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MARTA CZY¯AK

Notariusze kapitu³y gnienieñskiej w I po³owie XV wieku
W wydanym przed blisko dziesiêciu laty opracowaniu Notariusze publiczni
w Wielkopolsce schy³ku wieków rednich. Katalog admisji w Gnienie i w Poznaniu 1420-1500 Antoni G¹siorowski zachêca³ do podjêcia badañ prozopograficznych tej jak¿e ciekawej, a zupe³nie dot¹d nie zidentyfikowanej pod wzglêdem pochodzenia spo³ecznego, wykszta³cenia i karier grupy pónoredniowiecznej inteligencji polskiej1. Podobny ton badawczej fascynacji odnajdujemy
w opublikowanym dwa lata wczeniej artykule Marii Koczerskiej o krakowskich notariuszach publicznych w pónym redniowieczu  Autorka artyku³u poza charakterystyk¹ socjologiczn¹ i prozopograficzn¹ tej grupy spo³ecznej (pochodzenie, wykszta³cenie, drogi kariery kocielnej) przedstawi³a tak¿e najciekawsze, wybrane znaki
notarialne krakowskich notariuszy, krelone przez nich w³asnorêcznie najpierw
w diecezjalnej ksiêdze admisji, a potem na spisywanych instrumentach notarialnych.
Ods³oni³a przy tym bogactwo znaczeñ ukrytych w notarialnym signum i wskaza³a
na potrzebê badañ nad znakami notarialnymi dla poznania wra¿liwoci religijnej
i estetycznej osób, które pos³ugiwa³y siê nimi w codziennej pracy2.
Najwa¿niejsze linie badawcze nakrelone w wymienionych wy¿ej pracach
podejmuje i znakomicie realizuje monografia Krzysztofa Skupieñskiego Notariat
publiczny w redniowiecznej Polsce: wprowadza w zagadnienia genezy i rozwoju notariatu publicznego w redniowiecznej Polsce, przedstawia kariery redniowiecznych notariuszy  proletariuszy pióra, ³¹cz¹cych w swej dzia³alnoci, pracy notarialnej ró¿ne rodowiska kocielne i wieckie, omawia wytwory notariuszy
publicznych, na koniec  szeroko charakteryzuje formy znaków notarialnych
––––––––––––––
1
A. G ¹ s i o r o w s k i, Notariusze publiczni w Wielkopolsce schy³ku wieków rednich.
Katalog admisji w Gnienie i w Poznaniu 1420-1500, Poznañ 1993.
2
M. K o c z e r s k a, De manu, signo et nomine, czyli o krakowskich notariuszach publicznych w pónym redniowieczu, w: Kultura redniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w piêædziesiêciolecie pracy naukowej, Warszawa 1991, s. 191-206.
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i zawarte w nich treci, próbuj¹c na tej podstawie odtworzyæ pobo¿noæ polskich
notariuszy3.
Niniejszy artyku³ jest prób¹ odpowiedzi na przypomniane wy¿ej postulaty
i inspiracje, wynika tak¿e z osobistego zainteresowania losami osób, które zostawi³y tak wyrany lad swej dzia³alnoci w dziejach kapitu³y gnienieñskiej  spisan¹ metrykê kapituln¹4. Badania nad notariuszami publicznymi w pónoredniowiecznej Polsce zawê¿a zatem do niewielkiego krêgu duchownych  notariuszy
imperiali auctoritate, którzy spisywali protoko³y z posiedzeñ kapitu³y gnienieñskiej
w I po³owie XV wieku, a dok³adniej w latach 1408-1448, zapiski bowiem z tych
lat obejmuje pierwszy tom metryki kapitulnej w swym dzisiejszym kszta³cie5. Takie zawê¿enie perspektywy pozwala jednak¿e na g³êbsz¹ charakterystykê tak prozopograficzn¹ jak i ideow¹ notariuszy kapitu³y gnienieñskiej  i jest to w³anie
celem przedstawianego opracowania.
Pierwszy tom metryki kapitu³y gnienieñskiej zosta³ spisany przez piêciu notariuszy kapitu³y: zapiski od pierwszej do dwudziestej dziewi¹tej karty prowadzi³
Miko³aj Goszczyñski, jednoczenie prefekt budowy katedry (procurator laborum
ecclesie) i prokurator klarysek gnienieñskich. Jako budowniczy z zami³owania nie
dba³ szczególnie o zewnêtrzny kszta³t swych zapisek: pos³ugiwa³ siê doæ du¿ym,
niezgrabnym, jakby nie wyrobionym pismem, nie stosowa³ ozdobnych inicja³ów.
W padzierniku 1412 roku przyjêto na jego miejsce Andrzeja syna Boguszy z Kruszyna  Andrzej w³asnorêcznie wpisa³ do ksiêgi notatkê o swej kapitulnej recepcji: Ego Andreas de Crosyno Bogussy... publicus auctoritate notarius... receptus sum in notario capituli6. Jego równe, spokojne pismo ujête w pionowe
linie marginesów z charakterystycznym inicjalnym D (Die) oraz F (Feria)
i I (Item), przed³u¿anymi niekiedy na wysokoæ kilku wierszy, koñczy siê na karcie 91, wraz z zapiskami z pierwszego dnia wiosennej kapitu³y generalnej 1422
roku. Potem w metryce brakuje kilku kart  wraz z nimi zaginê³a najprawdopodobniej notatka o recepcji nowego notariusza kapitu³y, Marcina z Go³ocic. Zapiski
prowadzone jego rêk¹ widzimy ju¿ na karcie 95, pierwszej ocala³ej, jednak jego
imiê poznajemy dopiero pó³ roku póniej: 27 XII 1422 po og³oszeniu w katedrze
––––––––––––––
3
K. S k u p i e ñ s k i, Notariat publiczny w redniowiecznej Polsce, Lublin 1997. Tam tak¿e,
na s. 17-25, zestawienie europejskiej i polskiej literatury przedmiotu.
4
Archiwum Archidiecezjalne w Gnienie, Acta Capituli Metropolitani Gnesnensis ab Anno
1408 ad Annum 1448 inclusive, sygn. ACap. I, B 14 (dalej: B 14).
5
Pierwszy tom metryki kapitulnej dzieli siê wyranie na dwie odrêbne ca³oci  pierwsza
koñczy siê zapiskami z okresu sediswakancji po mierci arcybiskupa Miko³aja Tr¹by (1422-1423),
druga  zapiskami z okresu sediswakancji po mierci arcybiskupa Wincentego Kota (1448).
W pewnym, trudnym do okrelenia, momencie obie czêci oprawiono razem, wykorzystuj¹c do
tego celu bullê prowizyjn¹ papie¿a Innocentego VIII z 1487 roku na kanoniê gnienieñsk¹ dla Wincentego Przerêbskiego kanonika krakowskiego, póniejszego biskupa p³ockiego i w³oc³awskiego
( 1513) i instrument notarialny o nieczytelnej dzi formule subskrypcyjnej.
6
B 14, k. 30.
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gnienieñskiej terminu elekcji nowego pasterza diecezji zebrani kanonicy poprosili
o potwierdzaj¹cy to wydarzenie instrument notarialny a me Martino notario capituli7. Marcin z Go³ocic pe³ni³ funkcjê notariusza kapitulnego do pierwszego dnia
wiosennej kapitu³y generalnej 1434 roku  wpisa³ jeszcze dekret kapitulny o przywiezieniu z Kalisza pieczêci wiêkszej kapitu³y, u do³u karty spotykamy ju¿ jednak
wpisan¹ zapewne przez jednego z kanoników informacjê o recepcji nowego notariusza  wikariusza katedralnego Adama ze Smolic, a od kolejnej 150 karty rozpoczynaj¹ siê ju¿ zapiski Adama prowadzone charakterystycznym, rozci¹gniêtym
pismem, ozdobione fantazyjnymi, z rozmachem nakrelonymi inicja³ami. Adam ze
Smolic prowadzi³ metrykê kapituln¹ do listopada 1449 roku z przerw¹ od padziernika 1447 roku do kwietnia 1448 roku, kiedy przebywa³ w kurii rzymskiej  zast¹pi³ go wówczas Micha³ syn Jerzego z Gniezna, recypowany na notariusza kapitulnego 24 X 14478. Jego okr¹g³e, równe pismo wype³niaj¹ce karty 253  257
w wyrany sposób odcina siê od niespokojnego, rozci¹gniêtego duktu Adama ze
Smolic.
Jan Korytkowski w swej monumentalnej pracy o gnienieñskiej kapitule metropolitalnej podkrela³ specyfikê pracy notariusza kapitulnego i wymagania stawiane mu przez gremium kapitulne: Zwi¹zany podwójn¹ przysiêg¹, raz przy
uzyskaniu patentu na notariusza [tj. przy kreacji notarialnej], drugi raz przy
obejmowaniu urzêdu w kapitule, ¿e obowi¹zki swoje wiernie i sumiennie
wype³niaæ, a powierzone sobie akta i archiwalia pod najcilejsz¹ stra¿¹
trzymaæ bêdzie, a przy tym wybierany po zasiêgniêciu najdok³adniejszych
informacji, nie tylko co do zdolnoci, ale prawoci charakteru i nieposzlakowanej cnoty, ka¿dy notariusz kapitulny by³ osob¹ publicznego zaufania
i dawa³ najwiêksz¹ rêkojmiê bezpieczeñstwa tak pod wzglêdem zachowania
sekretu co do obrad kapitulnych, jako i wiernego oddania uchwa³ zapad³ych, tudzie¿ nienaruszalnoci powierzanej swej pieczy dokumentów9. Zapiski o recepcji  przyjêciu nowego notariusza kapitu³y zawieraj¹ zazwyczaj
wzmiankê o z³o¿eniu przez niego przysiêgi: Adamowi ze Smolic przyznano kapitulny notariat recepto ab eodem iuramento corporali, jego nastêpca Miko³aj
z Czech³a z³o¿y³ przysiêgê na Ewangeliarz de observandis et non revelandis secretis ipsius capituli et domini Archiepiscopi10.
Kim zatem byli notariusze kapitulni, duchowni wybrani starannie przez kapitu³ê sporód wielu notariuszy publicznych admisjonowanych w Gnienie i w Poznaniu w I po³owie XV wieku, odarzeni zaufaniem kolegium kapitulnego, ¿e wiernie
––––––––––––––

B 14, k. 109v.
B 14, k. 254v.
9
J. K o r y t k o w s k i, Pra³aci i kanonicy katedry metropolitalnej gnienieñskiej od roku
1000 a¿ do dni naszych, t. I, cz. 1, Gniezno 1883, s. 128. Na stronie 130, p. 2 Szereg chronologiczny notariuszy kapitulnych, wymagaj¹cy jednak sporych uzupe³nieñ.
7
8
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spisz¹ dekrety kapitu³y i nie wyjawi¹ osobom postronnym treci rozmów prowadzonych w kapitularzu?11
Poni¿szy tekst bêdzie prób¹ rozwiniêcia, a potem uogólnienia poszczególnych
punktów biogramów notariuszy kapitu³y gnienieñskiej zamieszczonych na koñcu
artyku³u. Schemat biogramów naladuje w pewnym stopniu punktowe biogramy
notariuszy publicznych zamieszczone w katalogu Antoniego G¹siorowskiego (s¹
wród nich biogramy czterech notariuszy kapitu³y)  zawiera jednak¿e pewne
modyfikacje i dodatki wynikaj¹ce ze szczególnego charakteru pracy notariusza
kapitu³y metropolitalnej.
Sk³ada siê z 6 elementów: 1. Pochodzenie rodzinne i terytorialne, 2. Studia
i osi¹gniête stopnie naukowe, 3. Dzia³alnoæ notarialna i kariera kocielna do czasu objêcia urzêdu notariusza kapitulnego, 4. Recepcja kapitulna i dzia³alnoæ notarialna w kapitule gnienieñskiej, tj. g³ówny nurt tej dzia³alnoci: prowadzenie metryki kapitulnej, wzmianki o pracy notarialnej zawarte w metryce, 5. Kariera pozanotarialna: a) kumulowane beneficja, b) inne funkcje pe³nione w aparacie kocielnym lub pañstwowym, 6. Data mierci.
Zosta³ on jednoczenie tak ukszta³towany, aby pomóc w odpowiedzi na trzy
zasadnicze pytania rozwa¿ane w kolejnych czêciach artyku³u: I. Dlaczego przedstawiane osoby zdecydowa³y siê na wybór kariery notarialnej i w jaki sposób osi¹gnê³y kapitulny notariat, czyli: dlaczego notariusze publiczni, dlaczego notariusze
kapitu³y metropolitalnej?; II. Jak wygl¹da³a praca i wynagrodzenie notariuszy kapitulnych w wietle zapisek metryki?; III. Dlaczego notariusze kapitu³y rezygnowali ze swego urzêdu?
Miko³aj Goszczyñski, pierwszy ze znanych notariuszy kapitu³y, wywodzi³ siê
najprawdopodobniej z Goszczynna w ziemi ³êczyckiej12. W 1400 roku jako Nicolaus Stanislai de Gosszczyn zapisa³ siê na Uniwersytet Krakowski13. 30 III 1408
ju¿ jako Nicolaus quondam Stanislai de Goszczino, notariusz publiczny i pisarz
––––––––––––––

B 14, k. 149v; Acta Capituli Gnesnensis 1449-1480, sygn. ACap. B 15 (dalej: B 15), k. 14v.
Zgodnie z badaniami A. G¹siorowskiego, Notariusze publiczni, s. 4-5, gnienieñska ksiêga
admisji zawiera dla lat 1420-1500 oko³o 440 wpisów admisyjnych, ksiêgi arcybiskupie  ponad 70,
poznañskie ksiêgi konsystorskie  blisko 180, ksiêgi biskupie  20, a zatem w XV wieku w Gnienie i w Poznaniu dopuszczono do wykonywania funkcji notarialnych ponad 700 notariuszy publicznych.
12
Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 1-4, [wyd. I. Z a k r z e w s k i], Poznañ 1877-1881;
t. 5, wyd. F. P i e k o s i ñ s k i, Poznañ 1908; t. 6, wyd. A. G ¹ s i o r o w s k i, H. K o w a lk i e w i c z; t. 7, wyd. A. G ¹ s i o r o w s k i, R. W a l c z a k; t. 8-10, wyd. A. G ¹ s i o r o w s k i,
T. J a s i ñ s k i; t. 11, wyd. A. G ¹ s i o r o w s k i, T. J a s i ñ s k i, T. J u r e k, I. S k i e r s k a,
Warszawa  Poznañ 1982-1999 (dalej: KDW), tutaj: KDW XI, indeks, s. 365.
13
Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. I, ed. B. U l a n o w s k i, A. C h m i e l,
Cracoviae 1887, s. 14.
10
11
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(skryba) konsystorza gnienieñskiego uwierzytelni³ swym podpisem i znakiem notarialnym dokument oficja³a Miko³aja Strzeszkowica14. Z tego samego okresu 
dok³adnie z 25 IV 1408  pochodz¹ pierwsze pisane jego rêk¹ zapiski w metryce15. Mo¿emy przypuszczaæ, ¿e by³ ju¿ wówczas rektorem kocio³a parafialnego
w Strzy¿ewie Kocielnym, na który prawo prezenty posiada³y gnienieñskie klaryski (pierwsza wzmianka ród³owa z 18 VII 1408), a tak¿e wikariuszem wieczystym w katedrze gnienieñskiej (pierwsza wzmianka ród³owa z 29 VI 1413)16.
Mia³ brata Jakuba (Jakusza), który wiadkowa³ jego czynnociom prawnym
w Gnienie, sprzedawa³ tak¿e w jego imieniu dziesiêciny17. Znany jest równie¿
notariusz publiczny Stanis³aw syn Falis³awa (Przybys³awa) z Goszczynna, wpisany w 1428 roku do gnienieñskiej ksiêgi admisji18  zapewne krewny Miko³aja.
Andrzej syn Boguszy z Kruszyna  jedyny sporód notariuszy kleryk diecezji
w³oc³awskiej  pochodzi³ z Kruszyna k. Bydgoszczy lub te¿ (co bardziej prawdopodobne) z Kruszyna k. Brzecia Kujawskiego19. W 1402 roku zapisa³ siê na
Uniwersytet Krakowski20  nie ukoñczy³ jednak nawet dwuletniego studium. Ca³e
jego dowiadczenie notarialne  a pisa³ jak wiemy bardzo starannie, stosowa³
ozdobne inicja³y  wziê³o siê zatem najprawdopodobniej z praktyki w gnienieñskim konsystorzu: 14 XII 1407 jako notariusz konsystorza: notarius causarum
Consistorii Gneznensis by³ obecny przy czynnociach prawnych oficja³a Miko³aja Strzeszkowica, co wspomina spisany 30 III 1408 instrument notarialny Miko³aja Goszczyñskiego21. Byæ mo¿e ze sztuk¹ redagowania dokumentów, ars nota––––––––––––––

KDW XI, nr 1866.
B 14, k. 1.
16
Zob. p. 5 a) biogramu Miko³aja Goszczyñskiego.
17
B 14, k. 34v (25 III 1413  kapitu³a rozs¹dza sprawê kanonika Marcina Chrapka przeciwko
Jakubowi Rybakowi z Pobiedzisk, presentibus Nicolao Gosczinsky canonico [zapewne kolegiaty .
Jerzego] et Jacobo fratre suo); KDW V, nr 231 (28 IV 1414  Miko³aj Goszczyñski jako prokurator Benedykta z Mod³y przejmuje kanoniê gnienieñsk¹, presentibus... Iacussio herede de Gosczino); Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, ed. B. U l a n o w s k i, vol. 2:
Acta iudiciorum ecclesiasticorum dioecesum Gnesnensis et Posnaniensis, Kraków 1902 (dalej:
ACap. II), nr 44 (18 IV 1415 in curia domus domini Nicolai Gosczinsky in summo Gneznensi 
sprawa o dziesiêcinê sprzedan¹ przez Jakusza brata Miko³aja); ACap. II, nr 71 (21 I 1417  umowa Miko³aja Goszczyñskiego z Ma³gorzat¹ wdow¹ po Arnoldzie z³otniku z Wroc³awia, presentibus... nobili Jacobo de Gosczyno).
18
KDW XI, indeks, s. 365; ibidem, nr 1997 (spisuje dokument w Gnienie, 25 XI 1432);
KDW IX, nr 1347 (spisuje dokument w Gnienie przy oficjale, 19 II 1434); A. G ¹ s i o r o w s
k i, Notariusze publiczni, s. 66, nr 643.
19
Zob. KDW XI, indeks, s. 399. Wydawcy KDW podaj¹ obie wersje jako równouprawnione,
wydaje siê jednak, ¿e Brzeæ Kujawski jako siedziba kancelarii s¹du ziemskiego stanowi³ orodek
bardziej sprzyjaj¹cy karierze notarialnej  wywodzi³o siê z niego a¿ 7 notariuszy, z Bydgoszczy
za  tylko 3, zob. K. S k u p i e ñ s k i, Notariat publiczny, s. 78.
20
Album studiosorum, s. 18: Andreas Bogussij de Crosszyn.
21
KDW IX, nr 1866.
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riae, zetkn¹³ siê tak¿e we W³oszech: 12 V 1412 otrzyma³ prowizjê papiesk¹ na
altariê . Trójcy w katedrze gnienieñskiej. By³ ju¿ wówczas wikariuszem katedralnym22. W padzierniku 1412 roku zosta³ notariuszem kapitu³y. 18 V 1414 zredagowa³ i spisa³ swój pierwszy znany instrument notarialny: wyrok oficja³a gnienieñskiego w sporze o dziesiêciny miêdzy kanonikami regularnymi z Trzemeszna
a plebanem z Trl¹ga23
Marcin syn Paw³a z Go³ocic, kolejny notariusz kapitu³y, wywodzi³ siê z Go³ocic po³o¿onych w ziemi ³êczyckiej24. W 1412 roku pojawi³ siê jako wiadek
w gnienieñskim konsystorzu, mo¿na zatem przypuszczaæ, ¿e by³ ju¿ wówczas notariuszem publicznym i byæ mo¿e  pisarzem w kancelarii konsystorskiej25. 28 IV
1414 jako Martinus Pauli de Goloczicze, kleryk diecezji gnienieñskiej i notariusz imperiali auctoritate zredagowa³ instrument notarialny powiadczaj¹cy akt
objêcia przez Miko³aja Goszczyñskiego w imieniu archidiakona ³êczyckiego Benedykta z Mod³y kanonii gnienieñskiej wakuj¹cej po mierci Miko³aja D³ugiego26.
1 VII 1418 wyst¹pi³ jako wikariusz katedry gnienieñskiej27. W 1420 roku zgodnie
z poleceniem oficja³a gnienieñskiego Benedykta z Mod³y (wydanym na podstawie statutu wieluñskiego arcybiskupa Miko³aja Tr¹by De fide instrumentorum)
stawi³ siê przed oficja³em z przywilejem swej notarialnej kreacji, wpisa³ swoje imiê
i znak notarialny do gnienieñskiej ksiêgi admisji, i uzyska³ tym samym prawo do
wykonywania funkcji notarialnych na terenie diecezji  lub te¿ (rzecz nie wynika
ze róde³ dostatecznie jasno) na terenie ca³ej prowincji kocielnej28. W kwietniu
1421 roku dwukrotnie pojawi³ siê jako wiadek obrad kapitulnych, z czego wnosiæ
mo¿na, ¿e kolegium darzy³o go pewnym zaufaniem, przy czym za pierwszym razem, 29 IV 1421, wspomniany zosta³ jako wikariusz gnienieñski i pleban w S³awêcinie (k. lesina czy ko³o £êczycy w bezporedniej bliskoci Go³ocic?)29.
W 1422 roku zosta³ notariuszem kapitu³y.
Adam syn Zawiszy z po³o¿onych w ziemi ³êczyckiej Smolic w 1426 roku zapisa³ siê na Uniwersytet Krakowski30. 19 IV 1428 pojawi³ siê jako wiadek
w konsystorzu gnienieñskim przy oficjale Benedykcie z Mod³y, 28 VI 1428 jako
notariusz publiczny i pisarz tego samego oficja³a zredagowa³ i spisa³ swój pierw––––––––––––––

Repertorium Germanicum, t. IV, wyd. K. F i n k, Tübingen 1979, kol. 47.
KDW VII, nr 729.
24
KDW XI, indeks, s. 364.
25
A. G a s i o r o w s k i, Notariusze publiczni, s. 41, nr 330.
26
KDW V, nr 231.
27
KDW XI, nr 1904.
28
Zob. A. G ¹ s i o r o w s k i, Notariusze publiczni, s. 4; K. S k u p i e ñ s k i, Notariat
publiczny, s. 100-109.
29
B 14, k. 88v: presentibus Martino de Goloczicze vicario Gneznensi et plebano in Stawnecino, k. 89v.
30
Album studiosorum, s. 63.
22
23
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szy znany instrument notarialny, w tym samym tak¿e roku wpisa³ swe imiê i znak
do gnienieñskiej ksiêgi admisji  mo¿na zatem przypuszczaæ, ¿e w³anie na pocz¹tku 1428 roku lub niewiele wczeniej uzyska³ przywilej notarialnej kreacji31.
W listopadzie 1432 roku prowadzi³ jako wikariusz wieczysty w katedrze gnienieñskiej spór ze swym prze³o¿onym, kanonikiem gnienieñskim i archidiakonem ³êczyckim Sêdkiem o dochody przynale¿ne mu z prebendy kanonika (s¹d polubowny orzek³ wówczas, ¿e Adam i jego nastêpcy powinni otrzymywaæ roczn¹ penesjê w wysokoci 8 grzywien)32. By³ ju¿ wówczas tak¿e plebanem w Zabartowie
na Krajnie, wsi nale¿¹cej do klucza kamieñskiego dóbr arcybiskupów gnienieñskich33. W kwietniu 1434 roku zosta³ recypowany na kapitulny notariat  i mo¿na
w tym fakcie, podobnie jak w otrzymaniu parafii w Zabartowie widzieæ dowody
³aski arcybiskupiej. By³ zapewne krewnym arcybiskupa Wojciecha Jastrzêbca,
maju 1434 roku p³aci³ kapalia za przyjêtych do kapitu³y wnuków arcybiskupa,
Dziers³awa i Jana Rytwiañskich34, nale¿y jednak tak¿e pamiêtaæ, ¿e kapitu³a
gnienieñska pilnie strzeg³a swej niezale¿noci wobec ordynariusza. W notce
o recepcji Adama zaznaczono, ¿e zosta³ on przyjêty jako wikariusz katedralny, na
podstawie niezale¿nej decyzji gremium kapitulnego: item domini de voluntate
propria receperunt sibi in notarium dominum Adam de Smolicze vicarium
perpetuum ecclesie Gneznensis35.
Micha³ syn Jerzego z Gniezna w 1439 roku zosta³ zatwiedzony przez oficja³a
gnienieñskiego jako notariusz publiczny, w padzierniku 1447 roku otrzyma³ urz¹d
notariusza kapitulnego w zastêpstwie Adama ze Smolic36. 6 III 1448, jeszcze
w czasie pe³nienia funkcji notarialnych w kapitule, spisa³ swój jedyny znany instrument notarialny37.
Z ziemi ³êczyckiej, z Kujaw, z archidiecezji gnienieñskiej i w³oc³awskiej 
w³aciwie nie wiemy w jaki sposób przyszli notariusze kapitulni znaleli siê
w Gnienie. Trzech z nich: Miko³aj Goszczyñski, Andrzej z Kruszyna i Adam ze
Smolic próbowa³o swych si³ na uniwersytecie krakowskim  nie starczy³o im jednak wytwa³oci, a najprawdopodobniej przede wszystkim  funduszy na dalsze
––––––––––––––
31

nr 5.

ACap. II, nr 220; KDW IX, nr 1170; A. G ¹ s i o r o w s k i, Notariusze publiczni, s. 14,

KDW XI, nr 1997.
J. W a r ê ¿ a k, Rozwój uposa¿enia arcybiskupów gnienieñskich w redniowieczu, Lwów
1929, s. 141; A. G ¹ s i o r o w s k i, I. S k i e r s k a, Pocz¹tki oficjalatu kamieñskiego archidiecezji
gnienieñskiej (wieki XIV-XV), Kwartalnik Historyczny, R. 103 (1996), z. 2, s. 11-14.
34
B 14, k. 151.
35
B 14, k. 149v.
36
A. G ¹ s i o r o w s k i, Notariusze publiczni, s. 47, nr 405; B 14, k. 254v.
37
Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, t. II, wyd. S. K u r a , Lublin 1973,
nr 513.
32
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studia38. W pewnym momencie drogi ¿yciowej stanê³o im przed oczyma Gniezno,
stolica diecezji, gdzie olbrzymie kancelarie: arcybiskupia, konsystorska i kapitulna (...) dawa³y du¿e mo¿liwoci pracy ludziom uzyskuj¹cym kwalifikacje notarialne39. Rzeczywicie  znajdowali pracê w kancelarii konsystorskiej,
najprawdopodobniej najwiêkszej w pónoredniowiecznej Polsce40. Wydaje siê,
¿e jedynie Marcin z Go³ocic nie by³ w sposób bardziej trwa³y zwi¹zany z konsystorzem, ale  jak przysta³o na przedstawiciela wolnego zawodu  spisywa³ instrumenty notarialne na zlecenia indywidualnych wystawców.
Dla wszystkich z nich kreacja notarialna, a potem praca notarialna w gnienieñskim konsystorzu sta³a siê drog¹ do dalszej kariery kocielnej. Adamowi ze
Smolic w tej dalszej karierze pomog³a niew¹tpliwie protekcja arcybiskupia, Miko³aj Goszczyñski zwi¹za³ siê z gnienieñskimi klaryskami  niemniej najprawdopodobniej wszyscy (w¹tpliwoci dotycz¹ Miko³aja Goszczyñskiego) zostali recypowani na kapitulny notariat z grona wikariuszy katedralnych i zapewne w³anie
w tym kolegium kapitu³a poszukiwa³a kandydatów na urz¹d notariusza kapitulnego.
Miko³aj z Czech³a, nastêpca Adama ze Smolic, by³ z kolei altaryst¹ katedralnym41.
Micha³ syn Jerzego z Gniezna trafi³ zapewne do tego grona trochê przypadkowo, byæ mo¿e z polecenia  kto musia³ zastêpowaæ nieobecnego Adama.
A by³o z kolei z kogo wybieraæ  zgodnie z badaniami Antoniego G¹siorowskiego
––––––––––––––
38
Z trzech wymienionych wy¿ej osób jedynie Adam ze Smolic wp³aci³ w momencie immatrykulacji czêæ przewidzianej op³aty, 4 grosze, zob. Album studiosorum, s. 63: Adam Szawisij de
Smolcza d. 4 gr.
39
A. G ¹ s i o r o w s k i, Mieszczanie w notariacie publicznym pónoredniowiecznej Polski,
w: Czas, przestrzeñ, praca w dawnych miastach. Studia ofiarowane Henrykowi Samsonowiczowi
w szeædziesi¹t¹ rocznicê urodzin, Warszawa 1991, s. 344.
40
I. S k i e r s k a, Konsystorz gnienieñski w XV wieku, w: 1000 lat archidiecezji gnienieñskiej, red. J. S t r z e l c z y k, J. G ó r n y, Gniezno 2000, s. 215; wg badañ Autorki w XV wieku
w konsystorzu gnienieñskim pracowa³o ³¹cznie 30 notariuszy konsystorza czyli notariuszy publicznych prowadz¹cych ksiêgi konsystorskie i nieznana bli¿ej liczba pisarzy (skrybów), zob. tam¿e, s. 201  203.
W ród³ach  listach wiadków instrumentów notarialnych i w formu³ach subskrypcyjnych
oba terminy stosowano niekiedy zamiennie: Andrzej z Kruszyna w 1407 roku wspomniany zosta³
jako notarius causarum consistorii (KDW XI, nr 1866), a w 1414 roku jako notariusz publiczny
i causarum coram domino Michaele oficiali et scolastico scriba (KDW VII, nr 729). Notariusz
konsystorza zmienia³ siê zatem niekiedy w skrybê, a skryba czêsto posiada³ uprawnienia notarialne, zob. tam¿e, s. 201, p. 23.
41
Zob. J. W i e s i o ³ o w s k i, Miko³aj z Czechla h. Korab, PSB, t. XXI, s. 109-110. Miko³aj
z Czech³a jako jedyny z notariuszy kapitulnych w I po³owie XV zosta³ kanonikiem metropolitalnym (1452)  zawdziêcza³ to niew¹tpliwie szacunkowi, jakim darzono w kapitule rodzinê Czechelskich: wsparciu stryja Sêdziwoja z Czech³a, wówczas wikariusza generalnego gnienieñskiego;
zob. J. W i e s i o ³ o w s k i, Sêdziwój z Czech³a (1410-1476). Studium z dziejów kultury umys³owej
Wielkopolski, Studia ród³oznawcze, t. 9 (1964), s. 76-78; A. G ¹ s i o r o w s k i, I. S k i e r s k a,
redniowieczni oficja³owie gnienieñscy, Roczniki Historyczne, t. 61 (1995), s. 84.
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wród 480 notariuszy wpisanych do gnienieñskiej ksiêgi admisji i ksi¹g arcybiskupich najwiêcej, bo a¿ 23, pochodzi³o ze stolicy diecezji42.
Poni¿sze rozwa¿ania koncentrowaæ siê bêd¹ wokó³ dwóch kolejnych zagadnieñ: pracy notarialnej w kapitule gnienieñskiej w wietle zapisek metryki i przyczyn rezygnacji z notariatu kapitulnego.
Nie wiemy dok³adnie kiedy Miko³aj Goszczyñski obj¹³ notariat kapitulny 
pierwsze zapiski w metryce kapitulnej pochodz¹ z 25 IV 1408, jednak pewne sformu³owania zawarte w protoko³ach z lat 1408-1409 pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e regularne
zapiski z posiedzeñ kapitu³y prowadzone by³y ju¿ wczeniej i oprawiane w osobne
tomy metryki43. Tak¿e brzmienie dekretów kapitulnych odnonie osoby Miko³aja
pozwala s¹dziæ, ¿e w 1408 roku by³ ju¿ zas³u¿onym wspó³pracownikiem kapitu³y:
28 IV 1408 przyznano mu ad beneplacitum dominorum 10 grzywien rocznej
pensji  by³a to suma stosunkowo wysoka, zwa¿ywszy, ¿e prokuratorzy kapitu³y
otrzymywali w I po³owie XV wieku 4 grzywny rocznej pensji44. Szybko jednak
okaza³o siê, ¿e kapitu³a nie jest w stanie wywi¹zaæ siê ze swej obietnicy: w dekrecie z 29 IV 1411 postanowi³a, ¿e Miko³aj otrzyma zaleg³¹ pensjê z dwóch lat
w wysokoci 15 grzywien, jednak od tego dnia bêdzie mu przys³ugiwaæ jedynie
dawne wynagrodzenie  antiquum salarium  w wysokoci 4 grzywien45. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e takie w³anie wynagrodzenie otrzymywa³ do 28 IV 1408,
a zatem pe³ni³ rolê notariusza kapitulnego wczeniej ni¿ powiadczaj¹ to pierwsze
zachowane zapiski metryki.
Poza metryk¹ kapituln¹  nie znamy innych efektów pracy notarialnej Miko³aja Goszczyñskiego w kapitule46. Nie zachowa³y siê wystawiane przez niego na
––––––––––––––

A. G ¹ s i o r o w s k i, Mieszczanie w notariacie publicznym, s. 344.
Dla przyk³adu: 24 X 1408 prepozyt Miko³aj Strosberg przyzna³ kanonikowi Blizborowi
z Bêdzieszyna kuriê kanonick¹ nale¿¹c¹ do scholastyka Micha³a z Krowicy tali condicione et contractu prout alias in Matrica est notatum (B 14, k. 3v). O pierwszych ksiêgach wpisów w kancelariach kocielnych zob. K. S k u p i e ñ s k i, Notariat publiczny, s. 64; K. L u t y ñ s k i, Kapitu³a
katedralna w Poznaniu w XVI wieku, s. 142; A. G ¹ s i o r o w s k i, Kanonicy w³oc³awscy
w najstarszej metryce kapitulnej (1435  1500), w: Duchowieñstwo kapitulne w Polsce redniowiecznej i wczesnonowo¿ytnej. Pochodzenie i funkcjonowanie elity kocielnej, red. A. R a d z i m i ñ s k i, Toruñ 2000, s. 9-12.
44
B 14, k. 2v; k. 83 (Statutum de solvendo solario procuratoribus capituli uchwalony 29 IV
1420) = Statuta Capituli Gneznensis, ed. B. U l a n o w s k i, Archiwum Komisji Prawniczej Akademii Umiejêtnoci, t. V, Kraków 1897, s. 465, nr 27.
45
B 14, k. 13v. Ciekawy jest sposób w jaki kapitu³a zamierza³a wyp³aciæ Miko³ajowi zaleg³¹
pensjê: pierwsze 2 grzywny mia³ otrzymaæ w ci¹gu 3 dni, ale ju¿ pozosta³e 13 grzywien w 6
ratach: na wiêto . Jakuba, . Stanis³awa, . Marcina, Oczyszczenia NMP, w rodê Popielcow¹
i wreszcie  na wiêto . Wojciecha. Skrzynia kapitulna by³a zazwyczaj pusta, pieni¹dze przeznaczano na bie¿¹ce potrzeby (przede wszystkim na dystrybucje codzienne) st¹d te¿ powy¿sze zastrze¿enie kapitu³y.
46
O faktycznej roli notariusza kapitulnego i produkcji aktowej kancelarii kapitulnej zob. K.
L u t y ñ s k i, Kapitu³a katedralna w Poznaniu w XVI wieku, s. 134-137, 139-147.
42
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polecenie kapitu³y instrumenty notarialne  choæ znamy pochodz¹ce z 14 VII 1412
zlecenie prokuratora kapitu³y dla Miko³aja Goszczyñskiego i Pielgrzyma z Pêpic
(adwokat konsystorza gnienieñskiego) sporz¹dzenia instrumentu notarialnego
opisuj¹cego wydarzenie odczytania listu królewskiego na forum kapitu³y47. Stosunkowo czêsto  w porównaniu z innymi notariuszami  metryka wspomina o jego
dzia³alnoci dyplomatycznej: 29 XII 1411 wys³ano go do arcybiskupa halickiego
i postulata gnienieñskiego Miko³aja Tr¹by z dekretem postulacji, 8 III 1412 
z pieniêdzmi zebranymi z kluczy arcybiskupich, które mia³y pos³u¿yæ postulatowi
do op³acenia kosztów promocji arcybiskupiej48. Uczestniczy³ tak¿e wraz z archidiakonem Miko³ajem Kickim i kanonikami Piotrem Kobyliñskim i Miko³ajem Jarockim w zjedzie duchowieñstwa kapitulnego w Piotrkowie w czerwcu 1412
roku49. Kolejni notariusze, mo¿e poza Andrzejem ze Smolic, nie pe³nili ju¿ takich
misji: zapewne liczy³a siê osobista inicjatywa, zaradnoæ, us³u¿noæ Miko³aja,
a kapitu³a wykorzystywa³a jego gotowoæ, zaznaczaj¹c w dekrecie z 28 IV 1408,
¿e osobno bêdzie tak¿e finansowaæ koszta jego s³u¿bowych podró¿y50.
Miko³aj Goszczyñski zrezygnowa³ z funkcji notariusza na jesieni 1412 roku 
23 X 1412 kapitu³a przyjê³a na jego miejsce Andrzeja syna Boguszy z Kruszyna51. Przed 28 IV 1414 osi¹gn¹³ kanonikat w kapitule kolegiackiej . Jerzego na
zamku gnienieñskim52, w tym tak¿e okresie obj¹³ zapewne prepozyturê wieluñsk¹, z której zrezygnowa³ przed 24 XI 1417 na rzecz notariusza królewskiego
i kanonika kaliskiego Miko³aja Borkowica w zamian za altariê . Marcina w katedrze gnienieñskiej53. Jednoczenie poch³onê³y go inne zadania w s³u¿bie Kocio³a
 najpierw nadzór nad pracami budowlanymi w katedrze gnienieñskiej i w klasztorze klarysek, potem funkcje sêdziowskie w konsystorzu gnienieñskim.
Urz¹d pefekta budowy katedry gnienieñskiej sprawowa³ co najmniej od 1411
roku; 16 VIII 1415 roku otrzyma³ od kapitu³y szczególne zlecenie: przebudowê
grobowca . Wojciecha w g³ównej nawie katedry54. Ju¿ 30 VIII 1415 zawar³
––––––––––––––

B 14, k. 29 = Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, ed. B. U l a n o w s k i, vol. 1: Acta capitulorum Gnesnensis, Posnaniensis et Vladislaviensis (1408-1530), Kraków 1894 (dalej: ACap. I), nr 1499.
48
B 14, k. 20v = ACap. I, nr 1474, k. 24v  25 = ACap. I, nr 1485, 1488.
49
B 14, k. 29 = ACap. I, nr 1500. Jad¹c do Piotrkowa dozna³ jakiego uszczerbku materialnego we wsi arcybiskupiej Goszczanowo  kapitu³a w powy¿szym dekrecie postanowi³a wynagrodziæ mu straty poprzez przyznanie mu dziesiêciny sto³u arcybiskupiego o wartoci 8 grzywien, jako ¿e iverat in communi servicio totius ecclesie tam domini Archiepiscopi quam capituli.
50
B 14, k. 2v.
51
B 14, k. 29v-30.
52
KDW V, nr 231.
53
Bullarium Poloniae, t. I-VI, ed. S. K u r a , I. S u ³ k o w s k a-K u r a s i o w a, Romae
 Lublini 1982-1998 (dalej: BP), tutaj: BP IV, nr 17, 23, 1011.
54
B 14, k. 57v, ACap. I, nr 1530  by³a to kapitu³a nadzwyczajna, zwo³ana na wiêto Wniebowziêcia NMP dla na³o¿enia kolekty na duchowieñstwo diecezji gnienieñskiej na rzecz arcybiskupa przebywaj¹cego na soborze w Konstancji.
47
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w tej sprawie umowê z kowalem Paw³em Benthnar z P³ocka  mia³ on wykonaæ
kaplicê z krat ¿elaznych wokó³ grobowca: capellam ferream circumcirca tumbam beati Adalberti in medio ecclesie, o podanych w umowie wymiarach, za
80 grzywien w pó³groszkach i sukniê wartoci dwóch lub trzech grzywien55. Równolegle z przebudow¹ konfesji . Wojciecha trwa³y w katedrze  na zlecenie kapitu³y  intensywne prace remontowe i budowlane: akta konsystorskie relacjonuj¹
zatem kolejne umowy Miko³aja Goszczyñskiego z cielami i mistrzami murarskimi: umowê z Niklosem ciel¹ z Poznania w sprawie wykonania konstrukcji drewnianej dachu nad pó³nocn¹ wie¿¹ katedry, wymiany wiêby dachowej nad kaplicami i ambitem, za³o¿enia rynien dêbowych przy wie¿y i kaplicach (14 II 1415),
umowê z Ma³gorzat¹ wdow¹ po Arnoldzie z³otniku z Wroc³awia w sprawie poz³ocenia specjalnie w tym celu dostarczonej z Gniezna kuli, która mia³a zostaæ
umieszczona na szczycie wie¿y pó³nocnej, przy czym wzorem dla z³ocenia kuli
gnienieñskiej mia³a byæ kula zdobi¹ca wie¿ê katedry wroc³awskiej: prout ad turrim ecclesie Wratislaviensis maior globus est deauratus (21 I 1417), umowê
z Miko³ajem ciel¹ z Gniezna w sprawie wykonania dachów nad kaplicami (4 III
1417), z mistrzem Maciejem z Wroc³awia w sprawie pokrycia wie¿y p³ytami o³owianymi, przy czym mia³ on otrzymaæ tak¹ zap³atê, jak¹ otrzyma³ ju¿ wczeniej za
prace przy kociele . Krzy¿a we Wroc³awiu i w Reychembarch i jak¹ otrzymuj¹
biegli rzemielnicy prout et ipse Mathis asserebat se esse expertum in hoc
opere et promisit bene laborare (30 III 1417), na koniec umowê z mistrzem
Miko³ajem ciel¹  mia³ on pokryæ drewnianymi stropami pomieszczenia w kurii
arcybiskupiej (25 XI 1419)56.
By³a to ju¿ zapewne ostatnia lub jedna z ostatnich prac na wzgórzu katedralnym, wykonanych pod jego kierownictwem. Kolejne zapiski z akt konsystorskich
pokazuj¹ Miko³aja Goszczyñskiego ju¿ nie jako prefekta budowy katedry, ale jako
sêdziego konsystorza gnienieñskiego, tj. surogata kolejnych gnienieñskich oficja³ów. Do porzucenia prac przy katedrze sk³oni³ go zapewne postêpuj¹cy wiek
i zwi¹zane z nim pragnienie pe³nego wykorzystania nagromadzonych dowiadczeñ
¿yciowych i wiedzy prawniczej.
Ju¿ wczeniej powierzano mu do rozpatrzenia sprawy s¹dowe: w 1414 roku
jako surogat scholastyka gnienieñskiego i oficja³a Micha³a z Krowicy i z £aska
prowadzi³ sprawê miêdzy klasztorem kanoników regularnych z Trzemeszna a ple––––––––––––––

