³anowi wyznaæ grzechy, niech prosi o pozwolenie w³asnego kap³ana i niech
je otrzyma, bo bez tego nie móg³by inny kap³an go rozgrzeszyæ lub grzechy mu
zatrzymaæ34.
To zalecenie Soboru Laterañskiego IV by³o dla konsultora wiêtego Oficjum
szczególnie wa¿ne przy rozpatrywaniu kwestii polskich spowiedników, poniewa¿
zak³ada³o mo¿liwoæ wolnego wyboru szafarza sakramentu pokuty. Postanowienia soborowe  jakkolwiek przypisywa³y zwyczajn¹ jurysdykcjê sakramentu pokuty proboszczowi miejsca  zak³ada³y mo¿liwoæ pojawienia siê naturalnej
awersji wzglêdem spowiednika, jakiej formy racjonalnej  lub za tak¹ uwa¿anej
 przeszkody, wyimaginowanego lub realnego zagro¿enia, które w praktyce subiektywnie oddala³y penitenta od szafarza sakramentu pojednania. Powierzaj¹c
jurysdykcjê sakramentu pojednania proboszczowi miejsca, zak³adano, ¿e na probê penitenta ten bêdzie respektowaæ nale¿n¹ mu wolnoæ wyboru spowiednika.
Ojciec Arendt wykazywa³, ¿e jakkolwiek nie jest ju¿ konieczna zgoda ordynariusza miejsca penitenta na wybór spowiednika, to jednak zawsze konieczna
jest zgoda ordynariusza na s³uchanie spowiedzi przez danego kap³ana. Jurysdykcji delegowanej do s³uchania spowiedzi udziela³ kap³anom (nawet z zakonów
ACDF, RV 1935, prot. 746/1935, 2.4.1935, k. 26: sprawozdanie o. Arendta.
Cyt. za Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kocio³a, red. S. G³owa, I. Bieda, Poznañ 1988, n. 435.
33
Por. M. Banaszak, Historia Kocio³a katolickiego, t. II, Warszawa 1987, s. 178-179;
S. Czerwik, Wprowadzenie do odnowionej liturgii pokuty i pojednania, [w:] M. Czajkowski,
S. Czerwik, A. Skowronek, Sakrament pokuty. Teologia, liturgia, Pismo w., Katowice 1980, s. 170-171; J. Delumeau, Wyznanie i przebaczenie. Historia spowiedzi, Gdañsk 1997, s. 9-15; J. Dyl, Sobory powszechne w drugim tysi¹cleciu chrzecijañstwa, Tarnów 1997, s. 43-44; M. Zahajkiewicz,
Laterañski Sobór IV, [w:] Encyklopedia katolicka, t. X, Lublin 2004, k. 531-532.
34
Cyt. za Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kocio³a, red. S. G³owa, I. Bieda, Poznañ 1988, n. 435.
31
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Ryc. 3. Kardyna³ August Hlond (pierwszy z prawej), kard. Pietro Gasparri i kard. Jean Verdier
w otoczeniu uczestników Miêdzynarodowego Kongresu Kanonistów w Rzymie, 1934 r.,
ze zbiorów LOsservatore Romano, Fondo Giordani

z prawem egzempcji) ordynariusz miejsca, w którym spowied siê odbywa (CIC,
kan. 874 § 1; kan. 615). Ponadto kodeks zaleca³ ordynariuszom miejsca i proboszczom, by chêtnie korzystali z pomocy zakonników, zw³aszcza w s³uchaniu
spowiedzi (CIC, kan. 608), a nawet zakazywa³ im, bez odniesienia siê do Stolicy
Apostolskiej, odj¹æ jurysdykcji wszystkim naraz spowiednikom jakiego uformowanego domu zakonnego (CIC, kan. 880). Ojciec Arendt przypomina³, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cym kodeksem, proboszczowie zostali zobowi¹zani do udzielania wiernym sakramentu pokuty, ilekroæ o to poprosz¹ (CIC, kan. 467, § 1), ale
wierni nie s¹ zobowi¹zani do korzystania w³anie z ich pos³ugi. Na tej podstawie
konsultor wiêtego Oficjum jednoznacznie wskazywa³ na intencjê Kocio³a, by
popieraæ pe³n¹ wolnoæ penitenta w wyborze spowiednika. Dotyczy ona wszystkich penitentów  wieckich i duchownych, mê¿czyzn i kobiet – i widoczna jest
choæby w trosce o zapewnienie wielu spowiedników we wspólnotach ¿ycia konsekrowanego. Nawet wyra¿ona przez Sobór Trydencki zasada dotycz¹ca zastrze-
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gania rozgrzeszenia z grzechów groniejszych i ciê¿szych (Sobór Trydencki,
Sesja XIV, kan. 7 i 11) nie przekrela³a ostatecznie wolnoci wyboru przez penitenta szafarza sakramentu pojednania.
Na podstawie tak nakrelonego t³a kanonicznego i doktrynalnego o. Arendt
przechodzi³ do oceny opisanego przez kard. Hlonda zjawiska. W jego przekonaniu polecenie sk³adania wspomnianego lubu ze strony spowiedników i akceptacja takiego votum ze strony penitentów by³a ca³kowicie niewi¹¿¹ca i niewa¿na,
poniewa¿, zamiast s³u¿yæ wiêkszemu dobru  jak wymaga³aby natura lubu 
polega³a w swojej istocie na oczywistej sprzecznoci z ogóln¹ zasad¹ kierownictwa duchowego, czyli prowadzeniu do doskona³oci duchowej. Chodzi tu wiêc
o za³o¿enie w sobie sprzeczne i urojone  konkludowa³ o. Arendt.
Konsultor wiêtego Oficjum zwraca³ tak¿e uwagê, i¿ zobowi¹zanie wynikaj¹ce ze z³o¿onego lubu, na³o¿one przez spowiednika i przyjête w dobrej wierze
przez penitenta, jest pozbawione przymiotu kierowania ku wiêkszemu dobru,
istotnego dla ka¿dego lubu, poniewa¿ bezporednio pozbawia go wolnoci wyboru spowiednika sporód kap³anów delegowanych przez Koció³.
Dla o. Arendta niedopuszczalne by³o tak¿e przyw³aszczanie sobie przez spowiednika prawa do poruszania podczas spowiedzi spraw dotycz¹cych zewnêtrznego zakresu ¿ycia penitenta, wed³ug kaprysów, a nawet niegodziwych intencji
kap³ana.
Konkluzja relacji konsultora wiêtego Oficjum by³a bardzo wyrana: Wydaje mi siê, ¿e jednoznacznie wykaza³em koniecznoæ podjêcia energicznych rodków przez Stolicê wiêt¹ w celu przeciwdzia³ania praktyce opisanej przez kard.
Hlonda i z równ¹ moc¹ przez nuncjusza w Polsce. Nieuporz¹dkowany mistycyzm,
do którego jest bardzo sk³onny lud s³owiañski wymaga natychmiastowej interwencji Stolicy Apostolskiej. Jednoczenie o. Arendt ubolewa³, ¿e upomnienie lokalnych w³adz kocielnych mo¿e okazaæ siê niewystarczaj¹ce, gdy¿ – co zauwa¿y³ ju¿ sam nuncjusz – niekiedy przymyka ona oko na te sprawy.
W relacji o. Arendta zaprezentowanej cz³onkom Kongregacji wiêtego Oficjum szczególnie uderza zapisane na zakoñczenie sprawozdania negatywne zdanie na temat polskiego katolicyzmu. W niedawnym czasie podczas obrad [kongregacji] osoba zaznajomiona ze spraw¹ nie ba³a siê zapowiedzieæ, ¿e za kilka
dziesiêcioleci Polska bêdzie stracona dla katolicyzmu! I rozpatrywane tu nadu¿ycie bez w¹tpienia jest jednym z czynników prowadz¹cych do takiego upadku.
Ojciec Arendt proponowa³, by kardyna³owie cz³onkowie wiêtego Oficjum polecili kard. Hlondowi promulgowanie zakazu stosowania takich praktyk na terenie ca³ej Polski.
W ocenie promotora sprawiedliwoci Giuseppe Latiniego relacja o. Arendta
wykaza³a, ¿e polscy duchowni chc¹ wskrzesiæ umar³ego, który na szczêcie ju¿
cuchnie (u¿yte w tekcie ³aciñskie sformu³owanie jam fetet nawi¹zywa³o do
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ewangelijnego opisu wskrzeszenia £azarza; J 11,39). Tak¿e Latini formu³owa³
jednoznaczn¹ opiniê: Zwyczaj, o który chodzi, mimo wszystko nale¿y oddaliæ,
w takim wypadku na pope³niaj¹cego przestêpstwo nale¿y na³o¿yæ suspensê a divinis (od wiêtych czynnoci) ipso facto35. Podczas czêciowego zebrania cz³onków kongregacji przyjêto orzeczenie promotora sprawiedliwoci (usuwaj¹c
stwierdzenie mimo wszystko) i dodaj¹c sformu³owanie: luby za, które w ten
sposób zosta³y z³o¿one nie poci¹gaj¹ za sob¹ ¿adnych skutków, gdy idzie o penitentów36. Ostatecznie na zebraniu przy udziale wszystkich cz³onków kongregacji
skrócono orzeczenie wiêtego Oficjum do stwierdzenia: Zwyczaj, o który chodzi, nale¿y odrzuciæ, a luby w ten sposób z³o¿one s¹ niewa¿ne37. Ojciec wiêty
Pius XI zaaprobowa³ orzeczenie kongregacji, które zosta³o przekazane kard.
Hlondowi 12 lipca 1935 r.38
Trudno dzi jednoznacznie stwierdziæ, czy waga przyk³adana przez konsultora kongregacji by³a adekwatna do zagro¿enia, które mog³o prowadziæ do upadku polskiego katolicyzmu. Z ca³¹ pewnoci¹ jednak kard. Hlond otrzyma³ w decyzji wiêtego Oficjum niezbêdn¹ pomoc do przeciwdzia³ania niepokoj¹cemu go
zjawisku.

*
Kongregacja wiêtego Oficjum podczas kilkunastoletnich (1926-1939) rz¹dów abp. Augusta Hlonda w Gnienie i Poznaniu za pontyfikatu Piusa XI trzykrotnie zajmowa³a siê w¹tpliwociami prymasa Polski dotycz¹cymi spraw wiary
i obyczajów, które podleg³y tej watykañskiej dykasterii. Dwie z nich przekracza³y jurysdykcyjne kompetencje kard. Hlonda i, mimo ¿e w aktach kongregacji
zosta³y zapisane jako dotycz¹ce Gniezna i Poznania, porednio wiadczy³y
o uznawaniu przez Stolicê Apostolsk¹ znacz¹cej roli prymasa w polskim Kociele. Kwestia dotycz¹ca lubów pos³uszeñstwa przyjmowanych od penitentów
przez niektórych spowiedników doczeka³a siê zdecydowanej reakcji Stolicy
wiêtej, której rozwi¹zaniem mia³ zaj¹æ siê w³anie kard. Hlond.
Wydaje siê, ¿e analiza zgromadzonego w archiwum Kongregacji Doktryny
Wiary materia³u ród³owego pozwala potwierdziæ wyra¿one ju¿ przekonanie, ¿e
podczas gdy pierwsi dwaj nuncjusze apostolscy w odrodzonej Polsce – Achille
Ratti i Lorenzo Lauri – utrzymywali przede wszystkim bardzo cis³e kontakty
z arcybiskupem warszawskim, to jednak ich nastêpcy, nuncjusz Marmaggi i nuncjusz Cortesi, zdecydowali siê na cis³¹ wspó³pracê z kard. Hlondem, a zmiana
ACDF, RV 1935, prot. 746/1935, k. 16: rozwa¿ania promotora sprawiedliwoci mons. Latini po relacji o. Arendta.
36
ACDF, RV 1935, prot. 746/1935, 17.6.1935, k. 17: Feria II.
37
ACDF, RV 1935, prot. 746/1935, 26.6.1935, k. 17: Feria IV.
38
ACDF, RV 1935, prot. 746/1935, 27.6.1935, k. 17: Feria V.
35
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ta – jak pisze Stanis³aw Wilk  wiadczy³a tak¿e o wzrastaj¹cej roli i znaczeniu
prymasa Polski w episkopacie i wobec Stolicy Apostolskiej39. Jednoczenie jednak, zarówno Pius XI stoj¹cy na czele Kongregacji wiêtego Oficjum, jak
i cz³onkowie tej dykasterii, nie stosowali wobec kard. Hlonda ³agodniejszych kryteriów w ocenie przedstawianych zjawisk. Rozwa¿ane przez wiête Oficjum
kwestie doczeka³y siê bowiem odpowiedzi, które dla prymasa Polski z pewnoci¹ nie by³y zadowalaj¹ce. Polecenie oparcia siê na auctores probati wobec
w¹tpliwoci o uczestnictwie katolików w obrzêdach akatolickich by³o w praktyce uchyleniem siê od szczegó³owych odpowiedzi, a brak zgody na sprzeda¿ przez
Ksiêgarniê wiêtego Wojciecha w Poznaniu ksi¹¿ek zakazanych wiadczy³
o wadze, jak¹ przyk³adano jeszcze do zakazu czytania publikacji sprzeciwiaj¹cych siê nauce Kocio³a.
SUMMARY
August Hlond served for over ten years (1926-1939) as the archbishop of Gniezno and Poznañ
during the pontificate of Pius XI and on three occasions addressed questions to the Apostolic See
which were considered by the Congregation of the Holy Office. Only one of those questions was
directly related to the archdioceses governed by him. The remaining ones were taken up by the
Consultor of the Holy Office in a printed report and distributed to the members of the Congregation
to acquaint them with the issues to be considered. Their analysis seems to be interesting from the
perspective of relations between the Apostolic See and the episcopate of Poland because Hlond did
not hesitate to bluntly voice his concerns about the threat of a collapse of Catholicism in Poland
within a few decades.
The issues tackled by the Holy Office are indirect evidence of the recognition the Apostolic
See showed to the significant role of the Primate in the Polish Church. Cardinal Hlonds question
on vows of obedience received from penitents by some confessors met with a decisive reaction of
the Holy See and it was the Primate of Poland who was appointed to resolve the problem. The
other two questions concerned doubts as to the participation of Catholics in acatholic ceremonies
and the possibility of selling prohibited books by the St. Adalbert Bookstore in Poznañ.

Key words
Pius XI, Cardinal August Hlond, Congregation of the Holy Office, acatholic ceremonies, vows of
obedience during confession, the St. Adalbert Bookstore (Ksiêgarnia wiêtego Wojciecha)
39

Por. S. Wilk, Episkopat Kocio³a katolickiego w Polsce, Warszawa 1992, s. 429.
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Niedosz³y zamys³ habilitacji ks. Józefa Nowackiego
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego
w wietle jego listów do ks. prof. Tadeusza Glemmy
Fr. Józef Nowackis Unfulfilled Intention of Habilitation at the Faculty of Theology,
Jagiellonian University, in the Light of his Letters to Rev. Prof. Tadeusz Glemma

W roku 2008, w którym w Krakowie i Pelplinie wspominano 50. rocznicê
mierci wywodz¹cego siê z prezbiterium diecezji che³miñskiej ks. prof. Tadeusza
Glemmy (1895-1958)1, znamienitego badacza nowo¿ytnych dziejów Kocio³a
w Polsce, a w tragicznych latach hitlerowskiej okupacji dziekana Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego2, w Poznaniu, nak³adem Wydzia³u Teo1
Zob.: K.R. Prokop, Ksi¹dz profesor Tadeusz Glemma (1895-1958)  w 50. rocznicê mierci,
Alma Mater. Miesiêcznik Uniwersytetu Jagielloñskiego 102 (2008), s. 58-62; Prace Komisji Historii Nauki PAU, t. X, red. A. Pelczar, Kraków 2010, s. 414. Tak¿e: J. Sondel, S³ownik historii
i tradycji Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 2012, s. 440.
2
Najpe³niejsze jak dot¹d ujêcie jego naukowego dorobku, a tak¿e drogi ¿yciowej: K.R. Prokop, Ksi¹dz Tadeusz Glemma (1895-1958). Profesor i dziekan Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego (Studia do Dziejów Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego,
t. XIX), Kraków 2008. Zob. równie¿: ten¿e, Ksi¹dz Tadeusz Glemma (1895-1958). Biografia kap³ana i uczonego, „Studia Pelpliñskie 28 (1999), s. 291-370; ten¿e, Tematyka kaszubska w publikacjach ksiêdza profesora Tadeusza Glemmy, Acta Cassubiana 7 (2005), s. 99-112; ten¿e, Litwa
w publikacjach ksiê¿y Jana Fija³ka i Tadeusza Glemmy  profesorów historii Kocio³a w Polsce
Uniwersytetu Jagielloñskiego, [w:] Kultura polityczna w Polsce, t. VI: Litwa w polskiej tradycji
i kulturze politycznej, cz. 1, red. M. Kosman, Poznañ 2006, s. 347-368. Z edycji ród³owych:
T. Glemma, Bieg mego ¿ycia w latach wojny, wyd. K.R. Prokop, Przegl¹d Kalwaryjski 5 (1998),
s. 125-127 [to¿ [w:] Relacje pracowników Uniwersytetu Jagielloñskiego o ich losach osobistych
i dziejach uczelni w czasie drugiej wojny wiatowej, zebr. J. Michalewicz, Kraków 2005, s. 3-6];
K. Skorecka, Wspomnienie pomiertne o ksiêdzu pra³acie Tadeuszu Glemmie, wyd. K.R. Prokop,
„Acta Cassubiana” 11 (2009), s. 459-469 [fragmentaryczny druk [w:] K.R. Prokop, Ksi¹dz Tadeusz
Glemma (1895-1958). Profesor i dziekan, s. 216-220].
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logicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ukaza³ siê polski przek³ad
napisanej w oryginale po ³acinie i w tym jêzyku po raz pierwszy wydanej w roku
1937 we Lwowie (w czasopimie Collectanea Theologica oraz w osobnym
odbiciu) rozprawy De archiepiscopi Gnesnensis dignitate et praerogativa primatiali3. Jej autorem by³ przynale¿¹cy do prezbiterium zwi¹zanych wówczas uni¹
archidiecezji gnienieñskiej i poznañskiej ks. dr Józef Nowacki (1895-1964), którego ze wspomnianym poprzednio kap³anem ³¹czy³o nie tylko ukierunkowanie
zainteresowañ badawczych na dzieje Kocio³a w kontekcie rodzimej przesz³oci (z predylekcj¹ ku szeroko rozumianemu okresowi staropolskiemu), ale równie¿ pochodzenie z Pomorza Nadwilañskiego i fakt zdobywania pierwszych
„szlifów” intelektualnych w Che³mnie oraz biskupim Pelplinie4. Jakkolwiek te¿
pocz¹tkowe nauki przysz³o im odbywaæ w ró¿nych miejscach (T. Glemma uczêszcza³ do szko³y podstawowej i progimnazjum w Che³m¿y, natomiast J. Nowacki
do pelpliñskiego Progimnazjum Biskupiego Collegium Marianum), podobnie jak
i formacjê seminaryjn¹ (seminaria duchowne w  odpowiednio  Pelplinie oraz
Poznaniu i Gnienie), to jednak ich drogi ¿ycia przeciê³y siê po raz pierwszy ju¿
na etapie gimnazjum. Obaj póniejsi kap³ani i uczeni kszta³cili siê bowiem w tym
samym Pañstwowym Gimnazjum Klasycznym (Königliches Gymnasium) w Che³mnie  Józef Nowacki od roku 1910 (wiadectwo dojrza³oci 13 II 1913), natomiast Tadeusz Glemma jeszcze od roku 1908 (wiadectwo dojrza³oci 14 III
1914). Najpewniej w tym to czasie zawi¹za³a siê ich znajomoæ, która jednak 
z racji póniejszych, odmiennych dróg, po jakich potoczy³y siê losy obu  nie
J. Nowacki, De archiepiscopi Gnesnensis dignitate et praerogativa primatiali, Collectanea
Theologica 18 (1937), s. 616-700; ten¿e, O godnoci i uprawnieniach prymasowskich arcybiskupa gnienieñskiego, t³um. A. Strzelecka, oprac. i red. F. Lenort, Poznañ 2008.
4
Do biografii z kolei J. Nowackiego – m.in.: M. Banaszak, Nowacki Józef (1893-1964), ksi¹dz,
historyk, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, [w:] Polski s³ownik biograficzny,
t. XXIII, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk 1978, s. 245-246; A. G¹siorowski, Nowacki
Józef (1893-1964), ksi¹dz, historyk, archiwista, [w:] Wielkopolski s³ownik biograficzny, red. A. G¹siorowski, J. Topolski, Warszawa  Poznañ 1981, s. 519; M. Banaszak, Nowacki Józef (1895[sic!]1964), historyk Kocio³a, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, [w:] S³ownik polskich
teologów katolickich, t. VI, red. L. Grzebieñ, Warszawa 1983, s. 552-556; M. Banaszak, Józef Nowacki 1895[sic!]-1964, [w:] Wybitni historycy wielkopolscy, red. J. Strzelczyk, Poznañ 1989, s. 287-293 [Poznañ 20102, s. 319-327]; S³ownik historyków polskich, red. M. Prosiñska-Jackl, Warszawa
1994, s. 375-376 (P.P. Gach); S. Nawrocki, Nowacki Józef ks. (1895[sic!]-1964), historyk, archiwista, [w:] S³ownik biograficzny archiwistów polskich, t. II: 1906-2001, red. B. Woszczyñski, Warszawa 2002, s. 130-131; F. Lenort, Josepho Nowacki post obitum anno quadragesimo, „Ecclesia.
Studia z Dziejów Wielkopolski” 2 (2006), s. 7-22; A. Weiss, Nowacki Józef, historyk Kocio³a,
patrolog, archiwista, [w:] Encyklopedia katolicka, t. XIV, Lublin 2010, kol. 27-28. Zob. równie¿:
Czy wiesz kto to jest?, t. [I], red. S. £ozy, Warszawa 1938, s. 525 (tam¿e fotografia); Poczet cz³onków Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk 1857-2007, red. A. Pihan-Kijasowa (ród³a do
Dziejów Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, t. II), Poznañ 2008, s. 313-314 (notabene od
r. 1928 równie¿ T. Glemma by³ cz³onkiem PTPN  tam¿e, s. 159); F. Lenort, Pos³owie, [w:]
J. Nowacki, O godnoci i uprawnieniach prymasowskich, s. 185n.
3
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znajdowa³a jakich szczególnie sprzyjaj¹cych warunków do jej pielêgnowania,
choæ zapewne owocowa³a baczniejszym ledzeniem nawzajem przez tych¿e historyków Kocio³a dokonañ na owym polu drugiej strony. Nie by³o w tym wszak¿e jakiejkolwiek formy „rywalizacji”  przeciwnie, mo¿na wskazaæ na istotny
w naukowej biografii J. Nowackiego moment, w którym wydawa³o siê, ¿e pierwszoplanow¹ rolê w doprowadzeniu ca³oci odnonego zamys³u do pomylnego
urzeczywistnienia odegra w³anie T. Glemma.
Mowa o uzyskaniu habilitacji, o któr¹  choæ wiekowo starszy  ks. Józef
Nowacki pokusi³ siê kilka lat póniej ni¿ ks. Tadeusz Glemma, w tamtym momencie bêd¹cy ju¿ profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Teologicznym UJ.
Zreszt¹ i laury doktorskie ów ostatni uzyska³ dwa lata wczeniej od krajana 
w roku 1924, w³anie w Krakowie, na najstarszym na ziemiach polskich wydziale teologii, podczas gdy J. Nowacki doktoryzowa³ siê w roku 1926 na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, maj¹c za promotora
dzi niemal zapomnianego ks. prof. Mieczys³awa Tarnawskiego (1886-1928)5.
Obci¹¿ony nastêpnie ró¿norodnymi obowi¹zkami w obu wielkopolskich archidiecezjach (przede wszystkim wyk³adami dla kleryków z historii Kocio³a oraz
patrologii), w tym  od roku 1935  absorbuj¹c¹ wiele czasu funkcj¹ dyrektora
Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, nieprêdko móg³ ubiegaæ
siê o veniam legendi, w czego konsekwencji habilitacjê uzyska³ dopiero w roku
1938 – na tej samej uczelni, gdzie 12 lat wczeniej doktorat6. Uprzednio jednak
d³u¿szy czas waha³ siê, czy nie uczyniæ tego w Krakowie, na Wydziale Teologicznym UJ, gdzie Katedrê Historii Kocio³a w Polsce dzier¿y³ od roku 1930
(wpierw jako zastêpca profesora, a nastêpnie jako profesor nadzwyczajny) wspomniany jego krajan ks. Tadeusz Glemma. wiadectwem powy¿szego jest zachowana poród spucizny po tym ostatnim korespondencja od ks. Józefa Nowackiego
z lat 1937-1939, która pos³u¿y jako podstawa do zaprezentowania tytu³owej problematyki7.
Z góry trzeba zastrzec, i¿ bêdzie to przyczynek niedaj¹cy pe³nego obrazu
podjêtego zagadnienia  choæby z tej racji, ¿e zosta³ oparty na listach tylko jednej ze stron prowadzonego „dialogu epistolarnego”, gdy¿ autorowi obecnego tekstu nie s¹ znane odpowiedzi kierowane przez T. Glemmê do J. Nowackiego

5
Ostatnio: J. Wo³czañski, Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
1918-1939, Kraków 2002, s. 343, 461 (nr 8). Por.: tam¿e, s. 232, gdzie autor publikacji sam sobie
przeczy, w tym z kolei miejscu podaj¹c, ¿e ks. J. Nowacki by³ jednym z dwóch doktorów teologii
wypromowanych przez ks. prof. Szczepana Szydelskiego (tam¿e, przyp. 193).
6
Tam¿e, s. 375, 469 (nr 30). Zob. równie¿: F. Lenort, Josepho Nowacki post obitum anno
quadragesimo, s. 15.
7
Archiwum Naszej Przesz³oci w Krakowie, sygn. 49  Listy ró¿nych osób do ks. Tadeusza Glemmy (II), [nr] V  Ks. Józef Nowacki (12).
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w reakcji na otrzymywan¹ korespondencjê8. Szukaæ ich nale¿y w spucinie po
zmar³ym przed bez ma³a pó³ wiekiem poznañskim kap³anie-uczonym, która jednak uleg³a  przynajmniej w jakiej czêci  rozproszeniu, czego konsekwencjê
stanowiæ ma zaginiêcie gotowego jakoby ju¿ po czêci trzeciego tomu (zarazem
ostatniego sporód zaplanowanych) monumentalnych Dziejów archidiecezji poznañskiej, powiêconego (zarówno pod k¹tem organizacji i uposa¿enia, jak te¿
w aspekcie prozopograficznym) funkcjonuj¹cej przez stulecia kapitule katedralnej z Poznania9. W tych okolicznociach niektóre kwestie pozostan¹ dla nas zagadkowymi, niemniej i to, co na podstawie owej jednostronnej korespondencji
mo¿na powiedzieæ o tym interesuj¹cym rozdziale naukowej biografii tak znamieNa ten temat: F. Lenort, Josepho Nowacki post obitum anno quadragesimo, s. 15 (zw³.
przyp. 5, gdzie uwaga, i¿ nie natrafiono dot¹d w Poznaniu na listy ksiêdza Glemmy do ksiêdza
Nowackiego).
9
J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. I: Koció³ katedralny w Poznaniu. Studium
historyczne, Poznañ 1959; t. II: Archidiecezja poznañska w granicach historycznych i jej ustrój,
Poznañ 1964. W Przedmowie do tomu pierwszego (opatrzonej dat¹: Poznañ, w maju 1958 r.) sam
autor informowa³ czytelników, ¿e co siê tyczy tomu trzeciego, który powiêcamy kapitule metropolitalnej w Poznaniu, gotowa [jest] ju¿ pierwsza jego czêæ, [która] rozpatruje jej ustrój, maj¹tek
i dzieje. [Natomiast] druga czêæ obejmie w uk³adzie alfabetycznym wykaz jej cz³onków ze zwiêz³ymi o nich wiadomociami biograficznymi We Wstêpie do wydanego w roku mierci ks. Józefa
Nowackiego tomu drugiego mowa jest w odniesieniu do biegu prac nad owym opus magnum jedynie o tym, ¿e g³ówny zr¹b niniejszego dzie³a napisany zosta³ w latach 1952-1955 [i] pierwotnie
[by³] przewidziany jako tom pierwszy trzytomowego dzie³a na temat historii archidiecezji poznañskiej, ust¹pi³ jednak pierwszeñstwa publikacji dziejom kocio³a archikatedralnego, opracowanego
w latach 1955-1958, [a] wydanego drukiem w r. 1959. Niniejszy tom drugi ukoñczony zosta³ w latach 1958-1960, a nastêpnie w niektórych szczegó³ach uzupe³niony (J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. II, s. IX). Zob. równie¿: M. Banaszak, Ksi¹dz Józef Nowacki  historyk
Kocio³a w Polsce (pomiertne wspomnienia o dzia³alnoci naukowej i pedagogicznej), [w:] J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. II, s. 969 (W tej chwili nie wiadomo, jak u³o¿y siê sprawa wydania trzeciego tomu „Dziejów archidiecezji poznañskiej); F. Lenort, Josepho Nowacki post
obitum anno quadragesimo, s. 20 (Nie natrafiono po jego mierci […] na lad tego przygotowanego ju¿ w czêci tomu trzeciego. Wielu historyków przez d³u¿szy czas pyta³o: co siê dzieje z tomem
o kapitule? Niestety, nic nie odnaleziono). Por.: K. Lutyñski, Kapitu³a katedralna w Poznaniu
w XVI wieku. Organizacja i maj¹tek, Poznañ 2000, s. 25-26 (Wydaj¹c dwa obszerne tomy „Dziejów archidiecezji poznañskiej”, gdzie zamieci³ tak¿e zwiêz³y, kilkunastostronicowy zarys ustroju
kapitu³y katedralnej, [ks. Józef Nowacki] zapowiedzia³, ¿e zamierza jej powiêciæ osobne studium,
jako tom trzeci wspomnianego dzie³a. Co wiêcej, dawa³ do zrozumienia, jakoby praca ta by³a ju¿
na ukoñczeniu. mieræ wybitnego historyka pokrzy¿owa³a te plany i spowodowa³a pewien impas,
bowiem ¿aden z historyków nie chcia³ podejmowaæ tematu, obawiaj¹c siê, ¿e w miêdzyczasie mo¿e
kto, na podstawie spucizny zmar³ego profesora, opublikowaæ zapowiadan¹ ju¿ pracê. Okaza³o
siê jednak po przebadaniu zachowanej w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu spucizny po
ks. Nowackim, ¿e w rzeczywistoci gotowego maszynopisu nie by³o [i] poznañska kapitu³a katedralna jest jeszcze ci¹gle tematem nieopracowanym; P. Wygralak, Przedmowa, [w:] J. Nowacki,
L. Piechnik, W. Hozakowski, Dzieje Seminarium Duchownego w Poznaniu w latach 1564-1939
(Studia i Materia³y do Dziejów Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, t. I), Poznañ 2006, s. 11; P. Dembiñski, Poznañska kapitu³a katedralna schy³-ku wieków rednich. Studium
prozopograficzne 1428-1500, Poznañ 2012, s. 6 (tam¿e przyp. 2).
8
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nitego badacza, w sposób dostateczny uzasadnia podjêcie tematu na podstawie
owego fragmentarycznego fundamentu. Celem przedk³adanego uwadze czytelnika tekstu nie jest bowiem wyczerpuj¹ce ukazanie zagadnienia habilitacji ks. dr.
Józefa Nowackiego, lecz stanowi wy³¹cznie ród³owy przyczynek do owej problematyki, który winien u³atwiæ w przysz³oci ewentualn¹ pracê kolejnym autorom, t¹ postaci¹ zainteresowanym10.

*
Pracowa³ dzi u mnie w Archiwum, a poprzednio tak¿e w Gnienie, Ks. [Henryk] Rybus z diecezji ³uckiej [recte ³ódzkiej], uczeñ p. Ks. [Henryka] Likowskiego z Warszawy. Przygotowuje pracê o Kard. Fryderyku Jagielloñczyku […]. Zale¿y mu bardzo na tym, aby móg³ dotrzeæ do archiwum tak Konsystorskiego, jak
i Kapitulnego w Krakowie, i w tym celu prosi³ mnie, abym Go poleci³ i wstawi³
siê tak¿e u Ciebie, wiedz¹c, ¿e móg³by Mu rzecz mo¿e u³atwiæ […]. Ks. Rybus
robi wra¿enie dobre, a temat pracy Jego wymaga koniecznie pilnego wykorzystania obu archiwów wspomnianych  pisa³ ks. Józef Nowacki w pierwszym sporód zachowanych w spucinie po ks. Tadeuszu Glemmie 12 jego listów z lat
1933-1953, opatrzonym dat¹: Poznañ, 19 padziernika 1933 r.11 Wystosowanie
tej treci pisma, obok wyartyku³owanego w nim expressis verbis powodu, pozostawa³o w bezporednim zwi¹zku z faktem, i¿ jako uczeñ i nastêpca na uniwersyteckiej katedrze ks. prof. Jana Fija³ka, który to ostatni przez co najmniej kilka
lat zawiadywa³ Archiwum Kapitulnym na Wawelu (pe³nienie przezeñ funkcji
archiwariusza kapitu³y katedralnej, której od roku 1926 by³ cz³onkiem, znajduje
powiadczenie dla okresu od maja 1927 r. do kwietnia 1932 r.)12, ks. prof.
Podobnego charakteru przyczynek ród³owy, bazuj¹cy na zawartej w spucinie po T. Glemmie korespondencji, przezeñ otrzymywanej, stanowi publikacja Piêæ listów ks. Boles³awa Kumora
do ks. Tadeusza Glemmy z lat 1952-1957, wyd. K.R. Prokop, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kocielne 85 (2006), s. 379-387.
11
Archiwum Naszej Przesz³oci w Krakowie, sygn. 49 [nr] V (ks. Józef Nowacki do ks.
Tadeusza Glemmy  Poznañ, 19 X 1933).
12
M. Jagosz, Krakowska kapitu³a katedralna za pasterzowania Adama Stefana Sapiehy, [w:]
Ksiêga Sapie¿yñska, t. I, red. J. Wolny, Kraków 1982, s. 380 (zw³. przyp. 30); K.R. Prokop, Ksi¹dz
Tadeusz Glemma (1895-1958). Profesor i dziekan Wydzia³u Teologicznego, s. 92 (tam¿e przyp.
231). Ogólnie do biografii ks. J. Fija³ka  m.in.: J. Kracik, Fija³ek Jan Nepomucen (1864-1936),
profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego, historyk Kocio³a, kanonista, redaktor, [w:] S³ownik polskich teologów katolickich, t. V, red. L. Grzebieñ, Warszawa 1983, s. 374-383; ten¿e, Fija³ek Jan
Nepomucen ks. (1864-1936), historyk, edytor róde³, archiwista, [w:] S³ownik biograficzny archiwistów polskich, t. I: 1918-1984, red. M. Bieliñska, I. Janosz-Biskupowa, Warszawa  £ód 1988,
s. 63-64; S. Piech, Dzieje Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego w latach 1880-1939 (Studia do Dziejów Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego, t. VI), Kraków
1995, s. 131-136; S. Piech, Jan Nepomucen Fija³ek (1864-1936), [w:] Z³ota ksiêga Papieskiej Akademii Teologicznej, red. S. Piech, Kraków 2000, s. 373-382; J. Sondel, S³ownik historii i tradycji
Uniwersytetu Jagielloñskiego, s. 390-391.
10
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T. Glemma by³ w stanie u³atwiæ rekomendowanej osobie dostêp do obu wspomnianych placówek archiwalnych (wtenczas jeszcze maj¹cych zamkniêty charakter), gdzie sam ju¿ w poprzednich latach niejednokrotnie prowadzi³ poszukiwania ród³owe i w zwi¹zku z tym mia³ pewne rozeznanie w tylko po czêci
uporz¹dkowanym zasobie. Petentem by³ w owym przypadku 26-letni ks. Henryk
Rybus (1907-1974) z prezbiterium m³odej diecezji ³ódzkiej, na kap³ana wywiêcony w roku 1931 i jeszcze jako kleryk skierowany przez zwierzchnoæ kocieln¹ na studia na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego,
tam¿e przygotowuj¹cy dysertacjê doktorsk¹ na temat królewicza-kardyna³a Fryderyka Jagielloñczyka, któremu to dynacie dane by³o na prze³omie stuleci XV
i XVI po³¹czyæ w swym rêku rz¹dy nad archidiecezj¹ gnienieñsk¹ i diecezj¹ krakowsk¹. St¹d stoj¹ca przed potencjalnym biografem koniecznoæ przeprowadzenia kwerend zarówno w Gnienie, jak i w Krakowie13. Ich rezultat dobrze jest
znany badaczom historii Kocio³a na ziemiach polskich, przybra³ bowiem postaæ
wydanej w roku 1935, jako tom drugi serii Studia Historico-Ecclesiastica, monografii Królewicz kardyna³ Fryderyk Jagielloñczyk jako biskup krakowski i arcybiskup gnienieñski, na podstawie której H. Rybus, póniejszy profesor Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i redaktor naczelny pó³rocznika Studia
Theologica Varsaviensia, uzyska³ w tym¿e w³anie roku na Wydziale Teologii
Katolickiej UW stopieñ doktorski14.
Ów pojedynczy list ks. Józefa Nowackiego do ks. Tadeusza Glemmy z jesieni 1933 r., wystosowany w interesie osoby trzeciej i  zgodnie z przewidywaniem  skutecznie toruj¹cy drogê wspomnianemu w nim kap³anowi ku przeproNa marginesie nie od rzeczy bêdzie zwróciæ uwagê, ¿e równie¿ T. Glemma zainteresowa³
siê postaci¹ Fryderyka Jagielloñczyka, powiêcaj¹c mu jeden z przygotowanych w roku 1929 wyk³adów habilitacyjnych.  Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, Dzia³ personalny i spucizn: ks. Tadeusz Glemma  Materia³y, recenzje, referaty (gdzie maszynopis tekstu zatytu³owanego Kardyna³
Fryderyk Jagielloñczyk, opatrzony przez autora adnotacj¹: Jedna z prac przed³o¿onych w r. 1929
jako wyk³ad habilitacyjny). Tak¿e: K.R. Prokop, Ksi¹dz Tadeusz Glemma (1895-1958). Profesor
i dziekan Wydzia³u Teologicznego, s. 50, przyp. 118.
14
H. Rybus, Królewicz kardyna³ Fryderyk Jagielloñczyk jako biskup krakowski i arcybiskup
gnienieñski (Studia Historico-Ecclesiastica, t. II), Warszawa 1935. O autorze: XX lat Akademii
Teologii Katolickiej. Ksiêga pami¹tkowa 1954-1974, red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1976, s. 140-142; H.E. Wyczawski, Rybus Henryk (1907-1974), kanonik honorowy kapitu³y ³ódzkiej, profesor
nadzwyczajny Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, historyk Kocio³a, [w:] S³ownik polskich
teologów katolickich, t. VII, red. L. Grzebieñ, Warszawa 1983, s. 64-66; K. Gabryel, Rybus Henryk
ks. (1907-1974), historyk, archiwista, [w:] S³ownik biograficzny archiwistów polskich, t. I, s. 191-192; J. Mandziuk, Rybus Henryk Roman (1907-1974), ksi¹dz, historyk Kocio³a, profesor Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, [w:] Polski s³ownik biograficzny, t. XXXIII, Wroc³aw 
Warszawa  Kraków 1991-1992, s. 363-364; S³ownik historyków polskich, red. M. Prosiñska-Jackl,
Warszawa 1994, s. 457; Ocaliæ od zapomnienia. Profesorowie Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie we wspomnieniach wychowanków, red. J.M. Do³êga, J. Mandziuk, Warszawa 2002,
s. 159-174; S. Grad, M. Ró¿añski, Kapitu³a katedralna ³ódzka, £ód 2007, s. 514-515.
13
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wadzeniu na gruncie krakowskim kwerend archiwalnych15, nie zawiera³ ¿adnych
w¹tków odnosz¹cych siê do tytu³owej kwestii uzyskania przez bohatera obecnego przyczynku veniam legendi na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego, jako ¿e pojawiæ siê mia³a ona dopiero w cztery lata póniej. Po
raz pierwszy czytamy o tym w licie poznañskiego kap³ana i uczonego do krakowskiego kolegi z daty: Poznañ, 31 X 1937 r., z którego treci wynika w sposób niedwuznaczny, ¿e stron¹ „inicjatywn¹” okaza³ siê w tym przypadku ks.
prof. T. Glemma. Najwyraniej jego zamys³em by³o pozyskanie swego krajana, maj¹cego ju¿ w rodowisku historycznym renomê, do grona profesury najstarszego na ziemiach polskich wydzia³u teologii, w którym to kontekcie
podniesiona zosta³a sprawa habilitowania siê przez ks. dr. Józefa Nowackiego,
ku czemu ów w tamtym momencie zbytnio siê nie spieszy³, gdy¿ tego rodzaju
krok poci¹ga³by za sob¹ istotne konsekwencje. Zasadniczo bowiem nie praktykowano wtenczas uzyskiwania habilitacji ad usum privatum, lecz mia³a ona s³u¿yæ objêciu uczelnianej katedry16, z czym mamy do czynienia równie¿ i w tym
przypadku. O tym te¿ w pierwszym akapicie listu J. Nowackiego z 31 padziernika 1937 r.: Carissime! Dziêkujê Ci serdecznie za ³askaw¹, tak ¿yczliw¹ dla mnie
pamiêæ. Uniwersytet Jagielloñski, z wielk¹ sw¹ tradycj¹ i kultur¹, jest oczywicie siln¹ atrakcj¹ dla ka¿dego. Rozumie siê, ¿e treæ listu Twego zachowam
w cis³ej tajemnicy. Gdyby w danej chwili kandydatura moja rzeczywicie mia³a
byæ realna, zale¿a³o by  jeli o mnie chodzi – tylko na zezwoleniu Zwierzchnika
mej diecezji. Chwilowo nie ma ani dla Seminarium Duchownego, ani dla Archiwum ¿adnego nastêpcy, lecz sytuacja mo¿e siê tymczasem zmieniæ, gdy¿ ju¿ przed
wakacjami letnimi wykoñczy³ sw¹ dysertacjê doktorsk¹ Ks. [Stefan] Hain, uczeñ
Ks. Henryka Likowskiego, i nieco tak¿e mój uczeñ. Liczê, ¿e wkrótce uzyska stopieñ doktorski17.
Koniecznoæ „znalezienia” zastêpcy do prowadzenia wyk³adów seminaryjnych tudzie¿ kierowania Archiwum Archidiecezjalnym pozostawa³a w zwi¹zku
z rozwa¿an¹ opcj¹ ci¹gniêcia” ks. dr. Józefa Nowackiego na Wydzia³ Teologiczny UJ i w konsekwencji „porzucenia” przezeñ Poznania na rzecz Krakowa
(w ówczesnych realiach nikt bowiem nie bra³ pod uwagê ewentualnoci „kursowania” przez uczonego pomiêdzy dwoma odleg³ymi o kilkaset kilometrów orod15
Zob.: H. Rybus, Królewicz kardyna³ Fryderyk Jagielloñczyk, s. VI-VII (oraz podziêkowania
na s. VII-VIII, gdzie wszak¿e mowa wy³¹cznie o ks. prof. J. Fija³ku, do którego widocznie ks. prof.
T. Glemma przekserowa³ zainteresowanego, sam bowiem pieczê nad Archiwum Kapitulnym na
Wawelu obj¹æ mia³ dopiero w 1937, po mierci swego mistrza akademickiego).
16
Ostatnio na ten teamt: J. Sondel, S³ownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagielloñskiego,
s. 301-303 (Docent), 478-479 (Habilitacja), 1387 (Venia legendi), równie¿ s. 313 (Doktor habilitowany). Tak¿e: J. Dybiec, Uniwersytet Jagielloñski 1918-1939, Kraków 2000, s. 97-98.
17
Archiwum Naszej Przesz³oci w Krakowie, sygn. 49 [nr] V (Ks. Józef Nowacki do ks.
Tadeusza Glemmy  Poznañ, 31 X 1937).
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kami akademickimi i równoczesnej pracy tu oraz tam). Podobnej sytuacji dowiadczy³ zreszt¹ wczeniej sam ks. Tadeusz Glemma, któremu przysz³o odczuæ
trudnoci zwi¹zane z uzyskaniem zgody ordynariusza diecezji, do której prezbiterium nale¿a³, kiedy nie obesz³o siê bez chwil napiêcia i niepewnoci co do dalszych losów zainteresowanego. Pierwsza bowiem z wystosowanych pod adresem
T. Glemmy propozycji akademickiego anga¿u, sformu³owana przez Wydzia³ Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1926, spotka³a siê z brakiem nieodzownej akceptacji ze strony nowego pasterza Kocio³a che³miñskiego, który jednak zmieni³ zdanie, kiedy w kilka lat póniej z podobnego rodzaju
zaproszeniem zwróci³ siê Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Jagielloñskiego18.
Ze zrozumia³ych wzglêdów równie¿ J. Nowacki sprawy uzyskania stosownej zgody ze strony zwierzchnoci kocielnej nie móg³ traktowaæ jako z góry
przes¹dzonej na tak, przy czym szczególnie istotne znaczenie dla dalszego rozwoju wydarzeñ mia³a w tym wzglêdzie kwestia zapewnienia w strukturach diecezjalnych nastêpstwa na pe³nionych dot¹d w Poznaniu stanowiskach. W tym to
kontekcie pojawia siê nazwisko ks. Stefana Haina (1903-1979), w krêgu mediewistów kojarzonego dzi przede wszystkim z racji autorstwa monografii ¿ycia
i dzia³alnoci XV-wiecznego prymasa Wincentego Kota z Dêbna (kardyna³a
z kreacji antypapie¿a Feliksa V), bêd¹cej w³anie ow¹ jego doktorsk¹ dysertacj¹,
o sfinalizowaniu prac nad któr¹ wzmiankowa³ nadawca cytowanego listu19. Jak
jednak czêsto w takich przypadkach bywa, zak³adany termin zakoñczenia starañ
o stopieñ naukowy uleg³ z biegiem czasu przesuniêciu, na co wskazuje wzmianka w kolejnym licie J. Nowackiego do T. Glemmy, z daty: Poznañ, 22 grudnia
1937 r.: Ks[i¹dz] Hain uzupe³nia i poprawia sw¹ rozprawê doktorsk¹, a czêæ rigorosum za³atwi³ pomylnie. Liczê, ¿e do wi¹t Wielkanocnych uzyska doktorat20.
Anonsowany terminus ad quem doktoryzowania siê przez S. Haina nie zosta³
jednakowo¿ dotrzymany, gdy¿ doktorska promocja tego kap³ana mia³a miejsce
dopiero 6 lutego 1939 r., a wiêc wówczas, kiedy równie¿ ks. J. Nowacki mia³ ju¿
za sob¹ wszystkie sprawy zwi¹zane z uzyskaniem veniam legendi21.
Powracaj¹c do zasadniczego w¹tku habilitowania siê przez póniejszego autora monumentalnych Dziejów archidiecezji poznañskiej, w licie z 31 padzier18
O tym szerzej: K.R. Prokop, Ksi¹dz Tadeusz Glemma (1895-1958). Profesor i dziekan Wydzia³u Teologicznego, s. 39-44, 50n.
19
S. Hain, Wincenty Kot, prymas Polski 1436-1448 (Prace Komisji Teologicznej PTPN, t. III,
z. 2), Poznañ 1948. O autorze: M. Banaszak, Hain Stefan (1903-1979), historyk, [w:] S³ownik polskich teologów katolickich, t. V, s. 537-538; J. Bazyd³o, Hain Stefan, ksi¹dz, archiwista, historyk,
[w:] Encyklopedia katolicka, t. VI, Lublin 1993, kol. 492; S. Nawrocki, Hain Stefan ks. (1903-1979), historyk, archiwista, [w:] S³ownik biograficzny archiwistów polskich, t. II, s. 62; Poczet
cz³onków Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, s. 173.
20
Archiwum Naszej Przesz³oci w Krakowie, sygn. 49 [nr] V (Ks. Józef Nowacki do ks.
Tadeusza Glemmy  Poznañ, 22 XII 1937).
21
Zob. wy¿ej przyp. 19.
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nika 1937 r. pisa³ on do ks. prof. T. Glemmy w odnonej materii: Co do mnie,
by³aby przede wszystkim pilna moja habilitacja. Nie spieszy³em siê z t¹ spraw¹
dotychczas, maj¹c do pewnego stopnia pozycjê, jak mówi¹, ¿yciow¹, g³ównie dla
tego, by opublikowaæ znów wiêksz¹ rozprawê. Stale bowiem jestem zajêty archiwalno-historycznymi badaniami dla diecezji  by³ przed pó³ rokiem referat o 150
stronach in folio maszyn¹ pisany, a redniej objêtoci s¹ na porz¹dku dziennym.
Na d³u¿sz¹ metê rezygnowaæ z intensywnej twórczoci naukowej jest oczywicie
rzecz¹ przykr¹. Za³¹czam spis mych rozpraw naukowych, przyczynków, mniejszych artyku³ów i recenzji […]. Je¿eli os¹dzisz dotychczasowy dorobek za wystarczaj¹cy, chêtnie odwa¿ê siê na staranie swe o habilitacjê na Uniwersytecie Jagielloñskim. W druku jest obszerniejsza rozprawa o prymasostwie stolicy
gnienieñskiej (geneza  zakres prerogatyw i jurysdykcji  kwestia prymasostwa
od rozbiorów Rzeczypospolitej). […] Bardzo Ciê proszê, aby zechcia³ bez ogródek owiadczyæ mi, czy na podstawie dotychczasowych prac móg³bym bez ryzyka
pokusiæ siê o habilitacjê, lub nie, oraz poinformowaæ mnie o jej warunkach
i procedurach22.
Znajduj¹ca siê w tamtym momencie w druku obszerniejsza rozprawa o prymasowskiej stolicy, to praca, o której na pocz¹tku i która rzeczywicie mia³a staæ
siê podstaw¹ do uzyskania przez J. Nowackiego veniam legendi23. Obok niej
w ocenie w postêpowaniu habilitacyjnym mia³by udzia³ ca³okszta³t dorobku naukowego poznañskiego kap³ana, zobrazowany na u¿ytek T. Glemmy poprzez rzeczony spis rozpraw naukowych, przyczynków, mniejszych artyku³ów i recenzji.
Wprawdzie w za³¹czeniu do listu z 31 padziernika 1937 r. rzeczonego spisu dzi
ju¿ nie znajdziemy, niemniej jednak opracowane przez M. Banaszaka zestawienie bibliografii podmiotowej bohatera obecnego tekstu pozwala zorientowaæ siê,
¿e poczynaj¹c od roku 1928, kiedy to wyszed³ drukiem pierwszy sporód publikowanych tekstów ks. dr. J. Nowackiego, do roku 1937 w³¹cznie opublikowanych zosta³o bez ma³a pó³ setki ró¿nego rodzaju opracowañ  na czele z wydan¹
w formie samoistnej dysertacj¹ doktorsk¹, powiêcon¹ efemerycznemu opactwu
cystersów w Szpetalu, dalej obszernym studium o Arcybiskupie gnienieñskim
Januszu i nieznanym synodzie prowincjonalnym roku 125824 czy równie¿ has³ami w Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques oraz ukazuj¹cym
siê od roku 1935 Polskim s³owniku biograficznym (z kolei sporód recenzji zasadne bêdzie zwróciæ uwagê na ow¹ powiêcon¹ wspomnianej wy¿ej ksi¹¿ce