A. Cap. II, nr 59. O XV-wiecznych przebudowach konfesji . Wojciecha zob. Sz. D e t t l o f f, Dwie konfesje w. Wojciecha w katedrze gnienieñskiej, w: wiêty Wojciech 997-1947, red.
Z. Bernacki [i in.], Gniezno 1947, s. 255 i nn; Katedra gnienieñska, red. A.  w i e c h o w s k a,
t. I, Poznañ 1970, s. 126-147, 193-197; A. W o z i ñ s k i, Hans Brandt czy anonim z pocz¹tku XVI
wieku? w. Wojciech czy Andrzej Boryszewski?, w: Tropami w. Wojciecha, red. Z. K u r n a t o w s k a, Poznañ 1999, s. 293-302.
56
Zob. kolejno ACap. II, nr 36, 72, 74, 78, 150.
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banem z Trl¹ga o dziesiêciny  jednak wyrok wyda³ ju¿ jego mocodawca 18 V
1414, gdy tylko powróci³ do Gniezna, zaznaczaj¹c w instrumencie notarialnym
sporu, ¿e powierzy³ Miko³ajowi na czas swojej nieobecnoci omnes causas, tam
ordinarias quam appellacionum et delegatas... audiendum, podobnie w maju
1414 roku z polecenia arcybiskupa mia³ rozpatrzeæ sprawê Domka rektora kocia³a . Wawrzyñca w Gnienie oskar¿anego o zaniedbania w wykonywaniu swych
obowi¹zków57.
Jego umiejêtnoci jurydyczne docenili tak¿e dwaj kolejni oficja³owie gnienieñscy: 6 X 1419 Benedykt z Mod³y powierzy³ mu causae apostolicae (tj. sprawy,
w których jedna ze stron odwo³a³a siê do Stolicy Apostolskiej) oraz sprawy zwyczajne i komisaryczne, wszystkie z prawem wyrokowania ostatecznego, a 17 VII
1420 W³adys³aw Oporowski  sprawy zwyczajne i apelacje w II instancji58. W³adys³awa Oporowskiego zastêpowa³ tak¿e w jego funkcji wikariusza in spiritualibus, przyjmuj¹c w jego imieniu dokumenty do transumowania59. O pozycji jak¹
zyska³ w rodowisku gnienieñskim wiadczy zapiska w aktach konsystorskich
z 15 III 1418: tego dnia razem z wikariuszem in spiritualibus Miko³ajem Strzeszkowicem (u którego boku terminowa³ jako pisarz w konsystorzu gnienieñskim)
i oficja³em Benedyktem z Mod³y przej¹³ od Miko³aja plebana w Wojniczu szeæ
ksi¹g dla arcybiskupa Wojciecha Jastrzêbca za ³¹czn¹ cenê 50 grzywien60.
Przyczyni³ siê tak¿e  obok oficja³a Benedykta z Mod³y, archidiakona gnienieñskiego Miko³aja Kickiego i notariuszy konsystorza Miko³aja Grosmana i Andrzeja Jackowskiego do powstania statutów maj¹cych za¿egnaæ spory adwokatów i notariuszy konsystorza (by³ to w³aciwie cennik us³ug konsystorza), zatwierdzonych na probê adwokatów przez kantora Jana z Brzostkowa oficja³a i wikariusza in spiritualibus 19 XII 144061.
Zas³u¿y³ sobie na szczególnie wdziêczn¹ pamiêæ klarysek gnienieñskich 
pe³ni³ funkcjê prokuratora konwentu, wraz z ksieni¹ Katarzyn¹ z Zagajewa ufundowa³ zachowany do dzi w gnienieñskim archiwum archidiecezjalnym gradua³,
a jak wynika z notatki wpisanej na jego pierwszej stronie 7 XII 1418 przez Stanis³awa witryka kocio³a w Strzy¿ewie kierowa³ wieloma pracami przy zabudowa––––––––––––––

KDW VII, nr 729, KDW V, nr 233.
A. G ¹ s i o r o w s k i, I. S k i e r s k a, redniowieczni oficja³owie gnienieñscy, s. 69-70;
por. ACap. II, nr 153 (prowadzona przez Miko³aja Goszczyñskiego sprawa kanonika gnienieñskiego Miko³aja Górki z Wincentym z Fa³kowa o dziesiêciny), nr 158 (wyrok w sprawie nadu¿ywaj¹cego alkoholu prezbitera Stanis³awa Malarza), nr 166 (uzupe³nienie wyroku Benedykta oficja³a w sprawie Miko³aja Górki z Wincentym z Fa³kowa).
59
KDW VIII, nr 975.
60
ACap. II, nr 115.
61
ACap. II, nr 379; A. G ¹ s i o r o w s k i, I. S k i e r s k a, redniowieczni oficja³owie
gnienieñscy, s. 56, p. 93.
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niach klasztornych: wymurowa³ budynek mieszkalny dla sióstr, ³aniê i kuchniê,
wykoñczy³ kaplicê62.
Powróæmy do kapitulnych biografii kolejnych notariuszy kapitu³y. Andrzej
z Kruszyna zosta³ recypowany na kapitulny notariat 23 X 1412. Metryka nie przekazuje wielu informacji odnonie jego osoby  najstaranniej pisz¹cy notariusz kapitu³y pozostaje dla nas ukryty za swoimi notatkami. Jako wynagrodzenie za sw¹
pracê notarialn¹ otrzyma³ od kapitu³y koció³ parafialny we wsi prestymonialnej
Ostrowite  najbogatszej ze wsi prestymonialnych kapitu³y gnienieñskiej: dowiadujemy siê o tym z notki z 25 X 1419, kiedy kapitu³a postanowi³a skierowaæ do
Ostrowitego dwóch kanoników z zadaniem znalezienia tam dogodnego miejsca na
nowy ogród pro domino Andrea plebano ibidem63. Sprawê zakoñczono pomylnie dekretem z 29 IV 1421, w którym przyznano domino Andree de Crosszino
notario capituli plebano in villa Ostrowithe miejsce na za³o¿enie nowego, wiêkszego ogrodu naprzeciwko karczmy nale¿¹cej do kapitu³y, tak jednak by nie dozna³y szkody dobra kapitulne64.
Andrzej z Kruszyna prowizjê papiesk¹ na parafiê we wsi Ostrowite otrzyma³
7 XII 141765  mo¿na zatem przypuszczaæ, ¿e od tego roku sprawowa³ tam obowi¹zki plebañskie. Byæ mo¿e czyni³ to nawet osobicie  bulla papieska nazywa
go expressis verbis kap³anem.
Brak kart w metryce uniemo¿liwia dok³adne okrelenie momentu jego rezygnacji  wiadomo, ¿e protoko³owa³ jeszcze posiedzenie wiosennej kapitu³y generalnej 1422 roku. Wspomniana rezygnacja wi¹za³a siê najprawdopodobniej z przejciem do kancelarii arcybiskupiej: 15 III 1425 jako notariusz arcybiskupa Wojciecha Jastrzêbca zredagowa³ list do biskupa i kapitu³y p³ockiej zapowiadaj¹cy synod
w £êczycy66, od 1429 roku wystêpowa³ z tytu³em podkanclerzego dworu arcybiskupa67. W 1425 roku zosta³ dwukrotnie wspomniany jako pleban w nale¿¹cej do
biskupów poznañskich S³upcy68. Szczytem jego kariery kocielnej by³o objêcie
kanonii ³êczyckiej  z tytu³em kanonika ³êczyckiego wyst¹pi³ w metryce gnienieñskiej 2 V 143369.
––––––––––––––
62
Zob. E codicibus Gneznensibus, wyd. W. K ê t r z y ñ s k i, w: Monumenta Poloniae Historica, t. V, s. 957; zob. te¿ I. P a w l a k, Gradua³ klarysek gnienieñskich z 1418 roku, Nasza
Przesz³oæ, t. 24 (1966), s. 135-141.
63
B 14, k. 79.
64
B 14, k. 88v. Obie zapiski zaopatrzone w adnotacjê Scriptum per manus Alberici  wpisa³
je do ksiêgi Ja³brzyk z Modlny, jeden z trzech ówczesnych cz³onków kapitu³y  obok Adama
z Bêdkowa i Benedykta z Mod³y  posiadaj¹cych uprawnienia notarialne.
65
RG IV, kol. 76.
66
ACap. II, nr 189.
67
A. G ¹ s i o r o w s k i, Notariusze publiczni, s. 17, nr 47; KDW XI, nr 1992, 1996.
68
KDW V, nr 417 (10 VII 1425), KDW VIII, nr 1064 (11 XII 1425).
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Marcin z Go³ocic obj¹³ urz¹d notariusza kapitulnego przed 10 VIII 1422 
z tego dnia pochodzi pierwsza datowana zapiska wpisana jego rêk¹70. Ju¿ w czasie padziernikowej kapitu³y generalnej otrzyma³ od kolegium kapitulnego dwa
wa¿ne zlecenia: mia³ spisaæ w jednym rejestrze (ad unum regestrum) wszystkie
przywileje so³ectw i wsi kapitulnych, a przy jego pomocy czteroosobowa komisja
kapitulna mia³a zebraæ i przedstawiæ kolegium statuty kapitulne dla oceny ich aktualnoci71. Niestety zlecenia te nie pozostawi³y trwa³ych ladów dzia³alnoci pisarskiej Marcina  nie znamy spisanych jego rêk¹ przywilejów, nie powsta³a
wówczas postulowana kodyfikacja statutów kapitulnych: w dekrecie z 26 VII 1468
zlecaj¹cym to zadanie na nowo dwóm kanonikom wspomina siê, ¿e statuty kapitulne nie zosta³y dot¹d zebrane w jedn¹ ca³oæ72.
Podobnie jak Andrzej z Kruszyna pozostaje dla nas w cieniu swoich zapisek.
Raz tylko kanonicy postanowili darowaæ mu dwa stogi zbo¿a we wsi arcybiskupiej Rdu³towo w kluczu ³êczyckim pro hodiernis laboribus suis, innym razem
metryka wspomina jego imiê w zwi¹zku z koniecznoci¹ sporz¹dzenia instrumentów notarialnych opisuj¹cych zmiany w³asnociowe lub administracyjne w archidiecezji gnienieñskiej73. Wydaje siê, ¿e poza wikari¹ w katedrze gnienieñskiej
i kocio³em parafialnym w S³awêcinie nie obj¹³ ¿adnych innych beneficjów. Wiadomo natomiast, ¿e trudni³ siê tak¿e przepisywaniem ksi¹g74. Pozosta³o po nim stosunkowo du¿o oryginalnych instrumentów notarialnych, spisywanych poza konsystorzem, na polecenia indywidualnych wystawców lub (jak w przypadku sprawy
kapitu³y z prepozytem Aleksandrem) na polecenie s¹du polubownego75.
Rozpocz¹³ jeszcze protokó³ z wiosennej kapitu³y generalnej 1434 roku, wpisa³
dwie zapiski z pierwszego dnia obrad, tj. z 24 IV 1434, po czym nagle przerwa³
sw¹ pracê. Kapitu³a niezw³ocznie, de voluntate propria, powo³a³a wówczas na
urz¹d notariusza Adama ze Smolic, który protoko³owa³ obrady od 30 IV 1434,
pozostawiwszy jednak 2/3 karty wolnej na nie dokoñczony protokó³ swego poprzednika.
Pierwsze zapiski wpisane przez Adama ze Smolic, wikariusza katedry gnienieñskiej, pochodz¹ z 30 IV 1434. Podobnie jak pierwszy znany notariusz kapitu³y
otrzymywa³ 4 grzywny rocznej pensji: 5 XII 1440 kapitu³a poleci³a swoim proku––––––––––––––

B 14, k. 147v.
B 14, k. 95v.
71
B 14, k. 96; ACap. I, nr 1576.
72
J. K o r y t k o w s k i, Pra³aci i kanonicy, s. 315-317; B. U l a n o w s k i, Statuta
capitulorum Gneznensis et Poznaniensis ecclesiarumque collegiatarum Varsoviensis et Lanciciensis, w: AKP AU, t. V, Kraków 1897, s. 453  455.
73
B 14, k. 98v (27 I 1423, notatka zapisana przez Ja³brzyka z Modlny), k. 143, 149.
74
K. S k u p i e ñ s k i, Notariat publiczny, s. 129, p. 5.
75
KDW V, nr 231 (28 IV 1414), 371 (26 IV 1423), 380 (12 XII 1423), 435 (29 IV 1426), 474
(10 XII 1427).
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ratorom, aby wyp³acili Adamowi 4 grzywny pensji wstrzymanej przez poprzedniego prokuratora Andrzeja Jackowskiego (w pocz¹tkowym etapie kariery tak¿e
notariusza publicznego) propter mutacionem pecunie, jednoczenie przyzna³a
swemu notariuszowi dodatkowe 2 grzywny z racji wydatków, jakie poniós³ na
synodzie prowincjonalnym w £êczycy76. Ksiêga raz jeszcze informuje o wyp³aconej mu pensji: 26 IX 1447 otrzyma³ z góry 4 grzywny za przysz³y rok pracy rozpoczynaj¹cy siê od 20 padziernika, tj. od wiêta translacji . Wojciecha77.
Pieni¹dze by³y mu potrzebne na podró¿ do Rzymu. Jeszcze tego samego dnia
ustanowi³ trzech prokuratorów dla przejmowania w swym imieniu wakuj¹cych
beneficjów na podstawie nadsy³anych z kurii rzymskiej ekspektatyw, a 30 IX
wydzier¿awi³ dochody swych gnienieñskich beneficjów: altarii katedralnej i probostwa . Micha³a na podgrodziu gnienieñskim, kanonikowi kapitu³y gnienieñskiej S³awnikowi z Radzi¹tkowa za 100 florenów, przy czym zobowi¹za³ siê oddaæ S³awnikowi z tej sumy 30 florenów, jeli tylko powróci do Gniezna przed dniem
. Jakuba, tj. przed 25 lipca78.
Od pocz¹tków padziernika jego pismo znika z kart metryki. Protoko³owa³ ju¿
jednak obrady wiosennej kapitu³y generalnej 1448 roku. Co wa¿ne  w zapisce
z 3 XI 1448 nazwany zosta³ kanonikiem ³êczyckim79. Kilka dni wczeniej, 31 X
1448, otrzyma³ od kapitu³y w uznaniu zas³ug, attentis suis serviciis, 4 grzywny
pro via Romana, p³atne z klucza grzegorzewskiego mensy arcybiskupiej80, mo¿na zatem przypuszczaæ, ¿e w koñcu tego roku powtórnie uda³ siê do Rzymu
w obronie zagro¿onej kanonii ³êczyckiej: akta papieskie zachowa³y asygnowan¹
16 I 1449 suplikê kanonika poznañskiego Jana Czacza si neutri, tj. z prob¹
o przyznanie mu kanonii ³êczyckiej w sporze z Adamem Smolickim i Piotrem Bieganowskim, jeli audytor papieski nie przyznana ¿adnemu z wy¿ej wymienionych
prawa pierwszeñstwa81.
––––––––––––––
76
B 14, k. 218 = ACap. I, nr 1706: Domini mandaverunt solvere IV marcas salarii mei, per
dominum Andream Jaczkowsky retentas propter mutacionem pecunie, k. 218 = ACap. I, nr 1707.
77
B 14, k. 252: ...hora terciarum in loco capitulari constitutus personaliter dominus Adam de
Smolicze altarista et notarius capituli ecclesie Gneznensis recognovit se recepisse mutuo a domino
Johanne cancellario quatuor marcas racione sui salarii pro anno futuro qui incipiet a festo translationis sancti Adalberti... .
78
B 14, k. 252252v.
79
B 14, k. 264v: ...domini Predvogius de Grandi prepositus, Mathias Drya, Nicolaus de Newesch, Johannes Gruszczynsky, Albertus de Rythwiani, Petrus de Banthkowo... pro domino Adam
de Smolicze canonico Lanciciensi et plebano apud sanctum Michaelem promiserunt et se submiserunt tamquam debitores principales solvere centum florenos ungaricales venerabili domino Johanne de Koszekrady [? ] cancellario dicto ecclesie Gneznensi ad festum sancti Johannis Baptiste proximo venturis. W zapisce wierzycielem jest najprawdopodobniej kanclerz Jan z Koziebród.
80
B 14, k. 264 = ACap. I, nr 1761.
81
BP VI, nr 215.
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Spory chaos cechuje zapiski na ostatnich kartach pierwszej ksiêgi metryki.
Adama  wiêcej teraz dbaj¹cego o swoj¹ zgro¿on¹ prebendê ³êczyck¹ ni¿ o protoko³owanie obrad kapitulnych  zastêpowa³y w tym czasie inne osoby, najprawdopodobniej  kanonik gnienieñski Andrzej Jackowski, wczeniej notariusz publiczny i sekretarz arcybiskupa Wojciecha Jastrzêbca82. Obce wpisy odnajdujemy
ju¿ na karcie 261 (zapiski z 3 VIII 1448), potem na karcie 265 (zapiski z posiedzeñ sede vacante z 30 XI 1448, 15 XII 1448 i 28 XII 1448), a tak¿e  przez
kilkanacie pierwszych kart drugiej ksiêgi kapitulnej a¿ do protoko³u z recepcji
arcybiskupa W³adys³awa Oporowskiego (8 IX 1449), wpisanego do metryki rêk¹
Adama ze Smolic83.
Zrezygnowa³ z funkcji notariusza kapitu³y w listopadzie 1449 roku. 27 XI 1449
kapitu³a przyjê³a na jego miejsce altarzystê katedralnego Miko³aja z Czech³a motywuj¹c tê decyzjê nieobecnoci¹ Adama przy katedrze gnienieñskiej, a tak¿e
jego planami objêcia beneficjum in Gneznensi ecclesia, a zatem najprawdopodobniej  w kapitule gnienieñskiej84.
Zapiski Micha³a syna Jerzego pojawiaj¹ siê w metryce od pocz¹tków padziernika 1447 roku. 24 X 1447 zosta³ recypowany na kapitulny notariat85. Pe³ni³ funkcjê notariusza kapitulnego jeszcze w styczniu 1448 roku, jednak protokó³ z wiosennej kapitu³y generalnej 1448 roku (24  29 IV) wpisa³ ju¿ Adam ze Smolic,
który zd¹¿y³ do tego czasu powróciæ z kurii rzymskiej86. Wówczas to zapewne
przekrelono i opatrzono adnotacj¹ vacat zapiskê informuj¹c¹ o recepcji Micha³a.
Spojrzenie na kariery notarialne i kocielne notariuszy kapitu³y gnienieñskiej
z nieco dalszej perspektywy pozwala stwierdziæ, ¿e w przypadku ka¿dego z nich
 mo¿e poza Marcinem z Go³ocic, który jak siê zdaje zmar³ w czasie sprawowania urzêdu  motywem rezygnacji z funkcji notariusza kapitu³y by³a mo¿liwoæ
awansu  objêcia beneficjum w kapitule kolegiackiej lub metropolitalnej lub te¿
podjêcia bardziej odpowiedzialnych zadañ w kancelarii konsystorskiej czy arcybiskupiej. Miko³aj Goszczyñski wikariusz gnienieñski i pleban w Strzy¿ewie zrezygnowa³ po objêciu kanonii w kapitule kolegiackiej . Jerzego i prepozytury wieluñ––––––––––––––

A. G ¹ s i o r o w s k i, Notariusze publiczni, s. 18, nr 51.
B 15, k. 1-13. Na karcie 13 znajduje siê ju¿ protokó³ z recepcji arcybiskupa wpisany przez
Adama.
84
B 15, k. 14v: ...et quia dominus Adam de Smolicze notarius dicti capituli desideret esse
beneficiatus in ipsa Gneznensi ecclesia et propter causas alias proprias eciam se ab eandem ecclesiam absenciavit, ideo prefati domini... unanimiter et concorditer honorabilem dominum Nicolaum
de Czechel altaristam in ipsa Gneznensi ecclesia in notario capituli elegerunt et receperunt... Plany
Adama ze Smolic mia³y jak siê zdaje podstawê prawn¹  jeszcze 14 VI 1447 otrzyma³ ekspektatywê na dwa wybrane przez siebie beneficja czy to w kapitule katedralnej (nawet metropolitalnej)
czy te¿ w kolegiackiej, BP VI, nr 27; RG VI, nr 20.
85
B 14, k. 254v.
86
B 14, k. 258-260.
82
83
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skiej; Andrzej z Kruszyna porzuci³ notariat kapitulny dla funkcji sekretarza, potem
podkanclerzego kurii arcybiskupiej, jako rekompensatê za utratê parafii we wsi
kapitulnej Ostrowite otrzyma³ parafiê w biskupiej S³upcy, na koniec swej kariery
kocielnej obj¹³ kanoniê ³êczyck¹; Adam ze Smolic zrezygnowa³ dla kanonii ³êczyckiej (choæ stara³ siê tak¿e o prebendê gnienieñsk¹), przy czym zachowa³
objête wczeniej beneficja altarysty katedralnego i plebana kocio³a . Micha³a na
podgrodziu gnienieñskim.
Jak pisa³ Krzysztof Skupieñski w swej monografii notariatu publicznego
w redniowiecznej Polsce: notariusze publiczni, okrelani mianem discreti, nie za,
jak kanonicy kapitu³ honorabiles, stali w jednym szeregu z kapelanami kurialnymi i rektorami poledniejszych kocio³ów. Tylko co szósty z ogólnej liczby
admisjonowanych dociera³ na redni szczebel hierarchii duchownej, odpowiadaj¹cy np. stanowisku kanonika kolegiackiego, czy altarysty lub wikariusza katedralnego. Na poziom kanonika katedralnego dostawal siê ju¿
tylko co czternasty z ogólnej liczby87.
Notariusze kapitu³y gnienieñskiej rezygnowali zatem gdy tylko pojawia³a siê
szansa przejcia na nieco wy¿szy ni¿ redni, choæ ci¹gle przcie¿ nie najwy¿szy
poziom w duchownej hierarchii. ¯aden z nich nie zosta³ przecie¿ kanonikiem metroplitalnym  dowodzi to jak bardzo status maj¹tkowy i spo³eczny discretorum
ró¿ni³ siê od statusu venerablium i jak wysoki ci¹gle próg dzieli³ duchownych
redniego szczebla hierarchii kocielnej (wikariuszy katedralnych, kanoników kolegiat) od duchownych kapitu³ katedralnych. W I po³owie XV wieku w kapitule
gnienieñskiej zasiada³o tylko kilku kanoników o uprawnieniach notarialnych: Miko³aj Kicki archidiakon i doktor dekretów ( 1429), Ja³brzyk z Modlny archidiakon
warszawski, sekretarz królewski ( 1431), Benedykt z Mod³y archidiakon ³êczycki, wieloletni oficja³ gnienieñski ( 1437), Jasiek z Czech³a dziekan ( 1444),
Miko³aj Lasocki sekretarz królewski, kustosz ( 1450), Adam z Bêdkowa doktor
dekretów ( 1451), Jan z Koziebród kanclerz (1451) i Andrzej Jackowski
(1452)88. Droga kariery kocielnej ka¿dego z nich wiod³a zazwyczaj od kreacji
notarialnej poprzez pracê w kancelarii konsystorskiej, potem arcybiskupiej lub od
razu w kancelarii arcybiskupiej ku kolejnym prebendom i godnociom (niekiedy
do kancelarii królewskiej) przy czym kancelaryjny pocz¹tek zawa¿y³ na sprawowanych przez nich póniej funkcjach, nadaj¹c ich karierze szczególny rys prawniczy. Z drugiej strony jako jedni z niewielu notariuszy publicznych osi¹gnêli prebendy kanonickie i pra³ackie w kapitule katedralnej: praktyka notarialna w kancelariach kocielnych, zw³aszcza w kancelarii biskupiej, dawa³a zatem szansê awan––––––––––––––

K. S k u p i e ñ s k i, Notariusze publiczni, s. 81, 112.
Ibidem, s. 120; zob. te¿ M. K o c z e r s k a, De manu, signo et nomine, s. 195, p. 18. Wg
badañ Autorki w XV wieku w kapitule krakowskiej zasiada³o 12 duchownych posiadaj¹cych
uprawnienia notarialne.
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su, ale te¿ jako wybór podyktowany okolicznociami losu z góry okrela³a dalsz¹
drogê  co najwy¿ej ku redniemu szczeblowi hierarchii kocielnej. Tylko jednemu notariuszowi kapitulnemu: Miko³ajowi z Czech³a, licencjatowi dekretów, bratankowi Jaka z Czech³a i Sêdziwoja z Czech³a uda³o siê obj¹æ prebendê gnienieñsk¹.
Na koniec  zatrzymajmy siê przez chwilê przy znakach notarialnych kapitulnych notariuszy. Nie zachowa³ siê ¿aden instrument notarialny Miko³aja Goszczyñskiego  nie znamy zatem jego notarialnego signum. Fakt ten potwierdza
tak¿e przypuszczenie, ¿e Miko³aj Goszczyñski wczenie zrezygnowa³ z wykonywania pracy notariusza i notariat publiczny by³ dla niego par excellence drog¹ do
dalszych urzêdów i zadañ. Andrzej Kruszyñski  jedyny z notariuszy, który otar³
siê w m³odoci byæ mo¿e o kuriê rzymsk¹  pos³ugiwa³ siê niecodziennym znakiem z rysunkiem zoomorficznym: trzema rybami w kompozycji z trzema koncentrycznymi krêgami i krzy¿em. O symbolice tego znaku pisa³a Maria Koczerska:
Trzy ryby, trzy koncentryczne krêgi stanowi¹ symboliczne wyobra¿enie Trójcy wiêtej ze szczególnym podkreleniem jej Drugiej Osoby89.
Marcin z Go³ocic kreli³ na swych instrumentach notarialnych monstrancjê
przypominaj¹c¹ kwiat o omiu p³atkach, ustawion¹ na trzech stopniach, z napisem
na najni¿szym z nich Maria sis propicia90; Adam ze Smolic krzy¿ ³aciñski z na³o¿onym na niego krzy¿em . Andrzeja, tak ¿e tworzy³y razem monogram Chrystusa (tzw. monogram gwiadzisty) powsta³y przez skrzy¿owanie liter I i X;
Micha³ z Gniezna  monstrancjê o trzech zwê¿aj¹cych siê ku koñcowi rogach. W
centrum monstrancji znajdowa³ siê monogram imienia Jezus (IH) z literami tradycyjnie splecionymi w ten sposób, ¿e tworzy³y tajemny znak krzy¿a, tj. przed³u¿ona kreska poprzeczna ety (H) obejmowa³a umieszczon¹ przed ni¹ jotê
(I)91. Znaki te nie s¹ wyj¹tkowe, mo¿na w ich przypadku mówiæ nawet o pewnych klasycznych formach (krzy¿, monstrancja umieszczone na trójstopniowej stopie), jednak przez swój powszechny i jednoczenie nies³ychanie zindywidualizowany rysunek, obdarzony ca³¹ g³êbi¹ chrzeciajñskiej symboliki, wskazuj¹ z jednej
strony na ogromne bogactwo kulturowe redniowiecznego notariatu, z drugiej strony na indywidualn¹, chrystocentryczn¹ i maryjn¹, pobo¿noæ XV-wiecznych notariuszy kapitu³y gnienieñskiej.
––––––––––––––

M. K o c z e r s k a, De manu, signo et nomine, s. 204.
K. S k u p i e ñ s k i, Notariat publiczny, s. 208-209: wg badañ Autora w latach dwudziestych XV wieku (a zatem kiedy Marcin z Go³ocic wpisywa³ swoje signum do ksiêgi admisji) znaki
z napisami maryjnymi lub wezwaniami Chrystusa by³y jeszcze stosunkowo rzadkie, stanowi³y
zaledwie 10 % ogó³u znaków notarialnych.
91
Znaki te zosta³y opublikowane przez A. G¹siorowskiego w katalogu znaków do³¹czonym
do katalogu notariuszy, nr 5, 47, 330, 405; D. F o r s t n e r, wiat symboliki chrzecijañskiej,
Warszawa 1990, s. 34-35.
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1. Miko³aj Goszczyñski najprawdopodobniej z Goszczynna (w ziemi ³êczyckiej)92.
2. Student Uniwersytetu Krakowskiego 140093.
3. Notariusz imperiali auctoritate i pisarz konsystorza gnien. 1408  30 III
1408 jako publicus imperiali autoritate notarius et consistorii Gneznensis
scriba uwierzytelni³ dokument oficja³a Miko³aja Strzeszkowica94.
4. Notariusz kapitu³y przed 1408-1412
28 IV 1408 kapitu³a przyzna³a Miko³ajowi notario Capituli roczn¹ pensjê
w wysokoci 10 grzywien (5 p³atnych na . Marcina, 5 na . Wojciecha), obieca³a
mu zwrot wydatków poniesionych w misjach z ramienia kapitu³y; 29 IV 1411
postanowiono, ¿e otrzyma zaleg³¹ pensjê z dwóch lat w wysokoci 15 grzywien,
postanowiono tak¿e, ¿e od tego dnia bêdzie otrzymywaæ antiquum salarium
w wysokoci 4 grzywien; 29 XII 1411 wys³ano go wraz z kanonikiem Blizborem
do arcybiskupa Miko³aja Tr¹by z dekretem postulacji, 8 III 1412 ponownie do arcybiskupa z pieniêdzmi zebranymi z mensy arcybiskupiej, w czerwcu tego roku
towarzyszy³ kanonikom gnienieñskim na zjedzie duchowieñstwa kapitulnego
w Piotrkowie95. Ostatnie notatki w metryce wpisane jego rêk¹ pochodz¹ z 7 IX
1412  23 X 1412 przyjêto na jego miejsce Andrzeja z Kruszyna96.
5. a) Pleban w Strzy¿ewie Kocielnym (k. Gniezna) przed 18 VII 1408 
przed 11 I 143997; wikariusz katedralny gnien. przed 29 VI 141398; kanonik kolegiaty . Jerzego na zamku gnien. przed 28 IV 1414, 143099; prepozyt wieluñski
rezygn. przed 24 XI 1417 na rzecz Miko³aja Borkowica notariusza królewskiego
w zamian za altariê . Marcina w katedrze100.
b) Prokurator kapitu³y w sprawie z prepozytem Miko³ajem Strosbergiem
1408101; surogat oficja³ów Miko³aja Strzeszkowica, Benedykta z Mod³y i W³ady––––––––––––––

KDW XI, indeks, s. 365.
Album studiosorum, s. 14.
94
KDW XI, nr 1866.
95
B 14, k. 2v, 13v, 20 v = ACap. I, nr 1457, k. 24v = ACap. I, nr 1485, k. 29 = ACap. I,
nr 1500.
96
B 14, k. 29v-30.
97
KDW V, nr 138, s. 140; 11 I 1439 z tytu³em plebana w Strzy¿ewie wspomniany zosta³
Stanis³aw z Rudzicy (KDW X, nr 1472), który zmar³ jeszcze w tym samym roku, przed 8 XII
(KDW X, nr 1483)  8 I 1440 klaryski gnienieñskie prezentowa³y na tê parafiê kanonika gnienieñskiego Jaros³awa K¹kolewskiego (KDW X, nr 1487).
98
KDW XI, nr 1883.
99
KDW V, nr 231; XI, nr 1889, 1908; AAG, Excerpta ex actis consistorii Gnesnensis 14041487 (ACap. I, B 887), k. 85v.
100
ACap. II, nr 78-79; BP IV, nr 23, 28, 1011.
101
KDW V, nr 138.
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s³awa Oporowskiego102; prefekt budowy katedry gnienieñskiej przed 23 IX 1411
 co najmniej do 21 X 1422103; prokurator klarysek gnienieñskich104.
6.  Po 10 II 1430105.
1. Andrzej s. Boguszy z Kruszyna na Kujawach (k. Brzecia lub Bydgoszczy)106.
2. Student Uniwersytetu Krakowskiego 1402107.
3. Notariusz konsystorza gnien. przed 14 XII 1407108; wikariusz gnien. przed
1412, altarysta gnien. 1412109; wpisany do gnienieñskiej ksiêgi admisji 1425110.
4. Notariusz kapitu³y 1412-1422
Recyp. na urz¹d notariusza kapitu³y jako kleryk diecezji w³oc³awskiej i notariusz publiczny 23 X 1412111, zrezygnowa³ miêdzy 25 IV 1422 a 10 VIII 1422112.
5. a) Wikariusz wieczysty w katedrze gnien. przed 1412; altarysta gnien.
––––––––––––––

KDW VII, nr 729; VIII, nr 975; A. G ¹ s i o r o w s k i, I. S k i e r s k a, redniowieczni
oficja³owie gnienieñscy, s. 69  70.
103
23 IX 1411 po raz pierwszy zosta³ wspomniany jako prefekt budowy, 21 X 1422 kapitu³a
wyznaczy³a delegacjê do wys³uchania jego sprawozdania (B 14, k. 16, 96).
104
Zob. obszerny wpis w graduale klarysek gnienieñskich podsumowuj¹cy gospodarcz¹
dzia³alnoæ Miko³aja Goszczyñskiego jako prokuratora klarysek i prefekta kocio³a katedralnego
(MPH V, s. 957).
105
Jeszcze 8 i 10 II 1430 roku jako pleban w Strzy¿ewie i kanonik . Jerzego sprzedawa³
dziesiêciny nale¿¹ce do swoich beneficjów, 11 I 1439 plebanem w Strzy¿ewie by³ ju¿ Stanis³aw
z Rudzicy (Excerpta, k. 85v; KDW X, nr 1472). 2 V 1443 arcybiskup Wincenty Kot wraz z kapitu³¹ zatwierdzili ugodê zawart¹ miêdzy klaryskami gnienieñskimi a zmar³ym Miko³ajem Goszczyñskim  obecny by³ przy tym Miko³aj Jordanowski, nowy pleban w Strzy¿ewie i prokurator
klarysek: procurator monialum (B 14, k. 227v).
106
Zob. KDW XI, indeks, s. 399. Wszystkie informacje nie opatrzone przypisami pochodz¹
z biogramu Andrzeja z Kruszyna w katalogu A. G¹siorowskiego, s. 17, nr 47.
107
Album studiosorum, s. 18.
108
KDW XI, nr 1866.
109
RG III, kol. 47: 12 V 1412 otrzyma³ prowizjê papiesk¹ na altariê . Trójcy, NMP i Aposto³ów w katedrze gnien. nadan¹ mu ju¿ wczeniej przez Miko³aja Strzeszkowica administratora
sede vacante, w formule non obstante wymieniono wikariê gnien. i ekspektatywê na kanoniê
i beneficjum nale¿¹ce do kolacji arcybiskupa i kapitu³y gnien.
110
A. G ¹ s i o r o w s k i, Notariusze publiczni, s. 17, nr 47. Pozosta³y po nim 3 oryginalne
instrumenty notarialne, zob.: Zbiór dokumentów i listów miasta P³ocka, t. I, wyd. S. M. S z a c h e r s k a, Warszawa 1975, nr 90; KDW V, nr 371; Akta unii Polski z Litw¹, nr 53.
111
B 14, k. 30: Ego Andreas de Crosyno Bogussy clericus Wladislaviensis dyocesis publicus
imperiali auctoritate notarius per dominos capitulariter congregatos... receptus sum in notario
Capituli.
112
Brak kart w metryce uniemo¿liwia dok³adniejsze okrelenie momentu rezygnacji Andrzeja
 ostatnie zapiski pisane jego rêk¹ pochodz¹ z 25 IV 1422 (k. 91v), pierwsze datowane zapiski
jego nastêpcy  z 10 VIII 1422 (k. 95v).
102
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1412; pleban we wsi kapitulnej Ostrowite 1417 (prow.)113; pleban w S³upcy
1425114; kanonik ³êczycki przed 2 V 1433115.
b) Notariusz arcybiskupa Wojciecha Jastrzêbca 1425116, podkanclerzy dworu
arcybiskupa 1429, 1432117.
6.  Po 2 V 1433118.
1. Marcin s. Paw³a z Go³ocic (w ziemi ³êczyckiej)119.
3. wiadek w konsystorzu gnien. ju¿ 1412; notariusz imperiali auctoritate
przed 28 IV 1414120, wpisany do gnienieñskiej ksiêgi admisji 1420; wikariusz
gnien. przed 1 VII 1418, pleban w S³awêcinie przed 29 IV 1421121.
4. Notariusz kapitu³y 1422  1434
Funkcjê notariusza kapitu³y obj¹³ miêdzy 25 IV 1422 a 10 VIII 1422122, zrezygnowa³ miêdzy 24 IV 1434 (ostatnie zapiski wpisane jego rêk¹) a 30 IV 1434
(pierwsze zapiski wpisane rêk¹ jego nastêpcy)123.
5. a) Wikariusz gnien. 1418.
6.  Po 24 IV 1434.
1. Adam s. Zawiszy ze Smolic (w ziemi ³êczyckiej)124.
2. Student Uniwersytetu Krakowskiego 1426125.
––––––––––––––

RG IV, kol. 76: prowizja papieska na parafiê w Ostrowitem z 7 XII 1417; B 14, k. 79 (25
X 1419), 88 (29 IV 1421)  wspominany jako pleban tam¿e.
114
KDW V, nr 417, KDW IX, nr 1064.
115
2 V 1433 wiadkami zatwierdzenia przez kapitu³ê ugody miêdzy kanonikiem gnien. Sêdkiem de Nyedabil i jego wikariuszem Adamem ze Smolic byli kanonicy ³êczyccy Dziers³aw Borzymowski i Andrzej Kruszyñski: presentibus dominis Derslao Borzymowsky et Andrea Crosinsky
canonicis Lanciciensis  ten ostatni to¿samy zapewne z Andrzejem s. Boguszy z Kruszyna. Jest
to zarazem ostatnie znane jego wyst¹pienie (B 14, k. 147v).
116
ACap. II, nr 189.
117
KDW XI, nr 1996.
118
Zob. przypis 10.
119
Zob. KDW XI, indeks, s. 364. Wszystkie informacje nie opatrzone przypisami pochodz¹
z biogramu Marcina z Go³ocic w katalogu A. G¹siorowskiego, s. 41, nr 330.
120
Zachowa³o siê 5 instrumentów notarialnych opatrzonych jego znakiem, zob. KDW V, nr
231 (28 IV 1414), 371 (26 IV 1423), 380 (12 XII 1423), 435 (29 IV 1426), 474 (10 XII 1427).
121
KDW XI, nr 1904; B 14, k. 88v.
122
25 IV 1422 urzêdowa³ jeszcze dawny notariusz, Andrzej z Kruszyna (k. 91v), zapiski na
karcie 95  95v prowadzi³ ju¿ Marcin z Go³ocic (95v  data 10 VIII 1422), miêdzy wspomnianymi
kartami zieje wyrwa 3 kart XVIII  wiecznej numeracji i a¿ 7 kart numeracji XV-wiecznej. Mieci³y one zapewne akta recepcji Marcina.
123
B 14, k. 149v -150.
124
Zob. KDW XI, indeks, s. 458; A. G ¹ s i o r o w s k i, Notariusze publiczni, s. 14, nr 5.
125
Album studiosorum, s. 63.
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3. Notariusz publiczny imperiali auctoritate wpisany do gnienieñskiej ksiêgi
admisji 1428126; wikariusz gnien. i pleban w Zabartowie (na Krajnie) przed 25
XI 1432127.
4. Notariusz kapitu³y 1434-1447, 1448-1449
Urz¹d notariusza obj¹³ miêdzy 24 IV 1434 (ostatnie zapiski Marcina z Go³ocic) a 30 IV 1434 (pierwsze zapiski pisane jego rêk¹), najprawdopodobniej z protekcji arcybiskupa Wojciecha Jastrzêbca128. 4 V 1434 p³aci³ kapalia w imieniu
Dziers³awa i Jana Rytwiañskich wnuków stryjecznych arcybiskupa129. 9 XII 1440
otrzyma³ 4 grzywny pensji i 2 grzywny za podró¿ na zjazd i synod w £êczycy130.
26 IX 1447 ustanowi³ prokuratorów dla obejmowania w swoim imieniu wakuj¹cych beneficjów, 30 IX 1447 wydzier¿awi³ za 100 florenów przysz³oroczne dochody swej altarii katedralnej i kocio³a . Micha³a w Gnienie S³awnikowi z Radzi¹tkowa131  po czym uda³ siê do kurii rzymskiej w sprawie kanonii ³êczyckiej.
Wróci³ przed 24 IV 1448  prowadzi³ ju¿ zapiski z wiosennej kapitu³y generalnej132. Urz¹d notariusza kapitu³y pe³ni³ do 27 XI 1449, kiedy przyjêto na jego miejsce Miko³aja z Czech³a133.
5. a) Wikariusz gnien. i pleban w Zabartowie przed 25 XI 1432; pleban kocio³a . Micha³a w Gnienie 1443  co najmniej do 1449134; altarysta gnien.
przed 1447135; kanonik ³êczycki przed 3 XI 1448  co najmniej do 10 IX 1453136.
6.  Przed 11 IX 1455137.
––––––––––––––

126
A. G ¹ s i o r o w s k i, Notariusze publiczni, s. 14, nr 5. Zachowa³y siê 3 instrumenty
notarialne opatrzone jego znakiem: KDW V, nr 530; X, nr 1457; ZDKDK II, nr 364.
127
KDW XI, nr 1997.
128
B 14, k. 149v  150. U do³u strony 149v notatka bez daty o recepcji Adama: Item domini
de voluntate propria receperunt sibi in notarium dominum Adam de Smolicze vicarium perpetuum
ecclesie Gneznensis... recepto ab eodem iuramento corporali.
129
B 14, k. 151: Item ego Adam notarius presentavi a domino Iohanne nepote domini archiepiscopi canonico Gneznensi tres marcas ratione canonicatus et prebende... Item ego Adam notarius
solvi pro Derslao marcam cum media domino decano Wladislaviensi procuratori capparum.
130
B 14, k. 218; ACap. I, nr 1706-1707.
131
B 14, k. 252  252v.
132
B 14, k. 258  258v.
133
B 15, k. 14v.
134
J. K o r y t k o w s k i, Arcybiskupi gnienieñscy, prymasowie i metropolici polscy od roku
1000 a¿ do 1821, t. II, s. 249; 6 VIII 1449 jako pleban . Micha³a prowadzi³ w konsystorzu gnien.
sprawê przeciwko kmieciom z Przec³awia o tamtejsz¹ dziesiêcinê (ACap. II, nr 458).
135
B 14, k. 252.
136
Wspomniany z tym tytu³em w metryce 3 XI 1448 (B 14, k. 264v), z akt papieskich
wynika, ¿e w latach 1448-1449 prowadzi³ w kurii spór o kanoniê ³êczyck¹ z kanonikiem poznañskim Janem Czaczem i Piotrem Bieganowskim (BP VI, nr 215). W aktach kapitu³y ³êczyckiej
wspomniany po raz ostatni 10 IX 1453, A. K o w a l s k a, Pra³aci i kanonicy kapitu³y ³êczyckiej
do XV wieku, £ód 2000, s. 172 (mps rozprawy doktorskiej).
137
11 IX 1455 zosta³a asygnowana suplika Jana Kranicy o kanoniê ³êczyck¹ wakuj¹c¹ po
mierci Adama ze Smolic (BP VI, nr 933).
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1. Micha³ s. Jerzego z Gniezna138.
3. Notariusz imperiali auctoritate wpisany do gnienieñskiej ksiêgi admisji
1439; spisuje dokument w Gnienie 6 III 1448139.
4. Notariusz kapitu³y 1447-1448 (w zastêpstwie Adama ze Smolic)
Recypowany 24 X 1447140, zapiski w metryce kapitulnej prowadzi³ ju¿ od 7 X
1447141, zrezygnowa³ przed 24 IV 1448, kiedy wróci³ Adam ze Smolic142.
––––––––––––––

A. G ¹ s i o r o w s k i, Notariusze publiczni, s. 47, nr 405.
ZDKDK II, nr 513.
140
B 14, k. 254v: Item... in loco capitulari capitulariter congregati unanimiter consencientes
habitis inter se aliquibus tractatibus dominum Michaelem Gregory elegerunt in suum notarium... et
eidem de eodem graciose providerunt.
141
B 14, k. 253.
142
B 14, k. 258.
138

139

KONWENT DOMINIKANÓW POZNAÑSKICH W REDNIOWIECZU

35

ECCLESIA. STUDIA Z DZIEJÓW WIELKOPOLSKI
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  WYDZIA£ TEOLOGICZNY
TOM 1, 2003

KRZYSZTOF KACZMAREK

Konwent dominikanów poznañskich w redniowieczu
I

Charakterystyczn¹ cech¹ wspó³czesnej historiografii powiêconej dziejom redniowiecznych zakonów jest rosn¹cy nacisk na rozpoznanie zwi¹zków ³¹cz¹cych
te wspólnoty ze wiatem laików. Historycy staraj¹ siê pokazaæ ró¿nego typu powi¹zania konwentów z ludmi wieckimi, zamieszkuj¹cymi otoczenie domów zakonnych: analizuj¹ problematykê zwi¹zan¹ z rekrutacj¹ do redniowiecznych
klasztorów i odtwarzaj¹ przy tej okazji rodowisko spo³eczne, z którego wywodzili
siê nowicjusze oraz ich rodzinne powi¹zania, podejmuj¹ zagadnienie zwi¹zków
gospodarczych i kulturalnych klasztorów, zastanawiaj¹ siê tak¿e nad religijnymi
wp³ywami konwentu i oddzia³ywaniem zakonników na ¿ycie wewnêtrzne i pogl¹dy ludzi poddanych ich oddzia³ywaniu. Bardzo chêtnie równie¿ podejmowane s¹
badania samej spo³ecznoci klasztornej  historycy analizuj¹ jej sk³ad osobowy,
narodowociowy i spo³eczny, odtwarzaj¹ zasiêg prowadzonej przez konwenty rekrutacji, badaj¹ poziom wykszta³cenia braci itp.1
––––––––––––––

Ostatnio na ten temat J. R a j m a n, redniowieczne klasztory na Górnym l¹sku. Problem
rekrutacji i zasiêg spo³ecznego oddzia³ywania, w: Klasztor w spo³eczeñstwie redniowiecznym
i nowo¿ytnym, pod red. M. Derwicha i A. Pobóg-Lenartowicz, Opole  Wroc³aw 1996, s. 67-73;
P. W i s z e w s k i, Legnickie opactwo benedyktynek Bo¿ego Cia³a w spo³eczeñstwie l¹skim (13481538), w: Klasztor w spo³eczeñstwie, s. 75-90; G. W ¹ s, Franciszkanie w spo³eczeñstwie l¹ska
w redniowieczu i dobie nowo¿ytnej, w: Klasztor w spo³eczeñstwie, s. 126; M. M a c i s z e w s k a,
Klasztor bernardyñski w spo³eczeñstwie polskim w latach 1435-1530, w: Klasztor w spo³eczeñstwie, s. 153; eadem, Klasztor bernardyñski w spo³eczeñstwie polskim 1453-1530, Warszawa 2001;
eadem, Klasztor bernardyñski w pejza¿u przedmieæ pónoredniowiecznych miast i miasteczek
Królestwa Polskiego i Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, w: Ecclesia et civitas. Koció³ i ¿ycie religijne w miecie redniowiecznym, pod red. H. Manikowskiej i H. Zaremskiej, Warszawa 2002, s. 129139; K. K a c z m a r e k, Spo³eczeñstwo redniowiecznego miasta wobec klasztoru franciszkanów.
Przyk³ad Zgorzelca, w: Klasztor w miecie redniowiecznym i nowo¿ytnym, pod red. M. Derwicha
i A. Pobóg-Lenartowicz, Wroc³aw  Opole 2000, s. 521-532; P. O l i ñ s k i, Kontakty kartuzów
1
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Rozwój tych badañ zwi¹zany jest z intensywnym wykorzystywaniem przez
historyków wszelkiego typu róde³ proweniencji zakonnej, które pozwalaj¹ owietliæ zamieszkuj¹ce klasztory spo³ecznoci. Do przekazów takich zaliczyæ nale¿y
ca³¹ dyplomatyczn¹ produkcjê skryptoriów, klasztorne kroniki, roczniki i kalendarze, akta ró¿nego szczebla kapitu³, a tak¿e ród³a memoratywne: nekrologi i redniowieczne libri mortuorum oraz tak zwane ksiêgi profesji  spisy osób wstêpuj¹cych do klasztorów i sk³adaj¹cych przy tej okazji zakonne luby. Przechowane w nich informacje daj¹ historykom nieocenione wprost mo¿liwoci badañ nad
szeroko rozumian¹ famili¹ klasztorn¹: samymi zakonnikami, ich s³u¿b¹ (konwersami), fundatorami i dobrodziejami klasztorów, krêgiem rodzinnym braci  jednym
s³owem wszystkimi, którzy nale¿eli do wspólnoty modlitewnej klasztoru i dziêki
wstawiennictwu konwentu mieli udzia³ w jego duchowych ³askach2.
W porównaniu z liczb¹ klasztorów ró¿nych regu³, jakie w redniowieczu ufundowano na ziemiach polskich przekazów tych nie ma, niestety, wiele. Zwyczajne
ich zu¿ycie, a tak¿e straty, jakie ponios³y archiwa i biblioteki poszczególnych konwentów w wyniku ró¿nych wojen, grabie¿y oraz kasat klasztorów sprawi³y, ¿e do
naszych czasów przetrwa³ tylko bardzo skromny procent spisanych w dawnych
wiekach tekstów. Jeszcze mniej zosta³o za og³oszonych drukiem. Co ciekawe 
do naszych czasów zachowa³o siê i zosta³o wydanych znacznie wiêcej dokumentów, kronik, kalendarzy i mortuarzy spisanych w klasztorach mniszych i kanonickich, ani¿eli w domach mendykanów, w tym równie¿ szczególnie nas interesuj¹cych dominikanów3. Jeli chodzi o konwenty Braci Kaznodziejów, to sporód kilkudziesiêciu klasztorów tej regu³y, jakie w okresie wieków rednich istnia³y na
ziemiach polskich zachowa³o siê i zosta³o wydanych drukiem niewiele tego typu
zabytków. Pod koniec XIX Heinrich Zeissberg wyda³ redniowieczne fragmenty
mortuarza spisanego w krakowskim klasztorze w. Trójcy4, a Wojciech Kêtrzyñ––––––––––––––

z Raju Maryi z mieszczañstwem gdañskim w redniowieczu, w: Klasztor w miecie, s. 123-134;
M. C e t w i ñ s k i, Klasztor w oczach s¹siadów. Ze studiów nad Ksiêg¹ Henrykowsk¹, w: Cystersi
w spo³eczeñstwie Europy rodkowej, pod red. A. M. Wyrwy i J. Dobosza, Poznañ 2000, s. 696704; P. W i s z e w s k i, Cysterki trzebnickie w spo³eczeñstwie l¹skim (czwarta æwieræ XIII wieku
 pierwsza po³owa XIV wieku), w: Cystersi w spo³eczeñstwie, s. 705  718; G. W ¹ s, Klasztory
franciszkañskie w miastach l¹skich i górno³u¿yckich XIII-XVI wieku, Wroc³aw 2000.
2
Zob. M. K a c z m a r e k, redniowieczny konwent klasztoru kamienieckiego w wietle
w³asnego nekrologu, w: Wieki stare i nowe, t. 2, pod red. I. Panica i M. W. Wanatowicz, Katowice
2001, s. 63-71; M. S t a r n a w s k a, Nekrolog krzy¿owców z czerwon¹ gwiazd¹: ród³o do
poznania rodowiska zakonu i jego kontaktów, w: Klasztor w spo³eczeñstwie, s. 219; K. K a c z m a r e k, Nekrolog opactwa cystersów w Parady¿u (w druku).
3
J  L. L e m a î t r e, M. D e r w i c h, Pour un répetoire des obituares polonais, w: mieræ
w dawnej Europie. Zbiór studiów, pod red. M. Derwicha, Wroc³aw 1997, s. 29-43.
4
H. Z e i s s b e r g, Kleinere Geschichtsquellen Polens im Mittelalter, Archiv für Österreichische Geschichte, 55 (1877), s. 136-167.
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ski opublikowa³ nekrolog dominikanów lwowskich5; nieco póniej natomiast  krótko przed wybuchem II wojny wiatowej  ksi¹dz Kamil Kantak wyda³ zawieraj¹cy wspomnienia o zmar³ych cz³onkach konwentu Kalendarz dominikanów poznañskich6.
Do naszych czasów nie zachowa³y siê niestety redniowieczne ksiêgi dominikañskich profesji. Znamy jednak przyk³ady podobnych zabytków z wieku XVI
i domylamy siê, ¿e praktyka ich prowadzenia ma star¹ tradycjê7. Uprawnione
jest chyba podejrzenie, ¿e spisy wstêpuj¹cych do konwentów nowicjuszy by³y prowadzone we wszystkich klasztorach od pocz¹tku ich istnienia  wymaga³y tego
wzglêdy porz¹dkowe oraz koniecznoæ przestrzegania ustawodawstwa zakonnego, które zabrania³o braciom opuszczania ich macierzystych konwentów i przenoszenia siê do innych domów zakonnych bez zgody prze³o¿onych. O tym, ¿e prowadzenie takich wykazów by³o powszechnie praktykowane mog¹ wiadczyæ fragmenty podobnych spisów z koñca XV wieku, zachowane w rêkopisach pozosta³ych po wroc³awskim klasztorze dominikanów8.
Podniesiony wy¿ej fakt niezachowania siê do naszych czasów redniowiecznych ksi¹g profesji i dostêpu historyków do znikomej w sumie liczby nekrologów
potêguje trudnoci w badaniu dawnych spo³ecznoci klasztornych. Próbuj¹c bowiem odtworzyæ stany osobowe poszczególnych konwentów na przestrzeni kolejnych lat jestemy w istocie zdani na informacje wyrywkowe i w du¿ej mierze
przypadkowe. Dokumenty, kroniki klasztorne, akta kapitu³ generalnych i prowincjalnych (jeli dany zakon je posiada) s¹ dla interesuj¹cych nas badañ na pewno
u¿yteczne, ale nie ulega w¹tpliwoci, ¿e nie mog¹ one w pe³ni zast¹piæ samych
wykazów wstêpuj¹cych do klasztoru nowicjuszy i spisów tych zakonników, którzy
ju¿ zmarli. Badanie spo³ecznoci klasztornych mendykantów utrudnia dodatkowo
––––––––––––––
5
Liber mortuorum monasterii Leopoliensis sancti Dominici, wyd. W. Kêtrzyñski, w: Monumenta Poloniae Historica, t. 5, Lwów 1888, s. 537-561.
6
K. K a n t a k, Kalendarz dominikanów poznañskich, Kronika Miasta Poznania, 13 (1935),
s. 398-406. Autopsja rêkopimiennego orygina³u Kalendarza przechowywanego w Archiwum
Archidiecezjalnym w Gnienie (sygn. Ms 203) przekonuje, ¿e wydanie ksiêdza Kamila Kantaka
zawiera kilkadziesi¹t b³êdów  nie uwzglêdniono w nim wszystkich adnotacji o zmar³ych, jakie
wystêpuj¹ w ródle, b³êdnie rozwi¹zano niektóre imiona i bez ¿adnego uzasadnienia i poinformowania o tym zabiegu czytelnika skrócono niektóre zapisy Kalendarza. W tej sytuacji, przypominaj¹c o istnieniu publikacji ks. Kantaka, postulujemy jednoczenie gruntownie poprawion¹ reedycjê wydanego przezeñ zabytku.
7
Metrica Fratrum Professorum in Conuentu Posnaniensi S. Dominici Ordinis Praedicatorum
Ab Anno Domini 1576 usque ad annum 1632  Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn.
AZ 5/4, Metrica Conventus Lublinensis in qua nomina omnium fratrum Ordinis Praedicatorum [...]
Ab Anno Domini 1587 describantur ex antiquo originali in novu transala et corecta [...] Anno 1798
 Archiwum Archidiecezjalne w Lublinie, sygn. Rep. 60 A 246.
8
Biblioteka Uniwersytecka we Wroc³awiu, sygn. rkp. IV Q 191.
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tak¿e znany powszechnie fakt olbrzymiej mobilnoci tych rodowisk. Wiadomo, ¿e
w przeciwieñstwie do zakonów mniszych we wspólnotach ¿ebraczych nie obowi¹zywa³a zasada sta³oci miejsca (stabilitas loci), a bracia bardzo czêsto zmieniali przynale¿noæ konwentualn¹, wêdrowali pomiêdzy klasztorami w obrêbie
danej prowincji zakonnej, a tak¿e poza ni¹. Tak¹ aktywnoæ wymusza³y ich zajêcia duszpasterskie, g³oszenie kazañ, kwesta, obowi¹zek studiów, jak równie¿ dzia³alnoæ inkwizycyjna. Fakt nieustannej wêdrówki mendykantów sprawia jednak,
¿e trudno nam dzisiaj odtworzyæ stany osobowe poszczególnych klasztorów
w konkretnym przedziale czasu.
Ze wskazanych tu powodów (niedostatków róde³ i specyfiki ¿ycia zakonów
¿ebraczych) tak¿e i nasze rozwa¿ania o konwencie poznañskich dominikanów
w okresie od XIII do koñca XVI wieku musz¹ byæ ska¿one trudn¹ do oszacowania skal¹ b³êdu. Maj¹c tego wiadomoæ podejmujemy jednak próbê owietlenia
tego rodowiska. Sk³aniaj¹ nas do tego dwa powody: 1/ w wydanych dot¹d pracach powiêconych temu klasztorowi problem ten zosta³ przedstawiony w sposób
 naszym zdaniem  niezadowalaj¹cy; 2/ w dotychczasowych badaniach nad poznañskimi dominikanami nie wykorzystano wielu wa¿nych róde³; dotarcie do nich
i analiza ich zawartoci mo¿e za w znacz¹cym stopniu poszerzyæ nasz¹ wiedzê
o zespole ludzi, którzy na przestrzeni kilku wieków zamieszkiwali poznañski klasztor Braci Kaznodziejów.
II

Podejmuj¹c próbê przedstawienia konwentu dominikanów z Poznania nale¿y
przybli¿yæ dostêpn¹ analizie podstawê ród³ow¹ naszych rozwa¿añ. Do najwa¿niejszych materia³ów owietlaj¹cych dzieje klasztoru poznañskiego, które zosta³y wydane drukiem zaliczamy: pewn¹ liczbê opublikowanych w kodeksach dyplomatycznych
dokumentów9, wspomniane wy¿ej nekrologi i kalendarze10, nastêpnie akta kapitu³
generalnych i prowincjalnych dominikanów11, a tak¿e tak zwany Zbiór formu³ zakonu dominikañskiego prowincji polskiej12. Z wymienionych tu przekazów
z pewnoci¹ najcenniejsze s¹ zachowane do naszych czasów protoko³y z posiedzeñ
kapitu³ polskiej prowincji Ordo Praedicatorum. Nie znamy ich jednak, niestety, zbyt
––––––––––––––

Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. 1-11, Poznañ 1877-1999 (cyt. dalej: KDW).
Zob. wy¿ej  przypisy 4, 5 i 6.
11
Acta Capitulorum Generalium Ordinis Praedicatorum, t. 1-3, wyd. B. M. Reichert, Romae
1898-1900 (Monumenta Ordinis Praedicatorum Historica, t. 3, 4 i 8); Acta Capitulorum Provinciae
Poloniae Ordinis Praedicatorum, vol. 1, Romae 1972 (cyt. dalej: Akta); P. K i e l a r, Organizacja
szkolnictwa dominikañskiego w XIV wieku, Studia Philosophiae Christianae, 5 (1969), nr 1,
s. 304-318 (cyt. dalej: K i e l a r).
12
Zbiór formu³ Zakonu Dominikañskiego prowincji polskiej z lat 1338-1411, oprac. i wyd.
J. Woroniecki i J. Fija³ek, Archiwum Komisji Historycznej, 12 (1919-1938), s. 219-430 (cyt.
dalej Zbf).
99
10
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wiele. Nie zachowa³y siê one w ogóle dla wieku XIII; ze stulecia XIV przetrwa³y
(i to w uszkodzonych fragmentach) protoko³y zaledwie dwóch kapitu³ prowincji polskiej; z wieku XV za znamy ustawy z dziewiêciu posiedzeñ w³adz prowincji; pe³niejszy ich wykaz zachowa³ siê dopiero dla stuleci nowo¿ytnych.
Ten skromny jak widaæ zasób materia³ów wydanych drukiem wydatnie uzupe³niaj¹ liczne teksty owietlaj¹ce dzieje poznañskich dominikanów, które do tej
pory nie zosta³y opublikowane i pozostaj¹ pod postaci¹ rêkopisów w zbiorach ró¿nych archiwów i bibliotek. W Archiwum Pañstwowym w Poznaniu znajduje siê
licz¹cy 220 jednostek archiwalnych zbiór akt pozosta³ych po interesuj¹cym nas
klasztorze. Odnajdujemy wród nich oko³o 70 dyplomów z XIII-XIX wieku, dwa
sumariusze dokumentów klasztornych, dotycz¹ce dominikanów wyci¹gi z ksi¹g
ziemskich, grodzkich, radzieckich, konsystorskich i ³awniczych, pochodz¹cy z koñca XVIII wieku nekrolog konwentu, testamenty oraz akta podatkowe klasztoru
od XVI do XIX wieku13. O wiele mniejszy zbiór materia³ów podominikañskich
z Poznania posiada miejscowe Archiwum Archidiecezjalne. Jedynym praktycznie,
choæ bardzo interesuj¹cym, zabytkiem jest wspomniana wy¿ej Metryka konwentu  spis i charakterystyka ponad 2000 osób, które wst¹pi³y do klasztoru dominikanów w Poznaniu w latach 1576-181514. Charakteryzuj¹c rêkopimienn¹ spuciznê owietlaj¹c¹ dzieje ich konwentu nale¿y jeszcze dodaæ przechowywany
w Archiwum dominikañskiego klasztoru w. Trójcy w Krakowie kopiarz przywilejów klasztornych, zawieraj¹cy regesty i odpisy dokumentów, dotycz¹ce braci
wypisy z ksi¹g ziemskich poznañskich15, a tak¿e znajduj¹cy siê w Bibliotece Kórnickiej XVII-wieczny rêkopis De rebus provinciae Poloniae ordinis praedicatorum, pióra dominikanina Ludwika Tele¿yñskiego16.
W odniesieniu do konwentu dominikanów poznañskich omówione wy¿ej przekazy wykorzystywano dot¹d w stopniu bardzo ograniczonym  w porównaniu
z innymi domami zakonnymi nale¿¹cymi do redniowiecznej prowincji polskiej
Ordo Praedicatorum literatura powiêcona temu klasztorowi jest bardzo skromna. Konwent ten nie doczeka³ siê dot¹d monograficznego opracowania, niewiele
jest tak¿e powiêconych mu rozpraw analitycznych i drobniejszych przyczynków.
Przedwojenne prace ksiêdza Kamila Kantaka17, zarys dziejów klasztoru pióra ojca
––––––––––––––

Archiwum Pañstwowe w Poznaniu, sygn. Dominikanie Poznañ 1-220 (cyt. dalej: APP).
Zob. wy¿ej  przypis nr 7.
15
Copiarium privilegiorum et aliorum documentorum Conventus Posnaniensis sancti Dominici Ord[inis] Praedicatorum ab anno 1244-1858  Archiwum Klasztoru Dominikanów w Krakowie, sygn. Pzd 1 (cyt. dalej: CPCP).
16
L. T e l e ¿ y ñ s k i, De rebus Provinciae Poloniae S. Hyacinthi Ord[inis] Praedicatorum
 Biblioteka Kórnicka, sygn. rkp I F 93 (cyt. dalej: T e l e ¿ y ñ s k i).
17
K. K a n t a k, Przyczynki do dziejów dominikanów poznañskich, Kronika Miasta Poznania, 5 (1927), s. 867-874 (cyt. dalej: KMP); idem, Dalsze przyczynki do dziejów dominikanów
poznañskich, KMP 8 (1930), s. 335-342.
13
14
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Jana A. Spie¿a18 oraz gruntowne, oparte o rêkopimienny materia³ ród³owy, opracowania autorstwa Jacka Wiesio³owskiego19  to najwa¿niejsze z prac dotycz¹cych historii klasztoru Braci Kaznodziejów za³o¿onego w po³owie XIII wieku
w poznañskim grodzie. Wiadomoci o zakonnikach tego konwentu odnajdujemy
równie¿ w opracowaniach Jerzego Korolca20, Jerzego K³oczowskiego21 i Wac³awa Bucichowskiego22, powiêconych redniowiecznym lektorom i studentom
z polskiej prowincji dominikanów.
W³aciwie ¿adna z wymienionych publikacji nie jest powiêcona w ca³oci
charakterystyce zespo³u braci tworz¹cych na przestrzeni kolejnych lat poznañski
konwent, choæ przyznaæ trzeba, ¿e w pracach K. Kantaka i J. Wiesio³owskiego
odnajdujemy najwiêcej interesuj¹cych informacji na ten temat. Pierwszy z wymienionych autorów wykorzysta³ nieznane szerzej w jego czasach ustawy kapitu³
polskiej prowincji zakonu z XVI wieku, drugi za na wielk¹ skalê (i ze znakomitym skutkiem) siêgn¹³ do krakowskich archiwaliów  znajomoæ tych róde³ pozwoli³a obu autorom podaæ szereg ciekawych wiadomoci na temat poznañskich
dominikanów. W ich pracach spotykamy doæ liczne grono wymienionych z imienia zakonników wraz z przypisanymi im urzêdami klasztornymi. Odnajdujemy
w nich tak¿e wiele cennych uwag dotycz¹cych kontaktów, jakie ludzie ci utrzymywali ze wieckim otoczeniem konwentu. Na podstawie badañ obu wzmiankowanych wy¿ej autorów mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek o miejskim pochodzeniu wiêkszoci z nich. Konwent rekrutowa³ nowicjuszy w swym najbli¿szym otoczeniu 
wród poznañskich mieszczan. Ludzie ci, zasilaj¹c zespó³ braci zamieszkuj¹cy
klasztor dominikañski, wchodzili doñ razem ze swoimi dotychczasowymi ¿yciowymi dowiadczeniami, ukszta³towanym przez wychowanie w rodzinie systemem
––––––––––––––
18
J. A. S p i e ¿, Dominikanie w Poznaniu, w: Poznañscy dominikanie, oprac. T. Dostatni,
Poznañ 1997, s. 5-18.
19
J. W i e s i o ³ o w s k i, Dominikanie w miastach wielkopolskich w okresie redniowiecza,
w: Studia nad histori¹ dominikanów w Polsce 1222-1972, t. I, pod red. J. K³oczowskiego, Warszawa 1975, s. 195-269; idem, Klasztory redniowiecznego Poznania, w: Pocz¹tki i rozwój starego
miasta w Poznaniu w wietle badañ archeologicznych i urbanistyczno  architektonicznych, pod
red. W. B³aszczyka, Warszawa  Poznañ 1977, s. 405-419; i d e m, Kultura i spo³eczeñstwo
w pónym redniowieczu, w: Dzieje Poznania, t. 1, cz. 1, pod red. J. Topolskiego, Warszawa 
Poznañ 1988, s. 315-316.
20
J. B. K o r o l e c, Lista lektorów dominikañskich prowincji polskiej w XIII-XIV wieku,
Materia³y i Studia Zak³adu Historii Filozofii Staro¿ytnej i redniowiecznej, 2 (1962), s. 196-213
(cyt. dalej: MSZHFSS, Korolec I); i d e m, Lista lektorów i szkó³ dominikañskich w Polsce XV
wieku, MSZHFSS 4 (1965), s. 276-333 (cyt. dalej K o r o l e c II).
21
J. K ³ o c z o w s k i, Ze zwi¹zków Polski z krajami zachodnimi u schy³ku redniowiecza.
Studia zagraniczne dominikanów prowincji polskiej, w: Polska w Europie, Lublin 1968, s. 109-135
(cyt. dalej: K ³ o c z o w s k i).
22
W. B u c i c h o w s k i, Lista lektorów dominikañskich prowincji polskiej od erygowania
prowincji (1225) do roku 1525, Przegl¹d Tomistyczny, 6-7 (1997), s. 45-231 (cyt. dalej: B u c i c h o w s k i).
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wartoci i przy zachowaniu cis³ych niekiedy zwi¹zków ze swoimi najbli¿szymi,
czy szerzej  ca³ym krêgiem spo³ecznym, z którego siê wywodzili. Taka sytuacja
nios³a za dla tworzonej przez nich instytucji religijnej wiele korzyci, ale i zagro¿eñ. Wychodz¹c ze rodowiska mieszczañskiego, które docenia³o kult pracy i powodzenia w ¿yciu doczesnym, ludzie ci potrafili znakomicie administrowaæ klasztornym maj¹tkiem oraz pomna¿aæ i tak ju¿ wysokie dochody konwentu p³yn¹ce
z ró¿nego rodzaju stypendiów mszalnych, zapisów testamentowych, czynszów
z miejskich nieruchomoci i jatek, a tak¿e wielu okazjonalnych darowizn zasilaj¹cych klasztorny skarbiec. Nie ulega jednak w¹tpliwoci, ¿e  z drugiej niejako
strony  osoby te stanowi³y zagro¿enie dla pielêgnowanych w zakonie idea³ów
ubóstwa, pos³uszeñstwa oraz czystoci. To zderzenie korzyci i zagro¿eñ dla
uwiêconego tradycj¹ modelu ¿ycia zakonnego dominikanów bêdzie najbardziej
bodaj charakterystyczn¹ cech¹ symbiozy, w jakiej wzrasta³y po³o¿one w obrêbie
miast klasztory, w tym tak¿e konwent w Poznaniu23.
Doceniaj¹c znaczenie powy¿szych ustaleñ i traktuj¹c je jako fundament naszych w³asnych rozwa¿añ  raz jeszcze podejmujemy temat zwi¹zany z dzia³alnoci¹ poznañskich dominikanów. Od razu zastrzegamy przy tym, ¿e nie jest oczywicie naszym zamiarem pisanie skróconej choæby monografii klasztoru. Interesuje nas wy³¹cznie zespó³ zamieszkuj¹cych go zakonników. Jestemy przekonani,
¿e siêgniêcie do wielu pomijanych dot¹d róde³ pozwoli poszerzyæ nasz¹ wiedzê
o tych ludziach.
III

Na sprowadzenie dominikanów do redniowiecznego grodu poznañskiego
wywar³a wielki wp³yw ówczesna sytuacja polityczna, a tak¿e zaawansowanie
w rozwoju gospodarczym dzielnicy. W literaturze zwrócono uwagê na wzglêdne
 w porównaniu z innymi ziemiami  opónienie w fundacjach dominikañskich na
terenie XIII-wiecznej Wielkopolski24. Istotnie, w granicach tej ziemi Bracia Kaznodzieje pojawili siê o wiele póniej ani¿eli w Ma³opolsce, na l¹sku, czy Pomorzu. Taki stan rzeczy da siê doæ ³atwo wyt³umaczyæ d³ugoletnim brakiem stabilizacji na terenie dzielnicy wielkopolskiej w I po³owie XIII stulecia. Walki o panowanie nad Wielkopolsk¹ pomiêdzy potomkami Mieszka Starego  W³adys³awem
Laskonogim i W³adys³awem Odonicem  na pewno opónia³y sprowadzenie Braci Kaznodziejów do Poznania czy Gniezna25. Na póne wys³anie do tych grodów
misji dominikañskiej z pewnoci¹ mia³a równie¿ wp³yw s³aba urbanizacja dzielnicy
––––––––––––––

J. W i e s i o ³ o w s k i, Dominikanie w miastach wielkopolskich, passim.
J. W i e s i o ³ o w s k i, Klasztory redniowiecznego Poznania, s. 406.
25
Zob. G. L a b u d a, Dwaj rywale W³adys³aw Laskonogi (1202-1231) i W³adys³aw Odonic
(1206-1239), w: Dzieje Wielkopolski, t. 1, pod red. J. Topolskiego, Poznañ 1969, s. 288-293; M.
P r z y b y ³, W³adys³aw Laskonogi, Poznañ 1998.
23
24
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 wiadomo, ¿e mendykanci osiadali w miastach lokowanych na prawie niemieckim i do tego silnych ekonomicznie, gdy¿ utrzymanie konwentu licz¹cego kilkunastu (lub wiêcej) zakonników wymaga³o od mieszczan sporego wysi³ku finansowego26. Bior¹c pod uwagê te wzglêdy nie dziwi wiêc, ¿e pierwsze klasztory dominikañskie na terenie Wielkopolski powsta³y d³ugo po ich osadzeniu w Krakowie,
Wroc³awiu, czy Gdañsku.
W redniowiecznych ród³ach spotykamy ró¿ne informacje na temat najdawniejszych dziejów klasztoru dominikanów w Poznaniu. Bernard Gui  dominikañski inkwizytor i zarazem historyk zakonu k³ad³ jego pocz¹tki na lata 40-te XIV
wieku. Jan D³ugosz natomiast poda³ w swoich Rocznikach, ¿e pocz¹tki klasztoru nale¿y datowaæ na rok 1231, kiedy to biskup Pawe³ mia³ sprowadziæ zakonników na prawy brzeg Warty i osadziæ ich przy kociele w. Ma³gorzaty na poznañskiej ródce27. Trudno rozstrzygn¹æ, która z podanych wy¿ej mo¿liwoci wiernie
oddaje pocz¹tki interesuj¹cego nas konwentu. Za Bernardem Gui przemawia autorytet kompetentnego historyka w³asnego zakonu28, za Janem D³ugoszem  byæ
mo¿e  dostêp do zaginionych dzi róde³ dominikañskich, w których mog³y zachowaæ siê nieznane nam, ale wykorzystane przez kronikarza, informacje o najstarszych dziejach klasztoru w Poznaniu29. Ró¿ne opinie na temat za³o¿enia tego
domu zakonnego jakie spotykamy w dawnych ród³ach przenios³y siê na pogl¹dy
wspó³czesnej historiografii. Niektórzy autorzy uznaj¹ nieprzerwane istnienie dominikañskiego konwentu ju¿ od lat 30-tych XIII stulecia najpierw na ródce, a póniej na lewym brzegu Warty30. Inni natomiast uznaj¹, ¿e bracia przebywali co
prawda od dawna w otoczeniu W³adys³awa Odonica, ale ze wzglêdu na jego
wojny z ksi¹¿êtami l¹skimi rezydowali oni pocz¹tkowo przy kociele w. Krzy¿a
w Gnienie i dopiero w latach 40-tych XIII wieku zostali oni osadzeni na terenie
poznañskiej osady w. Gotarda. Ich pojawienie siê w tym miejscu mia³o za byæ
wstêpem do przeniesienia Poznania na lewy brzeg Warty31.
Jak by nie by³o, faktem jest, ¿e ród³a dokumentowe powiadczaj¹ obecnoæ
dominikanów w Poznaniu dopiero w roku 1244  ksi¹¿êta Przemys³ I i Boles³aw
Pobo¿ny przekazali wówczas braciom koció³ w. Gotarda i pobliski teren pod
budowê klasztoru32. Informacje o najstarszym zespole braci zamieszkuj¹cych
nowo powsta³y dom zakonny s¹ niestety bardzo nieliczne. Trudno nawet powie––––––––––––––

A. S z u l c, Klasztory franciszkañskie w redniowiecznej Wielkopolsce. Kalisz, Gniezno,
rem, Pyzdry, Oborniki, Poznañ 2001, s. 15.
27
J. A. S p i e ¿, Dominikanie w Poznaniu, s. 6-8.
28
P. K i e l a r, Bernard Guidonis OP, w: Encyklopedia Katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol.
308-308.
29
G. L a b u d a, Zaginiona kronika w Rocznikach Jana D³ugosza, Poznañ 1983.
30
J. A. S p i e ¿, Dominikanie w Poznaniu, s. 7-8.
31
J. W i e s i o ³ o w s k i, Klasztory redniowiecznego Poznania, s. 406.
32
KDW, t. 1, Poznañ 1877, s. 205-206 (nr 243).
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dzieæ jak liczny by³ to konwent. Co prawda przepisy zakonne wymaga³y, aby zamieszkiwa³o go co najmniej 12 zakonników, ale zachowane ród³a z XIII wieku
nie pozwalaj¹ wprost odpowiedzieæ na pytanie, czy warunek ten by³ przestrzegany w klasztorze poznañskim ju¿ w najstarszym okresie jego dziejów33. Tylko na
podstawie poredniego kryterium mo¿emy domylaæ siê, ¿e w II po³owie XIII stulecia klasztor poznañski nie mia³ wiêkszych problemów materialnych i personalnych. W roku 1264 odby³a siê w jego murach kapitu³a polskiej prowincji dominikanów34  klasztor musia³ wiêc przyj¹æ na kilka dni delegatów pozosta³ych konwentów wchodz¹cych w jej sk³ad, zapewniæ im utrzymanie i obs³ugê. Mo¿emy
wiêc domniemywaæ, ¿e za³o¿ony w latach 40-tych tego wieku klasztor w ci¹gu
nastêpnych kilkunastu lat rozwija³ siê pomylnie, a jego zamo¿noæ i stan osobowy wzrasta³y.
Jeli chodzi o znane nam postaci zakonników poznañskich, to ze stulecia XIII
zachowa³o siê niewiele danych, na podstawie których mo¿emy dzi wskazaæ konkretne osoby zamieszkuj¹ce klasztor w tych czasach. W roku 1243 w otoczeniu
ksiêcia Przemys³a I przebywali dwaj dominikanie: Jerzy oraz Piotr Hartung35, choæ
przy obecnym stanie wiedzy o pocz¹tkach klasztoru w Poznaniu (por. wy¿ej) trudno rozstrzygn¹æ, czy w roku wydania dokumentu, na którym postaci te wystêpuj¹
w roli wiadków, konwent rezydowa³ ju¿ w Poznaniu, czy te¿ siedzibê dominikanów nale¿y wówczas lokowaæ tymczasowo w Gnienie. Z ca³¹ natomiast pewnoci¹ klasztor w osadzie w. Gotarda zamieszkiwa³ Piotr Hartung wraz ze swym
towarzyszem  bratem Sulis³awem  w roku 124936. Kilka lat póniej (1254)
wzmiankowany jest przeor poznañski Moj¿esz wraz z zakonnikiem Reimboldem
(Reinoldem?)37. Najpe³niejszy wykaz dominikanów poznañskich z tego okresu
czasu przynosi dokument ksiêcia Przemys³a I z roku 1257, w którym wymieniono
z imienia a¿ 7 zakonników  przeora Piotra, podprzeora Jakuba, lektora Witalisa,
a tak¿e braci: Reinolda, Henryka, £ukasza oraz niejakiego Sedlika (Sedlicus)38.
Zdaje siê zreszt¹, ¿e nie byli to wszyscy cz³onkowie poznañskiego konwentu, gdy¿
dyplom wymienia tak¿e, choæ ju¿ bez podawania konkretnych imion, innych zakonników z tego klasztoru (aliis fratribus de conventu). Grono znanych nam
––––––––––––––

J. W i e s i o ³ o w s k i, Dominikanie w miastach wielkopolskich, s. 243.
Akta, s. 7.
35
KDW, t. 1, s. 201-202 (nr 238). Nie jest s³uszne wydzielenie sporód wzmiankowanych
tam dominikanów trzech postaci: Jerzego, Piotra oraz Artunga (Hartunga), gdy¿ z innych dokumentów, na których wystêpuj¹ postaci XIII-wiecznych dominikanów z Poznania, wynika dowodnie, ¿e Atrung, b¹d Hartung to przydomek brata Piotra (zob. ni¿ej).
36
KDW, t. 11, wyd. A. G¹siorowski, T. Jasiñski, T. Jurek i I. Skierska, Poznañ 1999, s. 2-3
(nr 1704).
37
KDW, t. 1, s. 289-290 (nr 324).
38
Ibidem, s. 313 (nr 352). Brat Piotr by³ przeorem klasztoru poznañskiego co najmniej do
roku 1259  zob. tam¿e, s. 334 (nr 377); K o r o l e c I, s. 209 (nr 29); B u c i c h o w s k i,
s. 210 (nr 1040).
33
34
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dominikanów poznañskich z XIII wieku uzupe³nia jeszcze brat Teodoryk, lektor
konwentu i spowiednik ksiêcia Przemys³a II, wzmiankowany w latach 1279128339. Mo¿liwe (choæ ca³kowitej pewnoci w tym wzglêdzie nie mamy), ¿e klasztor poznañski zamieszkiwa³ równie¿ Pawe³ Polak (Paulus Polonus), którego papie¿ Innocenty IV przeniós³ w roku 1250 na biskupstwo poznañskie40. Póna tradycja dominikañska przypisuje mu wieloletnie pe³nienie przed t¹ nominacj¹ funkcji inkwizytora, choæ nie oznacza dok³adnie terenu podlegaj¹cego jego w³adzy41. Lista
znanych nam z imienia dominikanów poznañskich z XIII wieku jest wiêc bardzo
krótka i obejmuje raptem kilkanacie postaci. Jest to stanowczo zbyt ma³a grupa,
aby na podstawie jej sk³adu wyci¹gn¹æ jakie pewne wnioski co do liczebnoci,
pochodzenia, sk³adu spo³ecznego i wykszta³cenia zakonników czy ich rodzinnych
powi¹zañ. Co charakterystyczne i poniek¹d zrozumia³e, blisko po³owa zachowanych
informacji dotyczy osób funkcyjnych  przeorów, podprzeorów czy te¿ inkwizytorów, którzy z racji pe³nionych urzêdów mieli o wiele wiêksze szanse na odnotowanie swych imion w ród³ach od zwyk³ych, szeregowych rzec mo¿na, zakonników.
Tabela 1. Zakonnicy klasztoru dominikanów w Poznaniu w XIII wieku
Przeorowie
1. Moj¿esz
2. Piotr

Podprzeorowie
1. Jakub

Lektorzy

Inkwizytorzy

Bracia

1. Witalis
2. Teodoryk

1. Pawe³ Polak?

1. Jerzy?
2. Piotr Hartung
3. Sulis³aw
4. Reimbold?
5. Reinold
6. Henryk
7. £ukasz
8. Sedlilk

Równie ma³o wiadomoci o poznañskich dominikanach przynosz¹ ród³a XIV-wieczne. Podstawa dokumentowa do dziejów klasztoru w tym stuleciu jest niestety bardzo skromna i tylko zapisom samych dominikanów (fragmenty akt kapitu³ prowincji polskiej, Zbiór formu³) zawdziêczamy nieco informacji o ówczesnym
konwencie poznañskim.
––––––––––––––

KDW, t. 1, s. 457-458 (nr 489) i s. 485-486 (nr 520), K o r o l e c I, s. 210 (nr 30);
B u c i c h o w s k i, s. 203 (nr 981).
40
A. B z o w s k i, Propago D. Hyacinthi thaumaturgi Poloni seu de rebus praecalare gestis
in Prouincia Poloniae Ordnis Praedicatorum, Venetiis 1606, s. 50 (cyt. dalej: B z o w s k i).
41
T e l e ¿ y ñ s k i, fol. 58r. Wed³ug tego samego autora (fol. 6v) przed objêciem funkcji biskupiej Pawe³ mia³ sprawowaæ funkcjê penitencjarza papieskiego: F. Paulus post Ep[iscopus] Pozn[aniensis]. Zakonnik ten nie jest bez w¹tpienia identyczny z biskupem Paw³em, który w roku  byæ
mo¿e  1231 osadzi³ dominikanów na poznañskiej ródce  zob. B u c i c h o w s k i, s. 183 (nr
817). Co do tej ostatniej postaci, to brak jakichkolwiek przes³anek aby w ogóle uznaæ j¹ za nale¿¹c¹ do Zakonu Kaznodziejskiego.
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Najczêciej bodaj wzmiankowan¹ postaci¹ z pocz¹tku tego stulecia jest brat
Dominik, na przemian lektor i przeor konwentu w latach 1302-1307, a nastêpnie
(od roku 1310 a¿ do mierci oko³o roku 1323) sufragan metropolity gnienieñskiego i biskup tytularny meteleñski42. Z innych prze³o¿onych konwentu w XIV wieku
znamy Franciszka, kieruj¹cego klasztorem w roku 132143, a tak¿e brata Jana, lektora poznañskiego, który w roku 1373 zosta³ przez w³adze zakonu wyniesiony na
stanowisko przeora44.
Nieco wiadomoci o zakonnikach poznañskich przynosz¹ tak¿e zachowane do
naszych czasów fragmenty ustaw kapitu³ polskiej prowincji dominikanów z lat 30
i 70-tych. Informuj¹ one o skierowanych do Poznania studentach, którzy mieli
wyk³adaæ i pobieraæ nauki w miejscowym studium partykularnym. W pierwszej
po³owie XIV wieku mia³ w nim nauczaæ jaki brat P (Paulus?, Petrus?)45. Znamy tak¿e imiona kilku zakonników, których w³adze prowincji skierowa³y na studia
do Poznania. W latach 30-tych tego stulecia przybyli tam po naukê: Pribikonus
z Wroc³awia, Teodoryk z P³ocka, Wac³aw oraz Miko³aj46. W latach 70-tych za
zjawili siê tam: Miko³aj Kluka, Piotr z Torunia, a tak¿e brat Walter z klasztoru
w Erfurcie47. Do wymienionych wy¿ej nale¿y dodaæ jeszcze penitancjarza papie¿a Grzegorza XI  magistra Paw³a z Poznania48, a tak¿e wzmiankowanych przez
Zbiór formu³ poznañskich zakonników: Stefana (1373)49 oraz Jana Pa³ukê
(1374)50.
Fragment ustawy kapitu³y prowincji polskiej z drugiej po³owy XIV wieku
wymienia równie¿ jakiego Miko³aja z Poznania (Nicolaum Poznanensem), zakonnika klasztoru dominikanów w Owiêcimiu, skierowanego na naukê do l¹skich Z¹bkowic51. Enigmatycznoæ zapisu nie pozwala rozstrzygn¹æ czy chodzi tu
o Miko³aja urodzonego w Poznaniu, który od pocz¹tku zwi¹za³ swoje ¿ycie zakonne z klasztorem owiêcimskim, czy te¿ ustawa mówi o jednym z zakonników poznañskich przeniesionych najpierw do Owiêcimia, a nastêpnie wys³anego na stu––––––––––––––
42
KDW, t. 2, Poznañ 1878, s. 208-209 (nr 852), 235 (nr 884), 250 (nr 902) i 255 (nr 908);
K o r o l e c I, s. 210 (nr 31); B u c i c h o w s k i, s. 95 (nr 155). Por. P. C z a p l e w s k i,
Tytularny episkopat w Polsce redniowiecznej, Roczniki Towarzystwa Przyjació³ Nauk Poznañskiego, 40 (1914), s. 133-136.
43
Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, wyd. H. Ch³opocka, Wroc³aw
 Warszawa  Kraków 1970, s. 75.
44
Zbf, s. 303 (nr 114) i 305 (nr 118); K o r o l e c I, s. 210 (nr 32); B u c i c h o w s k i,
s. 124 (nr 379).
45
K i e l a r, s. 314.
46
Ibidem.
47
Ibidem, s. 315.
48
B z o w s k i, s. 87 i T e l e ¿ y ñ s k i, fol. 109v z podaniem daty 1376 r.
49
Zbf, s. 305 (nr 118).
50
Ibidem, s. 260 (nr 6).
51
K i e l a r, s. 315.
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Tabela 2. Zakonnicy klasztoru dominikanów w Poznaniu w XIV wieku*.
Przeorowie
1. Dominik
2. Jan
3. Franciszek

Lektorzy

Inkwizytorzy

Wyk³adowcy
w szkole
partykularnej

1. Dominik 1. Chryzostom? 1. P (Pawe³?,
Piotr?)
2. Jan

Studenci
szko³y
partykularnej

Bracia

1. Pribiconus

1. Stefan

2. Teodoryk
3. Wac³aw
4. Miko³aj
5. Miko³aj Kluka
6. Piotr Homianda
7. Walter

2. Wincenty?
3. Miko³aj?
4. Mag. Pawe³
5. Jan Pa³uka

* Pogrubion¹ czcionk¹ zaznaczono postaci sprawuj¹ce na przemian funkcje lektora i przeora, po to, by wyranie zaznaczyæ, ¿e chodzi o te same osoby.