22
Archiwum Naszej Przesz³oci w Krakowie, sygn. 49 [nr] V (Ks. Józef Nowacki do
ks. Tadeusza Glemmy  Poznañ, 31 X 1937).
23
Zob. wy¿ej przyp. 3.
24
Por.: I. Subera, Synody prowincjonalne arcybiskupów gnienieñskich. Wybór tekstów ze zbioru Jana Wê¿yka z r. 1761, Warszawa 1981, s. 46n. (gdzie brak wskazania na synod z roku 1258).
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H. Rybusa o królewiczu-kardynale Fryderyku Jagielloñczyku, zamieszczon¹
w Rocznikach Historycznych”)25.
Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e dzi nie mamy pewnoci, które sporód publikacji ks. J. Nowackiego, przypisanych do roku 1937, rzeczywicie ukaza³y siê
przed jego koñcem, a które  antydatowane  póniej (do 1936 jego bibliografia
podmiotowa obejmuje bowiem 38 pozycji, za w ³¹cznym ujêciu z rokiem kolejnym  48, co czyni ró¿nicê)26. W¹tpliwoci nie ulega, ¿e tego w³anie rodzaju
„polizg” wydawniczy mia³ miejsce, gdy chodzi o najistotniejsz¹ dla opisywanych faktów monografiê De archiepiscopi Gnesnensi dignitate et praerogativa
primatiali. Prace nad ni¹ przeci¹gnê³y siê d³u¿ej, ani¿eli przewidywa³ jej autor,
o czym donosi³ on ks. prof. T. Glemmie od razu na samym wstêpie kolejnego
z wystosowanych doñ listów, datowanego: Poznañ, 22 grudnia 1937 r.: Carissime! Serdecznie Ci dziêkujê za list ostatni i informacje. Nie odpowiedzia³em od
razu, gdy¿ chcia³em podaæ Ci co konkretnego o wydrukowaniu mojej pracy
o prymasostwie. Liczy³em, ¿e bêdê mia³ odbitki na pocz¹tku grudnia. Tymczasem
rzecz przeci¹gnê³a siê; dopiero w poniedzia³ek odes³a³em drug¹ korektê zakoñczenia mej pracy. Oczekujê odbitek z koñcem miesi¹ca. Przelê Ci niezw³ocznie27.
Nadzieja na otrzymanie nadbitek jeszcze z koñcem roku 1937 okaza³a siê jednakowo¿ p³onna i dopiero w nastêpnym z zachowanych listów J. Nowackiego do
T. Glemmy, z 15 lutego 1938 r., nadawca móg³ w pierwszym zdaniu oznajmiæ:
Carissime! Doczeka³em siê nareszcie odbitek mej pracy o prymasostwie gnienieñskim. Egzemplarz przesy³am równoczenie28.
Przes³anie przez autora  w pierwszym mo¿liwym terminie  na rêce zwi¹zanego z Krakowem krajana rozprawy traktuj¹cej o godnoci i uprawnieniach
prymasowskich gnienieñskich arcybiskupów stanowi³o kolejny krok na drodze
ku zamierzonemu habilitowaniu siê w³anie na Wydziale Teologicznym UJ,
z czym ewentualnie mia³a wi¹zaæ siê w dalszej kolejnoci perspektywa anga¿u
dla J. Nowackiego w najstarszej na ziemiach polskich Almae Matris. Niestety,
z owej znanej nam tylko po³owicznie korespondencji (z racji braku mo¿liwoci
wgl¹du w treæ przesy³anych przez T. Glemmê odpowiedzi) nie wynika, któr¹
konkretnie sporód uniwersyteckich katedr teologicznych mia³by  w razie pomylnego u³o¿enia siê spraw  obj¹æ kap³an z Wielkopolski po uzyskaniu veniam
legendi. W gnienieñskim (a póniej poznañskim) seminarium duchownym prowadzi³ on wyk³ady dla kleryków zarówno z historii Kocio³a, jak i patrologii.
W przypadku tej drugiej jego szczególn¹ zas³ug¹ by³o przet³umaczenie na jêzyk
M. Banaszak, Nowacki Józef (1895-1964), s. 553-555 (zw³. numery 14, 18 i 32).
Tam¿e, s. 554-555 (zw³. numery 39-48).
27
Archiwum Naszej Przesz³oci w Krakowie, sygn. 49 [nr] V (Ks. Józef Nowacki do ks.
Tadeusza Glemmy  Poznañ, 22 XII 1937).
28
Tam¿e (Ks. Józef Nowacki do ks. Tadeusza Glemmy  Poznañ, 15 II 1938).
25
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polski i wydanie drukiem w roku 1929 podrêcznikowego Zarysu patrologii Gerharda Rauschena29. We w³asnym dorobku J. Nowackiego z kolejnych lat nie ma
wszak¿e prac powiêconych okresowi patrystycznemu, skoro wiêc  wedle s³ów
zawartych w licie z 31 padziernika 1937 r.  zamierza³ on na podstawie dotychczasowych prac [ ] bez ryzyka pokusiæ siê o habilitacjê, nie mog³o zatem
chodziæ o uzyskanie veniam legendi w zakresie patrologii jako dyscypliny, któr¹
wy³¹cznie wyk³ada³ w ramach seminaryjnego ratio studiorum, nie za eksplorowa³ badawczo30. Zreszt¹ istniej¹ca na Wydziale Teologicznym UJ od roku akademickiego 1933/1934 Katedra Historii Dogmatów i Patrologii (powsta³a nota
bene w miejsce zlikwidowanej Katedry Historii Sztuki Kocielnej) by³a obsadzona przez m³odszego o siedem lat od bohatera obecnego przyczynku ks. Mariana
Michalskiego (1900-1987), ówczenie zastêpcê profesora, który  od urodzenia
zwi¹zany z Krakowem  nie zamierza³ opuszczaæ w najbli¿szym czasie macierzystego wydzia³u ani te¿ nie zmusza³y go do tego ¿adne okolicznoci zewnêtrzne31. W rachubê mog³a zatem wchodziæ wy³¹cznie historia Kocio³a.
Na Wydziale Teologicznym UJ istnia³y wówczas dwie katedry historyczne 
Historii Kocio³a Powszechnego oraz (m³odsza od poprzedniej) Historii Kocio29
Zob. zw³.: S. Pieszczoch, Ksi¹dz Józef Nowacki jako patrolog, [w:] Ecclesia Posnaniensis.
Opuscula Mariano Banaszak septuagenario dedicata, red. F. Lenort, K. Lutyñski (Opuscula Dedicata, t. I), Poznañ 1998, s. 267-272. Tak¿e: M. Banaszak, Nowacki Józef (1895-1964), s. 553
(nr 2).
30
Por. uwagê ks. Szczepana Pieszczocha, s³uchacza tamtych wyk³adów, który wspomina³ po
latach: Bylimy wtedy zaszokowani jego erudycj¹ historyczn¹, [która te¿] nieco zaci¹¿y³a na przejrzystoci wyk³adu, ale da³a nam wyobra¿enie o gigantycznym wysi³ku mylowym ludzi tamtych czasów […]. Wyk³ady Nowackiego wiêcej ni¿ sam podrêcznik [do patrologii] pomaga³y nam zbli¿yæ
siê do zrozumienia tamtych ludzi i czasów, [st¹d] ¿a³owalimy, ¿e tak bieg³y znawca pimiennictwa
patrystycznego i uczony nie znalaz³ czasu na stworzenie zarysu tego pimiennictwa (S. Pieszczoch,
Ksi¹dz Józef Nowacki jako patrolog, s. 271-272). W tekcie odnosz¹cym siê do nieudanej próby
uruchomienia w okresie miêdzywojennym w strukturach m³odego Uniwersytetu Poznañskiego
wydzia³u teologii Antoni Czubiñski wskazuje wprawdzie na sytuacjê, kiedy zwierzchnoæ kocielna delegowa³a do objêcia akademickich katedr wyk³adowców seminaryjnych bez dorobku w danej
dziedzinie, niemniej jednak spotka³o siê to z negatywn¹ reakcj¹ ze strony senatu uczelni, który sta³
na stanowisku, i¿ kandydaci  obok zaufania w³adz kocielnych  musz¹ legitymowaæ siê odpowiednim przygotowaniem naukowym, podczas gdy proponowani duchowni oprócz pracy doktorskiej ¿adnych prac naukowych dot¹d nie napisali (A. Czubiñski, Wydzia³ Teologiczny [w latach
1918-1922], [w:] Od Akademii Lubrañskiego do Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza. Tradycja wy¿szych studiów teologicznych w Poznaniu, red. J. Szpet, Poznañ 2009,
s. 78 i tam¿e przyp. 7).
31
S. Piech, Dzieje Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego w latach 1880-1939,
s. 104-107 (tak¿e s. 145); G. Ry, Michalski Marian (1900-1987), profesor Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, patrolog, [w:] S³ownik polskich teologów katolickich, t. VIII, red. J. Mandziuk, Warszawa 1995, s. 391-392; J. Dybiec, Uniwersytet Jagielloñski 1918-1939, s. 170-171, 176, 179; J. Sondel, S³ownik historii i tradycji
Uniwersytetu Jagielloñskiego, s. 840. Nadto: XX lat Akademii Teologii Katolickiej, s. 155-156;
Ocaliæ od zapomnienia. Profesorowie Akademii Teologii Katolickiej, s. 107-109.
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³a w Polsce32. T¹ drug¹ zajmowa³ ks. prof. Tadeusz Glemma, spiritus movens
dzia³añ zmierzaj¹cych do pozyskania ks. dr. J. Nowackiego dla krakowskiej Almae Matris, z pewnoci¹ tedy nie chodzi³o o ewentualnoæ odejcia T. Glemmy
z piastowanej dopiero od kilku lat funkcji (do tego w sytuacji, kiedy w³anie
w roku 1937 podjête zosta³y przez macierzysty wydzia³ starania o nominacjê dlañ
na profesora zwyczajnego)33. Pozostaje zatem do wziêcia pod rozwagê Katedra
Historii Kocio³a Powszechnego  i rzeczywicie, w jej przypadku nale¿a³o spodziewaæ siê w nieodleg³ym czasie zmian, wynikaj¹cych z przepisów prawa. Pocz¹wszy od roku akademickiego 1926/1927, zajmowa³ j¹ bp prof. Micha³ Godlewski (1872-1956), niegdysiejszy profesor Rzymskokatolickiej Akademii
Duchownej w Sankt Petersburgu (wyk³ada³ tam  analogicznie, co J. Nowacki
w Gnienie  zarówno historiê Kocio³a, jak i patrologiê), a nastêpnie sufragan
³ucki i ¿ytomierski34, który w owym w³anie roku akademickim 1937/1938 osi¹ga³ przewidziany ustawowo wiek emerytalny, dla profesorów okrelony wówczas
na 65 lat (urodzi³ siê 21 X 1872)35.
Na porz¹dku dziennym mia³a zatem stan¹æ kwestia nastêpstwa po nim na
zajmowanej dotychczas katedrze uniwersyteckiej, o czym nale¿a³o pomyleæ zawczasu, gdy¿ ju¿ w poprzednich latach zdarza³y siê wywo³uj¹ce zamieszanie
tudzie¿ powoduj¹ce trudnoci sytuacje wakatów i zwi¹zanych z tym przerw
w wyk³adach dla studiuj¹cych kleryków. Ewentualnoæ powo³ania w miejsce maj¹cego odejæ na akademick¹ emeryturê bp. prof. M. Godlewskiego kap³ana
m³odszego odeñ o przesz³o dwie dekady, o znacz¹cym dorobku publikowanym,
S. Piech, Dzieje Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego w latach 1880-1939,
s. 127-141; J. Dybiec, Uniwersytet Jagielloñski 1918-1939, passim (zw³. s. 175-176). Zob. równie¿: M. Kanior, Wydzia³ Teologiczny w dziejach Uniwersytetu Krakowskiego (1780-1880) (Studia
do Dziejów Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego, t. VIII), Kraków 1998, s. 319-323.
33
K.R. Prokop, Ksi¹dz Tadeusz Glemma (1895-1958). Profesor i dziekan Wydzia³u Teologicznego, s. 72-73.
34
H.E. Wyczawski, Ostatni profesorowie historii Kocio³a na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego, Studia Theologica Varsaviensia 12 (1974), nr 1, s. 122-136; ten¿e, Godlewski Micha³ (1872-1956), arcybiskup tytularny, profesor Akademii Duchownej w Petersburgu,
potem Uniwersytetu Jagielloñskiego, historyk Kocio³a, [w:] S³ownik polskich teologów katolickich,
t. V, s. 453-461; S. Piech, Dzieje Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego w latach
1880-1939, s. 136-139; S³ownik historyków polskich, s. 152 (H. Winnicka); K. Krasowski, Biskupi
katoliccy II Rzeczypospolitej. S³ownik biograficzny, Poznañ 1996, s. 74-75 nr 19; J. Dybiec, Uniwersytet Jagielloñski 1918-1939, wg indeksu; S. Piech, Micha³ Godlewski (1872-1956), [w:] Z³ota
ksiêga Papieskiej Akademii Teologicznej, s. 397-404; I. Wodzianowska, Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Petersburgu 1842-1918, Lublin 2007, passim (zw³. s. 156 przyp. 120); J. Sondel,
S³ownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagielloñskiego, s. 446. Nadto: K.R. Prokop, Arcybiskup
profesor Micha³ Godlewski (1872-1956). W 50. rocznicê mierci, Alma Mater. Miesiêcznik Uniwersytetu Jagielloñskiego” 87-88 (2006/2007), s. 74-77.
35
J. Dybiec, Uniwersytet Jagielloñski 1918-1939, s. 99 (tak¿e s. 117).
32
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zarazem krajana uczonego zajmuj¹cego „siostrzan¹” Katedrê Historii Kocio³a
w Polsce, przez tego ostatniego rekomendowanego, pomylnie wró¿y³a dla najstarszego na ziemiach polskich wydzia³u teologii, którego profesura w niema³ej
mierze sk³ada³a siê z duchownych reprezentuj¹cych ró¿ne prezbiteria diecezjalne (rzadziej zakonne), st¹d anga¿ kogo zwi¹zanego dotychczas z obiema wielkopolskimi archidiecezjami nie stanowi³by niczego nadzwyczajnego. Przeciwnie,
by³oby to nawi¹zanie do nie tak odleg³ych tradycji nauczania historii Kocio³a
na Wydziale Teologicznym UJ, gdy¿ w latach 1882-1910, jeszcze przed podzia³em katedry historycznej na dwie odrêbne, zajmowa³ j¹ i prowadzi³ wyk³ady
z tej dziedziny ks. prof. W³adys³aw Chotkowski (1843-1926)  tak samo alumn
seminariów duchownych w Poznaniu oraz Gnienie i reprezentant wielkopolskiego duchowieñstwa, zmar³y w roku, w którym J. Nowacki otrzyma³ laury
doktorskie36.
Przed tym ostatnim sta³o tedy obecnie wyzwanie uzyskania veniam legendi,
bez czego jego przysz³a kandydatura do nastêpstwa na Katedrze Historii Kocio³a Powszechnego zapewne w ogóle by nie by³a rozpatrywana. Tak te¿ w przywo³anym ju¿ wczeniej licie do T. Glemmy z 22 grudnia 1937 r., w którym anonsowa³ rych³e ukazanie siê drukiem rozprawy o prymasostwie arcybiskupów
gnienieñskich, w dalszej kolejnoci ks. Józef Nowacki pisa³: Bardzo prosi³bym
Ciê, aby […] doradzi³ mi, czy wnieæ probê o habilitacjê i któr¹ pracê wysun¹æ. W po³owie stycznia móg³bym siê zg³osiæ. Wola³bym, nie bêd¹c m³odym nowicjuszem, iæ drog¹ jako tako pewn¹. St¹d te¿ rozwa¿a³em, czy nie powinienem
habilitowaæ siê we Lwowie, gdzie mnie dobrze znaj¹  tym bardziej, ¿e podczas
ostatnich wakacji letnich zachêca³ mnie do tego Ks. Prof. [Józef] Umiñski przez
naszego rektora, Ks. Kazimierza Kowalskiego, dodaj¹c, ¿e móg³bym nawet liczyæ
na zwolnienie z kolokwium. Rozumiem jednak dobrze  polegaj¹c na Twej radzie
 ¿e winienem habilitowaæ siê w Krakowie. I dlatego nie wszed³em w ¿aden kontakt z Lwowem. Cieszy³bym siê bardzo, gdyby sprawa raz siê za³atwi³a. Reszta,
czyli rzecz najwa¿niejsza, ju¿ nie ode mnie, tylko od Was zale¿eæ bêdzie37.
O ks. W³adys³awie Chotkowskim i jego losach ¿yciowych m.in.: K. Lutyñski, W walce
o rozwój wiadomoci religijnej i narodowej (W³adys³aw Chotkowski 1843-1926), [w:] Byli wród
nas, red. F. Lenort, Poznañ 1978, s. 47-55; Z. Spyrs, Chotkowski W³adys³aw Longin (1843-1926),
ksi¹dz, publicysta, historyk, [w:] Wielkopolski s³ownik biograficzny, s. 108; S. Piech, Dzieje Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego w latach 1880-1939, s. 127-130; K.R. Prokop,
Ksi¹dz W³adys³aw Chotkowski jako badacz dziejów Kocio³a unickiego, [w:] Unia Brzeska  przesz³oæ i teraniejszoæ 1596-1996, red. R.M. Zawadzki, P. Natanek, Kraków 1998, s. 201-243;
S. Piech, W³adys³aw Longin Chotkowski (1843-1926), [w:] Z³ota ksiêga Papieskiej Akademii
Teologicznej, s. 347-352; J. Walkusz, Gdyby o Polskê pytali . Z dziejów duchowieñstwa Pomorza i Wielkopolski w XIX i XX wieku, Lublin 2004, wg indeksu; J. Sondel, S³ownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagielloñskiego, s. 219.
37
Archiwum Naszej Przesz³oci w Krakowie, sygn. 49 [nr] V (Ks. Józef Nowacki do ks.
Tadeusza Glemmy  Poznañ, 22 XII 1937).
36
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Zacytowany tu fragment korespondencji wprowadza nowe w¹tki, wymagaj¹ce stosownego komentarza. Aby jednak nie dokonywaæ „rozbioru krytycznego” zdañ, których sens i kontekst znajduje dope³nienie w dwóch kolejnych sporód listów J. Nowackiego do T. Glemmy  z 15 lutego 1938 r. oraz 9 kwietnia
tego roku, zasadne wydaje siê przywo³anie od razu w tym miejscu stosownych
z nich cytatów, by dopiero w nastêpnej kolejnoci pochyliæ siê  w ³¹cznym ujêciu
 nad ich treci¹ i poczyniæ nasuwaj¹ce siê uwagi. Tak te¿ w swym lutowym licie poznañski kap³an, przesy³aj¹c adresatowi zapowiadany z dawna egzemplarz
rozprawy o prymasostwie arcybiskupów Gniezna, w dalszej kolejnoci stwierdzi³:
Rozumiem, ¿e teraz winienem ruszyæ z miejsca ze spraw¹ mej habilitacji i w rzeczy samej odk³adaæ jej nie mylê. […] Nasz rektor, Ks. Kazimierz Kowalski, straszy mnie  jeli wyrazu tego u¿yæ wolno  ¿e Uniwersytet Jagielloñski w sprawie
zwolnienia z kolokwium ma przepisy bardzo rygorystyczne, od których nie odstêpuje i nie odst¹pi³ np. przy habilitacji [Aleksandra Ludwika] Birkenmajera (Twój
wyj¹tek). Mo¿e móg³by nieoficjalnie zasiêgn¹æ opinii u Swych Kolegów Wydzia³u Waszego? Wybacz mi, lecz stary kawaler, jak ja, jest materia³em nieco ciê¿kim! Zale¿y mi jednak obecnie ju¿ bardzo na przeprowadzeniu swej habilitacji38.
Po up³ywie kolejnych dwóch miesiêcy, jak wskazuje list ks. J. Nowackiego
z kwietnia 1938 r., interesuj¹ca nas obecnie sprawa bynajmniej wci¹¿ jeszcze nie
ruszy³a z miejsca, czego powód nadawca t³umaczy³ nastêpuj¹co: W lutym i marcu dwukrotnie nawiedzi³a mnie przewlek³a grypa, st¹d zalega³y u mnie i bie¿¹ce
sprawy Archiwum, tak ¿e z koniecznoci pozostawi³em chwilowo na uboczu sprawê mej habilitacji. Lecz teraz ju¿ gwa³t z tym, chcia³bym wreszcie do niej przyst¹piæ. Bezporednio po tym ponownie nawi¹za³ do kwestii, o której mowa by³a
ju¿ w cytowanej korespondencji z 22 grudnia 1937 r. i 15 lutego 1938 r., pisz¹c:
Po ostatnim Twym licie trudno mi o decyzjê, czy raczej nie zwróciæ siê do Lwowa, gdzie mnie znaj¹ z egzaminu doktorskiego i st¹d ³atwiej o pewne ulgi dla
mnie, ani¿eli u Was, gdy na terenie Waszym jestem cz³owiekiem obcym. Bardzo
Ciê przepraszam, ¿e w ogóle sprawê kolokwium poruszy³em; kilka lat temu nie
by³bym o nie pyta³ zupe³nie! Uczyni³em to za rad¹ naszego rektora, Ks. Kazimierza Kowalskiego, który mnie informowa³, ¿e UJ ma w tym wzglêdzie wyj¹tkowe
przepisy, od których odstêpuje tylko w bardzo wyj¹tkowych wypadkach. Oczywicie myl niedorzeczna, by kandydat mia³ wysuwaæ jakiekolwiek pretensje, gdy¿
zawis³ zupe³nie od woli i decyzji Wydzia³u. Tyle mo¿esz mi z d³ugoletniego dowiadczenia Swego powiedzieæ, czy na Wydziale Waszym w ostatnich latach zawsze przestrzegano rygoru przepisów. Tylko o to pyta³em w licie swym ostatnim, poprzednim. W okresie wi¹t [Wielkanocnych] chcia³bym zgryæ twardy ten
orzech, powzi¹æ decyzjê i ewentualnie zg³osiæ siê39.
38
39

Tam¿e (Ks. Józef Nowacki do ks. Tadeusza Glemmy  Poznañ, 15 II 1938).
Tam¿e.
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Zacytowany list z 9 kwietnia 1938 r. opatrzony zosta³ naniesion¹ na nim
adnotacj¹ ks. prof. Tadeusza Glemmy: Odpisano 16 IV 1938. Jak mowa by³a na
wstêpie, treci odpowiedzi adresata korespondencji, podobnie jak i jego wczeniejszego listu, do którego J. Nowacki nawi¹zuje, obecnie nie znamy, w zwi¹zku
z czym jedynie w sposób poredni mo¿emy wnioskowaæ o ich zawartoci tudzie¿
wymowie. Ta za najwyraniej nie by³a po myli przysz³ego autora Dziejów archidiecezji poznañskiej, skoro dostrzec mo¿na coraz wiêksze jego wahania co do
tego, czy habilitowaæ siê na Wydziale Teologicznym UJ w Krakowie, co
w pierwszej fazie opisywanych wydarzeñ wydawa³o siê przes¹dzone (skoro chodzi³o zarazem o uzyskanie tam w³anie veniam legendi i w nastêpnej kolejnoci
objêcie uniwersyteckiej katedry), czy jednak na znanym mu ju¿ Wydziale Teologicznym UJK we Lwowie, co – jak wiemy – ostatecznie nast¹pi³o. Owym „ocieniem”, o którym myl najwyraniej doskwiera³a habilitantowi i rozbudza³a w nim
niepokój, by³y dalsze stadia postêpowania habilitacyjnego, obejmuj¹ce tzw. kolokwium oraz wyk³ad.
Jak w syntezie dziejów Uniwersytetu Jagielloñskiego doby dwudziestolecia
miêdzywojennego zauwa¿a Julian Dybiec, prawo wyk³adania [na uczelni] wi¹za³o siê z koniecznoci¹ uzyskania tzw. veniam legendi, czyli przeprowadzenia
habilitacji i otrzymania tytu³u docenta. […] Ustawa okrela³a trzy stadia postêpowania habilitacyjnego: (1) ocenê rozprawy habilitacyjnej, (2) dyskusjê habilitacyjn¹, (3) wyk³ad habilitacyjny. […] Rozprawa habilitacyjna musia³a byæ drukowan¹ i mia³a stanowiæ istotny wk³ad w postêp nauki oraz wiadczyæ
o samodzielnoci mylenia naukowego kandydata. Dyskusja habilitacyjna, albo
colloquium habilitacyjne mia³o obejmowaæ nie tylko przedmiot rozprawy, ale
ca³oæ dziedziny, z której kandydat siê habilitowa³. Wyk³ad habilitacyjny na jeden z trzech zaproponowanych tematów mia³ na celu stwierdzenie umiejêtnoci
jasnego przedstawienia zagadnieñ naukowych w wietle wspó³czesnego stanu
wiedzy. W wyj¹tkowych przypadkach rada wydzia³u mog³a zwolniæ kandydata
zarówno z colloquium, jak i wyk³adu. Habilitacja, po akceptacji przez senat
akademicki, musia³a byæ zatwierdzona przez Ministerstwo Wyznañ Religijnych
i Owiecenia Publicznego; dawa³a ona prawo wyk³adania na uczelni, w której
kandydat siê habilitowa³, ale równoczenie nie zobowi¹zywa³a docenta do wyk³adania. Jeli jednak docent w ci¹gu roku nie wyk³ada³, traci³ prawo do tego
tytu³u, chyba ¿e uzyska³ na pewien czas urlop od wyk³adów40.
Perspektywa przyst¹pienia przed „obc¹” rad¹ wydzia³u do kolokwium obejmuj¹cego ca³oæ dziedziny, z której kandydat siê habilitowa³, stanowi³aby ród³o
stresu zapewne u ka¿dego. Poniek¹d ¿artobliwa uwaga w tym kontekcie J. Nowackiego w odniesieniu do w³asnej osoby, zawarta w licie z 15 lutego 1938 r.,
i¿ jako stary kawaler [jest] materia³em nieco ciê¿kim, w sposób zawoalowany
40

J. Dybiec, Uniwersytet Jagielloñski 1918-1939, s. 98-98. Zob. tak¿e wy¿ej przyp. 16.
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oddawa³a rozterkê bêd¹c¹ udzia³em zdecydowanej wiêkszoci ubiegaj¹cych siê
o veniam legendi uczonych w rednim (czy tym bardziej póniejszym) wieku.
Odwykli od przystêpowania do egzaminów, na etapie nauki akademickiej bêd¹cych wszak „chlebem powszednim” studenta, niekiedy sami ju¿ egzaminuj¹cy
m³odszych od nich adeptów wiedzy (jak w³anie bohater obecnego przyczynku,
bêd¹cy wszak od dekady profesorem w seminarium duchownym i ciesz¹cy siê przy
tym opini¹ wymagaj¹cego egzaminatora)41, zarazem maj¹cy wypracowane „nazwisko” i zwi¹zan¹ z tym renomê w rodowisku reprezentantów danej dziedziny naukowej (specjalizacji), w obrêbie którego zawsze dawa³y znaæ o sobie rozmaite
uprzedzenia i animozje, w skrajnych przypadkach wiod¹ce ku próbom „utr¹cania”
nielubianej z jakich wzglêdów persony, poddaj¹cy siê procedurom habilitacyjnym
uczeni odczuwali zrozumia³y dyskomfort psychiczny na myl o mo¿liwym
omieszeniu siê i w konsekwencji uszczerbku na nieraz z trudem budowanej przez
lata reputacji  w przypadku niepomylnego przebiegu kolokwium, a tym bardziej
finalnego niepowodzenia ca³oci starañ o veniam legendi42.
Jak tymczasem wynika zarówno z cytowanej korespondencji, jak i z ogólnej
wiedzy w odnonej materii, dbaj¹cy o renomê Uniwersytet Jagielloñski stosunkowo nieczêsto bywa³ wiadkiem procedur habilitacyjnych, w których by zaoszczêdzono petentowi „przejæ” zwi¹zanych z kolokwium czy równie¿ z wyk³adem. Jak nie omieszka³ tego podnieæ w licie z 15 lutego 1938 r. J. Nowacki,
nawet tej klasy uczony, co Aleksander Ludwik Birkenmajer (1890-1967), o którym w Z³otej ksiêdze Wydzia³u Historycznego UJ nie zawahano siê napisaæ, ¿e
jego osi¹gniêcia badawcze w dziedzinie historii nauk cis³ych oraz dziejów redniowiecznej filozofii europejskiej XIII-XV wieku przynios³y mu wiatow¹ s³awê
i uznanie najwybitniejszych uczonych, pochodz¹cy z akademickiej rodziny profesorskiej (zarówno po mieczu, jak i po k¹dzieli) i zarazem odznaczaj¹cy siê nieprzeciêtnymi zdolnociami intelektualnymi tudzie¿ wszechstronnymi zainteresowaniami (studiowa³ nie tylko nauki humanistyczne, ale równie¿ matematykê,
fizykê i astronomiê, a obok tego jêzyki obce  w tym orientalne), nie uzyska³
41
Zob.: M. Banaszak, Autobiografia, [w:] Ecclesia Posnaniensis, s. 364 oraz 395-396 (m.in.:
Ksi¹dz Profesor dawa³ najwiêcej [ocen] niedostatecznych z patrologii, a bardzo ma³o z historii
Kocio³a, natomiast po egzaminie ogromnie prze¿ywa³ to, ¿e musia³ klerykowi daæ notê niedostateczn¹). Tak¿e: S. Pieszczoch, Ksi¹dz Józef Nowacki jako patrolog, s. 269 (gdzie uwaga na temat
egzaminów z patrologii u ks. J. Nowackiego: Pamiêtam, ¿e mniej zdolni [i] inteligentni koledzy
z moich lat seminaryjnych byli przewa¿nie przera¿eni przed [tym] egzaminem nadmiarem szczegó³ów i imion [ ], w tym tak¿e g¹szczem dat). Zob. te¿ ni¿ej uwagê w przyp. 78.
42
Na marginesie warto zauwa¿yæ, ¿e tego rodzaju dowiadczenia sta³y siê w jakiej mierze
udzia³em tak¿e aktualnego papie¿a Benedykta XVI, o czym pisa³ on w swoich wspomnieniach,
w rozdziale wymownie zatytu³owanym „Dramat habilitacji”. J. Ratzinger, Moje ¿ycie. Wspomnienia z lat 1927-1977, Czêstochowa 1998, s. 79n. Zob. tak¿e: K.R. Prokop, Dramat habilitacji
Josepha Ratzingera. O drodze na uniwersyteck¹ katedrê póniejszego papie¿a Benedykta XVI,
Alma Mater. Miesiêcznik Uniwersytetu Jagielloñskiego 74 (2005), s. 68-74.
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zwolnienia z kolokwium habilitacyjnego. Nadawca cytowanego listu mia³ przy
tym zapewne na myli wie¿ej daty (w tamtym momencie) drug¹ habilitacjê A.L.
Birkenmajera  z bibliotekoznawstwa (kolokwium odby³o siê 7 V 1937 r., natomiast bez ma³a osiem lat wczeniej, 11 XII 1929 r., przyst¹pi³ on do tak samo
pomylnie „zdanego” kolokwium habilitacyjnego w zwi¹zku z ubieganiem siê
o veniam legendi z historii nauk cis³ych)43.
W ukazanym tu kontekcie cokolwiek osobliwe mo¿e siê wydaæ, ¿e zwolnienie z kolokwium habilitacyjnego (o czym J. Nowacki równie¿ nadmienia)
uzyska³ nieodznaczaj¹cy siê jakimi nadzwyczajnymi uzdolnieniami tudzie¿ b³yskotliwymi dokonaniami ks. Tadeusz Glemma, który nie tylko ¿adnych zakulisowych zabiegów o tego rodzaju dlañ „fawor” nie czyni³, ale  przeciwnie  post
factum by³ wrêcz zaskoczony, i¿ taka mo¿liwoæ w ogóle istnia³a. Uprzednio
bowiem nie by³ wiadom, daj¹c temu wyraz w licie do swej siostry Jadwigi
Glemmówny: Nie wiedzia³em nawet, ¿e mo¿na uzyskaæ zwolnienie od kolokwium,
tym wiêcej siê z tej wiadomoci ucieszy³em. Szkoda tylko, ¿e tyle „ku³em” do
egzaminu w ci¹gu ostatnich miesiêcy, ale to siê przyda w inny sposób44. Mo¿na
nie w¹tpiæ, ¿e o tego rodzaju „ulgê” dla obarczonego wyk³adami w seminarium
duchownym w odleg³ym Pelplinie oraz innymi obowi¹zkami w diecezji che³miñskiej kap³ana zatroszczy³ siê patronuj¹cy sprawie habilitacji swego niegdysiejszego ucznia ks. prof. Jan Fija³ek, ¿e za T. Glemma w poprzednich latach studiowa³ i doktoryzowa³ siê w³anie na Wydziale Teologicznym UJ, gdzie te¿ przez
krótko sprawowa³ obowi¹zki asystenta (1922-1924), nie by³ tam zatem osob¹
nieznan¹ i st¹d uzyskanie przychylnej dlañ decyzji rady wydzia³u w odnonej
materii okaza³o siê mo¿liwe45.
W tym w³anie kierunku zd¹¿a³y obecnie myli ks. J. Nowackiego, który
wszak¿e zdawa³ sobie sprawê, ¿e na gruncie krakowskim jest kim „obcym”,
znanym miejscowej profesurze (poza T. Glemm¹) co najwy¿ej z dotychczasowego dorobku publikowanego, w zwi¹zku z czym nadzieja na uzyskanie zwolnienia z kolokwium habilitacyjnego zdawa³a siê nik³a. Otrzymana od ks. prof.
Tadeusza Glemmy korespondencja najwyraniej utwierdzi³a go w tym przewiadczeniu, a w ka¿dym razie nie rozwia³a jego obaw, co zreszt¹ obiektywnie ani nie
by³o mo¿liwe, skoro to nie od pojedynczego cz³onka rady wydzia³u zale¿a³a deM.in.: S³ownik pracowników ksi¹¿ki polskiej, Warszawa  £ód 1972, s. 70-72 (M. Pelczar);
S³ownik historyków polskich, s. 45 (J. Ramotowski); A.K. Banach, Aleksander Ludwik Birkenmajer (1890-1967), [w:] Z³ota ksiêga Wydzia³u Historycznego [UJ], red. J. Dybiec, Kraków 2000,
s. 311-321 (zw³. s. 316); J. Dybiec, Uniwersytet Jagielloñski 1918-1939, wg indeksu; J. Sondel,
S³ownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagielloñskiego, s. 146-147.
44
K.R. Prokop, Ksi¹dz Tadeusz Glemma (1895-1958). Profesor i dziekan Wydzia³u Teologicznego, s. 49-50 (gdzie w przyp. 117 wskazanie na ród³o odnonego cytatu).
45
K.R. Prokop, Ksi¹dz Tadeusz Glemma (1895-1958). Profesor i dziekan Wydzia³u Teologicznego, s. 28-34, 48-51.
43
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cyzja w odnonej materii, podejmowana zreszt¹ dopiero na dalszym etapie przewidzianych prawem procedur, nie za przed ich wszczêciem. Tego wiadomoæ
mia³ ks. J. Nowacki, wpierw w licie z 15 lutego 1938 r. wspominaj¹c o ewentualnoci nieoficjalnego zasiêgniêcia opinii [cz³onków Rady] Wydzia³u przez ks.
T. Glemmê. Kiedy wszak¿e takie postawienie sprawy najpewniej spotka³o siê
z co najmniej wstrzemiêliw¹ reakcj¹ ze strony zapytywanego, odznaczaj¹cego
siê postaw¹ na wskro legalistyczn¹ i w ogólnoci unikaj¹cego wszelkich dzia³añ, które by zawiera³y w sobie jakiekolwiek znamiona dwuznacznoci, poznañski uczony, przeprosiwszy, i¿ kwestiê tê omieli³ siê poruszyæ, ograniczy³ wczeniejsz¹ probê do wy³¹cznie podzielenia siê przez respondenta posiadanym
rozeznaniem, czy na Waszym Wydziale w ostatnich latach zawsze przestrzegano
rygoru przepisów w wiadomym przedmiocie (nastêpuj¹ce po tym dopowiedzenie: tylko o to pyta³em, wraz z wczeniejszymi przeprosinami. Niedwuznacznie
wskazuje to, ¿e na zawart¹ w licie z 15 lutego sugestiê wysondowania pozosta³ych cz³onków rady wydzia³u w omawianej kwestii T. Glemma móg³ siê zgo³a
obruszyæ, traktuj¹c to jako pewne poniek¹d nadu¿ycie ³¹cz¹cej obu kap³anów
wieloletniej znajomoci).
Trudno nie odnieæ wra¿enia, ¿e zdawa³oby siê pomylnie rokuj¹cy na przysz³oæ zamys³, który u pocz¹tku podjêtych dzia³añ w sposób zgodny ³¹czy³ intencje obu zaanga¿owanych podmiotów, w „fazie realizacji” nieoczekiwanie przybra³
kierunek, który  choæ z ró¿nych powodów  zarówno dla J. Nowackiego, jak i dla
T. Glemmy, okaza³ siê k³opotliwy. Nie wiemy ju¿ dzi, czy zaistnia³a na wiosnê
1938 r. sytuacja by³a postrzegana przez obu jako pod pewnym wzglêdem „patowa”. Odznaczaj¹cy siê formalistyczn¹ postaw¹ krakowski profesor historii Kocio³a w Polsce uwa¿a³ zapewne, i¿ temat zwolnienia z kolokwium lub wyk³adu
w ogóle nie powinien by³ siê pojawiæ w ich korespondencji, jako ¿e powinnoæ
ka¿dego habilitanta stanowi³o ca³kowite zdanie siê w tym wzglêdzie na decyzjê
cz³onków rady wydzia³u. Tymczasem J. Nowacki z sobie wiadomych wzglêdów
nie by³ w stanie od¿egnaæ siê od trapi¹cych go obaw w tym przedmiocie, w jakich jakoby utwierdza³ go bêd¹cy ówczenie rektorem seminarium duchownego
w Poznaniu Kazimierz Józef Kowalski (1896-1972), który sam habilitowa³ siê
(16 I 1930) z filozofii chrzecijañskiej w³anie na Wydziale Teologicznym UJ
(a powtórnie  wie¿o co, bowiem w roku 1937 – na Wydziale Humanistycznym
Uniwersytetu Poznañskiego, tak¿e z filozofii)46. Ten sam duchowny, póniejszy
46
M.in.: B. Zakrzewski, Kowalski Kazimierz Józef (1896-1972), biskup che³miñski, filozof,
teolog, duszpasterz, redaktor, [w:] S³ownik polskich teologów katolickich, t. VI, s. 166 (ca³oæ biogramu  s. 166-178); H. Mross, Kowalski Kazimierz Józef (Powelski Józef) (1896-1972), biskup
che³miñski, filozof, [w:] S³ownik biograficzny Pomorza Nadwilañskiego, t. II, red. Z. Nowak,
Gdañsk 1994, s. 481-482; S. Piech, Dzieje Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego
w latach 1880-1939, s. 40, 212 (nr 21). Zob. tak¿e: A. Andrzejak, U pocz¹tków ruchu misyjnego
w Polsce. Biskup Kazimierz Kowalski 1896-1972, Poznañ 1993; M. Mylik, Biskup Kazimierz Józef
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 w latach 1946-1972  biskup che³miñski i w okresie powojennym zwierzchnik
kocielny ks. Tadeusza Glemmy, mia³ równie¿ przekazaæ ks. J. Nowackiemu zachêcaj¹c¹ deklaracjê ze strony ks. prof. Józefa Umiñskiego (1888-1954), dzier¿¹cego na Wydziale Teologicznym UJK we Lwowie Katedrê Historii Kocio³a
w Polsce i na Rusi (zarazem w roku akademickim 1936/1937 dziekana tego wydzia³u)47, i¿ w razie poddania siê procedurom habilitacyjnym w murach lwowskiej uczelni bohater obecnego przyczynku móg³by liczyæ na tak po¿¹dane przezeñ uwolnienie od „brzemienia” kolokwium habilitacyjnego. W ³¹cznym ujêciu
z podnoszonym przez samego ks. J. Nowackiego argumentem, ¿e na gruncie
lwowskim jest osob¹ ju¿ znan¹ w krêgach profesury wydzia³u teologii, a to przez
wzgl¹d na uzyskane tam kilkanacie lat wczeniej laury doktorskie, podczas gdy
z Krakowem dotychczas w zasadzie nic go nie ³¹czy³o, tamta, sk¹din¹d przecie¿
niewi¹¿¹cego charakteru, obietnica prawdopodobnie przes¹dzi³a o dalszym biegu spraw.
Po licie J. Nowackiego z 9 kwietnia 1938 r. i nieznanej nam co do treci
odpowiedzi T. Glemmy z 16 kwietnia tego roku najwyraniej nast¹pi³a w ich
korespondencji d³u¿sza przerwa, jako ¿e kolejny z – zachowanych w objêtej
kwerend¹ spucinie po krakowskim uczonym – listów bohatera obecnego tekstu nosi datê: Poznañ, 6 lipca 1938 r. Nie oznacza to, ¿e przez owe niemal trzy
miesi¹ce nic nie dzia³o siê w interesuj¹cej materii. Przeciwnie, pocz¹tkowe zdania lipcowej episto³y, tym razem krótkiej i w jej dalszej czêci traktuj¹cej ju¿
wy³¹cznie o poznañskich archiwaliach (bez zwi¹zku z zasadniczym tematem
obecnego przyczynku), komunikuj¹ w sposób lapidarny adresatowi o ostatecznie
podjêtych przez nadawcê krokach: Carissime! Dziesiêæ dni temu za³atwi³em siê
ju¿ ze sw¹ habilitacj¹ we Lwowie. Uskutecznili mi j¹ w szybkim tempie. Skoñczy³o siê na kolokwium tylko, wyk³ad habilitacyjny darowano mi48. Wbrew zatem
nadziejom zainteresowanego tudzie¿ obiecuj¹co brzmi¹cym zapewnieniom w tej
Kowalski. Z dziejów odnowy neoscholastyki polskiej, Pelplin 2008; Poczet cz³onków Poznañskiego
Towarzystwa Przyjació³ Nauk, s. 233; J. Tupikowski, Kowalski Kazimierz Józef – filozof, teolog,
redaktor, duszpasterz, [w:] Encyklopedia filozofii polskiej, t. I, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2011,
s. 736-737. Notabene w spucinie po ks. prof. T Glemmie znajduj¹ siê dwa listy (nadto jedna
kartka pocztowa) z roku 1939 innego poznañskiego kap³ana o imieniu oraz nazwisku Kazimierz
Kowalski, dotycz¹ce uzyskania przezeñ magisterium i nastêpnie doktoratu (w maju 1939) w³anie
na Wydziale Teologicznym UJ  na podstawie pracy redniowieczne rodowe fundacje o³tarzy
w kociele kolegiackim w. Marii Magdaleny w Poznaniu (Archiwum Naszej Przesz³oci w Krakowie, sygn. 50  Listy do ks. Tadeusza Glemmy i oceny prac [Ks. Kazimierz Kowalski, Poznañ]).
47
Do biografii J. Umiñskiego m.in.: L. Grzebieñ, Umiñski Józef (1888-1954), profesor, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Lwowskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, historyk Kocio³a, [w:] S³ownik polskich teologów katolickich, t. VII, s. 339-343; S³ownik historyków
polskich, s. 538 (P.P. Gach); J. Wo³czañski, Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza,
wg indeksu (zw³. s. 364, przyp. 903).
48
Archiwum Naszej Przesz³oci w Krakowie, sygn. 49 [nr] V (Ks. Józef Nowacki do ks.
Tadeusza Glemmy  Poznañ, 6 VII 1938).
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materii (o czym wy¿ej), J. Nowackiemu nie dane by³o unikn¹æ stresuj¹cego kolokwium habilitacyjnego, które mia³o miejsce na lwowskim Wydziale Teologicznym UJK w sobotê 25 czerwca 1938 r., natomiast zaoszczêdzono habilitantowi
wyg³oszenia wyk³adu na jeden z trzech obligatoryjnie zg³aszanych tematów, co
nie dziwi, bowiem w odniesieniu do kap³ana od lat prowadz¹cego wyk³ady kursowe dla kleryków zbyteczne wydawa³o siê sprawdzanie umiejêtnoci publicznego zaprezentowania siê przed gronem s³uchaczy. Wobec pomylnego przebiegu ca³oci procedur (recenzentami byli: wspominany historyk Kocio³a ks. prof.
Józef Umiñski, wyk³adaj¹cy teologiê fundamentaln¹ tudzie¿ historiê religii ks.
prof. Szczepan Szydelski oraz zajmuj¹cy Katedrê Teologii Moralnej Szczegó³owej ks. prof. Adam Gestmann, wczeniej wyk³adaj¹cy teologiê pastoraln¹)49,
pozostawa³o obecnie habilitantowi czekaæ na  kolejno  akceptacjê uzyskanej
veniam legendi ze strony senatu uczelnianego oraz ministerialne zatwierdzenie.
Nie nast¹pi³o to rych³o, st¹d w kolejnych listach J. Nowackiego do T. Glemmy,
mianowicie z 27 sierpnia 1938 r. oraz 5 wrzenia tego roku, temat habilitacji
w ogóle nie by³ przez nadawcê podnoszony  byæ mo¿e i z tego wzglêdu, ¿e
z racji „zasz³oci” nie we wszystkim wywo³ywa³ on u respondenta pozytywne
skojarzenia (w sierpniowym pimie mowa g³ównie o zjedzie Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, na który poznañski historyk Kocio³a siê
wybiera³, wszak¿e ostatecznie nie zdo³a³ przybyæ)50. Dopiero w kolejnym, póniejszym o wiele miesiêcy licie z daty: Poznañ, 2 lutego 1939 r., ks. Józef Nowacki oznajmi³ krakowskiemu koledze: Carissime! W grudniu [1938] za³atwi³em we Lwowie ostatnie, drobne formalnoci po zatwierdzeniu mej habilitacji
przez Ministerstwo. Rzecz przewlok³a siê, gdy¿, zdaje mi siê, spoczywa³a spokojnie poprzez ca³e wakacje i dopiero w padzierniku przedstawiona zosta³a Senatowi. Nie spieszy³em siê z t¹ wiadomoci¹ w okresie wi¹t i wakacji, a potem
ma³ej, lecz przewlek³ej grypki51 (sk¹din¹d wiadomo, ¿e wzmiankowane zatwierdzenie ministerialne mia³o miejsce dopiero 28 grudnia 1938 r.)52.