dia na l¹sk. Póne ród³a dominikañskie podaj¹ dodatkowo dwa inne imiona dominikanów, którzy  byæ mo¿e  w XIV wieku zamieszkiwali klasztor poznañski:
Chryzostoma (albo Jana Chryzostomi), który w pierwszej po³owie tego stulecia
mia³ zostaæ inkwizytorem per Maiorem Poloniae52, a tak¿e doktora teologii Wincentego, który w roku 1326 zosta³ sufraganem biskupa poznañskiego Jana III53.
Nasza w¹tpliwoæ co do przyporz¹dkowania ich do tego konwentu bierze siê st¹d,
¿e ród³a nie podaj¹, aby zakonnicy ci przebywali w klasztorze poznañskim, tylko
przypisuj¹ im pe³nienie okrelonych funkcji na terenie Wielkopolski. Zwa¿ywszy
na znan¹ powszechnie mobilnoæ dominikanów i ich czêste wêdrówki pomiêdzy
ró¿nymi klasztorami jest w tej sytuacji mo¿liwe, ¿e przed przeniesieniem ich na
urzêdy zwi¹zane z t¹ dzielnic¹ zamieszkiwali jaki klasztor poza jej granicami.
Równie (a mo¿e nawet bardziej) prawdopodobne jest jednak, ¿e obaj ci zakonnicy
––––––––––––––

W odniesieniu do tej postaci w¹tpliwoci budzi samo jej imiê, a tak¿e czas pe³nienia przez
zakonnika funkcji inkwizytorskiej. B z o w s k i (s. 69) informuje, ¿e inkwizytorem wielkopolskim
w roku 1348 by³ Joannes Chrisostomus (Chrisostomi?  K. K.), T e l e ¿ y ñ s k i za twierdzi
(fol. 93v), ¿e funkcjê t¹ mia³ w roku 1327 pe³niæ niejaki Chryzostom. Tej ró¿nicy zdañ rozstrzygn¹æ nie sposób, poniewa¿ jest to postaæ nieznana wspó³czesnym, redniowiecznym, ród³om.
53
Ibidem, fol. 3v i 92r. T e l e ¿ y ñ s k i podaje co prawda, ¿e brat Wincenty zosta³ wyniesiony do godnoci biskupiej, ale a¿ tak wielki awans nie wydaje siê mo¿liwy ze wzglêdu na znan¹
nam chronologiê rz¹dów biskupa Jana III (1324-1335). St¹d ks. Józef Nowacki podejrzewa³, ¿e
zakonnik zosta³ nie tyle rz¹dc¹ diecezji, co sufraganem jej ordynariusza. Zdaniem tego autora,
w przypadku Wincentego mo¿liwa by³a tak¿e zwyczajna pomy³ka, polegaj¹ca na pomyleniu go ze
znan¹ powszechnie postaci¹ Wincentego Wierzbiêty, równie¿ dominikanina, sufragana poznañskiego z II po³owy XV wieku  zob. J. N o w a c k i, Dzieje Archidiecezji Poznañskiej, t. 2, Poznañ
1964, s. 178.
52
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byli zwi¹zani w klasztorem poznañskim i jako osobom z pewnoci¹ wykszta³conym oraz znaj¹cym teren biskupiej i inkwizytorskiej misji powierzono im te eksponowane funkcje. Z tego powodu (choæ ze znakami zapytania) uwzglêdniamy ich
w naszym zestawieniu cz³onków tego konwentu w XIV wieku.
Podobnie jak w wieku XIII równie¿ zestawienie zakonników poznañskich
z nastêpnego stulecia obejmuje zaledwie kilkanacie osób, w wiêkszoci studentów szko³y partykularnej, która jak widaæ w tych czasach dzia³a³a w murach tego
klasztoru. Pokazuje ono tak¿e (na razie w niewielkim jeszcze stopniu) jak wielka
by³a wród dominikanów wymiana kadr pomiêdzy poszczególnymi domami zakonnymi. Pribikonus przyby³ na studia w klasztorze poznañskim z Wroc³awia, brat
Teodoryk z P³ocka, Piotr z Torunia a Walter a¿ z Erfurtu. Nie wiemy niestety jak
d³ugo wymienione osoby pozostawa³y w klasztorze w Poznaniu. Mo¿liwe, ¿e ich
pobyt trwa³ tylko kilka lat  tak d³ugo, jak wymaga³ tego program prowadzonych
przez zakonników studiów. Nie jest jednak wykluczone (choæ nie da siê tego udowodniæ z powodu milczenia róde³), ¿e niektórzy z nich na mocy decyzji w³adz
prowincji swoje zakonne ¿ycie zwi¹zali z klasztorem poznañskim na wiele lat.
Najpe³niejsze informacje o sk³adzie konwentu dominikanów z Poznania pochodz¹ z wieku XV. Fakt ten zawdziêczamy bez w¹tpienia istnieniu najszerszej i najbardziej zró¿nicowanej dla tego w³anie stulecia podstawy ród³owej (dokumenty
klasztorne opublikowane w kodeksach dyplomatycznych, kopiarze zawieraj¹ce
spor¹ liczbê dyplomów nie wydanych dot¹d drukiem, akta kapitu³ polskiej prowincji dominikanów, a tak¿e akta poznañskiej kapitu³y katedralnej). Materia³y te dobrze owietlaj¹ sk³ad konwentu, z zastrze¿eniem jednak, ¿e nie obejmuj¹ one ostatniej æwierci tego stulecia. Akta kapitu³ dla tego okresu po prostu w ogóle siê nie
zachowa³y; brakuje te¿ z pewnoci¹ wielu dokumentów i akt zakonnych z samego Poznania  tamtejszy klasztor spali³ siê w roku 1464 i wiele archiwaliów
w czasie tej klêski zapewne bezpowrotnie przepad³o54.
To jednak co przetrwa³o do naszych czasów pozwala nam zestawiæ obszern¹
listê XV-wiecznych przeorów klasztoru poznañskiego. Wiemy, ¿e w latach 1403-1404 funkcjê tê pe³ni³ brat Tadeusz55. Nastêpnie, oko³o roku 1410, urz¹d ten piastowa³ Miko³aj56, w roku 1413 ponownie Tadeusz57, a póniej Stefan (1420-1422)58,
––––––––––––––

J. W i e s i o ³ o w s k i, Dominikanie w miastach, s. 218.
KDW, t. 7, wyd. A. G¹siorowski, R. Walczak, Warszawa  Poznañ 1985, s. 176-177
(nr 483); 276-277 (nr 530).
56
Zbf, s. 302-303 (nr 112).
57
KDW, t. 7, s. 518-520 (nr 717).
58
Ibidem, t. 8, wyd. A. G¹siorowski i T. Jasiñski, Warszawa  Poznañ 1989, s. 167-172
(nr 899); t. 11, wyd. A. G¹siorowski, T. Jasiñski, T. Jurek, I. Skierska, Poznañ 1999, s. 203-204
(nr 1937).
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Miko³aj (ok. 1427)59, Dobies³aw (1436)60 i Piotr Kuba61. W latach 50-tych klasztorem poznañskim kierowali kolejno: Jakub (1452)62, Marcin (1453)63, Pawe³
(1456)64 oraz Miko³aj Doleatoris (1458)65. W latach 60-tych przeorami u dominikanów w Poznaniu byli: Wincenty Wierzbiêta (1461)66, Marcin Knolla (1461)67,
Jakub (1462)68, a nastêpnie ponownie Wincenty Wierzbiêta (1464-1468)69. W latach 70-tych konwentowi przewodzili Miko³aj (1471)70 oraz Jan (1477)71. Przeorów z koñca XV wieku znamy ju¿ o wiele gorzej  wiadomo, ¿e w latach 14831485 urz¹d ten sprawowa³ brat Miko³aj72, a w roku 1495 na stanowisku tym odnajdujemy jakiego Miko³aja syna Jerzego (Nicolaus Georgii)73. Poniewa¿ ród³o podaje, ¿e by³ on multis annis prior Posnanensis i dodatkowo jeszcze pe³ni³
funkcjê wikariusza kontraty wielkopolskiej, mo¿emy domylaæ siê, ¿e wzmianki
o przeorze Miko³aju z lat 1483-1495 dotycz¹ jednej i tej samej osoby.
Z innych urzêdników klasztornych w XV wieku znamy jeszcze: podprzeora
Ambro¿ego (1471)74, zakrystianów: Marcina z G³ogowa (1413)75 i Grzegorza
(1446)76, prokuratora konwentu z roku 1413 brata Miko³aja Nigri77, a tak¿e organistê  brata Piotra (1461)78. Doæ liczne grono dominikañskich oficja³ów z Poznania stanowili tak¿e lektorzy konwentu oraz wyk³adowcy dzia³aj¹cych w Poznaniu szkó³ partykularnych. Ich poczet w XV wieku otwiera brat Pawe³, wzmiankowany na tym urzêdzie w padzierniku 1404 roku79. Pod rokiem 1407 odnajduje––––––––––––––
59
Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta. Vol. II. Acta iudiciorum ecclesiasticorum dioecesum Gnesnensis et Poznaniensis, ed. B. Ulanowski, Kraków 1902, s. 480-481
(nr 995, cyt. dalej: Acta capitulorum).
60
KDW, t. 10, wyd. A. G¹siorowski i T. Jasiñski, Poznañ 1993, s. 41-43 (nr 1405).
61
APP, sygn. Dominikanie Poznañ D 19 i D 20.
62
CPCP, s. 13-14.
63
Ibidem, s. 18.
64
Ibidem, s. 155.
65
Akta, s. 53.
66
APP, sygn. Dominikanie Poznañ D 2.
67
Ibidem, sygn. Dominikanie Poznañ D 22.
68
CPCP, s. 16.
69
Kopiarz dokumentów i przywilejów dla klasztoru dominikanów w Poznaniu  APP, sygn.
Dominikanie Poznañ 72, s. 143 i 168 (cyt. dalej: Kopiarz); CPCP, s. 149.
70
CPCP, s. 137.
71
Ibidem, s. 20.
72
Kopiarz, s. 26-27; CPCP, s. 137.
73
T e l e ¿ y ñ s k i, s. 175v.
74
CPCP, s. 137.
75
KDW, t. 7, s. 518-520 (nr 717).
76
APP  sygn. Dominikanie Poznañ D 19.
77
KDW, t. 7, s. 518-520 (nr 717).
78
Akta, s. 61.
79
KDW, t. 7, s. 276-277 (nr 530).
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my jakiego brata Jana, magistra studentów de s. Domenico z Poznania80. Od
roku 1458 funkcjê lektora konwentu pe³nili jednoczenie Piotr oraz Wincenty Lubarski81, w roku 1461 ponownie Wincenty Lubarski oraz Marcin Knolle82, a rok
póniej na urzêdzie tym akta zakonne wzmiankuj¹ Marcina z przydomkiem Hnona83 (czy¿by chodzi³o o tê sam¹ osobê  Knolle/Hnona?). W roku 1458 w³adze
prowincji mianowa³y Stanis³awa Salsa baka³arzem w konwencie poznañskim84;
baka³arzem partykularnej szko³y teologii by³ zapewne równie¿ kursor poznañski
Miko³aj Visunis, wys³any w roku 1461 na studia do Tuluzy85. Z roku 1462 znamy
brata Miko³aja Kolera  ówczesnego lektora gramatyki86, a z 1463 Miko³aja Weyschenczila  lektora sztuk87. Wa¿n¹ postaci¹ w ka¿dym konwencie dominikañskim by³ kaznodzieja (lub kaznodzieje, w wypadku, gdy zró¿nicowane narodowociowo rodowisko wymaga³o g³oszenia kazañ tak¿e w jêzyku obcym). Jeli chodzi o konwent poznañski, to z XV wieku znamy kaznodziejê dla Polaków Jana
z Dolska, wymienionego w aktach kapitu³y prowincji polskiej z roku 1458 zebranej w³anie w klasztorze w Poznaniu88, wzmiankowanego pod tym samym rokiem
kaznodziejê niemieckiego lektora Piotra z Poznania (zob. wy¿ej), a tak¿e pe³ni¹cych t¹ sam¹ funkcje kilka lat póniej: Marka Kreczmera (1461)89 i Miko³aja
Kolera (1462  zob. wy¿ej). Potrafimy te¿ wymieniæ jednego z piêtnastowiecznych inkwizytorów wielkopolskich rezyduj¹cych w Poznaniu  w latach dwudziestych funkcjê t¹ pe³ni³ urzêduj¹cy wówczas przeor konwentu, brat Miko³aj90.
Potrafimy tak¿e wskazaæ ca³kiem liczne grono szeregowych rzec mo¿na zakonników zamieszkuj¹cych konwent dominikanów poznañskich w XV wieku.
W roku 1413 przebywali w klasztorze bracia: Micha³, Andrzej z Opola, Maciej Piscatoris, Stefan z £êczycy (czy¿by póniejszy przeor Stefan?  zob. wy¿ej), Klemens, Szymon Nigri, Miko³aj z Opola oraz Micha³ Szekuka91. W roku 1420 zakonnikiem w tym konwencie byli Tomasz £owiszek92 oraz Piotr Welislawynne93,
––––––––––––––

J. N o w a c k i, Dzieje Archidiecezji, t. 2, s. 672.
Akta, s. 49.
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Ibidem, s. 61.
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Ibidem, s. 73.
84
Ibidem, s. 49.
85
Ibidem, s. 63.
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Ibidem, s. 70.
87
Katalog rêkopisów Biblioteki Katedralnej w Gnienie. Rêkopisy Zespo³u Seminaryjnego,
oprac. J. Ry³, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kocielne, 46 (1983), s. 7 (nr 1004).
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Ibidem, s. 49.
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Ibidem, s. 61.
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Acta capitulorum, s. 480-481 (nr 995).
91
KDW, t. 7, s. 518-520 (nr 717).
92
J. W i e s i o ³ o w s k i, Dominikanie w miastach, s. 243 na podstawie akt kapitu³y katedralnej z Poznania.
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Stadtbuch von Posen. Acten des städtischen Rathes 1398-1433, ed. A. Warschauer, Posen
1892, s. 118 (nr 343).
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w 1421 Jan94, a w 1444 Miko³aj Koler95  wszyscy z Poznania. W roku 1447
z Poznania wyjechali: brat Henryk, którego w³adze prowincji skierowa³y na studia
do Z¹bkowic96, a tak¿e Wincenty mianowany lektorem konwentualnym w Krakowie97. Pod t¹ sam¹ dat¹ wzmiankowany jest w aktach kapitu³ jaki Miko³aj
z Poznania, przeor w rodzie98, a tak¿e kilku braci, których w³adze prowincji przenios³y wówczas do klasztoru poznañskiego: £ukasz z Sandomierza, Wawrzyniec
Ciceler oraz Wac³aw99, a tak¿e nieznany bli¿ej magister Maciej z Poznania100.
Akta konsystorza poznañskiego wzmiankuj¹ pod rokiem 1452 jakiego brata Macieja od w. Dominika101. W roku 1458 w³adze prowincji skierowa³y do Poznania
brata Jana Pellificis102. Kilka lat póniej (1461) w aktach kapitu³y prowincjalnej
zebranej w klasztorze w £êczycy wzmiankowani s¹: przeniesieni do Poznania
z ró¿nych konwentów Miko³aj Kummer, Marcin Hrobronik, Jan Cautoris i Miko³aj
Concerdorf103, przys³ani na studia: Miko³aj Clementis i Miko³aj z Kalisza104, a tak¿e Ambro¿y Fligel, zakonnik z Poznania, którego w³adze prowincji przenios³y do
Wroc³awia105. W latach 60-tych klasztor poznañski zamieszkiwali równie¿: Miko³aj (1462)106, Micha³ Kopeæ (1463)107 Micha³ Zilicki (1463)108, Stanis³aw Gladiatoris (1465)109, Wojciech Pucha³a (1466)110, Miko³aj Konik (1467)111, Maciej ze rody (1468)112 oraz Stanis³aw (1468)113. W latach 70-tych w konwencie przebywali: Jan (1471)114 oraz Andrzej Statek (1474)115. Z samego koñca XV wieku mamy
––––––––––––––
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Ibidem.
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Tabela 3. Zakonnicy klasztoru dominikanów w Poznaniu w XV wieku*
Przeorowie**
91. Tadeusz
92. Miko³aj
93. Stefan
94. Miko³aj
95. Dobies³aw
96. Piotr Kuba
97. Jakub
98. Marcin
99. Pawe³
10. Miko³aj
12. Doleatoris
11. Wincenty
12. Wierzbiêta
12. Marcin
12. Knolla
13. Jakub
14. Miko³aj
15. Jan

Pod 
przeorowie

Lektorzy i
Baka³arze

1.Ambro¿y 81. Pawe³
82. Jan
83. Piotr z
84. Poznania
84. Wincenty
84. Lubarski
85. Marcin Knolle
86. Marcin Hnona
87. Stanis³aw Salsa
88. Miko³aj Visunis
89. Miko³aj Koler
10. Miko³aj
84. Weyschenzel

Kaznodzieje

Inkwizytorzy Prokuratorzy Zakrystianie

1. Jan z Dolska 1. Miko³aj
2. Piotr z
84.Poznania
3. Marek
84Kreczmer
4. Miko³aj
84Koler

1. Miko³aj
84 Nigri

1. Marcin
2. Grzegorz

Organici
1. Piotr

Bracia
91. Micha³
92. Andrzej z Opola
93. Maciej Piscatoris
94. Stefan z £êczycy
95. Klemens
96. Szymon Nigri
97. Miko³aj z Opola
98. Micha³ Szekuka
99. Tomasz £owiszek
10. Piotr Welislawynne
11. Jan
11. Henryk
12. Wincenty
13. Miko³aj
14. £ukasz z Sandomierza
15. Wawrzyniec Ciceler
16. Wac³aw
17. Mgr Maciej
18. Jan Pellificis
19. Maciej
20. Miko³aj Kummer
21.Marcin Hrobronik
22. Jan Cautoris
23. Miko³aj Concerdorf
24. Miko³aj Clementis
25. Miko³aj z Kalisza
26. Ambro¿y
27. Miko³aj
28. Micha³ Kopeæ
29. Micha³ Zilicki
30. Stanis³aw Gladiatoris
31.Wojciech Pucha³a
32. Miko³aj Konik
33. Maciej ze rody
34. Stanis³aw
35. Jan
36. Andrzej Statek
37. Andrzej
38. Micha³ Jacobi
39. Maciej z Rostocku

** Podobnie jak w tabeli nr 2 tak¿e w powy¿szym zestawieniu pogrubion¹ czcionk¹ wyró¿niono osoby sprawuj¹ce
ró¿ne urzêdy klasztorne.
** Niektóre z wymienionych osób (Tadeusz, Wincenty Wierzbiêta, Miko³aj) sprawowa³y urzêdy przeorów poznañskich po kilka razy, czego w samej tabeli nie uwzglêdniamy.
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bardzo ma³o informacji o poznañskich dominikanach. Oko³o roku 1483 brat Andrzej wyjecha³ na studia do Bolonii116, dwa lata póniej (1485) akta zakonne
wzmiankuj¹ brata Micha³a Jacobi117, a w roku 1491 w³adze prowincji przenios³y
do Wielkopolski Macieja z Rostocku118.
Z przebadanych wy¿ej trzech stuleci funkcjonowania klasztoru dominikanów
w Poznaniu (XIII-XV w.) znamy wiêc imiona oko³o 100 zakonników tworz¹cych
miejscowy zespó³ braci. Uda³o siê ustaliæ 14 imion braci z wieku XIII, 18 ze stulecia XIV i a¿ 72 z wieku XV. Tak du¿e dysproporcje s¹ bez w¹tpienia efektem
bardzo zró¿nicowanej dla redniowiecznego okresu dziejów klasztoru podstawy
ród³owej. Przypomnijmy  dla dwóch pierwszych stuleci jego istnienia dysponujemy bardzo ograniczon¹ podstaw¹ dokumentow¹ i zachowanymi w ladowych
wrêcz ilociach sprawozdaniami z obrad kapitu³ polskiej prowincji zakonu. Uboga
w te przekazy jest tak¿e sama koñcówka wieku XV  akt kapitu³ z tego czasu
tak¿e nie ma, niewiele równie¿ zachowa³o siê róde³ dokumentowych, co jest zapewne efektem po¿aru zabudowañ klasztornych z lat 60-tych tego stulecia. Podaj¹c do wiadomoci przytoczone wy¿ej liczby trzeba wiêc mieæ wiadomoæ tego,
¿e s¹ one silnie zdeterminowane iloci¹ i charakterem dostêpnych analizie materia³ów ród³owych.
Odtworzone postaci dominikanów poznañskich, zw³aszcza z wieku XV, pokazuj¹ te¿, ¿e zamieszkiwany przez nich konwent by³ rodowiskiem bardzo mobilnym, a jego sk³ad ulega³ czêstym zmianom. O takim charakterze zespo³u braci
decydowa³y w najwiêkszym stopniu dwa czynniki: sam sposób ¿ycia mendykantów, wymagaj¹cy czêstego przemieszczania siê zakonników (kwesta, studia, kaznodziejstwo), a tak¿e polityka kadrowa w³adz zakonu, która polega³a na czêstym
przenoszeniu braci do ró¿nych klasztorów w obrêbie prowincji a nawet poza ni¹.
Pochodzenie spo³eczne zakonników dominikañskich z Poznania by³o przedmiotem wnikliwych badañ J. Wiesio³owskiego. Ustali³ on, ¿e zagadnienie to jest praktycznie nieuchwytne ród³owo a¿ do wieku XV. Autor ten stwierdzi³ tak¿e, ¿e
u schy³ku wieków rednich wiêkszoæ zakonników reprezentowa³a stan mieszczañski, w tym zw³aszcza t¹ jego czêæ, która mia³a bardzo bliski, rzec mo¿na fizyczny kontakt z klasztorem i zamieszkiwa³a jego najbli¿sze okolice. Bardzo
skromny natomiast by³ nap³yw w szeregi konwentu dominikañskiego wielkopolskiej szlachty119. Nie ujmuj¹c niczego z tych wniosków, podkrelamy jednak, ¿e
sk³ad konwentu dominikañskiego tylko do pewnego stopnia zale¿a³ od postawy
jego s¹siadów, stanowi¹cych bez w¹tpienia podstawowe zaplecze spo³eczne,
––––––––––––––

Akta, s. 115.
Magistrorum ac procuratorum generalium O. P. registra litterarum minora (1469-1523),
wyd. G. Meersseman i D. Planzer, Romae 1957, s. 51 (nr 85).
118
Akta, s. 119.
119
J. W i e s i o ³ o w s k i, Dominikanie w miastach, s. 242-248.
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z którego rekrutowa³y siê nowe powo³ania. Do klasztoru nap³ywali przecie¿ (i to
w ca³kiem du¿ej liczbie) ludzie spoza Poznania, a nawet spoza Wielkopolski, kierowani tam przez w³adze polskiej prowincji zakonu. Przyjmuj¹c wiêc do wiadomoci wnioski o mieszczañskim charakterze konwentu, zwracamy jednak uwagê,
i¿ teza ta wymaga sprawdzenia i zweryfikowania tak¿e w odniesieniu do osób
przeniesionych do klasztoru z zewn¹trz.
¯ycie wewnêtrzne konwentu znamy s³abo. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e mieszczañskie w wiêkszoci pochodzenie zakonników w znaczny sposób determinowa³o ich zachowania. Silne zwi¹zki rodzinne i maj¹tkowe ³¹cz¹ce ich z mieszkaj¹cymi opodal klasztoru krewnymi i okrelony system wartoci wpojony im jeszcze
przed wst¹pieniem do zakonu musia³y silnie oddzia³ywaæ na ¿ycie braci. St¹d najprawdopodobniej bra³a siê wielka troska zakonników o materialn¹ pomylnoæ
konwentu. Ofiarnoæ donatorów, ale i du¿e umiejêtnoci braci w pomna¿aniu darowanego im maj¹tku sprawi³y, ¿e w XV wieku klasztor dominikanów poznañskich
dysponowa³ sporymi nadwy¿kami kapita³u i umiejêtnie lokowa³ je na miejskich
nieruchomociach i dobrach ziemskich poza granicami Poznania120. Taka sytuacja
(sprzeczna przecie¿ z mendykanckimi idea³ami) musia³a prowadziæ do pewnego
rozprê¿enia obyczajów i karnoci zakonnej. Skala tego zjawiska jest jednak trudna do precyzyjnego uchwycenia. Dominikanie poznañscy bardzo rzadko byli
obiektem s¹dów zakonnych, a ich imiona praktycznie nie pojawiaj¹ siê w wykazach ukaranych braci, które zamieszczano w sprawozdaniach z posiedzeñ kapitu³
polskiej prowincji zakonu. Tylko raz  w roku 1468  kapitu³a zebrana w klasztorze w Warce skaza³a brata Stanis³awa z Poznania na rok karceru za w³óczêgostwo i niemoralne prowadzenie siê121. Mo¿na jednak w¹tpiæ czy takie zachowania by³y w przypadku dominikanów poznañskich regu³¹. O jakim zamieszaniu
w konwencie w latach 80-tych XV wieku, którego istoty nie sposób jednak dociec, mo¿e równie¿ wiadczyæ sprawa brata Micha³a Jacobi. W roku 1485 w³adze zakonu zadecydowa³y o jego przeniesieniu in quocumque conventu ubi sibi
placuerit et Patres eum voluerint122, co mo¿e wiadczyæ o niesnaskach w klasztorze i próbie ich za³agodzenia poprzez przeniesienie uwik³anego w spór zakonnika do innego klasztoru.
Znacznie wiêcej da siê powiedzieæ o wykszta³ceniu poznañskich zakonników.
Z zachowanych, choæ niekompletnych, spisów lektorów wynika, ¿e w³aciwie od
samego pocz¹tku istnienia klasztoru w Poznaniu funkcjonowa³a szko³a konwentualna, do której musieli obowi¹zkowo uczêszczaæ wszyscy obecni w klasztorze
zakonnicy. W wieku XIV powsta³o tam równie¿ studium o charakterze partyku––––––––––––––

Ibidem, s. 216n.
Akta, s. 95: [...] fr. Stanislaus de conv. Posnaniensi in Copsiwnica et aliis locis occupando
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larnym, w którym wyk³adano przedmioty wchodz¹ce w sk³ad tak zwanych sztuk
(artes). Kiedy dok³adnie szko³a ta powsta³a tego niestety nie wiemy, pewne jest
jednak, ¿e istnia³a ona w latach 30-tych tego stulecia123. W wieku XV  wiadcz¹
o tym skierowania do wyk³adów zachowane w aktach kapitu³ prowincji polskiej,
a tak¿e naukowa tytulatura niektórych zakonników  dzia³a³a w Poznaniu partykularna szko³a teologiczna, do której uczêszczali na zajêcia zarówno bracia z miejscowego konwentu, jak i przybysze z innych klasztorów dominikañskich. Zakonnicy z Poznania wyje¿d¿ali tak¿e z wyk³adami i na studia poza swój konwent  do
Krakowa i za granice kraju oraz prowincji, ale skala tych migracji nie by³a chyba
zbyt wielka. Nie da siê w ka¿dym razie porównaæ ich liczby z podobnymi zestawieniami studentów dominikañskich z Krakowa, czy Wroc³awia124.
Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e nasze uwagi, a zw³aszcza podane wy¿ej
spisy zakonników poznañskich musz¹ byæ weryfikowane i uzupe³niane. Z ca³¹
pewnoci¹ w redniowiecznych ród³ach uda siê w przysz³oci odnaleæ jeszcze
wielu innych dominikanów, zamieszkuj¹cych klasztor w Poznaniu w okresie redniowiecza. Taka jest sk¹din¹d specyfika badañ prozopograficznych  rzadko
udaje siê wyczerpaæ temat zwi¹zany z poszukiwaniem ludzi i jak¿e czêsto (chcia³oby siê powiedzieæ: na szczêcie) mo¿emy do ju¿ znanych nam postaci dodaæ
nowe osoby. Mamy nadziejê, ¿e uwagi zawarte w tym skromnym przyczynku do
dziejów poznañskiego konwentu dominikanów stan¹ siê zacz¹tkiem nastêpnych
badañ nad tym klasztorem.
––––––––––––––

Trudno zgodziæ siê w propozycj¹ J. W i e s i o ³ o w s k i e g o, Dominikanie w miastach,
s. 249, który uwa¿a³, ¿e lektorem sztuk w tym studium mia³ byæ ju¿ w pocz¹tkach XIV wieku brat
Dominik. Ten ostatni wystêpuje co prawda w ród³ach z tytu³em lektora, ale nigdzie nie ma adnotacji o tym, ¿e wyk³adane przezeñ przedmioty wchodz¹ w zakres artium. W tej sytuacji Dominika
nale¿y uznaæ za zwyk³ego lektora szko³y konwentualnej i nie mo¿na ³¹czyæ jego osoby z powstaniem partykularnej szko³y sztuk.
124
K ³ o c z o w s k i, passim.
123

DOBRODZIEJE POZNAÑSKICH KARMELITÓW BOSYCH ...

55

ECCLESIA. STUDIA Z DZIEJÓW WIELKOPOLSKI
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  WYDZIA£ TEOLOGICZNY
TOM 1, 2003

PIOTR FRANCISZEK NEUMANN

Dobrodzieje poznañskich karmelitów bosych w XVII i pierwszej
po³owie XVIII wieku w wietle kroniki klasztornej
Wprowadzenie

W procesie potrydenckiej odnowy Kocio³a znacz¹c¹ rolê odegra³y zakony
mêskie, prze¿ywaj¹ce w tym okresie niebywa³y rozkwit tak pod wzglêdem liczby
nowo zak³adanych klasztorów i ¿yj¹cych w nich zakonników, jak równie¿ w aspekcie poziomu ¿ycia duchowego. W starych zakonach, których ukszta³towanie przypada na ró¿ne fazy redniowiecza, dokona³a siê daleko id¹ca odnowa, która niekiedy owocowa³a powstaniem nowej ga³êzi, wyrastaj¹cej ze starego pnia duchowoci i tradycji. Równoczenie powsta³y nowe wspólnoty zakonne, których charyzmaty stanowi³y odpowied na aktualne problemy i potrzeby Kocio³a, jak
prowadzenie seminariów duchownych, szkolnictwo, misje ludowe, czy ró¿ne formy dzie³ charytatywnych1.
W ³onie zakonu karmelitañskiego, którego udokumentowane pocz¹tki siêgaj¹
schy³ku wieku XII, reformê podjêli w. Teresa od Jezusa i w. Jan od Krzy¿a.
Zak³adaj¹c pierwsze reformowane klasztory (karmelitanek w roku 1562 w Avila,
karmelitów w 1568 w Durvelo), nie mieli zamiaru powo³ywaæ do istnienia nowego zakonu, a jedynie w ramach istniej¹cych struktur tworzyæ wspólnoty jak najdoskonalej zachowuj¹ce pierwotn¹ regu³ê karmelitañsk¹2. Sprawy przyjê³y jednak
taki obrót, ¿e na kapitule generalnej obraduj¹cej w Cremonie w czerwcu 1593
roku (a wiêc zaledwie pó³tora roku po mierci w. Jana od Krzy¿a) zosta³a podjêta decyzja o pe³nym usamodzielnieniu siê karmelitów reformowanych zwanych
bosymi, co oznacza³o przyjêcie przez nich statusu odrêbnego zakonu. Jeszcze
––––––––––––––

Podstawowe informacje na temat zakonów w okresie pierwszego stulecia po soborze trydenckim podaje m.in. M. B a n a s z a k, Historia Kocio³a katolickiego, t. 3, Warszawa 1989,
s. 164-175.
2
Zagadnienie reformy przeprowadzonej przez wiêtych Teresê i Jana prezentuje ostatnio:
C. G i l, Historia Karmelu Terezjañskiego, Kraków 2002, s. 34-50.
1
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w tym samym roku (20 grudnia) decyzja kapitu³y zosta³a usankcjonowana bull¹
Pastoralis officii Klemensa VIII3.
Do Polski karmelici bosi przybyli stosunkowo wczenie. Ju¿ w listopadzie 1605
roku osiedlili siê w Krakowie, daj¹c tym samym pocz¹tek pierwszemu klasztorowi swego zakonu po pó³nocnej stronie Alp. Kolejne domy zakonne powstawa³y
w doæ szybkim tempie, a zak³adane by³y przede wszystkim w g³ównych miastach
Rzeczypospolitej. Gdy w roku 1617 zakon zosta³ podzielony na szeæ prowincji,
wród nich erygowano prowincjê polsk¹ p.w. Ducha wiêtego, obejmuj¹c¹ terytorium Korony i Litwy. W po³owie XVII wieku w jej sk³ad wchodzi³o czternacie
klasztorów4.
Klasztor poznañski

Pierwsze cztery klasztory karmelitów bosych w Rzeczypospolitej powsta³y
w po³udniowej czêci pañstwa. W Krakowie za³o¿ono dwa domy zakonne, z których pierwszy, nosz¹cy wezwanie Niepokalanego Poczêcia NMP, znalaz³ lokalizacjê na przedmieciu wiêtego Miko³aja (1605), drugi za, p.w. w. Micha³a,
powsta³ w obrêbie murów miejskich, na Podzamczu (1617). Na siedzibê dwóch
innych konwentów zakonnicy pozyskali miejsce w Lublinie (1610) oraz we Lwowie (1613)5.
Nic zatem dziwnego, ¿e zaznaczywszy ju¿ swoj¹ obecnoæ w tej czêci Królestwa Polskiego, karmelici bosi z ochot¹ przyjêli propozycjê osiedlenia siê
w wysuniêtej bardziej ku zachodowi i pó³nocy Wielkopolsce. Odpowiadaj¹c na wezwanie Czarnkowskich, w doæ krótkim czasie dokonali niezbêdnych czynnoci
prawnych oraz organizacyjnych i ju¿ w czerwcu 1618 roku przyby³o do Poznania
dwóch ojców i jeden brat donat, aby zapocz¹tkowaæ ¿ycie zakonne. Nowa placówka karmelitañska zosta³a usytuowana na przedmieciu wiêtego Wojciecha,
na terenie po³o¿onym na pó³noc od murów miejskich, które na tym odcinku zaopatrzone by³y w Bramê Wronieck¹.
Dzieje poznañskiego klasztoru karmelitów bosych6 znaczone by³y ró¿nego
––––––––––––––

Tam¿e, s. 64-65.
Pierwsze piêædziesiêciolecie obecnoci karmelitów bosych na ziemiach Rzeczypospolitej
ukazuje znakomita praca: C. G i l, Karmelici Bosi w Polsce 1605-1655, Nasza Przesz³oæ, t. 48,
1977, s. 5-238. Natomiast podstawowym dzie³em o karmelitach bosych w Polsce od pocz¹tków
do roku 1975 jest: B. J. W a n a t, Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory karmelitów
i karmelitanek bosych 1605-1975, Kraków 1979.
5
Zob. C. G i l, Karmelici, s. 27, 37-38, 49-51, 59-61; B. J. W a n a t, Zakon, s. 103-104,
150-151, 175-176, 190-192.
6
Najbardziej wyczerpuj¹ce opracowanie dziejów klasztoru karmelitów bosych w Poznaniu
zawarte jest w pi¹tym rozdziale wy¿ej wspomnianej pozycji: B. J. W a n a t, Zakon, s. 203-256.
Na temat historii klasztoru w latach 1618-1655: C. G i l, Karmelici, s. 63-70. Bodaj jako pierwszy
3
4
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rodzaju trudnociami, które mia³y swe ród³o w wypadkach politycznych dotykaj¹cych ca³e pañstwo, zw³aszcza w wojnach szwedzkich, a tak¿e w klêskach elementarnych. Dotkliwie odczuwalne by³o ubóstwo klasztoru oraz jego peryferyjne
po³o¿enie w organizmie prowincji zakonnej. Mimo to poznañscy zakonnicy zdo³ali
wybudowaæ okaza³y koció³ p.w. w. Józefa, konsekrowany w roku 1687 przez
bpa Hieronima Wierzbowskiego, a tak¿e z³o¿ony z trzech skrzyde³ klasztor, ukoñczony dopiero w po³owie XVIII wieku.
Pod wzglêdem jurysdykcji zakonnej klasztor od samego pocz¹tku istnienia
przynale¿a³ do prowincji polskiej. Stan ten uleg³ zmianie w latach trzydziestych
XVIII wieku, kiedy mimo swego po³o¿enia na ziemiach koronnych, w roku 1734
znalaz³ siê w obrêbie terytorium nowo powsta³ej prowincji litewskiej. Powrót do
prowincji polskiej nast¹pi³ po niespe³na trzydziestu latach, w 1761 roku7.
Koció³ karmelitów bosych w Poznaniu, który  wed³ug klasztornej kroniki 
by³ pierwsz¹ w Polsce wi¹tyni¹ powiêcon¹ w. Józefowi, stanowi³ wa¿ny orodek kultu tego wiêtego. Szczególnej czci doznawa³ umieszczony w g³ównym o³tarzu obraz w. Józefa z Dzieci¹tkiem Jezus na rêku, a liczni wierni skupiali siê
w zaprowadzonym przy kociele w roku 1669 bractwie w. Józefa8. Jak przy
wszystkich swoich wi¹tyniach, tak i przy kociele poznañskim zakonnicy szerzyli
nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej Szkaplerznej, a nawet zaprowadzali bractwo szkaplerzne w innych miejscowociach Wielkopolski i Pomorza. Wreszcie nie mog³o zabrakn¹æ u karmelitów bosych kultu w. Teresy od Jezusa. Koció³ poznañski, zw³aszcza
w XVII wieku, przodowa³ pod tym wzglêdem poród innych klasztorów prowincji9.
Nale¿y te¿ wymieniæ znajduj¹ce siê w kociele, a otaczane czci¹ wiernych wizerunki Chrystusa Ubiczowanego, Ukrzy¿owanego oraz w. Jana od Krzy¿a.
––––––––––––––

wiadomoci o poznañskich karmelitach bosych publikowa³ J. £ u k a s z e w i c z w dwóch swoich
dzie³ach: Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania w dawniejszych czasach, Poznañ 1838
(wydanie II poprawione i uzupe³nione przygotowa³ J. W i e s i o ³ o w s k i, Poznañ 1998. W tym
wydaniu o klasztorze karmelitów bosych: t. 2, s. 123-124) oraz Krótki opis historyczny kocio³ów
parochialnych, koció³ków, kaplic, klasztorów, szkó³ek parochialnych, szpitali i innych zak³adów
dobroczynnych w dawnej diecezji poznañskiej, t. 1, Poznañ 1858, s. 177-179. (To trzytomowe
dzie³o przed kilku laty zosta³o wydane technik¹ fotooffsetow¹ przez Archiwum Archidiecezjalne
w Poznaniu). O architekturze kocio³a pisa³a: M. B r y k o w s k a, Architektura karmelitów bosych w XVII-XVIII wieku, Warszawa 1991. Ponadto historia, architektura i wyposa¿enie kocio³a
i klasztoru zosta³y zaprezentowane w: Katalog Zabytków Sztuki. Miasto Poznañ, red. Z. K u r z a w a, A. K u s z t e l s k i, cz. II, ródmiecie. Kocio³y i klasztory, 1, Warszawa 1998, s. 111-121.
7
Zob. C. G i l, Erekcja litewskiej prowincji karmelitów bosych pod wezwaniem w. Kazimierza, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, t. 22, 1975, z. 4, s. 115-116.
8
Zob. C. G i l, Z dziejów kultu w. Józefa w prowincji polskiej karmelitów bosych, [w:] Józef
z Nazaretu, Kraków 1979, t. 2, s. 239-240.
9
Zob. H. G i l, Kult w. Teresy od Jezusa w polskich orodkach karmelitañskich w. XVII do
XIX, [w:] Otrzyma³am ducha m¹droci. Ksiêga pami¹tkowa z okazji og³oszenia w. Teresy od Jezusa Doktorem Kocio³a Powszechnego, red. O. F i l e k, Kraków 1972, s. 353-354, 360-361.
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W wyniku drugiego rozbioru Polski klasztor znalaz³ siê pod panowaniem pruskim. W okresie Prus Po³udniowych uleg³ restrykcyjnej polityce pañstwa i jako
jeden z pierwszych w Wielkopolsce zosta³ skasowany dekretem króla pruskiego
Fryderyka Wilhelma III z 5 lipca 1801 roku. Odt¹d koció³ i budynki klasztorne
spe³nia³y rozmaite funkcje, a ostatecznie przeznaczono je na cele wojskowe.
W dwudziestoleciu miêdzywojennym karmelici bosi starali siê o odzyskanie zabudowañ konwentu, jednak bezskutecznie. Dopiero w lutym 1945 roku powrócili do
stolicy Wielkopolski, uzyskuj¹c zgodê w³adzy wieckiej i kocielnej na objêcie ruin
swojej dawnej siedziby.
Kronika

Po kasacie ksiêgi klasztorne i dokumenty uleg³y rozproszeniu i wiele z nich
zaginê³o. Nie dysponujemy dzi najwa¿niejsz¹ urzêdow¹ ksiêg¹, jak¹ w przypadku ka¿dego klasztoru s¹ akta kapitu³y konwentu, brak jest tak¿e ksiêgi wizytacji
generalnych i prowincjalnych oraz ksiêgi zmar³ych. Tym wiêksze ma zatem znaczenie fakt, ¿e do naszych czasów szczêliwie zachowa³a siê kronika klasztorna.
Dzi stanowi ona podstawowe ród³o do poznania dziejów poznañskiej fundacji
karmelitów bosych. W chwili kasaty klasztoru w roku 1801 kronikê zabra³
z sob¹ ówczesny podprzeor poznañski, o. Henryk od Matki Bo¿ej Anielskiej.
Ostatnie lata ¿ycia spêdzi³ on w dawnym eremie w Czernej ko³o Krakowa jako
prowincja³ polskiej prowincji karmelitów bosych, i tam zmar³ 23 kwietnia 1814
roku10. Po jego mierci kronika pozosta³a w klasztorze w Czernej i znajduje siê
tam po dzieñ dzisiejszy, wchodz¹c w sk³ad zasobów archiwum prowincjalnego11.
W roku 2001 kronika w t³umaczeniu polskim zosta³a opublikowana przez Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu jako druga pozycja w serii Kroniki Staropolskie,
bêd¹cej inicjatyw¹ ku upamiêtnieniu 750-lecia lokacji miasta Poznania12.
Ramy czasowe kroniki rozci¹gaj¹ siê na lata 1618-1756. Niestety, potem obowi¹zki kronikarskie zosta³y zaniedbane i przez kolejnych 45 lat nie dokonano ¿adnych zapisów, jeli nie liczyæ dwóch kart zapisanych zapewne w roku 1774, zawieraj¹cych odpis relacji o mierci Klemensa XIV. Tak¿e w latach 1618-1756
kronika nie by³a pisana ci¹gle, gdy¿ zdarzaj¹ siê okresy kilku czy kilkunastu lat,
––––––––––––––
10
K. F u r m a n i k, Ksiêga zmar³ych karmelitów bosych w Polsce, na Litwie i Rusi, Czerna
1981, s. 904-906. (Maszynopis. Jeden z egzemplarzy znajduje siê w Archiwum Warszawskiej
Prowincji Karmelitów Bosych w Poznaniu); B. J. W a n a t, Katalog Archiwum Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych p.w. Ducha wiêtego w Czernej, t. 1: Dokumenty i zespo³y archiwalne,
Kraków 1998, s. 186.
11
Archiwum Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych w Czernej, AKP 1. Historia conventualis.
12
Kronika poznañskich Karmelitów Bosych, opr. P. F. N e u m a n n, Poznañ 2001.  Wszystkie przytaczane w niniejszym artykule miejsca z kroniki klasztornej odnosz¹ siê do tej edycji.
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w których nie dokonano ¿adnego zapisu. Zauwa¿alne s¹ tak¿e ró¿nice w pracy
poszczególnych dziejopisów. Nawet bez dog³êbnego studium tekstu mo¿na stwierdziæ, ¿e wiêksz¹ wartoæ merytoryczn¹ i walory intelektualno-duchowe posiadaj¹
zapisy XVII-wieczne, za na XVIII-wiecznych widoczne ju¿ bywa piêtno upadku
czasów saskich. Pomimo tych wszystkich niedostatków spowodowanych fragmentarycznoci¹ i zró¿nicowaniem poziomu, kronika poznañskich karmelitów bosych przedstawia wartoci poznawcze nie do przecenienia.
Zapisy, jakich dokonywali kronikarze na przestrzeni prawie pó³tora stulecia,
dostarczaj¹ interesuj¹cych informacji dotycz¹cych nie tylko tego, co dzia³o siê
w klasztorze. Bardzo czêsto kronikarz wychodzi poza karmelitañsk¹ klauzurê
i uwiecznia na kartach swojej ksiêgi wypadki polityczne rozgrywaj¹ce siê w kraju, a nawet w Europie, odnotowuje wydarzenia z ¿ycia miasta i okolic, daje poznaæ obyczaje ówczesnych ludzi, a nawet zamieszcza dane, które dzi mog¹ zainteresowaæ historyków medycyny, klimatologów czy specjalistów z innych dziedzin
wiedzy. Sama za problematyka karmelitañska rozci¹ga siê czêsto na ca³¹ prowincjê polsk¹ i litewsk¹, a nawet na ca³y zakon13.
To wielkie bogactwo i rozleg³oæ tematycznego spektrum nie zmienia faktu,
¿e kronikarze pozostawali wierni swemu g³ównemu zadaniu i w pierwszym rzêdzie pisali o tym, co dzia³o siê w samym klasztorze i klasztornej wi¹tyni. Kronika
dostarcza informacji o przeorach, podprzeorach i dyskretach, mistrzach nowicjatu, lektorach filozofii i teologii, jak równie¿ o szeregowych zakonnikach, zarówno
ojcach jak braciach, zw³aszcza tych, którzy zmarli w poznañskim konwencie.
Mowa jest o zebraniach kapitu³y konwentualnej, o kapitu³ach prowincjalnych oraz
generalnych. Odnotowane s¹ wizytacje przeprowadzane przez prowincja³ów
i genera³ów albo ich delegatów. Dowiedzieæ siê mo¿na o regularnym ¿yciu
w klasztorze oraz na tu³aczce w czasie epidemii i wojen, a tak¿e o pracy duszpasterskiej we w³asnym kociele oraz w wi¹tyniach parafialnych i nale¿¹cych do
innych zakonów. Wreszcie poczesne miejsce zajmuj¹ zapisy o poznañskich karmelitankach bosych, co nabiera szczególnej wartoci wobec niezachowania siê do
naszych czasów ani kroniki, ani urzêdowych ksi¹g tego klasztoru mniszek.
Kronika o dobrodziejach

Kronika przekazuje znaczn¹ iloæ informacji o dobrodziejach klasztoru i to
w³anie bêdzie stanowiæ przedmiot niniejszego artyku³u. Jak zosta³o wspomniane
wy¿ej, nie zachowa³a siê do naszych czasów (a przynajmniej dot¹d nie uda³o siê
natrafiæ na jej lad) ksiêga kapitu³y klasztornej, w której to ksiêdze zapisywano
––––––––––––––

Niektóre uwagi na temat kroniki klasztornej poznañskich karmelitów bosych zob. P. F.
N e u m a n n, Wstêp, [w:] Kronika, s. V-VIII; J. W i e s i o ³ o w s k i, Pos³owie, [w:] Tam¿e,
s. 381-382.
13
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m.in. akty znaczniejszych darowizn, jako ¿e czêsto po³¹czone one by³y z pewnymi
obligacjami ze strony zakonników, a do przyjmowania takich, nieraz bardzo znacznych, a nawet wieczystych zobowi¹zañ kompetentna by³a w³anie kapitu³a konwentu. Innym ród³em do poznania nazwisk dobrodziejów i czynionych przez nich
na rzecz klasztoru zapisów s¹ zapewne urzêdowe ksiêgi poznañskie, jednak ich
kwerenda pozostaje na razie w sferze postulatów badawczych, godnych podjêcia
w mo¿liwie bliskiej przysz³oci. Trzeba przy tym zaznaczyæ, ¿e wpisy wnoszone
do tych ksi¹g dotyczyæ mog³y jedynie znaczniejszych aktów darowizn, a wiêc
z pewnoci¹ niezbyt licznych. Kronika natomiast  nawet bior¹c pod uwagê luki
czasowe w jej prowadzeniu, a tak¿e i tê okolicznoæ, ¿e nie wszystkie dobrodziejstwa wiadczone zakonnikom zosta³y w niej odnotowane  dostarcza ogromnej
iloci informacji w interesuj¹cym nas zakresie.
Mo¿na w tym miejscu postawiæ pytanie, dlaczego kolejni kronikarze, zw³aszcza w XVII wieku, tak wiele uwagi powiêcali ludziom wiadcz¹cym klasztorowi
dobro? Wydaje siê, ¿e mo¿na wskazaæ na przynajmniej dwa motywy. W celu
ukazania pierwszego warto najpierw przytoczyæ fragment pocz¹tkowego akapitu
kroniki, stanowi¹cego niejako prolog formu³uj¹cy cel prowadzenia kroniki klasztornej. Autor tych s³ów pisze w nastêpuj¹cy sposób: Poniewa¿ wskutek niszcz¹cego dzia³ania i zmiennoci czasu sprawy ludzkie czêsto przepadaj¹ i ³atwo
ulegaj¹ zapomnieniu, umys³ ludzki odkry³, ¿e nale¿y je spisaæ i przekazaæ,
aby polecone w ten sposób pamiêci potomnych, nie zginê³y w ciemnociach
niewiedzy. [...] Dlatego zgodzilimy siê, ¿e nale¿y wszystko zapisaæ, aby
wzbudziæ u naszych nastêpców nie tylko pamiêæ, zaufanie i znajomoæ rzeczy, lecz tak¿e chêæ naladowania. Gorliwoæ przeto i wdziêcznoæ niech
zagoszcz¹ na sta³e w sercach naszych braci14. Mo¿na wiêc uznaæ, ¿e podobnie
jak inne wydarzenia, dzie³a, osoby etc., kronikarze widzieli potrzebê odnotowania
otrzymanych dobrodziejstw, aby uchroniæ je od zapomnienia, a równoczenie zachowaæ wdziêcznoæ za nie tak¿e u przysz³ych pokoleñ mieszkañców klasztoru.
Ten drugi moment wydaje siê szczególnie wa¿ny, a potwierdzenie tego znaleæ
mo¿na kilkanacie stron dalej, gdzie ten sam pierwszy kronikarz napisa³: Uznalimy za stosowne przy okazji wspomnieæ o wyj¹tkowych zas³ugach i dobrodziejstwach wzglêdem naszego Zakonu, a zw³aszcza tutejszego klasztoru,
dwóch pra³atów kocio³a gnienieñskiego, gdy¿ sama wiêta Matka [Teresa] da³a nam przyk³ad takiego postêpowania. Sporz¹dzi³a bowiem w ksiêgach fundacji d³ugi wykaz tych wszystkich, którzy okazali jej jak¹kolwiek
pomoc przy zak³adaniu klasztorów i nakaza³a swoim nastêpczyniom, ¿eby
szczególnie gor¹co poleca³y Bogu dusze dobroczyñców15. Dlatego wspiera––––––––––––––

Kronika, s. 1.
Kronikarz ma na myli jedno z czterech g³ównych dzie³ w. Teresy od Jezusa, zatytu³owane Ksiêga fundacji (najnowsze wydanie polskie: T e r e s a o d J e z u s a, w., Dzie³a, t. 2, Kra14
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nie naszymi modlitwami dobrodziejów nie wystarczy, by wynagrodziæ im okazane wzglêdy i ³askawoæ, jeli nie polecimy naszym nastêpcom, aby i oni
otaczali ich pamiêæ podobnym uczuciem wdziêcznoci16. Widaæ tu zatem bardzo wyran¹ inspiracjê rozumowania i postawy kronikarza tradycj¹ nawi¹zuj¹c¹
do sposobu postêpowania w. Teresy od Jezusa, co szczególnie czêsto i chêtnie
czyni³y pierwsze pokolenia karmelitów i karmelitanek bosych17.
Drugiego motywu tak licznych zapisów o dobrodziejach mo¿na dopatrywaæ
siê  co na pierwszy rzut oka mo¿e wydawaæ siê paradoksalne  w nadzwyczaj
trudnej sytuacji materialnej klasztoru, zw³aszcza w pierwszych dziesiêcioleciach
jego istnienia. Po pierwsze wynika³o to st¹d, ¿e klasztor poznañski, jak to bêdzie
mo¿na zauwa¿yæ poni¿ej, w³aciwie nie mia³ fundatora w klasycznym znaczeniu
tego s³owa. Tym dotkliwiej odczuwa³ tak¿e skutki klêsk elementarnych i politycznych, by wspomnieæ zw³aszcza o wojnach szwedzkich. Wreszcie nale¿y podkreliæ, ¿e zgodnie z duchem i prawem zakonu nie posiada³ ¿adnych maj¹tków ziemskich, które w przypadku tak wielu klasztorów monastycznych czy kanonickich,
zarówno mêskich jak i ¿eñskich, stanowi³y na ogó³ wiêcej ni¿ wystarczaj¹ce zabezpieczenie warunków ¿ycia ich mieszkañców oraz pozwala³y na wznoszenie
i utrzymanie nieraz bardzo rozleg³ych i okaza³ych kompleksów kocielno-klasztornych. Wydaje siê, ¿e nieposiadanie maj¹tku ziemskiego nie by³o jedynie skutkiem
braku nadania ze strony jakich dobrodziejów, ale te¿ i wiadomym wyborem konwentu poznañskiego i prze³o¿onych prowincji w imiê wiernoci duchowi i prawu
zakonnemu, bowiem znane s¹ przypadki z obszaru tej samej prowincji, ¿e klasztory (np. w Winiczu, Czernej, Berdyczowie, G³êbokiem) za uzyskaniem odpowiedniej dyspensy posiada³y wsie, folwarki, m³yny, lasy czy nawet ³omy marmuru18.
W takim zatem po³o¿eniu wszelkie oznaki ¿yczliwoci dobrodziejów poznañscy
karmelici bosi nie tylko z wdziêcznoci¹ przyjmowali, lecz ponadto uwa¿ali za stosowne, by pamiêæ o nich uwieczniæ na kartach kroniki.
Zakres wiadczonych zakonnikom dobrodziejstw by³ bardzo szeroki. Obejmowa³ nie tylko darowizny gruntu czy znaczniejsze ofiary pieniê¿ne, które sk³adane
by³y na finansowanie budowy i wyposa¿enia kocio³a i klasztoru, ale tak¿e przysy³an¹ do klasztoru ¿ywnoæ (np. zbo¿e, warzywa, nabia³, ryby), materie i sprzêty
––––––––––––––

ków 1987, s. 447-745), w którym zosta³ opisany przebieg zak³adania kilkunastu pierwszych klasztorów karmelitanek bosych.
16
Kronika, s. 19-20.
17
Na takie odniesienia napotykamy w innych miejscach Kroniki np. gdy wobec pocz¹tkowych trudnoci z zarz¹dem miasta, zakonnicy lubuj¹, ¿e klasztor bêdzie powiêcony w. Józefowi. Jako inne przyk³ady mo¿na podaæ przypadki spisywania przez polskie karmelitanki bose
autobiografii albo relacji duchownych, a tak¿e sporz¹dzenie Ksiêgi fundacji klasztorów Karmelitanek Bosych Prowincji Polskiej Ducha w. od roku 1612, sk³adaj¹cej siê z relacji o zak³adaniu polskich klasztorów sióstr w XVII wieku.
18
Por. C. G i l, Karmelici, s. 84-85, 96, 107-108, 124-125.
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do wyposa¿enia zakrystii, ksi¹¿ki do klasztornej biblioteki i wiele innych. Inn¹ jeszcze form¹ pomocy ze strony dobrodziejów by³o zapewnienie mieszkania i utrzymania w maj¹tkach ziemskich podczas szerz¹cej siê w Poznaniu zarazy. Jest rzecz¹ godn¹ podkrelenia, ¿e kronikarze nie ograniczali siê do zapisywania dobrodziejstw wiadczonych klasztorowi przez magnatów, szlachtê, czy duchowieñstwo,
lecz tak¿e zaznaczali darowizny mniejszej wartoci materialnej, otrzymywane od
niezamo¿nych mieszczan, wieniaków, a nawet ¿ebraków, choæ zapisów takich jest
nieporównywalnie mniej.
Dowiadczane dobrodziejstwa umo¿liwiaj¹ce ziemsk¹ egzystencjê zakonnicy
traktowali równoczenie w kategoriach nadprzyrodzonych. By³y one dla nich widomym znakiem Bo¿ej Opatrznoci i st¹d bardzo czêsto zapisom kronikarskim tej
treci towarzyszy³o dziêkczynienie i uwielbienie kierowane do Boga.
Czarnkowscy

Prezentacjê krêgu dobrodziejów klasztoru bez w¹tpienia nale¿y zacz¹æ od
magnackiej rodziny Czarnkowskich herbu Na³êcz, mianowicie od ma³¿onków
Adama Sêdziwoja i Katarzyny z Leszczyñskich, którzy wyst¹pili z inicjatyw¹ osiedlenia siê karmelitów bosych w Poznaniu. Adam Sêdziwój Czarnkowski (1555-1628) wywodzi³ siê z jednej z najznaczniejszych wówczas rodzin wielkopolskich,
bior¹cej nazwisko od rodowego miasta Czarnkowa. By³ synem Wojciecha Sêdziwoja Czarnkowskiego (zm. 1578), kasztelana santockiego i starosty generalnego
Wielkopolski, oraz Jadwigi z Gulczewa Sierpskiej, wojewodzianki rawskiej. Adam
Sêdziwój by³ starost¹ generalnym Wielkopolski (1593) i wojewod¹ ³êczyckim
(1605), a ponadto dzier¿y³ starostwo pyzdrskie, wo³piñskie, powidzkie, miêdzyrzeckie, gnienieñskie i pietrzykowskie. Uczestniczy³ w wojnach z Turcj¹ i Szwecj¹,
a w polityce wewnêtrznej kraju sta³ zdecydowanie po stronie króla, podejmuj¹c
równoczenie rolê mediatora miêdzy Zygmuntem III a rokoszanami i opozycj¹.
Cieszy³ siê powa¿aniem i wp³ywami zarówno w Wielkopolsce, jak i w kraju. £o¿y³ na koció³ parafialny w Czarnkowie, a tak¿e wspiera³ jezuitów w Krakowie
i paulinów w Czêstochowie19. W zwi¹zki ma³¿eñskie wstêpowa³ trzykrotnie. Po
mierci dwóch kolejnych ¿on, Jadwigi z Tomic Iwiñskiej oraz Anny Zborowskiej,
przed rokiem 1616 o¿eni³ siê z Katarzyn¹ z Leszczyñskich, wdow¹ po Andrzeju
Têczyñskim (zm. 1613)20.
Katarzyna Czarnkowska (1588-1639) by³a córk¹ Jana Leszczyñskiego, starosty radziejowskiego, i Zofii Jadwigi Opaliñskiej21. Kronikarz opisuj¹cy pocz¹tek
––––––––––––––

W. D o b r o w o l s k a, Adam Sêdziwój z Czarnkowa Czarnkowski, [w:] Polski s³ownik
biograficzny, t. 4, Kraków 1938, s. 214.
20
W. D w o r z a c z e k, Genealogia, Warszawa 1959, tabl. 106.
21
Tam¿e, tabl. 119.
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fundacji klasztoru stwierdza jednoznacznie, ¿e myl sprowadzenia karmelitów bosych do Poznania pochodzi³a w³anie od Katarzyny Czarnkowskiej22, która wychodz¹c powtórnie za m¹¿, powróci³a do rodzinnej Wielkopolski. Z karmelitami
bosymi z ca³¹ pewnoci¹ zetknê³a siê w Krakowie w latach swego ma³¿eñstwa
z Andrzejem Têczyñskim, kasztelanem najpierw wilickim (1603), a nastêpnie be³skim (1612), który podarowa³ karmelitom swój dom, zwany Malowanym Dworem,
po³o¿ony pod Wawelem, na rzecz fundacji ich klasztoru w obrêbie murów miejskich23. Zapewne wkrótce po powtórnym zam¹¿pójciu Czarnkowska dla idei fundacji pozyska³a swego ma³¿onka i rozpoczê³a dzia³ania w celu jej urzeczywistnienia.
Najpierw omówi³a sprawê z o. Filipem od w. Jakuba, przeorem lubelskim, który
z polecenia genera³a zakonu, o. Ferdynanda od wiêtej Maryi, przyby³ do Poznania
wraz z o. Marcinem od w. Teresy, aby rozejrzeæ siê za odpowiednim na klasztor
miejscem, a nastêpnie sprawi³a, ¿e jej m¹¿, Adam Sêdziwój Czarnkowski, wystosowa³ oficjalne pismo do kapitu³y generalnej zakonu obraduj¹cej w maju 1617 roku
w Rzymie. Czarnkowscy prosili w nim gremialnych o wyra¿enie zgody na fundacjê
poznañsk¹ i zaoferowali na jej realizacjê 3000 florenów polskich24.
Gdy w maju 1618 roku o. Maciej od w. Franciszka oraz o. Jan Chryzostom
od Jezusa i Maryi znaleli odpowiednie na klasztor miejsce i zamierzali nabyæ
grunty na przedmieciu wiêtego Wojciecha, nale¿¹ce do El¿biety Mikanówny,
natrafili na stanowczy sprzeciw w³adz miasta wobec tej transakcji. Szukali zatem
protekcji u Adama Czarnkowskiego, który u¿y³ wówczas swego autorytetu jako
starosta generalny i wstawi³ siê za karmelitami. Poparcie udzielone przez Czarnkowskiego pocz¹tkowo nie odnios³o skutku, jednak nastêpnego dnia tres ordines
miasta wyrazi³y oczekiwane przez zakonników przyzwolenie25. Wydaje siê, ¿e
ofiarowane przez Czarnkowskich trzy tysi¹ce florenów pos³u¿y³y karmelitom na
wyp³atê nale¿noci za grunt Mikanówny. Jest rzecz¹ interesuj¹c¹, ¿e kronika nie
wspomina o ¿adnej innej sumie pieniêdzy ofiarowanej klasztorowi przez Czarnkowskich, co oczywicie nie wiadczy, by tego rodzaju darowizny nie by³o. Druga
suma, ofiarowana przez nich w roku 1624, wynosz¹ca 4000 florenów, przeznaczona by³a na planowan¹ fundacjê karmelitanek bosych. Zakupiono wówczas na
ten cel kilka domów na przedmieciu wiêtego Wojciecha, po³o¿onych naprzeciw
klasztoru karmelitów, jednak do sprowadzenia mniszek w tym czasie nie dosz³o26.
––––––––––––––

Najlepszemu i Najwy¿szemu Bogu spodoba³o siê natchn¹æ janie wielmo¿n¹ pani¹ Katarzynê z Leszna, aby dla chwa³y Bo¿ej i swoich zas³ug wprowadzi³a nasz Zakon do tego miasta Poznania, stolicy Wielkopolski. Kronika, s. 1.
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C. G i l, Karmelici, s. 59; B. J. W a n a t, Zakon, s. 190.
24
Kronika, s. 1-2.
25
Tam¿e, s. 3.
26
Tam¿e, s. 23.  Karmelitanki bose przyby³y do Poznania dopiero w roku 1665. Zob. B. J.
W a n a t, Zakon, s. 663.
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Karmelici dowiadczali jednak od Czarnkowskich innego rodzaju pomocy, mianowicie podczas zarazy w roku 1624 wojewoda Adam Sêdziwój Czarnkowski udzieli³
im schronienia w swojej wsi Bia³a ko³o Czarnkowa, gdzie zamieszkali w pa³acu,
dostosowuj¹c go do wymogów ¿ycia klasztornego. Tam te¿ jeden z ojców, Kazimierz od w. Anny, uzyskawszy przyzwolenie wojewody oraz pe³nomocnictwa ordynariatu biskupiego, zaanga¿owa³ siê w usuniêcie ministrów heretyckich z okolicznych kocio³ów, które przywróci³ do kultu katolickiego, obsadzi³ katolickimi kap³anami i wyposa¿y³ w niezbêdne sprzêty liturgiczne. W Bia³ej czêæ zgromadzenia poznañskiego przebywa³a równie¿ podczas zarazy szalej¹cej w roku nastêpnym. Wojewoda zaopatrywa³ przebywaj¹cych tam zakonników w ¿ywnoæ, a tak¿e udziela³
jej dla tych, którzy w tym czasie przebywali w klasztorze w Poznaniu27.
O Katarzynie Czarnkowskiej kronikarz odnotowa³, ¿e w latach 1619 i 1624
uprosi³a zdrowie dla swojego syna Franciszka Kazimierza, polecaj¹c go wstawiennictwu w. Teresy od Jezusa28. Na znak wdziêcznoci za otrzyman¹ ³askê zawiesi³a
przy o³tarzu w. Teresy wotywn¹ tabliczkê. Przy tej okazji kronikarz zanotowa³, ¿e
wojewodzina przez sw¹ hojnoæ i szczodrobliwoæ niema³o wspomog³a pocz¹tki tej fundacji oraz okazywa³a ¿yczliwoæ przez codzienne oddanie dla Zakonu29. Czarnkowska prze¿y³a swego mê¿a o jedenacie lat. Kronika po raz ostatni
wspomina o niej pod dat¹ 15 lipca 1635 roku, kiedy by³a obecna na uroczystoci
po³o¿enia kamienia wêgielnego pod nowy, murowany koció³30. Znamienne, ¿e kronikarze nie odnotowali faktu mierci ani wojewody, ani jego ma³¿onki.
Czy Adama Sêdziwoja i Katarzynê Czarnkowskich mo¿na uwa¿aæ za fundatorów klasztoru karmelitów bosych w Poznaniu? Jest faktem bezspornym, ¿e to
oni, a zw³aszcza wojewodzina, doprowadzili do osiedlenia siê karmelitów w stolicy Wielkopolski, oni te¿ ofiarowali na ten cel pewn¹ sumê pieniêdzy na zapocz¹tkowanie fundacji, a nastêpnie spieszyli im z pomoc¹, np. w czasie epidemii. Byæ
mo¿e wiadczyli zakonnikom tak¿e inne dobrodziejstwa, jednak kronika o nich
milczy. Wydaje siê jednak, ¿e gdyby zas³ugi obojga Czarnkowskich by³y wiêksze,
znalaz³oby to wyraz w zapisach kronikarskich. Z dalszego ci¹gu dziejów klasztoru
widaæ jasno, ¿e Czarnkowscy nie stworzyli karmelitom bosym w Poznaniu ¿adnego sta³ego uposa¿enia, choæby w postaci sum lokowanych na dobrach ziemskich.
Nie wybudowali równie¿ murowanego kocio³a ani klasztoru, i wydaje siê, ¿e nie
by³o to spowodowane stosunkowo wczesn¹ mierci¹ wojewody. Bior¹c to wszystko pod uwagê, trudno jest uznaæ Czarnkowskich za fundatorów, przynajmniej
w takim znaczeniu tego terminu, jak to bywa³o w przypadku innych, licznych
fundacji klasztorów, by wymieniæ choæby placówki karmelitów bosych fundowa––––––––––––––
27
28
29
30

Kronika, s. 23, 30-31.
Tam¿e, s. 11, 28.
Tam¿e, s. 28.
Tam¿e, s. 42.
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ne przez Lubomirskich w Winiczu, czy przez Agnieszkê Firlejow¹ w Czernej,
a tak¿e klasztory karmelitanek bosych w Lublinie (Dani³owiczowie), Lwowie (Sobiescy), Warszawie (Ossoliñscy), Wilnie (Pacowie), czy Krakowie na Weso³ej
(Szembekowie). Pogl¹d taki zdaj¹ siê potwierdzaæ sami ówczeni karmelici poznañscy, jako ¿e kronika przez nich pisana ani razu nie stosuje wobec Czarnkowskich okrelenia fundatorzy, a jedynie nazywa ich dobrodziejami. Nie umniejsza to
jednak faktu, ¿e w³anie dziêki nim karmelici bosi za³o¿yli klasztor w Poznaniu,
a pozycja protektora jako pe³ni¹cego urz¹d starosty generalnego Wielkopolski
z pewnoci¹ w znacznym stopniu im to u³atwi³a.
Wiêzy zadzierzgniête z karmelitami bosymi w Poznaniu przez Adama Sêdziwoja i Katarzynê Czarnkowskich kultywowa³ ich jedyny syn, Franciszek Kazimierz (zm. 1655/1656), kasztelan poznañski (1649), starosta miêdzyrzecki (1627)
i pyzdrski (1633)31. Ju¿ wczeniej zosta³o wspomniane, ¿e matka dwukrotnie uprosi³a dla niego zdrowie za przyczyn¹ w. Teresy od Jezusa. Sam natomiast Franciszek Kazimierz Czarnkowski podczas panuj¹cej w Poznaniu zarazy w 1639 roku
zaofiarowa³ karmelitom schronienie w swoich dobrach. Uda³o siê zatem piêciu
zakonników do Pyzdr i przez kilka miesiêcy przybywali w tamtejszym zamku,
a Czarnkowski z hojnoci¹ zaopatrywa³ ich we wszystko, co by³o konieczne do
wy¿ywienia i utrzymania32. Kronika wymienia tak¿e córkê Adama Sêdziwoja
Czarnkowskiego, Annê Przyjemsk¹ (zm. 1629), ¿onê Stanis³awa Przyjemskiego,
wojewody poznañskiego, która w roku 1625 z³o¿y³a w kociele karmelitów dwie
srebrne tabliczki wotywne za ³aski otrzymane przez porednictwo w. Józefa i w.
Teresy. Kronikarz nazywa j¹ córk¹ wojewodziny ³êczyckiej Katarzyny Czarnkowskiej, w rzeczywistoci za Anna Przyjemska by³a córk¹ Adama Sêdziwoja z drugiej ¿ony, Anny Zborowskiej (zm. przed 1615)33. Natomiast o jednej z dwóch córek
Adama Sêdziwoja i Katarzyny Czarnkowskich dowiadujemy siê z zapisu kronikarskiego w sposób poredni. Chodzi tu o Teresê Konstancjê (zm. 1660), ¿onê
wojewody poznañskiego Krzysztofa Opaliñskiego (ok. 1609-1655)34. W roku 1643
kronikarz przytoczy³ wypowied szlachcianki Barbary Pietrzyckiej, s³ugi Opaliñskiej, która wyzna³a: [...] Pani moja, wojewodzina, mi³uje wasz Zakon35. Nie
wykluczone zatem, ¿e ta przychylnoæ Teresy Opaliñskiej znajdowa³a wyraz
w dobrodziejstwach okazywanych zakonnikom.
Mêska linia potomków Adama Sêdziwoja Czarnkowskiego wygas³a wraz ze
mierci¹ Franciszka Kazimierza. Jego jedyna córka Katarzyna Barbara po nie––––––––––––––

W. C z a p l i ñ s k i, Sêdziwój Franciszek Kazimierz Czarnkowski, [w:] Polski s³ownik
biograficzny, t. 4, s. 217.
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Kronika, s. 52.
33
Tam¿e, s. 28; W. D w o r z a c z e k, Genealogia, tabl. 106.
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31

DOBRODZIEJE POZNAÑSKICH KARMELITÓW BOSYCH ...

67

fortunnym ma³¿eñstwie z Andrzejem Gembickim, starost¹ nowodworskim, zosta³a
karmelitank¹ bos¹ w Poznaniu36.
Karmelici poznañscy mieli jeszcze dobrodziejów ze starszej ga³êzi tego rodu,
wywodz¹cej siê od Macieja Czarnkowskiego (zm. 1542), kasztelana bydgoskiego. Kronika trzykrotnie wymienia Piotra Czarnkowskiego (zm. 1644/47), wojewodzica kaliskiego, syna Andrzeja i Zofii z Potulickich37. W intencji zachowania
w zdrowiu swego syna Adama, w marcu 1626 roku zawiesi³ on przy o³tarzu w.
Teresy w kociele karmelitów bosych srebrn¹ tabliczkê wotywn¹ oraz ofiarowa³ im poz³acany kielich i czerwony ornat z prawdziwego jedwabiu z kolumn¹
malowan¹ w kwiaty38. W roku za poprzednim podczas zarazy dwaj zakonnicy
z klasztoru poznañskiego, których wojewoda ³êczycki Czarnkowski wzbrania³ siê
przyj¹æ do swoich dóbr z obawy, ¿e s¹ zara¿eni morem, po kilkutygodniowej tu³aczce znaleli schronienie u tego¿ wojewodzica kaliskiego w Po³ajewie. Po
pewnym czasie do³¹czyli do nich inni wspó³bracia i razem spêdzili tam kilka nastêpnych tygodni, staraj¹c siê wieæ regularne ¿ycie zakonne z zachowaniem
pe³nej wstrzemiêliwoci od miêsa i odprawianiem modlitw chórowych. Opisuj¹c te peregrynacje zakoñczone szczêliwie u Piotra Czarnkowskiego, kronikarz
nazwa³ go osobliwym przyjacielem i dobrodziejem tego klasztoru39. Jeszcze
raz kronika wymienia Piotra Czarnkowskiego z Po³ajewa, tym razem wraz z jego
ma³¿onk¹, Zofi¹ Ostroro¿ank¹ (zm. 1643), kiedy w 1642 roku Stanis³aw i Jadwiga Strykowscy ulokowali na czterech wsiach do nich nale¿¹cych sumê, od
której czynsz zapisali na rzecz budowy nowego kocio³a karmelitów bosych
w Poznaniu40.
Ostatnim z rodu, którego imiê odnotowa³ kronikarz karmelitañski, by³ wspomniany wy¿ej syn Piotra i Zofii Czarnkowskich, Adam Uriel (1625-1675), starosta osiecki i miêdzy³êski, pu³kownik i regimentarz królewski41, który towarzyszy³
Janowi Kazimierzowi, gdy ten w roku 1657 ogl¹da³ mury nieukoñczonej wi¹tyni
karmelitów bosych w Poznaniu. Kronikarz nazwa³ Czarnkowskiego dobrodziejem
––––––––––––––

W. D w o r z a c z e k, Genealogia, tabl. 106; Ma³¿eñstwo Katarzyny Barbary Czarnkowskiej (1651-1681) z Andrzejem Gembickim s¹d kocielny uzna³ za niewa¿ne. W roku 1679 wst¹pi³a do klasztoru karmelitanek bosych w Poznaniu, otrzymuj¹c imiê zakonne: Maria Magdalena od
Zbawiciela Ukrzy¿owanego. Z wniesionych przez ni¹ funduszów karmelitanki ukoñczy³y budowê
swego kocio³a i klasztoru. C. G i l, S³ownik polskich karmelitanek bosych 1612-1914, Kraków
1999, s. 192.
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i przyjacielem klasztoru, jednak bli¿szych szczegó³ów o owych dobrodziejstwach
nie zaznaczy³42.
Widaæ zatem, ¿e poznañscy karmelici bosi pozyskali w Czarnkowskich bardzo mo¿nych protektorów i dobrodziejów. W pierwszej po³owie XVII wieku klasztorowi okazywa³y wzglêdy dwa pokolenia dwóch ga³êzi tego rodu, jednego z najznamienitszych w Wielkopolsce: Adam Sêdziwój i Katarzyna oraz ich syn Franciszek Kazimierz, z drugiej za Piotr i jego syn Adam Uriel. Nie ma natomiast ladu, by tego rodzaju wiêzi ³¹czy³y klasztor z ostatnim mêskim potomkiem rodu,
W³adys³awem Czarnkowskim (zm. 1728), synem Adama Uriela43. Kr¹g dobrodziejów poszerza³ siê równie¿ poprzez rodziny z Czarnkowskimi skoligacone przez
ma³¿eñstwa córek, by wymieniæ Przyjemskich i Opaliñskich.
Konarzewscy

Poród dobrodziejów klasztoru w XVII wieku na wyró¿nienie zas³uguje wielkopolska rodzina Konarzewskich herbu Wrêby, a zw³aszcza jeden z jej przedstawicieli, Wojciech (Olbrycht) Konarzewski (1609-1668), syn Jana i jego drugiej ¿ony
Katarzyny Gu³towskiej44. Ten ¿yj¹cy w stanie bez¿ennym szlachcic, mieszkaj¹cy
w swoich dobrach, prawdopodobnie w Chocieszewicach ko³o Pêpowa, w wyj¹tkowy sposób zwi¹za³ siê z poznañskimi karmelitami bosymi i pozosta³ im wierny
do koñca ¿ycia.
Dobrodziejstwa wiadczone przez Wojciecha Konarzewskiego rozci¹ga³y siê
na ró¿norakie aktualne potrzeby konwentu. Najwa¿niejszym dla zakonników dzie³em wspieranym finansowo przez Konarzewskiego by³a budowa nowej, murowanej wi¹tyni powiêconej w. Józefowi. Ponadto zaopatrywa³ zgromadzenie
w ¿ywnoæ, a w przypadku zarazy proponowa³ bezpieczne schronienie w swoich
dobrach wiejskich.
Dobroczynna dzia³alnoæ Wojciecha Konarzewskiego rozci¹ga³a siê na okres
27 lat. Niestety, kronika nie dokumentuje ca³oci tego okresu, gdy¿ w latach 1644-1651 wcale nie by³a prowadzona, a w niektórych innych latach zapisy s¹ nader
––––––––––––––
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Por. W. D w o r z a c z e k, Genealogia, tabl. 106.
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Wiadomoci o Wojciechu Konarzewskim s¹ bardzo szczup³e. Herbarze Bonieckiego i Uruskiego zaledwie go wymieniaj¹, jedynie Niesiecki dodaje: [...] wspania³y o³tarz na czeæ Najwiêtszej Panny w kociele pempowskim wystawi³, inszym za przybytkom Boskim si³a ozdoby przyczyni³. Sanner powiada, i nadgrobek jego w Konarzewie zmar³emu 1668 postawiony, ¿e trzy czêci
kocio³a poznañskiego OO. Karmelitów Bosych pod tytu³em . Józefa wystawi³, ¿y³ bez¿ennie, na
ubóstwo szczodrobliwy. K. N i e s i e c k i, Herbarz polski, t. 5, Lipsk 1840, s. 189.  ¯ychliñski
powtarza informacje za Niesieckim, a ponadto za £ukaszewiczem daje opis nagrobka w kociele
karmelitów bosych w Poznaniu oraz tekst inskrypcji nagrobnej. T. ¯ y c h l i ñ s k i, Z³ota ksiêga
szlachty polskiej, t. 6, Poznañ 1884, s. 174-175.
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sk¹pe. Tak wiêc w odniesieniu do Konarzewskiego istniej¹ zapisy dotycz¹ce
pierwszych sk³adanych przez niego ja³mu¿n (z lat 1641-1642), a nastêpny pochodzi dopiero z roku 1653. Potem przez szeæ lat brak jest wzmianek o dobrodziejstwach przez niego wiadczonych, co mog³o byæ spowodowane sytuacj¹ istniej¹c¹ w czasie wojny ze Szwecj¹, choæ trudno przypuciæ, ¿e w ca³ym tym szecioleciu do 1659, kiedy pojawia siê kolejna informacja, klasztor nie otrzyma³ od tak
wiernego i wypróbowanego dobrodzieja ¿adnej pomocy. W ci¹gu ostatnich kilku
lat ¿ycia Konarzewskiego zapisy staj¹ siê czêste i bardzo dok³adne.
Pocz¹tek ja³mu¿n ofiarowanych przez Wojciecha Konarzewskiego przypada na rok 1641. Trzeba przyznaæ, ¿e sposób, w jaki swoje ofiary przekazywa³
zakonnikom, by³ pocz¹tkowo doæ osobliwy. Oto relacja kronikarza: Dnia 11
czerwca, w wiêto w. Barnaby Aposto³a, W. N. O. przeor [Leonard od Jezusa] z zakrystianem, ojcem Izydorem od [Niepokalanego] Poczêcia, zajêci
byli wyrabianiem wiec. Kiedy ojciec Izydor kroi³ na kawa³ki zebrane
resztki oraz kr¹¿ki woskowe, aby je stopiæ, w rodku jednego z ofiarowanych przez pewn¹ osobê wieck¹ kr¹¿ków, który od Wielkanocy le¿a³ rzucony w k¹t i wydany niejako na zapomnienie, znalaz³ ma³¹ skrzyneczkê
zwan¹ potocznie pude³eczko, w której by³y z³ote wêgierskie w liczbie 177.
Na owym kr¹¿ku, zawiniêtym w papier i przewi¹zanym sznurkiem, znajdowa³ siê napisany nieznan¹ rêk¹ list bez podpisu osoby, która go przys³a³a45. W licie zawarta by³a proba o modlitwy zakonników oraz obietnica dalszych ofiar pieniê¿nych. W identyczny sposób przekazane zosta³y ja³mu¿ny
w czerwcu oraz grudniu 1642 roku46. Poniewa¿ w nastêpnych latach kronika
nie by³a pisana, nie wiadomo kiedy karmelitom uda³o siê zidentyfikowaæ dobrodzieja. Ostatecznie jednak zdo³ali tê zagadkê rozwik³aæ, a kolejny kronikarz zaopatrzy³ powy¿sze zapisy w adnotacjê wyjaniaj¹c¹, ¿e owym wspania³omylnym dobroczyñc¹ by³ w³anie Wojciech Konarzewski. Przy kolejnej wzmiance,
pochodz¹cej z czerwca 1653 roku, Konarzewski zosta³ okrelony jako pierwszy
i szczególny nasz dobroczyñca, budowniczy kocio³a w. Józefa47, a szeæ
lat póniej kronikarz zapisa³ o nim: szczególny ponad wszystkich dobrodziej
tego klasztoru, którego ofiarami wybudowano mury naszego kocio³a od
fundamentów w górê48. Kolejne sk³adane sumy na budowê kocio³a umo¿liwia³y kontynuowanie dzie³a, choæ czasy nie by³y sprzyjaj¹ce, a finansowe mo¿liwoci Konarzewskiego by³y, zdaje siê, doæ ograniczone. W zwi¹zku z jego mierci¹, wród wielu serdecznych s³ów, kronikarz odnotowa³ jego udzia³ w budowie
wi¹tyni, a tak¿e niespe³nione ju¿ plany: W tym roku zamierza³ dokoñczyæ
––––––––––––––
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koció³, jaki wzniós³ od fundamentów na chwa³ê w. O. N. Józefa. Chcia³
te¿ rozpocz¹æ budowê nowego, dla naszych sióstr49.
Zestawiaj¹c wszystkie odnotowane w kronice ja³mu¿ny z³o¿one poznañskim
karmelitom przez Wojciecha Konarzewskiego, otrzymujemy sumê przynajmniej
6000 florenów50, nie licz¹c wartociowych przedmiotów, jak na przyk³ad szeciu
kul z³otych niema³ej wagi, inkrustowanych rubinami, które poleci³ sprzedaæ,
a uzyskane pieni¹dze przeznaczyæ na budowê kocio³a51. Z ca³¹ pewnoci¹ ofiar
pieniê¿nych by³o znacznie wiêcej, bo nie wszystkie zosta³y w kronice odnotowane. Do tego trzeba jeszcze dodaæ dokonany na rzecz klasztoru zapis sumy 5000
florenów, ulokowanej w roku 1665 na dobrach Kluczewo, od której czynsz wyp³acany by³ dwukrotnie w ci¹gu roku, na w. Józefa i w. Micha³a52.
Dobroczynnoæ Wojciecha Konarzewskiego nie ogranicza³a siê do finansowania budowy i wyposa¿enia kocio³a w. Józefa. Niektóre wspomniane wy¿ej sumy
pieniê¿ne, zazwyczaj mniejszej wysokoci, przeznacza³ na bie¿¹ce potrzeby zakonników, zw³aszcza na wy¿ywienie. Zasadniczo jednak dostarcza³ im darów w naturze, pochodz¹cych z jego w³asnego maj¹tku. Wielokrotnie przysy³a³ du¿e iloci
pszenicy, ¿yta, grochu, m¹ki oraz ryb53. W roku 1653, gdy w Poznaniu szerzy³a
siê zaraza, przyj¹³ do swego maj¹tku czêæ zgromadzenia, a pozosta³ych w klasztorze zaopatrywa³ w ¿ywnoæ i pieni¹dze54.
Karmelici poznañscy na miarê swych mo¿liwoci starali siê okazywaæ Konarzewskiemu swoj¹ wdziêcznoæ. Przyjmowali na siebie ró¿ne zobowi¹zania
w formie Mszy i modlitw za dobrodzieja, zapraszali go na uroczystoci zakonne,
zw³aszcza na odpusty ku czci w. Józefa i w. Teresy, podejmowali go przy tym
w refektarzu55. Z jego inicjatywy i na zaproszenie miejscowego proboszcza, ks.
Walentego Rychlewicza, dokonali uroczystej introdukcji bractwa szkaplerznego do
kocio³a parafialnego w Pêpowie, majêtnoci Konarzewskich56. Gdy wreszcie
––––––––––––––