49
J. Wo³czañski, Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza, s. 232 (przyp. 194), 261-262 (przyp. 332), 375.
50
Archiwum Naszej Przesz³oci w Krakowie, sygn. 49 [nr] V (Ks. Józef Nowacki do ks.
Tadeusza Glemmy  Poznañ, 27 VIII 1938; Poznañ, 5 IX 1938). Zob. równie¿: tam¿e, [nr] XIX
(Ks. Józef Umiñski do ks. Tadeusza Glemmy  Lwów, 27 I 1938: W kwietniu br. wypada Zjazd
Zwi¹zku Zak³adów Teologicznych w Krakowie. Zwracam siê z gor¹c¹ prob¹, czy by Szanowny
Ksi¹dz Profesor nie zechcia³ wyg³osiæ na tym zjedzie referatu dyskusyjnego na temat prac nad
histori¹ regionaln¹ Kocio³a w Polsce. Ksi¹dz Profesor, jako znakomicie obeznany ze stosunkami
w swej diecezji che³miñskiej, mia³by tu najwiêcej do powiedzenia, a rzecz dla naszych ksiê¿y i zakonników, cz³onków Zwi¹zku, by³aby wielce u¿yteczna).
51
Archiwum Naszej Przesz³oci w Krakowie, sygn. 49 [nr] V (Ks. Józef Nowacki do ks.
Tadeusza Glemmy  Poznañ, 2 II 1939).
52
J. Wo³czañski, Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza, s. 469, nr 30.
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Zastanawiaæ mo¿e fakt, ¿e jeszcze w siedem miesiêcy po odbytym pomylnie kolokwium habilitacyjnym J. Nowacki zdecydowa³ siê mimo wszystko powróciæ jednak do omawianej w obecnym przyczynku kwestii, czego istotny powód ods³ania kolejne zdanie listu z 2 lutego 1939 r.: Nie wiem, ile w tym prawdy,
¿e Wasi seniorowie jeszcze nie myl¹ o emeryturze. Gdyby jednak kiedykolwiek
moja kandydatura by³a realna, bardzo prosi³bym Ciebie o pamiêæ o mnie53. Jest
to zatem bezporednie nawi¹zanie do tematu, od którego ca³a sprawa siê zaczê³a,
a wiêc uzyskania przez ks. Józefa Nowackiego (obecnie ju¿ docenta Wydzia³u
Teologicznego UJK, czasowo urlopowanego  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami – od podjêcia tam wyk³adów) anga¿u na Wydziale Teologicznym UJ.
Przeprowadzenie procedur habilitacyjnych gdzie indziej ani¿eli w krakowskiej
Almae Matris formalnie nie przeszkadza³o w ewentualnym powo³aniu na któr¹
z tamtejszych katedr, niemniej jednak z daj¹cych siê zrozumieæ wzglêdów chêtniej by widziano jednak kogo, kto doktorat i nastêpnie veniam legendi uzyska³
na miejscu, dziêki czemu by³by lepiej znany profesorom wydzia³u. Tak czy inaczej nie ulega w¹tpliwoci, ¿e myl o wejciu do grona wyk³adowców najstarszego na ziemiach polskich fakultetu teologicznego sta³a siê bliska poznañskiemu kap³anowi i najwyraniej nie wzdraga³ siê on przed ewentualnoci¹
„porzucenia” stolicy Wielkopolski na rzecz królewskiego Krakowa, skoro obecnie sam siê w tej materii przypomina³ i prosi³ na przysz³oæ o pamiêæ, gdyby moja
kandydatura by³a kiedykolwiek realna.
W powy¿szym kontekcie nie od rzeczy bêdzie przypomnieæ, ¿e opisywana
sytuacja z lat 1937-1939 bynajmniej nie by³a pierwsz¹, w której na „krajowej
gie³dzie” kandydatur rozpatrywanych przy obsadzaniu uniwersyteckich katedr
teologicznych pojawi³o siê nazwisko ks. Józefa Nowackiego. Ca³¹ dekadê wczeniej, kiedy w konsekwencji przedwczesnego zgonu (21 I 1928) ks. prof. Mieczys³awa Tarnawskiego, niegdysiejszego promotora doktoratu bohatera obecnego
przyczynku, zawakowa³a na wydziale teologii lwowskiego Uniwersytetu Jana
Kazimierza Katedra Historii Kocio³a Powszechnego, poród potencjalnych nastêpców zmar³ego uczonego wymieniano równie¿ kap³ana z Poznania. Jak
w monografii dziejów rzeczonego wydzia³u w okresie miêdzywojennego dwudziestolecia wspomina J. Wo³czañski, po mierci ks. Tarnawskiego na posiedzeniu Rady Wydzia³u Teologicznego 26 I 1928 r. otwarto dyskusjê na temat kandydatów do obsadzenia wakuj¹cej katedry. Referent, ks. Aleksy Klawek, wymienia³
szereg nazwisk osób zajmuj¹cych siê badaniami historycznymi z ca³ej Polski. Byli
to: ks. Henryk Likowski (Warszawa), ks. Józef Umiñski (P³ock), ks. Teofil D³ugosz (Lwów), ks. Józef Nowacki (Poznañ), ks. Tadeusz Glemma (Pelplin), ks. Stanis³aw Janicki (Poznañ), ks. Bronis³aw G³adysz (Poznañ), ks. Stefan Siwiec (Ka53
Archiwum Naszej Przesz³oci w Krakowie, sygn. 49 [nr] V (Ks. Józef Nowacki do
ks. Tadeusza Glemmy  Poznañ, 2 II 1939).
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towice) i ks. Jan Kwolek (Przemyl). [ ] Rada Wydzia³u Teologicznego upowa¿ni³a dziekana do zasiêgniêcia opinii u wybitnego historyka, ks. prof. Jana Fija³ka, w sprawie ewentualnych kandydatów do obsadzenia wakuj¹cej katedry.
Nadawca [doñ] listu informowa³ [adresata], ¿e dwaj kandydaci interpelowani
[ju¿] w tej sprawie przez radê Wydzia³u nie spe³nili nadziei. Na pierwszego z nich
 ks. Glemmê z Pelplina  nie mo¿na [by³o] liczyæ, bowiem nie ma po nim nastêpcy i biskup siê nie zgodzi na jego odejcie; natomiast ks. Henryk Likowski
z Warszawy odmówi³. Ten ostatni wskaza³ jednak na osobê ks. Józefa Nowackiego z Poznania54.
Mo¿na siê domylaæ, ¿e zwrócenie uwagi na bêd¹cego niespe³na dwa lata po
doktoracie poznañskiego duchownego, w tamtym momencie od zaledwie kilku
miesiêcy profesora macierzystego seminarium duchownego, zarówno przez ks.
prof. Aleksego Klawka (1890-1969), jak i przez ks. prof. Henryka Likowskiego
(1876-1932), wynika³o w istotnej mierze z tego, ¿e obaj oni równie¿ byli wielkopolskimi kap³anami i wywodzili siê tego samego prezbiterium diecezjalnego,
co znany im z owego wzglêdu J. Nowacki55. Ostatecznie jednak kwestii nastêpstwa po ks. prof. M. Tarnawskim w sposób definitywny nie rozstrzygniêto, lecz
wy³¹cznie tymczasowo  na rok akademicki 1928/1929  powierzono zastêpstwo
na Katedrze Historii Kocio³a Powszechnego ks. dr. Henrykowi Cichowskiemu
(1892-1936), po nim z kolei ks. dr. Franciszkowi Koniecznemu (1886-1944),
a na koniec ks. dr. Teofilowi D³ugoszowi (1887-1971), który w owym charakterze wyk³ada³ a¿ do wybuchu II wojny wiatowej, uzyskuj¹c w tym czasie habilitacjê (veniam legendi 17 VI 1937; zatwierdzenie ju¿ 31 VII 1937)56.
O doktoryzowanym niegdy na UJK duchownym z Poznania mimo to nie
zapominano w krêgu lwowskiej profesury wydzia³u teologii, kiedy bowiem niemal równoczenie wa¿y³a siê sprawa obsadzenia „siostrzanej” Katedry Historii
Kocio³a w Polsce i na Rusi, o której kreowanie zabiegano  póki co bez koñcowego rezultatu  od lat, zapytywany w sprawie wyra¿enia opinii o ewentualnych
kandydatach do jej objêcia ten¿e sam ks. prof. Henryk Likowski (nota bene bratanek zmar³ego w roku 1915 arcybiskupa gnienieñskiego i poznañskiego Edwarda Likowskiego)57 zarekomendowa³ (mowa o roku 1930) ks. Paw³a CzaplewskieJ. Wo³czañski, Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza, s. 345.
Zob. ni¿ej przyp. 57 oraz przyp. 75.
56
J. Wo³czañski, Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza, s. 346-356. Na marginesie mo¿na przypomnieæ, ¿e jednym z recenzentów przy habilitacji ks. dr. T. D³ugosza by³ w³anie ks. prof. T. Glemma (Archiwum Naszej Przesz³oci w Krakowie, sygn. 50 [Ks. Teofil D³ugosz], gdzie oficjalne pismo dziekana lwowskiego wydzia³u teologii, ks. prof. Jana Stepy, z daty:
Lwów, 11 III 1937 r., zawieraj¹ce powiadomienie zainteresowanego, ¿e Rada Wydzia³u Teologicznego UJK uchwali³a jednomylnie na posiedzeniu w dniu 9 III 1937 r. poprosiæ krakowskiego uczonego na jednego z referentów prac habilitacyjnych Ks. dra Teofila D³ugosza).
57
Ostatnio obszernie na temat losów tego hierarchy: R. Kufel, Edward Likowski (1836-1915)
54

55
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go  duchownego z diecezji che³miñskiej, [ ] nie posiadaj¹cego wszak¿e ¿adnych studiów specjalistycznych ani stopni naukowych, oraz ks. dra Józefa Nowackiego, [jednak¿e] obie owe kandydatury zakwestionowa³ ks. [prof. Adam]
Gerstmann, [który] okreli³ ks. Czaplewskiego jako osobê nieznan¹ w wiecie
naukowym, [a] z kolei ks. Nowacki nie posiada³ habilitacji58. W tamtym momencie nie zmobilizowa³o to poznañskiego kap³ana do ubiegania siê w mo¿liwie
nieodleg³ym czasie o veniam legendi, przy czym równie dobrze móg³ w ogóle
nie wiedzieæ, ¿e jego osoba brana jest pod uwagê w przedstawionym wy¿ej kontekcie. Kiedy w siedem lat póniej dane mu by³o dowiedzieæ siê o tego rodzaju
zamyle, tym wszak¿e razem dojrzewaj¹cym nie na gruncie lwowskim, lecz
w Krakowie, z przekonaniem owo wyzwanie podj¹³, a o kolejnych etapach dzia³añ zmierzaj¹cych ku habilitowaniu siê przezeñ mowa by³a uprzednio.
Analogicznie jednak, jak wczeniej na UJK, tak¿e i na UJ realizacja koncepcji anga¿u historyka Kocio³a z Poznania nie mia³a doczekaæ siê nigdy urzeczywistnienia, na czym zawa¿y³ szereg czynników, dzi znanych nam tylko po czêci, co z pewnoci¹ nie oddaje ca³ej z³o¿onoci zagadnienia. Wspomnian¹ wy¿ej
Katedrê Historii Kocio³a w Polsce i na Rusi na Wydziale Teologicznym UJK
obj¹³ ostatecznie ks. prof. Józef Umiñski  ten sam, który nastêpnie mia³ odegraæ
pierwszoplanow¹ rolê przy uzyskaniu przez ks. dr. J. Nowackiego veniam legendi w³anie na lwowskiej uczelni, gdy z kolei nastêpc¹ biskupa prof. Micha³a
Godlewskiego na Katedrze Historii Kocio³a Powszechnego Wydzia³u Teologicznego UJ zosta³ (wszak¿e dopiero w kilka lat po II wojnie wiatowej) ks. prof.
Teofil D³ugosz  ów, któremu na wydziale teologii we Lwowie przypad³o uprzednio
zastêpstwo na katedrze wakuj¹cej przez ca³¹ dekadê po mierci ks. prof. M. Tarnawskiego. Choæ o zdecydowanie skromniejszym dorobku ani¿eli J. Nowacki, ten
starszy od niego o szeæ lat kap³an (rodem z parafii Niegowiæ, gdzie w latach
1948-1949 wikarym by³ ks. dr Karol Wojty³a, przysz³y b³. Jan Pawe³ II) dwukrotnie zatem niejako ubieg³ go w „wycigu” o akademicki anga¿  wpierw we
Lwowie, a nastêpnie w Krakowie59.
– sufragan poznañski, metropolita gnienieñski i poznañski, prymas Polski, Zielona Góra [2010].
O jego bratanku zob.: Z. Zieliñski, Likowski Henryk Walenty (1876-1932), historyk Kocio³a, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, [w:] Polski s³ownik biograficzny, t. XVII, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk 1972, s. 332; J. Jachowski, Likowski Henryk (1876-1932), ksi¹dz, historyk
Kocio³a, bibliotekarz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, [w:] Wielkopolski s³ownik biograficzny, s. 423-424; M. Banaszak, Likowski Henryk Walenty (1876-1932), profesor Uniwersytetu
Warszawskiego, historyk, [w:] S³ownik polskich teologów katolickich, t. VI, s. 331-333; S³ownik
historyków polskich, s. 300 (A. G¹siorowski).
58
J. Wo³czañski, Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza, s. 368.
59
Odnonie do losów ¿yciowych i naukowej spucizny T. D³ugosza zob. m.in.: H.E. Wyczawski, D³ugosz Teofil (1887-1971), pra³at papieski, docent Uniwersytetu Lwowskiego, zastêpca profesora Uniwersytetu Jagielloñskiego, profesor nadzwyczajny Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, historyk Kocio³a, [w:] S³ownik polskich teologów katolickich, t. V, s. 302-307; S³ownik
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Rok akademicki 1937/1938 nie przyniós³ spodziewanego odejcia na emeryturê biskupa prof. M. Godlewskiego, lecz ów kursowe wyk³ady uniwersyteckie
zakoñczy³ dopiero w dekadê póniej  w wieku 77 lat (1949)60. Nie zmienia to
faktu, ¿e sprawa zapewnienia nastêpstwa po nim by³a jeszcze przed wybuchem
wojny jak najbardziej „na czasie”, wszak¿e na podstawie znanych nam wiadectw
trudno stwierdziæ, na ile powa¿ne by³y w tym kontekcie szanse kandydatury
J. Nowackiego (niew¹tpliwie przemawia³a na jego korzyæ przeprowadzona pomylnie habilitacja) i czy nadal mia³a ona poparcie ze strony zajmuj¹cego „siostrzan¹” katedrê historyczn¹ niegdysiejszego pomys³odawcy anga¿u na Wydziale Teologicznym UJ duchownego z Wielkopolski. Czy i jaka by³a odpowied
T. Glemmy na list z 2 lutego 1939 r., w którym nadawca prosi³ o pamiêæ na wypadek, gdyby jego kandydatura by³a realna”, nie wiemy, wszak¿e nie od rzeczy
bêdzie zwróciæ w tym miejscu uwagê, ¿e uczony ten zaanga¿owa³ siê wówczas
w sprawê uzyskania veniam legendi na krakowskim wydziale teologii przez innego kap³ana z Poznania, którego zainteresowania badawcze w wiêkszym stopniu odpowiada³y profilowi maj¹cej zawakowaæ Katedry Historii Kocio³a Powszechnego (i zarazem bli¿sze by³y obszarowi naukowych eksploracji zajmuj¹cego
j¹ dotychczas biskupa M. Godlewskiego) ani¿eli dorobek ks. J. Nowackiego, dotycz¹cy niemal wy³¹cznie dziejów Kocio³a w Polsce (g³ównie w wiekach rednich).
Mowa o ks. Witoldzie Klimkiewiczu (1905-1942). W spucinie po ks. prof.
Tadeuszu Glemmie zachowa³o siê 16 jego listów z lat 1936-193861. Poczynaj¹c
od pierwszego, z daty: Poznañ, 22 wrzenia 1936 r., korespondencja ta dotyczy
w zasadniczej mierze kwestii uzyskania przez nadawcê magisterium i doktoratu
z teologii w zakresie historii Kocio³a, przy czym jedn¹ z przeszkód, jaka ujawni³a siê po drodze, by³ brak nostryfikowania matury zdanej przez W. Klimkiewicza we Francji (magistrem zosta³ on w roku akademickim 1936/1937 na Wydziale Teologicznym UJK we Lwowie, gdzie pod kierunkiem ks. prof. J. Umiñskiego
przygotowa³ pracê na temat Arcybiskupa Ledóchowskiego wobec zaboru Pañstwa
Kocielnego)62. Przed³o¿ona przez 32-letniego kap³ana na najstarszym na ziehistoryków polskich, s. 111 (H. Gapski); J. Bednarczyk, Teofil D³ugosz (1887-1971), [w:] Z³ota
ksiêga Papieskiej Akademii Teologicznej, s. 469-474; J. Wo³czañski, Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza, wg indeksu (zw³. s. 349-350, przyp. 833); R. Czekalski, D³ugosz Teofil
(1887-1971), kap³an archidiecezji lwowskiej, doktor teologii, katecheta, zastêpca redaktora Miesiêcznika Katechetycznego, [w:] S³ownik katechetów polskich XX wieku, red. R. Czekalski, Warszawa 2003, s. 50-51.
60
H.E. Wyczawski, Ostatni profesorowie historii Kocio³a, s. 135-136; S. Piech, Dzieje Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego w latach 1880-1939, s. 139; ten¿e, Micha³
Godlewski (1872-1956), s. 404.
61
Archiwum Naszej Przesz³oci w Krakowie, sygn. 48  Listy ró¿nych osób do ks. Tadeusza Glemmy (I), [nr] X  Ks. Witold Klimkiewicz (16).
62
J. Wo³czañski, Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza, s. 374, przyp. 953.
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miach polskich wydziale teologicznym dysertacja doktorska nosi³a tytu³ Wybór
nuncjusza Mieczys³awa Ledóchowskiego na stolicê metropolitaln¹ gnienieñsk¹
i poznañsk¹ w r. 1865, a obowi¹zków promotora  stosownie do proby przedstawionej przez W. Klimkiewicza63  podj¹³ siê w³anie ks. prof. T. Glemma (doktorat 21 III tego roku)64. Ju¿ wówczas zamys³em m³odego kap³ana z Poznania65
by³o wydanie drukiem planowanego pocz¹tkowo na cztery do piêciu tomów monograficznego dzie³a o kardynale Mieczys³awie Ledóchowskim, z której to publikacji, ostatecznie zrealizowanej w trzech tomach, jest dzi najbardziej znany66.
Pozostawa³o to w bezporednim zwi¹zku z innym zamiarem rzeczonego
adepta Klio, o którym pisa³ on w licie do ks. prof. Tadeusza Glemmy z daty:
Poznañ, 21 kwietnia 1938 r. Dowiadczywszy wie¿o co ze strony uczonego
z Krakowa serdecznego (choæ nie pozbawionego krytycznego spojrzenia na dotychczasowe dokonania doktoranta na niwie poszukiwañ historycznych, jak i na
jakoæ jego pimiennictwa) wsparcia przy ubieganiu siê o laury doktorskie, niejako stante pede odwa¿y³ siê prosiæ o „opiekê” nad zamierzon¹ habilitacj¹,
stwierdzaj¹c: Poniewa¿ pragnieniem moim jest powiêciæ siê pracy naukowej
i kiedy uzyskaæ stanowisko wyk³adowcy w jednym z zak³adów teologicznych
w Polsce, zamierzam habilitowaæ siê z historii Kocio³a Powszechnego w wieku
XIX. Maj¹c obfity w tym zakresie materia³ archiwalny, móg³bym napisaæ pracê
habilitacyjn¹ na temat Nuncjatura arcybiskupa Czackiego w Pary¿u 1879-1882.
Zachodzi tylko pytanie, czy wolno mi siê habilitowaæ z historii Kocio³a Powszechnego u Wielce Szanownego Ksiêdza Profesora, którego specjalnoci¹ jest
Archiwum Naszej Przesz³oci w Krakowie, sygn. 48 [nr] X (Ks. Witold Klimkiewicz do
ks. Tadeusza Glemmy  Poznañ, 8 III 1938).
64
S. Piech, Dzieje Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego w latach 1880-1939,
s. 226 nr 64; K.R Prokop, Ksi¹dz Tadeusz Glemma (1895-1958). Profesor i dziekan Wydzia³u Teologicznego, s. 246 (tam¿e przyp. 574).
65
Ogólnie odnonie do losów ks. W. Klimkiewicza zob. m.in.: M. Banaszak, Klimkiewicz
Witold Marian (1905-1942), historyk, dzia³acz spo³eczny, [w:] S³ownik polskich teologów katolickich, t. VI, s. 81-86; J. Odziemkowski, Klimkiewicz Witold Marian (1905-1942), ksi¹dz, historyk,
dzia³acz spo³eczny, [w:] S³ownik biograficzny katolicyzmu spo³ecznego w Polsce, t. II, red. R. Bender, Lublin 1994, s. 26-27; S³ownik historyków polskich, s. 230 (M. Prosiñska-Jackl); Z. Skwierczyñski, Klimkiewicz Witold Marian ks., historyk, dzia³acz spo³eczny, [w:] Encyklopedia katolicka,
t. VII, Lublin 1997, kol. 139. W rozmowie z autorem obecnego przyczynku p. prof. Gerard Labuda (1916-2010) wspomina³, ¿e z lat studiów uniwersyteckich w przedwojennym Poznaniu zapamiêta³ osobê starszego odeñ o przesz³o dekadê ks. Witolda Klimkiewicza, którego postaæ zwraca³a
uwagê u¿ywanym przezeñ na miecie okaza³ych rozmiarów kapeluszem z rondem o bardzo szerokich brzegach.
66
W. Klimkiewicz, Kardyna³ Ledóchowski na tle swej epoki, 1822-1902, t. I: M³odoæ, kap³añstwo i dzia³alnoæ dyplomatyczna ks. Mieczys³awa Ledóchowskiego, Poznañ 1939 [reprint:
Poznañ 1988]; t. II: Wybór nuncjusza Mieczys³awa Ledóchowskiego na stolicê gnienieñsk¹ i poznañsk¹ w r. 1865, Kraków 1938 [reprint: Poznañ 1988]; t. III: Na stolicy prymasowskiej i w pruskim wiêzieniu. Prymas-wygnaniec kardyna³em kurialnym w Rzymie, wyd. Z. Zieliñski, Poznañ
1987.
63
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historia Kocio³a w Polsce? Przyznam siê bowiem poufnie Ksiêdzu Profesorowi,
¿e pragn¹³bym za wszelk¹ cenê habilitowaæ siê u Niego, i o ile mo¿liwoci unikn¹æ Jego Ekscelencji Ksiêdza Biskupa Godlewskiego, gdy¿ wiadomo mi, ¿e swego czasu rodzina Czackich uwa¿a³a za przedwczesne wydaæ Ksiêdzu Biskupowi
dokumenty po kardynale Czackim, do których uzyska³em obecnie dostêp67.
Abstrahuj¹c od ostatniego z poruszonych w cytowanym licie w¹tków, najistotniejsza dla obecnych rozwa¿añ jawi siê okolicznoæ szybkiego przyst¹pienia
przez ks. dr. W. Klimkiewicza do dzia³añ na kierunku uzyskania veniam legendi
z historii Kocio³a powszechnego, o czym równie¿ wspomina³ on w zaufaniu
(wedle w³asnych s³ów nadawcy) w kolejnym licie do krakowskiego uczonego,
z daty: Poznañ, 28 czerwca 1938 r.68 Jak stwierdza Zygmunt Zieliñski, ksi¹dz
Klimkiewicz, o czym wiadczy jego spucizna, pisa³ ³atwo, [a] jego dzia³alnoæ
naukowa dopiero siê rozpoczyna³a. W roku 1937 na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie zdoby³ magisterium z teologii, [sk¹d] przeniós³ siê nastêpnie
do Krakowa, gdzie pod kierunkiem ks. Tadeusza Glemmy przygotowa³ pracê doktorsk¹ (promocja odby³a siê jeszcze w 1938 r. na podstawie tezy Wybór nuncjusza Mieczys³awa Ledóchowskiego na stolice gnienieñsk¹ i poznañsk¹). W nastêpnym roku ukaza³a siê pierwsza czêæ biografii Ledóchowskiego, a praca nad
kolejnymi partiami tego wielkiego dzie³a biograficznego by³a w toku; jak siê jednak wydaje, chwilowo zesz³a ona na plan dalszy, by ust¹piæ miejsca innemu tematowi, zwi¹zanemu z osob¹ kardyna³a [W³odzimierza] Czackiego. Tym razem
rozprawa, powiêcona jego nuncjaturze w Pary¿u w latach 1879-1882, napisana
by³a po francusku. Mia³a ona stanowiæ podstawê habilitacji Klimkiewicza, która
wesz³a w stadium realizacji 25 IV 1939 r. Praca ta, z³o¿ona przed wojn¹ w Ksiêgarni w. Wojciecha, nie ukaza³a siê jednak drukiem, choæ cudem ocala³y matryce w czasie wojny (p³yty dano wiêc na przetop). Ocala³ bodaj jeden egzemplarz
szczotkowy, bêd¹cy w posiadaniu rodziny69.
Przyczyn¹, dla której dalsze stadia procedur zwi¹zanych z zamierzonym uzyskaniem veniam legendi przez W. Klimkiewicza nie wesz³y w fazê realizacji, by³
w³anie wybuch II wojny wiatowej i uwiêzienie habilitanta przez w³adze okupacyjne. Od biurka oderwano go 9 XI 1939 r., kiedy wraz z licznymi ksiê¿mi wielkopolskimi zosta³ aresztowany przez gestapo i rozpocz¹³ sw¹ cierniow¹ drogê.
Podobno w wiêzieniu przejciowym, urz¹dzonym dla ksiê¿y m.in. w klasztorze
l¹dzkim, przeprowadza³ jeszcze korektê swej pracy habilitacyjnej. Jest to wysoce
prawdopodobne, jeli zwa¿y siê na ogromn¹ pracowitoæ i ambicjê ks. Klimkie67
Archiwum Naszej Przesz³oci w Krakowie, sygn. 48 [nr] X (Ks. Witold Klimkiewicz do
ks. Tadeusza Glemmy  Poznañ, 21 IV 1938).
68
Tam¿e (Ks. Witold Klimkiewicz do ks. Tadeusza Glemmy  Poznañ, 28 VI 1938).
69
Z. Zieliñski, Wstêp, [w:] W. Klimkiewicz, Kardyna³ Ledóchowski na tle swej epoki, t. III,
s. 6.
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wicza. [ ] Nie ukoñczy³ [on] jeszcze 38 lat, kiedy zbrodnicza si³a zmusi³a go do
przekroczenia komory gazowej w KL Dachau. [W dniu] 12 X 1942 r. zakoñczy³
tym okrutnym sposobem ¿ycie cz³owiek, któremu wró¿ono wietn¹ karierê naukow¹70. Co jednak dla obecnych wywodów najistotniejsze, starania o habilitowanie
siê ks. W. Klimkiewicz ostatecznie mia³ podj¹æ nie w krakowskiej Almae Matris,
lecz na Wydziale Teologicznym UJK we Lwowie71, pod¹¿aj¹c tym samym w lady ks. J. Nowackiego. Nie wiemy, jakie w tym przypadku racje zawa¿y³y na
odnonej decyzji, niemniej jednak pozostaje faktem, ¿e wspomniana wy¿ej korespondencja z 28 czerwca 1938 r. stanowi ostatni w zachowanej spucinie archiwalnej po ks. prof. T. Glemmie list otrzymany przezeñ od ks. dr. Witolda Klimkiewicza.
Póniejsz¹ o dwa i pó³ miesi¹ca datê (14 IX 1938) nosi natomiast odautorski
wstêp pióra 33-letniego kap³ana do pierwszego tomu monografii o kardynale
Mieczys³awie Ledóchowskim, w którym to tekcie nie zabrak³o stosownego podziêkowania pod adresem czterech osób, których nazwiska wielokrotnie przewija³y siê na kartach niniejszego przyczynku. Wyrazy g³êbokiej wdziêcznoci mojej
raczy przyj¹æ [ ] Przewielebny Ksi¹dz prof. dr Józef Nowacki, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, za cenne wskazania przy badaniu róde³ 
pisa³ biograf kardyna³a Ledóchowskiego, bezporednio po tym stwierdzaj¹c: Serdeczne podziêkowanie sk³adam równie¿ trzem profesorom Uniwersytetu za wiat³e wskazówki metodyczne w opracowaniu i ujêciu tematu, mianowicie J. Eksc.
Ks. Biskupowi dr. Micha³owi Godlewskiemu, który w kilku d³u¿szych rozmowach
zechcia³ podzieliæ siê ze mn¹ wielu szczegó³ami z ¿ycia kardyna³a Ledóchowskiego, znanymi mu z tradycji rodzinnej, dalej Przewielebnemu Ks. dr. Tadeuszowi
Glemmie oraz J.W. Ks. pra³atowi dr. Józefowi Umiñskiemu, którego sta³a ¿yczliwoæ i przyjazne zachêty by³y mi znaczn¹ pomoc¹ wród ¿mudnych studiów nad
wspó³czesn¹ kardyna³owi Ledóchowskiemu epok¹72.
Tytu³ do wdziêcznoci wzglêdem biskupa prof. M. Godlewskiego oraz ks.
prof. J. Umiñskiego, w którym to ostatnim mo¿na zasadnie domylaæ siê uczonego patronuj¹cego sprawie zamierzonej habilitacji W. Klimkiewicza na wydziale teologii UJK73, wyartyku³owany zosta³ przez autora cytowanych s³ów expres70
Tam¿e, s. 5. Zob. nadto: W. Jacewicz, J. Wo, Martyrologium duchowieñstwa rzymskokatolickiego pod okupacj¹ hitlerowsk¹ w latach 1939-1945, t. IV, Warszawa 1978, s. 95-96.
71
M. Banaszak, Klimkiewicz Witold Marian, s. 82 (wkrótce [po doktoracie] podj¹³ starania
we Lwowie o otwarcie przewodu habilitacyjnego, maj¹c przygotowan¹ pracê „Nuncjatura paryska
arcybiskupa Czackiego w Pary¿u 1879-1882). Nie wspomina o tym J. Wo³czañski, Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza, wg indeksu.
72
W. Klimkiewicz, Kardyna³ Ledóchowski na tle swej epoki, t. I, s. XXV.
73
Niegdy wszak pod jego kierunkiem powsta³a tam praca magisterska m³odego kap³ana
z Wielkopolski, a wedle twierdzenia J. Wo³czañskiego ks. Umiñski mia³ [równie¿] swój udzia³
w powstaniu pracy doktorskiej Witolda Klimkiewicza na Wydziale Teologicznym UJ w Krakowie
(J. Wo³czañski, Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza, s. 375).
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sis verbis, natomiast w odniesieniu do ks. prof. T. Glemmy analogicznej „konkretyzacji” brak³o. Nie mamy ¿adnych podstaw po temu, aby w tego rodzaju niuansach doszukiwaæ siê jakich „ukrytych treci”, niemniej jednak wiêcej ani¿eli
prawdopodobne wydaje siê, ¿e szczerze wyartyku³owana wobec adresata
przytoczonego wy¿ej listu koncepcja „ominiêcia” abp. M. Goldewskiego i obrania za „patrona” habilitacji z historii Kocio³a powszechnego uczonego dzier¿¹cego Katedrê Historii Kocio³a w Polsce nie mog³a spotkaæ siê z poparciem
ze strony ks. prof. Tadeusza Glemmy, konsekwentnie wystrzegaj¹cego siê
(o czym wy¿ej) wszelkich dwuznacznych sytuacji. Zapewne ów w³anie moment w istotnej mierze zawa¿y³ na decyzji ks. Witolda Klimkiewicza, by wzorem ks. Józefa Nowackiego o veniam legendi ubiegaæ siê nie w Krakowie, lecz
we Lwowie.

*
U czytelnika obecnego tekstu pozosta³oby zapewne odczucie niedosytu, gdyby pisz¹cy te s³owa poprzesta³ wy³¹cznie na zasygnalizowaniu, ¿e zachowana
w spucinie po krakowskim uczonym korespondencja, otrzymywana od bohatera niniejszej publikacji, nie koñczy siê na tragicznym roku 1939, lecz  dziêki
szczêliwemu przetrwaniu II wojny wiatowej przez obu respondentów (jakkolwiek ks. T. Glemmie nie dane by³o unikn¹æ aresztowania przez hitlerowców i kilkumiesiêcznego pobytu w obozie koncentracyjnym, gdzie jego z natury w¹t³e
zdrowie uleg³o zrujnowaniu)74  doczeka³a siê skromnej kontynuacji w okresie
powojennym. Choæ nijak nie odnosi siê ona do tytu³owego zagadnienia habilitacji, podobnie jak nie ma w niej mowy ani o niedosz³ym anga¿u uczonego z Poznania na Wydziale Teologicznym UJ (dok¹d notabene trafi³ w r. 1948  via
Lublin  czynny przed wojn¹ we Lwowie ks. prof. Aleksy Klawek, tak¿e Wielkopolanin)75, ani nawet o wiadomym sk¹din¹d udziale ks. J. Nowackiego w po74
Zob.: K.R. Prokop, Ksi¹dz Tadeusz Glemma (1895-1958). Profesor i dziekan Wydzia³u Teologicznego, s. 61-67. Tak¿e: T. Glemma, Bieg mego ¿ycia w latach wojny, s. 125-127; Relacje pracowników Uniwersytetu Jagielloñskiego, s. 3-6
75
M.in.: M. Peter, Cz³owiek uniwersytetu (Aleksy Klawek 1890-1969), [w:] Byli wród nas,
s. 349-356; L. Grzebieñ, Klawek Aleksy (1890-1969), cz³onek Polskiej Akademii Nauk, profesor
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i Uniwersytetu Jagielloñskiego, biblista, redaktor, [w:]
S³ownik polskich teologów katolickich, t. VI, s. 68-77; A. ródka, Uczeni polscy XIX-XX stulecia,
t. II, Warszawa 1995, s. 198-199; J. Szczepaniak, Aleksy Klawek (1890-1969), [w:] Z³ota ksiêga
Papieskiej Akademii Teologicznej, s. 489-495; B. Szier-Kramarek, Klawek Aleksy ks., biblista, filolog, orientalista, semitolog, [w:] Encyklopedia katolicka, t. IX, Lublin 2002, kol. 88-89; J. Wo³czañski, Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza, wg indeksu (zw³. s. 191n); R. Zimny, Ca³e
¿ycie z Bibli¹. Aleksy Klawek (1890-1969), Poznañ 2004; J. Sondel, S³ownik historii i tradycji
Uniwersytetu Jagielloñskiego, s. 636. Nadto: Archiwum Naszej Przesz³oci w Krakowie, sygn.
48  Listy ró¿nych osób do ks. Tadeusza Glemmy (I), [nr] IX  Ks. Aleksy Klawek (7) (korespondencja z lat 1927-1936, dotycz¹ca wspó³pracy autorskiej ks. T. Glemmy z redagowanym przez ks.
A. Klawka Przegl¹dem Teologicznym”).
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³¹czonych ze zjazdem Polskiego Towarzystwa Teologicznego uroczystych obchodach 550-lecia utworzenia krakowskiego wydzia³u teologii (1948)76, to jednak
stanowi ona warte przywo³ania wiadectwo do biografii innego poznañskiego
kap³ana i zarazem historyka Kocio³a, na którego naukowy rozwój obaj koresponduj¹cy ze sob¹ uczeni wywarli przemo¿ny wp³yw.
Mowa o zmar³ym przed 15 laty ks. prof. Marianie Banaszaku (1926-1997),
wspominanym dotychczas wy³¹cznie jako autor biogramów bohatera obecnej
publikacji77. Jak sam pisa³ w opublikowanej pomiertnie Autobiografii, wybitny
historyk ks. Józef Nowacki mia³ wywrzeæ decyduj¹cy wp³yw na moje naukowe
ukierunkowanie. [ ] O [tym] moim profesorze, jako nauczycielu i uczonym, napisa³em wspomnienie zaraz po jego mierci i do³¹czy³em do drukowanego
wówczas II tomu „Dziejów archidiecezji”. Nie napisa³em jednak tego, ¿e pod
jego kierunkiem, jako kleryk, przygotowa³em pracê magistersk¹ i zebra³em co
najmniej po³owê materia³ów do dysertacji doktorskiej. [ ] [Którego bowiem
dnia] powiedzia³ mi, ¿e na kursie IV bêdê móg³ przychodziæ po po³udniu do Archiwum Archidiecezjalnego i zbieraæ materia³y do pracy naukowej (¿e bêdzie to
praca magisterska, nie mówi³). Przez trzy lata (kurs IV-VI) uczêszcza³em [zatem]
na jego seminarium naukowe i osobno przez te lata raz w tygodniu […] robi³em
kwerendê w Archiwum na temat biskupa poznañskiego 1577-1597 £ukasza Kocieleckiego. Temat zaproponowa³ mi Ksi¹dz Profesor  dlatego, jak s¹dzê, ¿e
76
Zob.: U. Perkowska, Jubileusze Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 2000, s. 181n (Jubileusz 550-lecia Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego), zw³. s. 185-190 (m.in.:
Rocznica utworzenia Wydzia³u Teologicznego po³¹czona zosta³a ze zjazdem Polskiego Towarzystwa
Teologicznego, [przy czym] g³ównymi organizatorami zjazdu i jubileuszu by³o dwóch profesorów
krakowskiej teologii: ks. Aleksy Klawek i ks. W³adys³aw Wicher. […] Zjazd Polskiego Towarzystwa
Teologicznego odbywa³ siê w Krakowie w dniach 6-8 IV 1948 r., [a] pierwszy z zaplanowanych
trzech dni powiêcony by³ [w³anie] na obchody 550-lecia Wydzia³u Teologicznego UJ. Uroczystoæ
rozpoczêto Msz¹ w. w akademickim kociele w. Anny, któr¹ odprawi³ biskup Stanis³aw Rospond,
[za] kazanie wyg³osi³ biskup che³miñski Kazimierz Kowalski, by³y docent UJ. [Póniej odby³a siê]
g³ówna akademia zwi¹zana z jubileuszem, [na któr¹] z³o¿y³y siê dwa referaty: biskupa Micha³a
Godlewskiego, zatytu³owany Koció³ a nauka, oraz przedstawiony przez ks. Tadeusza Glemmê zwiêz³y zarys historii Wydzia³u Teologicznego, obejmuj¹cy lata 1397-1947. […] W nastêpnych [dwóch]
dniach spotkania polskich teologów odbywa³y siê wed³ug zaplanowanego porz¹dku. Wys³uchiwano
kolejnych referatów, dotycz¹cych rozwoju nauk teologicznych, [sporód których] do najwa¿niejszych
mo¿na zaliczyæ wyst¹pienie ks. Józefa Nowackiego na temat „Zadania polskiej nauki wobec 1000-letnej rocznicy powstania Polski” […]. Obrady zjazdowe toczy³y siê zarówno na posiedzeniach
plenarnych, jak te¿ na spotkaniach poszczególnych sekcji, takich jak: filozoficzna, apologetyczna,
biblijna, dogmatyczna, teologii moralnej, katechetyczna, homiletyczna i historyczna).
77
Do biografii M. Banaszaka – m.in.: XX lat Akademii Teologii Katolickiej, s. 142-145; Ocaliæ od zapomnienia. Profesorowie Akademii Teologii Katolickiej, s. 13-16; J. Mandziuk, Banaszak
Marian (1926-1997), dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, profesor Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, archiwista, historyk Kocio³a, [w:] S³ownik polskich teologów katolickich, t. IX, red. J. Mandziuk, Warszawa 2006, s. 45-54; Poczet cz³onków Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, s. 82. Zob. tak¿e ni¿ej przyp. 79.
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o poprzednim biskupie poznañskim Adamie Konarskim napisa³ dysertacjê doktorsk¹ ks. Franciszek Kryszak z Gniezna. [ ] Ksi¹dz Profesor przychodzi³ do
czytelni ze swego mieszkania i pocz¹tkowo za ka¿dym razem czyta³ ze mn¹ ³aciñskie teksty ksi¹g archiwalnych i cierpliwie wyjania³ skróty (abrewiacje). [ ]
Póniej Ksi¹dz Profesor schodzi³ rzadziej i tylko pyta³, czy potrzebujê konsultacji, zawsze udzielaj¹c jej chêtnie i cierpliwie, choæ by³ cz³owiekiem nerwowym78.
Gdy zebra³em doæ du¿o materia³u, na wiadomoæ od ks. prof. Aleksego Klawka
(kap³ana poznañskiego) z Krakowa, ¿e mogê na tamtejszym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego przedstawiæ pracê magistersk¹, uzgodni³em
z ks. prof. Nowackim, ¿e jej tematem bêdzie wakans na stolicy poznañskiej miêdzy biskupem Konarskim a biskupem Kocieleckim, 1574-1577. Po przedstawieniu pracy i z³o¿eniu egzaminu magisterskiego w Krakowie u ks. prof. Tadeusza
Glemmy uzyska³em magisterium z teologii79.
Tak te¿ w spucinie po krakowskim kap³anie-uczonym, w³anie w zbiorze
korespondencji otrzymanej od ks. Józefa Nowackiego, zachowa³o siê opatrzone
dat¹: Poznañ, 12 grudnia 1950 r., zawiadczenie o kwerendzie przeprowadzonej
w latach 1948-1950 z wielk¹ pilnoci¹ i starannoci¹ przez alumna Mariana
Banaszaka pod k¹tem dziejów biskupstwa poznañskiego w latach 1574-159780.
W za³¹czeniu znaleæ mo¿na nadto w³asnorêczn¹ notatkê ks. prof. T. Glemmy,
dotycz¹c¹ magisterium M. Banaszaka (wówczas jeszcze kleryka, bowiem wiêcenia kap³añskie otrzyma³ dopiero 19 V 1951)  z nastêpuj¹cym wnioskiem
koñcowym: Mimo ró¿nych braków  [za pracê] bardzo dobry (o ile kolokwium
wypadnie odpowiednio!). 13 XII 1950, oraz dopisek: 16 II 1951 zda³ bardzo dobrze egzamin z pracy i tez81.
Bynajmniej nie by³ to koniec „przygody” póniejszego profesora Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie oraz poznañskiego Papieskiego Wydzia³u Teologicznego z krakowsk¹ Alma Mater i najstarszym na ziemiach polskich wydzia³em teologii, gdzie wczeniej, w roku 1949, stopieñ doktorski na podstawie pracy Adam Konarski, biskup poznañski (1562-1574) uzyska³ wzmiankowany
w cytowanych wspomnieniach ks. Franciszek Kryszak (1913-1970), tak¿e Wielkopolanin, tak samo maj¹c za promotora ks. prof. Tadeusza Glemmê82. Po kilku
Odnotowan¹ przez ks. M. Banaszaka nerwowoæ ks. J. Nowackiego warto mieæ na uwadze przy próbie zrozumienia niegdysiejszych obaw tego ostatniego przed poddaniem siê nios¹cemu du¿y ³adunek stresu kolokwium habilitacyjnemu.
79
M. Banaszak, Autobiografia, s. 364-365 (ca³oæ  s. 321-400).
80
Archiwum Naszej Przesz³oci w Krakowie, sygn. 49 [nr] V (Ks. Józef Nowacki do ks.
Tadeusza Glemmy  Poznañ, 12 XII 1950).
81
Tam¿e. Zob. równie¿: Archiwum Naszej Przesz³oci w Krakowie, sygn. 50 (Ks. Marian
Banaszak), gdzie pojedynczy list z daty: Panienka, 4 I 1951, dotycz¹cy terminu „kolokwium” (tzn.
egzaminu magisterskiego).
82
M. Banaszak, Kryszak Franciszek (1913-1970), historyk, [w:] S³ownik polskich teologów
78
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latach w lady tamtego pod¹¿y³ reprezentuj¹cy najm³odsze wtedy pokolenie
wielkopolskich kap³anów ks. Marian Banaszak, którego tym razem d³u¿sz¹ obecnoæ w Krakowie, trwaj¹c¹ od 1 padziernika 1952 r., ks. J. Nowacki anonsowa³
ks. T. Glemmie w licie z daty: Poznañ, 1 lutego 1953 r.: Carissime! […] Chcia³bym Tobie […] poleciæ gor¹co by³ego ucznia mego, Ks. Banaszaka. Przez cztery
lata 1947-1951 pracowa³ pilnie w Archiwum naszym, zbieraj¹c pod moim kierownictwem materia³y do biskupa £ukasza Kocieleckiego, a uzupe³nia³ je w latach 1951 i 1952 po wiêceniach kap³añskich. Ze wzglêdu na niepewny los naszych fakultetów teologicznych, pragnie nasz Arcybiskup, aby Ks. Banaszak
mo¿liwie jeszcze w roku obecnym zdoby³ stopieñ doktora, wzglêdnie kandydata
teologii  z tym, ¿e po zdobyciu go, jeszcze przez dwa lata bêdzie studiowa³ historiê Kocio³a w Krakowie, aby zdoby³ gruntowne i obszerne w tym przedmiocie wykszta³cenie. Cieszy³bym siê bardzo, gdyby Ks. Banaszak ju¿ w roku obecnym zosta³ dopuszczony do egzaminów doktorskich i ze swej strony bardzo o to
proszê, w post scriptum dodaj¹c: Po egzaminach móg³by Ks. Banaszak w obu
dalszych latach podczas wakacji zabraæ siê swobodnie do dalszych badañ w Archiwum naszym. Przewidzia³em dla niego temat: Diecezja poznañska w dobie
reformacji i reformy trydenckiej83.
¯yczeniu metropolity poznañskiego Walentego Dymka i koresponduj¹cej
z nim probie ks. Józefa Nowackiego sta³o siê zadoæ, ju¿ bowiem w dniu 12
czerwca 1953 r. rekomendowany przez uczonego z Poznania 27-letni ks. Marian
Banaszak zosta³ na Wydziale Teologicznym UJ doktorem teologii w zakresie historii Kocio³a84. O okolicznociach, w jakich to nast¹pi³o, tudzie¿ o relacjach
z bêd¹cym promotorem ks. prof. Tadeuszem Glemm¹, sam zainteresowany nie
omieszka³ obszerniej napisaæ w przywo³anej Autobiografii85, której wydanie drukatolickich, t. VI, s. 232-234; Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnienieñskiej, red. A.W. Miko³ajczak, Gniezno 2011, s. 349. Tak¿e: S. Piech, Doktorzy teologii Uniwersytetu Jagielloñskiego
w latach 1945-1954, „Saeculum Christianum” 5 (1998), nr 1, s. 191 nr 74; K.R. Prokop, Ksi¹dz
Tadeusz Glemma (1895-1958). Profesor i dziekan Wydzia³u Teologicznego, s. 247; Archiwum Naszej Przesz³oci w Krakowie, sygn. 50 (Ks. Franciszek Kryszak, Czernin): list z r. 1946 w sprawie
magisterium [praca magisterska pt. Dzieje miasta Pleszewa, której promotorem by³ ks. prof.
J. Krzemieniecki, natomiast ks. prof. T. Glemma recenzentem]; list z r. 1947 w sprawie doktoratu
na temat biskupa poznañskiego Adama Konarskiego; ocena ks. prof. T. Glemmy (z daty: Kraków,
20 I 1948) pracy doktorskiej F. Kryszaka pt. Adam I Konarski, biskup poznañski (1562-1574).
83
Archiwum Naszej Przesz³oci w Krakowie, sygn. 49 [nr] V (Ks. Józef Nowacki do
ks. Tadeusza Glemmy  Poznañ, 1 II 1953). Zob. równie¿ tam¿e ostatni z zachowanych 12 listów,
z 25 IV 1953 r., który dotyczy jednakowo¿ wy³¹cznie zagadnieñ publikacji naukowych (Ks. Józef
Nowacki do ks. Tadeusza Glemmy  Poznañ, 25 IV 1953).
84
M. Banaszak, Autobiografia, s. 378; J. Mandziuk, Banaszak Marian (1926-1997), s. 45;
K.R. Prokop, Ksi¹dz Tadeusz Glemma (1895-1958). Profesor i dziekan Wydzia³u Teologicznego,
s. 80, 248. Por.: S. Piech, Doktorzy teologii Uniwersytetu Jagielloñskiego w latach 1945-1954,
s. 181, nr 5 (gdzie jako data uzyskania doktoratu widnieje 12 XII 1953).
85
M. Banaszak, Autobiografia, s. 374-381 (rozdz. 21 Ksi¹dz student w Krakowie. Studia hi-
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kiem czyni bezprzedmiotowym rozwodzenie siê na ten temat na kartach obecnej
publikacji. Faktem pozostaje, ¿e czynny przez lata na gruncie krakowskim uczony z Pomorza Nadwilañskiego (dziekan Wydzia³u Teologicznego UJ w okresie
konspiracyjnych studiów kleryka Karola Wojty³y  póniejszego b³. Jana Paw³a II),
którego spuciznê archiwaln¹ wykorzystano do stworzenia niniejszego opracowania, odegra³ trudn¹ do przecenienia rolê w procesie uzyskiwania stopni naukowych przez co najmniej kilku wielkopolskich historyków Kocio³a z minionego
stulecia, wród których niewiele brak³o, aby znalaz³ siê tak¿e póniejszy autor
monumentalnych Dziejów archidiecezji poznañskiej.
SUMMARY
Among Polish Church historians of the past century Fr. Józef Nowacki (1893-1964) holds an
eminent position. His opus vitae is a monumental monograph The History of the Archdiocese of
Poznañ. Another major work in his prolific output is a study titled On the Dignity and Primatial
Prerogatives of the Archbishop of Gniezno, which was originally published in Latin in 1937 (the
Polish translation appeared only in 2008). The latter monograph became the basis of his habilitation
in 1938 at the Faculty of Theology at the Jan Kazimierz University in Lvov.
Previously, however, Nowacki considered habilitation at the Faculty of Theology at
Jagiellonian University. He was encouraged in this resolve by Fr. Tadeusz Glemma, who like
himself came from the diocese of Che³mno (Culm) and attended the same classic high school there.
The article provides an account of those endeavors in the light of the correspondence that passed
between Nowacki and Glemma. This is a detail which has so far been unknown to historians.

Key words
Józef Nowacki (1893-1964)  scientific biography, Faculties of theology in Poland (Cracow,
Lvov), Church historiography, Tadeusz Glemma (1895-1958)

storyczne  doktorat). Przedruk fragmentu [w:] K.R. Prokop, Ksi¹dz Tadeusz Glemma (1895-1958).
Profesor i dziekan Wydzia³u Teologicznego, s. 227-230, nr 6.
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Kontakty literackie Kazimiery I³³akowiczówny
z miêdzywojennym Poznaniem
Kazimiera I³³akowiczównas Literary Contacts with Interwar Poznañ

By³o to w koñcu lata 1920 roku, kiedy MSZ ewakuowano do Poznania. Rosjanie byli tu¿ tu¿ pod Warszaw¹, nocami p³onê³y ³uny, we dnie ci¹gnê³y przez
miasto zbiedzone koniki z ob³adowanymi ponad miarê wozami. W dzieñ i w nocy
w MSZ pakowano i palono, palono i pakowano. Nie mo¿na te¿ by³o d³u¿ej zwlekaæ z zapakowaniem i wywiezieniem dalej na zachód chorego na nerki kolegi.
Jechalimy we troje  chory na noszach  wagonem towarowym w stronê Poznania. Wy³adowano nas wieczorem, na chorego czeka³a ju¿ karetka pogotowia
i wraz z nim zajecha³am do Przemienienia. Siostry gocinnie przyjê³y nosze, wesz³am za nimi do wnêtrza szpitala, gdzie dopiero siostra Melania, asystentka,
zda³a sobie sprawê, ¿e istniejê. Nosze sunê³y ju¿ wraz z wind¹ ku górze, gdy zosta³ymy same: ja z walizeczk¹, siostra Melania z kluczami.
– A pani kto jest?  spyta³a oficjalnie.  Siostra pacjenta? ¯ona?
– Nie  czu³am sama, ¿e odpowied moja nie bêdzie ani wiarygodna, ani
zadowalaj¹ca  ja jestem kole¿ank¹ chorego. Przywioz³am go z Warszawy, bo nie
mia³ tam przy sobie bliskich, a nie mo¿na go by³o przecie zostawiæ.
Oczywicie powiêkszy³am swoj¹ rolê przy tym wywo¿eniu. Boæ to koledzy
wszystko zorganizowali dla chorego, a ja tyle ¿e pojecha³am z nim razem.
– To mo¿e ja poka¿ê przejcie  sugerowa³a siostra  najlepiej wprost na plac
Bernardyñski.
– Jak to na plac, proszê siostry? A gdzie¿ ja po nocy pójdê?
– Tu jest szpital, tu nie mo¿na nocowaæ – mówi³a surowo siostra Melania,
która zreszt¹ a¿ do mierci by³a mi potem oddan¹ przyjació³k¹.
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– Ja, proszê siostry, nigdzie nie pójdê. Nie znam miasta i nie mam gdzie siê
podziaæ.
– Ale tu nie mo¿e pani zostaæ.
– Owszem, mogê. Si¹dê na walizce i przesiedzê do rana. Jak siê rozwidni,
pójdê. Nie wczeniej  i zabra³am siê do ustawiania walizki pod cian¹.
Siostra Melania patrzy³a na mnie przez chwilê zak³opotana, po czym powiedzia³a z rezygnacj¹:
– No, to ostatecznie chod pani.
I zaprowadzi³a mnie do jakiego ambulatorium czy poczekalni, wyda³a pociel, rêcznik i myd³o, a wychodz¹c wyjê³a klucz z zamku, prze³o¿y³a na zewn¹trz
i tam, po tamtej stronie, g³ono go przekrêci³a. By³am zakluczona (jak siê mówi
po poznañsku, nie wiedz¹c, ¿e to rusycyzm), co mi nie przeszkodzi³o spaæ na oba
uszy do rana.
Tak przywita³ mnie Poznañ.
To fragment wspomnienia Pierwsze poznanie Poznania, pochodz¹cego z tomu
Trazymeñski zaj¹c, w którym I³³akowiczówna opisa³a swój pierwszy pobyt w miecie nad Wart¹. Wtedy by³a tu s³u¿bowo, jako urzêdnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w którym pracowa³a w latach 1918-1926. Dziesiêæ lat póniej, w roku
1930, przyby³a ju¿ jako poetka, maj¹ca w swoim dorobku 14 tomów poezji, zaproszona na wieczór autorski przez Ko³o Polonistów Uniwersytetu Poznañskiego.
Naukowa organizacja studentów polonistyki powsta³a w roku 1919, w kilka
zaledwie miesiêcy po powo³aniu do ¿ycia uniwersytetu. Do celów, jakie sobie
wyznaczy³a, nale¿a³o m.in. szerzenie i pog³êbianie wród cz³onków i szerszego
ogó³u wiadomoci z zakresu literatury i kultury polskiej oraz jêzyka polskiego […],
u³atwianie cz³onkom pracy naukowej, literackiej i zawodowego kszta³cenia. By³y
one realizowane m.in. poprzez urz¹dzanie imprez naukowych, artystycznych, okolicznociowych itd; rozpisywanie konkursów na prace naukowe z dziedzin zakrelonych celami Ko³a; urz¹dzanie konkursów na prace literacko-artystyczne1.
Ko³o Polonistów wkrótce sta³o siê wa¿nym orodkiem ¿ycia literackiego
Poznania. Zorganizowa³o m.in. obchody 100. rocznicy wydania Poezji Adama
Mickiewicza, w których uczestniczy³ syn poety  W³adys³aw (2-6 V 1922), akademiê upamiêtniaj¹c¹ 75. rocznicê mierci Juliusza S³owackiego (15 VI 1924),
wieczór ku czci Josepha Conrada (13 VI 1925), uroczystoæ z okazji 25-lecia
pracy naukowej historyka literatury prof. Stanis³awa Dobrzyckiego (8 V 1927).
Kilkakrotnie og³asza³o konkursy i turnieje poetyckie, Karolowi Hubertowi Ro1
Archiwum UAM. Statuty Organizacji Akademickich 1933-1937. Statut Ko³a Polonistów Studentów Uniwersytetu Poznañskiego, sygn. 601/249 k. 210-211.
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stworowskiemu i Emilowi Zegad³owiczowi nada³o cz³onkostwo honorowe. Na
zaproszenia Ko³a wyg³aszali odczyty zarówno miejscowi historycy literatury
i literaci, jak i gocie spoza Poznania, a wród nich Stanis³aw Kolbuszewski, Roman Pollak, Ignacy Chrzanowski, Adam Grzyma³a-Siedlecki, Juliusz Kaden-Bandrowski, Stefan Ko³aczkowski i wielu innych. Podczas licznych wieczorów
poetyckich utwory prezentowali ich autorzy lub aktorzy poznañskich teatrów.
Jak napisano wy¿ej, o wziêcie udzia³u w jednym z takich wieczorów Ko³o
Polonistów poprosi³o autorkê tomu Ikarowe loty, która kilka dni wczeniej zosta³a laureatk¹ nagrody literackiej Wilna. Spotkanie odby³o siê 25 lutego 1930 r.
w Sali XVII Collegium Minus, poprzedzone zapowiedziami w poznañskich
dziennikach2. Ju¿ przed godzin¹ 20.00, na któr¹ wyznaczono pocz¹tek imprezy,
sala by³a wype³niona publicznoci¹, a najliczniejsz¹ grupê stanowili studenci.
W s³owie wprowadzaj¹cym krytyk literacki Jerzy Koller, w zastêpstwie chorego prof. Tadeusza Grabowskiego, scharakteryzowa³ ostatnie 30 lat literatury polskiej, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na twórczoæ Jana Kasprowicza i Leopolda Staffa. W dalszej czêci wyst¹pienia skupi³ siê wy³¹cznie na twórczoci autorki Kolêd
polskiej biedy. Za naczeln¹ cechê jej poezji uzna³ g³êbok¹ religijnoæ, dodaj¹c na
zakoñczenie, ¿e obecnie poetka jest w pe³ni rozkwitu swej pracy literackiej. Po krótkiej przerwie wyst¹pi³a bohaterka wieczoru, która odczyta³a kilka swoich wierszy
z ostatnio wydanych tomów: utwór O biednym bogaczu i o wiêtym ¿niwiarzu ze
zbioru Opowieæ o moskiewskim mêczeñstwie (Warszawa 1927), trzy wiersze
z tomu Z g³êbi serca (Warszawa 1928) – Niebo, G³os ksiêdza Budkiewicza zza grobu, który na s³uchaczach wywar³ ogromne wra¿enie, oraz Swojskoæ i obczyzna,
wiersz Prometeusz z Popio³u i pere³ (Warszawa 1930), a tak¿e utwór Jeziora, opublikowany w tygodniku „Bluszcz” 1929 nr 39 i 40. Na zakoñczenie publicznoæ
zgotowa³a poetce gor¹ce owacje i obdarowa³a wspania³ym bukietem kwiatów.
Sprawozdawca Dziennika Poznañskiego tak opisa³ swoje wra¿enia z tego
wieczoru:
Nies³ychana prostota, brak nawet najl¿ejszego cienia efekciarstwa czy deklamatorstwa, wyeliminowanie ca³kowite elementu estradowego, a przy tym skupienie, powaga i si³a ekspresji uczyni³y z I³³akowiczówny wymarzon¹ wprost t³umaczkê poematów Kazimiery I³³akowiczówny […]. Kazimiera I³³akowiczówna
podbi³a sobie wstêpnym bojem serce Poznania, nawi¹za³a z³ot¹ niæ porozumienia, wieczór jej nale¿a³ do najbardziej udanych, jakie zanotowa³a kronika literacka naszego miasta3.
Zob. Dziennik Poznañski 1930 nr 46, s. 4; Kurier Poznañski 1930 nr 84, s. 6; Nowy
Kurier 1930 nr 42, s. 4, 1930 nr 45, s. 11.
3
J. Koller, Wieczór autorski Kazimiery I³³akowiczówny, Dziennik Poznañski 1930 nr 50, s. 3;
zob. te¿ inne sprawozdania z tego wieczoru: [Konstanty Troczyñski] (tr.), Wieczór autorski Kazimiery I³³akowiczówny, Kurier Poznañski 1930 nr 97, s. 3; Gazeta Zachodnia 1930 nr 48, s. 6.
2
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Zwi¹zek Zawodowy Literatów Polskich (dalej: ZZLP) powsta³ w Poznaniu
8 maja 1921 r. Na prezesa wybrano W³adys³awa Stanis³awa Reymonta, posiadaj¹cego wówczas maj¹tek w Ko³aczkowie pod Wrzeni¹. Wyboru tego dokonano
pod nieobecnoæ pisarza, a nawet bez jego wiedzy i zgody, a – jak ³atwo siê domyleæ – dla podniesienia presti¿u organizacji. Z powodu nieprzyjêcia tej funkcji przez autora Ch³opów, na kolejnego prezesa 12 lipca 1921 r. wybrano Edwarda Ligockiego4, zapomnianego dzi autora tak¿e zapomnianych powieci, jak:
Drogi bezdomnych, Hamlet i Carmen, Kurs na Gibraltar i kilku innych, tomu
poezji W ogrodzie ró¿ oraz wspomnieñ Dialogi z przesz³oci¹. Piêæ miesiêcy
póniej, 19 grudnia 1921 r. walne zgromadzenie przyjê³o jego rezygnacjê z urzêdu z przyczyn, jak to argumentowa³, zawodowych i osobistych. Na tym samym
zebraniu wybrano jego nastêpcê. Zosta³ nim, równie¿ prawie nieznany dzi pisarz, Boles³aw Koreywo5, autor powieci, m.in.: Bez bielma, Czarne na bia³ym,
Za kulisami blichtru, Zezowate sumienie, dwóch tomów humoresek – Groch
o cianê i Takie co. Funkcjê prezesa pe³ni³ do roku 1933.
Za prezesury B. Koreywy Zwi¹zek zorganizowa³ m.in. akademiê Sienkiewiczowsk¹ (5 X 1924), wieczór powiêcony twórczoci Stanis³awa Przybyszewskiego (2 V 1930), trzy turnieje poetyckie (20 II 1922, 17 III 1923, 15 III 1924).
Dziesi¹t¹ rocznicê dzia³alnoci zarz¹d ZZLP postanowi³ uczciæ okolicznociowym wieczorem literacko-artystycznym z udzia³em m.in. Kazimiery I³³akowiczówny i Emila Zegad³owicza. Wys³ano wiêc do poetki zaproszenie, a nastêpnie korespondencyjnie ustalano szczegó³y jej wyst¹pienia6. Jednak przed podjêciem decyzji
o ewentualnym przyjêciu propozycji postanowi³a dociec, kim jest organizator,
i uzyskaæ bli¿sze informacje o uroczystoci, w której mia³a wzi¹æ udzia³. Dlatego
w licie z 17 marca 1931 r., który wys³a³a na rêce Marii Ruszczyñskiej, reprezentuj¹cej ZZLP, postawi³a kilka pytañ: […] jakiego rodzaju instytucj¹ jest Zwi¹zek,
kto [!] s¹ jego cz³onkowie, czy wszyscy bez wyj¹tku literaci w Poznaniu doñ nale¿¹, a jeli nie  to którzy mianowicie. Czy tylko beletryci, czy tak¿e dziennikarze
i uczeni? Dalej  na jaki cel ma siê odbyæ wieczór i czy za biletami p³atnymi, czy
te¿ za zaproszeniami? Jaki program obchodu? Czy i jakie w³adze pañstwowe lub
samorz¹dowe bior¹ w nim udzia³? Kto na obchodzie bêdzie wystêpowa³ (jaki mówca lub recytator czy te¿ autorecytator). W tym samym licie podnios³a te¿ sprawê
bardziej przyziemn¹, choæ równie wa¿n¹: Nieoficjalnie powiem Pani, ¿e moje wystêpy publiczne zawsze s¹ p³atne, np. polonici rok temu zap³acili mi 150 z³otych
za wieczór. Jestem zupe³nie go³a i nie ma mowy o tym, bym mog³a specjalnie przyjechaæ na ten dzieñ, o ile mi siê droga i hotel nie op³ac¹.
4
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. Dzia³ Zbiorów Specjalnych (dalej: BU DZS), Akta
Zwi¹zku Zawodowego Literatów Polskich w Poznaniu z lat 1921-1933, rkps nr 192 III k. 20.
5
Tam¿e, k. 32.
6
Zob. Aneks 2 listy 1-9.
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Poniewa¿ na pytania zawarte w cytowanym licie nie otrzyma³a odpowiedzi,
w nastêpnym z dnia 2 kwietnia 1931 r. powtórzy³a je, dodaj¹c kolejne:
1) Jaki program obchodu (punkt po punkcie, kto, co i w jakiej kolejnoci
mówi lub czyta), 2) czy wystêp jest za zaproszeniami, czy za p³atnymi biletami.
Dodajê do tego pytania: (1) w którym miejscu programu i o której godzinie bêdzie moja kolej, (2) ile minut mam wype³niæ, 3) jakiego charakteru wiersze s¹
po¿¹dane, 4) jaki bêdzie strój prelegentów i autorów  wieczorowy, wizytowy czy
spacerowy, t.j. czy suknia wyciêta bez kapelusza, czy suknia z rêkawami bez kapelusza, czy suknia ew[entualnie] kostium z kapeluszem. Pod tym wzglêdem
obowi¹zuje jednolitoæ.
Powy¿szy list wiadczy, jak poetka traktowa³a powa¿nie spotkania autorskie,
jak¹ wagê przywi¹zywa³a do ich w³aciwej organizacji i strony estetycznej.
W tym przejawia³ siê zarówno jej szacunek do s³uchaczy, ale równie¿ by³ dowodem wysokiej kultury osobistej.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e wszystkie warunki, jakie I³³akowiczówna postawi³a
Zwi¹zkowi, zarówno ekonomiczne oraz organizacyjne (w tym ¿¹danie, by podczas wieczoru jubileuszowego wyst¹pi³a po Emilu Zegad³owiczu, a nie przed
nim, jak pierwotnie zak³ada³ program) zosta³y spe³nione. Dlatego mog³y ukazaæ
siê zapowiedzi prasowe informuj¹ce mieszkañców Poznania o terminie imprezy,
który wyznaczono na 11 kwietnia 1931 r. i o miejscu  Bia³ej Sali Bazaru7.
Tego dnia o godzinie 9.00 Mszê w. z okazji jubileuszu odprawi³ w kociele
Pana Jezusa przy ulicy ¯ydowskiej ks. Nikodem Cieszyñski8. Natomiast o godzinie 20.30 sprawozdaniem z dziesiêcioletniej dzia³alnoci Zwi¹zku, odczytanym przez prezesa B. Koreywê, rozpocz¹³ siê wieczór okolicznociowy. Zebrani
us³yszeli m.in. ubolewanie, ¿e nie stworzono atmosfery literackiej w Poznaniu
takiej, jak¹ ma Kraków, Lwów lub stolica, ¿e nie uda³o siê skupiæ wszystkich literatów mieszkaj¹cych w tym miecie.
Otwieraj¹cy czêæ artystyczn¹ E. Zegad³owicz odczyta³ kilka w³asnych wierszy z najnowszego tomu Nad brzegami zodiaku. Wystêpuj¹ca po nim I³³akowiczówna na wstêpie wyrazi³a swoje sympatie dla Poznania, w którego najbli¿szych
okolicach bardzo lubi spêdzaæ wakacje. Nastêpnie zaprezentowa³a kilka utworów,
opiewaj¹cych wybitnych Polaków. Du¿e wra¿enie na s³uchaczach wywar³ wiersz
List babuleñki w wigiliê. W czêci wokalno-muzycznej wieczoru wyst¹pi³a pianistka Hanna Rudnicka, piewaczka Teodora Becka-Frankiewiczowa, artysta
opery poznañskiej Stanis³aw Roy, piewak estradowy Leon Spychalski. Na uro7
Zob. Dziennik Poznañski 1931 nr 80, s. 4, 1931 nr 82, s. 4, 1931 nr 83, s. 4; Kurier Poznañski 1931 nr 162, s. 3, 1931 nr 163, s. 8, 1931 nr 164, s. 3; Nowy Kurier 1931 nr 81, s. 5.
8
Zapowied tej Mszy w. zob. Nowy Kurier” 1931 nr 81, s. 5, 1931 nr 83, s. 7.
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czystoci obecni byli wojewoda poznañski Roger Raczyñski, prezydent miasta
Cyryl Ratajski, wiceprezydent Miko³aj Kiedacz oraz starosta krajowy Ludwik
Begale.
W sprawozdaniu z wieczoru, znajduj¹cym siê w archiwum ZZLP, czytamy
m.in.: Prawdziw¹ uczt¹ dla zebranych by³y poezje Kazimiery I³³akowiczówny
[…]. Ca³oæ wieczoru wypad³a pod ka¿dym wzglêdem wietnie, wytwarzaj¹c
mi³y, niewymuszony nastrój […]. Sobotni wieczór da³ dowód, ¿e publicznoæ
poznañska ¿ywo interesuje siê literatur¹ i jej sprawami […]9.
Drugi ju¿ wieczór autorski I³³akowiczówny z inicjatywy Ko³a Polonistów
odby³ siê 9 maja 1933 r., i – podobnie jak w roku 1930 – tak¿e w Sali XVII Collegium Minus. W prasowych zapowiedziach zaznaczano, ¿e poetka bêdzie wystêpowaæ bezinteresownie i ¿e ca³y dochód z imprezy przeka¿e Komitetowi Ratowania Bazyliki Wileñskiej. Na ten sam cel przeznaczy te¿ pieni¹dze uzyskane
ze sprzeda¿y du¿ej czêci egzemplarzy swych tomów poetyckich, opatrzonych
autografami10. Wspomniany Komitet zosta³ powo³any przez arcybiskupa wileñskiego Romualda Ja³brzykowskiego po wielkiej powodzi, jaka nawiedzi³a Wilno
wiosn¹ 1931 r., wyrz¹dzaj¹c du¿e zniszczenia m.in. w kociele katedralnym.
Podczas spotkania autorka tomu poetyckiego Po³ów przedstawi³a niepublikowane dot¹d wiersze, które podzieli³a na kilka cykli. Ka¿dy z nich poprzedzi³a
osobistymi wynurzeniami na temat w³asnej poezji. W cyklu pierwszym odczyta³a s³uchaczom utwory, w których powraca³a do swego dzieciñstwa, do litewskiej
przyrody; wród nich znalaz³ siê wiersz Kamienie wileñskie. Na drugi cykl, który poetka nazwa³a cyklem wierszy doranych, z³o¿y³y siê m.in. utwory: Grobowiec Nieznanego ¯o³nierza, M³ody Czerwony Krzy¿ o sobie, Wielki Tydzieñ.
W trzecim, który okreli³a mianem ballad zwyczajnych, zaprezentowa³a m.in.
wiersze: Nasza Stefcia, Biedna Ewcia, Ballada o piewaj¹cym no¿owcu. Czwartym cyklem by³y ballady bohaterskie, wród nich ¯a³osne pieni o Barbarze i Augucie, ¯eligowski i Litwineczka, Kachna Czarniecka. Na cykl ostatni z³o¿y³y siê
wiersze powiêcone Józefowi Pi³sudskiemu. Wiêkszoæ odczytanych wierszy
znalaz³a siê póniej w tomie Ballady bohaterskie, wydanym we Lwowie w roku
1934.

9
BU DZS, Akta Zwi¹zku Zawodowego , rkps 193 IV k. 175; zob. te¿ sprawozdania prasowe: (bar), Nowy Kurier 1931 nr 85, s. 5; [Tadeusz Kraszewski] (tkr.), Wieczór literacko-artystyczny, Kurier Poznañski 1931 nr 166, s. 5; [ten¿e] (tkr.), Orêdownik Wielkopolski 1931 nr
85, s. 3; Wieczór literacko-artystyczny, Dziennik Poznañski 1931 nr 85, s. 4; Goniec Wielkopolski 1931 nr 87, s. 3.
10
I³³akowiczówna bêdzie mówi³a w³asne wiersze, Kurier Poznañski 1933 nr 209, s. 11; [Jerzy Koller] J.K., Kazimiera I³³akowiczówna w Poznaniu, Dziennik Poznañski 1933 nr 105, s. 2;
[ten¿e], Wieczór autorski Kazimiery I³³akowiczówny, Dziennik Poznañski 1933 nr 107, s. 2-3.
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Pe³en zachwytu sprawozdawca Dziennika Poznañskiego o swoich wra¿eniach z imprezy napisa³: Wieczór autorski Kazimiery I³³akowiczówny […] nastrojem swym odbiega³ od innych imprez tego typu. Sprawi³a to sama osoba poetki
i jej zupe³nie swoisty sposób ustosunkowania siê zarówno do wyg³aszanych przez
siebie utworów, jak i do publicznoci s³uchaj¹cej. Stosunek ten cechuje naturalnoæ i prostota […]. I³³akowiczówna przemawia do wype³nionej szczelnie sali jak
do grona najlepszych przyjació³ w swoim prywatnym salonie […]. By³ on [wieczór autorski – JB] now¹ nici¹ serdecznego zrozumienia, jaka nawi¹za³a siê pomiêdzy indywidualnoci¹ twórcz¹ poetki, a wiatem jej odbiorców. Laureatka
wileñska nie nale¿y do ¿adnej grupy, ¿adnej kapliczki literackiej, stoi osobno,
zupe³nie sama, zwi¹zana chyba przyrod¹ swych utworów z ziemi¹ wileñsk¹ […].
Taka jak jest, jest jedn¹ z najsilniejszych i najbardziej widocznych postaci, nie
tylko poezji, ale w ogóle pimiennictwa polskiego wspó³czesnej nam doby11.
Na scenie Teatru Wielkiego 7 czerwca 1934 r. odby³a siê przygotowana przez
zespó³ Teatru Nowego premiera sztuki Fryderyka Schillera Don Karlos, w re¿yserii Ludwika Solskiego, który te¿ kreowa³ postaæ Filipa II. Oprócz niego gocinnie wystêpowali w kilku kolejnych spektaklach Jadwiga Zaklicka w roli królowej El¿biety i Karol Benda w roli tytu³owej. Autork¹ przek³adu dramatu, którego
walory dostrzegli recenzenci sztuki, by³a I³³akowiczówna. Jerzy Herniczek napisa³, ¿e utwór otrzyma³ now¹ i odwiêtn¹ szatê poetyck¹ w polskim przek³adzie12.
Natomiast Jerzy Koller stwierdzi³: Jest to jeden z tych przek³adów, które staj¹ siê
nie tylko przyswojeniem obcego dzie³a naszej literaturze, ale zarazem rzetelnym
wzbogaceniem jej rodzinnego dorobku13. Na przedstawieniu dnia 15 czerwca
obecna by³a autorka przek³adu, która specjalnie w tym celu przyjecha³a do Poznania14.
Pod koniec maja lub na pocz¹tku czerwca 1936 r. autorka Zwierciad³a nocy,
przebywaj¹c prywatnie w jednej z podpoznañskich miejscowoci, odwiedzi³a
uczennice VI Szko³y Wydzia³owej, mieszcz¹cej siê przy ul. Ró¿anej 1. Co by³o
przyczyn¹ wizyty? Ka¿da z klas tej szko³y wybiera³a dla siebie patrona sporód
¿yj¹cych znanych osób  artystów, pisarzy, polityków. Uczennice jednej z nich
wybra³y I³³akowiczównê i z nimi w³anie chcia³a siê spotkaæ. Po serdecznym powitaniu w sposób zdumiewaj¹co prosty potrafi³a z punktu prze³amaæ barierê
skrêpowania i obcoci, jaka zrazu musia³a stan¹æ pomiêdzy s³awn¹ poetk¹
J. Koller, Kazimiera I³³akowiczówna (Na marginesach programu wieczoru autorskiego poetki), Dziennik Poznañski 1933 nr 109, s. 2-3; zob. te¿ inne sprawozdania z tego wieczoru: Iks,
Nowy Kurier 1933 nr 108, s. 9; [T. Kraszewski] (t.kr.), Wieczór autorski K. I³³akowiczówny, Kurier Poznañski 1933 nr 215, s. 10. Autor tego ostatniego sprawozdania zby³ milczeniem informacjê o odczytaniu przez poetkê wierszy o J. Pi³sudskim.
12
[J. Herniczek] J.H., Teatry, Kurier Poznañski 1934 nr 253, s. 11.
13
J. Koller, Wieczory teatralne, Dziennik Poznañski 1934 nr 130, s. 2-3.
14
P. I³³akowiczówna, Dziennik Poznañski 1934 nr 135, s. 8.
11
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a m³odymi panienkami, znaj¹cymi j¹ jedynie z wizerunków i tych wierszy, których uczy³y siê na pamiêæ. Atmosfera by³a pozbawiona wszelkiej sztywnoci, oficjalnoci, a jednak czu³o siê, ¿e dla obu stron jest to chwila osobliwa, o której
bêdzie siê myla³o a pamiêta³o zawsze15. Po wspólnej fotografii poetka wyg³osi³a
dla starszych klas odczyt pt. Marsza³ek Józef Pi³sudski, ilustrowany w³asnymi
utworami.
Wspomniany ju¿ prezes B. Koreywo w wyniku konfliktowej sytuacji
w Zwi¹zku z³o¿y³ wraz z ca³ym zarz¹dem rezygnacjê 14 padziernika 1933 r. Na
tym samym zebraniu funkcjê prezesa powierzono profesorowi Tadeuszowi Grabowskiemu16. By³a to tylko prezesura przejciowa, gdy¿ ju¿ dwa miesi¹ce póniej, 16 grudnia 1933 r., kierowanie Zwi¹zkiem nadzwyczajne zebranie przekaza³o Zenonowi Kosidowskiemu17. By³y wspó³redaktor czasopisma Zdrój, autor
tomiku poezji Szalony ³owca (Poznañ 1922), zbioru szkiców Fakty i z³udy (Poznañ 1931) oraz pracy Artystyczne s³uchowiska radiowe (Poznañ 1928), zajmowa³ stanowisko kierownika programowego w Radiu Poznañskim (od 1934 dyrektora Rozg³oni Poznañskiej Polskiego Radia), by³ ostatnim redaktorem
wydawanego w Poznaniu w latach 1927-1931 czasopisma Tydzieñ Radiowy.
Do najwiêkszych osi¹gniêæ organizacyjnych Z. Kosidowskiego jako prezesa
ZZLP mo¿na zaliczyæ utworzenie Zrzeszenia Zwi¹zków Artystycznych i Kulturalnych Poznania, którego inauguracja dzia³alnoci po³¹czona z uroczystym
otwarciem po remoncie Pa³acu Dzia³yñskich, odby³a siê tam¿e 18 padziernika
1934 r., z udzia³em m.in. bp. Walentego Dymka, ministra wyznañ religijnych
i owiecenia publicznego Wac³awa Jêdrzejewicza oraz prezesa Polskiej Akademii Literatury Wac³awa Sieroszewskiego18.
Jego zas³ug¹ by³o te¿ reaktywowanie czwartków literackich, które z przerwami odbywa³y siê w Pa³acu Dzia³yñskich od lat 40. XIX w. do roku 1901.
Pierwszy, ze wznowionego cyklu czwartek literacko-artystyczny, na którym
naczelnik Wydzia³u Kultury i Sztuki Zarz¹du Miejskiego Zygmunt Zaleski wyg³osi³ odczyt pt. Poznañskie zagadnienia kulturalne, odby³ siê 25 padziernika
1934 r.19 Odt¹d, z przerwami wakacyjnymi, niemal co tydzieñ w Pa³acu Dzia³yñJ. Koller, Poetka w murach szko³y, Dziennik Poznañski 1936 nr 129, s. 2.
Konsolidacja zawodowego ruchu literackiego w Poznaniu, Dziennik Poznañski 1933 nr
253, s. 3; Nowy Kurier 1933 nr 240, s. 11; Nowy zarz¹d Zwi¹zku Zawodowego Literatów Polskich, Dziennik Poznañski 1933 nr 239, s. 4.
17
Nowy zarz¹d Zwi¹zku Literatów, Dziennik Poznañski 1933 nr 291, s. 4; Ze Zwi¹zku Zawodowego Literatów Polskich w Poznaniu, Dziennik Poznañski 1933 nr 292, s. 2-3; Nowy zarz¹d Zwi¹zku Zawod[owego] Literatów Polskich w Poznaniu, „Nowy Kurier” 1933 nr 293, s. 9.
18
Zob. sprawozdania z inauguracji dzia³alnoci Zrzeszenia: J. Koller, Otwarcie przybytku sztuki wielkopolskiej, Dziennik Poznañski 1934 nr 241, s. 1-2; „Nowy Kurier” 1934 nr 241, s. 7.
19
Zob.: Pierwszy czwartek literacko-artystyczny, Dziennik Poznañski 1934 nr 247, s. 4; Poznañskie zagadnienia kulturalne, Kurier Poznañski 1934 nr 489, s. 2.
15

16
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skich odbywa³y siê kolejne spotkania czwartkowe. Ich goæmi byli m.in.: Karol
Irzykowski (trzykrotnie), Maria Kasprowiczowa, Kazimierz Wierzyñski, Henryk
U³aszyn, Leon Chwistek, Melchior Wañkowicz, ks. Jan Urban (dwukrotnie),
W³adys³aw Tatarkiewicz, Roman Ingarden, Maria D¹browska, Kazimierz Ajdukiewicz, Wac³aw Borowy, Tymon Terlecki, Kazimierz Czachowski, Wojciech
Kossak, Julian Krzy¿anowski, Wilam Horzyca, Tibor Csorba, ks. Augustyn Jakubisiak, Czes³aw Mi³osz, Feliks Nowowiejski. Ostatni, 135. czwartek literacko-artystyczny, odby³ siê 29 czerwca 1939 r., a jego gociem by³ Wiktor Budzyñski, wspó³twórca Weso³ej Lwowskiej Fali. Nawet ten fragmentaryczny wykaz
prelegentów wiadczy o ró¿norodnoci tematycznej spotkañ, ale tak¿e o ich wysokim poziomie.
Niecodzienny charakter mia³ wieczór, który odby³ siê 10 marca 1938 r. Nie
tylko dlatego, ¿e by³ to setny czwartek, na którym Ferdynand Goetel odczyta³
fragment swojej niedrukowanej jeszcze powieci, ale zwi¹zany by³ te¿ z po¿egnaniem Z. Kosidowskiego, który wyje¿d¿a³ do Warszawy, by tam obj¹æ stanowisko wicedyrektora programowego Polskiego Radia20.
Podczas walnego zebrania Zwi¹zku 21 marca 1938 r. funkcjê prezesa powierzono Stanis³awowi Wasylewskiemu21, autorowi licznych tomów szkiców powiêconych historii i kulturze, m.in. Na dworze króla Stasia (Lwów, Kraków
1919), Romans prababki (Lwów, Poznañ 1920), zbiorów opowiadañ, m.in. Pod
urokiem zawiatów (Poznañ 1923), wspomnieñ, m.in. Niezapisany stan s³u¿by
(Warszawa 1937). Wasylewski kontynuowa³ dzia³alnoæ ZZLP zapocz¹tkowan¹
przez swego poprzednika, w tym tak¿e cykl czwartków literacko-artystycznych.
O udzia³ w jednym z wieczorów organizatorzy zwrócili siê do autorki tomu
Trzy struny na pocz¹tku roku 1935, o czym wiadczy treæ jej listu z 25 marca
tego¿ roku, prawdopodobnie do prezesa ZZLP, w którym informuje, ¿e nie widzi
mo¿liwoci przyjazdu do Poznania w najbli¿szym czasie. W zwi¹zku z tym 23
marca 1937 r. Zwi¹zek wys³a³ do poetki kolejny list, proponuj¹c jesienny termin
wieczoru autorskiego22, ale w licie z 3 lipca I³³akowiczówna odpowiedzia³a, ¿e
nie mo¿e podaæ ¿adnego terminu z powodu planowanego w tym czasie d³u¿szego wyjazdu za granicê. Niezajête jeszcze terminy wieczorów od lutego do maja
1939 r. wskaza³ zarz¹d Zwi¹zku w licie z 17 listopada 1938 r. Ostatecznie poetka wybra³a na swój wieczór poetycki w Pa³acu Dzia³yñskich dzieñ 23 lutego
1939 r., o czym poinformowa³a telegraficznie 10 lutego.
J. Koller, Dwie uroczystoci, Dziennik Poznañski 1938 nr 61, s. 7.
[T. Kraszewski] (tk), Ze Zwi¹zku Zaw[odowego] Literatów w Poznaniu, Kurier Poznañski
1938 nr 133, s. 5; Stanis³aw Wasylewski prezesem Zawodowego Zwi¹zku Literatów, Dziennik Poznañski 1938 nr 67, s. 4.
22
Tego listu nie uda³o siê odnaleæ; informacjê o nim zaczerpn¹³em z: A. Rogalski, Wspomnienia i przypomnienia, Poznañ 1987 s. 90.
20

21
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Odt¹d korespondencyjnie ustalano sprawy organizacyjne spotkania. W licie
z 18 lutego prosi³a, by w przeddzieñ imprezy mog³a z osob¹ odpowiedzialn¹ za
stronê techniczn¹ wieczoru obejrzeæ salê, bêd¹c¹ miejscem spotkania autorskiego. Po raz kolejny poetka da³a wyraz swemu profesjonalnemu podejciu do tego
rodzaju imprez. W tym samym licie wyrazi³a wzruszenie spowodowane zaproszeniem jej w tym czasie, kiedy jest bardzo publicznie atakowana23.
Przy wype³nionej sali, i to osobami nale¿¹cymi do skrajnie przeciwnych obozów politycznych, napisa³ J. Koller, z udzia³em przedstawicieli magistratu, wojska, rodowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich, rozpocz¹³ siê 126.
czwartek literacko-artystyczny, którego gociem by³a I³³akowiczówna, powitana
przez s³uchaczy gromkimi oklaskami. Za przyjêcie zaproszenia Marta Reszczyñska podziêkowa³a jej w imieniu ZZLP.
Poetka odczyta³a wzruszaj¹ce wiersze, powiêcone emigracji polskiej i parê
utworów na mieræ Komendanta Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Utwory te nacechowane podnios³¹ nut¹ patriotyczn¹ i najszczerszym bólem najprostsz¹ drog¹ dotar³y do serc s³uchaczy  pisa³ w sprawozdaniu cytowany ju¿ J. Koller.
Poetka nie tylko czyta³a swoje utwory, ale równoczenie dokonywa³a ich analizy. Mówi¹c szerzej o w³asnej twórczoci, stwierdzi³a, ¿e dzieli j¹ na artystyczn¹,
u¿ytkow¹, okolicznociow¹ i aktualn¹. S³uchacze podziêkowali I³³akowiczównie
d³ugotrwa³ymi oklaskami i wrêczyli bukiet kwiatów24. By³ to ostatni przed wybuchem wojny „literacki” pobyt autorki S³owika litewskiego.
Jaka by³a recepcja twórczoci I³³akowiczówny w Poznaniu w latach 1919-1939? Na podstawie not prasowych mo¿emy stwierdziæ, ¿e jej poezje by³y recytowane podczas trzech imprez poetyckich. Na zorganizowanym przez Ko³o Polonistów wieczorze wspó³czesnej poezji polskiej 28 maja 1927 r. m.in. wiersze
autorki mierci Feniksa recytowa³ aktor wystêpuj¹cy wówczas w poznañskim
Teatrze Nowym Janusz Warnecki25, a Iza Nowakowska w cyklicznym ¯ywym
Dzienniku w kawiarni Dobskiego 21 lutego 1930 r.26 Podczas popo³udnia wielkoczwartkowego powiêconego muzyce i poezji religijnej 24 marca 1932 r. poezje m.in. I³³akowiczówny prezentowa³ aktor poznañskiego Teatru Polskiego Jerzy Pichelski27.
Nie tylko recytowano poezje autorki Czarodziejskich zwierciade³ek, mówiono tak¿e o jej twórczoci. Dnia 22 marca 1930 r. publicysta i krytyk literacki Jan
Powodem ataków by³o opublikowanie przez poetkê ksi¹¿ki wspomnieniowej cie¿ka obok
drogi, powiêconej osobie J. Pi³sudskiego.
24
Sprawozdania z wieczoru autorskiego zob.: J. Koller, Kazimiera I³³akowiczówna w Poznaniu, Dziennik Poznañski 1939 nr 47, s. 9; [Tadeusz Kraszewski] (tk), Wieczór K. I³³akowiczówny, Kurier Poznañski 1939 nr 91, s. 14; K. Troczyñski, Nowy Kurier 1939 nr 46, s. 10.
25
Zob. Przegl¹d Poranny” 1927 nr 122, s. 3.
26
Zob. „Gazeta Zachodnia” 1930 nr 46, s. 4.
27
Zob. „Nowy Kurier” 1932 nr 72, s. 9.
23
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Emil Skiwski mia³ w Radiu Poznañskim 20-minutow¹ pogadankê pt. O twórczoci Kazimiery I³³akowiczówny. Z inicjatywy Poznañskiego Ko³a Towarzystwa
Literackiego im. Adama Mickiewicza 11 marca 1932 r. historyk literatury Stanis³aw Kolbuszewski wyg³osi³ odczyt pt. Kazimiera I³³akowiczówna28. Z kolei 22
stycznia 1938 r. w ramach Powszechnych Wyk³adów Uniwersyteckich profesor
Tadeusz Grabowski, mówi¹c o Wspó³czesnych autorkach polskich, nawi¹za³
m.in. do twórczoci Marii Kuncewiczowej, Ewy Szelburg-Zarembiny, Zofii Na³kowskiej, Marii D¹browskiej oraz Maryli Wolskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i K. I³³akowiczówny29. Na 95. czwartku literacko-artystycznym 3 lutego 1938 r. historyk literatury i krytyk literacki Karol Wiktor Zawodziñski, snuj¹c
rozwa¿ania O wspó³czesnej poezji polskiej, analizowa³ twórczoæ m.in. Józefa
£obodowskiego, Leopolda Staffa, Antoniego S³onimskiego, Kazimierza Wierzyñskiego oraz I³³akowiczówny30.
Przedstawione wy¿ej formy obecnoci poezji autorki P³acz¹cego ptaka
w Poznaniu w latach miêdzywojennych mia³y charakter, który mo¿na nazwaæ
ulotnym, ale by³y te¿ i inne.
Sporód 21 tomów twórczoci poetki, opublikowanych w interesuj¹cych nas
latach, wiêkszoæ ukaza³a siê g³ównie w Warszawie, a tylko Czarodziejskie zwierciade³ka zosta³y wydane w Poznaniu przez Ksiêgarniê w. Wojciecha w roku
1928 (drugie wydanie rok póniej w tej samej oficynie). Jej utwory by³y drukowane na ³amach kilku poznañskich czasopism. Najwiêcej, 22 wiersze, opublikowa³ Dziennik Poznañski, 16  Têcza, 2  Nowy Kurier i po 1 wierszu
Zdrój, Przegl¹d Owiatowy, Rolnik Wielkopolski, Nasze ¯ycie, Ilustracja Polska. Zwraca uwagê nieobecnoæ utworów poetki w poczytnym Kurierze Poznañskim. Dziennik ten zatrudnia³ znakomitych, utalentowanych dziennikarzy, w tym m.in. publicystê, krytyka literackiego i teatralnego Witolda
Noskowskiego, który kierowa³ dzia³em kultury i sztuki. Poniewa¿ dziennik ten
reprezentowa³ myl ideow¹ Stronnictwa Narodowego, autorka Wierszy o Marsza³ku Pi³sudskim by³a mu daleka ideowo. Wrêcz przeciwnie przedstawia³a siê sprawa Dziennika Poznañskiego, którego dzia³em kultury kierowali kolejno krytyk literacki i teatralny J. Koller oraz poetka Jadwiga Popowska. Pismo, szczególnie po maju 1926 r., mia³o zdecydowany charakter antyendecki i prorz¹dowy.
Tak¿e „Przewodnik Katolicki”, wydawany przez Ksiêgarniê w. Wojciecha, nie
drukowa³ utworów I³³akowiczówny, podczas gdy Têcza”, równie¿ tam wychodz¹ca, zamieci³a ich 16.

Zob. Odczyt o I³³akowiczównie, Dziennik Poznañski 1932 nr 58, s. 4; W naukowym Poznaniu, Kurier Poznañski 1932 nr 116, s. 8.
29
Zob. (j.r.), Wspó³czesne autorki polskie, Kurier Poznañski 1938 nr 36, s. 7.
30
W. Binek, „Nowy Kurier” 1938 nr 29, s. 12.
28
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Recenzje ksi¹¿ek poetki oraz szersze omówienia jej twórczoci by³y publikowane w Kurierze Poznañskim (9 razy), Dzienniku Poznañskim (6), Têczy (4), ¯yciu Literackim i Kulturze (po 2). Autorami ich byli m.in.: publicysta i krytyk Zygmunt Wasilewski (6), J. Koller (4), prozaik i publicysta Józef
Kisielewski oraz poeta i satyryk Artur Maria Swinarski (po 3). W zdecydowanej
wiêkszoci by³y to rzeczowe, merytoryczne oceny twórczoci, pisane bez emocji. Na tym tle wyró¿nia³y siê pisane niewybrednym jêzykiem opinie A.M. Swinarskiego, który np. na ³amach Kuriera Poznañskiego (1934 nr 77) poezjê I³³akowiczówny dla dzieci nazwa³ poezj¹ przeznaczon¹ dla ma³ych kretynów, ostrej
krytyce podda³ przek³ad Don Karlosa F. Schillera. Zakoñczy³ za s³owami: Dzi
talent Marii [Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej – JB] doszed³ do tak zawrotnych
szczytów, jakich nasza poezja, nie tylko kobieca, dotychczas bodaj nie osi¹gnê³a
– a talent Kazimiery jako maleje i wojskowieje. Szkoda baby! W „Dzienniku
Poznañskim ukaza³y siê te¿ cztery wywiady z poetk¹, które przeprowadzili
J. Popowska, Kazimierz Pluciñski (pod pseudonimem Szymon Pigwa), redaktor
ukrywaj¹cy siê pod kryptonimem E.N. oraz Stanis³aw Cat-Mackiewicz. Ten
ostatni wywiad by³ przedrukiem z wileñskiego S³owa.
Warto jeszcze dodaæ, ¿e I³³akowiczówna czêsto bywa³a prywatnie w Poznaniu i jego okolicach, m.in. w Wierzenicy, goci³a u Kajetanostwa Morawskich
w Jurkowie31. Profesor Andrzej Kwilecki wspomina, ¿e poetka wielokrotnie przyje¿d¿a³a do Kwilcza na kilkudniowe czy nawet d³u¿sze pobyty. Przyjani³a siê
bowiem z jego matk¹  Zofi¹ z Ka³uskich Kwileck¹. Podczas ostatniego tam pobytu, prawdopodobnie w 1939 r., podarowa³a mu, wówczas 10-letniemu ch³opcu, mêski zegarek kieszonkowy. Cieszy³ siê nim przez ca³¹ okupacjê, któr¹ prze¿y³ w Iwoniczu Zdroju, ale w czasie ewakuacji tego miasteczka zabra³ mu go
niemiecki ¿o³nierz.
W roku 1947, po latach wojennej tu³aczki, nie mog¹c osiedliæ siê w Warszawie, gdzie spêdzi³a wiele lat, poetka zamieszka³a w Poznaniu, w którym dobieg³o koñca jej ¿ycie.
31
O pobytach poetki w Jurkowie zob.: A. Kwilecki, Ziemiañstwo wielkopolskie, Warszawa
1998, s. 299.
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ANEKS 1
Recepcja twórczoci Kazimiery I³³akowiczówny w prasie poznañskiej
w latach 1919-1939

TWÓRCZOÆ
Ka¿dy utwór w poni¿szym zestawieniu zosta³ opatrzony tytu³em, pod którym wystêpuje
w edycji Poezje zebrane, t. 1-4, oprac. Jacek Biesiada i Aleksandra ¯u³awska-W³oszczyñska, Toruñ 1998. Je¿eli utwór by³ w czasopimie opatrzony innym tytu³em, wówczas zosta³ on podany w nawiasie graniastym, poprzedzony formu³¹ tu druk pt. Je¿eli utwór nosi
taki sam tytu³, jak inny wiersz poetki, wówczas dla jego identyfikacji dodano w nawiasie
okr¹g³ym incipit. Z wyj¹tkiem dwóch tekstów, którym zosta³a dodana adnotacja wyjaniaj¹ca, wszystkie pozosta³e s¹ utworami poetyckimi.
1919. Niewolnica. „Zdrój” 1919 t. 6 nr 3-4 s. 75-80.
1922. Latawiczki [tu druk pt. Na niegu]. Stworki [tu druk pt. Duszki]. Tanecznice [tu
druk pt. Taniec]. „Praca” 1922 nr 9 s. 2-3.
1924. Gwiazdka [tu druk pt. wiêta]. Ko³ysanka Krzysi. Ko³ysanka Lalki. Praca 1924
nr 7 s. 5.
1928. Maria. Têcza 1928 z. 49 s. 4. – Mowa lipy. Zanim… „Têcza 1928 z. 45 s. 14. –
Sylwetka. Têcza 1928 z. 26 s. 4. – Wiersz na czeæ Matki Boskiej Czêstochowskiej
[tu druk pt. Matka Boska Czêstochowska]. „Przegl¹d Owiatowy 1928 nr 11 s. 315.
1929. Jesienne preludia. „Dziennik Poznañski 1929 nr 253 s. 6. – Mg³y i s³owik. Moje
rzeki. Ob³êd. Rozczarowanie. Wiedma. Dziennik Poznañski 1929 nr 117 s. 9. – Mi³oæ (Urzeka mnie znowu wieczór ). Têcza 1929 z. 35 s. 11. – Nagana wiernoci.
Têcza 1929 z. 15 s. 11. – Pieni przedwi¹teczne. Dziennik Poznañski 1929 nr 298
dodatek s. V. – W przeddzieñ. Têcza 1929 z. 6 s. 4.
1930. Lament (Zawia³ ciê zmierzch ). Têcza 1930 z. 48 s. 16. – Mowa pos¹gu.
Dziennik Poznañski 1930 nr 75 s. 6.
1931. Wiersz zaduszny. Têcza 1931 z. 45 s. 4.
1932. Pieñ o domu. Dziennik Poznañski 1932 nr 185 s. 7. – ¯eligowski i Litwineczka.
Têcza 1932 z. 1 s. 44-45.
1933. Grobowiec Nieznanego ¯o³nierza. Dziennik Poznañski 1933 nr 107 s. 7. – Konduktor (Konduktor Czech siê nie gniewa ). mieræ na Szumawie. W podró¿y. Têcza 1933 z. 11 s. 48-49. – Szare morze [tu druk pt. Ryby i ludzie]. Dziennik Poznañski 1933 nr 1 s. 9.
1934. Chorwatki [tu druk pt. W Kroacji]. Têcza 1934 z. 9 s. 42. – List z urlopu (Baden
bei Wien  sierpieñ). Dziennik Poznañski 1934 nr 193 s. 2-3 [proza]. – [Przek³ad:]
Friedrich Schiller: Don Karlos [fragment]. Dziennik Poznañski 1934 nr 135 s. 2-3.
1935. Co dzieci wiedz¹. Kolêda lotnicza. Kolêda pierwsza [tu druk pt. Kolêda]. Dziennik Poznañski 1935 nr 298 dodatek s. IV. – Ho³d ociemnia³ych. Jab³oneczka. Leci
licie z drzewa. Pielgrzymka kulawego. Z wieñcem chwa³y. Zas³ugi. Dziennik Po-
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znañski 1935 nr 260 s. 2-3. – M³ody Czerwony Krzy¿ o sobie. Têcza 1935 nr 10
s. 47-48. – Opowieæ o moskiewskim mêczeñstwie [fragment]. Têcza 1935 nr 2
s. 42. – Zas³ugi. Rolnik Wielkopolski” 1935 nr 92 s. 5. – Zwyciêstwo [tu druk pt.
Nios¹cemu brzemiê odj¹³ z ramion ]. Nasze ¯ycie 1935 nr 24 [5] s. 1-2. – Zwyciêstwo [tu druk pt. Nios¹cemu brzemiê odj¹³ z ramion ]. Nowy Kurier 1935
nr 116 s. 1.
1936. Kolêda (Bieda u nas w domu ). Nowy Kurier 1936 nr 300 Dodatek wi¹teczny
s. 13. – Mowa pos¹gu. Dziennik Poznañski 1936 nr 66 s. 1.
1937. Opowieæ ma³¿onki wiêtego Aleksego. [W ks.:] Stefan Vrtel-Wierczyñski: Staropolska legenda o w. Aleksym na porównawczym tle literatur s³owiañskich, Poznañ
1937 s. 248-251. – Twój, Bo¿e, dech nad nasz¹ ci¿b¹ swarliw¹… „Dziennik Poznañski 1937 nr 157 s. 2.
1938. Kolêda Marianny. Ilustracja Polska 1938 nr 52 s. 1398.
1939. Zasypany pio³unem lad. Dziennik Poznañski 1939 nr 45 s. 7.

OPRACOWANIA
1926. Wasilewski Zygmunt: Poezja I³³akowiczówny. Kurier Poznañski 1926 nr 594
s. 24.
1927. Przegl¹d Poranny 1927 nr 122 s. 3 [sprawozdanie z Wieczoru Wspó³czesnej Poezji Polskiej, na którym Janusz Warnecki recytowa³ m.in. wiersze K. I³³akowiczówny,
28 V 1927].
1928. Wasilewski Zygmunt: Poezje I³³akowiczówny. Kurier Poznañski 1928 nr 318 s. 8.
1929. Wasilewski Zygmunt: Ksiê¿ycowa ksiê¿niczka. Têcza 1929 z. 6 s. 3-4.
1930. „Gazeta Zachodnia” 1930 nr 46 s. 4 [sprawozdanie z ¯ywego Dziennika, na którym Iza Nowakowska recytowa³a m.in. wiersze K. I³³akowiczówny, 21 II 1930]. –
J.M.: Wspó³pracowniczka „Gazety Zachodniej” rozmawia z Kazimier¹ I³³akowiczówn¹. „Gazeta Zachodnia” 1930 nr 48 s. 6. – [Kisielewski Józef] j.k.: I³³akowiczówna
otrzyma³a nagrodê literack¹ Wilna. Têcza 1930 z. 7 s. 16. – Koller Jerzy: Laureatka
Wilna. Na marginesie poezji Kazimiery I³³akowiczówny. Dziennik Poznañski 1930
nr 32 s. 6.  Wieczór autorski (25 II 1930). [Zapowiedzi:] Kazimiera I³³akowiczówna.
Dziennik Poznañski 1930 nr 46 s. 4; Wieczór autorski K. I³³akowiczówny. Kurier
Poznañski 1930 nr 84 s. 6; Nowy Kurier 1930 nr 42 s. 4, nr 45 s. 11. – [Sprawozdania:] Koller Jerzy: Wieczór autorski Kazimiery I³³akowiczówny. Dziennik Poznañski
1930 nr 50 s. 3; Laureatka nagrody literackiej m. Wilna w Poznaniu. Kazimiera I³³akowiczówna owacyjnie przyjêta przez spo³eczeñstwo miasta. „Gazeta Zachodnia”
1930 nr 48 s. 6; [Troczyñski Konstanty] (tr.): „Wieczór autorski” K. I³³akowiczówny.
Kurier Poznañski 1930 nr 97 s. 3; – [Fotografia z imprezy]. „Wielkopolska Ilustracja” 1930 nr 23 s. 2.
1931. [Pollak Roman] P.: I³³akowiczówna po w³osku. Kurier Poznañski 1931 nr 440
s. 8 [o przet³umaczeniu Opowieci o moskiewskim mêczeñstwie przez Mariê Bersano]. 
Sprawozdania z wieczoru literacko-artystycznego z okazji 10-lecia ZZLP z udzia³em
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m.in. K. I³³akowiczówny (11 IV 1931). (b.a.): Wieczór literacko-artystyczny. „Dziennik Poznañski 1931 nr 85 s. 4; (bar). „Nowy Kurier” 1931 nr 85 s. 5; [Kraszewski
Tadeusz] (tkr): Wieczór literacko-artystyczny. Kurier Poznañski 1931 nr 166 s. 5.
1932. Nowy Kurier 1932 nr 72 s. 9 [sprawozdanie z wielkoczwartkowego popo³udnia
muzyki i poezji religijnej, na którym recytowano m.in. poezje K. I³³akowiczówny, 24
III 1932].  Odczyt Stanis³awa Kolbuszewskiego pt. Kazimiera I³³akowiczówna (11 III
1932). Odczyt o I³³akowiczównie. Dziennik Poznañski 1932 nr 58 s. 4; W naukowym Poznaniu. Kurier Poznañski 1932 nr 116 s. 8.
1933. Glinka Stefan: Praca zarobkowa literatów. Rozmowy z pisarzami. Têcza 1933
z. 5 s. 25-27 [wywiad m.in. z K. I³³akowiczówn¹].  Strug i I³³akowiczówna nie chc¹
wejæ do [Polskiej] Akademii [Literatury]. „Dziennik Poznañski 1933 nr 246 s. 3. 
(w): List Kazimiery I³³akowiczówny. Kurier Poznañski 1933 nr 496 s. 1 [nota o licie poetki do komisji organizacyjnej Polskiej Akademii Literatury , w którym informuje o nieprzyjêciu cz³onkostwa].  Wieczór autorski (9 V 1933). [Zapowiedzi:] I³³akowiczówna bêdzie mówi³a w³asne poezje. Kurier Poznañski 1933 nr 209 s. 11;
[Koller Jerzy] J.K.: Kazimiera I³³akowiczówna w Poznaniu. Dziennik Poznañski
1933 nr 105 s. 2; [Koller Jerzy] J.K.: Wieczór autorski Kazimiery I³³akowiczówny.
Dziennik Poznañski 1933 nr 107 s. 2-3. – [Sprawozdania:] Iks.: I³³akowiczówna
mówi Wieczór autorski na cele ratowania bazyliki wileñskiej. „Nowy Kurier” 1933
nr 108 s. 9; Koller Jerzy: Kazimiera I³³akowiczówna. Na marginesach programu
wieczoru autorskiego. Dziennik Poznañski 1933 nr 109 s. 2-3; [Kraszewski Tadeusz] (t.kr.): Wieczór autorski K. I³³akowiczówny. „Kurier Poznañski 1933 nr 215
s. 10.
1934. Dro¿d¿ówna Irena: Polska literatura wspó³czesna. G³os 1934 nr 11 s. 7 [m.in.
o twórczoci K. I³³akowiczówny]. – [Herniczek Jerzy] J.H.: Teatry. Kurier Poznañski 1934 nr 253 s. 11; Koller Jerzy: Wieczory teatralne. Dziennik Poznañski 1934
nr 130 s. 2-3 [recenzje przedstawienia Don Karlosa F. Schillera w Teatrze Wielkim;
m.in. ocena przek³adu dokonanego przez K. I³³akowiczównê].  Kolbuszewski Stanis³aw: Samotnoæ I³³akowiczówny. ¯ycie Literackie 1934 nr 4 s. 11.  [Mackiewicz
Stanis³aw] Cat: Wywiad z I³³akowiczówn¹. Dziennik Poznañski 1934 nr 60 s. 2
[przedruk z wileñskiego S³owa]. P. I³³akowiczówna. Dziennik Poznañski 1934 nr
135 s. 8 [nota o przybyciu do Poznania w celu obejrzenia w Teatrze Wielkim przedstawienia F. Schillera Don Karlos]. – Swinarski Artur Maria: Przez kwiatek  (Rzecz
o ¿yciu mi³osnym i poezji kretynów). Kurier Poznañski 1934 nr 77 s. 12-13 [krytyka poezji K. I³³akowiczówny]. – Swinarski Artur Maria: „Sine ira et studio…”. „Kurier Poznañski 1934 nr 156 s. 12 [krytyka twórczoci K. I³³akowiczówny].  Swinarski Artur Maria: „Szklane domy”. Kurier Poznañski 1934 nr 181 s. 3 [polemika
z artyku³em Janiny Strzeleckiej zamieszczonym na ³amach tygodnika Pion, w którym skrytykowa³a wypowiedzi A.M. Swinarskiego dotycz¹ce K. I³³akowiczówny]. 
(zw): I³³akowiczówna w Wilnie. Kurier Poznañski 1934 nr 103 s. 8 [nota o wieczorze autorskim].
1935. (o): Wiersz I³³akowiczówny o Litwie w prasie litewskiej. Dziennik Poznañski
1935 nr 42 s. 3 [o opublikowaniu przek³adu wiersza w czasopimie litewskim Lietuvos Aidas; tytu³u wiersza nie podano].  Proces poetki z publicystk¹. Dziennik Poznañski 1935 nr 92 s. 3 [o wyst¹pieniu s¹dowym K. I³³akowiczówny przeciwko Her-

286

JACEK BIESIADA

minii Naglerowej, która w tygodniku Pion polemizowa³a z wymow¹ wiersza Do
chrzecijan]. – Przyznanie Pañstwowej Nagrody Literackiej. (b.): Kazimiera I³³akowiczówna laureatka Pañstwowej Nagrody Literackiej. „Nowy Kurier” 1935 nr 9 s. 4;
„Ilustracja Polska” 1935 nr 3 s. 46 [nota o przyznaniu nagrody]; I³³akowiczówna laureatk¹ Pañstwowej Nagrody Literackiej. „Nowy Kurier” 1935 nr 7 s. 2; Kiewnarska
Jadwiga: Poetka laureatk¹ pañstwowej nagrody. „Dziennik Poznañski 1935 nr 11
s. 2; Orlêta 1934/35 nr 4 s. 52 [nota o przyznaniu nagrody]. – Pañstwowa Nagroda
Literacka przypad³a Kaz[imierze] I³³akowiczównie. „Dziennik Poznañski 1935 nr 8
s. 2; Wrêczenie nagrody I³³akowiczównie. „Nowy Kurier” 1935 nr 15 s. 1.
1936. I³³akowiczówna w Wiedniu Kurier Poznañski 1936 nr 214 s. 8 [nota o wieczorze poetyckim]. – Koller Jerzy: Poetka w murach szko³y. Dziennik Poznañski 1936
nr 129 s. 2 [sprawozdanie z wizyty w VI Szkole Wydzia³owej].  [Pluciñski Kazimierz]
Szymon Pigwa: Rozmawiamy z Kazimier¹ I³³akowiczówn¹. Dziennik Poznañski
1936 nr 134 s. 2 [wywiad]. – Gorzka kolêda (wiersz; druk. „Kurier Poranny” 1935
nr 356). Baranowski Walerian: Panegiryk. Kurier Poznañski 1936 nr 1 s. 8 [krytyka
utworu]; Gdy siê przekroczy miarê. „Przewodnik Katolicki” 1936 nr 2 s. 24 [komentarz]; Kampania o blunierstwo przeciw I³³akowiczównie. Dziennik Poznañski 1936
nr 20 s. 2 [odpowied na ataki skierowane przeciwko poetce po publikacji wiersza];
Kisielewski Józef: I³³akowiczówna i Choromañski. Têcza 1936 nr 2 s. 55-56 [komentarz dotycz¹cy m.in. wiersza K. I³³akowiczówny].
1937. E.N.: Rumuñskie ró¿e. Dziennik Poznañski 1937 nr 151 s. 11 [wywiad z poetk¹
na temat jej pobytu w Rumunii]. – I³³akowiczówna w Anglii. Dziennik Poznañski 1937
nr 253 s. 12 [nota]. – I³³akowiczówna w Kiszyniowie. Dziennik Poznañski 1937 nr
109 s. 7 [nota]. – I³³akowiczówna w Rumunii. Dziennik Poznañski 1937 nr 127 s. 9
[nota].  K. I³³akowiczówna w Sztokholmie. Dziennik Poznañski 1937 nr 39 s. 7
[nota]. – Nowa podró¿ Kazimiery I³³akowiczówny. Dziennik Poznañski 1937 nr 104
s. 9 [nota o wyjedzie do Rumunii].  Odczyty I³³akowiczówny w Norwegii. Dziennik
Poznañski 1937 nr 53 s. 7 [nota].  Polscy pisarze za granic¹. Dziennik Poznañski
1937 nr 253 s. 12 [nota o wyjedzie poetki do Irlandii]. – Popowska Jadwiga: I³³akowiczówna o swoim pobycie na pó³nocy. Dziennik Poznañski 1937 nr 80 s. 7 [wywiad z poetk¹ na temat jej pobytu w Estonii, Finlandii, Szwecji, Norwegii i Danii,
gdzie wyg³asza³a odczyty o J. Pi³sudskim].  Vrtel-Wierczyñski Stefan: [Postaæ w.
Aleksego w poemacie Kazimiery I³³akowiczówny Opowieæ ma³¿onki wiêtego Aleksego]. [W ks.: id.]: Staropolska legenda o w. Aleksym na porównawczym tle literatur s³owiañskich, Poznañ 1937 s. 125-129.  Wyjazd I³³akowiczówny do krajów ba³tyckich. Dziennik Poznañski 1937 nr 32 s. 7.
1938. Binek W. „Nowy Kurier” 1938 nr 29 s. 12 [omówienie referatu K.W. Zawodziñskiego O wspó³czesnej poezji polskiej, wyg³oszonego 3 II 1938, powiêconego m.in.
K. I³³akowiczównie].  Czy I³³akowiczówna uwa¿a siê za ¯ydówkê? Kurier Poznañski
1938 nr 220 s. 13 [na marginesie wiersza Piosenka dla Tuwima, którego pierwodruk
w S³owie Pomorskim 1938 nr 109 nosi³ tytu³ Piosenka dla brata mego Tuwima]. –
(j.r.): Wspó³czesne autorki polskie. Kurier Poznañski 1938 nr 36 s. 7 [omówienie
prelekcji T. Grabowskiego, powiêconej m.in. twórczoci K. I³³akowiczówny, 22 I
1938].  Nagroda wêgierska dla K. I³³akowiczówny. Kultura 1938 nr 26 s. 6 [od
Wêgierskiego Stowarzyszenia im. Adama Mickiewicza].