Tam¿e, s. 145.
Tam¿e, s. 60, 62, 64, 88, 90, 94, 122, 124, 129, 134, 142, 144.
51
Tam¿e, s. 129.
52
Tam¿e, s. 124.
53
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miertelnie zachorowa³, przebywa³ przy nim zakonnik z klasztoru poznañskiego, br.
Symforian od w. Stanis³awa, a na wieæ o pogorszeniu siê stanu, do ³o¿a umieraj¹cego dobrodzieja pospieszyli ojcowie z Poznania, jednak nie zastali go ju¿ przy
¿yciu. Wojciech Konarzewski zmar³ 10 stycznia 1668 roku i pocz¹tkowo zosta³
pochowany w kociele pêpowskim. Jednak zgodnie z wol¹ zmar³ego, dnia 1 lutego 1671 roku cia³o jego zosta³o przewiezione do Poznania i z³o¿one w podziemiach
kocio³a karmelitów bosych, w grobowcu zakonników mieszcz¹cym siê pod prezbiterium57. Kilkanacie lat póniej wdziêczni karmelici wystawili w swoim kociele nagrobek z le¿¹c¹ figur¹ zmar³ego w zbroi oraz tablic¹ inskrypcyjn¹ w jêzyku
³aciñskim, wykonan¹ z czarnego marmuru dêbnickiego58. Jako jedyny obiekt
z dawnego wyposa¿enia kocio³a, nagrobek ten przetrwa³ do dnia dzisiejszego.
Jaki by³ motyw tak wielkiego zaanga¿owania Wojciecha Konarzewskiego
w dzie³o budowy kocio³a oraz jego innych, tak licznych dobrodziejstw okazywanych poznañskim karmelitom bosym? Trzeba bowiem przyznaæ, ¿e przez d³ugi
okres niemal trzydziestu lat by³ Konarzewski dla karmelitów, by u¿yæ okrelenia
kronikarza, zwyczajnym i niemal codziennym, niezrównanym dobrodziejem.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e motywy jego postêpowania by³y natury czysto religijnej. Powiadczaj¹ to s³owa, jakie sk³adaj¹c swoje pierwsze ja³mu¿ny, zamieci³
w za³¹czonych listach. Przede wszystkim pragn¹³ zapewniæ sobie modlitwy zakonników o wieczne zbawienie. Za pierwszym razem prosi, aby przewielebni Ojcowie polecali go w swych modlitwach, w licie drugim: proszê o odprawienie
ka¿dego tygodnia jednej Mszy wiêtej [w intencji] odpuszczenia grzechów,
w trzecim za: usilnie proszê, abycie zechcieli przeb³agaæ Boga modlitwami,
¿eby nie kara³ [mnie] za grzechy59. Jawi siê zatem Konarzewski jako cz³owiek
do g³êbi pobo¿ny, zatroskany o sw¹ wiecznoæ. Ponad dwadziecia lat póniej
kronikarz odnotowa³ s³owa wiadcz¹ce o religijnoci dobrodzieja: Na wiêto w.
Józefa [...] przyby³ nasz szczególny dobrodziej, wielmo¿ny pan Wojciech
Konarzewski. Po uroczystej Mszy zaproszony do refektarza, odmówi³ i odjecha³, bowiem uroczystoæ wiêtego Ojca obchodzona by³a w pi¹tek, wspomniany za dobrodziej ma zwyczaj pociæ we wszystkie pi¹tki wielkiego postu, w wigilie [wi¹t] Najwiêtszej Panny, wiêtego Ojca Józefa, w. Franciszka, wiêtej Matki Naszej Teresy. Nie jada wówczas nic przez ca³y dzieñ,
oprócz bardzo ma³ej kromki chleba wieczorem i kilku ³yków wody lub piwa60.
O jego religijnoci wiadczy tak¿e wielkie nabo¿eñstwo, jakie ¿ywi³ do w. Józefa
––––––––––––––
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i w. Teresy od Jezusa, a tak¿e inicjatywa zaprowadzenia bractwa szkaplerznego
w kociele w Pêpowie.
Dobrodziejami poznañskich karmelitów bosych byli tak¿e inni przedstawiciele
rodziny Konarzewskich, sporód których na wzmiankê zas³uguje Melchior, syn
Jana Konarzewskiego i jego pierwszej ¿ony, Anny Chwalibowskiej, a zarazem
przyrodni brat Wojciecha. Niesiecki podaje, ¿e Melchior Konarzewski jako dziedzic Skoraszewic wystawi³ tam nowy koció³ po po¿arze starego, oraz ¿e bra³
udzia³ w walkach przeciw Szwedom za Zygmunta III i w wyprawie moskiewskiej61. W kronice wymieniony jest tylko raz, kiedy zosta³a odnotowana jego
mieræ w lipcu 1651 roku. Zmar³ w czasie pospolitego ruszenia w klasztorze bernardynów w Sokalu. Kronikarz napisa³ o nim: [...] wielki dobrodziej naszego
domu. Tutejszemu klasztorowi niczego nie brakowa³o dziêki ofiarowanej
przez niego ¿ywnoci oraz innym wiadczonym dobrodziejstwom. Zas³u¿y³ na
wieczn¹ pamiêæ i nasze modlitwy62.
Wiêcej informacji podaje kronika o Adamie Florianie Konarzewskim (16401676), synu wy¿ej wspomnianego Melchiora i Urszuli Pogorzelskiej63. W chwili
mierci ojca mia³ lat jedenacie, a wiêc mo¿na przypuszczaæ, ¿e jaki wp³yw na
jego dalsze wychowanie móg³ mieæ stryj Wojciech i zapewne to jego przyk³ad
sprawi³, ¿e od roku 1661 Adam Konarzewski notowany jest w kronice jako dobrodziej poznañskich karmelitów bosych. wiadczone przez niego dobrodziejstwa
mia³y rozmaity charakter. Ofiarowa³ sumy pieniê¿ne, niekiedy z wyranym okreleniem ich celu, np. na odnowienie wizerunku Jezusa Ukrzy¿owanego, który postanowiono przenieæ z cmentarza kocielnego do jednego z o³tarzy, na wykup
zastawionej monstrancji, na pokrycie kosztów ekshumacji szcz¹tków dobrodziejów i przeniesienia ich ze starego, drewnianego kocio³a do krypt nowej wi¹tyni.
Fundowa³ te¿ szaty i sprzêty liturgiczne dla klasztornej zakrystii, mianowicie drogocenny materia³ na kapê i ornat, trzy cenne ornaty bia³e w kwiaty i kapê, ¿elazo
do wypieku hostii. Ponadto zaopatrywa³ zakonników w zbo¿e i groch64. Gdy
w roku 1665 zawar³ ma³¿eñstwo z Zofi¹ Krystyn¹ Opaliñsk¹ (1643-1700) z Sierakowa, córk¹ Krzysztofa, wojewody poznañskiego, i Teresy Konstancji z Czarnkowskich, na uroczystoæ wprowadzenia ma³¿onki do swej rezydencji w Chocieszewicach zaprosi³ z kazaniem przeora, o. Krzysztofa od Niepokalanego Poczêcia. W Zofii Konarzewskiej konwent zyska³ now¹ dobrodziejkê, o której kronika
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podaje, ¿e dostarcza³a klasztorowi warzyw i nabia³u, a na potrzeby zakonników
i zakrystii ofiarowa³a wiele kawa³ków p³ótna i at³asowy ornat koloru czerwonego
z bia³¹ kolumn¹ z lamy. Przeznaczy³a te¿ 30 florenów ja³mu¿ny na odnowienie obrazu w. Teresy65.
Ja³mu¿ny Adama i Zofii Konarzewskich ustaj¹ jednak w roku 1667, a w ka¿dym razie nie odnotowuje ich kronika, która w tym czasie a¿ do pocz¹tku roku 1673
prowadzona by³a starannie. Uzasadnienia takiego stanu rzeczy nale¿y dopatrywaæ
siê w powziêtym wówczas przez Adama Konarzewskiego zamiarze wzniesienia
nowej religijnej fundacji rodowej, która ostatecznie zosta³a zrealizowana na wiêtej
Górze ko³o Gostynia. W³anie w roku 1667 Konarzewski zawar³ znajomoæ z ks.
Stanis³awem Grudowiczem, proboszczem parafii w. Ma³gorzaty na ródce, który
od d³u¿szego ju¿ czasu bezskutecznie zabiega³ o zorganizowanie pierwszej w Polsce
kongregacji Oratorium w. Filipa Neri66. Faktycznie, dnia 4 padziernika 1668 roku
odby³o siê uroczyste zaprowadzenie kongregacji filipinów na wiêtej Górze67,
a Adam Konarzewski jako fundator zabezpieczy³ jej podstawy materialne, wybudowa³ dwa budynki klasztorne oraz przyst¹pi³ do wznoszenia wi¹tyni. Nie doczeka³
jednak ukoñczenia dzie³a, gdy¿ zmar³ 3 czerwca 1676 roku68.
Inna szlachta i magnaci

Na kartach kroniki przewija siê znaczna liczba nazwisk magnatów i szlachty
zamieszkuj¹cej Wielkopolskê w XVII i XVIII wieku, przy czym zdecydowana
wiêkszoæ wzmianek zosta³a zapisana przez kronikarzy XVII stulecia. Przeprowadzone badania nad tekstem kroniki pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e w³anie ta grupa
spo³eczna stanowi³a najliczniejsze grono dobrodziejów klasztoru. Jakiego rodzaju
dobrodziejstwa wiadczyli owi nobiles, generosi et magnifici wobec poznañskich
karmelitów bosych? Otó¿ dotyczy³y one wszystkiego, co by³o dla nich konieczne,
aby z jednej strony mogli utrzymaæ siê przy ¿yciu, z drugiej za, by jak najlepiej
spe³niaæ swoje powo³anie jako zakonnicy i kap³ani. St¹d te¿ kronikarze pisz¹
o ja³mu¿nach pieniê¿nych, zw³aszcza na budowê i wyposa¿enie kocio³a i klasztoru oraz na codzienne utrzymanie ca³ego licznego zgromadzenia zakonnego. Sumy
te niekiedy lokowane by³y na dobrach ziemskich, innym za razem obracano je od
razu na pokrycie wydatków lub sp³atê zaci¹gniêtych d³ugów. Dobrodzieje dostarczali tak¿e zbo¿a i innych artyku³ów ¿ywnociowych, drewna na budowê albo na
––––––––––––––
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opa³. Wiele jest tak¿e wiadectw o ofiarowaniu sprzêtów i szat liturgicznych, nieraz bardzo kosztownych. Nie zawsze jednak kronika dostarcza tak szczegó³owych
informacji. W wielu przypadkach sformu³owania s¹ bardzo ogólne, np. nasz dobrodziej, szczególna dobrodziejka naszego klasztoru etc.
Co zyskiwa³a szlachta wspieraj¹ca klasztor? Niektóre darowizny, zw³aszcza
wiêksze sumy pieniê¿ne lokowane na maj¹tkach, zwi¹zane by³y z pewnymi zobowi¹zaniami, jakie przyjmowali na siebie zakonnicy. Najczêciej by³y to obligacje
mszalne, nieraz znaczne, zazwyczaj wieczyste. Z wykazu sporz¹dzonego w roku
1801 wynika, ¿e klasztor w chwili kasaty zobowi¹zany by³ do odprawienia 2000
mszy rocznie w intencji dobrodziejów69. Inne ofiary by³y zwi¹zane z obowi¹zkiem
odmawiania pewnych modlitw przez jaki okrelony czas, jeszcze inne nie by³y
powi¹zane z ¿adnymi obligacjami lub mia³y charakter dziêkczynny za ³aski, np.
powrót do zdrowia, ocalenie ¿ycia w niebezpieczeñstwie, jakich modl¹cy siê doznawali od Boga przez porednictwo Matki Bo¿ej Szkaplerznej, w. Józefa, czy
w. Teresy, których wizerunki znajdowa³y siê klasztornym kociele. Wreszcie
wspomnieæ trzeba, ¿e osoby bêd¹ce dobroczyñcami klasztoru zyskiwa³y prawo do
pochówku w podziemiach kocio³a. Zarówno w pierwotnym drewnianym kociele, jak i w okaza³ej wi¹tyni murowanej, oprócz grobowca zakonników istnia³a
obszerna krypta pod nawami, w której chowano osoby wieckie, zw³aszcza te,
które zas³u¿y³y na miano dobrodziejów.
Ze wzglêdu na znaczn¹ liczbê rodzin stanowi¹cych tê grupê dobroczyñców
klasztoru, poni¿ej zostaje zamieszczony ich wykaz w uk³adzie alfabetycznym, zawieraj¹cy oprócz informacji o osobach, tak¿e szczegó³y dotycz¹ce wywiadczonych dobrodziejstw.
BOJANOWSCY. Anna Bojanowska w roku 1660 zezwoli³a karmelitom bosym na wycinkê drzew z jej lasów, z przeznaczeniem na budowê nowego kocio³a oraz na potrzeby klasztorne70.
BRZESCY. Jan Brzeski zmar³ w maju 1662 roku i zosta³ pochowany w podziemiach kocio³a. Prosz¹c o miejsce pochowania w kociele, z³o¿y³ ja³mu¿nê
w wysokoci 300 florenów71.
BUKOWIECCY. Katarzyna z Tr¹mbczyñskich primo voto Bukowiecka secundo voto Cielecka w roku 1643 zadeklarowa³a, ¿e przeka¿e klasztorowi
w ratach ja³mu¿nê 1000 florenów, za w 1666 zosta³a okrelona przez kronikarza
jako szczególna dobrodziejka klasztoru72.
CIECIERSCY. Anna z Malechowskich Ciecierska, ¿ona Jozefa, czenika podlaskiego. Kronikarz nazywa j¹ szczególn¹ dobrodziejk¹ naszego klasztoru.
––––––––––––––
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Przez jaki czas karmelici poznañscy pe³nili u niej obowi¹zki kapelana. Z okazji
lubu jej jedynej córki, Marianny Ciecierskiej z Franciszkiem Skórzewskim (zm.
1773), genera³em majorem wojsk koronnych, 10 grudnia 1755 roku dwaj ojcowie
udali siê do Gociejewa, by nowo¿eñcom z³o¿yæ gratulacje. Wyg³oszony z tej
okazji panegiryk zosta³ wydany drukiem73.
DOMIECHOWSCY. Jan Domiechowski ³o¿y³ na wyposa¿enie nowego kocio³a, ufundowa³ g³ówny o³tarz74.
DZIA£YÑSCY. Marianna z Tomic Iwiñska (zm. 1695), ¿ona Stanis³awa
Dzia³yñskiego (zm. 1677), wojewody malborskiego, mieszkaj¹ca w Niechanowie,
w 1668 roku ofiarowa³a do zakrystii drogocenn¹ tkaninê koloru czarnego, haftowan¹ w z³ote kwiaty, ponadto opatrzy³a klasztor w nabia³ i inne artyku³y ¿ywnociowe,
a tak¿e z³o¿y³a ja³mu¿nê wysokoci 300 florenów. Kronikarz doda³: Ci pañstwo s¹
wielkimi naszymi dobrodziejami75. Dobroczyñc¹ klasztoru zapewne by³ tak¿e Jakub Dzia³yñski (1709-1756), chor¹¿y kaliski, a nastêpnie podkomorzy poznañski oraz
wojewoda malborski, któremu karmelici dedykowali tezy teologiczne podczas dysputy, jaka odby³a siê w ich kociele w dniu 25 padziernika 1744 roku76.
GRODZICCY. Zygmunt Grodzicki, pu³kownik wojsk koronnych, miecznik
kaliski, podstoli wschowski. Karmelici poznañscy dedykowali mu og³oszon¹ drukiem przemowê Ksiêga M¹droci  wiêty Tomasz autorstwa br. Maksymiliana
od wiêtej Maryi, wyg³oszon¹ 7 marca 1755 roku w kociele w Poznaniu,
a 1 kwietnia tego¿ roku w kociele w Budziszewie, w obecnoci Grodzickiego.
Dedykacja ta pozwala przypuszczaæ, ¿e by³ on dobrodziejem klasztoru77.
GRUDZIÑSCY. Stefan Grudziñski (ok. 1576-1650), starosta redzki, syn Stefana, kasztelana nakielskiego, i Jadwigi Cerekwickiej, zosta³ pochowany w kociele
karmelitów. Kronika pod rokiem 1639 opisuje cudowne ugaszenie po¿aru w jego
dworze w Ryczywole przez wrzucenie szkaplerza do szerz¹cego siê ognia.
W drewnianym kociele karmelitów zosta³a pochowana tak¿e jego ¿ona, Anna
z Kocieleckich. Cia³a obojga zosta³y w roku 1664 przeniesione do nowego kocio³a. Niedaleko klasztoru, na przedmieciu wiêtego Wojciecha, posiada³ dwór
brat Stefana Grudziñskiego, Zygmunt, wojewoda kaliski. Franciszek Grudziñski,
syn Stefana, starosty redzkiego, oko³o roku 1654 obieca³ karmelitom sumê 6000
florenów na wyposa¿enie jednej z kaplic buduj¹cego siê kocio³a. Do darowizny
jednak nie dosz³o ze wzglêdu na wypadki wojenne i rych³¹ mieræ Grudziñskiego.
––––––––––––––
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Andrzej Karol Grudziñski (zm. 1678), wojewoda kaliski, syn Zygmunta i Anny
Opaliñskiej, dziêki staraniom przeora, o. Sebastiana od Matki Bo¿ej, pojedna³ siê
z klasztorem i obieca³ wspieraæ ja³mu¿nami78.
GRZYMU£TOWSCY. Wojciech (Olbracht) Grzymu³towski, starosta redzki,
syn Janusza, kasztelana bydgoskiego, i Barbary Grudziñskiej, w czasie zarazy
w 1653 roku przyj¹³ do swego maj¹tku dwóch karmelitów bosych z Poznania. Jan
Grzymu³towski, syn Wojciecha i Marianny Strzeleckiej, zmar³y w 1652 roku, zosta³ pochowany w pierwotnym kociele karmelitów, a nastêpnie w roku 1662 ekshumowany i przeniesiony do nowej wi¹tyni79.
GWIAZDOWSCY. Rodzina ta musia³a byæ w jaki sposób zwi¹zana z karmelitami bosymi, skoro nale¿¹ca do niej szlachetnie urodzona panna Franciszka
Gwiazdowska dnia 12 wrzenia 1736 roku zosta³a uroczycie pochowana w podziemiach ich kocio³a80.
K£ODZIÑSCY. W³adys³aw K³odziñski, rotmistrz, podczas rokowañ pokojowych z Brandenburgi¹ w roku 1657 stara³ siê o odzyskanie zrabowanego przez
Brandenburczyków, s³yn¹cego ³askami obrazu Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem z kocio³a karmelitów bosych, jednak bezskutecznie. Wraz z innymi ³o¿y³ na wyposa¿enie nowej wi¹tyni. Ofiarowa³ klasztorowi drewniany krucyfiks. Zmar³ w roku
1684 i zosta³ pochowany w podziemiach kocio³a. Kronikarze nazywaj¹ go dobrodziejem i przyjacielem klasztoru81.
KOMIÑSCY. Maciej Komiñski, syn Adama, kasztelana rogoziñskiego,
i Zofii Miel¿yñskiej, wojewoda kaliski (1737), zm. 1748. Oko³o 1718 roku, w czasie
wielkiej dro¿yzny, zaopatrywa³ klasztor w zbo¿e. Jego trzecia ¿ona, Ludwika ze
Ska³awskich, córka Franciszka, chor¹¿ego poznañskiego, i Jadwigi Mieszkowskiej,
w roku 1738 ofiarowa³a do zakrystii dwie szaty koloru ¿ó³tego, jedn¹ aksamitn¹,
drug¹ przetykan¹ srebrn¹ nici¹. Kronikarz nazwa³ j¹ dobrodziejk¹ klasztoru82.
––––––––––––––
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KRÊCIEWSCY. Adam Krêciewski, bli¿ej nie znany, którego matka, ¿ona
i córka zosta³y pochowane w kociele karmelitów bosych, odzyskawszy zdrowie
za porednictwem w. Teresy od Jezusa, w 1637 roku z³o¿y³ przy o³tarzu tej wiêtej srebrn¹ tabliczkê wotywn¹ wartoci 60 grzywien, a klasztorowi podarowa³
srebrny kielich, z³ot¹ patenê, fioletowy ornat z brokatu ozdobiony kwiatami i srebrny relikwiarz z relikwiami wiêtych83.
LESZCZYÑSCY. Jan Leszczyñski (zm. 1678), syn Andrzeja, wojewody brzesko-kujawskiego, i Teodory Sanguszkówny, brat stryjeczny Katarzyny z Leszczyñskich Czarnkowskiej, która sprowadzi³a karmelitów bosych do Poznania, m.in.
podkanclerzy koronny i starosta generalny Wielkopolski, kanclerz wielki koronny,
wojewoda kolejno ³êczycki, poznañski i krakowski. W 1664 roku, gdy karmelici
z³o¿yli mu wizytê i prosili o odst¹pienie stajni po³o¿onych ko³o zamku poznañskiego na rzecz planowanej fundacji karmelitanek bosych, kronikarz obdarzy³ go mianem wielkiego przyjaciela zakonu i dobrodzieja klasztoru poznañskiego. W 1670
roku zakonnicy udali siê do niego, do Murowanej Goliny, gdzie rezydowa³, i otrzymali drzewo na dalsz¹ budowê kocio³a i jego wyposa¿enie84.
MALCZEWSCY. Teofila Malczewska, podstolanka wschowska, zapewne
córka Józefa i Teodory Sobockiej, zmar³a w wieku 15 lat, zosta³a pochowana
w kociele karmelitów bosych 3 kwietnia 1737 roku. Tak¿e w nastêpnym roku
u karmelitów odprawiono za ni¹ uroczyste nabo¿eñstwo ¿a³obne. Fakty te wskazuj¹, ¿e rodzina musia³a pozostawaæ w kontaktach z poznañskimi karmelitami,
prawdopodobnie jako ich dobrodzieje85.
MIASKOWSCY. Wojciech Miaskowski, podstoli wschowski, starosta gêbicki, stolnik poznañski. W roku 1738 jego synek zosta³ pochowany w podziemiach
kocio³a karmelitów bosych. O zmar³ym dziecku kronikarz zapisa³: Ten, którego
spodziewalimy siê mieæ dobrodziejem w doczesnoci, niech siê stanie naszym orêdownikiem w wiecznoci. Wojciechowi Miaskowskiemu, znacznemu
dobrodziejowi, darz¹cemu szacunkiem nasz¹ prowincjê, karmelici dedykowali
publiczn¹ dysputê teologiczn¹, jaka odby³a siê w ich kociele dnia 26 padziernika
1744 roku86.
OPALIÑSCY. Karol Opaliñski, syn Jana Franciszka, starosty remskiego,
i Teresy Konarzewskiej, którego jako dobrodzieja klasztoru odwiedzi³ w Grodzi––––––––––––––
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sku kieruj¹cy budow¹ klasztoru poznañskiego o. Romuald od w. Stefana, obieca³ z³o¿yæ na ten cel ja³mu¿nê. Realizacji tej obietnicy stanê³a na przeszkodzie mieræ Opaliñskiego w dniu 25 lipca 1755 roku. Kronikarz sprawê skomentowa³ nastêpuj¹co:
Niech Bóg nagrodzi jego chêci, a nasze nadzieje spe³ni z lepszym skutkiem87.
ORZELSCY. Barbara z Jezior Orzelska podarowa³a karmelitom swój dwór
wraz z przynale¿nym gruntem, którego czêæ stanowi³ sad. Na gruncie tym zosta³
wzniesiony murowany koció³, którego kamieñ wêgielny po³o¿ono 15 lipca 1635
roku. Orzelscy, jako jedni z pierwszych i najznaczniejszych dobrodziejów, zostali
pochowani w kociele drewnianym, a w listopadzie 1664 ich szcz¹tki zosta³y
ekshumowane i przeniesione do nowego kocio³a88.
OSIECCY. Piotr Osiecki (zm. 18 stycznia 1642), osobliwy dobrodziej tutejszego klasztoru, który zapisa³ dla naszego konwentu wszystkie swoje dobra.
Dnia 10 lutego 1642 roku zosta³ pochowany w pierwotnym kociele karmelitów,
a w roku 1664 jego szcz¹tki ekshumowano i z³o¿ono w podziemiach nowej wi¹tyni. Jego ¿on¹ by³a prawdopodobnie Anna z Tomickich, zmar³a w padzierniku
1662 roku89.
OSSOWSCY. Wac³aw Ossowski, kasztelan nakielski. Zgin¹³ dnia 19 grudnia
1642 w po¿arze w³asnego dworu w okolicach Poznania. Pochowany w kociele
bernardynów w Kocianie. Kronikarz zaznaczy³: By³ naszym dobrodziejem90.
PIETRZYCCY. Barbara Pietrzycka, pochodzi³a ze szlacheckiego rodu, pozostawa³a w s³u¿bie u Teresy Konstancji Opaliñskiej, wojewodziny poznañskiej. Zmar³a 27
stycznia 1643 roku, a 5 lutego zosta³a pochowana w podziemiach kocio³a. Z tytu³u
tego pochówku karmelici otrzymali obiecan¹ wczeniej ja³mu¿nê 200 florenów91.
POTOCCY. Anna z Mieszkowskich Potocka, ¿ona Przec³awa, kasztelana
rogoziñskiego, zosta³a pochowana w podziemiach kocio³a karmelitów bosych dnia
29 maja 1737 roku92.
RACZYÑSCY. Wiktor Raczyñski (zm. 22 grudnia 1669) w testamencie zapisa³ klasztorowi kamienicê w rynku poznañskim, jedwabne obicia przeznaczone do
kocio³a oraz 200 florenów na msze, prosz¹c przy tym o miejsce pochówku
w kociele93.
ROGALIÑSCY. W roku 1660 karmelici otrzymali od Rogaliñskich zezwolenie na wycinkê drzew w lasach do nich nale¿¹cych, z przeznaczeniem na budowê
––––––––––––––
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kocio³a i na potrzeby klasztoru. Natomiast w 1663 roku Jakub z Dzwonowa
Rogaliñski podarowa³ zakonnikom dzwon do kocio³a94.
ROKOSZEWSCY. Maciej Rokoszewski, którego kronika nazywa szczególnym dobrodziejem, mieszka³ pod koniec ¿ycia w nale¿¹cym do klasztoru ogrodzie,
zwanym korytowskim. Zmar³ 3 stycznia 1738 roku i zosta³ pochowany w grobowcu zakonników95.
ROZDRA¯EWSCY. Konstanty Rozdra¿ewski oko³o 1654 roku wyrazi³ gotowoæ ofiarowania 4000 florenów na wyposa¿enie jednej z kaplic nowego kocio³a, jednak z powodu wypadków politycznych, a nastêpnie mierci tego dobrodzieja, do wyp³aty pieniêdzy nie dosz³o96.
SKA£AWSCY. Hieronim Ska³awski (zm. 1709) podczas zarazy w roku 1662
udzieli³ schronienia w swych dobrach w Kobylempolu dwom karmelitom bosym
z klasztoru poznañskiego. Zapewne Franciszek Ska³awski (zm. 1738), syn Hieronima, chor¹¿y poznañski, kasztelan gnienieñski, ofiarowa³ 1000 florenów na wykonanie malowide³ w kaplicy w. Krzy¿a. Dzie³o zosta³o zrealizowane z przynajmniej
kilkuletnim opónieniem, oko³o roku 1717. Jadwiga z Mieszkowskich Ska³awska,
chor¹¿yna poznañska, ¿ona Franciszka, w roku 1724 ofiarowa³a znaczn¹ ja³mu¿nê
na pokrycie kocio³a. Kronikarz nazywa j¹ szczególn¹ dobrodziejk¹ klasztoru97.
STRYKOWSCY. Stanis³aw Korzbok Strykowski oraz jego ¿ona Jadwiga dnia
9 wrzenia 1642 roku zapisali w grodzie poznañskim na budowê kocio³a karmelitów bosych czynsz od sumy 26 tysiêcy florenów lokowanej na czterech wsiach
Piotra i Zofii Czarnkowskich z Po³ajewa, w wysokoci 70 florenów od ka¿dego
tysi¹ca, z równoczesnym zastrze¿eniem, ¿e klasztor otrzyma czynsz dopiero po
mierci ofiarodawców. Wczeniej Strykowscy zapisali karmelitom kamienicê
w rynku poznañskim. Kronika klasztoru podaje informacjê, ¿e w roku 1664 ekshumowano z pierwotnego drewnianego kocio³a szcz¹tki Stanis³awa Korzbok Strykowskiego, zmar³ego 28 kwietnia 1648 w wieku 73 lat, i z³o¿ono je w nowym
kociele98. Natomiast wed³ug £ukaszewicza w nawie nowej wi¹tyni znajdowa³
siê nagrobek Stanis³awa Korzbok Strykowskiego, który wed³ug tekstu przytoczonej przez tego historyka inskrypcji nagrobnej zmar³ 6 czerwca 1669 roku99. Na––––––––––––––

Tam¿e, s. 90, 111.
Tam¿e, s. 242.  Herbarze nie wymieniaj¹ rodziny o takim nazwisku. Byæ mo¿e zosta³o
ono b³êdnie zapisane przez kronikarza i powinno mieæ formê Rokossowski. Wówczas stawa³by siê
bardziej jasnym zapis z roku 1745, gdzie mowa o Konstantym Rokossowskim, prepozycie pniewskim, a jego zmar³y ojciec zosta³ nazwany szczególnym dobrodziejem konwentu. Wed³ug ustaleñ
J. Wiesio³owskiego ojciec ks. Konstantego Rokossowskiego mia³ na imiê Maciej. Por. Tam¿e,
s. 363.
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grobek ten po kasacie klasztoru zosta³ przeniesiony do kruchty kocio³a parafialnego p.w. w. Wojciecha, jednak nie przetrwa³ do naszych czasów. Zak³adaj¹c,
¿e obie daty mierci podane s¹ prawid³owo, mamy tu do czynienia z dwoma przedstawicielami rodziny Strykowskich o tym samym imieniu i st¹d w wietle tych
tylko danych nie mo¿na jednoznacznie okreliæ, który z nich dokona³ wspomnianego zapisu oraz darowizny kamienicy. Nie mniej jednak wydaje siê, ¿e by³ nim raczej ten, którego zgon kronika datuje na rok 1648, zaznaczaj¹c przy tym, ¿e zakonnicy ¿yli z zapisanych przez niego sum i przychodz¹cego od nich czynszu.
Natomiast o Stanis³awie Korzbok Strykowskim zmar³ym w roku 1669, kronika nie
wspomina, choæ w tym okresie by³a prowadzona rzetelnie, i gdyby to on wywiadczy³ klasztorowi tak wielkie dobrodziejstwa, z pewnoci¹ fakt ten zosta³by odnotowany. Z kroniki dowiadujemy siê tak¿e, ¿e wy¿ej wymieniona Jadwiga Strykowska, szczególna dobrodziejka klasztoru, zmar³a w listopadzie 1662 roku100.
SWINARSCY. Barbara z Hersztopskich Swinarska, matka oficja³a poznañskiego Andrzeja, 14 grudnia 1652 roku ofiarowa³a klasztorowi 1000 florenów bez
¿adnych zobowi¹zañ mszalnych, prosz¹c jedynie, by ojcowie uczestniczyli w jej
pogrzebie i modlili siê za ni¹. Katarzyna z Sobockich Swinarska zmar³a 25 grudnia 1738, a 8 stycznia 1739 zosta³a pochowana w podziemiach kocio³a. Kronikarz zapisa³ o niej przy tej okazji: najhojniejsza nasza dobrodziejka [...] jej
cia³o z³o¿ono w grobie [...] przy ³zawych szlochach [...] wszystkich obecnych,
a najbardziej naszych zakonników, op³akuj¹cych sw¹ utracon¹ matkê. Z tej
samej rodziny pochodzi³ Karol Swinarski (zm. 1802), syn Piotra i Barbary, który
w roku 1755 wst¹pi³ w Poznaniu do karmelitów bosych i otrzyma³ imiê zakonne
Piotr Bonifacy od Ducha w.101
SZCZODROWSCY. Stanis³aw Szczodrowski, ¿onaty z El¿biet¹ ¯ychliñsk¹,
w roku 1653 da³ w swoim maj¹tku schronienie przed zaraz¹ dwom karmelitom
poznañskim102.
TOMICCY. Stanis³aw Tomicki (zm. 16 sierpnia 1666) na ³o¿u mierci ofiarowa³ klasztorowi 1000 florenów jako ja³mu¿nê na Msze. Zosta³ pochowany w kociele karmelitów bosych. Aleksander Tomicki, syn Stanis³awa, by³ jednym z tych
dobrodziejów, którzy finansowali wyposa¿enie nowego kocio³a. Teresa Tomicka,
prawdopodobnie córka Stanis³awa, póniej ¿ona Dobrogosta G¹tkowskiego, ofiarowa³a 500 florenów na srebrn¹ lampê do kaplicy Zwiastowania NMP w nowym
––––––––––––––

Kronika, s. 103.  Pocz¹tkowo nazwisko zmar³ej w 1662 Jadwigi  z powodu bardzo
nieczytelnego pisma kronikarza  zosta³o odczytane: Swikowska i w takiej formie zosta³o wydrukowane w Kronice. Podobn¹ lekcjê podaje B. J. W a n a t, Zakon, s. 209: wikowska. Dopiero kolejna próba odczytania z rêkopisu pozwoli³a stwierdziæ, ¿e jest to zapis: Strikowska (Strykowska).
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kociele. Z tej samej rodziny wywodzi³ siê W³adys³aw Albert Tomicki, syn Samuela i Anny Gos³awskiej, który wst¹pi³ do karmelitów bosych i by³ przeorem poznañskim w latach 1694-1699. Nosi³ imiê zakonne Karol Feliks od w. Teresy103.
TR¥MBCZYÑSCY. Stefan Tr¹mbczyñski zosta³ w roku 1666 okrelony jako
dobrodziej klasztoru104.
TWORZYAÑSCY. Jan Tworzyañski, w³aciciel dóbr Siedmiorogowo, zosta³
przez kronikarza nazwany dobroczyñc¹ klasztoru. W kwietniu 1721 roku zmar³
w jego dobrach przeor poznañskich karmelitów bosych, o. Barnaba od Wniebowziêcia NMP, który z³o¿y³ mu wizytê w drodze na kapitu³ê prowincjaln¹105.
WA£DOWSCY. Przedstawiciel tej rodziny, najpewniej Stanis³aw Wa³dowski,
skarbnik wschowski, na pocz¹tku roku 1755 z³o¿y³ znaczn¹ ja³mu¿nê na budowê
ostatniego skrzyd³a klasztoru106.
WITOS£AWSCY. Zofia Witos³awska, spe³niaj¹c wolê zmar³ego mê¿a, zapisa³a klasztorowi po 2 lipca 1644 roku sumê 3000 florenów na budowê nowego
kocio³a107.
W£OSINOWSCY. Feliks W³osinowski, za którego egzekwie dnia 24 listopada 1636 roku odprawiono w kociele karmelitów bosych, a pochowany zosta³
w kociele poznañskich dominikanów, kierowany szczególn¹ mi³oci¹ do naszego Zakonu, wyznaczy³ na rzecz naszego klasztoru znaczn¹ ja³mu¿nê, ale
klasztor otrzyma³ zaledwie jej po³owê108.
Powy¿sze zestawienie, zawieraj¹ce nazwiska 36 rodzin, z ca³¹ pewnoci¹ nie
obejmuje wszystkich dobroczyñców klasztoru pochodzenia szlacheckiego, co wynika choæby z przytoczonych ju¿ wyjanieñ na temat niesystematycznoci w prowadzeniu kroniki. Wydaje siê, ¿e do tego krêgu rodzin mo¿na by przy³¹czyæ choæby nazwiska wystêpuj¹ce w kronice w innym kontekcie, a wiêc nie z powodu
wiadczonego zakonnikom dobrodziejstwa, a np. z okazji sk³adanych w ich kociele wotów wdziêcznoci za otrzymane ³aski. Do takich nale¿eli m.in. Jan Jakub
Wejher, wojewoda che³miñski, nieznana z imienia Pierzchliñska, podkomorzyna
poznañska, Krzysztof ¯egocki, starosta babimojski, a tak¿e Naramowscy, Sierakowscy, Komorowscy, Smoguleccy109. Nazwiska innych z pewnoci¹ znaleæ
bêdzie mo¿na przy dalszych badaniach.
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O tym, ¿e szlachty wspomagaj¹cej poznañskich karmelitów bosych by³o
znacznie wiêcej, wiadcz¹ niektóre zapisy w samej kronice. Wynika z nich, ¿e
wobec czêsto pustej kasy klasztornej, aby uzyskaæ rodki, zw³aszcza na inwestycje budowlane, zakonnicy sami starali siê znaleæ dobrodziejów i wykorzystywali
ku temu ró¿ne okazje. W dwóch miejscach kronika mówi, ¿e ojcowie udali siê na
miejsce obrad szlachty i magnatów, aby prosiæ ich o wsparcie. W roku 1670 pod¹¿yli na sejmik redzki, gdzie zgromadzon¹ szlachtê poprosili o ja³mu¿nê na kontynuowanie budowy kocio³a. Dnia 3 sierpnia wrócili do klasztoru, przywo¿¹c asygnatê na 200 florenów110. Natomiast w maju 1755 roku o. Bernard od Wniebowziêcia NMP, przydany do pomocy kieruj¹cemu budow¹ nowego klasztoru o.
Romualdowi od w. Stefana, uda³ siê do Wschowy, gdzie obradowa³ senat Rzeczypospolitej. Nadzieje zakonników okaza³y siê p³onne. Kwestarz otrzyma³ niewielk¹ sumê od magnatów z Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego (zapewne dlatego, ¿e
klasztor poznañski nale¿a³ wtedy do prowincji litewskiej zakonu), a od dobroczyñców z Wielkopolski musia³ zadowoliæ siê jedynie obietnicami. Kronikarz nie bez
goryczy skwitowa³ efekt tej wyprawy: Gdzie siê rozsi¹dzie przepych wiatowy,
zakonne ubóstwo otrzyma niewiele, albo i nic111. S¹ te¿ w kronice i takie miejsca, gdzie zostaje odnotowana hojnoæ dobrodziejów, jednak kronikarz czyni to
tylko w sposób ogólny, nie podaj¹c konkretnych nazwisk. Tak czytamy pod rokiem 1730: W ci¹gu tego trzechlecia, dziêki szczególnej opiece w. N. O.
Józefa, jak równie¿ hojnoci dobrodziejów, znacznie post¹pi³y prace przy
budowie klasztoru112. Innym znowu razem (zapis z listopada 1754 roku) sam
dobroczyñca prosi³ o nieujawnianie jego nazwiska: Jeden z dobrodziejów ofiarowa³ hojn¹ ja³mu¿nê i da³ nadziejê wsparcia tak¿e w przysz³oci. Jego imiê
i godnoæ ze wzglêdu na jego usiln¹ probê, wynikaj¹c¹ z rzadkiej pokory
i skromnej oceny swej osoby, przemilcza³, jakkolwiek w historii generalnej
ca³ej Prowincji zostanie uczczony s³usznymi pochwa³ami na znak wiecznej
wdziêcznoci113.
Podsumowuj¹c, kr¹g dobrodziejów tutaj prezentowany, obejmuj¹cy przedstawicieli szlachty i magnatów, przy czym tych ostatnich by³a niewielka liczba114, by³
bardzo rozleg³y i z pewnoci¹ znacznie przewy¿sza³ pozosta³e grupy dobroczyñców klasztoru, o których bêdzie jeszcze mowa. Co wiêcej, rola tych warstw spo––––––––––––––
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³eczeñstwa w odniesieniu do poznañskich karmelitów bosych wzrasta jeszcze
bardziej i staje siê w sposób bezdyskusyjny dominuj¹ca, jeli przypomnimy, ¿e do
tej magnacko-szlacheckiej kategorii przynale¿¹ omówione uprzednio rodziny
Czarnkowskich i Konarzewskich.
Duchowni