KONTAKTY LITERACKIE KAZIMIERY I££AKOWICZÓWNY

287

1939. Wieczór autorski (23 II 1939). [Zapowiedzi:] Dziennik Poznañski 1939 nr 36
s. 4, nr 37 s. 9, nr 41 s. 6, nr 43 s. 7; Kurier Poznañski 1939 nr 87 s. 6, nr 89 s. 8;
Nowy Kurier 1939 nr 41 s. 13, nr 42 s. 9, nr 44 s. 9. – [Sprawozdania:] Koller Jerzy:
Kazimiera I³³akowiczówna w Poznaniu. Dziennik Poznañski 1939 nr 47 s. 9;
[Kraszewski Tadeusz] (tk): Wieczór K. I³³akowiczówny. Kurier Poznañski 1939 nr
91 s. 14; Troczyñski Konstanty: Wieczory czwartkowe. „Nowy Kurier” 1939 nr 46
s. 10.

RECENZJE, OMÓWIENIA
Obrazy imion wró¿ebne. Warszawa 1926. Swinarski Artur Maria: Gdybym ja mia³ czterech synów. Kurier Poznañski 1935 nr 187 s. V-VI.
P³acz¹cy ptak. Warszawa 1927. [Grabowski Tadeusz] T.Gr.: „P³acz¹cy ptak”. Kurier
Poznañski 1927 nr 35 s. 7.
Z g³êbi serca. Warszawa, Kraków, Lublin 1928. Kisielewski J[ózef]: „Z g³êbi serca”. ¯ycie Literackie 1928 nr 3 s. 3.
Zwierciad³o nocy. Warszawa 1928. [Zegad³owicz Emil] e.z. Têcza 1928 z. 6 s. 15.
Popió³ i per³y. Warszawa 1929. Koller Jerzy: Popió³ i per³y. Dziennik Poznañski 1929
nr 299 s. 6. – Wasilewski Zygmunt: Popió³ i per³y. Kurier Poznañski 1930 nr 66
s. 8.
Ballady bohaterskie. Lwów 1934. Wasilewski Zygmunt: O królach i o s³u¿¹cych. Kurier
Poznañski 1934 nr 182 s. 8.
S³owik litewski. Warszawa 1936. Kisielewski Józef. Têcza 1936 nr 11 s. 79.  K³osowski Józef Nikodem: S³owik litewski. Dziennik Poznañski 1936 nr 108 s. 6. – Wasilewski Zygmunt: Zajrzyjmy do poetów. Kurier Poznañski 1936 nr 201 s. 10. – Zahorska Anna: S³owik litewski. „Kultura” 1936 nr 28 s. 5.
cie¿ka obok drogi. Warszawa 1938. Koller Jerzy: cie¿ka obok drogi. Dziennik Poznañski 1938 nr 295 Dodatek wi¹teczny s. V.  Koller Jerzy: Walka kobiet. Na marginesach ksi¹¿ki M.J. Wielopolskiej Pliszka w jaskini lwa. Dziennik Poznañski 1939
nr 39 s. 7. – Miklaszewski Gwidon: Polemika i straganiarstwo. Kurier Poznañski
1939 nr 71 s. 9. – Roszkówna Zofia: Wiele ha³asu o nic. „Kultura” 1939 nr 12 s. 4. –
Spór pisarek. Kurier Poznañski 1939 nr 51 s. 3.  Troczyñski Konstanty: ¯mija na
cie¿ce. Pojedynek literacki Marii Wielopolskiej z Kazimier¹ I³³akowiczówn¹. Dziennik Poznañski 1939 nr 32 s. 2.  [Troczyñski Konstanty] K.Tr.: Powa¿na sprawa
w niepowa¿nej formie. Nowy Kurier 1939 nr 39 s. 10.  Tygrysica o pliszce czyli
wojna histerii z go³êbim sercem. „Nowy Kurier” 1939 nr 29 s. 5
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ANEKS 2
Korespondencja Kazimiery I³³akowiczówny
ze Zwi¹zkiem Zawodowym Literatów Polskich w Poznaniu
(1931-1939)

Prezentowana ni¿ej korespondencja dotyczy spraw zwi¹zanych z udzia³em
K. I³³akowiczówny w dwóch imprezach organizowanych przez ZZLP w Poznaniu.
W listach 1-9 strony uzgadnia³y organizacjê wystêpu poetki w wieczorze literacko-artystycznym z okazji 10-lecia istnienia Zwi¹zku, który odby³ siê 11 kwietnia
1931 r. Orygina³y listów autorki Ikarowych lotów oraz kopie listów do niej skierowanych znajduj¹ siê w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej
w Poznaniu. Listy 1-5, 7, 8 wchodz¹ w sk³ad jednostki archiwalnej opatrzonej sygnatur¹ Rps nr 196 IV i znajduj¹ siê na stronach: 238-239 (list 1), 240 (2), 241 (3),
242 (4), 244-245 (5), 246 (7), 247 (8), natomiast listy 6 i 9 s¹ w jednostce archiwalnej o sygnaturze Rps nr 197 IV odpowiednio na stronach 178 i 179.
Listy 10-20 dotyczy³y wieczoru autorskiego K. I³³akowiczówny, który jako
126. czwartek literacko-artystyczny odby³ siê 23 lutego 1939 r. Orygina³y listów
poetki oraz kopie listów do niej wys³anych znajduj¹ siê w Orodku Dokumentacji
Wielkopolskiego rodowiska Literackiego Biblioteki Raczyñskich w Poznaniu.
List 10 jest oznaczony sygnatur¹ DL/2 k. 168, list 11  DL/3 k. 314; pozosta³e listy s¹ w jednostce archiwalnej DL/4, stanowi¹c nastêpuj¹ce karty: 116 (list 12),
123 (13), 132 (14), 168 (15), 190 (16), 220 (17), 218 (18), 225 (19), 235-236 (20).
Listy 1, 2 i 3 by³y skierowane do cz³onka Zarz¹du ZZLP  Marii Ruszczyñskiej, listy 4, 5, 7 i 8  do prezesa Boles³awa Koreywy. Odbiorcami listów 10 i 20
byli prawdopodobnie ówczeni prezesi  Zenon Kosidowski i Stanis³aw Wasylewski, pozosta³ych listów  zarz¹d ZZLP.
Poni¿szy blok listów nie jest kompletny. wiadcz¹ o tym kilkakrotne nawi¹zania
poetki do treci listów, których nie ma. Ich poszukiwania okaza³y siê bezowocne.
Teksty telegramów od K. I³³akowiczówny (2, 4, 7, 17) podajê w formie oryginalnej, uwzglêdniaj¹cej specyficznoæ tego przekazu, natomiast treæ telegramu do
poetki (9) podajê na podstawie odrêcznie przygotowanego tekstu.
Bardzo dziêkujê Pani Reginie Kurewicz, kierownikowi Orodka Dokumentacji Wielkopolskiego rodowiska Literackiego Biblioteki Raczyñskich w Poznaniu
za udostêpnienie listów z roku 1931. Podziêkowanie kierujê równie¿ do Pracowników Dzia³u Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za udostêpnienie listów z lat 1935-1939.
Jacek Biesiada
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1
Plac D¹browskiego 2 m. 5

17 marca 1931
Szanowna i ³askawa Pani,

List Pani z d[nia] 15 III uwa¿am  mimo formy nieoficjalnej  za oficjalne zaproszenie ze strony Zwi¹zku  wszak s³usznie?
Wobec tego nadmieniæ muszê, ¿e przed wyra¿eniem zgody musia³abym wiedzieæ, jakiego rodzaju instytucj¹ jest Zwi¹zek, kto s¹ jego cz³onkowie, czy wszyscy
bez wyj¹tku literaci w Poznaniu doñ nale¿¹, a jeli nie to  którzy mianowicie. Czy
tylko beletryci, czy tak¿e dziennikarze i uczeni? Dalej  na jaki cel ma siê odbyæ
wieczór i czy za biletami p³atnymi, czy te¿ za zaproszeniami? Jaki program obchodu? Czy i jakie w³adze pañstwowe lub samorz¹dowe bior¹ w nim udzia³? Kto na
obchodzie bêdzie wystêpowa³ (jaki mówca lub recytator czy te¿ autorecytator).
Nieoficjalnie powiem Pani, ¿e moje wystêpy publiczne zawsze s¹ p³atne, np. polonici rok temu zap³acili mi 150 z³otych za wieczór. Jestem zupe³nie go³a i nie ma
mowy o tym, bym mog³a specjalnie przyjechaæ na ten dzieñ, o ile mi siê droga i hotel
nie op³ac¹. Nie ma dot¹d ¿adnego prawdopodobieñstwa, abym Wielkanoc mia³a spêdzaæ w Poznañskiem, bowiem wszystkie domy przyjazne s¹ pod znakiem katastrofy
i nie wyobra¿am sobie, gdzie bym mog³a pojechaæ, a nie natrafiæ na licytacjê
Czy Pani jest w prezydium Zwi¹zku? Jak Pani z listu mego widzi, nic o Zwi¹zku, ale to nic  nie wiem.
Serdecznie dziêkujê za pamiêæ i ³¹czê piêkne uk³ony
Kazimiera I³³akowiczówna

2
[Telegram z 30 III 1931]
ruszczynska wolnoci 9 poznan
nie rozumiem to wlasnie ja czekam odpowiedzi
illakowiczowna
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3
[Kartka pocztowa]
WPani
Maria Ruszczyñska
Plac Wolnoci 9
Poznañ

30 III 1931

Szanowna Pani, otrzyma³am niezrozumia³¹ depeszê. Przecie¿ to ja w³anie napisa³am do Pani list z szeregiem pytañ. Na ¿adne z tych pytañ nie dosta³am ani od
Sz. Pani ani te¿ od Zarz¹du odpowiedzi, wobec czego pozosta³am w zawieszeniu,
w którym trwam. Ostatnia wiadomoæ od Pani by³a, ¿e Zwi¹zek poinformuje mnie
po zebraniu Zarz¹du. Jak dot¹d nikt mnie o niczym nie poinformowa³.
£¹czê wyrazy szacunku
Kazimiera I³³akowiczówna

4
[Telegram z 1 IV 1931]
koreywo slowackiego 35 poznan
list nie doszedl bede 14 – stop prosze szczegolowy program kolejnosc wystapien stop ile czasu przypadnie na mnie
illakowiczowna

5
Plac D¹browskiego 2 m. 5

2 IV [19]31

Szanowny Panie,
W lad za depesz¹ popieszam zawiadomiæ, ¿e ¿adnej odpowiedzi na szereg
moich pytañ skierowanych do p. Ruszczyñskiej nie otrzyma³am.
Dopiero jej list z dnia 31 b.m. doniós³ mi o tym, ¿e Pañstwo zdecydujecie siê
zap³aciæ mi za przyjazd 150 z³, co zadecydowa³o o mojej odpowiedzi depesz¹. Brak
mi jednak odpowiedzi na resztê pytañ  1) jaki program obchodu (punkt po punkcie,
kto, co i w jakiej kolejnoci mówi lub czyta), 2) czy wstêp jest za zaproszeniami,
czy za p³atnymi biletami. Dodajê do tego pytania 1) w którym miejscu programu
i o której godzinie bêdzie moja kolej, 2) ile minut mam wype³niæ, 3) jakiego charak-
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teru wiersze s¹ po¿¹dane, 4) jaki bêdzie strój prelegentów i autorów  wieczorowy,
wizytowy, czy spacerowy t.j. czy suknia wyciêta bez kapelusza, czy suknia z rêkawami bez kapelusza, czy suknia ew[entualnie] kostium z kapeluszem. Pod tym
wzglêdem zwykle obowi¹zuje jednolitoæ.
Poniewa¿ muszê z góry wiedzieæ, co mam wzi¹æ ze sob¹, proszê uprzejmie
o szybk¹ odpowied, o ile mo¿noci z moim listem w rêku, tak abym dosta³a odpowied na ka¿de pytanie.
Strasznie mi mi³o i serdecznie jestem Panom wdziêczna za chêæ dania mi wspó³udzia³u w uroczystoci poznañskiej i bardzo mi przykro, ¿e muszê ¿¹daæ zwrotu
kosztów podró¿y, ale tak siê sk³ada, ¿e nie mog¹c sobie na taki luksus pozwoliæ, ¿eby
móc jechaæ na w³asny koszt.
£¹czê wyrazy szacunku i uprzejme pozdrowienia
Kazimiera I³³akowiczówna

6
Poznañ, dnia 3 kwietnia 1931
Wielmo¿na Pani
Kazimiera I³³akowiczówna
Warszawa
pl. D¹browskiego 2 m. 5
Szanowna Pani!
W posiadaniu telegramu Sz. Pani z dnia 1 bm. spieszymy wyjaniæ pewne nieporozumienie, a mianowicie to, ¿e wieczór literacko-artystyczny ku uczczeniu dziesiêciolecia naszego Zwi¹zku odbêdzie siê w sobotê, dnia 11-go kwietnia o godz.
20.30, a nie, jak Sz. Pani w Swym telegramie wspomina, dnia 14-go kwietnia.
Wobec powy¿szego omielamy siê prosiæ o ³askawy przyjazd do Poznania najpóniej w sobotê, dnia 11-go kwietnia, poci¹giem wychodz¹cym z Warszawy o godz.
9-tej min. 5 rano (Przyjazd do Poznania o godz. 14-tej min. 20).
Na program wieczoru sk³adaj¹ siê: I) przemówienia cz³onków Zarz¹du.  II)
czêæ literacka: na pierwszym miejscu Sz. Pani, dla której rezerwujemy 30 minut.
Po Sz. Pani mówiæ bêdzie p. Emil Zegad³owicz, poczym nast¹pi dwudziestominutowa przerwa. Po przerwie: III) czêæ artystyczno-wokalno-muzyczna: p. W³odzimiera Jarochowska  piew, p. Teodora Becka-Frankiewiczowa  piew, p. Eugeniusz
May (art. opery)  piew, p. Leon Spychalski  piew, p. Hanna Rudnicka  fortepian. Akompaniuje: p. prof. Sauer.
Przy sposobnoci pozwalamy sobie powtórzyæ wyra¿on¹ w poprzednim licie
zgodê na pokrycie kosztów podró¿y i pobyt Sz. Pani w Poznaniu w wysokoci
z³ 150.-, któr¹ to kwotê wrêczymy Sz. Pani natychmiast po Jej przyjedzie do Poznania.
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Raz jeszcze dziêkujemy gor¹co za ³askaw¹ zgodê na uwietnienie naszego wieczoru Swoim udzia³em i prosimy przyj¹æ wyrazy prawdziwego powa¿ania.
Za Zarz¹d ZZLP w Poznaniu
Sekretarz
W. Gurzyñska

Prezes
B. Koreywo

[Dopisek odrêczny:]
PS. Cz³onek naszego Zwi¹zku p. W³adys³awa Muku³owska (Poznañ, ul. Wyspiañskiego 9 II p.) prosi Sz. Pani¹ za naszym porednictwem o ³askawe przyjêcie
gociny w jej domu na czas pobytu Sz. Pani w Poznaniu.

7
[Telegram z 4 IV 1931]
koreywo slowackiego 35 poznan
bede 10 hotel bazar dziekuje pani mukulczuskiej [w³aciwie: Muku³owskiej 
JB] stop jaki stroj stop prosze o zgode aby zegadlowicz czytal pierwszy bardzo zasadnicze
illakowiczowna

8
7 kwietnia 1931
Szanowny Panie,
Dziêkujê za list z d[nia] 5 kwietnia. Skoro nawet depeszowa³am w tej sprawie,
to ju¿ z tego samego widaæ, ¿e chodzi mi specjalnie o to, aby p. Zegad³owicz pierwszy czyta³. Nie zgadzam siê wiêc, aby porozumienie nast¹pi³o na miejscu, tylko
czekam na odpowied Sz. Pana jako aran¿era wieczoru  przed moim wyjazdem do
Poznania.
Proszê uprzejmie o nietroszczenie siê o mój pokój, ani przyjazd, bo trudno mi
z góry okreliæ godzinê, a z Bazarem jestem w sta³ej przyjani i zawsze dla mnie
pokój znajd¹. Stawiê siê w ka¿dym razie na swój wystêp w porê t.j. nie póniej jak
o 9-ej; skoro zacznie siê o 8.30, to mój wystêp wypadnie o jakiej 9.15. Nie bardzo
wierzê, aby zaczê³o siê punktualnie, wiêc poproszê, aby kto mnie zawiadomi³
w moim pokoju, kiedy Zegad³owicz bêdzie koñczy³ swoj¹ recytacjê i zjawiê siê akuratnie.
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Przypuszczam, ¿e by³oby najlepiej, aby Sz. Pan zatelefonowa³ do mnie o 9.30
rano do Bazaru, to siê porozumiemy ostatecznie.
Czekam na s³ówko w sprawie kolejnoci i ³¹czê wyrazy szczerego szacunku.
Kazimiera I³³akowiczówna

9
[Telegram z 9 IV 1931]
Kazimiera I³³akowiczówna
Plac D¹browskiego 2 m. 5
Warszawa
Zegad³owicz bêdzie czyta³ pierwszy.
Koreywo

10
Aleja Szucha 4 m. 70

25 III 35
Szanowny Panie,

Po moim licie do p. Sztaudyngera oczekiwa³am jaki czas od Panów wiadomoci Teraz, niestety, ju¿ okazja, kiedy by³am blisko Poznania, przesz³a. Do jesieni
nie bêdê mia³a czasu.
£¹czê wyrazy wysokiego powa¿ania
Kazimiera I³³akowiczówna

11
Lipowa 4a l. 53
tel. 305.61

3 lipca 1937
Szanowni Panowie,

Odpowied moja wypadnie bardzo nieokrelona. Praca moja polega obecnie na
wyjazdach z odczytami. Wyjazdy te nigdy nie s¹ skrystalizowane, a¿ dopiero na jaki
miesi¹c naprzód. Dlatego nie mogê dzisiaj odpowiedzieæ, tak jak bym powinna, ¿e
tego a tego dnia przysz³ego roku szkolnego jestem do dyspozycji. Padziernik mam
zajêty przez Angliê ca³y, ale które kraje zajm¹ mi które miesi¹ce potem, nie mogê
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dzi okreliæ. Zasadniczo rzecz jest mo¿liwa, bo przy niektórych podró¿ach Poznañ
mi nawet wypadnie po drodze, co umo¿liwi³oby na tak nieznaczne honorarium. Ale
oczywicie pobyt w Poznaniu uzale¿niony by³by od terminu moich odczytów za granic¹, a nie na odwrót. Dlatego  dopiero we wrzeniu, mo¿e ju¿ w sierpniu, bêdê
mog³a co wyraniejszego powiedzieæ.
Co do tematu  to ja nic nowego nie napisa³am od dawna, wiêc mo¿e na wieczór autorski nie by³oby doæ treci. Mo¿e bym raczej opowiedzia³a co z podró¿y,
albo przeczyta³a ustêpy z pamiêtnika o Marsza³ku? Wiersze moje nudz¹ mnie bezgranicznie sam¹, nie potrafiê wiêc te¿ nimi zainteresowaæ.
Odpowied moj¹, proszê wierzyæ, jest pe³na najlepszej woli, mimo ¿e, oczywicie, z punktu widzenia argumentacyjnego jest niezadowalaj¹ca.
Z powa¿aniem
Kazimiera I³³akowiczówna

12
17 listopada 1938
JWielmo¿na Pani
Kazimiera I³³akowiczówna
Warszawa
Wielce Szanowna Pani!
Zarz¹d Zwi¹zku Zawodowego Literatów Polskich w Poznaniu przystêpuje obecnie do zorganizowania V sezonu zimowego czwartków literacko-artystycznych
i dlatego zwracamy siê do Wielce Szanownej Pani o wype³nienie jednego z wieczorów w ramach tych czwartków. W razie przyjêcia naszego zaproszenia prosimy
o podanie, który z ni¿ej podanych terminów odpowiada³by WPani najbardziej.
Luty
16
23
Marzec
9
16
23
30
Kwiecieñ
20
27
Maj
4
11
25
Prosimy uprzejmie o ³askawe podanie nam wysokoci honorarium.
Oczekuj¹c ³askawej odpowiedzi, ³¹czymy wyrazy wysokiego powa¿ania i szacunku.
Za Zarz¹d
(Kazimierz Piekarczyk)
(Stanis³aw Wasylewski)
Sekretarz
Prezes
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13
Warszawa
Lipowa 4a

20 XI 38
Szanowni Panowie,

Otrzyma³am w roku ubieg³ym list od Panów, zachêcaj¹cy miê do przyjazdu do
Poznania na wieczór autorski za honorarium 100 z³.
Na list ten odpisa³am szczegó³owo i dotychczas oczekujê daremnie na odpowied, bez otrzymania której nie wiem co odpowiedzieæ na obecnie otrzymane ponownie zaproszenie od Sz. Panów.
Z powa¿aniem
Kazimiera I³³akowiczówna

14
26 listopada 1938
JWielmo¿na Pani
Kazimiera I³³akowiczówna
Warszawa
ul. Lipowa 4a
Wielce Szanowna Pani!
Nawi¹zuj¹c do listu WPani z dnia 20 bm. uprzejmie wyjaniamy, i¿ brak odpowiedzi na Jej list z dnia 3 lipca 1937 zosta³ spowodowany zmianami personalnymi
w Zarz¹dzie wzglêdnie niedopatrzeniem, za które jak najuprzejmiej przepraszamy.
Ponawiamy zaproszenie i mamy nadziejê, ¿e WPani tym razem zechce ³askawie
zadoæuczyniæ tylokrotnie wyra¿anym przez nas probom.
Co do tematu wieczoru decyzjê pozostawiamy WPani i prosimy o dokonanie wyboru. Gdyby temat mia³ byæ zwi¹zany z osob¹ Józefa Pi³sudskiego (mianowicie ustêpy z pamiêtnika, o którym wspomina WPani w licie z dnia 3 lipca 37 r.), to ze swej
strony proponujemy terminy 16 marca lub 4 maja 1939 r., pozostawiaj¹c poza tym
WPani na odczyt o innej treci wszystkie inne terminy, podane w licie naszym
z dnia 17 bm., za wyj¹tkiem czwartków dnia 16 lutego i 9 marca, które w miêdzyczasie zosta³y ju¿ zajête.
Uprzejmie prosimy o wybór terminu i krelimy siê z wysokim powa¿aniem.
Za Zarz¹d
(Kazimierz Piekarczyk)
(Stanis³aw Wasylewski)
Sekretarz
Prezes
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15
18 stycznia 1939
JWielmo¿na Pani
Kazimiera I³³akowiczówna
Warszawa
Wielce Szanowna Pani!
W dniu 26 listopada 1938 zwrócilimy siê do Wielce Szanownej Pani z prob¹
o wyg³oszenie odczytu w Pa³acu Dzia³yñskich.
Poniewa¿ list ten zapewne zagin¹³ na poczcie, gdy¿ nie otrzymalimy odpowiedzi, pozwalamy sobie powtórzyæ jego treæ.
Nawi¹zuj¹c do listu WPani z dnia 20 listopada 1938 uprzejmie wyjaniamy, i¿
brak odpowiedzi na Jej list z dnia 3 lipca 1937 zosta³ spowodowany zmianami personalnymi w Zarz¹dzie wzglêdnie niedopatrzeniem, za które jak najuprzejmiej przepraszamy.
Ponawiamy zaproszenie i mamy nadziejê, ¿e WPani tym razem zechce ³askawie
zadoæuczyniæ tylokrotnie wyra¿anym przez nas probom.
Co do tematu wieczoru decyzjê pozostawiamy WPani i prosimy o dokonanie wyboru. Gdyby temat mia³ byæ zwi¹zany z osob¹ Józefa Pi³sudskiego (mianowicie odczytanie ustêpów z pamiêtnika, o którym wspomina WPani w licie z dnia 3 lipca
37 r.), to ze swej strony proponujemy terminy 16 marca lub 4 maja 1939 r.
Treæ powy¿szego listu jest nadal dla nas aktualna i prosimy WPani¹ o ³askaw¹
decyzjê.
£¹czymy wyrazy wysokiego powa¿ania.
Za Zarz¹d
(Kazimierz Piekarczyk)
(Stanis³aw Wasylewski)
Sekretarz
Prezes

16
Lipowa 4a

30 I 39
Szanowni Panowie,

Przepraszam najuprzejmiej za zw³okê w odpowiedzi na listy Sz. Panów. Zw³oka
jest powodowana niemo¿noci¹ okrelenia terminu przed d[niem] 7 lutego. 8 lutego
dam Panom znaæ czy przyjadê i kiedy.
Z powa¿aniem
Kazimiera I³³akowiczówna
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17
[Telegram z 10 II 1939]
zwiazek literatow
palac dzialynskich poznan
tytul wieczor autorski data wole 23 luty poniewaz marzec niepewny =
illakowiczówna

18
10 lutego 1939
JWielmo¿na
Kazimiera I³³akowiczówna
Warszawa
Dziêkujemy za wyra¿on¹ w drodze telegraficznej zgodê na wyg³oszenie odczytu w Pa³acu Dzia³yñskich w dniu 23 lutego br. Zgodnie z ¿yczeniem WPani bêdzie
to Jej wieczór autorski. Uprzejmie prosimy o bli¿sze organizacyjne szczegó³y projektowanego wieczoru, jak równie¿ podanie nam dok³adnego terminu przyjazdu oraz
ewtl. [ewentualnie  JB] ¿yczeñ WPani w zwi¹zku z pobytem w Poznaniu.
Ze wzglêdu na koniecznoæ wczeniejszego poinformowania naszego audytorium
o szczegó³ach wieczoru, prosimy o skrelenie kilku s³ów mo¿liwie najpieszniej.
£¹czymy wyrazy wysokiego powa¿ania.
Za Zarz¹d
(Kazimierz Piekarczyk)
(Stanis³aw Wasylewski)
Sekretarz
Prezes

19
13 lutego 1939
JWielmo¿na
Kazimiera I³³akowiczówna
Warszawa
ul. Lipowa 4a l. 53
Wielce Szanowna Pani!
Dziêkujemy za wiadomoci zawarte w licie Jej z dnia 11 bm. i pieszymy zakomunikowaæ, co nastêpuje:
Zaproponowany przez WPani¹ uk³ad wieczoru odpowiada nam w zupe³noci.
Wieczór nie bêdzie poprzedzony wstêpem, a tylko, wed³ug panuj¹cych u nas zwy-
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czajów, zagajony przez jednego z cz³onków Zwi¹zku, który jako przewodnicz¹cy
wieczoru powita WPani¹ w krótkim przemówieniu.
Programy z wyszczególnieniem utworów w kolejnoci ich recytowania mo¿emy
wydrukowaæ, prosilibymy jednak¿e o jak najpieszniejsze nades³anie tekstu.
Urz¹dzenie Pa³acu Dzia³yñskich jest tego rodzaju, ¿e WPani bêdzie mog³a oczekiwaæ rozpoczêcia wieczoru w pokoju osobnym. Postaramy siê, aby WPani czu³a siê
u nas jak najlepiej i ju¿ na miejscu s³u¿yæ bêdziemy informacjami i pomoc¹.
Prosimy o wiadomoæ, czy przyjedzie WPani w dniu odczytu poci¹giem, który
przybywa do Poznania o godzinie 14-tej. Jest to poci¹g, którym zazwyczaj przyje¿d¿aj¹ nasi gocie warszawscy.
Przyjazd WPani zosta³ ju¿ og³oszony przez prasê i wywo³a³ zrozumia³e zainteresowanie. Mowy nie ma o jakichkolwiek sprzeciwach, o których pisze WPani na
wstêpie listu. Przeciwnie, mo¿emy mia³o prorokowaæ, ¿e zostanie WPani przyjêta
z nale¿n¹ sympati¹.
£¹czymy wyrazy wysokiego powa¿ania.
Za Zarz¹d
(Kazimierz Piekarczyk)
(Stanis³aw Wasylewski)
Sekretarz
Prezes

20
Lipowa 4a l. 53

18 II 39
Szanowny i £askawy Panie,

Jak ju¿ wspomnia³am, nie mam nic przeciwko wstêpowi, bylebym nie potrzebowa³a go s³uchaæ, wytr¹ca mnie to bowiem zupe³nie ze skupienia, którego potrzebujê.
Dlatego jak ju¿ mówi³am, wejdê na salê z chwil¹ zakoñczenia tego wstêpu. Jeli to
nie dogadza, radzê po³¹czyæ powitanie z podziêkowaniem po odczycie, bo i ta forma
jest bardzo praktykowana.
Programów wcale nie sugerowa³am, nie s¹ mi te¿ one do niczego potrzebne, oferowa³am siê jedynie, o ile zwyczaj programów istnieje, nades³aæ treæ. Skoro nie istnieje, to nie ma potrzeby siê tym zajmowaæ. I tak bêdê wymienia³a tytu³y.
Za ofiarowane zajêcie siê mn¹ z serca dziêkujê. Poznañ znam dobrze, ci¹gle tam
przyje¿d¿am i Bazar jest dla mnie prawie jak dom rodzinny. Skoro poza odczytem
nie ma ¿adnego programu, to nie bêdê zapewne zaje¿d¿a³a do Bazaru, ale po prostu
zamieszkam jak zwykle u Mycielskich w Kobylopolu [!]. Mam nadziejê, ¿e albo pp
Wolikowscy albo pp Meissnerowie po¿ycz¹ mi samochodu na przyjazd na odczyt
i powrót z niego. To 10 minut drogi.
Przyjadê we rodê o 14-ej i przybêdê wprost do Bazaru na obiad. Bardzo bêdê
wdziêczna, jeli Pan ³askawie przyle mi tam na godz. 15-¹ kogo, mianowicie tech-
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nicznego organizatora, z którym bym posz³a obejrzeæ salê, ustawienie krzese³, pokój
osobny, wiat³a, etc etc, s¹ to bowiem rzeczy, które mnie pesz¹ okrutnie, kiedy ich
nie znam. Chodzi mi wyranie nie o powitanie uroczyste, bo to zupe³nie niepotrzebne i k³opotliwe dla starego bywalca w Poznaniu, takiego jak ja  natomiast chodzi
mi o praktycznego technika organizacyjnego, z którym siê prêdko i dok³adnie dogadamy o rzeczach praktycznych. Zw³aszcza wa¿na jest dla mnie lampa o silnym wietle na stole, mam bowiem bardzo s³aby wzrok i przy pewnym gatunku owietlenia
nic nie widzê. Jeli nie ma kontaktu, to trzeba bêdzie co sfabrykowaæ naprêdce, bo
górne wiat³o jest dla mnie niemo¿liwe. S¹ to rzeczy drobne, ale muszê je sama skontrolowaæ.
Proszê mi wierzyæ, ¿e jestem szczerze wzruszona tym, ¿e Pañstwo chcecie mnie
mieæ u siebie w³anie w tej chwili, kiedy jestem tak zajadle atakowana. Z tego te¿
powodu nie odsuwam od siebie tego wystêpu, który nie robi mi przyjemnoci, bo
naprawdê mylê, ¿e w wystêpach ksi¹¿ka winna zast¹piæ twórcê i ¿e te wszystkie
wystêpy maj¹ co niepotrzebnie aktorskiego. Ale serdecznoæ, okazana mi w tej
chwili ma naprawdê w sobie co specjalnie poci¹gaj¹cego i godnego wzajemnoci.
Fotografiê moj¹ ju¿ Panowie otrzymali, tytu³ów wierszy posy³aæ nie bêdê, bo
ju¿ za póno i po co wydatek na programy, prawda?
£¹czê uprzejme wyrazy.
Kazimiera I³³akowiczówna

SUMMARY
In the interwar period Kazimiera I³³akowiczówna had two meetings with her audience at the
invitation of the Club of Polish Literature Students and Scholars of the Poznañ University  on 25
February 1930 and 9 May 1933. On 23 February 1939 she took part in the 126th Literary Thursday.
She read her works, alongside Emil Zegad³owicz, on 11 April 1931 at a special literary-artistic
evening organized to mark the 10th anniversary of the Trade Union of Polish Writers in Poznañ. In
the discussed period I³³akowiczównas poems and critical studies pertaining to her artistic output
appeared among others in Dziennik Poznañski, Kurier Poznañski and Têcza. In the years
1919-1939 I³³akowiczówna also paid private visits to Poznañ and places in its vicinity, e.g. to Wierzenica, Kwilicz, Jurkowo.

Key words
Kazimiera I³³akowiczówna (1888-1983), reception of Kazimiera I³³akowiczównas artistic output
in Poznañ in interwar years, literary life in Poznañ 1919-1939, Trade Union of Polish Writers in
Poznañ, Club of Polish Literature Students and Scholars of Poznañ University
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I. GENEZA KULTURY

Wydawane w Poznaniu w latach 1936-1939 czasopismo „Kultura. Tygodnik
literacki, artystyczny i spo³eczny  zaliczane do najwa¿niejszych czasopism literackich okresu miêdzywojennego1 – by³o jednym z licznych przedsiêwziêæ
spo³eczno-kulturalnych podejmowanych przez Akcjê Katolick¹, a tak¿e realizacj¹ jednego z punktów programowych tej powo³anej do ¿ycia w 1930 r. w Polsce
organizacji. Zgodnie z zapisem w Statucie Konstytucyjnym zadaniem Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej (dalej NIAK) mia³o byæ m.in. popieranie katolickiego ruchu wydawniczego i propagandy wydawnictw z dziedziny Akcji Katolickiej, a tak¿e wydawanie miesiêcznego pisma dla spraw Akcji Katolickiej oraz
ksi¹¿ek, broszur, ulotek z jej zakresu2. „Kultura” ukazywa³a siê, jako organ
NIAK, pod redakcj¹ ks. Stanis³awa Brossa, pe³ni¹cego jednoczenie funkcjê dyrektora NIAK. Literatura, powiêcona dzia³alnoci Kultury, wi¹¿e jej pocz¹tki
w³anie z osob¹ ks. Brossa. Inicjatywa za³o¿enia tygodnika kulturalno-spo³ecznego wyp³ynê³a od ks. dra Stanis³awa Brossa, który posiada³ ju¿ spore dowiadczenie wydawnicze3. Bross bra³ udzia³ we wszystkich inicjatywach wydawniczych
W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego najpochlebniejsz¹ opiniê o poznañskiej Kulturze wyrazi³ Kazimierz Wyka na ³amach Rocznika Literackiego, chwal¹c pismo za prezentacjê
ró¿nych nurtów ideologicznych, demokratyczne nastawienie i wysoki poziom recenzji. Wyka postawi³ Kulturê w gronie czterech najwa¿niejszych tygodników literackich, obok Wiadomoci Literackich, Prosto z mostu i Pionu.
2
Statut Konstytucyjny Akcji Katolickiej w Polsce, „Ruch Katolicki” 1 (1931), nr 1, s. 10.
3
L. Wilczyñski, Dzia³alnoæ wydawnicza Akcji Katolickiej w Poznaniu w latach 30. XX wieku, Poznañ 2004, s. 8.
1
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Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej4, pocz¹wszy od 1934 r., czyli w czasie,
gdy dojrzewa³a myl uruchomienia nowego czasopisma. Inicjatywê ks. Brossa
zwi¹zan¹ z za³o¿eniem nad Wart¹ tygodnika ogólnopolskiego akcentowa³ równie¿ Czes³aw Lechicki5, a ostatnio przypomina³ Feliks Lenort6.
Szukaj¹c jednak pocz¹tków czasopisma Kultura, warto siêgn¹æ do Ruchu
Katolickiego (organu prasowego Akcji Katolickiej) i wypowiedzi ks. Nikodema Cieszyñskiego. Ten, w artykule drukowanym ju¿ w 1932 r., zatytu³owanym
Pimiennictwo katolickie w zwierciadle dzisiejszej doby7, w którym poddawa³
ocenie wspó³czesn¹ mu produkcjê literatury katolickiej, pisa³ wprost: Dla o¿ywienia naszego pimiennictwa katolickiego przyda³oby siê szczególnie czasopismo literackie, stoj¹ce na w³aciwej wy¿ynie. Czy¿ to nie wstyd i hañba dla naszego katolickiego narodu, ¿e najg³ówniejsze i przez to i najwp³ywowsze pismo
wziê³a w arendê ¿ydowska spó³ka Grydzewski i Borman i od lat usi³uje rozci¹gaæ monopol nad naszem pimiennictwem […]8.
Cieszyñski, oceniaj¹c negatywnie dzia³alnoæ czo³owego czasopisma literackiego okresu miêdzywojennego, czyli warszawskich, skamandryckich, redagowanych przez Mieczys³awa Grydzewskiego Wiadomoci Literackich (1924-1939)9,
nawo³ywa³ rodowiska katolickie do uruchomienia w³asnego tygodnika, gdy¿,
jak twierdzi³, dzia³aj¹ce dotychczas czasopisma literackie (mia³ zapewne na myli i Wiadomoci Literackie, i wczeniejszego Skamandra, pewnie te¿ Czartaka, a mo¿e nawet awangardow¹ Zwrotnicê) dziêki nieudolnej redakcji czy
ciasnym widnokrêgom wydawniczym ograniczaj¹ siê do piêknych obrazków i nic
w rozwoju literatury nie mówi¹cych artykulików10. Ksi¹dz nawo³ywa³ do utworzenia w rodowiskach katolickich takiego tygodnika, który bêdzie konkurowa³
z Wiadomociami Literackimi. Nie ulega zatem w¹tpliwoci, ¿e to miêdzy innymi ks. Cieszyñski da³ znacz¹cy impuls do rozwoju poznañskiej Kultury,
4
Naczelny Instytut Akcji Katolickiej wspomaga³ zarówno wydawnictwa prasowe, jak i wydawnictwa ksi¹¿kowe. Te drugie zazwyczaj ukazywa³y siê w ramach serii ksi¹¿kowych, np. seria
Biblioteczka Akcji Katolickiej pod redakcj¹ ks. S. Brossa, drukowana w Drukarni w. Wojciecha
obejmowa³a ponad 100 broszur powiêconych sprawom aktualnym, ¿yciu ma³¿eñskiemu i rodzinnemu, sprawom ¿ycia spo³ecznego.
5
C. Lechicki, Poznañska Kultura (1936-1939), „Novum” 1977, nr 12, s. 90-99; ten¿e, Poznañska Kultura 1936-1939 na tle czasopimiennictwa katolickiego, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL” 18 (1970), s. 140-143; ten¿e, Poznañska Kultura (1936-1939), „Zeszyty Prasoznawcze” XXVI (1985), nr 4, s. 47-62.
6
F. Lenort, O poznañskiej Kulturze z lat 1936-1939 czyli o udanym maria¿u literatury i katolicyzmu, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” 3 (2007), s. 329-379.
7
N. Cieszyñski, Pimiennictwo katolickie w zwierciadle dzisiejszej doby, „Ruch Katolicki” 2
(1932), nr 9/10, s. 297-305.
8
Tam¿e, s. 304.
9
J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie miêdzywojenne, Warszawa 2002, s. 12-13.
10
N. Cieszyñski, Pimiennictwo katolickie, s. 304.
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wystêpuj¹c przeciwko wspó³czesnej literaturze piêknej, oskar¿aj¹c j¹ o zacofañstwo i wstecznictwo, bezw³ad i bez³ad mylowy i organizacyjny11 i ubolewaj¹c nad
niskim poziomem literatury katolickiej w Polsce. Na ³amach Ruchu Katolickiego zwracano tak¿e uwagê na zal¹¿ki polskiej literatury katolickiej, wymieniaj¹c
wród jej twórców Zofiê Kossak-Szczuck¹ czy Karola Rostworowskiego. Zadawano sobie pytanie, Czy posiadamy powieæ katolick¹?, i szukano na nie odpowiedzi wród pomniejszych autorów, jak Teodor Jeske-Choiñski, Wanda Mi³aszewska, Szczepan Jeleñski12. W dalszym jednak ci¹gu dotychczasowe
osi¹gniêcia w zakresie literatury katolickiej uwa¿ano za nik³e – w porównaniu
z Francj¹ i takimi nazwiskami, jak Paul Claudel czy Paul Bourget. Rozwa¿ano
te¿ kondycjê pisarza katolickiego, próbuj¹c ustaliæ zespó³ cech, jakimi powinien
siê odznaczaæ. W tej materii dochodzono do doæ naiwnych wniosków, twierdz¹c, ¿e: Pisarz katolicki, je¿eli ma naprawdê zainteresowaæ i porwaæ ludzi dzisiejszych, musi byæ jako twórca cz³owiekiem g³êboko ludzkim, prostym, ale wyra¿aj¹cym swe myli w nienagannej formie; cz³owiekiem, który czuje sw¹ jednoæ
z tym, co go otacza, z ziemi¹, z ludmi i wszystkim, co ona nosi, z porami roku,
które przychodz¹, zmieniaj¹ siê i umieraj¹ s³owem musi byæ cz³owiekiem odczuwaj¹cym g³êboko piêkno ¿ycia, ale id¹cym przez to ¿ycie z g³ow¹ wysoko
wzniesion¹ ku Bogu13.
„Ruch Katolicki” zatem i jego rodowisko nale¿y uznaæ, przynajmniej czêciowo, za pomys³odawców i inspiratorów czasopisma Kultura.
Ponadto w 1932 r. w rodowisku polskich pisarzy katolickich rozpoczê³a siê
dyskusja nad istot¹ twórczoci katolickiej i cechami, jakimi powinien odznaczaæ
siê pisarz katolicki. Podczas zjazdu pisarzy katolickich Kazimierz Marian Morawski w artykule Katoliccy pisarze polscy wobec pr¹dów i prze³omów chwili
zwróci³ uwagê na szerz¹c¹ siê w nowoczesnej literaturze zarazê i demoralizacjê14, podkrelaj¹c jednoczenie, ¿e pisarze katoliccy francuscy i angielscy maj¹
zdrowie i si³ê moraln¹. Myla³ tu prelegent o Paulu Claudelu, Ernecie Psicharim, Robercie Bensonie, Gilbercie Chestertonie. Da³ wówczas Morawski pewne
wzorce, przyczyni³ siê do adaptacji katolickiej twórczoci zachodnioeuropejskiej
na gruncie polskim. Rok póniej – w kwietniu 1933 r. – Anna Zahorska wyst¹pi³a z pismem do prymasa Augusta Hlonda15, apeluj¹c o utworzenie katolickiego
Tam¿e, s. 299.
M. P., Czy posiadamy powieæ katolick¹?, „Ruch Katolicki” 3 (1933), nr 7, s. 307-310.
13
Problem powieci katolickiej, „Ruch Katolicki” 7 (1937), nr 2, s. 85.
14
W. Sadkowski, Literatura katolicka w Polsce. Narodziny, g³ówne tendencje i w¹tki, pu³ap
poznawczy i artystyczny, Warszawa 1963, s. 17.
15
Anna Zahorska (1882-1942)  poetka, powieciopisarka i dramatopisarka, absolwentka historii literatury na UJ i Uniwersytecie Warszawskim. W nawi¹zaniu do szachowej pasji mê¿a Zahorska napisa³a w 1932 r. nowelê Szach królowej (opublikowan¹ w „Kulturze”), w której zaanga¿owanie mê¿czyzny w szachy prowadzi do rodzinnej tragedii.
11

12
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czasopisma dla inteligencji, w którym mia³y byæ publikowane utwory po katolicku ujête, choæby nawet zagadnieñ wiary wprost nie porusza³y16. Zahorska wród
wspó³pracowników projektowanego czasopisma widzia³a: K.M. Morawskiego,
Artura i Konrada Górskich, Zofiê Kossak-Szczuck¹, Gustawa Morcinka, Mariê
Rodziewiczównê i Adama Drzyma³ê-Siedleckiego. Od 1934 r. dyskusje na temat
literatury katolickiej oraz prezentacja jej dotychczasowego dorobku przenios³y
siê na ³amy Verbum (1934-1939)17, gdzie krytyk¹ literack¹ przewa¿nie zajmowa³a siê siostra Teresa (Teresa Landy, pseudonim twórczy „Silvester”). W artykule Kryteria moralne w krytyce literackiej (Verbum 1938, nr 4) domaga³a siê
autonomii procesu twórczego, uwa¿aj¹c, ¿e autor powinien pisaæ bez ingerencji
czynników zewnêtrznych (np. ideologii)18. Verbum omawia³o twórczoæ pisarzy zachodnich – Françoisa Mauriaca, Daniela Ropsa, Leona Bloy, Gilberta Chestertona, Paula Claudela. Dzia³ natomiast twórczoci polskiej traktowany by³ tu
po macoszemu. Verbum pozostawa³o pod wp³ywem personalizmu Maritainea.
Uderza w jednak w tym pimie brak dyskusji nad zagadnieniami literackimi miêdzy wspó³pracownikami „Verbum” i tylko nieliczne polemiki z artyku³ami publikowanymi w innych pismach19.
Uruchomienie naczelnego czasopisma kulturalnego Akcji Katolickiej w stolicy Wielkopolski wi¹za³o siê przede wszystkim z mo¿liwociami wykorzystania
bazy personalnej, materialnej i wydawniczej, któr¹ dysponowa³ NIAK w Poznaniu. Z drugiej strony wydaje siê, ¿e Kultura mia³a nadaæ Poznaniowi rys indywidualny na literackiej mapie Polski okresu dwudziestolecia miêdzywojennego. Co
wiêcej – jeli chodzi o kwestie literackie – chodzi³o zapewne te¿ o to, by wykszta³ciæ grono rodzimych pisarzy katolickich – co w moim mniemaniu by³o najbardziej
wyran¹ ambicj¹ pisma. Wszak literatura katolicka w Polsce, w porównaniu z osi¹gniêciami literatury francuskiej (Mauriac) czy angielskiej, (Chesterton) znajdowa³a
siê w stadium, które okreliæ nale¿y jako w powijakach.
Pierwszy numer nowego czasopisma  Kultura. Tygodnik literacki, artystyczny i spo³eczny ukaza³ siê w Poznaniu 5 kwietnia 1936 r. Numer otwiera³y
dwa artyku³y: kardyna³a Augusta Hlonda Walka duchów oraz ks. Stanis³awa
Brossa Katolicyzm a teraniejszoæ. Artyku³ prymasa napisany zosta³ w duchu
hase³ Akcji Katolickiej jako wezwanie do powszechnej ofensywy katolickiej20, do
Cyt. za: J. Plis, Koció³ katolicki w Polsce a prasa, radio i film 1918-1939, Lublin 2001, s. 97.
D. Patkaniowska, „Verbum”, [w:] S³ownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka,
M. Puchalska, M. Semczuk, Wroc³aw 1992, s. 1159-1162. Verbum, z powodu pomijania w ocenach przez historyków literatury poznañskiej Kultury, zosta³o nazwane przez Jerzego Turowicza
najlepszym czasopismem katolickim dwudziestolecia miêdzywojennego.
18
W.P. Szymañski, Z dziejów czasopism literackich w dwudziestoleciu miêdzywojennym, Kraków 1970, s. 166.
19
Tam¿e, s. 182.
20
A. Hlond, Walka duchów, „Kultura” 1 (1936), nr 1, s. 1.
16

17
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rozprawy, która ma trwaæ nie tylko tu i teraz, ale która bêdzie stanowi³a treæ
duchow¹ wieku dwudziestego, ta powszechna walka o Boga w sumieniu ludów,
która siê rozgrywaæ zaczyna miêdzy katolicyzmem a bezbo¿nictwem21. Obok tekstu kardyna³a wydrukowany zosta³ artyku³ ks. Brossa22. Autor postuluje w nim
istnienie katolickiej wiedzy, katolickiej sztuki i katolickiej polityki – tworzy niejako za³o¿enia programu, który mia³by byæ realizowany na ³amach Kultury.
Punktem wyjcia rozwa¿añ ks. Brossa by³o przykazanie mi³oci i mo¿liwoæ jego
wype³nienia we wszystkich trzech wskazanych dziedzinach. W kontekcie rozwa¿añ, stanowi¹cych przedmiot niniejszego artyku³u, warto przywo³aæ pogl¹dy
ks. Brossa na sztukê katolick¹. Pisa³ on: Jeli mówimy o katolickiej sztuce, to […]
nie mamy na myli sztuki, zajmuj¹cej siê wy³¹cznie tematami religijnymi, katolickimi. By³oby to jednak przeciwne katolickiemu duchowi, gdyby artysta tak sobie poczytywa³, jak gdyby sztuka zasadniczo nic nie mia³a wspólnego z religijnoci¹ i obowi¹zuj¹cymi prawami moralnymi. Boæ przecie¿ konkretne dzie³o sztuki
wyrasta z twórczoci artysty katolika, wzbogaconego ³askami, cnotami i darami
Ducha wiêtego23.
Ju¿ w pierwszym numerze Kultury ukszta³towany zosta³ uk³ad merytoryczny pisma – obok tekstów poruszaj¹cych typowo sprawy ¿ycia religijnego lub
kocielnego wydrukowano obrazek proz¹ Józefa Birkenmajera zatytu³owany
Testament ksiêdza Skargi24, zapowiadaj¹c tym samym obecnoæ w poznañskim
czasopimie krótkich form prozatorskich. Zagadnienia z zakresu wiedzy o literaturze zapocz¹tkowa³ tekst – z pogranicza krytyki literackiej i teorii translatoryki
– powiêcony recepcji powieci Andrè Marlaux w Polsce25. Problemtykê muzyczn¹ wprowadzi³ Piotr Rytel artyku³em Dwiêk, materializm i idealizm, w którym myla³ o nawrocie ku elementom idealnym, ku tym pierwiastkom duchowym,
bez których prawdziwa sztuka nigdy istnieæ nie mog³a26. Feliks Morski Migawkami z Gdañska27 zainaugurowa³ obecnoæ w Kulturze reporta¿y, recenzje z teatrów warszawskich przedstawi³ Jaros³aw Janowski, z poznañskich – Jan TokarTam¿e.
Artyku³ ten swego czasu spotka³ siê z krytyczn¹ ocen¹ Kazimierza Koniewskiego. Zob.
K. Koniewski, Historia co tydzieñ. Szkice o tygodnikach spo³eczno-kulturalnych, Warszawa 1976,
s. 340. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e po II wojnie wiatowej Koniewski przeszed³ na orientacjê komunistyczn¹ i wiele jego ocen, zawartych w powy¿szej pracy, a kierowanych pod adresem Kultury, jest z³oliwych.
23
S. Bross, Katolicyzm a teraniejszoæ, „Kultura” 1 (1936), nr 1, s. 2.
24
J. Birkenmajer, Testament ksiêdza Skargi, „Kultura” 1 (1936), nr 1, s. 2.
25
A. Pleniewicz, Dyletanci introspekcji, „Kultura” 1 (1936), nr 1, s. 3.
26
P. Rytel, Dwiêk, materializm i idealizm, „Kultura” 1 (1936), nr 1, s. 4.
27
Zaznaczamy ju¿ tutaj, ¿e K. Koniewski okreli³ reporta¿ Morskiego mianem s³abiutkiego, podkrelaj¹c jednoczenie, ¿e dzia³ reporta¿owy by³ dla Kultury doæ obojêtny, co zreszt¹
by³o prawd¹, a czego dowodzi analiza drukowanych w poznañskim czasopimie tekstów reporta¿owych. Zob. K. Koniewski, Historia co tydzieñ, s. 341.
21

22
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ski, omówieniem natomiast najnowszej produkcji ksi¹¿kowej zajê³a siê Janina
M¹kolska-Tokarska. Spod pióra Eugeniusza Januszkiewicza wyszed³ pierwszy
w Kulturze tekst powiêcony sprawom spo³ecznym – Prawa i lewa strona szosy,
traktuj¹cy o problemie staræ miêdzy pokoleniami przedwojennym i powojennym28. W numerze pierwszym nowego czasopisma pró¿no jednak szukaæ sformu³owanego w pe³ni programu Kultury. Nie ma w nim ¿adnej informacji,
kierowanej bezporednio do czytelnika, o powodach powo³ania tygodnika. Stosowna notka pojawi³a siê dopiero w numerze drugim. Czytamy w niej m.in.:
Pierwszy numer naszego pisma zerwa³ pod pewnym wzglêdem z utartym zwyczajem. Ka¿dego uderzy³ na pewno brak artyku³u n. t. przedstawiamy siê lub
podobny. Pozostawilimy czytelnika samopas. By³o to posuniêcie wiadome
i celowe29.
Redakcja niczego nie chcia³a sugerowaæ czy te¿ narzucaæ czytelnikom. Pragnê³a, aby s¹d o nowym czasopimie by³ w³asn¹ ocen¹ odbiorców. W numerze
drugim wezwano do zaopiniowania Kultury oraz do zaprenumerowania jej,
jeli czytelnik stwierdzi³, ¿e odpowiada ona jego oczekiwaniom intelektualnym.
Kultura skupi³a wokó³ siebie przede wszystkim pisarzy i publicystów zamiejscowych. Lista nazwisk wspó³pracowników jest doæ obszerna. Sporód osób
publikuj¹cych w roczniku pierwszym wymieniæ mo¿na chocia¿by: Jerzego Bandrowskiego, Witolda Bieñkowskiego, Józefa Birkenmajera, Kazimierza Brossa,
ks. Stanis³awa Brossa, Irenê Dobrzyck¹, Romana Dyboskiego, Karola Górskiego, Zdzis³awa Grota, Oskara Haleckiego, Michalinê Janoszankê, Eugeniusza
Januszkiewicza, Alfreda Jesionowskiego, Zofiê Karczewsk¹, Norberta Kopeckiego, Zofiê Kossak, ks. Kazimierza Kowalskiego, Izabellê Lutos³awsk¹, Wincentego Lutos³awskiego, Jerzego M³odziejowskiego, Kazimierza Mariana Morawskiego, Gustawa Morcinka, Mariê Morstin-Górsk¹, Andrzeja Niesio³owskiego,
Adolfa Nowaczyñskiego, Andrzeja Pleniewicza, Karola Huberta Rostworowskiego, Piotra Rytla, Waleriana Sobkowiaka, Mariê Starnawsk¹, Zofiê Starowieysk¹-Morstinow¹, Jana Sztaudyngera, ks. abp. Józefa Teodorowicza, Jana Tokarskiego, Janinê Tokarsk¹, Konstantego Troczyñskiego, Mariê Winowsk¹, Annê
Zahorsk¹, Zofiê ¯elsk¹-Mrozowick¹, Wojciecha ¯ukrowskiego30. Niektórzy
E. Januszkiewicz, Prawa i lewa strona szosy, Kultura 1 (1936), nr 1, s. 8.
Szanowni Czytelnicy!, „Kultura” 1 (1936), nr 2, s. 2.
30
Jerzy Bandrowski (1883-1940), brat Juliusza Kadena-Bandrowskiego, autor tekstów prozatorskich, wród których nale¿y wymieniæ trylogiê Pielgrzymi, Czerwona rakieta i Wciek³e psy.
Witold Bieñkowski (1906-1965)  publicysta i polityk, wspó³pracownik Ilustrowanego Kuriera
Codziennego i G³osu Narodu. Józef Birkenmajer (1897-1939)  filolog (slawista), historyk literatury, t³umacz i poeta; zas³yn¹³ z miêdzywojennych przek³adów przygodowej literatury angielskiej,
m.in. Przypadków Robinsona Crusoe; mniej znana jest jego twórczoæ prozatorska, m.in. zbiór
opowiadañ £zy Chrystusowe. Kazimierz Bross (1894-1939) – anatomopatolog, uczestnik Powstania
Wielkopolskiego, m.in. autor publikacji Przyczynki do historii Powstania Wielkopolskiego – Nowy
28

29
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z nich opublikowali w pimie zaledwie jeden artyku³, inni, jak np. Zofia Starowieyska-Morstinowa czy Jerzy Bandrowski, zasilali poznañskie czasopismo swymi tekstami bardzo czêsto. W kolejnych latach do wspó³pracowników pisma do³¹czyli Hieronim Michalski, Stanis³aw Helsztyñski, Stanis³aw Kolbuszewski, ks.
Jan Piwowarczyk, Teodor Parnicki i Jan Dobraczyñski.
„Kultura” programowo by³a czasopismem kulturalnym, skupiaj¹cym swoj¹
uwagê na wspó³czesnej problematyce literackiej, wydarzeniach artystycznych –
przede wszystkim poznañskich i warszawskich – a tak¿e na zagadnieniach z zakresu filozofii (przede wszystkim personalizmu chrzecijañskiego). Obok tego
drukowano artyku³y powiêcone tematyce spo³ecznej. Niniejszy artyku³ stanowi
przegl¹d zagadnieñ literackich obecnych na ³amach poznañskiego pisma, przede
wszystkim kwestii zwi¹zanych z krytyk¹ literack¹ oraz próbami stworzenia definicji i okrelenia wyznaczników literatury katolickiej. W czêci zatytu³owanej
Literatura piêkna omówione zostan¹ ma³e formy prozatorskie, reporta¿ i poezja
drukowane w poznañskim czasopimie31.

Tomyl-Zb¹szyñ (Poznañ 1935). Irena Dobrzycka (1909-2007) – anglistka, literaturoznawczyni, studiowa³a na Uniwersytecie Poznañskim. Roman Dyboski (1883-1945) – profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego, anglista, cz³onek Polskiej Akademii Umiejêtnoci. Karol Górski (1903-1988)  historyk, odgrywa³ istotn¹ rolê w ¿yciu edukacyjnym i uniwersyteckim Poznania. Zdzis³aw Grot
(1903-1984)  historyk i germanista, doktoryzowa³ siê w 1934 r. na podstawie rozprawy o ks. Aleksym Prusinowskim. Oskar Halecki (1891-1973) – historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
Michalina Janoszanka (1889-1952) – malarka, jedna z muz Jacka Malczewskiego. Alfred Jesionowski (1902-1945) – nauczyciel, publicysta, krytyk literacki, zainteresowany problematyk¹ górnol¹sk¹, autor m.in. pracy Plebiscyt i powstania l¹skie w polskiej literaturze piêknej (Katowice
1938). Zofia Karczewska  historyk literatury, t³umacz z jêzyka francuskiego, pisarka, przysz³a
autorka m.in. biografii Izabeli z Czartoryskich Dzia³yñskiej pt. Panna lodowata. Norbert Kopecki  poeta i prozaik pomorski. Maria Morstin-Górska (1893-1972)  poetka, publicystka i t³umaczka; podjê³a wspó³pracê z ró¿nymi czasopismami, m.in. krakowskim Czasem, Verbum,
a od 1927 r. nale¿a³a do Zwi¹zku Zawodowego Literatów Polskich. Alfred Niesio³owski (1899-1945)  absolwent Uniwersytetu Poznañskiego i Uniwersytetu Warszawskiego; socjolog i pedagog, wspó³twórca Chrzecijañskiego Zwi¹zku M³odzie¿y Pracuj¹cej Odrodzenie. Andrzej Pleniewicz  eseista i krytyk literacki, bliski przyjaciel Brunona Schulza. Piotr Rytel (1884-1970)
 kompozytor, pedagog i krytyk muzyczny. Jan Tokarski (1909-1982)  jêzykoznawca. Konstanty Troczyñski (1906-1942)  teoretyk literatury, krytyk literacki i teatralny, absolwent polonistyki Uniwersytetu Poznañskiego, prekursor strukturalizmu i aktywny uczestnik poznañskiego ¿ycia kulturalnego. Maria Winowska (1904-1993)  pisarka i publicystka katolicka, absolwentka
Uniwersytetu Lwowskiego, filozof i teolog. Anna Zahorska – patrz przyp. 15. Wojciech ¯ukrowski (1916-2000)  prozaik, poeta, reporta¿ysta, krytyk literacki; debiutowa³ w 1936 r. na ³amach
Kuni M³odych jako prozaik.
31
M. Kunowska-Porêbna w Bibliografii zawartoci Kultury 1936-1939 (Lublin 2008) treci
literackie zawarte na ³amach Kultury umieci³a w dwóch dzia³ach: Wiedza o literaturze i Literatura piêkna. Pod has³em Wiedza o literaturze kryj¹ siê zagadnienia zwi¹zane z krytyk¹ literack¹,
histori¹ literatury, teori¹ literatury, socjologi¹ literatury i translatologi¹. Na potrzeby niniejszego
artyku³u skupimy siê na krytyce literackiej.
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II. KULTURA O LITERATURZE KATOLICKIEJ I PISARZU KATOLICKIM

Dyskusja metaliteracka i metakrytyczna ogniskowa³a siê na ³amach poznañskiego czasopisma wokó³ kilku zagadnieñ, które w przewa¿aj¹cej mierze dotycz¹ istoty twórczoci katolickiej. W tym miejscu nale¿a³oby siê zastanowiæ nad
tym, czym jest literatura katolicka”32.
Wpisuj¹c siê, w rozpoczêt¹ w 1932 r., polemikê nad twórczoci¹ katolick¹,
autorzy Kultury przede wszystkim starali siê stworzyæ definicjê literatury katolickiej, okrelaj¹c g³ówne jej wyznaczniki i próbuj¹c wyjaniæ relacjê miêdzy
poet¹ (szerzej – twórc¹) a religi¹. Uwagê Marii Winowskiej zaprz¹ta³a myl
o artycie religijnym, który swoj¹ wizjê twórcz¹ powinien konfrontowaæ z dzie³em Najwiêkszego Artysty. Winowska wzywa³a, aby skoñczyæ ze starym przes¹dem, który miêdzy religi¹ i ¿yciem, pomiêdzy religi¹ i wszystkimi przejawami
¿ycia wydr¹¿y³ przepaæ, wmawiaj¹c w artystów, ¿e przyjañ z Bogiem na szwank
nara¿a ich sztukê33. Wzywa³a Winowska do nawrotu religijnego w kulturze, bowiem roz³am religii i kultury nie przynosi zysku ¿adnej ze stron. Odpowiadaj¹c
natomiast na pytanie o rolê poety w spo³ecznoci, autorka pisa³a, ¿e poeta przypomina cz³owiekowi cz³owieka, uczy cz³owieka34, a co wiêcej – broni integralnoci istoty ludzkiej, mówi¹c o ciele, ale i te¿ o duszy. Istnieje jednak jeden warunek – aby byæ sob¹ i prezentowaæ pe³niê cz³owieczeñstwa, zaakceptowaæ nale¿y
w³asn¹ rzeczywistoæ, rozpiêt¹ miêdzy niebem i ziemi¹35. To swoista pasja pojednawcza, która jest cech¹ poezji36. Takie d¹¿enie do pojednania zauwa¿ono te¿
miêdzy kultur¹ i religi¹ – takie przymierze i twórcze napiêcie miêdzy nimi stwierdzono najpierw we Francji. Zdaniem Winowskiej, nic nie stoi na przeszkodzie,
by zjednoczyæ artifexa (twórcê, artystê) z animal religiosum (cz³owiekiem wierz¹cym), bo wzmo¿enie dynamizmu w jednej dziedzinie poci¹ga za sob¹, aktualnie lub potencjalnie, przyrost w drugiej37. Do dyskusji w³¹czy³ siê Hieronim
Michalski, który dawa³ do zrozumienia, ¿e ¿ycie umys³owe spo³ecznoci polskiej
jeszcze nie dojrza³o do tego, by rozstrzygn¹æ zale¿noci miêdzy poezj¹ a religi¹.
Powtarza³ on pogl¹dy Winowskiej o pe³ni cz³owieczeñstwa, odnosz¹c je do osoNad kwesti¹ t¹ w latach 60. XX w. zastanawia³ siê Wac³aw Sadkowski w przywo³anej ju¿
ksi¹¿ce Literatura katolicka w Polsce. Narodziny, g³ówne tendencje i w¹tki, pu³ap poznawczy
i artystyczny. Przyj¹³ on wówczas nastêpuj¹c¹ definicjê literatury katolickiej: Literatura katolicka
jest to [ ] taka literatura, która w swej warstwie treciowej zbudowana jest ze wiadomie wy³o¿onych katolickich pojêæ ideowych, moralnych, filozoficznych, która jest artystycznym wyk³adnikiem
katolickiego pogl¹du na wiat  a nie tylko wypowiedzi¹ artystyczn¹ z tym wiatopogl¹dem niesprzeczn¹.
33
M. Winowska, O roli spo³ecznej poety, „Kultura” 1 (1936), nr 16, s. 3.
34
Tam¿e.
35
M. Winowska, Poeta i animal religiosum, „Kultura” 2 (1937), nr 5, s. 1.
36
Tam¿e. Winowska pisa³a: albowiem poezja jest tym, co jednoczy, nie za tym, co dzieli.
37
Tam¿e.
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by poety: Poeta musi byæ pe³nym cz³owiekiem, strzeg¹cym w³asnej, niepowtarzalnej tajemnicy, jak¹ jest jego dusza. […] chc¹c przywróciæ wiêzy miêdzy religi¹
a poezj¹, trzeba przezwyciê¿yæ epokê, która wyrugowa³a i zaprzepaci³a wiarê
w cz³owieka. Wiemy, ¿e nie mo¿e byæ poety bez tej wiary38. Zale¿noci na linii
poeta – Bóg s¹ obopólne: poeta, szukaj¹c siebie, znajduje Boga, szukaj¹c za
Boga – znajduje siebie. Michalski chcia³ te¿ jednoznacznie okreliæ definicjê
poety katolika. Wed³ug niego osobowoæ takiego artysty sk³ada siê g³ównie
z dwóch, pozostaj¹cych w harmonii, elementów – artifex i animal religiosum. Brak
harmonii doprowadziæ mo¿e do rozdwiêku w twórczoci, za³amania i katastrofy39.
Wed³ug Michalskiego katolik d¹¿y do prawdy i dobra, poeta natomiast do piêkna.
Poeta katolik […] realizuje w swej twórczoci piêkno i prawdê40, ale te¿ i dobro.
Tê specyficzn¹ jednoæ okrela autor greckim pojêciem katokagathia – to, co dobre, i to, co piêkne. Michalski zwróci³ uwagê na jeszcze jeden istotny rys tej twórczoci – pisarstwo poety katolika jest przede wszystkim etyczne41.
Wród g³osów, pojawiaj¹cych siê na ³amach Kultury w ci¹gu czterech lat,
na refleksjê zas³uguje artyku³ Witolda Bieñkowskiego Dramat katolickiego artysty42, drukowany w 1939 r. Bieñkowski, jako jedyny, dostrzeg³ zagro¿enie czyhaj¹ce na artystê katolickiego – niezrozumienie ze strony odbiorców. Autor jednak, w tworzonych analogiach, poszed³ daleko, porównuj¹c wizje artystyczne
z wizjami mistyków. Tak jak wizje mistyczne s¹ niewyra¿alne, tak samo artystyczne wizje artysty-katolika musz¹ byæ si³¹ rzeczy niewyra¿alne43. Wypowiadaj¹c swe
pogl¹dy, zarówno Winowska, jak i Michalski pozostawali pod silnym wp³ywem
zachodnioeuropejskich pisarzy katolickich – Paula Claudela i Daniela Ropsa, których artyku³y, potraktowane przez Kulturê jako programowe, drukowano w numerach z 1936 r.44 Claudel, daj¹c historyczny rys rozwoju poezji francuskiej, poezjê XIX w. nazwa³ prawdziw¹ poezj¹, ale poezj¹ bez Boga45, wymieniaj¹c
jednoczenie korzyci, które poezji daje religia: chwalba – g³os radoci i ¿ycia; s³oH. Michalski, Prostowanie cie¿ek, Kultura 2 (1937), nr 10, s. 2.
Ten¿e, Poeta katolik, „Kultura” 2 (1937), nr 27, s. 3.
40
Tam¿e.
41
Warto dodaæ do pogl¹dów Michalskiego, ¿e podj¹³ on równie¿ w¹tek poezji dewocyjnej 
popularnego wierszopisarstwa, które nie wychodzi poza utarte i zbanalizowane schematy. Potoczne pojêcie poezji dewocyjnej nie wyczerpuje wachlarza zjawisk sk³adaj¹cych siê na twór okrelony jako poeta katolik. Oczywicie jego twórczoæ tak¿e ma cechy dewocyjne, ale w innym sensie. Nie podejmuje bowiem motywów liturgicznych i hagiograficznych. Wyra¿a natomiast sta³e
obcowanie z Bogiem  poprzez rzeczy wiata doczesnego lub poprzez obcowanie mistyczne.
42
W. Bieñkowski, Dramat katolickiego artysty, „Kultura” 4 (1939), nr 6, s. 1.
43
Tam¿e. Mistycy w swych wypowiedziach zdaj¹ sobie sprawê z nieadekwatnoci jêzyka,
którym chc¹ wyraziæ wizje, wobec swoich prze¿yæ. Tak samo i dzie³a artysty-katolika maj¹ byæ
nieadekwatne wobec wizji ich duszy.
44
P. Claudel, Religia i poezja, „Kultura” 1 (1936), nr 34, s. 1; Daniel-Rops, Powieciopisarz
chrzecijañski, „Kultura” 1 (1936), nr 38, s. 1.
45
P. Claudel, Religia i poezja, s. 1.
38

39
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wo, które daje wiatu sens, i dramat, który ma daæ do zrozumienia, ¿e ¿ycie jest
jednak cieraniem siê si³ dobra i z³a. Daniel-Rops  natomiast, pisz¹c o autorze chrzecijañskim, wystêpowa³ przeciwko obecnemu w powieciopisarstwie psychologizmowi, twierdz¹c, ¿e pisarz chrzecijañski przy ka¿dej postaci swojej musi zadawaæ sobie pytanie, czy bêdzie ona zbawiona, czy te¿ ogarnie j¹ wieczna ciemnoæ46.
Przedmiotem refleksji krytyków i publicystów Kultury by³a, prócz prób
zdefiniowania pojêcia pisarz katolicki, oczywicie analiza twórczoci katolickiej. Namys³ nad jej istot¹ zainicjowa³ w 1936 r. Jaros³aw Janowski artyku³em
O twórczoci katolickiej47, podkrelaj¹c, ¿e dla w³aciwego zobrazowania tego pisarstwa w literaturze polskiej nale¿y wpierw dokonaæ podzia³u pisarzy na: tych,
w których dzie³ach wyranie przejawia siê duch katolicki, tych, którzy ulegaj¹
wp³ywowi katolickiej liturgii lub nauki, choæ mo¿e nie s¹ katolikami z przekonania, i w koñcu tych, którzy zbli¿aj¹ siê do religijnego spojrzenia na wiat.
Dyskusja nad cechami twórczoci katolickiej przybra³a na ³amach Kultury na
sile, gdy w 1938 r. przyst¹piono do oceny wyników konkursów na powieæ
o tendencjach katolickich, og³oszonych w 1937 r. przez Wydawnictwo w. Wojciecha w Poznaniu i Naczelny Instytut Akcji Katolickiej. Kultura zaproponowa³a wówczas nastêpuj¹c¹ definicjê powieci katolickiej: Pozytywnie katolick¹
jest powieæ, która dba o prawdê przedstawienia ¿ycia jako ca³oci duchowej
i fizycznej, z dok³adnym rozmieszczeniem stosunku tych dwóch stron ¿ycia ludzkiego i wewnêtrznych sk³adników tego ¿ycia48.
Wyniki og³oszonych konkursów nie zachwyca³y. Jan Dobraczyñski, referuj¹c pok³osie konkursu og³oszonego przez Wydawnictwo w. Wojciecha, stwierdzi³, ¿e problem powieci katolickiej […] wisi w powietrzu49. Mia³ na myli
pierwsze jej przeb³yski w utworach Erika Kühnelt-Leddihna Jezuici, bur¿uje,
bolszewicy oraz Jerzego Andrzejewskiego £ad serca. ¯adna natomiast z prac
nades³anych na konkurs, a by³o ich prawie 350, nie spe³ni³a wymagañ Dobraczyñskiego, by odmalowywaæ cz³owieka w ca³ym jego cz³owieczeñstwie – zdolnego zarówno do najwy¿szych wzlotów, jak i najni¿szych upadków50. Oceny natomiast konkursu og³oszonego przez NIAK podj¹³ siê Alfred Jesionowski51. Na
konkurs nades³ano 60 prac, z czego odrzucono 59, przyznaj¹c drug¹ nagrodê
Janowi Dobraczyñskiemu za Ottonow¹ obietnicê. Celem konkursu, jak podkreDaniel-Rops, Powieciopisarz chrzecijañski, s. 1.
J. Janowski, O twórczoci katolickiej, „Kultura”? (1936), nr 24, s. 7.
48
Cechy powieci katolickiej, Kultura 3 (1938), nr 6, s. 6. Gwoli cis³oci, o powieciopisarzu katolickim wypowiadano siê tam nastêpuj¹co: Powieciopisarz katolicki to jakby spowiednik
nie maj¹cy obowi¹zku tajemnicy, który nam wyznanie natury ludzkiej przekazuje, zarówno jej bezwzglêdne z³o, jak i wzglêdne dobro.
49
J. Dobraczyñski, Pok³osie konkursu, „Kultura” 3 (1938), nr 39, s. 4.
50
Tam¿e.
51
A. Jesionowski, Nieudana próba, „Kultura” 4 (1939), nr 6, s. 3.
46

47
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la Jesionowski, by³o zapocz¹tkowanie nurtu literatury katolickiej, zdolnej zaspokoiæ najbardziej wymagaj¹cych czytelników i gotowej sprostaæ wymaganiom
krytyki. Tymczasem nades³ane powieci okaza³y siê tworami grafomañstwa, ocenionymi przez Jesionowskiego w mocnych s³owach: Po prostu trudno zrozumieæ,
sk¹d autorzy tych elukubracji brali odwagê do nades³ania swych ca³kowicie bezwartociowych wypocin52. Rok 1939 up³yn¹³ w Kulturze pod znakiem podsumowañ dokonañ oraz braków w sferze twórczoci katolickiej (g³ównie powieci), a tak¿e obecnoci motywów religijnych w prozie polskiej. W materii tej,
w cyklu artyku³ów, wypowiada³ siê wspomniany ju¿ Jesionowski53, a do³¹czy³
do niego Witold Bieñkowski54. Uwagi, jakie wysun¹³ Jesionowski, by³y nastêpuj¹ce: problematyka religijna zajmuje we wspó³czesnej powieci polskiej nik³e
miejsce, w powieciowych przyk³adach pobo¿noci ludowej silnie podkrela siê
kupieck¹ relacjê miêdzy ludem a Bogiem55, rzadko trafia siê we wspó³czesnych
powieciach na przyk³ady modlitw, bohaterowie z warstwy inteligenckiej nie
wykazuj¹ ¿adnych szerszych wiadomoci z dziedziny religijnej, a ich religijnoæ
jest powierzchowna, brak w powieciach pozytywnych postaci kap³anów katolickich. Podsumowanie wywodów Jesionowskiego nie mog³o napawaæ optymizmem tych, którzy faktycznie d¹¿yli do wykreowania silnego nurtu twórczoci
katolickiej w literaturze polskiej, pisa³ bowiem autor: Naszej powa¿niejszej literaturze katolickiej brak akcentów potrzebnej, sprawiedliwej i szczerej bojowoci,
brak dok³adnego rozeznania siê ju¿ nie tylko w aktualnych potrzebach i zadaniach katolicyzmu, jego wspó³czesnej roli, ale tak¿e w jego znaczeniu i wartoci
jako wiatopogl¹du, jako doktryny i systemu ¿ycia56. Witold Bieñkowski w artykule Za wczenie na tak¹ powieæ da³ do zrozumienia, ¿e oba powieciowe konkursy by³y zwyczajnym falstartem, jego bowiem zdaniem, nie zakoñczy³ siê proces najistotniejszy – zespolenia religii i sztuki, transformacji duszy artysty
w kierunku religii. Pisanie powieci katolickiej – mówi³ Bieñkowski – to co, jak
modlitwa i jak zapatrzenie siê w promienie drogi, jakimi do ludzi i poród ludzi
kroczy £aska57. Z punktu widzenia historyka literatury wydaje siê, ¿e BieñkowTam¿e.
A. Jesionowski, Motywy religijne we wspó³czesnej powieci polskiej, „Kultura” 4 (1939),
nr 4, s. 6-7; ten¿e, Religijnoæ ludu polskiego we wspó³czesnej powieci polskiej, „Kultura” 4
(1939), nr 5, s. 6; ten¿e, Na manowcach religijnoci inteligenckiej, „Kultura” 4 (1939), nr 7, s. 4;
ten¿e, Postacie kap³anów we wspó³czesnej powieci, „Kultura” 4 (1939), nr 8, s. 6; ten¿e, Czego
mo¿na wymagaæ od pisarzy katolickich?, „Kultura” 4 (1939), nr 13, s. 7; ten¿e, Problematyka religijna, „Kultura” 4 (1939), nr 16, s. 4-5.
54
W. Bieñkowski, Za wczenie na tak¹ powieæ, „Kultura” 4 (1939), nr 22, s. 3.
55
Ja siê do Ciebie modlê, chodzê do kocio³a, a Ty, Bo¿e, bacz, by mi siê dobrze wiod³o 
inaczej odwracam siê od Ciebie – A. Jesionowski, Motywy religijne we wspó³czesnej powieci polskiej, s. 6.
56
Ten¿e, Czego mo¿na wymagaæ, s. 7.
57
W. Bieñkowski, Za wczenie, s. 3.
52
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skiemu przyznaæ nale¿y racjê, okazuje siê bowiem, ¿e polska literatura chcia³a
w ci¹gu dziesiêciolecia (licz¹c od 1932) dokonaæ tego, czego literatura francuska dokonywa³a przez zgo³a lat 50.
W literaturze francuskiej wyrany zwrot w kierunku religijnoci obserwowano ju¿ pod koniec XIX w. Najlepsze poematy religijne Paula Verlainea powsta³y
jeszcze przed 1890 r., a najpotê¿niejszy impuls odrodzeniu katolickiemu da³ filozof Jacques Maritain, odk¹d w 1906 r. dokona³ konwersji na katolicyzm58. Liczba pisarzy katolickich we Francji wzrasta³a gwa³townie w pocz¹tkach XX w.59
Choæ wspominany ju¿ Wac³aw Sadkowski informowa³, ¿e pewne symptomy dla
rozwoju literatury katolickiej na ziemiach polskich obserwowane by³y od oko³o
1905-1908 r., to raczej by³y to przeb³yski md³e, a próba nad¹¿enia za literackim
dorobkiem Francji najlepiej chyba widoczna by³a w chêci posiadania wybitnych
powieci katolickich, a co za tym idzie – w organizowaniu owych doæ felernych
konkursów. Nie wiadomo, jak potoczy³aby siê, przerwana wybuchem wojny,
dyskusja na ³amach Kultury, dotycz¹ca powieci katolickiej. Zapewne nadal
narzekano by na niski, a raczej ¿aden, jej poziom, przypominano by za³o¿enia,
które winna spe³niæ, i zachêcano potencjalnych autorów do prób literackich. Co
zauwa¿yæ tu nale¿y, NIAK i Kultura koniecznie chyba chcia³y mieæ autora
wyhodowanego pod w³asnymi skrzyd³ami, bo na pisarzy ju¿ uznanych i zakwalifikowanych jako katoliccy, np. Zofia Kossak-Szczucka, nie utyskiwano,
a podejmowano siê recenzji ich produkcji literackiej.
Sporód polskich pisarzy, ju¿ uznanych, którzy odnieli sukces wydawniczy,
Kultura zakwalifikowa³a jako katolickich lub do katolicyzmu siê sk³aniaj¹cych
nastêpuj¹ce nazwiska: Zofiê Kossak-Szczuck¹ i Karola Huberta Rostworowskiego – ze starszego pokolenia, a tak¿e Wojciecha B¹ka i Jerzego Andrzejewskiego
– z pokolenia m³odszego, a wrêcz debiutuj¹cego. Zaliczenie ich do twórców katolickich nie by³o oczywicie dzie³em poznañskiego pisma – za takich uznani byli
przez ca³¹ wspó³czesn¹ krytykê literack¹. Stosunkowo najwiêcej miejsca poznañskie czasopismo powiêci³o Rostworowskiemu, co wi¹za³o siê z obchodami 25-lecia twórczoci tego pisarza. Wywiad na temat istoty procesu twórczego przeprowadzi³a z Rostworowskim Starowieyska-Morstinowa60, która nakreli³a liniê
M. J. Keeler, Catholic literary France from Verlaine to the present time, [b.m.] 1938, s. 5.
Autorka pisa³a tam: Maritain has […] probably done more than anyone else in France to promote
the Catholic revival. Owning to his striking and attractive personality and his profoundly religious
outlook, his influence has been widespread and lasting.
59
Mary Jerome Keeler przedstawi³a sylwetki katolickich pisarzy Francji. Byli to: Paul Verlaine, Karl Huysmans, Paul Bourget, René Bazin, Henry Bordeaux, Mille Baumann, François Mauriac, Francis Jammes, Louis Mercier, Charles Peguy, Ernest Psichari, Louis Le Cardonnel, Paul
Claudel, Henry Gheoft.
60
Z. Starowieyska-Morstinowa, W laboratorium wielkiej twórczoci. Wywiad z K. H. Rostworowskim, „Kultura” 1 (1936), nr 2, s. 1-2.
58
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pisarstwa dramaturga od dramatu realistycznego, poprzez dramat symboliczny
i na powrót do dramatu realistycznego. Wypowiadaj¹cy siê na temat twórczoci
Rostworowskiego Andrzej Pleniewicz okreli³ go mianem najwybitniejszego
polskiego dramaturga od mierci Stanis³awa Wyspiañskiego61. Pleniewicz przyzna³ wysok¹ rangê dramatowi Judasz z Kariothu, nadaj¹c mu miano arcydzie³a,
w którym poznajemy, jak bardzo ¿arliwej wiary i wielkiego talentu potrzeba, aby
nie ugi¹æ siê pod ciê¿arem podobnego tematu62. Do twórczoci Rostworowskiego na ³amach Kultury powrócono w 1938 r. w zwi¹zku ze mierci¹ pisarza.
Hieronim Michalski przypomnia³ wówczas debiutanck¹, poetyck¹ ksi¹¿kê pisarza – zbiorek wierszy Tandeta (1901), wyrastaj¹cy z fascynacji romantyzmem,
wyra¿aj¹cej siê w kreowaniu poety na pomazañca pieni63. Starowieyska-Morstinowa w obszernym artykule omówi³a sylwetkê Rostworowskiego jako cz³owieka i jako artysty, dla którego jedyn¹ filozofi¹ by³o Pismo wiête. Kultura
omawia³a te¿ twórczoæ Zofii Kossak uznanej przez Andrzeja Niesio³owskiego
za najwiêksz¹ pisarkê wspó³czesn¹64. Z ogromnym uznaniem wypowiadano siê
o trylogii – Krzy¿owcy, Król trêdowaty i Bez orê¿a – zaliczaj¹c j¹ do dzie³ najwy¿szej miary i uznaj¹c za dorobek literatury wiatowej.
Sporód poetów m³odszego pokolenia uwagê zwrócono na Wojciecha B¹ka,
którego twórczoæ Michalski okreli³ mianem frapuj¹cego zjawiska65. B¹k zosta³
uznany za najwybitniejszego, po zmar³ym Jerzym Liebercie, przedstawiciela liryki religijnej. Oceny wówczas wystosowane aktualne pozostaj¹ do dzi, a historycy literatury widz¹ w B¹ku najbardziej sztandarowego katolickiego poetê
owych lat66. Michalski zauwa¿a³ analogie pomiêdzy poruszan¹ przez B¹ka problematyk¹ a doborem rodków stylistycznych – nasilonych hiperboli, nadaj¹cych
wierszom retoryczn¹ dononoæ, bo poezja B¹ka to hucz¹cy, gromki, zag³uszaj¹cy inne tony g³os organów, rozpêtanych w nieokie³znanym, niemo¿liwym do ujarzmienia porywie uczuæ67.
Wyró¿niaj¹cym siê twórc¹ polskiej prozy katolickiej okaza³ siê debiutant
Jerzy Andrzejewski ze swoim £adem serca. O jego powieci wypowiada³y siê
zarówno Starowieyska-Morstinowa, jak i Winowska – ta pierwsza entuzjastycznie, ta druga bardziej ostro¿nie. Morstinowa stwierdzi³a, ¿e Andrzejewski poszed³ drog¹ wielkich katolickich pisarzy wspó³czesnych, drog¹ Mauriaca, Ropsa,
a przede wszystkim Bernanosa, jednak¿e nowoci¹ w jego powieci jest aktyw61
62
63
64
65
66
67

A. Pleniewicz, Dzie³o Karola Huberta Rostworowskiego, Kultura 1 (1936), nr 2, s. 2.
Tam¿e.
H. Michalski, O pierwszej ksi¹¿ce Rostworowskiego, „Kultura” 3 (1938), nr 11-12, s. 5.
A. Niesio³owski, Z orê¿em i bez orê¿a, „Kultura” 4 (1939), nr 2, s. 1.
H. Michalski, Poeta wiary i poeta zw¹tpieñ, „Kultura” 3 (1938), nr 22, s. 3.
J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie miêdzywojenne, s. 164.
H. Michalski, Poeta wiary, s. 3.
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noæ pierwiastka dobra i brak egoizmu68. Winowska zarzuci³a Andrzejewskiemu
zbytni popiech w pisaniu, co nie pozwoli³o bohaterom siê zindywidualizowaæ69.
Andrzejewski musia³ jednak byæ dla Kultury na tyle wa¿nym odkryciem, ¿e zaraz po publikacji recenzji Starowieyskiej-Morstinowej czasopismo zaproponowa³o
m³odemu pisarzowi sta³¹ wspó³pracê. Niestety, autor w licie do redakcji informowa³: […] nie mogê chwilowo skorzystaæ z tak zaszczytnej dla mnie wspó³pracy
z Kultur¹, nie mam jednak niestety nic obecnie gotowego do druku70.
III. ZAGADNIENIA Z ZAKRESU KRYTYKI LITERACKIEJ

Krytyka literacka dwudziestolecia miêdzywojennego wyda³a trzech znakomitych przedstawicieli – Stanis³awa Brzozowskiego, Karola Irzykowskiego
i beniaminka – Tadeusza Boya-¯eleñskiego71. Redakcja Kultury wypowiada³a
siê na temat pisarstwa krytycznego Brzozowskiego, Irzykowski og³osi³ na jej ³amach jeden tekst, natomiast o Boyu-¯eleñskim – z oczywistych wzglêdów – nie
mówiono72. Dyskusja na temat idealnego krytyka literackiego, zadañ krytyki,
zasad przygotowywania recenzji nie by³a na ³amach poznañskiego czasopisma
ani zbyt obszerna, ani te¿ wyj¹tkowo burzliwa, lecz doæ wyrana i stanowi³a
jeden z rysów charakterystycznych „Kultury”.
Przede wszystkim na ³amach pisma zastanawiano siê nad osob¹ idealnego
krytyka. Tu oczywicie jako wzór stawiano fachowca z wykszta³ceniem filologicznym, o szerokich horyzontach literackich i wyrobionym gucie. Alfred Jesionowski doszed³ jednak do wniosku, ¿e kategoria idealnego krytyka jest
nieprzydatna przeciêtnemu konsumentowi literatury. Formu³uj¹c definicjê przeciêtnego” czytelnika jako tego, kto nie posiadaj¹c szerszych zainteresowañ literackich, interesuje siê nasz¹ produkcj¹ literack¹ zarówno przez to, ¿e w porz¹dku swych zajêæ codziennych przewiduje trochê czasu na czytanie ksi¹¿ek, jak
i przez dorane ledzenie produkcji literackiej poprzez swój dziennik czy jakie
pismo literackie73, stwierdzi³ Jesionowski, ¿e czytelnik ów potrzebuje rzetelnej
informacji o ksi¹¿ce, a nie fachowych wywodów. W zwi¹zku z tym apelowa³
o recenzje literackie takie, które uwydatniaj¹ zalety i wady ksi¹¿ki, a jedne i drugie maj¹ krótkie bodaj uzasadnienie, inaczej nagana czy pochwa³a jest gadanin¹
Z. Starowieyska-Morstinowa, Noc diab³a, Kultura 3 (1938), nr 46, s. 3.
M. Winowska, W poszukiwaniu ca³ego cz³owieka, „Kultura” 3 (1938), nr 51-52, s. 4.
70
L. Wilczyñski, Dzia³alnoæ wydawnicza, s. 79-80.
71
J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie miêdzywojenne, s. 438.
72
Jeszcze w 1933 r., gdy ks. Czes³aw Lechicki wystêpowa³ z propozycj¹ za³o¿enia chrzecijañskiego pisma literackiego, zaznacza³ on, ¿e celem czasopisma mia³o byæ przeciwdzia³anie Wiadomociom Literackim i boyszewizmowi, czyli pogl¹dom T. Boya-¯eleñskiego. Zob. J. Plis,
Koció³ katolicki, s. 98-88.
73
A. Jesionowski, O recenzjach i recenzentach s³ów parê, „Kultura” 1 (1936), nr 6, s. 1.
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na wiatr74. Kwestiê recenzji literackiej, która mia³aby trafiæ do szerszego grona
odbiorców, podj¹³ w 1939 r. w Kulturze m³ody krakowski krytyk – Micha³
Chmielowiec75 – inicjuj¹c tym samym doæ ¿yw¹ dyskusjê wewn¹trz czasopisma.
Chmielowiec wystêpowa³ jako zwolennik recenzji popularyzuj¹cych76, które
nale¿a³oby drukowaæ w najpoczytniejszych dziennikach lub – jak pisa³ – wykrzykiwaæ przy mikrofonie77. Wyjani³ te¿ powody, dla których swoje pogl¹dy, czêsto
niekonwencjonalne, postanowi³ og³osiæ w³anie w Kulturze, która – jego zdaniem – szczêliwie oscyluje miêdzy fachowoci¹ literack¹ a przystêpnoci¹, dociera zarówno do speców, jak i do szerszych sfer czytelniczych78. Popularyzuj¹ca
recenzja wed³ug Chmielowca to taka, która daje czytelnikowi garæ prostych
wskazówek, objaniaj¹cych, jak nale¿y czytaæ dany utwór literacki. W artykule
zatytu³owanym Czysta recenzja79 krakowianin podkrela³, ¿e krytycy nie radz¹
sobie z najprostszymi recenzjami, które s¹ przeteoretyzowane, pokazuj¹ czytelnikowi szereg niezrozumia³ych dla niego analogii i odwo³añ do innych, czêsto
nieznanych, utworów literackich. Utyskiwa³ te¿ autor nad ba³aganem terminologicznym. Terminologii jest tyle, ilu krytyków80 – pisa³. W centrum zainteresowania postawi³ Chmielowiec czytelnika literatury, który chce znaæ odpowied na
pytanie: czy warto czytaæ dany utwór? Czy jest on dobry, czy z³y? Nie ma
w recenzjach miejsca ani na syntezy, ani na kwalifikacje. Alfred Kowalkowski
zarzuci³ Chmielowcowi upraszczanie recenzji literackich, przypisuj¹c recenzentowi rolê przewodnika i komentatora, z czytelnika natomiast czyni¹c wiadomego odbiorcê literatury, który chce prócz jasnego s¹du, popartego argumentami,
natychmiastowego umiejscowienia dzie³a wed³ug punktów kontrolnych i orientacyjnych, wyznaczaj¹cych reprezentowany przez autora wiatopogl¹d81. Recenzja
to nie streszczenie utworu. W³odzimierz Pietrzak tymczasem przypomnia³, ¿e
Tam¿e.
Micha³ Chmielowiec nale¿a³ do najm³odszych wspó³pracowników Kultury. Urodzony
w 1918 r., w 1936 r. rozpocz¹³ studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagielloñskim. Tam m.in. redagowa³ czasopismo Nasz Wyraz. Miesiêcznik Literacko-Artystyczny w latach 1937-1939, odcinaj¹ce siê od literackiego tradycjonalizmu i nawi¹zuj¹ce do praktyk Awangardy Krakowskiej.
76
Podkreliæ tu nale¿y, ¿e w dwudziestoleciu miêdzywojennym jednak przewa¿a³y recenzje popularyzuj¹ce, a nawet reklamuj¹ce dzie³o literackie wobec potencjalnego nabywcy. Starano siê utrzymywaæ je na wysokim poziomie. Zob. A.Z. Makowiecki, Krytyka literacka, [w:] S³ownik literatury
polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, Wroc³aw 1992, s. 489-498.
77
M. Chmielowiec, Próba „popularnej” recenzji, „Kultura” 4 (1939), nr 18, s. 6.
78
Tam¿e.
79
M. Chmielowiec, Czysta recenzja, Kultura 4 (1939), nr 24, s. 3. Tym razem redakcja zamieci³a stosown¹ notkê informacyjn¹: Ni¿ej zamieszczony artyku³ dyskusyjny jednego z najm³odszych krytyków i wspó³pracowników naszych zwraca uwagê oryginalnoci¹ s¹dów i samodzielnoci¹ wysi³ku mylowego, którym autor usi³uje dotrzeæ do istoty i zadañ krytyki literackiej,
odrzucaj¹c rozpanoszony w tej dziedzinie frazes i zak³amanie.
80
Tam¿e.
81
A. Kowalkowski, Czy wystarczy taka recenzja?, „Kultura” 4 (1939), nr 27, s. 3.
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recenzja jest gatunkiem dziennikarskim, a wiêc nara¿onym na ograniczenia. Trzeba j¹ odró¿niæ od fachowej krytyki, bo recenzja to dopiero szkic, pewne propozycje, które mog¹ byæ rozwiniête w pracy krytycznej82. Pietrzak pisa³, typowym
dla niego, publicystycznym, pospiesznym i uproszczonym stylem83. W zwi¹zku
z dziennikarsk¹ praktyk¹ stylistyczn¹ przyznawa³ Chmielowcowi racjê w kwestii ograniczeñ, jakie stawia recenzja jako forma wypowiedzi z pogranicza publicystyki i krytyki literackiej.
Nad funkcj¹ krytyki w organizmie literatury zastanawia³ siê Hieronim Michalski84. Broni³ on stanowiska, wed³ug którego krytyka literacka jest tak¿e rodzajem twórczoci, a nie odtwórczoci¹. Przypomnia³ tu s³owa Karola Irzykowskiego, twierdz¹cego, ¿e krytyka jest poezj¹ w innym stanie skupienia. Wysuwa³
Michalski postulat krytyki stosowanej, a wiêc takiej, która sprawuje s¹d nad sztuk¹, która jednak – na polskim gruncie literackim – sprowadzona zosta³a wy³¹cznie do recenzji. W propozycje Michalskiego w pewien sposób wpisa³ siê wspomniany ju¿ Chmielowiec programem krytyki postuluj¹cej85. Tak¿e broni³ tezy
o twórczym charakterze krytyki, jednak¿e stawia³ krytykom wyrane zadania,
których realizacja mia³a ów twórczy charakter udowodniæ. Nauka o literaturze
i krytyka powinna przej¹æ czêæ zadañ tzw. autorów twórczych. Powinny bezporednio wspó³pracowaæ w budowie idei artystycznych86 – pisa³. Chodzi³o o to, by
krytyka nie tylko wartociowa³a, chwali³a lub gani³a, gotowe ju¿ produkty literackie, lecz dawa³a serie impulsów, projektów, programów – jednym s³owem, aby
postulowa³a.
Znamienny dla ogólnego profilu literackiego i krytyczno-literackiego Kultury tekst og³osi³ Edward Litwin87. Zaj¹³ siê on krytyk¹ katolick¹. Pod koniec
1938 r., a wiêc po dwóch latach ukazywania siê Kultury na rynku prasowym,
móg³ Litwin pozwoliæ sobie na pewnego rodzaju podsumowania. Nie da³ wyranie do zrozumienia, ¿e przedmiotem jego oceny jest Kultura. Zapewne bra³ pod
uwagê równie¿ i inne czasopisma literackie wyrastaj¹ce z ducha katolicyzmu.
Podkrela³, ¿e krytyków katolickich jest w Polsce ma³o, jednak¿e ich dzia³alnoæ
przynios³a oczekiwane efekty – doprowadzi³a do za³amania siê wiatopogl¹dowej hegemonii Wiadomoci Literackich (a warto tu przypomnieæ, ¿e takie w³anie by³o jedno z – programowych niemal¿e – za³o¿eñ Kultury). Czytelnicy stanêli wobec rozbie¿noci ocen i zmuszeni zostali do dokonywania wyborów. Wielce optymistycznie wypowiada³ siê Litwin, zapowiadaj¹c rozwój krytyki katolicW. Pietrzak, Krytyka i recenzja, Kultura 4 (1939), nr 29, s. 3.
J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie miêdzywojenne, s. 486. Pietrzak znany by³ przede wszystkim ze wspó³pracy z Prosto z mostu oraz z niezbyt wyrafinowanego stylu pisarskiego.
84
H. Michalski, Drogi i prawa krytyki, „Kultura” 2 (1937), nr 17, s. 3.
85
M. Chmielowiec, Program krytyki postuluj¹cej, „Kultura” 3 (1938), nr 25, s. 3.
86
Tam¿e.
87
E. Litwin, Kwestia zaleg³oci, „Kultura” 3 (1938), nr 46, s. 2.
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kiej, w nastêpuj¹cych s³owach: Zwa¿ywszy niemowlêcy niemal wiek krytyki uprawianej przez katolików trzeba przyznaæ, ¿e ju¿ samo prze³amanie monopolu kulturalnego dotychczasowych okupantów jest dorobkiem bardzo znacznym, gdy¿
w dalszym rozwoju mo¿e utorowaæ drogê do zwyciêskiego pochodu katolickiego
pogl¹du na wiat88.
W opracowaniach powiêconych rozwojowi literatury w Poznaniu podkrela
siê, ¿e teksty literackie w Kulturze by³y recenzowane rzetelnie i obiektywnie89.
W rzeczywistoci obok recenzji trafnych, pisanych na wysokim poziomie, pojawia³y siê takie, które razi³y prymitywizmem i by³y napastliwe. Do tych drugich
nale¿a³a, przygotowana przez Romana Bogdanowicza, recenzja Granicy Zofii
Na³kowskiej oraz Cudzoziemki Marii Kuncewiczowej90. Autor oskar¿y³ obie pisarki o pomniejszanie gatunku ludzkiego. U Na³kowskiej nie dostrzega³ jasnego pogl¹du na dobro i z³o, widzia³ za to brak mocnej kompozycji i postaci niewi¹¿¹ce siê w ¿aden sposób z g³ówn¹ akcj¹ (np. lokatorzy kamienicy Cecylii
Kolichowskiej). W przypadku Cudzoziemki Bogdanowicz upatrywa³ zale¿noæ tej
powieci od Nocy i dni Marii D¹browskiej – co wielce mia³o szkodziæ Kuncewiczowej. Wyranie nie rozumiej¹c konstrukcji g³ównej postaci – Ró¿y – krytyk
zarzuca³ pisarce fa³sz w scenach, gdy Ró¿a wybucha z³oci¹. Ksi¹¿ka wyrafinowanie szkodliwa91 – podsumowywa³ Bogdanowicz.
Postawion¹ na najwy¿szym poziomie recenzjê Nocy i dni Marii D¹browskiej
przygotowa³a Starowieyska-Morstinowa92, szukaj¹ca krêgów prawdy w tej powieci i wyró¿niaj¹ca trzy krêgi: prawdy historycznej, prawdy psychologicznej
(prawdy o cz³owieku), prawdy filozoficznej o ¿yciu. Przeros³a – zdaniem krytyczki – D¹browska Galsworthyego, z którym j¹ porównywano. Równie wysoko, jak twórczoæ D¹browskiej, oceniony zosta³ na ³amach Kultury dorobek
Brunona Schulza. Zadania tego podj¹³ siê przedstawiciel m³odej generacji krytyków – wspominany ju¿ Micha³ Chmielowiec93. Krytyk rozpocz¹³ od wyjanieñ,
jakimi prawami rz¹dzi siê fantastyka w tekstach literackich oraz jakie techniki
pisarskie zastosowa³ Schulz, m.in. rozszerzanie metafory i rozbudowywanie jej
do rozleg³ych obrazów. Utyskiwania na niezrozumienie Schulza do niczego nie
prowadz¹, poniewa¿ prozy Schulza nie trzeba rozumieæ, bo to jest fantastyka czysta, wyprana doszczêtnie z problematyki. Jest to twórczym osi¹gniêciem Schulza,