Kolejn¹ kategoriê dobroczyñców stanowi¹ duchowni ró¿nego stopnia, i to
zarówno nale¿¹cy do kleru diecezjalnego, jak i zakonnicy. Grupa ta nie jest zbyt
liczna i obejmuje niemal wy³¹cznie osoby ¿yj¹ce w XVII wieku, natomiast
w XVIII stuleciu kronika wspomina tylko o jednym dobrodzieju z tego krêgu.
Na pocz¹tek nale¿y wymieniæ biskupów poznañskich jako ordynariuszy miejsca, gdzie znajdowa³ siê klasztor. Chronologicznie pierwszym by³ Andrzej z Bnina
Opaliñski (1575-1623), który w roku 1606 zosta³ ustanowiony koadiutorem bpa
Wawrzyñca Golickiego, a po jego rych³ej mierci obj¹³ biskupstwo poznañskie
w listopadzie 1607 i pozostawa³ na tym urzêdzie do mierci115. Przybywszy do Poznania, karmelici zgodnie z prawem kocielnym zwrócili siê do niego o zezwolenie
na za³o¿enie klasztoru. Biskup na fundacjê zezwoli³, nie zwa¿aj¹c na protesty
wnoszone przez klasztory ju¿ istniej¹ce w miecie. Dnia 9 czerwca 1619 roku
udzieli³ zezwolenia na sta³e przechowywanie Najwiêtszego Sakramentu w kaplicy zakonnej i osobicie umieci³ Sanctissimum w tabernakulum. Odnotowuj¹c jego
zgon, kronikarz powiêci³ mu wiele serdecznych s³ów, podkrelaj¹c, ¿e darzy³
nasz Zakon szczególn¹ ¿yczliwoci¹ i zezwoli³ na za³o¿enie klasztoru nie tylko
w Poznaniu, ale tak¿e w Warszawie116.
Znacznie wiêcej karmelici bosi zawdziêczali bpowi Wojciechowi Tolibowskiemu (zm. 1663), którego rz¹dy diecezj¹ przypad³y na lata wojny ze Szwecj¹ i trudny okres powojenny. Tolibowski by³ najpierw kanonikiem w³oc³awskim, a nastêpnie wst¹pi³ do zakonu premonstratensów. Jako norbertanin zosta³ w roku 1644
sufraganem p³ockim, a w 1655 otrzyma³ biskupstwo poznañskie po mierci bpa
Kazimierza Floriana Czartoryskiego. Sam bêd¹c zakonnikiem, okazywa³ wiele
¿yczliwoci zakonom, co znalaz³o szczególny wyraz w ufundowaniu klasztoru reformatów na ródce w Poznaniu117. Jego ¿yczliwoci dowiadczali tak¿e poznañscy karmelici bosi, którzy w tym czasie borykali siê z wieloma trudnociami,
zw³aszcza na odcinku budowy kocio³a, jak i w stosunkach z w³adzami miasta.
W obu tych dziedzinach Tolibowski wspomaga³ ich skutecznie. Aby przyspieszyæ
prace nad ukoñczeniem nowej wi¹tyni, w roku 1659 przekaza³ zakonnikom materia³ budowlany ze zboru kalwiñskiego w Skokach, który poleci³ rozebraæ, a na
––––––––––––––
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pokrycie kosztów zwi¹zanych z tym robót ofiarowa³ 200 florenów. W roku nastêpnym ponownie wspar³ finansowo klasztor, daj¹c 2000 florenów, a zakonnicy
w zamian za to przyjêli wieczyste zobowi¹zanie odprawiania w ka¿d¹ sobotê Mszy
o Niepokalanym Poczêciu NMP. Pieni¹dze zaraz zosta³y przeznaczone na budowê i wyposa¿enie kocio³a oraz na bie¿¹ce potrzeby klasztoru, przyjête za zobowi¹zanie mszalne karmelici wype³niali a¿ do kasaty konwentu118. Gdy koció³ by³
ju¿ na tyle ukoñczony, ¿e mo¿na w nim by³o odprawiaæ nabo¿eñstwa, karmelici
zajêli siê uporz¹dkowaniem i ogrodzeniem nale¿¹cych do nich gruntów. Przedtem
jednak konieczna by³a wymiana niektórych dzia³ek z miastem, aby grunty nale¿¹ce do klasztoru by³y jak najbardziej scalone. Karmelici napotkali tu na ogromne
trudnoci ze strony w³adz miejskich, sprawa przeci¹ga³a siê i przybiera³a formê
coraz bardziej zaostrzaj¹cego siê konfliktu. Ostatecznie dziêki zaanga¿owaniu siê
bpa Tolibowskiego rzecz zosta³a zakoñczona. Nie s¹ znane szczegó³y tej interwencji, wszak¿e we wspomnieniu powiêconym biskupowi po jego mierci kronikarz
zapisa³: Uwolni³ [klasztor] swoimi wyrokami od wielu trudnoci i k³opotów
z mieszczañstwem, a powiêceniem terenu cmentarzy przyczyni³ siê do zakoñczenia sporów i zamkn¹³ drogê do dalszych. Przy okazji wspomnianego tu
powiêcenia kocio³a i wszystkich gruntów klasztornych, które odby³o siê 20 maja
1663 roku, bp Tolibowski wyg³osi³ uroczyst¹ przemowê, miêdzy innymi przestrzegaj¹c i gro¿¹c kl¹tw¹ tym wszystkim, którzy omieliliby siê naruszyæ teren ogrodzony przez zakonników. Dwa miesi¹ce póniej biskup zmar³, a kronikarz powiêci³ mu obszerne wspomnienie119.
Trzecim wreszcie rz¹dc¹ diecezji poznañskiej, którego wspomina kronika, by³
bp Stanis³aw Józef Hozjusz (1674-1738), najpierw sufragan przemyski, nastêpnie
kolejno biskup inflancki i kamieniecki. Diecezj¹ poznañsk¹ kierowa³ od roku 1733
a¿ do mierci120. Po jego zgonie, który nast¹pi³ podczas sejmu walnego dnia 13
padziernika 1738 roku, kronikarz karmelitañski zaznaczy³, ¿e zakon dowiadcza³
od niego ¿yczliwoci i dobrodziejstw121.
Gdy chodzi o sufraganów poznañskich, to i oni sporadycznie pojawiaj¹ siê na
kartach kroniki, ale jedynie wtedy, gdy spe³niaj¹ u karmelitów funkcje biskupie.
Po³o¿enie kamienia wêgielnego pod koció³ czy powiêcenie kocio³a, z ca³¹ pewnoci¹ stanowi³o dla zakonników wielkie dobro. I tak powiêcenia pierwszej ich
siedziby na przedmieciu wiêtego Wojciecha dokona³ dnia 2 lipca 1618 roku bi––––––––––––––
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skup-nominat Kasper Hap (zm. 1619). On tak¿e 26 listopada 1618 roku powiêci³
nowo wzniesion¹, prowizoryczn¹ kaplicê i odprawi³ w niej pierwsz¹ Mszê, natomiast po omiu dniach przyby³ raz jeszcze i w kaplicy karmelitów udzieli³ wiernym
bierzmowania122. Kamieñ wêgielny pod now¹, murowan¹ wi¹tyniê powiêci³
w czasie okaza³ej uroczystoci dnia 15 lipca 1635 roku bp Jan z Zalesia Baykowski (zm. 1650)123. Ponadto wiadomo, ¿e bp Hieronim Wierzbowski konsekrowa³
nowy koció³ dnia 13 lipca 1687 roku124.
Do grona dobrodziejów i przyjació³ kronikarze zaliczyli dwóch arcybiskupów
gnienieñskich. Pierwszy z nich to abp Wawrzyniec Gembicki (1559-1624), którego kronika nazywa szczególnym promotorem naszego Zakonu i dobrodziejem
tutejszego klasztoru, dodaj¹c, ¿e hierarcha ten przyj¹³ szkaplerz z r¹k jednego
z karmelitów bosych. Zamierza³ równie¿ ufundowaæ zakonowi klasztor w £owiczu i bez w¹tpienia spe³ni³by tê obietnicê w³asnym kosztem i staraniem, gdyby mu by³o dane d³u¿sze ¿ycie125. Drugim by³ prymas Jan Wê¿yk (1575-1638),
który do koñca ¿ycia wiernie nosi³ szkaplerz karmelitañski, a tak¿e ¿ywi³ nabo¿eñstwo do w. Teresy od Jezusa, czemu da³ wyraz w swoim testamencie126.
W pierwszych latach swego istnienia klasztor wiele zawdziêcza³ dwom pra³atom kapitu³y gnienieñskiej. Piotr Gwiazdowski (zm. 1624), scholastyk gnienieñski i kanonik krakowski, obdarowa³ poznañskich karmelitów wieloma ja³mu¿nami,
ofiarowa³ do ozdoby kocio³a ponad dwadziecia kobierców tureckich oraz
w znacznym stopniu wzbogaci³ klasztorn¹ bibliotekê. By³ te¿ benefaktorem klasztoru krakowskiego, któremu podarowa³ swój ogród127. Drugim dobroczyñc¹ by³
Piotr Grochowicki (zm. 1631), archidiakon gnienieñski, który sk³ada³ liczne
i znaczne ja³mu¿ny, sprawi³ dla kocio³a srebrny wiecznik oraz podarowa³ obszerny zbiór dzie³ Ojców Kocio³a i inne cenne ksiêgi. Z jego funduszów w roku 1624
karmelici wybudowali w g³êbi swego ogrodu eremitarz, w którym poszczególni zakonnicy wiedli okresowo ¿ycie pustelnicze128.
W po³owie XVII wieku kronika odnotowuje imiona dwóch kap³anów, którzy
wspierali klasztor ofiarami pieniê¿nymi. Wojciech ze ¯nina (zm. 1653), wikariusz
k³ecki, ofiarowa³ najpierw 2000 florenów na czynsz wieczysty, a tu¿ przed mierci¹ przys³a³ do klasztoru 1200 florenów, prosz¹c o odprawienie Mszy w. Ojcowie
wziêli udzia³ w jego pogrzebie w K³ecku129. Jeszcze bardziej zwi¹za³ siê z klasztorem Jan D¹browiusz, kapelan fundacji jastrzêbskiej w Dubinie. Jego kontakty
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z karmelitami poznañskimi datuj¹ siê od roku 1658, kiedy przeje¿d¿aj¹c do opactwa cysterek w Owiñskach, ogl¹da³ mury wznoszonego kocio³a i wyrazi³ gotowoæ ofiarowania, pod pewnymi warunkami, kilku tysiêcy florenów na kontynuacjê budowy. Faktycznie, odt¹d wspiera³ zakonników, przekazuj¹c oko³o 2000 florenów, które zosta³y przeznaczone zarówno na wyposa¿enie kocio³a (okna, o³tarz,
ambona, ³awki, zakrystia), jak i na wikt i odzienie dla zgromadzenia. Zmar³ 29 padziernika 1663 roku130.
Konstanty Rokossowski, prepozyt pniewski, zapisa³ w testamencie na rzecz
karmelitów sumê dziesiêciu tysiêcy florenów polskich na swych dobrach dziedzicznych Piotrowo. Spadkobierca prepozyta, Wojciech Rokossowski, starosta bachtyñski, pocz¹tkowo uchyli³ siê od wyp³aty klasztorowi zapisanej sumy, póniej jednak obieca³ przekazaæ jej po³owê. Kronikarz odnotowa³ pod dat¹ 10 marca 1745
roku, ¿e dowiedziawszy siê o tym, zgromadzenie nie tyle chêtnie, co z uszanowania, poprzez akt kapitulny wyrazi³o zgodê. Równoczenie klasztor przyj¹³
na siebie obligacjê odprawienia piêciu tysiêcy Mszy w.131
Przechodz¹c do rodowiska zakonnego, nale¿y stwierdziæ, ¿e pochodz¹ce
z innych klasztorów wsparcie stanowi³o nieocenion¹ pomoc dla poznañskich karmelitów bosych i okazywane by³o od pierwszych lat istnienia ich klasztoru. Ostatni zapis kroniki na ten temat pochodzi z roku 1669, co nie wiadczy, ¿e i póniej
takich dobrodziejstw nie by³o. Klasztor wspierany by³ niemal wy³¹cznie przez
opactwa zakonów mniszych z terenu Wielkopolski. Na pierwszym miejscu nale¿y
wymieniæ Andrzeja Gembickiego (zm. 1654), opata kanoników regularnych
w Trzemesznie. Pochodzi³ z wielkopolskiej rodziny Gembickich, która wyda³a
w tym okresie kilku biskupów. Stryjem Andrzeja by³ wspomniany wy¿ej prymas
Wawrzyniec Gembicki, natomiast braæmi Jan (zm. 1675), biskup kujawsko-pomorski, oraz Piotr (1585-1657), biskup krakowski. Andrzej Gembicki od 1621 roku by³
opatem trzemeszeñskim, a od 1628 tak¿e biskupem sufraganem gnienieñskim, po
czym w roku 1638 zosta³ przeniesiony na biskupstwo ³uckie. Pochowany zosta³
w kociele karmelitów w Krakowie u w. Micha³a132. W roku 1626 karmelitañski
kronikarz napisa³ o nim: Wraz z zakonnikami swego klasztoru niemal od pocz¹tku naszej fundacji okazywa³ nam i a¿ po dzi okazuje szczególn¹ ¿yczliwoæ, wywiadczaj¹c naszemu klasztorowi liczne dobrodziejstwa. I tak
w roku 1624 przed wybuchem zarazy pos³a³ karmelitom wielk¹ iloæ pszenicy,
w 1626 roku przygotowa³ w dobrach swego opactwa mieszkanie dla nich i rodki
konieczne do utrzymania. Podobnie by³o podczas epidemii roku 1629, kiedy przeor wraz z omioma wspó³braæmi schroni³ siê w Szyd³owie, dobrach opata trzeme––––––––––––––
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szeñskiego. Udzieli³ on tak¿e gociny przeorowi i piêciu zakonnikom podczas zarazy trwaj¹cej od kwietnia 1630 do stycznia 1631 roku. Ostatnia wiadomoæ
o pobycie karmelitów w dobrach opactwa trzemeszeñskiego pochodzi z roku
1639133. Na równi z opatem z Trzemeszna, kronika podnosi zas³ugi Jana Grochowickiego (zm. 1658), opata cystersów w W¹growcu. By³ on bratem wspomnianego wczeniej archidiakona gnienieñskiego Piotra Grochowickiego. Opat Grochowicki równie¿ wspiera³ ja³mu¿nami, zw³aszcza w pszenicy, przyby³ych do Poznania karmelitów bosych, oczekuj¹c w zamian szczególnej ich modlitwy134. Trzeci wreszcie opat to Jan Madaliñski (zm. 1644), stoj¹cy na czele opactwa cystersów w L¹dzie, który swoj¹ karierê kocieln¹ zakoñczy³ jako biskup sufragan
gnienieñski. O nim z kolei kronika poznañska wspomina, ¿e podczas zarazy, jaka
szerzy³a siê w roku 1630, przyj¹³ kilku karmelitów do swojej wsi Koszuty. Kontakty miêdzy obu klasztorami musia³y siê utrzymywaæ d³u¿ej, gdy¿ pod rokiem
1636 kronikarz zapisa³, i¿ ciê¿ko chory opat l¹dzki Jan Madaliñski powróci³ do
zdrowia, gdy poznañscy karmelici bosi pos³ali mu relikwie w. Teresy135.
Ciekaw¹ inicjatywê podjêli karmelici, udaj¹c siê jesieni¹ 1669 roku do kilku
opactw cysterskich w Wielkopolsce z prob¹, by tamtejsi mnisi zechcieli odprawiæ pewn¹ iloæ Mszy w. na intencjê klasztoru poznañskiego. Kronika nie wyjania szczegó³ów tego przedsiêwziêcia okrelonego jako zbieranie duchowej ja³mu¿ny, mo¿na jednak przypuszczaæ, ¿e chodzi³o tu o przejêcie przez cystersów
jakiej czêci obligacji mszalnych, przy czym ofiary z³o¿one z tego tytu³u mia³yby
pozostaæ do dyspozycji karmelitów. Wyprawa okaza³a siê owocna, gdy¿ odwiedzone opactwa w Parady¿u, Bledzewie, Obrze i Przemêcie wyrazi³y gotowoæ
odprawienia ³¹cznie 622 Mszy136.
Zakony ¿ebrz¹ce reprezentuje w krêgu dobrodziejów o. Wojciech Zawada,
franciszkanin konwentualny, który jako gwardian klasztoru poznañskiego zawsze
okazywa³ ¿yczliwoæ karmelitom, szczególnie jednak w czasie zarazy w roku
1662. Pozostaj¹cym w klasztorze karmelitom bosym przynosi³ chleb, ryby i wiece, jakie pozyska³ na kwecie od mieszczan. Kronikarz nazwa³ go najlepszym
naszym przyjacielem137. Podczas tej samej zarazy z pomoc¹ karmelitom pospieszyli tak¿e reformaci, przysy³aj¹c jeden wielki kosz chleba138.
Widaæ zatem, ¿e kr¹g dobrodziejów duchownych nie by³ zbyt liczny i zasadniczo ogranicza siê do XVII wieku. Sporód biskupów najbardziej przys³u¿y³ siê
klasztorowi Wojciech Tolibowski, który skutecznie dopomaga³ u¿ywaj¹c swego
––––––––––––––
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biskupiego autorytetu oraz wspieraj¹c finansowo. Du¿¹ ¿yczliwoæ i pomoc okazywali pra³aci Piotr Gwiazdowski i Piotr Grochowicki oraz ksiê¿a Wojciech ze
¯nina i Jan D¹browiusz. Natomiast ze rodowiska zakonnego wsparcie okazywa³y prawie wy³¹cznie opactwa cysterskie z terenu Wielkopolski oraz opactwo kanoników regularnych w Trzemesznie. Ogólnie rzecz bior¹c, pomoc ze strony duchownych by³a znaczna, co wynika³o z ich pozycji maj¹tkowej, i w pewnej mierze
jest porównywalna z tym, czego klasztor dowiadcza³ od dobrodziejów z krêgu
szlachty i magnatów.
Mieszczanie

W oparciu o lekturê kroniki mo¿na by s¹dziæ, ¿e relacje karmelitów z mieszczanami nie uk³ada³y siê zbyt pomylnie. Najpierw bowiem sprzeciwiali siê osiedleniu karmelitów w Poznaniu, a póniej zaistnia³ d³ugotrwa³y i ostry konflikt odnonie do gruntów klasztornych. Trzeba tu jednak uciliæ, ¿e sprawy te rozgrywa³y siê miêdzy klasztorem a zarz¹dem miejskim, który w tej konfrontacji wystêpowa³ jako obroñca interesów miasta. Ka¿da bowiem fundacja klasztoru w sposób nieuchronny powodowa³a, ¿e kolejne grunty do miasta nale¿¹ce wychodzi³y
spod jego jurysdykcji i jako nale¿¹ce do Kocio³a stawa³y siê wolne od wszelkich
ciê¿arów na rzecz w³adzy wieckiej139. Konflikty na tym tle powstawa³y w ró¿nych miastach Rzeczypospolitej, a w samym Poznaniu widaæ je równie¿ na przyk³adzie fundacji franciszkanów konwentualnych i karmelitanek bosych. Nie znaczy to jednak, ¿e ogó³ mieszkañców miasta odnosi³ siê do karmelitów nieprzychylnie. Bywa³o nawet tak, ¿e rajcy zdecydowanie broni¹cy interesów swego grodu,
sk¹din¹d byli zaprzyjanieni z karmelitami, có¿ dopiero powiedzieæ o mieszczanach, którzy w zarz¹dzie nie uczestniczyli.
Mimo to jednak nie znajdujemy w kronice zbyt wielu nazwisk mieszczan poznañskich, którzy zas³u¿yli na miano dobrodziejów klasztoru, a w ka¿dym razie
liczba ich nie dorównuje szlachcie. Wród pierwszych dobroczyñców klasztoru
kronika wymienia ma³¿onków Melchiora i Emerencjannê Ba³uskich. Co do ich
mieszczañskiej kondycji nie ma wprawdzie zupe³nej pewnoci, ale te¿ nie ma ¿adnego dowodu przynale¿noci do stanu szlacheckiego. Oboje zostali pochowani
w pierwotnym, drewnianym kociele karmelitów, a w roku 1664 przeniesiono ich
szcz¹tki do nowego kocio³a. Portrety Ba³uskich wisia³y w eremitarzu wybudowanym w klasztornym ogrodzie140. Poza tym z okresu sprzed okupacji szwedzkiej
dysponujemy nazwiskami jedynie czterech osób. I tak w roku 1623 ¿ona niejakie––––––––––––––
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go Ratayskiego, która wyzdrowia³a z ciê¿kiej choroby za przyczyn¹ w. Teresy,
z³o¿y³a klasztorowi hojn¹ ja³mu¿nê141. W 1637 roku mieszczanin poznañski Zêbowski podarowa³ karmelitom wóz i konia, a ubogi wonica z Kundorfu, zwany Salwia, wóz i dwa konie142. Obywatel poznañski Modzelowski, starszy wozaków,
a przy tym cz³owiek bardzo bogaty, którego ojcowie odwiedzali w czasie choroby,
zapisa³ klasztorowi w testamencie 400 florenów143.
Lata szwedzkiego potopu przynosz¹ bardzo interesuj¹c¹ informacjê, ¿e mianowicie w bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znaleli siê wówczas zakonnicy karmelitañscy, przychodzi³ im z pomoc¹ Jakub Ferguson, Szkot, mieszczanin poznañski, wyznania kalwiñskiego. Przede wszystkim broni³ ich przed szykanami ze strony ¿o³nierzy oraz wykupi³ od Szwedów co cenniejsze zrabowane przez nich
z klasztoru sprzêty liturgiczne, szafy z zakrystii, sto³y z refektarza itp. Zapobieg³
tak¿e zburzeniu eremitarza, który póniej po spaleniu drewnianego kocio³a i klasztoru s³u¿y³ zakonnikom za miejsce sprawowania nabo¿eñstw i jako mieszkanie.
Gdy po jakim czasie zakonnicy z wszystkich klasztorów Poznania zostali wypêdzeni, Ferguson wyjedna³ u szwedzkiego komendanta miasta, ¿e karmelici bosi
mogli powróciæ do ruin swojej siedziby144. Ponownie spieszy³ z pomoc¹ zakonnikom podczas zarazy w roku 1662. Zarówno on, jak i inni dysydenci przynosili do
klasztoru lekarstwa, wino, olej i ryby, niejako rywalizuj¹c z katolikami. Kronika
wymienia tak¿e innych, którzy wówczas ratowali karmelitów. Byli to m.in. Edward
Hebron, kupiec poznañski pochodzenia szkockiego, wraz z ¿on¹ Ann¹ Winklerówn¹ oraz jej siostr¹, a tak¿e Miko³aj Erazm Szwertman, burmistrz miasta. Codziennie te¿ odwiedza³ zakonników Kasper Liberius, który przez 30 lat by³ ich medykiem domowym145.
Z póniejszych lat wzmianek o mieszczañskich dobrodziejach ju¿ prawie nie
ma. Kronika wspomina jeszcze tylko w roku 1669 Mariannê Tinktorowiczównê
jako dobrodziejkê zakrystii146, ok. 1718 zgon mieszkaj¹cego na przedmieciu wiêtego Wojciecha s³awetnego Wojciecha Potarzyckiego, który przekaza³ 40 imperia³ów na przyozdobienie cyborium Najwiêtszego Sakramentu147 oraz Jana Franciszka Barszczewskiego, notariusza miasta, którego szecioletnia córka 6 marca
1738 roku zosta³a pochowana w krypcie kocio³a. Sk¹din¹d wiadomo, ¿e pe³ni³ on
––––––––––––––
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funkcjê prefekta bractwa w. Józefa, jakie przy swoim kociele prowadzili karmelici bosi148.
Jak zatem zosta³o powiedziane, liczba odnotowanych przez kronikarzy dobrodziejów ze rodowiska mieszczañskiego miasta Poznania by³a niewielka. W znacznym stopniu mo¿na taki stan rzeczy wyt³umaczyæ sytuacj¹ gospodarcz¹ w rozpatrywanym tutaj okresie, uwarunkowan¹ wypadkami politycznymi, a wiêc zw³aszcza drug¹ i trzeci¹ wojn¹ szwedzk¹, które dokona³y niebywa³ego spustoszenia
miasta tak pod wzglêdem liczby ludnoci, jak i potencja³u gospodarczego. Odbudowa ze zniszczeñ wojennych w obu przypadkach trwa³a d³ugo i dopiero oko³o
po³owy XVIII wieku mo¿na mówiæ o ponownym intensywnym rozwoju materialnym. Nie mog³o to oczywicie pozostaæ bez wp³ywu na ofiarnoæ mieszkañców
na cele kocielno-religijne. Niezale¿nie od tego rodzaju uwarunkowañ nale¿y
wzi¹æ pod uwagê, ¿e mieszczanie poznañscy mieli od dawna i znacznie bli¿ej, bo
w obrêbie murów miejskich, swoj¹ parafialn¹ wi¹tyniê, któr¹ by³a kolegiata w.
Marii Magdaleny. Z tym monumentalnym i bogato wyposa¿onym kocio³em zwi¹zane by³y od pokoleñ mieszczañskie, w tym patrycjuszowskie, rodziny Poznania.
Ponadto, gdy przybyli karmelici bosi, w miecie lub na przedmieciach istnia³y ju¿
klasztory dominikanów, karmelitów trzewiczkowych, bernardynów i jezuitów,
a ponadto dominikanek, bernardynek i benedyktynek. Orodki te w mniejszym lub
wiêkszym stopniu przyci¹ga³y mieszkañców miasta, którzy brali udzia³ w nabo¿eñstwach, zrzeszali siê w przyklasztornych bractwach, wspierali zakonne wspólnoty
ja³mu¿n¹ i szukali w ich kocio³ach miejsc wiecznego spoczynku. Zdobycie przez
karmelitów bosych takiej samej pozycji z oczywistych wzglêdów wymaga³o zatem czasu i cierpliwoci. Nale¿y te¿ wzi¹æ pod uwagê, ¿e klasztor powsta³ na
przedmieciu, w najbli¿szym s¹siedztwie kocio³a parafialnego p.w. w. Wojciecha oraz w niezbyt wielkiej odleg³oci od innych klasztorów, zw³aszcza dominikanów. W pierwszym zatem rzêdzie karmelici bosi mogli liczyæ na nawi¹zanie wiêzi
religijnych z mieszkañcami przedmiecia wiêtego Wojciecha, z czasem jednak
i oni zaistnieli w wiadomoci ogó³u mieszkañców miasta, a karmelitañska wi¹tynia przyci¹ga³a coraz wiêcej wiernych. Elementami, które to umo¿liwia³y by³y
prowadzone przez nich nabo¿eñstwa i g³oszone kazania, kult w. Józefa i w.
Teresy, nabo¿eñstwo szkaplerzne, a tak¿e pos³ugiwanie chorym i umieraj¹cym
w miecie podczas zarazy i, jak siê wydaje, wytrwa³a pos³uga sakramentalna
w konfesjonale. Jest oczywiste, ¿e do kocio³a karmelitów bosych przychodzili
mieszczanie i mieszkañcy poznañskich przedmieæ i to oni w³anie sk³adali przy
tej okazji ofiary, z których w jakiej czêci utrzymywa³ siê klasztor. Jednak o tym
w kronice zazwyczaj siê nie pisze.
––––––––––––––
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Inni dobrodzieje

KRÓL. Kronika odnotowuje tylko jeden przypadek ³aski królewskiej wywiadczonej klasztorowi. Przebywaj¹c w Poznaniu w roku 1657, król Jan Kazimierz
obejrzawszy nieukoñczony nowy koció³, mury wzniesione do po³owy, bez dachu i odpowiedniej fasady, udzieli³ karmelitom zezwolenia na wyciêcie drzew
w lesie mosiñskim na pokrycie dachem murów. Jeden z póniejszych kronikarzy
dopisa³ na marginesie: Król ¿a³uje spalenia od Szwedów, nic nie daje. Rzeczywicie, zezwolenie nie na wiele siê zda³o, gdy¿ zarz¹dca lasu nie zezwoli³ na wycinkê. Król wprawdzie wystawi³ kolejne pismo, ale ojcowie zrezygnowali z jego
egzekwowania, aby nie naraziæ siê na dalsze k³opoty149. Ponadto wiadomo, ¿e
w roku 1650 Jan Kazimierz udzieli³ klasztorowi przywileju wolnego po³owu ryb
w Warcie150.
POSE£ PERSKI. Na prze³omie 1623 i 1624 roku w klasztorze goci³ przez
kilka tygodni Gabriel Shirley, pose³ szacha perskiego Abbasa I Wielkiego. Ofiarowa³ pieni¹dze na wykonanie welonu do nakrywania kielicha mszalnego oraz podarowa³ welon perskiej roboty dla ozdoby Najwiêtszego Sakramentu151.
WIENIACY. W roku 1641 dwoje mieszkañców podpoznañskiej wsi Suchylas, Tomasz i Regina, trudni¹cy siê prowadzeniem karczmy, ofiarowali z pracy
r¹k i z potu swego oblicza ja³mu¿nê w wysokoci 100 florenów, powodowani
nabo¿eñstwem do w. Józefa. Kronikarz przy tej okazji sparafrazowa³ s³owa
Ewangelii: Bogaci cierpi¹ niedostatek i odczuwaj¹ pragnienie, ubogim za
g³osi siê Ewangeliê i ze swego ubóstwa czyni¹ Pana swoim d³u¿nikiem. Trzynacie lat póniej, byæ mo¿e ten sam karczmarz Tomasz z Suchegolasu ofiarowa³
na budowê kocio³a 100 florenów152. Z kolei mieszkaj¹cy, a nastêpnie zmar³y
w klasztorze wieniak imieniem Jakub z nieznanej wsi Schielda najpierw ofiarowa³
zakonnikom 1400 florenów bez ¿adnych zobowi¹zañ mszalnych, a umieraj¹c z³o¿y³
w darze 300 dalszych florenów. Zakonnicy pochowali go w swoim kociele153.
UBODZY. Na kartach kroniki znaleæ mo¿na jedyne w swoim rodzaju wiadectwa ofiarnoci ludzi ubogich. I tak 25 sierpnia 1670 roku biedna niewiasta ofiarowa³a na budowê kocio³a piêæ florenów, a pod dat¹ 8 wrzenia 1697 odnotowano, ¿e jaki staruszek ofiarowa³ 150 florenów na wikt dla zakonników154. Jednak
najciekawsza jest historia o pewnym nie tylko uczciwym, ale i honorowym ¿ebraku, który sta³ siê dobrodziejem klasztoru. Zbiera³ on ja³mu¿ny w pobli¿u kocio³a
dominikanów i w zwi¹zku z tym poczuwa³ siê do obowi¹zku, by temu w³anie
––––––––––––––
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150
151
152
153
154

Tam¿e, s. 83-84.
J. £ u k a s z e w i c z, Opis, t. 1, s. 178.
Kronika, s. 15, 16.
Tam¿e, s. 61, 71.
Tam¿e, s. 97, 123.
Tam¿e, s. 157, 175.
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zakonowi wywiadczyæ z u¿ebranych pieniêdzy jakie dobrodziejstwo. Jednak po
nadprzyrodzonej interwencji zdecydowa³ siê obdarowaæ karmelitów bosych. Najpierw z³o¿y³ w darze 100 florenów na ornat z jedwabiu, kolejne 100 florenów na
sukno na habity dla zakonników, a wreszcie 300 florenów na budowê wielkiego
o³tarza. Zdumiony i zachwycony kronikarz nie waha³ siê zastosowaæ porównania
do czasów biblijnych: Podziwu godny jest [Bóg] w swoich dzie³ach, a mi³osierdzie Jego jest bez miary. Albowiem jak w Starym Testamencie zechcia³ ¿ywiæ
i utrzymywaæ rêk¹ jednej ubogiej wdowy sareptañskiej wodza i ojca naszego Zakonu, w. Eliasza, tak i w obecnych czasach podobnie raczy³ post¹piæ
ze s³ugami swoimi155.
Zakoñczenie

Klasztor karmelitów bosych w Poznaniu powsta³ w okresie potrydenckiego
odrodzenia Kocio³a katolickiego jako jedna z bardzo licznych fundacji zakonnych,
powsta³ych na ziemiach Rzeczypospolitej w pierwszej po³owie XVII wieku. Kronika pisana przez zakonników, bêd¹ca jednym z nielicznych do dzi zachowanych
róde³ do poznania dziejów klasztoru, pozwala ustaliæ zasadniczy kr¹g osób, które
przez swoje dobroczynne dzie³a umo¿liwia³y powstanie i istnienie tego orodka
¿ycia zakonnego. Pomimo braku ci¹g³oci zapisów i innych niedostatków tekstu 
co powoduje, ¿e nie mo¿na mówiæ o kompletnoci informacji  s¹ one nie tylko
wiarygodne, ale wydaje siê, i¿ tak¿e na tyle reprezentatywne, ¿e mog¹ stanowiæ
podstawê badañ w zakresie tego i innych zagadnieñ.
Klasztor powsta³ z inspiracji i zaanga¿owania Adama Sêdziwoja i Katarzyny
Czarnkowskich. W pierwszym okresie istnienia konwent dowiadcza³ od nich,
a tak¿e innych cz³onków tego magnackiego rodu, dobrodziejstw materialnych oraz
wsparcia w ró¿nych trudnych sytuacjach. Zasadniczo jednak Czarnkowscy nie byli
fundatorami w tym sensie, jak to mia³o miejsce w przypadku licznych klasztornych fundacji magnackich, a nawet wielu szlacheckich, zw³aszcza na wschodnich
terenach kraju.
Sporód wielu przedstawicieli szlachty, którzy wspierali karmelitów bosych
w Poznaniu, na oddzielne wymienienie zas³uguje Wojciech Konarzewski. Przez
swoje ja³mu¿ny sk³adane na przestrzeni ponad dwudziestu lat w znacznej mierze
umo¿liwi³ wybudowanie murowanego kocio³a, a przy tym stara³ siê zaradzaæ bie¿¹cym potrzebom zakonników. W lad za nim pospieszyli niektórzy inni cz³onkowie tej rodziny.
Przeprowadzone badania pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e najwiêcej dobrodziejów
klasztoru przynale¿a³o do rodzin szlacheckich wzglêdnie magnackich, przy czym
––––––––––––––
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Tam¿e, s. 20-22.
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tych ostatnich nie by³o zbyt wielu. Uzasadnienia takiego stanu rzeczy mo¿na dopatrywaæ siê przede wszystkim w pozycji maj¹tkowej tych rodzin, ich przywi¹zaniu do Kocio³a, trosce o wieczne zbawienie i chêci zapewnienia sobie pomocy
duchowej przez modlitwy zakonników, a niekiedy te¿ miejsca pochówku w klasztornym kociele.
Kolejn¹ grupê dobroczyñców stanowi¹ osoby duchowne, choæ pod wzglêdem
liczebnoci znacznie ustêpuj¹ benefaktorom z poprzedniej grupy. Duchowni ci,
zw³aszcza nale¿¹cy do kleru wy¿szego, pochodzili z rodzin szlacheckich wzglêdnie magnackich. Najwiêksze zas³ugi dla klasztoru po³o¿yli biskup poznañski Wojciech Tolibowski, kilku pra³atów i duchownych ni¿szej rangi (m.in. kapelan oraz
wikariusz), a ze rodowiska zakonnego opaci cysterscy z W¹growca i L¹du oraz
opat kanoników regularnych z Trzemeszna.
Inaczej ma siê rzecz z mieszczanami, którzy w charakterze dobroczyñców
odnotowani s¹ stosunkowo rzadko, a ich ja³mu¿ny w ¿aden sposób nie dorównuj¹
ofiarnoci szlachty. Taki stan rzeczy przynajmniej po czêci mo¿na t³umaczyæ
gospodarcz¹ kondycj¹ miasta jak równie¿ przywi¹zaniem jego mieszkañców do
kocio³a parafialnego oraz doæ licznych zakonów od dawna obecnych w Poznaniu. Nie mo¿na jednak pomin¹æ ich udzia³u w utrzymaniu klasztoru i budowie kocio³a poprzez ofiary zapewne licznie sk³adane przy okazji udzia³u w nabo¿eñstwach sprawowanych w klasztornej wi¹tyni. Ponadto zas³uguje na podkrelenie, ¿e wród osób wiadcz¹cych pomoc karmelitom byli mieszczanie wyznania
kalwiñskiego. Odnotowane s¹ tak¿e sporadyczne przypadki ja³mu¿n sk³adanych
przez ludzi ubogich, a mo¿na przypuszczaæ, ¿e by³o ich w rzeczywistoci znacznie
wiêcej.
W wietle niniejszego artyku³u klasztor poznañskich karmelitów bosych jawi
siê jako zbiorowa fundacja szlachecko-magnacka, z pewnym udzia³em innych
warstw ówczesnego spo³eczeñstwa Wielkopolski. Jest to widoczne zarówno gdy
chodzi o proces fundacyjny, pocz¹wszy od przybycia zakonników a¿ do ukoñczenia budowy murowanego kocio³a i klasztoru, jak i o zapewnienie utrzymania zgromadzenia zakonnego. Rola szlachty i przedstawicieli rodów magnackich jest w tym
wzglêdzie dominuj¹ca i z jednej strony wiadczy o ich religijnoci i zaanga¿owaniu
w ¿ycie Kocio³a, z drugiej za wskazuje na stopieñ recepcji duchowoci i duszpasterskiej pos³ugi karmelitów bosych w tych w³anie warstwach spo³eczeñstwa.
Na koniec warto zasygnalizowaæ postulat dokonania dalszych badañ tego zagadnienia w oparciu o inne zachowane materia³y ród³owe, które wydobyty z kroniki obraz dobrodziejów klasztoru karmelitów bosych w Poznaniu z pewnoci¹
pozwol¹ jeszcze uzupe³niæ.
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ANZELM WEISS

Filadelfia wielkopolskiego duchowieñstwa diecezjalnego
z roku 1777
Duchowieñstwo katolickie, zw³aszcza diecezjalne, pozostawa³o bardzo d³ugo
grup¹ spo³eczno-zawodow¹, stosunkowo najmniej rozpoznawan¹ przez historyków. Korzystna w tym wzglêdzie zmiana nast¹pi³a dopiero w ostatnich dziesiêcioleciach. Zapocz¹tkowa³y j¹ badania naukowców zwi¹zane z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Wypada wymieniæ pracowników prowadz¹cych badania
w Instytucie Geografii Historycznej Kocio³a w Polsce1, a tak¿e w Instytucie Historii Kocio³a na Wydziale Teologii2. W tym ostatnim orodku, pod kierunkiem
ks. prof. dr hab. Zygmunta Zieliñskiego, powsta³o kilka nowatorskich prac doktorskich powiêconych duchowieñstwu diecezjalnemu okresu miêdzywojennego3.
Powy¿sz¹ problematykê kontynuuj¹ absolwenci KUL w orodkach: krakowskim4,
kieleckim5, olsztyñskim6. Równie¿ w innych centrach naukowych podejmowane
s¹ studia nad duchowieñstwem7. Nie jest moim zadaniem szczegó³owe omawianie odnonej bibliografii.
––––––––––––––

J. K ³ o c z o w s k i. Instytut Geografii Historycznej Kocio³a w Polsce. Encyklopedia
Katolicka (cyt. EK). T. 7. Lublin 1997 kol. 294-295.
2
J. W a l k u s z. Instytut Historii Kocio³a KUL. Tam¿e kol. 295-296.
3
Jedn¹ z pierwszych jest rozprawa Jana W a l k u s z a, pt. Duchowieñstwo katolickie diecezji
che³miñskiej. 1918-1939. Pelplin 1992.
4
Zw³aszcza ks. prof. Jan Kracik. Jego najciekawsza rozprawa na ten temat nosi tytu³: Vix
Venerabilis. Z dziejów spo³ecznych ni¿szego kleru parafialnego w archidiakonacie krakowskim
w XVII-XVIII wieku. Kraków 1982 (cyt. K r a c i k. Vix venerabilis).
5
Zw³aszcza ks. prof. Daniel Olszewski.
6
Np. A. K o p i c z k o. Duchowieñstwo katolickie diecezji warmiñskiej w latach 1525-1821.
Cz. 1-2. Olsztyn 2000.
7
Zob. np. prace A. B a c i ñ s k i e g o, J. B o r z y s z k o w s k i e g o czy L. B y s t r z y c k i e g o (Duchowieñstwo polskie Kocio³a Rzymsko-katolickiego w Wielkopolsce w latach 18151918. Koszalin 1986).
1
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Wydaje siê jednak, ¿e badaczy omawianego problemu tak dla czasów nowo¿ytnych, jak i staropolskich limituj¹ mo¿liwoci korzystania z dokumentacji ród³owej. Ci ostatni s¹ w gorszej sytuacji. Ich bowiem baza archiwalna jest nie tylko
ubo¿sza ale i zinstytucjonalizowana. Obraz duchowieñstwa okresu staropolskiego
kreli siê zazwyczaj na podstawie informacji wydobytych z akt wizytacyjnych lub
ustaw synodalnych. Te ostatnie s¹ ród³ami normatywnymi; maj¹ zatem kreowaæ
rzeczywistoæ a nie j¹ rejestrowaæ. Wizytacje s¹ dokumentami o nieoszacowanej
wartoci dla historyków ró¿nej specjalnoci, w tym badaczy problematyki duchowieñstwa. Doskonale nadaj¹ siê do konstruowania statystyk przekrojowych, stanu personalnego, itd. Pozwalaj¹ odtworzyæ struktury spo³eczne duchowieñstwa,
tj. liczebnoæ i pochodzenie terytorialne oraz stanowe (rekrutacje duchowieñstwa),
wykszta³cenie i drogi karier kocielnych, moralnoæ, uposa¿enie8.
Niestety wizytacje, podobnie jak i inne ród³a epoki staropolskiej, np. akta biskupie, s¹dowe czy konsystorskie, nie przynosz¹ informacji dotycz¹cych ¿ycia
wewnêtrznego duchownych. Ich mylenia o sobie jako chrzecijanach maj¹cych
osi¹gn¹æ wieczne zbawienie w niebie. Kap³ani bowiem maj¹ byæ nie tylko g³osicielami S³owa, ale maj¹ tym S³owem ¿yæ oraz potwierdzaæ wiarê i wiernoæ S³owu osobistym przyk³adem.
Zachowa³o siê bardzo ma³o informacji na temat troski kap³anów o swoje ¿ycie w wymiarze eschatologicznym. Te, nieliczne ród³a, którymi dysponujemy zas³uguj¹ na bli¿sze poznanie.
Wychodz¹c z powy¿szych za³o¿eñ, pragnê udostêpniæ tekst ksi¹¿eczki dokumentuj¹cej powo³anie zwi¹zku filadelficznego ksiê¿y wielkopolskiej czêci diecezji
poznañskiej wraz z nazwiskami kap³anów doñ nale¿¹cymi.
I. Wprowadzenie
1. Wyjanienie pojêæ i terminów

Termin filadelfia pochodzi od greckiego rzeczownika philadelphia  u¿ywanego na okrelenie mi³oci wzajemnej miêdzy braæmi, czy szerzej miêdzy rodzeñstwem, w rodzinie. U chrzecijan sta³ siê synonimem mi³oci jak¹ powinni siê
obdarzaæ nawzajem bracia9, wyznawcy wiary w Jezusa Chrystusa i z³¹czeni
z Nim w jedno, poprzez Chrzest i Eucharystiê10. Najpowszechniejszym wyrazem
chrzecijañskiej mi³oci by³a modlitwa. Przyk³ad modlitwy za uczniów zostawi³
––––––––––––––

Przyk³adem takiego opracowania jest praca S. O l c z a k a. Duchowieñstwo parafialne
diecezji poznañskiej w koñcu XVI i w pierwszej po³owie XVII wieku. Lublin 1990.
99
Zob. Rz. 12, 10; 1 Tes 4, 9-11; Hbr 18, 1; 1 P 1, 22; 2 P 1, 7.
10
Zob. 1 Kor 10, 16n; Mt 28, 19; Mk 16, 16; Dz 2, 38; Gal 3, 27; Rz 8, 2; 13, 14; Ef 2, 6.
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nam sam Chrystus11, a aposto³owie czêsto wzywali do wzajemnej modlitwy12.
Chrzecijanie rzeczywicie odpowiadali na wezwanie swego Mistrza i Aposto³ów.
Modlitwa wzajemna by³a czêci¹ chrzecijañskiego kultu pierwszych wieków. Od
IV w. praktyce takiej modlitwy zaczêto nadawaæ zorganizowane formy, które zinstytucjonalizowano w redniowieczu. Nie wdaj¹c siê w historyczne szczegó³y,
przytoczê wspó³czesn¹ definicjê filadelfii. Zdaniem Krystyny Kumak, jest to
unia duchowna zawarta pomiêdzy osobami moralnymi lub fizycznymi w celu
wymiany modlitw i innych dóbr duchowych. W historiografii wystêpuje te¿ filadelfia, jako zwi¹zek modlitewny, bractwo modlitewne, liga duchowa, unia filadelficzna. Celem g³ównym zawsze jest wzajemne wspieranie siê cz³onków przez
modlitwê.13 Podobnie okrela filadelfiê ks. Stanis³aw Chodyñski14. Pisze on, ¿e za
jego czasów wyraz ten [filadelfia] u¿ywa siê zwyczajnie do nazwania zakonnych i kap³añskich stowarzyszeñ, z celem niesienia sobie duchowej pomocy.
Dalej dodaje Modlitwa wzajemna za ¿ycia, uczestnictwo w korzyciach z dóbr
duchowych i uczynków chrzecijañskiej mi³oci, spe³nianych przez osoby
stowarzyszone, szczególnie za ofiary Mszy w. i inne mod³y za zmar³ych stanowi¹ g³ówne punkty ustaw filadelficznych. Dodaje jeszcze Filiadelfia w cilejszym rozumieniu, znaczy konfraterniê kap³añsk¹ (confraternitas sacerdotalis)15.
Terminologiczne i historyczne wyjanienia ks. S. Chodyñskiego przybli¿aj¹ nas
do wydarzeñ poznañskich z 1777 roku.
2. Z dziejów poznañskich bractw i stowarzyszeñ kap³añskich

W diecezji poznañskiej bractwa kap³añskie zawi¹za³y siê prawdopodobnie ju¿
w XIV w. Pierwsze pisemne wiadomoci o nich mamy dopiero z nastêpnego stulecia16. Rozwija³y siê prê¿nie w naszej i innych diecezjach polskich w XV i XVI
wieku. U schy³ku XVI w. wiele z nich zanika. Jedne z nich upad³y w wyniku
przemian gospodarczych i religijnych okresu reformacji, inne po³¹czy³y siê z bractwami o podobnym charakterze. Zdaniem ks. J. Nowackiego prawdopodobn¹
przyczyn¹ zaniku konfraterni redniowiecznych by³o lepsze zorganizowanie ducho––––––––––––––
11
Zob. np. modlitwa arcykap³añska Chrystusa w wieczerniku (J 17, 1-26) czy modlitwa za
Piotra (£k 22, 31-34).
12
Zob., np. Rz 15, 30; Ef 1, 16-19; 1 J 5, 16.
13
K. K u  m a k. Filadelfia. Encyklopedia Katolicka. T. 5. Lublin 1989, kol. 183-184.
14
S. L i b r o w s k i. Stanis³aw Chodyñski. Encyklopedia Katolicka. T. 3. Lublin 1979,
kol. 207.
15
S. C h o d y ñ s k i. Filadelfja. Encyklopedia kocielna. T. 5. Warszawa 1874, s. 347.
16
J. N o w a c k i. Dzieje archidiecezji poznañskiej. T. 2. Poznañ 1964 s. 737-741 (cyt. N o w a c k i II) oraz Wojciech R a c z k o w s k i. Konfraternie duchownych w wielkopolskiej czêci
diecezji poznañskiej w okresie przedtrydenckim. (XV-XV w.). Lublin 1966 ss. 150. Praca magisterska  niestety nie zosta³a dot¹d opublikowana. Maszynopis w Archiwum Uniwersyteckim KUL.
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wieñstwa parafialnego w poszczególnych dekanatach poprzez regularnie odbywane kongregacje dekanalne17. Wprowadzi³y je w ¿ycie polskie potrydenckie synody prowincjalne i diecezjalne. Obowi¹zek odbywania zebrañ dekanalnych akcentowa³a s³ynna Epistola pastoralis B. Maciejowskiego18, zalecana na gruncie
poznañskim przez bpa Andrzeja Szo³drskiego19.
Jak siê wydaje na bazie istniej¹cych jednostek terytorialnej organizacji kocielnej narodzi³y siê nowe rodzaje zwi¹zków pobo¿nych z udzia³em wieckich. Powo³ywane mog³y byæ do dzia³ania wy³¹cznie za zgod¹ ordynariusza diecezji lub jego
pe³nomocnika. Ich status prawny nie jest klarowny. Czy by³y to konfraternie, stowarzyszenia czy filadelfie, w znaczeniu wy¿ej podanym? Trudno odpowiedzieæ na
to pytanie. Nazwy jakie przybiera³y: unio, sacrum foedus, Tria in unum, sugeruj¹ przynale¿noæ do kategorii filadelfii. Ale takie okrelenie nie pojawia siê w dokumentach. Trzeba tu wspomnieæ, ¿e jedynym ród³em informacji o tych nowych
zrzeszeniach kap³añsko-wieckich s¹ wydawane przez same stowarzyszenia druki, w formie ksi¹¿eczek (libelli)20, zawieraj¹ce statuty, spisy cz³onków oraz mniej
lub bardziej bogat¹ czêæ ascetyczn¹. Ksi¹¿eczki by³y wydawane tylko dla cz³onków wspólnoty. Dlatego do naszych czasów zachowa³y siê w ladowej iloci.
Wiele z nich nie zosta³o odnotowanych w Bibliografii Polskiej.
W diecezji poznañskiej, podobnie jak w innych, tworzono wspólnoty dla trzech
dekanatów, dopatruj¹c siê w wymienionej liczbie szczególnej symboliki. W naszej
diecezji najlepiej udokumentowan¹ uniê tworzy³y trzy dekanaty archidiakonatu
pszczewskiego. Powiadczaj¹ to ksi¹¿eczki wydane w 1668, 1707, 1750, 1761
roku. Podobn¹ uniê tworzy³y dekanaty redzki, pyzdrski i kostrzyñski21 oraz dekanaty Komin, Nowe Miasto i Borek (ksi¹¿eczka z 1761 r.). Bardzo dawn¹ tradycjê dzia³añ wspólnotowych osób duchownych i wieckich w zakresie troski o sprawy ostateczne cz³owieka obserwujemy w dekanacie krobskim. Dokumentuje to
ksi¹¿eczka wydana przez ks. Stanis³awa ¯arnowieckiego pt. Sprzymierzenie osób
duchownych i wieckich [...] na pomoc zupe³n¹ w ¿yciu i na ratunek po
mierci (Rawicz 1789).
––––––––––––––