Tam¿e.
B. Wysocka, Kultura literacka Wielkopolski w latach 1919-1939, Poznañ 1990, s. 201.
90
R. Bogdanowicz, Pomniejszycielki gatunku. Polemika o „wielkich ksi¹¿kach”, „Kultura” 1
(1936), nr 6, s. 4.
91
Tam¿e. Przywo³ywany K. Koniewski, Historia co tydzieñ, s. 345, nie zawaha³ siê napisaæ
o Bogdanowiczu: Krytyk by³ g³upi, ale pewny siebie.
92
Z. Starowieyska-Morstinowa, Prawda „Dni i nocy”, „Kultura” 1 (1936), nr 8, s. 4.
93
M. Chmielowiec, Zdarzenia bezdomne, „Kultura” 3 (1938), nr 13, s. 5.
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now¹ drog¹ […]94 – pisa³ Chmielowiec. Janina M¹kolska-Tokarska uczy³a Jak
czytaæ Morcinka?95, wysz³a bowiem z za³o¿enia, ¿e jest on autorem szczególnie
trudnym w odbiorze w polskim spo³eczeñstwie. Morcinek wychodzi z za³o¿enia,
¿e ludzie s¹ z natury dobrzy. Tacy te¿ s¹ jego bohaterowie, których odbiorca
polskiej literatury nie rozumie, gdy¿ wychowany zosta³ w innym paradygmacie
literackim. Jakim? Tokarska stawia literaturze polskiej diagnozê zakompleksienia. W literaturze naszej roi siê od wisielców czy innych samobójców, od pêkniêtych serc, od niezrozumianych geniuszów, od Judymów, Gustawów-Konradów,
Kordianów i innych le od¿ywiaj¹cych siê bohaterów, którym po prostu brak
apetytu obrzydzi³ ¿ycie96. By zrozumieæ Morcinka, trzeba zerwaæ z takim stosunkiem do sztuki – nawo³ywa³a Tokarska. Wydanie w 1937 r. przez Wac³awa Berenta powieci biograficznej pt. Diogenes w kontuszu sta³o siê dla Anny Zahorskiej nie tylko impulsem do przedstawienia ewolucji twórczej pisarza, lecz tak¿e
okazj¹ do refleksji nad stanem wspó³czesnej polskiej kultury umys³owej, która
uleg³a schamieniu i podeptaniu […] przez sport, dancingi, przez karierowiczostwo, szukaj¹ce na uczelniach tylko wiadomoci po¿ytecznych dla zarobkowania97. Ukazanie siê ksi¹¿ki Berenta by³o nie lada wydarzeniem, autor bowiem
przez lata dwudzieste milcza³, by w 1934 r. wydaæ Nurt98. St¹d te¿ rzetelna recenzja Zahorskiej, wed³ug której Diogenes w kontuszu – opowieæ o Franciszku
Jezierskim – by³a prób¹ obudzenia zami³owania do literatury. Redakcja recenzowa³a te¿ m.in. Powrót Józefa Kisielewskiego, Ja, Klaudiusz Roberta Graves’a,
Ziemia gromadzi prochy Józefa Kisielewskiego oraz szczególnie ulubione przez
Kulturê vies romancées, np. Ró¿y Czekañskiej-Heymanowej Maria Kalergi.
Krytyka poetycka zyska³a nowy impuls, gdy do redakcji Kultury do³¹czy³
Hieronim Michalski. Dziêki niemu rocznik drugi czasopisma (1937) sta³ siê
prawdziwie informacyjnym pismem w zakresie bie¿¹cej twórczoci poetyckiej.
Pomys³em Michalskiego sta³y siê cokwartalne artyku³y opatrzone tytu³em Dyli¿ans poetycki99, a daj¹ce przegl¹d dzia³alnoci najwa¿niejszych czasopism literackich oraz najbardziej godnych uwagi tomików lub pojedynczych utworów
Tam¿e.
J. M¹kolska-Tokarska, Jak czytaæ Morcinka? (Na marginesie II wydania Serca za tam¹),
„Kultura” 1 (1936), nr 5, s. 3.
96
Tam¿e. G. Morcinek kilkakrotnie pojawia³ siê na ³amach Kultury i jako pisarz recenzowany, i jako autor tekstów oryginalnych. A. Jesionowski, Na manowcach duszy, Kultura 2 (1937),
nr 6, s. 6, zrecenzowa³ In¿yniera Szerudê tego autora, uwa¿aj¹c utwór ten za doskona³y pod wzglêdem problematyki  odwieczna walka duchów ciemnych i jasnych o duszê cz³owieka, lecz s³aby
pod wzglêdem kompozycyjnym.
97
A. Zahorska, O narodzinach literatów polskich, „Kultura” 2 (1937), nr 24, s. 2.
98
J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie miêdzywojenne, s. 364.
99
H. Michalski, Dyli¿ans poetycki  pierwszy kwarta³, „Kultura” 2 (1937), nr 18, s. 8; H. Michalski, Dyli¿ans poetycki  drugi kwarta³, „Kultura” 2 (1937), nr 28, s. 5; ten¿e, Dyli¿ans poetycki
 III kwarta³, „Kultura” 2 (1937), nr 42, s. 3.
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poetyckich. Sporód recenzji przygotowanych przez Michalskiego wyró¿nia³o siê
omówienie najnowszych tomików Boles³awa Lemiana – Napój cienisty, i Leopolda Staffa – Barwa miodu. Tekst zosta³ napisany bardzo rzetelnie i ujmowa³
trafnie wszystkie cechy charakterystyczne twórczoci obu poetów. Stylistycznie
tak¿e by³ napisany na wysokim poziomie – czytelnik móg³ odnieæ wra¿enie, ¿e
krytyk uleg³ sugestiom jêzyka poetyckiego samego Lemiana. S³usznie Michalski zwróci³ uwagê na trudnoæ w odbiorze poezji autora Napoju cienistego, pisz¹c, ¿e jest ona poezj¹ nie dla mas, ale dla tych górnych dziesiêciu tysiêcy100.
Drugim tomikiem omówionym przez Michalskiego by³a Barwa miodu Leopolda
Staffa. Tu znów bada³ tony religijne tej poezji, stwierdzaj¹c, ¿e ca³a poezja Staffa jest poszukiwaniem dobra, którego dech o¿ywia j¹101. Podkrela³ oczywicie,
¿e przez wiersze Barwy miodu przemawia zrównowa¿ony i dostojny klasycyzm,
¿e one same maj¹ klarown¹ i przejrzyst¹ barwê miodu, a Staff jest najbardziej
europejskim poet¹ polskim, siêgaj¹cym do klasycznej tradycji Europy. Zdaniem Michalskiego, Lemian i Staff stanowili szczyty poezji polskiej. Eksploruj¹c bie¿¹c¹ produkcjê literack¹, Michalski zaznajamia³ czytelników Kultury
z debiutami poetyckimi, niejednokrotnie utyskuj¹c nad w¹t³ym stanem poezji. Pisa³ jednak o twórczoci poetów minorum gentium, jak Tadeusz Zakiej, Bogdan
Grzyma³a-Kamodziñski, Stefan Go³êbiowski, Alfred Kowalkowski, Jan Puszcza
czy Jan Boles³aw O¿óg. Promowa³ tak¿e krytyk poetów lwowskich – Ludwikê
Czerny, Jadwigê Gamsk¹-£empick¹, Stanis³awa Maykowskiego, Henryka Balba,
Stanis³awa Rogowskiego102. Obraz zainteresowañ Michalskiego nie by³by pe³ny,
jeli nie podkrelilibymy tutaj, ¿e solidnie omawia³ on twórczoæ awangardystów, podkrelaj¹c jednoczenie ewolucjê, jakiej uleg³a poezja awangardowa od
czasów pierwszej awangardy.
W roczniku czwartym (1939) miejsce Michalskiego zaj¹³ Alfred Kowalkowski. I ten odwa¿nie dobiera³ nazwiska twórców, których poezjê poddawa³ ocenie.
Przede wszystkim by³ to Julian Przybo i jego tom Równanie serca (1938),
w którym krytyk podkrela³ rozmaitoæ i subtelnoæ u¿ytych rodków artystycznych, bogactwo metafory przy jednoczesnej oszczêdnoci s³ów103. Tak, jak poeci
utalentowani i nowatorscy spotykali siê z uznaniem Kowalkowskiego, tak ci
mniej zdolni, a przybieraj¹cy w swych utworach postawy pe³ne pozerstwa, spotykali siê z jego zdecydowan¹ odpraw¹. Taki los spotka³ Jerzego Pietrkiewicza,
pretenduj¹cego do roli wieszcza narodowego, wspó³pracownika Okolicy Poetów i Prosto z mostu, któremu krytyk zarzuci³ sztucznoæ, nieszczeroæ
i powierzchownoæ, a w utworach powiêconych ¿yciu wiejskiemu – ja³owoæ
100
101
102
103

H. Michalski, Poezja Lemiana i Staffa, Kultura 2 (1937), nr 19, s. 6.
Tam¿e.
H. Michalski, U poetów lwowskich, „Kultura” 3 (1938), nr 25, s. 6.
A. Kowalkowski, Metafor¹ i elips¹, „Kultura” 4 (1939), nr 7, s. 3.
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scen wiejskich104. Sporód innych poetów Kultura powiêci³a jeden tekst przedstawicielowi Skamandra – Kazimierzowi Wierzyñskiemu i jego Wolnoci tragicznej – wierszom powsta³ym po mierci Józefa Pi³sudskiego105, Józefowi £obodowskiemu – laureatowi literackiej Nagrody m³odych106, Leopoldowi Staffowi
z przedstawieniem jego drogi twórczej107, a z poezji zagranicznej – Rainerowi
Marii Rilkemu, okrelonemu mianem Orfeusza naszych czasów108.
Podsumowuj¹c dzia³alnoæ krytycznoliterack¹ Kultury, wypada stwierdziæ,
¿e recenzje rzetelne i pisane na wysokim, fachowym poziomie, przewa¿a³y nad
tymi, które wprowadza³y niestosowne uproszczenia lub pisane by³y niekompetentnie. Do recenzowania wybierano zarówno uznane, g³one ju¿ nazwiska pisarzy, jak i tych, którzy dopiero debiutowali lub faktycznie nale¿eli do twórców
minorum gentium.
IV. LITERATURA PIÊKNA NA £AMACH KULTURY  POEZJA, PROZA, REPORTA¯

W poezji polskiej lata trzydzieste XX w. cechowa³a obecnoæ w niej trzech
stref wyrazu. Pierwsz¹ z nich by³a poezja typu skamandryckiego, która nie ulega³a wp³ywom awangardowym (np. Boles³aw Lemian, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Julian Tuwim, Leopold Staff, Wojciech B¹k i in.). Drug¹ – poezja
Awangardy i jej kontynuatorów (np. Tytus Czy¿ewski, Julian Przybo). Trzeci¹
natomiast poezja tych, którzy od Awangardy odeszli i próbowali tworzyæ w³asny
styl poetycki i w³asn¹ wizjê wiata. To tzw. wizjonerzy (autentyci – Stanis³aw
Czernik, Jan Boles³aw O¿óg, Józef Czechowicz, ¿agaryci)109. Analiza tekstów
poetyckich, opublikowanych na ³amach Kultury, wykazuje przewagê poezji
pierwszego typu i raczej poetów minorum gentium ni¿ nazwisk g³onych – prócz
Leopolda Staffa i Jana Sztaudyngera. Pod wzglêdem tematycznym utwory te
porusza³y oczywicie w¹tki religijne, jak równie¿ motywy przyrody oraz wsi, co
powoduje, ¿e mo¿na j¹ nazwaæ poezj¹ blisk¹ naturze, afirmuj¹c¹ j¹ jako dobro
dane przez Najwy¿szego Stwórcê, lecz tak¿e poezj¹ w pewnej mierze nawi¹zuj¹c¹ do autentyzmu Stanis³awa Czernika, choæ mo¿e jej twórcy do tego siê nie
przyznawali. Katalog nazwisk poetów, pisz¹cych w poznañskim czasopimie, jest
nastêpuj¹cy: W³adys³aw Witold Spychalski, Marian W³oszkiewicz, Józef Birkenmajer, Anna S³onczyñska, Jan Olechowski, Wojciech Bachowski, Henryk Huzik,
A. Kowalkowski, Nowoci poetyckie, Kultura 4 (1939), nr 10, s. 7.
J. Janowski, Od Wiosny i wina do Wolnoci tragicznej, „Kultura” 2 (1937), nr 6, s. 3.
106
J. Turowicz, Pochwa³a £obodowskiego, „Kultura” 2 (1937), nr 8, s. 2.
107
E. Misio³ek, Staff – t³umacz psalmów, „Kultura” 4 (1939), nr 14, s. 7.
108
A. Kowalkowski, Orfeusz naszych czasów – Rainer Maria Rilke, „Kultura” 3 (1938),
nr 42, s. 3.
109
Zob. J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie miêdzywojenne, s. 150-202.
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Stanis³aw Kostanecki, Marian Skórzewski, Marian Turwid, Wojciech ¯ukrowski,
Antoni Madej, Norbert Kopecki, Jan Sztaudynger (trzy wiersze), Maria Morstin-Górska, Boles³aw witalski, Tadeusz Olasek, Bogdan Zakrzewski, Anna Zahorska, Józef Andrzej Frasik, Stefan Sajdak, Jan Boles³aw O¿óg, Tadeusz Ho³uj,
Witold Powel, Karol Hubert Rostworowski (jeden wiersz), Alfred Kowalkowski,
Stanis³aw Czernik, W³adys³aw Milczarek, Jerzy Pleniarowicz, Wies³aw Pyrek,
Jan Wolff, Leonard Turkowski, Jan Huszcza, Leopold Staff (jeden wiersz), Jan
Marsza³ek, Marcin Pankowski, Erwin Herbert, Adam Szczerbowski, Zygmunt
Pisarski.
Przegl¹d utworów tych pisarzy pozwala na kilka spostrze¿eñ. W ogólnej
masie nie jest to poezja wysokich lotów, jednak¿e pojawi³o siê w Kulturze kilka wyró¿niaj¹cych siê tekstów poetyckich, realizuj¹cych ciekawe pomys³y.
W roczniku pierwszym (1936) uwagê zwraca wiersz Do kultury W³adys³awa Witolda Spychalskiego, w którym poeta snuje rozwa¿ania nad ród³ami kultury,
koñcz¹c nawo³ywaniem kierowanym do adresatki wiersza:
B¹d! Czyñ s³owem, mów gestem
swe dumne,
rozumne –
Jestem! 110
Wiesz zosta³ wydrukowany w numerze inicjuj¹cym poznañskie czasopismo,
co dodatkowo nadaje mu wyrazu niemal¿e tekstu programowego. Podobnie
zreszt¹ traktowaæ mo¿na napisany wspólnie przez Henryka Huzika i Wojciecha
¯ukrowskiego tekst Atak na Warszawê, w którym poeci utyskuj¹ nad zalewem
Warszawy przez poetów i twórczoæ spod znaku kawiarni Ma³a Ziemiañska.
Czytamy tam:
Najedca neonami miasto podpala,
zamiast Wis³y pluszcze Skamander,
[…]
Z³y zalew zdrowie ci zepsu³,
Warszawo, ten pr¹d nie s³u¿y111.
Kilka ciekawych strof powiêci³a Kultura osobie poety i procesowi twórczemu. Józef Birkenmajer w Modlitwie poety, uderzaj¹c w tony pochwalne, dziêkowa³ Bogu za to, ¿e stworzy³ go poet¹, teraz bowiem mo¿e modliæ siê wierszami. Henryk Huzik w wierszu Moja pieñ wyra¿a³ przekonanie, ¿e poeta przebywa
w innych przestrzeniach. Norbert Kopecki, szukaj¹c genealogii poetów, poleca³,
by nikt, nad rodowodem poetów siê g³owi¹c, nad ko³ysk¹ nasz¹ uroków nie czy110
111

W.W. Spychalski, Do kultury, Kultura 1 (1936), nr 1, s. 2.
H. Huzik, W. ¯ukrowski, Atak na Warszawê, „Kultura” 1 (1936), nr 37, s. 8.
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ni³112, na pocz¹tku bowiem i tak by³o S³owo, a dopiero potem poeci przez S³owo
na ziemiê zsy³ani. Czym natomiast jest poezja, odpowied da³ Wies³aw Pyrek
w wierszu G³êbia, gdzie okreli³ j¹ metaforycznie jako róde³ kryszta³owych studniê113. Boles³aw witalski wykorzysta³ w swoich tekstach motywy chopinowskie.
Za temat Preludium deszczowego pos³u¿y³ witalskiemu pobyt kompozytora na
Majorce. Uczuciem dominuj¹cym w utworze sta³a siê têsknota Chopina za domem rodzinnym; têsknota, która znajduje ujcie w niespokojnej i wrêcz rozpaczliwej grze na fortepianie. W Nokturnie, równie mocno przesyconym nostalgi¹,
podmiot liryczny – Chopin – znajduje siê w Pary¿u. Miasto poddane zosta³o zabiegowi antropomorfizacji i jego architektura, wraz z przyrod¹, w swych nastrojach zbie¿ne s¹ z nastrojem rozpaczy, której poddaje siê bohater liryczny.
Sekwana iskrzy gwiazdom rzêsy
za wieczornymi ³ódkami
i rozciela ¿a³obê westchnieñ
w czarnych ogrodów niepamiêæ114.
Do motywów chopinowskich powróci³ witalski jeszcze w wierszu Marzenia, gdzie bia³e noce jawi³y mu siê wiotkie jak dotkniêcie Szopena, a pejza¿ kruchy jak natchnienie muzyczne115. Twórca wiersza, wyranie zafascynowany muzyk¹, przekuwa³ j¹ na jêzyk poetycki, wykorzystuj¹c sprawnie, rozwiniête
w dobie romantyzmu, zjawisko korespondencji sztuk, czego wyraz dawa³ ju¿
chocia¿by w tytu³ach swoich wierszy, np. Preludium116, Nocne piewanie117. By³
te¿, jak siê zdaje, witalski mistrzem frapuj¹cej czytelnika metafory. Nocne piewanie rozpocz¹³ s³owami: Têsknimy piewnym jachtem po kolorowym niebie.
Jak ju¿ zasygnalizowano wy¿ej, poezja proponowana czytelnikom przez
Kulturê by³a twórczoci¹ blisk¹ przyrodzie, której podmioty liryczne ¿y³y
w idealnej harmonii z natur¹. Taki program poetycki realizowa³ m.in. Bogdan Zakrzewski, w którego utworach motywami przewodnimi by³y przyroda i dom,
w³asny cichy k¹t. W Wieczornych zawo³aniach wyznaczniki wiata, w którym
porusza³ siê podmiot liryczny, stanowi³y cichy dom i malw upione ró¿e118.
W zaciszu z kolei cichy mój k¹t – dziewann¹ p³otowany rozedrgany jest ¿yciem
natury:
O zmierzchu p³ynnym przez siatki druciane
wpadaj¹ b¹ki do bia³ych stronic
N. Kopecki, Poeci, Kultura 1 (1936), nr 32, s. 4.
W. Pyrek, G³êbia, „Kultura” 4 (1939), nr 14, s. 4.
114
B. witalski, Nokturn, „Kultura” 2 (1937), nr 20, s. 4.
115
Ten¿e, Marzenia, „Kultura” 3 (1938), nr 8, s. 1.
116
Ten¿e, Preludium, „Kultura” 3 (1938), nr 19, s. 5.
117
Ten¿e, Nocne piewanie, „Kultura” 3 (1938), nr 19, s. 5.
118
B. Zakrzewski, Wieczorne zawo³ania, Kultura 2 (1937), nr 23, s. 4.
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i pasikonik zaczyna dzwoniæ
pacierze znane119.
Cz³owiek, wed³ug Zakrzewskiego, by ¿yæ pe³ni¹ ¿ycia, potrzebuje cis³ego
zwi¹zku z przyrod¹. Podmiot liryczny w Wionie jest czêci¹ natury – oddycha
wiatrem, wch³ania fio³kowy oddech trawników, mieszka w oziminach.
Program podobny do tego, który proponowa³ Zakrzewski, realizowali te¿ inni
poeci, afirmuj¹c pory roku i naturê, podkrelaj¹c zwi¹zki z cz³owiekiem. Mo¿na
tu wymieniæ dla przyk³adu Modlitwê i Wiosnê Stefana Sajdaka, Osmozê Leonarda Turkowskiego (Zanurzam siê w korê drzew,/przenikam pnie rosochate),
O zachodzie Józefa Andrzeja Frasika, Po³udnie Jana Marsza³ka (Lipiec dojrzewa
w upale i pachnie ziemi¹ i s³oñcem), W lesie Mariana Pankowskiego. W zdecydowanej jednak wiêkszoci wiersze publikowane na ³amach Kultury porusza³y
w¹tki typowo religijne – stosunku do Boga, modlitw kierowanych i do Boga,
i do Matki Bo¿ej, motywy biblijne (np. Moj¿esz Birkenmajera), zmartwychwstania, prze¿yæ podmiotów lirycznych w czasie oko³owielkanocnym, obrony Czêstochowy w czasie potopu szwedzkiego, barokowe motywy vanitas. Na tym tle
wyró¿nia siê wiersz Henryka Huzika rozpoczynaj¹cy siê incipitem Oto jest mój
przyjaciel…, a realizuj¹cy typ poezji poszukuj¹cej Boga, w której obecny jest
ponadto ciekawej konstrukcji podmiot liryczny – nieznany wierszokleta:
I oto jestem ja,
nieznany wierszokleta.
Chodzê i szukam Boga,
by mu swe wiersze szeptaæ120.
„Kultura” og³osi³a kilka poetyckich pere³ek. Z pewnoci¹ nale¿y do nich jedyny, obecny w poznañskim czasopimie, wiersz Leopolda Staffa Noc ksiê¿ycowa, w którym ksiê¿yc spokojny jak pasterz czuwa nad ludmi i gwiazdami. Interesuj¹c¹ metaforyk¹ pos³u¿y³ siê Witold Powel w wierszu Ba³tyk, bêd¹cym
reminiscencj¹ pobytu poety na Helu, gdzie s³oñce zachodzi³o mitologicznie,
a cisza boso ucieka³a. Stanis³aw Czernik, ten poeta mitu ziemi121, g³ówny reprezentant autentyzmu, pojawi³ siê dwukrotnie dziêki publikacji tekstów Opuszczona smolarnia, w którym podejmowa³ tematykê têsknoty za Bogiem, oraz Notatki
poetyckie, w których przyroda zostaje poruszona strachem przed obecnoci¹ cz³owieka. Jan Sztaudynger og³osi³ w Kulturze trzy teksty: Balladê o Panu Jezusie
frasobliwym i o p¹tniku, Matkê Bosk¹ na nartach oraz O sk³oñ nade mn¹ .
Warto te¿ zwróciæ uwagê na tekst Zygmunta Pisarskiego Europa w 1939 r. – jeB. Zakrzewski, W zaciszu, Kultura 2 (1937), nr 23, s. 5.
H. Huzik, ***, Kultura 1 (1936), nr 22, s. 1.
121
J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie miêdzywojenne, s. 184.
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dyny chyba obecny tu wiersz katastroficzny, ukazuj¹cy, dok¹d zmierza Europa
w 1939 r.:
Na czarnych skrzy¿owaniach szelest aut, skrzyp wozów,
miasta, dymy, miasta, okopy, drut kolczasty,
radoæ wymustrowana wojennych okopów,
szczêcie rózgi z toporem, krwawych gwiazd i swastyk122.
Nie wiadomo, dlaczego Kultura nie drukowa³a tekstów czo³owego poety
katolickiego – Wojciecha B¹ka, a zamieszcza³a jedynie omówienie jego twórczoci, np. Jaros³aw Janowski prezentowa³ tom zatytu³owany piewna samotnoæ,
pisz¹c, ¿e twórczoæ B¹ka przynosi ferment i niepokój wewnêtrzny123.
„Kultura zaczê³a wychodziæ ju¿ po 1932 r., który w literaturze dwudziestolecia miêdzywojennego traktowany jest jako swoisty prze³om, cezura, poza któr¹
w twórczoci literackiej pojawia³y siê nowe zjawiska. W zakresie prozy to g³ównie nowa fala debiutów pisarzy m³odego pokolenia lub w³aciwych debiutów
pisarzy nale¿¹cych do pokolenia Na³kowskiej, np. Poli Gojawiczyñskiej, Brunona Schulza, lecz tak¿e przesuniêcie prozy w kierunku wspó³czesnej problematyki spo³ecznej (proza realizmu spo³ecznego, proza realizmu psychologicznego,
autentyzm – jednym s³owem uspo³ecznienie siê literatury piêknej)124. Z drugiej
strony nie brak³o wielkich nowatorów w osobach Stanis³awa Ignacego Witkiewicza, Witolda Gombrowicza i Brunona Schulza. Najbardziej chyba widoczna
zmiana po 1932 r. to os³abniêcie poezji lirycznej i oddanie przez ni¹ na trwa³e
pierwszeñstwa epice125. O tym, ¿e Kultura, przynajmniej czêciowo, stara³a siê
reprezentowaæ nowe zjawiska w polskiej literaturze, wiadczy obecnoæ na jej
³amach tekstów Gustawa Morcinka, którego w³aciwy debiut powieciowy, przypad³ w³anie na rok 1932126, gdy ukazywa³ siê Wyr¹bany chodnik – zbeletryzowane dzieje walki l¹zaków z uciskiem niemieckim przed I wojn¹ wiatow¹.
G³ównym oczywicie zamiarem Kultury by³o og³aszanie tekstów prozatorskich z zakresu literatury katolickiej. Jak ju¿ powiedziano wczeniej, nie doczekano siê, pomimo organizowanych konkursów, wartociowej powieci katolickiej
autora, który by³by firmowany przez NIAK lub Wydawnictwo w. Wojciecha.
Pró¿no zatem na ³amach Kultury szukaæ, drukowanej w odcinkach, polskiej
Z. Pisarski, Europa w 1939 r., Kultura 4 (1939), nr 29, s. 1.
J. Janowski, Karpiñski  B¹k  Piechal, „Kultura” 1 (1936), nr 12, s. 5.
124
J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie miêdzywojenne, s. 282-2331.
125
A. Chruszczyñski, U schy³ku miêdzywojnia. Autentyzm literatury polskiej lat 1933-1939,
Warszawa 1987, s. 11-12. Prze³om, o którym mowa, by³ charakterystyczny nie tylko dla literatury
polskiej. W literaturze francuskiej  która stanowi tu dla wielu omawianych zjawisk punkt odniesienia  prze³om ten jest lokalizowany oko³o 1930 r., gdy André Marlaux, wspominany na ³amach
Kultury, og³osi³ Dolê cz³owiecz¹.
126
Jako nowelista zadebiutowa³ Gustaw Morcinek w 1929 r. Sercem za tam¹.
122
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powieci katolickiej. W zwi¹zku z tym redakcja ograniczy³a siê do ma³ych form
prozatorskich, drukuj¹c nowele, na których brak w literaturze wskazywa³a Anna
Zahorska127, oraz opowiadania (ewentualne niewielkie fragmenty powieci).
Wród autorów znajdujemy: Józefa Birkenmajera, W³adys³awa Dunarowskiego,
Henryka Huzika, Wojciecha ¯ukrowskiego, Wandê Mi³aszewsk¹, Wac³awa Iwaniuka, Norberta Kopeckiego, Annê Zahorsk¹, Czes³awa Jastrzêbiec-Koz³owskiego, Witolda Bieñkowskiego, Gustawa Morcinka, Wojciecha Bachowskiego, Józefa Andrzeja Frasika, Jadwigê Miniakowsk¹, Mariana Ruciñskiego, Jana
Dobraczyñskiego. Sporód katolickich pisarzy zachodnich drukowano prozê:
Leona Bloy, Paula Claudela, Henri Federera, Gilberta Chestertona. Z pewnoci¹
w grupie tej wyró¿nia³ siê Morcinek. W 1937 r. Kultura og³osi³a fragment jego
powieci Ondraszek. Powieæ historyczna128, opowiadaj¹cej historiê legendarnego beskidzkiego zbójnika. Opowiadaniem rodowiskowym Morcinka by³ natomiast og³oszony w wi¹tecznym wydaniu 1938 r. tekst W mroku, poruszaj¹cy
problem bezrobocia na l¹sku.
Redakcja Kultury mia³a pewne upodobanie w drukowaniu opowiadañ
o tematyce historycznej, a jednoczenie wi¹¿¹cej siê z Kocio³em. Józef Birkenmajer w utworze Czy wrócisz? mówi³ o powziêtym przez Wita Stwosza zamiarze opuszczenia Krakowa i udania siê do Nuremberku. Wraz ze Stwoszem oraz
jego synem – Stanis³awem – czytelnik ogl¹da³ o³tarz w Kociele Mariackim
w momencie, gdy mistrz ¿egna³ siê ze swoim dzie³em. Birknejamer poruszy³ tu
tematykê relacji miêdzy artyst¹ a jego dzie³em, wk³adaj¹c w usta Stwosza s³owa:
Tako Bóg daj, by siê sta³o podobnie i z dzie³em tem mojem… by nie umar³o, ale
¿ywot mi wieczny da³o i niebiesk¹ koronê129. Ca³oæ podana zosta³a archaizowanym przez autora jêzykiem. Tematykê krakowsk¹ wykorzysta³ Birkenmajer tak¿e w opowiadaniu Zgryzoty ksiêdza D³ugosza, w którym zda³ relacjê z doskonale
znanej historii zamordowania przez krakowian Andrzeja Têczyñskiego. Tekst,
którego jêzyk równie¿ poddano archaizacji, zakoñczy³ autor nawi¹zaniem do redniowiecznej Pieni o zabiciu Andrzeja Têczyñskiego. Anna Zahorska w krótkim
opowiadaniu Nie wyg³oszone proroctwo przedstawi³a historiê proroctwa Stanis³awa z Oporowa, przeora jasnogórskiego, oraz przywo³a³a sylwetkê biskupa Stanis³awa Hozjusza130. Marian Ruciñski opowiada³ o biskupie Krystianie, prowadz¹127
Anna Zahorska na ³amach Kultury utyskiwa³a na niemal¿e wyrugowanie z literatury
wspó³czesnej pewnych gatunków literackich. Wród nich wymienia³a m.in. nowelê. Uznawa³a, ¿e
najwyraniej gusta odbiorcze id¹ w kierunku powieci, najczêciej o wyj¹tkowo niskim poziomie
i ¿adnym przes³aniu, a czytelnicy nie potrafi¹ czytaæ ma³ych form prozatorskich o okrelonej konstrukcji, nios¹cych wyranie sformu³owany mora³. Zob. A. Zahorska, Nieuzasadnione ostracyzmy,
Kultura 2 (1937), nr 37, s. 2.
128
G. Morcinek, lady na drodze, „Kultura” 2 (1937), nr 51-52, s. 10.
129
J. Birkenmajer, Czy wrócisz?, „Kultura” 1 (1936), nr 4, s. 2.
130
A. Zahorska, Nie wyg³oszone proroctwo, „Kultura” 3 (1938), nr 2, s. 4.
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cym w 1233 r. dzia³alnoæ misyjn¹ wród Prusów131. Henri Federer w t³umaczeniu Zbigniewa £ada przedstawia³ Ostatnie chwile papie¿a Innocentego III132. Na
tle tych historycznych opowiadañ doæ interesuj¹co przedstawia siê nieco bardziej obszerny, drukowany w trzech czêciach, tekst Jana Dobraczyñskiego zatytu³owany W Spirze133, w którym zjazd w 1146 r. w Spirze, zorganizowany z polecenia króla Konrada III, sta³ siê dla autora pretekstem do snucia opowieci
o ksiêciu W³adys³awie Wygnañcu i jego decyzji przy³¹czenia siê do wyprawy
krzy¿owej. W udziale w niej W³adys³aw upatrywa³ szansê na odpuszczenie grzechów i na powrót do kraju. Dobraczyñski sprawnie operowa³ w tym opowiadaniu jêzykiem, gromadz¹c w wielu miejscach czasowniki, nawi¹zuj¹c do stylu
dawnych pieni o rycerzach, jeszcze spod znaku Pieni o Rolandzie. Dobr¹ próbkê tego zabiegu stanowi chocia¿by fragment: Konrad zrywa siê z tronu, rzuca na
kolana przed o³tarzem, bije g³ow¹ o ziemiê, ³ka jak dziecko. Rzucaj¹ siê tak¿e na
kolana wszyscy panowie, wyci¹gaj¹ rêce, zaklinaj¹ siê, b³agaj¹, modl¹ siê g³ono134.
Pozosta³e teksty, pisane w duchu nauki chrzecijañskiej, uczy³y mi³osierdzia,
przestrzegania zasad dekalogu, poszanowania drugiego cz³owieka. W³adys³aw
Dunarowski w Pierwszym grzechu Florka przedstawi³ rozterki ch³opca, który
ukrad³ s¹siadce kwiat w doniczce135, Wanda Mi³aszewska w Cz³owieku z prymulk¹ uczy³a, by pomagaæ ubogim i potrzebuj¹cym136, Wojciech Bachowski w opowiadaniu Nogi przedstawi³ historiê kalekiego Kubusia, cz³owieka, pomimo kalectwa, otwartego na wiat i ludzi, potrafi¹cego cieszyæ siê szczêciem innych137.
Opowiadania te mia³y niezwykle prost¹ fabu³ê, skonstruowan¹ tak, by obrazowaæ jasno sformu³owan¹ tezê. Sporód tych prozatorskich prób bardzo ³atwo jest
wyró¿niæ nowele, realizuj¹ one bowiem klasyczn¹ formê noweli, z wyranie
powracaj¹cym motywem przewodnim, spajaj¹cym poszczególne fragmenty fabu³y. Niech za przyk³ad pos³u¿y Wst¹¿ka138 Wojciecha ¯ukrowskiego, nieco obszerniejsza, drukowana w czterech czêciach nowela. Tytu³y niektórych nowel i opowiadañ og³aszanych na ³amach Kultury mo¿na odczytywaæ metaforycznie.
Przyk³adem nich bêdzie tytu³ opowiadania Jana Dobraczyñskiego Zagubieni139,
który odnosi siê zarówno do konkretnego wydarzenia – zagubienia siê grupy turystów w Tatrach – jak i do ogólnej sytuacji ¿yciowej bohaterów opowiadania.
M. Ruciñski, Krystianowe dziedzictwo, Kultura 3 (1938), nr 26, s. 6.
H. Federer, Ostatnie chwile papie¿a Innocentego III, „Kultura” 3 (1938), nr 31, s. 6.
133
J. Dobraczyñski, W Spirze, „Kultura” 3 (1938), nr 36, s. 6; nr 37, s. 6; nr 38, s. 6.
134
Tam¿e, nr 38, s. 6.
135
W. Dunarowski, Pierwszy grzech Florka, „Kultura” 2 (1937), nr 2, s. 3.
136
W. Mi³aszewska, Cz³owiek z prymulk¹, „Kultura” 2 (1937), nr 8, s. 6.
137
W. Bachowski, Nogi, „Kultura” 3 (1938), nr 3, s. 6-7.
138
W. ¯ukrowski, Wst¹¿ka, „Kultura” 4 (1939), nr 19, s. 6; nr 20, s. 6; nr 21, s. 6; nr 22, s. 6.
139
J. Dobraczyñski, Zagubieni, „Kultura” 4 (1939), nr 25, s. 6; nr 26, s. 6; nr 27, s. 6; nr 28, s. 6.
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Fabu³a – bardzo prosta. Czworo ludzi, niemal¿e sobie nieznanych (poznali siê
dzieñ wczeniej), wysz³o w góry. Nadszed³ wieczór, z ni¹ mg³a, turyci stracili
orientacjê i zgubili siê. Zeszli na niebywale niebezpieczn¹, w¹sk¹ pó³kê skaln¹,
na której jeden z mê¿czyzn obsun¹³ siê i spad³ w przepaæ. Zosta³o troje ludzi –
dwie kobiety i mê¿czyzna, skazanych na siebie, siedz¹cych nad przepaci¹.
W tym momencie ujawni³ siê ca³y psychologizm opowiadania. Krok po kroku
czytelnik odkrywa³ ¿yciowe pogmatwania bohaterów. Oni natomiast, w obliczu
mierci, uczyli siê znosiæ siebie nawzajem, rozmawiaæ ze sob¹, dokonuj¹c jednoczenie wiwisekcji dotychczas prze¿ytego ¿ycia, by dojæ do wniosku: Zb³¹kali siê pierwej zanim wypadek postawi³ ich na pochylonej p³ycie, na skraju przepaci. Byli zb³¹kani od dawna. ¯yj¹c w normalnych warunkach, w zwyk³ym
otoczeniu, mogliby nie poznaæ nigdy, ¿e s¹ zagubieni140. Tragizm sytuacji nasili³
siê, gdy jedna z kobiet zmar³a, a dwoje pozosta³ych siedzia³o na pó³ce skalnej
nadal, po obu stronach cia³a zmar³ej, z myl¹, ¿e czeka ich taki sam koniec. Czytelnik trzymany by³ w napiêciu do koñca opowiadania, nie wiedz¹c, czy pozostali przy ¿yciu turyci zostan¹ ocaleni. Zagubieni to jeden z lepszych tekstów
prozatorskich og³oszonych na ³amach Kultury, ³¹cz¹cy realizm psychologiczny z tragizmem sytuacji, w której znaleli siê bohaterowie. Pozosta³e teksty polskie nie robi³y wiêkszego wra¿enia czytelniczego i raczej doæ szybko zapada³y
w niepamiêæ. Sporód tekstów zagranicznych wyró¿ni³ siê Wampir wioski Gilberta Chestertona141 – opowiadanie utrzymane w duchu dobrej powieci kryminalnej, w którym do wioski Potters Pond przyby³ ojciec Brown, aby rozwik³aæ
zagadkê zabójstwa niejakiego pana Maltravers, cz³onka trupy aktorskiej
Cech¹ charakterystyczn¹ dwudziestolecia miêdzywojennego by³ doæ gwa³towny rozwój literatury faktu, w tym przede wszystkim prozy reporta¿owej142.
Id¹c za t¹ ogóln¹ tendencj¹, równie¿ na ³amach poznañskiej Kultury zamieszczono dzia³ Reporta¿e literackie. Pojawi³y siê te¿ omówienia dotycz¹ce polskiej
prozy reporta¿owej – w tym wypadku drukowanych w prasie listów z podró¿y.
Roman Bogdanowicz utyskiwa³ nad w¹tpliw¹ jakoci¹ og³aszanych w prasie
warszawskiej (autor nie poda³ tytu³ów owej prasy) reporta¿y okrêtowych, powiêconych podró¿om do Ameryki, które grzesz¹ nud¹, niedbalstwem, lekcewa¿eniem
odpowiedzialnoci zwi¹zanej z zawodem [dziennikarskim] oraz robi¹ wra¿enie
utrwalonej drukiem niepowstrzymanej rozmówki telefonicznej kobiety namiêtnie
Ten¿e, Zagubieni, Kultura 4 (1939), nr 28, s. 6.
G. Chesterton, Wampir wioski, „Kultura” 3 (1938), nr 32, s. 6; nr 33, s. 6; nr 34, s. 6.
142
J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie miêdzywojenne, s. 215. Reporta¿ w dwudziestoleciu miêdzywojennym okrelano mianem bezfabularnej literatury faktu, samoistnego rodzaju literackiego.
Za wybitnych jego twórców uwa¿ano Melchiora Wañkowicza i Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego. Zob. B. Bogo³êbska, Retorycznoæ reporta¿y miêdzywojnia na wybranych przyk³adach, [w:]
Reporta¿ w dwudziestoleciu miêdzywojennym, red. K. Stêpnik, M. Piechota, Lublin 2004, s. 53.
140
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plotkarskiej143. Jednym s³owem, teksty te skupia³y siê na sprawach nieistotnych,
roztrz¹saj¹c np. kwestiê tego, co i jak jada siê na pok³adzie Batorego, miast
poruszaæ problemy aktualnie wa¿ne. Bogdanowicz uzna³ za mistrza reporta¿u
Henryka Sienkiewicza, a za wzór Sienkiewiczowskie Listy z podró¿y do Ameryki. Czytajcie Sienkiewicza, uczcie siê pisaæ o rzeczach, nie o sobie lub o drobiazgach b³ahych lub trywialnych, uczcie siê pisaæ nie nudno144 – nawo³ywa³ adeptów sztuki reporta¿owej autor. Choæ nawo³ywania te by³y bardzo górnolotne, to
Kultura nie zdo³a³a wydrukowaæ reporta¿u, który wartoci¹ artystyczn¹ dorównywa³by tekstom Melchiora Wañkowicza czy Arkadego Fiedlera, choæ oczywicie ocen nie nale¿y generalizowaæ. Z pewnoci¹ wyró¿ni³ siê tekst Janusza
Na³êcz-Korzeniowskiego A na Zachodzie wci¹¿ bez zmian, którego autor, obserwuj¹c w Berlinie paradê wojskow¹ z okazji urodzin Hitlera, nie mia³ z³udzeñ co
do zamiarów Trzeciej Rzeszy. W jednostajnym, nieprzerwanym szemraniu motorów czai siê groba, której jeszcze nie widzi wiat145 – pisa³. Podobnie teksty
Zygmunta W¹do³owskiego przesi¹kniête by³y refleksjami nad wspó³czesnymi
Niemcami146. Autor dotar³ do Kissingen w czasie, gdy miasto obchodzi³o dwóchsetlecie odkrycia ród³a nazwanego imieniem Rakoczego. W¹do³owski nakreli³
obraz Kissingen wype³nionego przez dygnitarzy nowych Niemiec i opisa³ swój
udzia³ w uroczystej akademii. Przemówienie [podczas akademii – M.D.] by³o
hymnem pochwalnym na rzecz nowego re¿imu i koñczy³o siê zapewnieniem, ¿e
partia narodowo-socjalistyczna dopiero poka¿e ca³emu wiatu, czym powinny byæ
Niemcy, a w nich i Kissingen147 – pisa³ autor. Przedstawi³ nastêpnie sw¹ rozmowê ze zwolennikiem hase³ nowego re¿imu, zafascynowanym likwidacj¹ pierwiastków chrzecijañskich w Niemczech. W drugim ze swych tekstów zastanawia³ siê
nad reakcj¹ m³odzie¿y na hitlerowsk¹ propagandê, przedstawiaj¹c przebieg swej
rozmowy przeprowadzonej z synem znajomych, który wróci³ w³anie z obowi¹zkowego obozu pracy, gdzie za religiê uwa¿ano narodowy socjalizm. Temu tekstowi W¹do³owski nada³ ciekaw¹, jak najbardziej fachow¹, reportersk¹ konstrukcjê,
ograniczaj¹c swój udzia³ w jej stworzeniu do zadawania m³odemu cz³owiekowi
pytañ i notowaniu odpowiedzi. Reporter niczego nie komentuje, nie dodaje ¿adnych uwag od siebie – odpowiedzi rozmówcy mówi¹ wszystko. Jako próbka tej
metody reporterskiej wystarczy fragment tekstu. Pytanie: Wiêc partia mo¿e to
uwa¿aæ za sukces swego systemu wychowawczego? I odpowied: […] Byæ mo¿e
m³odzie¿ zyska³a na tê¿ynie fizycznej, ale stanowczo straci³a duchowo, moralnie. Zapanowa³ wród niej duch przekory i awanturniczoci. Rozzuchwali³a siê
Tam¿e.
Tam¿e.
145
J. Na³êcz-Korzeniowski, A na Zachodzie wci¹¿ bez zmian, „Kultura” 1 (1936), nr 6, s. 3.
146
Z. W¹do³owski, Przy kubku Frankenweinu, „Kultura” 1 (1936), nr 21, s. 2; ten¿e, Bohaterzy ze szpadlem. List z Kissingen, „Kultura” 1 (1936), nr 24, s. 4.
147
Ten¿e, Przy kubku, s. 2.
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ponad wszelk¹ miarê. Co gorsza, wkrad³o siê w jej szeregi zepsucie i zboczenie
erotyczne […]148. W¹do³owski realizowa³ w swych tekstach retorykê konwersacyjn¹, osi¹gaj¹c w tym wzglêdnie wysoki poziom.
Kultura lubowa³a siê w drukowaniu reporta¿y krajoznawczych, w których
okrelone miejsce na mapie czy to Polski, czy to Europy, a nawet wiata, stawa³o
siê punktem wyjcia do snucia refleksji tak historycznych, jak i oczywicie wspó³czesnych. Zofia Karczewska w tekcie Gdy przesz³oæ mówi149 pisa³a o Kazimierzu Dolnym nad Wis³¹ jako o historycznym sanktuarium i idealnej scenografii
do scen filmowych. Jerzy M³odziejowski zachwyca³ siê przyrod¹ tatrzañsk¹150
oraz rozwija³ refleksje nad jej ochron¹151. Nutkê egzotyczn¹, choæ mo¿e w niezbyt wyszukanej szacie literackiej, wprowadzi³a na ³amy Kultury Irena Turowska reporta¿ami W s³oñcu Algieru152, gdzie obserwowa³a s³oñce w królewskich
barwach szczeroz³otych, bujn¹ rolinnoæ i grupê arabskich ch³opców ucz¹cych
siê wersetów Koranu, oraz Malta – kraina oleandrów153, w którym reminiscencje architektoniczne ³¹cz¹ siê z historycznymi i botanicznymi (gdzieniegdzie kolczasty kaktus kwitnie ¿ó³tawym kwiatem), nie przynosz¹c w zasadzie ¿adnej g³êbszej refleksji nad dniem dzisiejszym Malty, daj¹c wra¿enie raczej informatora
turystycznego ni¿ dobrego reporta¿u. W roczniku trzecim (1938) wyró¿nia³ siê
tekst Witolda Bieñkowskiego Cieñ Owidiusza154, powiêcony wyprawie autora do
Rumunii. I tu, prócz informacji historycznych, uwyranione zosta³y problemy
dnia dzisiejszego, a g³ównie niebywa³e dysproporcje charakteryzuj¹ce kraj rumuñski – obok luksusowych k¹pielisk, wal¹ce siê rudery i ludzie w ³achmanach.
Bardzo dobrym chwytem Bieñkowskiego by³o wprowadzenie interlokutora, rumuñskiego, zadufanego nieco w sobie, przewodnika, z którym autor nie potrafi³
dojæ do porozumienia.
Reporta¿yci Kultury operowali chwytami retorycznymi bardzo popularnymi w okresie dwudziestolecia. Aleksander Monoz, pisz¹c o Wo³yniu, a chc¹c
podkreliæ bogactwo krainy, wymieni³ szereg cyfr, podaj¹c liczbê uli, liczbê ton
eksportowanych suszonych grzybów, wartoæ produkcji chmielu itd.155, co mia³o
robiæ piorunuj¹ce wra¿enie na czytelniku, ¿e Wo³yñ to kraina mlekiem i miodem
p³yn¹ca. W roczniku czwartym (1939) reporta¿owe zainteresowania Kultury
przenios³y siê na obszary skandynawsko-ba³tyckie. Irena Turowska prezentowa-
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149
150
151
152
153
154
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Z. W¹do³owski, Bohaterzy ze szpadlem, s. 4.
Z. Karczewska, Gdy przesz³oæ mówi, „Kultura” 1 (1936), nr 13, s. 5.
J. M³odziejowski, W najdzikszej dolinie tatrzañskiej, „Kultura” 1 (1936), nr 24, s. 5.
Ten¿e, Tatrzañski Park Narodowy, „Kultura” 1 (1936), nr 31, s. 7.
I. Turowska, W s³oñcu Algieru, „Kultura” 3 (1938), nr 3, s. 5.
Ta¿, Malta – kraina oleandrów, „Kultura” 3 (1938), nr 26, s. 7.
W. Bieñkowski, Cieñ Owidiusza, „Kultura” 3 (1938), nr 40, s. 5.
A. Monoz, Wo³yñ czeka na swych Kolumbów, „Kultura” 3 (1938), nr 47, s. 5.
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³a Sztokholm156 i Oslo157. Ciekawie przedstawia³ siê tekst Marii Czapskiej pt.
Wyspa mnichów158, w którym przedmiotem refleksji sta³ siê klasztor na wyspie
Valamo na jeziorze £adoga. Pocz¹wszy od numeru ósmego, Kultura zaczê³a
drukowaæ cykl artyku³ów Stanis³awa Kolbuszewskiego zatytu³owany Stolice
pañstw ba³tyckich. Kolbuszewski powiêci³ swoje teksty Rydze, Tallinowi, Helsinkom i Kownu. Nie by³y to reporta¿e, lecz artyku³y omawiaj¹ce pokrótce historiê tych miast oraz panuj¹ce w nich stosunki kulturalne – w przesz³oci
i w dniu dzisiejszym159 – wietnie wpisuj¹ce siê w owe pó³nocnoeuropejskie zainteresowania Kultury w 1939 r. Przywo³any wczeniej Koniewski, pisz¹c
o dziale reporta¿owym Kultury, okreli³ go mianem doæ obojêtnego160. Po czêci mia³ racjê – reporta¿y, omawiaj¹cych bie¿¹ce, pal¹ce sprawy w kraju i w Europie, by³o jak na lekarstwo. Dziwiæ mo¿e to, ¿e w 1939 r., pe³nym fermentów
w Europie, nie pojawi³ siê ¿aden tekst, który tak, jak te z 1936 r., przedstawia³y
wymownie sytuacjê w Niemczech. Reporta¿e podró¿nicze te¿ raczej swego egzaminu nie zda³y i prawdziwych pere³ek, tak gwa³townie rozwijaj¹cej siê w latach 1918-1939 sztuki reporta¿owej, w Kulturze brak, mo¿e za wyj¹tkiem tekstu Gustawa Morcinka l¹sk w moich oczach161, w którym zaprezentowa³ charakter
i si³ê witaln¹ l¹zaków.

*
Po 1938 r. zagadnienia literackie zajmowa³y na ³amach Kultury coraz
mniej miejsca. Po przesuniêciach personalnych w redakcji teksty z zakresu krytyki literackiej stopniowo wypierane by³y przez coraz mniej obszerne recenzje
bie¿¹cej produkcji wydawniczej. Krytyka literacka oraz myl zwi¹zana z szeroko pojêt¹ wiedz¹ o literaturze sta³y w poznañskim czasopimie na wysokim, fachowym poziomie, bo te¿ i fachowcy ten dzia³ Kultury wspierali swoj¹ wspó³prac¹. Gorzej natomiast wygl¹da³a sytuacja zwi¹zana z twórczoci¹ oryginaln¹ –
najg³oniejszych nazwisk dwudziestolecia miêdzywojennego pró¿no tu szukaæ,
a to, co opublikowano, nie by³o zbyt wartociowe i faktycznie ³atwo przepada³o
w niepamiêci. S¹dów takich nie nale¿y jednak¿e generalizowaæ, poniewa¿ dok³adniejsza analiza Kultury pod wzglêdem zagadnieñ literackich oraz lektura
twórczoci oryginalnej pokazuj¹, ¿e wród tekstów md³ych, nieco banalnych,
operuj¹cych uproszczon¹ metaforyk¹ lub schematyczn¹ fabu³¹, znaleæ mo¿na
I. Turowska, Sztokholm z daleka i z bliska, Kultura 4 (1939), nr 2, s. 5.
Ta¿, Dwa oblicza stolicy Wikingów, „Kultura” 4 (1939), nr 4, s. 5.
158
M. Czapska, Wyspa mnichów, „Kultura” 4 (19390, nr 12, s. 5.
159
S. Kolbuszewski, Ryga  stolica £otwy, „Kultura” 4 (1939), nr 8, s. 3; ten¿e, Kowno – stolica Litwy, „Kultura” 4 (1939), nr 13, s. 5; ten¿e, Miasto Mickiewicza, „Kultura” 4 (1939), nr 14,
s. 4; ten¿e, Tallin, stolica Estonii, „Kultura” 4 (1939), nr 18, s. 3.
160
K. Koniewski, Historia co tydzieñ, s. 341.
161
G. Morcinek, l¹sk w moich oczach, „Kultura” 3 (1938), nr 35, s. 4.
156

157
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swoiste pere³ki o ciekawych rozwi¹zaniach z zakresu poetyki i realizowanego
tematu, które – jeli nie dowodzi³y jeszcze b³yskotliwego talentu autora – to
z pewnoci¹ by³y wiadectwem du¿ych jego mo¿liwoci, które nale¿a³o rozwijaæ. Ubolewaæ jednak¿e nale¿y nad tym, ¿e brakowa³o w czasopimie wydawanym w Poznaniu nazwisk pisarzy rodzimych – Wielkopolan, którzy mieli dziêki
Kulturze szansê, by wnieæ now¹ iskrê do literatury powstaj¹cej w krêgu poznañskim.

SUMMARY
Kultura, a literary, artistic and social weekly published in Poznañ in the years 1936-1939 was
one of the four most important literary journals in interwar Poland (the others were Wiadomoci
Literackie, Prosto z Mostu and Pion). The publisher was the Chief Institute of Catholic Action
(officially from 1938). The editors-in-chief were Fr. Stanis³aw Bross, Walerian Sobkowiak and others.
Kultura played an exceptional role among an enormous number of Catholic and religious journals
of that time, owing to its high literary and artistic standard as well as on account of addressing
challenging topics. The journal strove to represent an open attitude also in the social dimension and
with respect to Christian philosophy (neo-Thomism, the thought of Maritain). Its authors included
Zofia Starowiejska, Wojciech B¹k, Karol Hubert Rostworowski, Zofia Kossak, Gustaw Morcinek.
Also the works of Claudel, Mauriac, Chesterton and Undset were published.

Key words
Polish literature 1918-1939, Literary journals, Kultura (1936-1939), Open Catholicism,
Neo-Thomism, Social and economic changes
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Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu

Mosiê¿ne misy norymberskie
w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Nuremberg Brass Bowls in the Collection of the Archdiocesan Museum in Poznañ

CZÊÆ OGÓLNA1

Misy jako naczynia metalowe znane by³y od staro¿ytnoci. Mimo tak zamierzch³ej tradycji dopiero w redniowieczu sztuka islamu, zdobi¹c mosiê¿ne misy wyszukanymi motywami dekoracyjnymi, nada³a im samoistny wyraz artystyczny.
W sztuce europejskiej wyró¿nia siê dwie grupy bogato zdobionych mis metalowych. Starsz¹, datowan¹ na XII-XIII w., zwan¹ hanzeatyck¹, i m³odsz¹,
z prze³omu gotyku i renesansu, zwan¹ najczêciej norymbersk¹.
I. NORYMBERGA G£ÓWNYM ORODKIEM PRODUKCJI MIS

Produkcj¹ mosiê¿nych mis trudni³y siê orodki w ró¿nych krajach. W Niemczech wybijacze mis pojawili siê na prze³omie XIII-XIV w., a pod koniec XV w.
i w pierwszej po³owie XVI stulecia rzemios³o wybijania mis rozwinê³o siê
w Norymberdze. Szybko osi¹gnê³o wysoki poziom, co sprawi³o, ¿e Norymberga
sta³a siê g³ównym orodkiem produkcji mis mosiê¿nych na d³ugie lata.
Najstarsze ród³o potwierdzaj¹ce wystêpowanie w Norymberdze zawodu
wybijacza mis pochodzi z 1365 r. W 1493 r. Rada Miejska Norymbergi nada³a
wybijaczom mis statut cechowy. By zostaæ zaprzysiê¿onym mistrzem, nale¿a³o
przedstawiæ kompetentnym w³adzom trzy majstersztyki: misê, miednicê i czarê,
potwierdzaj¹c pod przysiêg¹ samodzielne ich wykonanie. Wybijanie mis sta³o siê
1
Czêæ ogólna niniejszego artyku³u opracowana zosta³a na podstawie publikacji J. Kuczyñskiej, Mosiê¿ne misy niemieckie miêdzy gotykiem a renesansem, Lublin 2000, s. 255.
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rzemios³em zamkniêtym, dostêpnym wy³¹cznie dla norymberskich mieszczan.
Czeladników objêto zakazem opuszczania Norymbergi i zobowi¹zywano pracowaæ w niej po ukoñczeniu nauki. Przepisy te, przestrzegane do 1618 r., zniknê³y
wraz z chyleniem siê ku upadkowi rzemios³a wybijania mis.
Warsztaty dba³y zarówno o wysoki poziom techniczny, jak i estetyczny swoich wyrobów. Dobór dekoracji dowodzi starannoci pracy rzemielników. Nie
spotyka siê bowiem pomieszania tematów dekoracji na jednym naczyniu, co ³atwo mog³oby siê przytrafiæ przy znacznej liczbie matryc ma³o siê ró¿ni¹cych
wielkoci¹ i kszta³tem.
Misy produkowane by³y masowo. Wynika³o to niew¹tpliwie z du¿ego zapotrzebowania na te naczynia o wielorakim zastosowaniu, jakoci wykonania, walorów artystycznych oraz prawdopodobnie, niewygórowanej ceny.
Norymberski handel zacz¹³ wkraczaæ na zagraniczne rynki ju¿ XIV w. Jednym z pañstw objêtych dystrybucj¹ mosiê¿nych mis by³a Polska. Nawi¹zanie
bezporednich kontaktów handlowych miêdzy Polsk¹ a Norymberg¹ przypada na
okres panowania Kazimierza Wielkiego. Wówczas, moc¹ przywileju z 1365 r.,
zapewniono przybyszom z Norymbergi bezpieczeñstwo handlu. Najbardziej o¿ywione kontakty handlowe ³¹czy³y Norymbergê z Krakowem i Poznaniem. Ponadto mosiê¿ne misy dociera³y wszêdzie tam, gdzie móg³ dojæ lub dojechaæ handluj¹cy nimi kupiec.
II. FUNKCJA MIS
Dla wielkich panów s¹ i dla balwierzy
Tak¿e do biednych wiele mis nale¿y.
Hans Sachs

Misy nie nale¿a³y do naczyñ luksusowych, posiadali je zarówno mo¿ni, jak
i biedni. Ich funkcje w domu by³y ró¿norodne. Czêæ z nich traktowano jako dekoracje izb mieszkalnych. Ustawiano je na listwach biegn¹cych pod powa³¹ i na specjalnych pó³kach zwanych miniakami. Misy zdobi³y tak¿e szafy, skrzynie i kredensy. U bogatszych mieszczan czêsto s³u¿y³y celom praktycznym. Nabywcami
mosiê¿nych mis dekorowanych, jak wynika ze s³ów Hansa Sachsa, byli równie¿
balwierze. Do jakich celów misy mog³y s³u¿yæ balwierzom? Otó¿ przydawa³y siê
do upuszczania krwi, a przede wszystkim do wywieszania ich nad drzwiami zak³adu. W tym wypadku mosiê¿ne misy by³y znakiem rozpoznawczym zawodu. Natomiast misy z przedstawieniami religijnymi oprócz dekoracji s³u¿y³y tak¿e kultowi.
Chocia¿ Hans Sachs nie wspomina w swoim wierszu o nabywcach z krêgu
duchowieñstwa, nie mo¿na wykluczyæ i takiej mo¿liwoci, tym bardziej, ¿e
w literaturze  a¿ do chwili obecnej  czêsto okrela siê te misy jako chrzcielne
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lub ofiarne. Funkcja chrzcielna mis rozpowszechni³a siê prawdopodobnie dopiero w XVII w., kiedy to osoby, najczêciej prywatne, ofiarowywa³y je kocio³om
jako naczynia wychodz¹ce z mody. Czasem dodawano wówczas inskrypcje informuj¹ce o dacie przekazania i o osobie ofiarodawcy.
Z przekazów pisanych, takich jak spisy czy inwentarze, mo¿na wyci¹gn¹æ
wniosek, ¿e w kociele pe³ni³y i nadal pe³ni¹ ró¿ne drugorzêdne i wtórne funkcje.
Przeznaczano je miêdzy innymi na popió³ w rodê popielcow¹ lub na ziemiê, któr¹
kap³an posypywa³ trumnê. S³u¿y³y tak¿e do obmyæ liturgicznych i zbierania ja³mu¿ny.
III. TECHNIKA WYKONYWANIA MIS

Dzisiejsza wiedza na temat sposobu wytwarzania mis i szeregu szczegó³ów
technologicznych ma charakter hipotetyczny. Wród wielu niewiadomych znajduje siê sposób uzyskiwania mosiê¿nej blachy. Przypuszcza siê, ¿e wybijacz mis
zaopatrywa³ siê w gotow¹ blachê i dopiero dalsza jej obróbka odbywa³a siê na
zimno lub na gor¹co bezporednio w warsztacie. Rozgrzanie blachy umo¿liwia³o
nadanie jej ¿¹danego kszta³tu, zw³aszcza g³êbokoci. Po uformowaniu misy przystêpowano do prac nad dekoracj¹. Do tego celu s³u¿y³y gotowe matryce, odlewane pocz¹tkowo z br¹zu, póniej ze stali. Ich wykonawc¹ nie by³ wybijacz mis,
lecz wytwórca matryc, który przy tworzeniu dekoracji pos³ugiwa³ siê rysunkami
dostarczanymi przez artystów.
Najmniejsze elementy dekoracji wydobywano, stosuj¹c punce, przy czym
motywy na ko³nierzach mis wybijano od strony wierzchniej. Egzemplarze pozbawione dekoracji nale¿¹ do wyj¹tków. Najpopularniejszym i powszechnie stosowanym puncowanym motywem by³y: listki wystêpuj¹ce w wielu wariantach,
odmiany piêciop³atkowych rozetek, równoramienne krzy¿yki i gwiazdki.

IV. DEKORACJA MIS
1. Kszta³t

Urozmaicenie kszta³tów mis wynika³o z ró¿nych proporcji miêdzy wymiarami den, cianek i ko³nierzy. Mimo du¿ej w tym wzglêdzie dowolnoci mo¿na
zaobserwowaæ stosowanie pewnych regu³.
Do najstarszych kszta³tów nale¿¹ misy ma³e, o rednicy oko³o 18-28 cm.
Bywaj¹ najczêciej g³êbokie. Dna ³agodnym zaokr¹gleniem przechodz¹ w cianki, a ko³nierze s¹ przewa¿nie w¹skie. Wykonywano te¿ misy trochê wiêksze, p³ytsze i z nieco szerszymi ko³nierzami. Obie formy przesz³y do XVI w.
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Od pocz¹tku wieku XVI pojawiaj¹ siê misy du¿e. Wiêkszoæ ma rednicê
siêgaj¹c¹ 40 cm, ale zdarzaj¹ siê równie¿ misy dochodz¹ce do 60 cm. Du¿e misy
bywaj¹ najczêciej p³ytkie. Maj¹ dna wyranie odgraniczone, przechodz¹ce
ostrym za³amaniem w niezbyt wysokie cianki, a sporej szerokoci ko³nierze p³askie, wklês³e lub nieznacznie wypuk³e maj¹ krawêdzie wywiniête na drucie.
Natomiast wielkie i g³êbokie misy nale¿¹ do wyj¹tków.
Dla ozdabiania dna mis zosta³y opracowane motywy dekoracyjne przenoszone na specjalnie w tym celu przygotowane matryce. Zasób motywów dekoracyjnych odznacza siê wyj¹tkowym bogactwem. Sk³adaj¹ siê nañ motywy rolinne,
zwierzêce, fantastyczne, pojedyncze figuralne lub zbiorowe tworz¹ce w¹tki narracyjne, zarówno religijne, jak i wieckie.
Motywy dekoracyjne by³y inspirowane przyk³adami z ró¿nych dziedzin sztuki. Najchêtniej czerpano wzory z grafiki. Nierzadko dostrzec mo¿na wp³ywy
malarstwa tablicowego, miniaturowego, a nawet rzeby. Naladownictwo sprowadza³o siê do zapo¿yczeñ kompozycji przedstawienia b¹d poszczególnych
jego sk³adników. Wszystko to wiadczy o swobodzie twórczej i du¿ej inwencji
projektantów podnosz¹cej w rezultacie rangê artystyczn¹ mis.
Wród mnogoci motywów i dekoracyjnych przedstawieñ zauwa¿yæ mo¿na,
¿e trzy z nich dominowa³y tak liczebnoci¹, jak i d³ugoci¹ czasu stosowania.
By³y to: grzech pierworodny, zwiastowanie i wiruj¹ca rozeta.
Grzech pierworodny znany by³ w szeciu wariantach i odbijany w latach
1487-1550. Zwiastowanie ukaza³o siê w dwóch wariantach. Wyj¹tkowa popularnoæ tej sceny wp³ynê³a niew¹tpliwie na zró¿nicowanie dodatkowych dekoracji,
od ma³o rozbudowanych, przeznaczonych dla mniej majêtnych odbiorców, po
znacznie wzbogacone, których docelowymi odbiorcami byli ludzie zamo¿ni.
Wiruj¹ca rozeta, na wypuk³ym do wnêtrza dnie, stosowana by³a przez ca³y okres
ewolucji dekoracji, a pod koniec produkcji mis niepodzielnie na nich królowa³a.
2. Inskrypcje

W ostatnim trzydziestoleciu XV w. na misach pojawi³y siê inskrypcje. Od
oko³o 1500 r. sta³y siê one niezbêdnym sk³adnikiem opracowania dna misy.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e wp³yw na ukszta³towanie siê inskrypcji wywar³a dekoracyjnoæ pisma kufickiego poznanego w Europie w okresie wypraw krzy¿owych
dziêki przywo¿onym wówczas tkaninom, szablom i innym wyrobom zdobionym
miêdzy innymi inskrypcjami. Nie mo¿na wiêc wykluczyæ, ¿e ozdobne pismo inspirowa³o niektórych artystów-rzemielników przy opracowywaniu dekoracji.
Zdaniem niektórych badaczy, trudne do zrozumienia, wrêcz tajemnicze, inskrypcje na misach s¹ skrótem d³u¿szej treci, spowodowanym brakiem miejsca
na pe³ne rozpisanie. Zdaniem innych, pe³ni³y one tylko funkcje ornamentalne.
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Uk³ady inskrypcji na misach nasuwaj¹ przypuszczenia, ¿e wykonawcom zale¿a³o g³ównie na wzmo¿eniu popytu, jakim siê niew¹tpliwie cieszy³y bogaciej
zdobione egzemplarze.
W inskrypcjach stosowano rozdzielniki. Pocz¹tkowo pos³ugiwano siê form¹
rozetki, póniej rozdzielniki by³y skromniejsze, w formie esowatej b¹d dwukropka. Czasem w ogóle ich nie wprowadzano.
V. PODSUMOWANIE

Ogromna liczba zachowanych mis powiadcza masowoæ produkcji odzwierciedlaj¹c¹ poziom zapotrzebowania. Niew¹tpliwie popularnoæ zawdziêcza³y
misy tak wszechstronnoci zastosowania, jak i przystêpnej cenie. W rezultacie
trafia³y do szerokich krêgów odbiorców, zw³aszcza mieszczan i kleru.
Okres wietnoci wybijania mis uleg³ doæ raptownemu za³amaniu oko³o
1540 r. Spadek aktywnoci produkcyjnej i poziomu norymberskich wyrobów
nastêpuje w okresie pogarszaj¹cej siê sytuacji miasta. Norymberga przestaje odgrywaæ znacz¹c¹ rolê polityczn¹, kiedy od 1543 r. nie jest ju¿ miejscem sejmów
zagwarantowanych w 1222 r. Z³ot¹ Bull¹. Równoczenie narastaj¹ niekorzystne
zmiany os³abiaj¹ce gospodarczo-handlowy potencja³ miasta.
Po 1550 r. zaprzestano wykonywaæ matryce, a w 1618 r. nikt ju¿, wed³ug
róde³, nie chcia³ siê uczyæ zawodu wybijacza mis.
S¹dz¹c na podstawie zachowanych egzemplarzy, w Polsce mosiê¿ne misy
cieszy³y siê du¿ym powodzeniem. Najchêtniej zaopatrywano siê w okazy ze scen¹ zwiastowania. Sporo z nich ma bogat¹ dekoracjê zarówno na dnie, jak i na
ko³nierzu. Byæ mo¿e wiadczy to o wyrobionych gustach nabywców, a na pewno o ich zamo¿noci, poniewa¿ cenê mis kszta³towa³ niew¹tpliwie stopieñ rozbudowanej dekoracji.

CZÊÆ SZCZEGÓ£OWA
I. HISTORIA ZBIORU MIS W MUZEUM ARCHIDIECEZJALNYM

W polskich zbiorach muzealnych zarejestrowanych jest 212 mis mosiê¿nych
z dekoracj¹ wykonan¹ za pomoc¹ matryc. W zasobach Muzeum Archidiecezjalnego
jest ich obecnie 13. Niektóre z nich prawdopodobnie nale¿a³y od pocz¹tku do zbiorów muzeum za³o¿onego przez arcybiskupa gnienieñsko-poznañskiego Floriana
Stablewskiego w 1898 r. Ile? Nie wiadomo. Na stan posiadania mis nieco wiat³a
rzuca artyku³ pt. Ein Unbekanntes Posener Museum autorstwa radcy miejskiego

338

BOGUMI£A BARTKOWIAK

Arthura Kronthala, zamieszczony w styczniowym numerze pisma „Aus dem Posener Lande” z 1911 r.2 Wprawdzie autor w tekcie nic nie wspomina o misach, ale
widniej¹ca tam fotografia wnêtrza muzeum pokazuje, ¿e wród wielu przedmiotów znajduj¹ siê i one. Nie mamy jednak wiedzy, czy w roku 1911 w muzealnych
zbiorach by³o wiele mis, gdy¿ nie zachowa³y siê ¿adne inwentarze z tych czasów.
Pierwsze udokumentowane wzmianki o mosiê¿nych naczyniach odnajdujemy w inwentarzu z oko³o 1920 r. oraz w Spisie przedmiotów przywiezionych
na Zamek w Poznaniu z Muzeum Archidiecezjalnego w 1923 r.3 Umieszczono
w nich siedem mis. W inwentarzu pod numerami 1/6, 1/7, 1/8, 2/15, 2/19, 4/9,
4/10 a w Spisie…. pod liczb¹ porz¹dkow¹ 168-174. W inwentarzu wykonawca
spisu zanotowa³ przy ka¿dej misie informacjê o scenie przedstawionej na jej dnie,
poda³ rednicê i nieco szczegó³ów o ich stanie zachowania, natomiast nie zrobi³
tego w Spisie…, co mocno utrudnia ich identyfikacjê i nie daje pewnoci, czy to
s¹ te same misy, czy mo¿e jakie inne.
Inwentarz z ok. 1920 r.
Nr inw.
1/6
1/7
1/8
2/15
2/19
4/9
4/10

rednica
Ø 42 cm
Ø 34 cm
Ø 37,5 cm
Ø 34 cm
Ø 24 cm
Ø 41 cm

Opis obiektu
Zwiastowanie, napis gotycki
Adam i Ewa, ciemna
Zwiastowanie, napis gotycki, niewyrany
Adam i Ewa
w tle kuty ornament pêcherzyków, napis gotycki
Adam i Ewa, z uchem, ciemna
misa j.w. z gotyckim napisem

Spis przedmiotów przywiezionych na Zamek w Poznaniu
z Muzeum Archidiecezjalnego w 1923 r.
Lp.
168
169
170
171
172
173
174

Opis obiektu
Misa
Misa
Misa
Misa
Misa
Misa
Misa

ze Zwiastowaniem
z Adamem i Ew¹
z ró¿¹ i napisem
z Adamem i Ew¹ z Wrzeni
ze Zwiastowaniem z £ubowa
z Adamem i Ew¹
cynowa

A. Kronthal, Ein Unbekanntes Posener Museum, Aus dem Posener Lande 6 (1911), Heft 1.
Stare inwentarze muzealne, Spis zabytków przekazanych na wystawê do Zamku Poznañskiego w 1923 r., Archiwum Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
2
3
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Kolejny inwentarz muzealny powsta³ w 1935 r. W tej ksiêdze odnotowano
osiem mis4. Szeæ wyszczególnionych w inwentarzu z oko³o 1920 r. to z ca³¹
pewnoci¹ te same misy, natomiast jeden numer budzi w¹tpliwoæ. Do 1935 r.
kolekcja powiêkszy³a siê o jeden egzemplarz, któremu nadano numer 441.
Po zawierusze wojennej, podczas której czêæ zbiorów przepad³a, i po 19
latach dzia³ania pod zarz¹dem Archiwum Archidiecezjalnego, w 1964 r. rozdzielono Muzeum z Archiwum i przyst¹piono do stworzenia nowych inwentarzy. Te
inwentarze funkcjonuj¹ do dzi.
W ksiêdze inwentarzowej nr 1 w dniu 19 sierpnia 1965 r. wpisano osiem mis
pod nastêpuj¹cymi numerami: 284, 285, 286, 288, 302, 303, 304 i 305. Siedem
z nich figuruje w poprzednim inwentarzu (stwierdzono brak jednej) oraz dodano
jedn¹, która przyby³a w 1938 r. ze remu.
Inwentarz z 1935 r.
(w nawiasach podano inf. zaczerpniête z brudnopisu tego¿ inwentarza)
Nr
inw.

rednica
i g³êbokoæ

74

Ø 41cm,
g³. 3 cm

Adam i Ewa, 1487 r.

303

75

Ø 47 cm,
g³. 8,5 cm

wg modelu z 1487 r. (scena rajska)

286

78

Ø 38 cm,
g³. 6 cm

scena Zwiastowania, ok. 1500 r. (brzegi reperowane)

285

79

Ø 42 cm,
g³. 7 cm

Zwiastowanie ok. 1500 r.

284

80

Ø 24 cm,
g³. 5,3 cm

Adam i Ewa (z uchwytem do zawieszenia)

305

81

Ø 34 cm,
g³. 3 cm

Kain i Abel, XVII w. (brzegi ornament winogrona,
dno  scena Kaina i Abla, czêæ brzegu reperowana
zwyk³¹ blach¹, dopisane  z kocio³a w. Trójcy
w Gnienie [Kohte, IV, 122])

82

Ø 34,5 cm,
g³. 9 cm

kon. XV w., dopisek  brak (o ma³ych brzegach,
na dnie ornament pêcherzykowy z ró¿¹ porodku,
dooko³a napis gotycki, w kilku miejscach naciêta)

brak

441

Ø 62,5 cm,
dno 36,5 cm

na dnie Zwiastowanie, woko³o jelenie, góra ³anie,
15/16 w., nieciska (1487 r. na banderze, rondo
w górnej czêci odstaj¹ce od dna)

288

Opis obiektu

Nowy nr

304

4
Spis obiektów zakupionych we Frankfurcie nad Menem przez za³o¿yciela muzeum z kolekcji Münzenbergera z dnia 21 V 1935 r. Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Ksiêga inwentarzowa z 1935 r., Archiwum Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Zob. Inwentarz z oko³o
1920 r. (maszynopis). Archiwum Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
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W latach 1971-2002 muzealn¹ kolekcjê wzbogaci³o piêæ nowych eksponatów. Zapisane zosta³y w kolejnych ksiêgach:
Ksiêga inwentarzowa nr 2  nr 1563 (17 III 1971)
Ksiêga inwentarzowa nr 7  nr 5571 (30 VII 1987)
Ksiêga inwentarzowa nr 8 – nr 6257 (9 VII 2001)
Ksiêga inwentarzowa nr 11  nr 8195 (10 VII 2001)
Ksiêga inwentarzowa nr 12  nr 8229 (22 I 2002)5.
Obecnie 10 mis sporód 13 znajduje siê na ekspozycji, wzbogacaj¹c sztukê
gotyck¹, trzy misy przechowywane s¹ w magazynie.

II. KATALOG MIS
Misa nr 284
W zbiorach muzeum by³a ju¿
w 1920 r., co wynika z inwentarza, mia³a wtedy numer 1/6.
W spisie z 1935 r. – 79, a od
1965 r. figuruje z numerem 284.
Byæ mo¿e pochodzi z kocio³a
parafialnego w £ubowie6.
Misa mosiê¿na, kuta, sztancowana, puncowana, rednica 42
cm, g³êbokoæ 6 cm, szerokoæ
ko³nierza 2,5 cm, z koñca XV w.
Dno misy przechodzi ostrym za³amaniem w ciankê boczn¹. Na
rodku dna scena zwiastowania otoczona pó³wa³kiem i dwoma inskrypcjami.
Pismo obu inskrypcji: ozdobna tekstura epigraficzna z elementami ornamentyki
geometrycznej. Inskrypcje oddzielone s¹ od siebie równie¿ pó³wa³kiem. Na ko³nierzu umieszczono drobne elementy z krzy¿uj¹cych siê lilii.
Eksponowana
Ksiêga inwentarzowa nr 1 1965 r., Ksiêga inwentarzowa nr 7 1987 r., Ksiêga inwentarzowa
nr 8 1989 r., Ksiêga inwentarzowa nr 11 2001 r., Ksiêga inwentarzowa nr 12 2002 r.
6
£ubowo  koció³ parafialny pw. wiêtego Miko³aja. Parafia wzmiankowana w 1407 r. Obecny koció³ wzniesiony oko³o 1660 r. staraniem sufragana kijowskiego i kanonika gnienieñskiego
Stanis³awa Dzianota, konsekrowany oko³o 1680 r.
5
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Misa nr 285
Misa nale¿y do najstarszych
muzealnych obiektów. W inwentarzu z oko³o 1920 r. znajduje siê
pod nr 1/8. Potwierdzono jej istnienie, umieszczaj¹c w 1935 r.
w inwentarzu pod numerem 78,
od 1965 r. – 285.
Misa mosiê¿na, kuta, sztancowana, puncowana, rednica 38
cm, g³êbokoæ 5 cm, szerokoæ
ko³nierza 2 cm. Pochodzi z koñca XV w. Dno misy przechodzi
ostrym za³amaniem w ciankê boczn¹. Na rodku dna scena zwiastowania otoczona ram¹ wype³nion¹ ma³o czyteln¹ inskrypcj¹, zamkniêt¹ pó³wa³kiem. Na
ko³nierzu motyw listków, brzegi ko³nierza reperowane.
Nieeksponowana

Misa nr 286
Misa nale¿y do najstarszych
eksponatów muzeum. Pochodzi
z Wrzeni. W spisie z roku 1920
otrzyma³a numer 2/15, w 1935 r.
– 75, a w 1965 r. – 286.
Misa mosiê¿na, kuta, sztancowana, puncowana, rednica
47 cm, g³êbokoæ 8 cm, szerokoæ ko³nierza 2,7 cm, wykonana
w pierwszej po³owie XVI w. Dno
misy przechodzi lekkim zaokr¹gleniem, podkrelonym puklowaniem, w ciankê boczn¹. Na rodku dna scena grzechu pierworodnego. Obok g³owy Adama, w banderoli data 1487. Przedstawienie otacza rama utworzona
z plecionki: rozet, lici, palmet, zamkniêta pó³wa³kiem. Za ram¹ znajduje siê powtórzona piêæ razy inskrypcja: MARIA HILF IHSXPS NNG (?). Pismo inskrypcji  kapitu³a protorenesansowa typu rzymskiego. Za inskrypcj¹ listki. Na ko³nierzu trójlicie.
Eksponowana

342

BOGUMI£A BARTKOWIAK

Misa nr 288
Misa pojawi³a siê po raz
pierwszy w muzealnym spisie
w roku 1935, mia³a numer 441,
w 1965 r. nadano jej nowy  288.
Pochodzi z kocio³a parafialnego
w nieciskach7.
Misa mosiê¿na, kuta, sztancowana, puncowana, rednica
62 cm, g³êbokoæ 6,5 cm, szerokoæ ko³nierza 10 cm, wykonana
na prze³omie XV i XVI w. Dno
misy przechodzi ostrym za³amaniem w ciankê boczn¹. Na rodku dna scena zwiastowania otoczona pó³wa³kiem, za którym znajduj¹ siê szeciokrotnie odbite, u³o¿one
promienicie sceny polowania: pêdz¹cego jelenia z biegn¹cym obok psem oddziela d¹b z du¿ym liciem i ¿o³êdziem oraz motyw przypominaj¹cy ska³ê, g³azy. Na
ko³nierzu analogiczne sceny polowania odbite 11 razy. Misê dodatkowo dekoruj¹:
na dnie listki ujmuj¹ce pó³wa³ek wokó³ sceny, listki przy brzegu ko³nierza podkrelonego pó³wa³kiem, a przy wewnêtrznej krawêdzi drobne motywy lilijek.
Eksponowana
Misa nr 302
Misa nale¿y do zbiorów muzeum od padziernika 1938 r. Potwierdza to wpis do zeszytu korespondencji. Pod dat¹ 29 kwietnia
1939 r. znajduje siê informacja
o tym, ¿e ks. Stanis³awowi Michalskiemu dostarczono rewers
depozytu na przekazan¹ 31 padziernika 1938 r. misê gotyck¹8.
Po raz pierwszy umieszczono j¹
nieciska  koció³ parafialny pw. w. Marcina. Parafia wzmiankowana w roku 1416. Do
1796 r. stanowi³a w³asnoæ kapitu³y gnienieñskiej. Obecny koció³ wzniesiono w roku 1767 staraniem ksiêdza Franciszka Brzeziñskiego. Na podstawie Katalogu zabytków sztuki Polsce, red.
T. Ruszczyñska, A. S³awska, Warszawa 1964, t. V, z. 24.
8
Zeszyt korespondencji Muzeum Archidiecezjalnego z roku 1939, Archiwum Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
7
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w spisie w 1965 r. nadaj¹c jej numer 302. Pochodzi ze remu, z kocio³a parafialnego pw. Wniebowziêcia NMP9.
Misa mosiê¿na, kuta, sztancowana, puncowana, rednica 44 cm, g³êbokoæ
6 cm, szerokoæ ko³nierza 2 cm. Wykonana zosta³a pod koniec XV w. Dno misy
przechodzi ostrym za³amaniem w ciankê boczn¹. Na rodku dna scena zwiastowania otoczona pó³wa³kiem, za którym znajduj¹ siê dwa rzêdy inskrypcji, oddzielonych od siebie równie¿ pó³wa³kiem. Pismo inskrypcji wewnêtrznej 
ozdobna tekstura epigraficzna z ornamentyk¹ geometryczn¹. W inskrypcji zewnêtrznej powtórzono piêæ i pó³ raza: GHSEAL REKOR DEN  kapitu³a protorenesansowa typu wschodniego. Pozosta³¹ powierzchniê dna zdobi¹ odcinki ³uków zakoñczone trójliciem i krzy¿yki. Na ko³nierzu jest jeden rz¹d gwiazdek.
Na ciance bocznej wyryto w 1680 r. znak cechu czerwonoskórników i litery
SKB.
Eksponowana

Misa nr 303
Misa nale¿y do najstarszych
eksponatów muzeum. W spisie
z 1920 r. odnotowano j¹ pod numerem 4/10, w 1935 r. – 74,
a w 1965 r. nadano jej numer 303.
Misa mosiê¿na, kuta, sztancowana, puncowana, rednica
41 cm, g³êbokoæ 3 cm, szerokoæ ko³nierza 5 cm, czas powstania rok 1487. Dno misy
przechodzi lekkim zaokr¹gleniem, podkrelonym puklowaniem, w ciankê boczn¹. Ko³nierz z wywiniêtym na
drucie brzegiem. Na rodku dna scena grzechu pierworodnego. Otacza j¹ rama
wype³niona inskrypcj¹, zamkniêta pó³wa³kiem. Pismo inskrypcji  ozdobna tekstura epigraficzna. Za inskrypcj¹ listki. Na ko³nierzu rozetki i ³uki zamkniête trójliæmi.
Nieeksponowana

rem  koció³ parafialny pw. Wniebowziêcia NMP, budowa rozpoczêta po roku 1392, ukoñczona pod koniec XV w. Na podstawie Katalogu zabytków sztuki Polsce, red. T. Ruszczyñska,
A. S³awska, Warszawa 1961, t. V, z. 25.
9
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Misa nr 304
W spisie pojawi³a siê w roku
1935. Otrzyma³a numer 81,
w 1965 r. – 304. Pochodzi z Gniezna, z kocio³a parafialnego pw.
Trójcy wiêtej10.
Misa mosiê¿na, kuta, sztancowana, puncowana, rednica 34 cm,
g³êbokoæ 2,5 cm, szerokoæ ko³nierza 5 cm, czas powstania
1520-1530. Dno misy przechodzi
³agodnym za³amaniem w niezbyt
wysokie cianki. Ko³nierz z wywiniêtym na drucie brzegiem, lekko wklês³y. Na
wypuk³ym dnie, na ca³ej jego powierzchni, przedstawiono Kaina zabijaj¹cego
Abla. T³em dla sceny jest rolinnoæ. Brzeg ko³nierza od strony wewnêtrznej
przyozdobiony jest pó³wa³kiem, za którym osiem razy powtarza siê motyw ga³¹zki winnej latoroli z kici¹ winogrona. lady reperacji na ko³nierzu.
Eksponowana

Misa nr 305
Misa nale¿y do najstarszych
eksponatów. W spisie z 1920 r.
nadano jej numer 4/9, w 1935 r.
– 80, a w 1965 r. – 305.
Misa mosiê¿na, kuta, sztancowana, puncowana, rednica
24 cm, g³êbokoæ 5 cm, szerokoæ ko³nierza za podstawie zachowanego fragmentu 6,5 cm,
pochodzi z ostatniego dziesiêciolecia XV w. Dno misy przechodzi
ostrym za³amaniem w ciankê boczn¹. Na rodku dna scena grzechu pierworodnego otoczona pó³wa³kiem. Postaci Adama i Ewy ukazane w statycznych pozach.
10
Gniezno  koció³ parafialny pw. Trójcy wiêtej. Fundowany zapewne w 2. po³owie XII w.
Obecny wzniesiony oko³o 1420-1430 r. staraniem Miko³aja Grossmana, proboszcza z Waliszewa.
Odbudowany po po¿arze w 1613 r., konsekrowany w 1632 r. Na podstawie Katalogu zabytków
sztuki w Polsce, red. T. Ruszczyñska, A. S³awska, Warszawa 1963, t. V, z. 3.
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Nad ich g³owami – rozpiête w formie baldachimu  banderole z ma³o czytelnym
napisem. Za pó³wa³kiem rz¹d niesymetrycznych listków. Na ko³nierzu wyciniête s¹ palmety i rozetki. Oko³o 4/5 ko³nierza zosta³o wyciête, pozosta³¹ czêæ wyprostowano i wykonano niewielki otwór. Misa prawdopodobnie przerobiona zosta³a w ten sposób na kropielnicê.
Nieeksponowana

Misa nr 1563
Misa, jako eksponat, do zbiorów muzealnych wpisana zosta³a 17 marca 1971 r. Pochodzi
z miejscowoci Psarskie, z kocio³a parafialnego pw. Wniebowziêcia NMP11.
Misa mosiê¿na, kuta, sztancowana, puncowana, rednica 34
cm, g³êbokoæ 4,5 cm, szerokoæ
ko³nierza 2 cm, z prze³omu XV
i XVI w. Dno misy przechodzi
ostrym za³amaniem w ciankê boczn¹. rodek dna wypuk³y, oddzielony pó³wa³kiem. Za nim siedem kielichów kwiatowych przypominaj¹cych tulipany, o uk³adzie promienistym, oddzielonych od siebie motywem palmetowym. Ca³oæ zamkniêta pó³wa³kiem. Pozosta³¹ powierzchniê dna zajmuj¹ dwa rzêdy inskrypcji oddzielone pó³wa³kiem. Pismo inskrypcji wewnêtrznej  ozdobna tekstura epigraficzna z ornamentyk¹ geometryczn¹, zewnêtrznej  kapitu³a protorenesansowa.
Ko³nierz przyozdobiony dwoma rzêdami motywów  lilijkami i listkami.
Eksponowana

11
Psarskie  koció³ parafialny pw. Wniebowziêcia NMP. Parafia wzmiankowana w roku 1404.
Obecny koció³ wzniesiono po roku 1462 z fundacji Zaj¹czkowskich, powiêcono w 1500 r. Na
podstawie Katalogu zabytków sztuki Polsce, red. T. Ruszczyñska, A. S³awska, Warszawa 1966,
t. V, z. 23.
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Misa nr 5571
Misa w zbiorach muzeum figuruje od 30 lipca 1987 r.
Misa mosiê¿na, kuta, sztancowana, puncowana, rednica
43 cm, g³êbokoæ 3,5 cm, szerokoæ ko³nierza 8,5 cm, czas powstania 1520-1530. Dno misy
przechodzi ³agodnym za³amaniem w niezbyt wysokie cianki.
Ko³nierz z wywiniêtym na drucie
brzegiem, lekko wklês³y. Na wypuk³ym dnie misy, na ca³ej jego powierzchni, przedstawiono na tle bujnej rolinnoci scenê grzechu pierworodnego, prawdopodobnie wykonan¹ na podstawie
miedziorytu Hansa Bahama. wiadczy o tym gest Adama os³aniaj¹cego sw¹ nagoæ ga³¹zk¹ trzyman¹ w opuszczonej, prawej rêce. Na ko³nierzu takie same elementy rolinne, jakie zdobi¹ dno. Na ich tle znajduj¹ siê: nad wê¿em  jeleñ, po
jego obu stronach  konie w biegu, a dalej  ³anie w ruchu. Brak inskrypcji.
Eksponowana

Misa nr 6257
Misa do zbiorów muzeum
wpisana zosta³a 9 lipca 2001 r.
Misa mosiê¿na, kuta, sztancowana, puncowana, rednica
40,5 cm, g³êbokoæ 4 cm, szerokoæ ko³nierza 5 cm, powsta³a
w latach 1520-1550. Dno misy
przechodzi lekkim zaokr¹gleniem
w ciankê boczn¹. Ko³nierz z wywiniêtym na drucie brzegiem.
rodek dna wypuk³y, bez wzoru,
dalej motyw z³o¿ony z czterech krzy¿owo ustawionych waz, zwê¿aj¹cych siê
w dolnej czêci, zdobionych puklami, w górnej  zamkniêtych smuk³ymi liæmi,
wszystko otoczone pó³wa³kiem. Wokó³ inskrypcja  ozdobna tekstura epigraficzna z elementami ornamentyki geometrycznej. Na ko³nierzu odcinki ³uków zakoñczone dwoma rzêdami listków.
Eksponowana
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Misa nr 8195
W zbiorach muzeum pojawi³a siê w 2001 r. W Ksiêdze inwentarzowej zapisano j¹ dnia 10
lipca 2001 r.
Misa mosiê¿na, kuta, sztancowana, puncowana, rednica 27
cm, g³êbokoæ 7,5 cm, szerokoæ
ko³nierza 1,5 cm, czas powstania
ostatnie dziesiêciolecie XV w.
Dno misy przechodzi lekkim zaokr¹gleniem, podkrelonym puklowaniem, w wysok¹ ciankê boczn¹. Ca³e dno wype³nia jedna scena zwiastowania otoczona pó³wa³kiem, za którym znajduje siê rz¹d symetrycznych listków.
Ko³nierz zdobi¹ równoramienne krzy¿yki.
Eksponowana
Misa nr 8229
Misa zosta³a wpisana do
ksiêgi inwentarzowej 22 stycznia
2002 r. Przekazana do muzeum
przez koció³ parafialny pw.
wiêtej Trójcy w Stêszewie12.
Misa mosiê¿na, kuta, sztancowana, puncowana, rednica 52
cm, g³êbokoæ 5 cm, szerokoæ
ko³nierza 7,5 cm, powsta³a pod
koniec XV w. Dno misy przechodzi ostrym za³amaniem w ciankê
boczn¹. Na rodku dna scena zwiastowania otoczona pó³wa³kiem i dwiema inskrypcjami oddzielonymi od siebie równie¿ pó³wa³kiem. Pismo inskrypcji wewnêtrznej  ozdobna tekstura epigraficzna z ornamentyk¹ geometryczn¹, zewnêtrznej  kapitu³a protorenesansowa. Pozosta³¹ czêæ dna zdobi¹ rozetki. Na
ko³nierzu umieszczone s¹ dwa rzêdy ró¿ni¹cych siê od siebie lilijek.
Eksponowana
Stêszew  koció³ parafialny pw. wiêtej Trójcy. Parafia wzmiankowana w 1298 i 1385 r.
Pierwotny koció³ drewniany. Obecny  murowany wzniesiono oko³o 1468 r. z fundacji Miko³aja
Stêszewskiego, stolnika poznañskiego. Na podstawie Katalogu zabytków sztuki Polsce, red.
T. Ruszczyñska, A. S³awska, Warszawa 1977, t. V, z. 20.
12
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SUMMARY
Bowls as artistic metal vessels were already known in antiquity. But only in the Middle Ages
the art of Islam gave them an independent artistic expression. In European art we can distinguish
two groups of richly decorated metal bowls. Indication of Nuremberg as the centre of producing
such bowls follows from the position of the city in those times  a European centre of artistic handicraft. The brass bowls from Nuremberg reached wherever the merchant trading in them could get
on foot or horseback.
They served as interior decorations and rich burghers used them for practical purposes. But
they were also sometimes used for collecting alms. They started to be used for sacral purposes,
mostly as baptismal bowls, as late as the 17th century.
Among an abundance of motifs and decorative representations three dominated both in terms
of frequency and length of time when they were in use. Those were: The Original Sin, The
Annunciation and a whirling rosette. Since 1500 inscriptions became an indispensable element of
the bottom and its decoration. The year 1543 marks the beginning of a decline in the production
of brass dishes. In 1550 the production of matrices stopped and in 1618 the craft of brass bowl
coppersmith became extinct.

Key words
artistic handicraft, Nuremberg, brass bowls, brass bowl coppersmith, decorative motifs,
inscriptions on dishes, baptismal bowls, collection of bowls
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JÓZEF DÊBIÑSKI
Poznañski okres ¿ycia i dzia³alnoci biskupa Karola Mieczys³awa Radoñskiego
FELIKS LENORT
Przypomnienie otwarcia nowego Seminarium Duchownego w Poznaniu
w roku 1896
LESZEK WILCZYÑSKI
Ordynariat Arcybiskupi w Poznaniu i Kancelaria Prymasa Polski
w dwudziestoleciu miêdzywojennym
MARIAN F¥KA
Dzieje okupacyjne Kapitu³y Metropolitalnej w Poznaniu
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FELIKS LENORT
Iosepho Nowacki post obitum anno quadragesimo
HANNA KÓÈKA-KRENZ
Archeologiczne wiadectwa o najstarszych wi¹tyniach na Ostrowie Tumskim
w Poznaniu
HANNA KÓÈKA-KRENZ
Pochówki królewskie w katedrze poznañskiej
MAGDALENA LANGE
Fundacja i dzia³alnoæ kapitu³y kolegiackiej wiêtego Jakuba Aposto³a
w G³uszynie od roku 1296 do pocz¹tku XVI wieku
MARTA CZY¯AK
Fundacje i fundatorzy kaplic w katedrze gnienieñskiej
w II po³owie XIV wieku
KRZYSZTOF R. PROKOP
Sakry ordynariuszy i sufraganów poznañskich w XVIII stuleciu
DOMINIK KUBICKI
Treci teologiczne o³tarza g³ównego w katedrze poznañskiej
(proweniencji z Góry, Guhrau / Niederschlesien)
PIOTR GO£DYN
Pierwsi misjonarze Polski i ich kult w heraldyce
TOMASZ JANK
Nieznane grafiki Antoniego Swacha w kociele franciszkanów w Poznaniu
PIOTR FRANCISZEK NEUMANN
Starania arcybiskupa Marcina Dunina i Edwarda Raczyñskiego
o przywrócenie klasztorów w archidiecezjach gnienieñskiej i poznañskiej
LESZEK WILCZYÑSKI
Kapitu³a Metropolitalna w Poznaniu w latach 1919-1939
JACEK BIESIADA
Dzieje nagrody literackiej miasta Poznania
w dwudziestoleciu miêdzywojennym
JÓZEF DÊBIÑSKI
Korespondencja biskupa Karola Mieczys³awa Radoñskiego
ze Stolic¹ Apostolsk¹ w okresie II wojny wiatowej
ZYGMUNT ZIELIÑSKI
Polityczne i kocielne ramy ¿ycia i dzia³alnoci
arcybiskupa Antoniego Baraniaka
STANIS£AW NAPIERA£A
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
MARIAN PRZYKUCKI
Arcybiskup Antoni Baraniak obroñca Kocio³a. Wspomnienie
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HIERONIM FOKCIÑSKI
Potwierdzenie Jana Lubrañskiego na biskupstwo p³ockie i poznañskie (1498)
w wietle procedury i dokumentacji watykañskiej
MARTA CZY¯AK
O³tarze w katedrze gnienieñskiej w XV wieku.
Próba rekonstrukcji
MAGDALENA LANGE
Kanonicy kapitu³y kolegiackiej wiêtego Jakuba Aposto³a w G³uszynie
i ich uposa¿enie
PAWE£ PAWLAK
redniowieczne i nowo¿ytne cmentarze w otoczeniu katedry poznañskiej
MARIAN LEWANDOWSKI
Obraz Op³akiwanie w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu
Badanie techniki i jej rekonstrukcja w formie kopii
i rekonstrukcji malarskich Reconstructions
ANZELM WEISS
Opis Dekanatu Krobskiego z 1797 roku
PIOTR FRANCISZEK NEUMANN
O poznañskich karmelitankach z ulicy Wie¿owej
Z kroniki klasztornej z czasu Kulturkampfu
LESZEK WILCZYÑSKI
Organizacje ubezpieczeniowe kap³anów wielkopolskich w latach 1898-1939
na podstawie dokumentów Stowarzyszenia w. Floriana w zbiorach
Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
JACEK BIESIADA
Pomiertny kult Jana Kasprowicza w Poznaniu do roku 1939
FELIKS LENORT
O poznañskiej Kulturze z lat 1936-1939
czyli o udanym maria¿u katolicyzmu i literatury
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WALDEMAR PIWEK
Fundacje pokutne w Wielkopolsce w XIII-XV wieku
MARTA CZY¯AK
Miko³aj Grosman (ok. 1380-1442), pleban w Waliszewie,
ductor laborum ecclesiae sanctae Trinitatis w Gnienie
ANZELM WEISS
Listy biskupa poznañskiego Ignacego Raczyñskiego z lat 1796-1798
do Jana Chrzciciela Albertrandiego
PIOTR FRANCISZEK NEUMANN
O kociele i kapitule w. Miko³aja w Poznaniu na Zagórzu
u schy³ku XVIII wieku
MARIA WOJTCZAK
Diakonissenanstalt w Poznaniu. Od Zagórza do Königsstrasse (1865-1875)
MAGDALENA SKALSKA
Evangelischer Volkskalender. Ewangelicki Kalendarz Ludowy w Poznaniu
(1861-1941)
REMIGIUSZ TAISNER
Dzia³alnoæ spo³eczna ksiêdza Antoniego Stychla
w Katolickim Towarzystwie Rzemielników Polskich w Poznaniu
w latach 1891-1895
ANDRZEJ KWILECKI
Stablewscy herbu Oksza. Miêdzy dworem i Kocio³em
JACEK BIESIADA
Programy katolickie w Radiu Poznañskim (1927-1933)
i w Polskim Radiu w Poznaniu (1933-1939)
DAMIAN PA£KA
Idea narodu, pañstwa i polskoci w dzia³alnoci kaznodziejskiej
i publicystycznej ksiêdza Nikodema Cieszyñskiego
MAGDALENA LANGE
ród³a do dziejów zakonów w Polsce w Archiwum Archidiecezjalnym
w Poznaniu
ALICJA SZULC
Codex collecticius Jakuba z Kowalewic.
Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
FELIKS LENORT
O poznañskiej Têczy z lat 1927-1939
czyli o magazynie ilustrowanym z katolicyzmem w tle
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MARTA CZY¯AK
Legat ksi¹¿kowy archidiakona Miko³aja Kickiego dla katedry gnienieñskiej.
Przyczynek do kultury intelektualnej duchowieñstwa wielkopolskiego
w I po³owie XV wieku
MONIKA JANISZEWSKA
Miko³aj Auerhan  z³otnik poznañski z IV æw. XV wieku i jego oeuvre
MONIKA D¥BKOWSKA
Poreformacki koció³ pw. w. Micha³a Archanio³a w Choczu.
Dzieje, architektura i organizacja przestrzeni sakralnej,
problematyka konserwatorska
PIOTR FRANCISZEK NEUMANN
O kociele szpitalnym w. Wawrzyñca w Poznaniu na Chwaliszewie
u schy³ku XVIII wieku
MIKO£AJ PUKIANIEC
Kasata klasztoru benedyktynów w Lubiniu
REMIGIUSZ TAISNER
Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich w Poznaniu przy Farze
w latach 18931904 pod patronatem ks. Antoniego Stychla
ANDRZEJ KWILECKI
Ks. Feliks Laudowicz (18451930), proboszcz parafii Kwilcz
PAWE£ ZAJ¥C
Fundacje klasztorów Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
w Archidiecezji Poznañskiej w latach 19221939
MACIEJ SZCZEPANIAK
Nominacja biskupia ksiêdza Karola Radoñskiego i jej kontekst prasowy
JACEK BIESIADA
O zamierzonej Fundacji dla Niezamo¿nych Literatów Polskich
im. ks. Ludwika Antoniego Wojtysia w Poznaniu z roku 1929.
Kilka faktów z ¿ycia jej Fundatora
DAMIAN PA£KA
¯ycie religijne mieszkañców Wielkopolski w II Rzeczypospolitej
na przyk³adzie miasta Czarnkowa
MA£GORZATA STRZELEC
Kult wiêtego Rocha jako czynnik integruj¹cy rodzinê i spo³ecznoæ lokaln¹
(na przyk³adzie parafii Mikstat w Po³udniowej Wielkopolsce)

354
ECCLESIA. STUDIA Z DZIEJÓW WIELKOPOLSKI
TOM 6, 2011

STANIS£AW G¥DECKI
O poznañskim mieczu w. Piotra
ADAM RYSZARD SIKORA
Od logiki miecza do m¹droci Krzy¿a.
Biblijno-patrystyczne ujêcie duchowej drogi w. Piotra Aposto³a
MARIA STARNAWSKA
Kult w. Piotra w Polsce redniowiecznej na tle europejskim
LESZEK WETESKO
Piastowie i ich wiêty, rzymski protektor
ALEKSANDRA PUDELSKA
Miecz w. Piotra z katedry poznañskiej. Losy zabytku
MARIAN G£OSEK
Jeszcze raz o tzw. mieczu w. Piotra z archikatedry poznañskiej
EL¯BIETA M. NOSEK, JANUSZ STÊPIÑSKI
Badania metaloznawcze poznañskiego miecza w. Piotra
z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu
DYSKUSJA

*
MACIEJ SZCZEPANIAK
Miêdzy archidiecezj¹ poznañsk¹ a pra³atur¹ pilsk¹
Casus ksiêdza Linusa Freyera
PAWE£ ZAJ¥C
Kasata klasztoru Cystersów i pierwsze lata duszpasterstwa diecezjalnego
w Obrze (1835-1840)
STEFAN STABLEWSKI
Snop wiat³a na postaæ Floriana Stablewskiego, arcybiskupa
gnienieñskiego i poznañskiego.
Z pedagogiki spo³ecznej XIX stulecia
LESZEK WILCZYÑSKI
Unitas jako forma zwi¹zku zawodowego kap³anów
w Wielkopolsce (1907-1939)
RAFA£ RYBACKI
Rok 1968 w dzia³alnoci duszpasterskiej arcybiskupa Antoniego Baraniaka
JACEK BIESIADA
Listy Kazimiery I³³akowiczówny do Eugeniusza Paukszty (1951-1976)
GRZEGORZ KUBSKI
Dzie³o zamkniête ksiêdza Mariana Wolniewicza,
czyli nieznana liryka poznañskiego biblisty