N o w a c k i II 741.
S³. N a s i o r o w s k i. List pasterski kard. Bernarda Maciejowskiego. Lublin 1992 s. 117.
19
M. F ¹ k a. Synod diecezjalny poznañski z roku 1642. W: Studia Prawno-Historyczne.
Warszawa s. 149-263.
20
Obszerniej na ten temat mówi³em na dorocznym (4-5. IV. 2002) Zjedzie Wyk³adowców
Historii Kocio³a w Szczecinie. Powsta³ z tego art. pt. Konfraternie kap³añskie w XVIII-wiecznej
Polsce na przyk³adzie diecezji poznañskiej (Przegl¹d róde³ drukowanych). Uka¿e siê w materia³ach zjazdu przygotowanych do druku przez ks. dr. hab. Jana Walkusza.
21
O jej ustawach poucza ksi¹¿eczka: Faedus Sacri Vinculi tribus Missarum Sacrificiis obstrictum, ac primo: in Celeberrimo Archidiaconatu Posnaniensi, pro Animabus Confratrum, in tribus
Decanatibus, Srodensi, Pyzdrensi, et Kostrzynensi, a multis annis jam olim initum, Toties reimpressum Recenter denuo etc. [brak roku i miejsca wydania]. Informacjê cyt. za S. C h o d y ñ s k i.
Filadelfia. s. 357.
17
18
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Wymienione przyk³ady wiadcz¹ o o¿ywieniu w drugiej po³owie XVIII wieku
tendencji do tworzenia ró¿norodnych wspólnot instytucjonalnych o charakterze
korporacyjnym w celach wybitnie ascetycznych. Atmosferze tej ulegali równie¿
poznañscy ksiê¿a.
3. Narodziny filadelfii i jej charakterystyka

W 1776 r. na zebraniu dziekanów trzech archidiakonatów diecezji poznañskiej
zrodzi³a siê myl powo³ania braterskiej filadelfii czyli duchowej wspólnoty wy³¹cznie kap³anów diecezjalnych z trzech poznañskich archidiakonatów (... in communi saeculares presbyteri tantum per tres praelibatos archidiaconatus, Posnaniensis, Sremensis, et Pscevensis...). Aby jakiej idei nadaæ formy prawne, a tym
samym mo¿liwoci jej realizacji, potrzebny jest cz³owiek obdarzony darem inwencji i si³¹ przekonywania. Okaza³ siê nim dziekan dekanatu poznañskiego, ks. Franciszek Grochowski  osoba z urzêdu i gorliwoci kompetentna, aby nadaæ ostateczne formy prawne duchowej inicjatywie. Ks. Grochowski to doktor obojga
praw, dziekan foralny poznañski, notariusz apostolski, prepozyt kolegiaty Najwiêtszej Maryi Panny in Summo, prymariusz kolegiaty Marii Magdaleny w Poznaniu
oraz penitencjarz w katedrze poznañskiej. By³ kap³anem g³êboko zakorzenionym
w poznañskim rodowisku Ostrowa Tumskiego. Nie znamy dok³adniej jego biogramu. W r. 1772 pe³ni³ funkcjê notariusza i w ksiêdze konsystorskiej opisa³, jako
naoczny wiadek, po¿ar katedry, jaki wydarzy³ siê dnia 17 IX 1772 roku. Relacja
zosta³a spisana w jêzyku polskim pt. Opisanie nieszczêliwego przypadku kocio³a katedralnego poznañskiego22.
Ten¿e duchowny wyda³ w 1777 r. ksi¹¿eczkê tworz¹c¹ wspólnotê filadelfii.
Z deklaracji paktu filadelficznego tam zapisanej (ma tylko dwa punkty) dowiadujemy siê ¿e:
1. Ka¿dy uczestnik wspólnoty, powiadomiony, w okrelony sposób, o mierci
konfratra powinien za jego duszê, mo¿liwe szybko odprawiæ mszê w.
2. Po mierci uczestnika wspólnoty filadelficzej, jego nastêpca w urzêdzie
powinien zapisaæ siê do grona wspó³braci. Zanim to uczyni ma odprawiæ mszê
w. za swego poprzednika.
Nie by³y to zbyt wielkie wymagania i jak wolno przypuszczaæ wielu uczestników konferencji dziekanów oraz inni kap³ani zapisali siê do tej duchowej unii.
Spis duchownych, którzy zg³osili swoj¹ przynale¿noæ do paktu filadelficznego
jest interesuj¹cy, gdy¿ podali oni dok³adnie swoje tytu³y i funkcje. Informacje te
mog¹ byæ wa¿ne dla wielu historyków  regionalistów, próbuj¹cych ustaliæ listy
duchownych i duszpasterzy swoich parafii. Mog¹ te¿ stanowiæ bazê danych do
innych badañ.
––––––––––––––
22

N o w a c k i I s. 150-151.
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W spisie duchownych, uczestników wspólnoty filadelficznej, zapisano 201
nazwisk. Tylko ks. Franciszek Grochowski zapisa³ siê dwukrotnie: raz jako penitencjarz katedry poznañskiej, powtórnie, jako dziekan dekanatu poznañskiego. Spis
pozwala na dok³adne okrelenie geografii dekanalnego pochodzenia ksiê¿y. Informacje o tym zawiera tabela:


Dekanat

Liczba ksiê¿y



ARCHIDIAKONAT POZNAÑSKI



Kolegium penitencjarzy katedry poznañskiej

3



Poznañ  dekanat

29

roda

15

Pyzdry

16

Oborniki

1

Bukowiec

23

Kostrzyn

14








ARCHIDIAKONAT REMSKI



rem

27



Kocian

8

Krobia

3




Nowe Miasto

26

migiel

17

Wschowa

18

Rogono

1






ARCHIDIAKONAT PSZCZEWSKI



Lwówek

1



Razem

202



Wród 201 ksiê¿y przewa¿aj¹ duchowni maj¹cy ró¿nego rodzaju beneficja.
Wielu jest te¿ duszpasterzy sprawuj¹cych odpowiedzialn¹ funkcjê cura animarum
oraz 17 ksiê¿y wikariuszy. Szczególnie rzuca siê w oczy brak ksiê¿y z archidiakonatu pszczewskiego. Nieobecnoæ ich  jak siê wydaje  mo¿na t³umaczyæ tym,
¿e na terenie tego archidiakonatu dzia³a³y od dawna inne, ale o podobnych celach,
stowarzyszenia kap³añskie.
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4. Podstawa i zasady wydania

Jest ni¹ egzemplarz druku pt. Unio trium archidiaconatuum videlicet Posnaniensis, Sremensis, et Pscevensis... przechowywany w Bibliotece Ojców
Paulinów na Jasnej Górze. Druk nie jest notowany w Bibliografii Estreichera.
Ksi¹¿eczka zosta³a podarowana paulinom, prawdopodobnie przez autora. Taki
wniosek nasuwa siê z analizy dedykacji: + Bibliothecae Novitiatus ad S. Barbaram Ordinis S. Pauli primi Eremitae 1777. Druk o wymiarach 11 na 18,5
cm, zosta³ wydany przez drukarniê Akademii Lubrañskiego, w 1777 roku.
Zawiera nastêpuj¹c¹ treæ: adres powiêcony protektorowi dzie³a, biskupowi
Andrzejowi Stanis³awowi Kostce M³odziejowskiemu, ordynariuszowi diecezji
i mecenasowi publikacji, ks. Wojciechowi Zakrzewskiemu oficja³owi generalnemu. Nastêpnie zostali wymienieni, jako colendissimi patroni, najwa¿niejsi urzêdnicy w³adz terenowych, tj. archidiakoni i ich koadiutorzy. Piêæ stron zajmuje elogium. Potem nastêpuj¹: Declaratio pacti philadelphici (s. 10-12), Praefatio
(s. 13-14). Spis ksiê¿y mieci siê na stronach od 15 do 43. W czêci ascetycznej
zamieszczono Orationes pro defunctis (s. 44-46) oraz uwagi na temat dobrego
przygotowania siê do mierci, zebrane z pism ró¿nych pobo¿nych autorów (s. 4655). Dzie³ko zamyka zatwierdzenie w³adzy diecezjalnej (s. 56).
Pragnê wyjaniæ, ¿e numeracja stron ma charakter wirtualny. Zosta³a nadana,
wiernie, poszczególnym stronom, po wprowadzeniu tekstu do komputera. Nie ma
ich zatem na oryginalnym egzemplarzu. Przy publikacji tekstu stara³em siê byæ wierny drukowanemu orygina³owi. Odnosi siê to zw³aszcza do stosowania du¿ych liter
oraz kszta³tu czcionki drukarskiej. W tekcie nie ma przypisów, gdy¿ osoby same
siê okrelaj¹, a zlatynizowane nazwy miejscowoci s¹ ³atwe do rozszyfrowania.
II. Edycja tekstu
Strona tytu³owa [s. 1]
UNIO /TRIUM/ ARCHIDIACONATUUM/ Videlicet/ POSNANIENSIS,
SREMENSIS, et PSCEVENSIS. /Cum suis distinctis decanatibus/ IN MAJORI
POLONIA /sitis,/ IN VIM SPIRITUALIUM/ SUFFRAGIORUM/ Post obitum
Confratrum/ per introcontentas Viventium /Personas/ in Sacrificiis Missae /PRESTANDORUM/ piissimo ac aeviterne duraturo /nexu/ OBLIGATA. /POSNANIAE TYPIS ACADEMICIS./ ANNO DOMINI 1777./

[s. 2]
Sub Faustissimis Auspiciis/ Illustrissimi Excellentissimi /ac/ Reverendissimi
Domini /Andreae Stanislai Kostka /M£O D Z I E I O W S K I /EPISCOPI /
POSNANIENSIS et VARSAVIENSIS /SUPPREMI CANCELLARII REGNI
/EQUITIS ORDINUM/ Aquilae Albae et S. Stanislai.PROTECTORIS
CLEMENTISSIMI.
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Tum
Illustrissimi ac Reverendissimi Domini /ADALBERTI Wyssogotta/ ZAKRZEWSKI /U. J. DOCTORIS/ Custodis Cathedralis, Vicarii in /Spiritualibus,
Officialis Generalis Posnaniensis/ Praepositi Bukoviensis, etc.
MECAENATIS FAVENTISSIMI.
[s. 3]
NUNCUPATIO
Illustrissimis ac Reverendissimis DD. in Ecclesia Cathedrali
Posnaniensi ARCHIDIACONIS, Eorumque COADJUTORIBUS.
I.
LEONI MORAWSKI
Metropolit. Gnesn. et Posnan. Archidiacono Officiali Generali Gnesnensi.
FRANCISCO RYDZYNSKI
U. JURIS DOCTORI
Scholastico Gnesn. Praeposito in Chodie¿, Coadjutori Archidiacono Posnaniensi.
[s. 4]

II.
BOGUSLAO CH£APOWSKI Utriusque Juris Doctori, Archidiacono Sremensi, Praeposito Ostrorogoviensi.
JOSEPHO £odzia de Zwonowo ROGALINSKI Sacrae Theologiae et Utriusque Juris Doctori. Coadjutori Archidiacono Sremensi, Praeposito Vschovensi,
Universitatis Studiorum Majoris Poloniae Rectori.
III.
ANTONIO UMINSKI Utriusque Juris Doctori Archidiacono Pscevensi, Praeposito Calissiensi. Pro tunc ad Tribunal Regni Judici Deputato.
PATRONIS COLENDISSIMIS.
[s. 5] Instituti praesentis Opellam, quod Nomini Vestro Illustrissimo inscribendam esse dexerimus Mecaenates Amplissimi, nemini mirum fore videri arbitramur, si Consilii Nostri rationem exploratam habuerit.
Quos enim Pactum isthoc; Patronos impensius exoptare poterat, quam
Eos, qui ne dum res sed specie ipsa pietatis Christianae dignitatem sustentare creduntur. Diligens namque rerum Divinarum administratio, sollicita Cultus Divini propagandi cura, salutisque consequendae summa voluntas, satis
quemque convincit, quanto res Sacras in pretio habeatis? Quantoque ardore illas augeri cupiatis. Equidem ubi primum singularis morum probitas, perspecta vitae integritas, et rerum fato major prudentia, [s. 6] ac consummata
quaedam sapientiae in Vobis eluxit, illico Principes in Dioecesi nostra de-
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creti sunt vobis honores, ut eam prudenti adeo consilio regeretis. Hinc vero
quam laeta vobis applaudendi se se offeret materies, qui in ipso maturioris
aetatis aditu, ad tantum dignitatis apicem evecti, ut nullam ex illis dotibus
aemiseritis, quam cumulum potius omnium virtutum sitis assecuti. Cujus rei
vel in praesens etiam sancitum faedus sat evidens argumentum subministrat,
quo nihil unquam aut justius, aut saluti animarum providentius excogitari
potest. Quid enim nutua illa se se juvandi obligatio? Quid invicem datae
repromissiones designant? Si non ardentissimum pietatis studium, atque ferventissimi amoris exemplum evidenter proponunt? Loquitur videlicet illum
ipsum fructum tacitae Religionis Vestrae in Deum, et debitae propensionis in
proximum, [s. 7] quae non modo lingvis omnium et vocibus celebrabitur, ast
etiam isthac significatione in oculos omnium animosque incurret. Quanquam
vero parum copiose laudatione hac merita vestra percensemus, date tamen
veniam Viri Illustrissimi, et promptam animi nostri voluntatem ratam acceptam habeatis. Enim vero quis commodior erat, aut studii erga Vos nostri contestandi locus, aut quae dignitatis Vestrae amplissimae depraedicandae occasio? Quae a multis temporibus ad nostram hanc usque propagata aetatem, tantae nobilitatis splendore circumfunditur, ut illi ex administratis sapienter Muneribus, ex sub ministratis opportune consiliis, et ex feliciter peractis demandatis officiis, incredibilis exoriatur gloria. Sive enim prima Originis Vestrae incunabula respiciamus, vetustatem ipsam videmur excitasse,
sive in praeclarissimum Vestrum Nomen mentes [s. 8] nostras conjicimus, hoc
non fidelitatis tantum constantia; sed meritorum insuper magnitudo vehementer commendat. Quae autem Vestrum Ipsorum Viri Illustrissimi dexteritas
in agendo? Quae fortitudo in sustinendo, diligentia in pervidendo, qui fervor in urgendo ut res Divina pura semper integra, et incorrupta mente colatur, ut depravatis saeculi hujus vitiorum feracissimi moribus, omnis praecludatur aditus, haud necessarium existimamus isto loco dicere, cum splendide adeo fortiterque gestorum tot adsint testes, quotquot virtuti de trahere
nullo modo possunt. Atque ideo jure Officium isthoc, brevis licet elogii, rerum a Vobis talibus tantisque Viris gestarum magnitudo sib vendicat, quae
tot, tantaeque sunt, ut male voli potius vitio, qui eas non laudet, carere nequeat, quam assentatoris, qui laudet, suspicione laboret. Quae cum ita sint:
felices nos! Quum Vobiscum [s. 9] in partem faederis justissimi venire possimus, tantique Caetus patrocinio praesidioque muniri, qui non patientiae solum in labore et in muneribus obeundis integritatis, verum Religionis in
Deum, inque animas suas pietatis domicilium audit. Cujus gloriam si tam
honorifice nunc unusquisque jam praedicat, ut prope beatos ob ipsam pacti
Religiosi institutionem Vos non dubitet profiteri. Nos qui inter caeteros praestantissimae istius Virtutis propiores testes sumus, et admiratores; patiamini,
ut modica ist hac pagella Vobis applaudamus, et novum aliquod Nostrae erga
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vos observantiae monimentum exhibere valeamus Tribuetis illud, ut speramus,
tum meritis Vestris, tum promptissimo Nostro in Vos animo, quos omni cum
reverentia perpetuo Nos confidite servaturos, videlicet infimos Clientes.
[s. 10]

DECLARATIO PACTI PHILADELPHICI
Perillustribus et Illustribus Reverendis
Praesens Unio Sacerrimi Pacti Philadelphici, qua nihil salubrius dari, nihil sublimius, nihil sanctiusve excogitari potuit, quam ut in communi Saeculares Presbyteri tantum per tres praelibatos Archidiaconatus, Posnaniensis, Sremensis, et Pscevensis, se ad invicem Suffragiis post decessum e vivis adjuvare valeant ac possint, stabilita est. Proinde itaque sequentes in se continebit Regulas.
[s. 11]
1mo. Si quem praesenti pacto Philadelphico inscriptum (ut mortalem) e vivis
migrare contigerit, illico et sine mora vel DD. Executores demortui, vel Loci Praepositus aut Decanus, dat sibi notitiae de obitu Confratris, via cursoriae certificabit proximiorem Decanatum, hic alterum Decanum, alter vicinos, ut per suos Decanatus quivis Praepositus sive Curatus, sive Commendarius taliter plenam habentes de obitu Confratris notitiam, unum pro anima demortui Confratris absolvat
Missae Sacrificium, ac sic per praefatos tres Archidiaconatus quam primum peragatur charitativum demortuo Suffragium.
2do. Ut Congregatio Decanalis horum trium Archidiaconatuum omni triennio
ad placitum Perillustrium Decanorum peragatur, necesse est, in qua, locum decessorum e vivis [s. 12] Confratrum, si Successores in Beneficia, occupare voluerint, inscribendi erunt cum clausula hac, ut pro jucundo Spirituali ingressu ad
consortium Pacti Philadelphici Confratrum, Missam unam ex nunc pro demortuo
Antecessore quilibet illorum legat, et offerat. Et quorum dignissima hoc in Pacto
Philadelphico recensentur conscripta Nomina, in illorum etiam post sera facta,
Suffragium, unum Sacrificium Missae absolvere tenebuntur dignissimi Confratres.
[s. 13]

PRAEFATIO
Ad Perillustres Illustres Admodum
Reverendos Confratres

Sacerrimi Pacti istius Philadelphici Confratres Observandissimi celebratus
nuper in Anno elapso Posnaniae; Perillustrium Illustrium Admodum Reverendorum Decanorum ex tribus Archidiaconatubus Posnaniensis, Sremensis, et Pscevensis congressus dudum optatissimum, sed longe ex suo effectu laudatissimum
in juvandis suorum Confratrum post decessum Eorum e vivis animabus erexit vinculum, quo obligaremur ad invicem ferre de mortuis Confratribus aeviterne Suf-
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fragia, quia semper duraturum. Et quis tam inhumanus erit ? Quis in immobile
vertetur saxum ? Quis e Purgatorii cruciatibus et flammis animas suorum non
eripiet Confratrum ? Cum id amor proximi, et dilectio exigit [s. 14] fraterna, attestante S. Gregorio Magno super Psal. 4. Nullum enim est Deo tam gratum sacrificium quam Zelus animarum. Tum Jacobus: 5. v. 16 Orate pro invicem, ut salvemini, multum enim valet deprecatio justi assidua. Act: 2. et Machab. 12. v. 46.
Nihil salubrius quam exorare pro defunctis.
Festinate igitur Aestimatissimi Confratres ad Aras Dei in auxilium afflictorum
demortuorum Sodalium, Ipsi haec eadem suo tempore recepturi in futurum, occurrite viventes, succurrite decessis, ut illi suo tempore in Patria cum Beatis per
vestra elevati Suffragia; possidentes coelestia, nobis ad eandem beatudinem monstrent viam, assistant suis auxiliis, ac recipiant Confratres olim suos, Divinae representaturi Maiestati. Ita precatur: Franciscus Grochowski
Decanus Foraneus Posnaniensis
Author Operis.
[s. 15]

IN ARCHIDIACONATU POSNANIENSI

EX COLLEGIO PAENITENTIARIORUM ECCLESIAE CATHEDRALIS
POSNANIENSIS
Illustres Admodum Reverendi
FRANCISCUS GROCHOWSKI U.J.D. Notarius Apostolicus, in Ecclesia
Cathedrali Posnaniensi Paenitentiarius.
M. CHRISIANUS THOMAS de JUENGLING Paenitentiarius Cathedralis.
MATHAEUS WOYCIECHOWSKI Paenitentiarius Cathedralis, Ecclesiae S.
Laurentii in Chwaliszewo Praepositus.
[s. 16]

DECANATUS POSNANIENSIS

FRANCISCUS GROCHOWSKI U.J.D. Notarius Apostolicus, Collegiatarum
B.V.M. in Summo Praepositus, Divae Mariae Magdalenae Posnaniae Primicerius,
DECANUS Foraneus Loci.
COLLEGIATA B. M. V. in Summo
illustres Admodum Reverendi
MELCHIOR JANOWSKI Notarius Apostolicus, Illustrissimi Reverendissimi
Capituli Cathedralis Posnaniensis Secretarius, Collegiatarum B.V.M. in Summo
Custos, et S. Nicolai Canonicus, ibidemque Pater Capituli. [s. 17]
ANDREAS BURGLEWICZ in Alma Universitate Cracoviensis Philosophiae
Baccaulareus, B.V.M. Scholasticus, et Divae Mariae Magdalenae Beneficiatus.
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BARTHOLOMAEUS RUTKOWSKI B.V.M. Canonicus, et Divae Mariae
Magdalenae Custos.
PAULUS DUSZYNSKI B.V.M. et Divae Mariae Magdalenae Canonicus,
Hospitalis S. Crucis Praepositus.
CASIMIRUS BRZRZINSKI B.V.M. Canonicus et Divae Mariae Magdalenae Beneficiatus.
LUCAS METELSKI Vicarius Cathedralis, B.V.M. Canonicus, et S. Barbarae in Chwaliszewo Praepositus.
JOANNES £ESKI Ecclesiae Cerekvicensis Curatus.
SIMON TRZEPACZYNSKI B.V.M. Canonicus, et Divae Mariae Magdalenae Beneficiatus.
[s. 18]
COLLEGIATA DIVAE MARIAE MAGDALENAE POSN/ANIAE/
Perillustres Illustres Admodum Reverendi.
MARTINUS KOTARBSKI Praepositus Loci, et Curatus G³uszynensis.
MATHIAS STANISZEWSKI Canonicus.
JOSEPHUS ZAMORSKI Canonicus, Notarus Apostolicus.
JOANNES ZIELENKIEWICZ Canonicus.
STANISLAUS KOSTKA TYMINSKI Canonicus.
MATHIAS NOWICKI Canonicus.
PETRUS ROZEWICZ Beneficiatus.
MATTHAEUS MRUKOWSKI Beneficiatus.
ANTONIUS CYLZDORFF Beneficiatus.
JOANNES CZAYSKE Ecclesiae G³uszynensis Commendarius. [s. 19]
IGNATIUS RZEPNICKI Beneficiatus.
ECCLESIA PAROCHIALIS S. MARTINI
MICHAEL BRAUZA Praepositus Loci.
ECCLESIA PAROCHIALIS S. ADALBERTI
Admodum Reverendi Domini
ANDREAS NYCZKOWSKI Commendarius.
JOSEPHUS MICHA£OWICZ Promotor Confraternitats S. Isidori.
NICOLAUS LIWINSKI Altarista S. Annae.
ECCLESIA PAROCHIALIS S.MARGARETHAE
ET D. PHILIPPI NERII POSNAN/IAE/
illustres Admodum Reverendi
NICOLAUS BAGNOWSKI Praepositus Loci. [s. 20]
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JOANNES ZES£AWSKI Minister.
ANTONIUS REUTH.
ANTONIUS MILEWSKI.
VALENTIUS KANINSKI.
DECANATUS SREDENSIS
BNIN
Illustres Admodum Reverendi.
MARTINUS WENCLEWICZ Loci Praepositus, Decanus Foraneus.
GREGORIUS SECULSKI Altarista ejusdem Ecclesiae.
KORNIK
ANTONIUS S£AWSKI Praepositus Loci.
ANTONIUS DAPINSKI Vicarius Loci.
SP£AWIE
FRANCISCUS STOBIENSKI Curatus Loci. [s. 21]
TULCE
PETRUS ROKOSSOWSKI Curatus Loci.
ECCLESIA COLLEGIATA AC PAROCHIALIS SREDENSIS
Illustres Admodum Reverendi.
THOMAS W¥CHALSKI Decanus.
ANTONIUS STABLEWSKI Custos.
ADALBERTUS MAZUROWICZ Canonicus.
CASIMIRUS BORZECKI Canonicus.
XAVERIUS SMODLIBOWSKI Canonicus et Concionator.
MURZYNOWO
THOMAS JARMUSZKIEWICZ Commendarius.
NIETRZUNOWO
MATHIAS BUCHOLTZ Curatus Loci, Notarius Apostolicus, Assessor Secundus Decanatus Sredensis. [s. 22]
SNIECISKA
FRANCISCUS BRZEZINSKI Curatus Loci, Notarius Decanatus Sredensis.
KOSZUTY
LUDOVICUS KOZ£OWSKI Curatus Loci.

FILADELFIA WIELKOPOLSKIEGO DUCHOWIEÑSTWA DIECEZJALNEGO

113

DECANATUS PYZDRENSIS
Illustres Admodum Reverendi
CI¥ZEN
AUGUSTINUS KOLASINSKI Decanus Foraneus, et Praepositus Loci.
WSZEMBOR Z
ADALBERTUS TYLNEROWICZ Curatus Loci.
CZESZEWO
CASIMIRUS SMICINSKI Curatus Loci.
MI£OS£AW
VALENTINUS MOLITOWSKI [s. 23] Curatus Loci, Assessor Decanatus.
PAULUS KORTELEWSKI Altarista Literatorum ibidem.
WINNA-GORA
MARTINUS SCHNITT Curatus Loci, Assessor Decanatus.
BARD
JOANNES STANIEWICZ Curatus Loci.
BIECHOWO
MICHAEL NABRZEWSKI Praepositus Congregationis S. Philippi Nerii.
MARTINUS RYCZKOWSKI.
ADALBERTUS OLSZEWSKI.
KOCZANOWO
GEORGIUS WAGROWIECKI Curatus Loci, et in Ecclesia Parochiali Vresnensi SS. Rosarii Promotor.
GRBOWO
STANISLAUS POPIATKIEWICZ [s. 24] Curatus Loci, Secretarius Decanatus.
KO£ACZKOWO
VALENTINUS OTOCKI Curatus Loci.
GOZDOWO
JOANNES £UKOWSKI Curatus Loci.
BIEGANOWO
PETRUS KORYNSKI Curatus Loci.
SZAMARZEWO
IGNATIUS FREYSZEWICZ Curatus Loci.
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IN DECANATU OBORNICENSI
CHORYNIA
Illustris Admodum Reverendis JOANNES NEPOMUCENUS Borsa DRZEWIECKI Curatus Loci.
[s. 25]

DECANATUS BUCOVIENSIS
Illustres Admodum Reverendi.

WIRY
ANASTASIUS PROLEWICZ Decanus Foraneus Bukoviensis, Curatus Virensis.
THEODORUS KORONOWICZ Vicarius Loci.
KONARZEWO
CASIMIRUS LUBIERSKI Secretarius Decanatus, Curatus Loci.
MOSINA
PETRUS Warta KOSICKI Praepositus Loci.
THOMAS RUSZKIEWICZ Vicarius Loci.
STÊSZEWO
MATTHAEUS SZCZESNIEWICZ Praepositus Loci, et Praebendarius
B.V.M.
IGNATIUS BRUSZCZYNSKI Ecclesiae Szamotulensis Canonicus, Capellanus Loci. [s. 26]
MODRZE
MARTINUS SKORKOWICZ Custos Decanatus, Vicarius Loci.
S£UPIA
PETRUS TARGOSZYNSKI Curatus Loci.
BUK
Clerus Ecclesiae Bukoviensis.
ADALBERTUS CHWA£KOWSKI Custos, ac Commendarius Loci, ibidemque Beneficiatus Transfigurationis Christi Domini.
MICHAEL SZCZEPANSKI Concionator Ordinarius cum annexis Beneficiis.
CHRISTOPHORUS BUSZA Capellanus Litteratorum.
STANISLAUS KUJAWSKI Altarista SS. Rosarii et S. Crucis.
THOMAS GROCHOLSKI Altarista S. Josephi et S. Nicolai. [s. 27]
ADALBERTUS TYXICKI Altarista S. Joannis et Mansionarius.
CERADZ
ADALBERTUS JAROCKI Vicarius Loci.
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TARNOWO
MICAEL ZIEMIAKIEWICZ Curatus Loci.
LUSSOWO
ADALBERTUS MIERZEWSKI Curatus Loci.
SKORZEWO
NICOLAUS LIWINSKI Vicarius Loci.
DOPIEWO
IGNATIUS GIECY Curatus Loci, Professor Juris Naturalis et Historiae Sacrae in Scholis Maj. Pol. Posnan. et ad Collegiatam Divae Mariae Magdalenae
Beneficiatus.
ANDREAS ISTOLSKI Vicarius Loci. [s. 28]
KOMORNIKI
LUCAS KONOPKA Curatus Loci.
CASIMIRUS CHARWAZINSKI Vicarius Loci.
DECANATUS KOSTRZYNENSIS
KOSTRZYN
Illustres Admodum Reverendi.
BARTHOLOMAEUS SWIERCZYNSKI Decanus Foraneus, et Praepositus
Loci.
PETRUS POPRAWSKI Vicarius Loci.

tus.

IWNO
CONSTANTINUS £AKINSKI Curatus Loci, et Assistens Primus DecanaSIELEC
MARTINUS SOKO³OWSKI Curatus Loci. [s. 29]
GO£TOWO
ANTONIUS PATZYKOWSKI Curatus Loci, et Secretarius Decanatus.
NEKLA
ALEXIUS B³ACHOWICZ Curatus Loci.
OPATOWKO
JOSEPHUS MARZECHOWSKI Curatus Loci.
TARGOWA-GORKA
MICHAEL KEGELL Curatus Loci, Assistens Secundus Decanatus.
GIECZ
THOMAS PRZYSTANSKI Curatus Loci.
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GRODZISZCZKO
JOANNES GUZOWSKI Curatus Loci.
CZERLEINO
ADALBERTUS ZMYS³OWSKI Vicarius Loci. [s. 30]
KLESZCZEWO
THOMAS SWIATKOWSKI Commendarius Loci.
SIEKIERKI
IGNATIUS PAULINSKI Curatus Loci.
SWARZEDZ
MICHAEL KOCIE£KOWSKI Praepositus Loci.
IN ARCHIDIACONATU SREMENSI
DECANATUS SREMENSIS
Illustres Admodum Reverendi
STRZELCE
Perillustris Admodum Reverendus ROCHUS Leszczyc de Pierzchno [s. 31]
KOSZUTSKI Canonicus Gratialis Posnaniensis et Collegiatae Unioviensis Actualis, Praepositus Loci, Decanus Foraneus Sremensis.
JOSEPHUS TYRAKOWSKI S. Annae Capellanus.
JOANNES BUMKIEWICZ Vicarius Loci.
DOMACHOWO
MELCHIOR POMORSKI Curatus Loci, Notarius Apostolicus, Assessor
Decanatus.
GOSTYN
JACOBUS DROBNICKI Praepositus Loci, Assessor, et Secretarius Decanatus.
MARTINUS ROZKIEWICZ Concionator Ordinarius et S. Rosaliae Capellanus.
MICHAEL TUROMSKI Altarista Literatorum et SS. Corporis Christi.
ANTONIUS BIDERMANSKI S. Annae Capellanus. / s. 32/
LAURENTIUS SMIELKIEWICZ S. Laurentii Capellanus.
SWIERCZYNA
MATHIAS KEDZIERZYNSKI Curatus Loci, et Cons. Decanatus.
KRZYWIN
AUGUSTINUS SNOWADZKI Curatus Loci.
STANISLAUS SIELSKI S. Annae Capelanus.
NICOLAUS HINTZ S. Crucis Capellanus.
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MORKA
PAULUS CISZEWSKI Curatus Loci.
ZABNO
JOSEPHUS LESNIEWICZ Curatus Loci.
JASZKOWO
JACOBUS KRUPCZYNSKI Curatus Loci. [s. 33]
SREM
JOSEPHUS PRZYGODZKI Praepositus Loci.
ADALBERTUS PAPALSKI Praepositus S. Spiritus.
ANTONIUS MANKIEWICZ Senior Mansionarius.
THOMAS PROMECKI SS. Corporis Capellanus.
MELCHIOR WOLINSKI S. Josephi Capellanus.
STANISLAUS NOWACKI Litteratorum Capellanus.
DOLSKO
LUDOVICUS FREIER Commendarius.
CASIMIRUS CWOYDZINSKI S. Crucis Capellanus.
JACOBUS PETRYK Vicarius Loci. [s. 34]
KUNOWO
JOSEPHUS LISKOWSKI Curatus Loci.
DECANATUS COSTENSIS.
Illusteres Admodum Reverendi.
CZEMPIEN
MATTHAEUS THADDAEUS CZAPNICKI Praepositus Loci, Decanus
Foraneus Costensis.
B³OCISZEWO
PAULUS FLOSIEROWICZ Notarius Apostolicus, Vicedecanus Costensis,
Curatus Loci.
G³UCHOWO
MICHAEL KOCIMSKI Secretarius Decanatus. Curator Loci.
WONIESC
JOANNES STANISLAUS KOSTKA SZPECHTOWICZ Curatus Loci.
[s. 35]
GRYZYNA
VALENTINUS THADDAEUS SUCHOWSKI Curatus Loci.
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JE³OWIEC
ANTONIUS JANISZEWSKI Curatus Loci.
GO£EMBINO
LAURENTIUS SZARBSKI Curatus Loci.
BIA£CZ
JACOBUS MIERZWINSKI Vicarius Loci.
EX DECANATU CROBENSI
ZYTOWIECKO
VALENTINUS WOYTYNSKI Curatus Loci.
MATHAEUS TRAWCZYNSKI Altarista ibidem.
CASIMIRUS BUJAKIEWICZ Vicarius ibidem.
DECANATUS NEOMESTENSIS
Illustres Admodum Reverendi
NOWE-MIASTO
MARTINUS METELSKI Commendarius Loci.
DEBNO
LAURENTIUS WODCZYNSKI Cmommendarius Loci.
BIEZDZIANOW
JOSEPHUS MROWINSKI Curatus Loci.
LGOW
PETRUS PILSKI Curatus Loci.
POGORZELICA
PAULUS CHYLKOSKI.
JOSEPHUS TYMEK Commendarius Loci.
BRZOSTKOW
ANDREAS JOZEFOWICZ Curatus Loci. [s. 37]
ZERKOW
LUCAS JEZIERSKI Praepositus Loci, et S. Nicolai.
MIESZKOW
SWVERINUS SZELISKI Curatus Loci.
WILKOWIA
MATHIAS TYMEK Decanus Foraneus Neomestensis, Curatus Loci, et Cilcen.
JOSEPHUS GRZEBIECKI Vicarius Loci.
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S£AWOSZEW
JOSEPHUS KRZESINSKI Curatua Loci.
LUTYNIA
FRANCISCUS D£UGOSZ Curatus Loci.
WITASZYCE
MICHAEL KULPICZ Curatus Loci.
GOLENIA
BONAVENTURA KOZ£OWSKI Curatus Loci. [s. 38]
SIEDLEMIN
PETRUS GAZINSKI Curatus Loci.
JAROCIN
JOSEPHUS SIMON WIECKIEWICZ Praepositus Loci.
/—/ MADALINSKI Praepositus Hospitalis S. Spiritus.
GORA
ANTONIUS ROGOZEK Curatus Loci.
PANIENKA
BARTHOLOMAEUS LUZEWSKI Curatus Loci.
CHWA£KOW
VALENTINUS MANTEY Curatus Loci.
MCHY
ANTONIUS WOYCIECHOWSKI Curatus Loci.
W£OSCIEIOWKI
JOSEPHUS SLIWINSKI Curatus Loci. [s. 39]
XI¥Z
ANTONIUS KREMSKI Curatus Loci.
ANTONIUS CHAMPELL Vicarius Loci.
GOGOLEW
GASPAR ROZCISZEWSKI Curatus Loci.
DECANATUS SMIGLENSIS
Illustres Admodum Reverendi
LAURENTIUS STAWSKI Decanus Foraneus Smiglensis, Vetero Boianiviensis, Curatus.
CAROLUS CZEPRACKI Litteratorum Altarista et Vicarius.
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JOSEPHUS HINGAROWSKI Altarista SS. Rosarii et S. Josephi Beneficiatus.
DYONISIUS BERENT Altarista Immaculatae Conceptionis
Beatae Virginis Mariae. [s. 40]
IGNATIUS REICHSDOR Commendarius Smiglensis, Concionator Germanicus.
SVIENTOSLAUS PYSZCZYNSKI Curatus Grobensis.
MARTINUS GEMBIK Curatus Bronicoviensis et Vice-Decanus.
LAURENTIUS SZOLTZ Curatus Radomicensis, Secretarius Decanatus.
ANTONIUS NITSCHE Curatus Mokroviensis.
ADALBERTUS EKIERTOWICZ Curatus Goniembicensis Cong/regationis/
Notarius.
NICOLAUS KANKIEWICZ Curatus K¹koleviensis.
OSIECZNA
JOSEPHUS MATCZYNSKI Praepositus Loci.
GEORGIUS FENGLER Litteratorum Promotor.
VALENTINUS PYSZCZYNSKI Mansonarius. [s. 41]
FRANCISCUS WILNIEWICZ Mansionarius.
BOGUSLAUS HINCZEWSKI Curatus Czervonoviensis.
BARTHOLONAEUS BIA£OSZEWSKI Curatus Drzeszkoviensis, Assessor.
DECANATUS VSCHOVENSIS
Illustres Admodum Reverendi.
MATTHAEUS GRYGIER Decanus Foraneus Vschovensis, Praepositus
Swiêciechviensis.
FRANCISCUS WOYNAROWICZ Canonicus Varsaviensis, Vice-Decanus
Vschovensis, Curatus Bukoviecensis.
FRANCISCUS ENGELL Secretarius Decanatus Vschovensis, Curatus Vilkoviensis.
ANTONIUS GRYGIER Coadjutor Praepositi Swiêciechoviensis [s. 42]
ANTONIUS SCHULTZ SS. Rosarii Promotor ibidem.
JOANNES KOCH Curatus Dembo³o³ecensis.
MATHIAS FENGLER Curatus Zbarzeviensis.
FRANCISCUS HOFFMAN Commendarius Vschovensis.
ANTONIUS FENGLER Curatus £ysinensis.
JOSEPHUS BREITSCHNEIDER Curatus Liginensis.
JOSEPHUS WEYSS Curatus Smieszkoviensis.
JOSEPHUS KOLCZYCKI Vicarius Brennensis.
SIMON SZYD£OWSKI Curatus W³oszakoviensis.
STEPHANUS PAWELSKI Vicarius ibidem.
THOMAS STANIEWICZ Canonicus Gratialis, Praepositus
D³uszynensis. [s. 43]
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CLEMENS OFFIARKIEWICZ Vicarius ibidem.
FRANCISCUS STAWSKI Curatus Krzcycensis.
BENIAMIN ERBSMAN Curatus Go³anicensis.
EX DECANATU ROGOZINENSI
D£UGOGOSLINA
Admodum Reverendus ANTONIUS DORPOWICZ Notarius Decanatus,
Curatus Loci.
IN ARCHIDIACONATU PSCEVENSI
EX DECANATU LVOVECENSI
Admodum Reverendus STANISLAUS KWASNIEWSKI Curatus £escensis.
[s. 44]

*
ORATIONES PRO DEFUNCTIS
Post Missam Defunctorum dicendae

Fidelissime, ac piissime Domine JESU ex vulneribus Tuis, et misericordissimo
corde tuo, omnibus Fidelibus Defunctis refrigerium largire. Memor esto Benignissime JESU misericordiarum Tuarum, quae a saeculo sunt, et fidelibus defunctis
da requiem sempiternam ; descendat Pie JESU Sangvinis Tui rosei effusio in
Purgatorium, recreet et refrigeret omnes ibi captivos, et patientes ; libera eos
Domine DEUS Noster; ex omnibus angustiis Eorum. Domine JESU ego do illis
mortem [s. 45] Tuam, et sangvinem Tuum. Quomodo enim illis aliter possum succurrere, aut mederi : Largiro sic, ut virtute horum liberentur. Amen.
Requiescant in pace. Resp. Amen.
Alia
Avete omnes fideles, det vobis requiem Ille, qui est vera Requies JESUS
Christus Filius Dei vivi, qui natus est de Immaculata Virgine MARIA, pro nostra
omniumque salute, et vos redemit suo prtioso sangvine, benedicat vos, et a paenis
liberet, faciatque vos resurgere in die Resurrectionis, et Angelis suis associare, ac
in Caelis secum sine fine gaudere. Amen.
Hanc Orationem composuit Joannes XXII. Papa, concedens cuilibet [s. 46]
Caemeterium sive Ecclesiam transeunti, et eandem dicenti, tot dierum Indulgentias, quot Christi fidelium Corpora ibi sepulta sunt.
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OBSERVANDA TEMPORE INSTANTIS ULTIMI VITAE,
COLLECTA EX PIIS ASCETIS
I.
Intellecto mortis periculo, quam primum pete Sacramenta Poenitentiae, Eucharistiae ac Extremae Unctionis, et applicationem Indulgentiarum: cum majori
enim fructu sumuntur Sacramenta a viatore, rationis usu, et integris pollent viribus. Et hoc etiam juvabit, cum Sacerdote praesente pactum facere, ut te sensibus
destitutum in in ultimo vitae articulo ultimate absolvat. S. Laurentius Justinianus
sumpto Viatico dixit: Suscipe me Bone Jesu [s. 47] viata et salus animae meae:
illa, ego ovis amista, ad Te Pastorem redeo, ac peto Domine, ut ad ovile Tuum me
reducas, portio creaturae Tuae postulat micas svavissimae mensae Tuae. Postea
ad circumstantes dixit: Vos interea Socii Dilectissimi servate Dei Praecepta: Omnis
caro faenum, et omnis gloria eius tanquam flos faeni. Contemplamini me, ecce
arui ut faenum et flos eius decidit, mihi credite, nihil est praestantius, quam amare
Deum.
II.
Si cui facienda est restitutio famae, fortunae, fiat adhuc te vivente, si fieri
potest: alioqin ut quamprimum post mortem tuam fiat, efficaciter provide: ob quod
testamentum securius. Mori male times, et male vivere non times, corrige male
vivere, time male mori, sed noli [s. 48] timere, non potest male mori, qui bene vixit.
S. Augustinus.
III.
Condona ex amore Christi mansvetissimi, omnes injurias, offensas etiam justas tuis inimicis, ut DEUS tibi peccata condonet, juxta: Et dimitte debita nostra
etc. neque cadat post Fata illud: Pejores morimur, quam nascimur.
IV.
Pete veniam publice pro defectibus, et si dispositio bonorum facienda est,
absque mora fiat, ut monet D. Augustinus: Dum sapiens es, dum tuus es. Fiat in
statu gratiae, prius Bona animi, Bona Corporis, post Bona Fortunae, quam ornatissime juxtu proportionem status, conditionis tuae omnia. Svaviter dispone: Pauper ut requiescat moritur, dives ut crucietur, juxta illud: Potentes, potenter tormenta patientur.
V.
Potes dare pium aliquod monitum Consangvineis, servis et caetera. Ita S.
Ludovicus Rex Galliarum moribundus, Filio suo dicebat: Fili mi in eam rem ante
omnia incumbe, ne unquam peccatum mortiferum committas.
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S. Antonius Magnus haec verba ad Fratres dixit: Ad JESUM suspirate, et hoc
sanctissimum Nomen vestris figite mentibus.
Hugo de S. Victore haec semper optare docuit: Ut cibus ultimus sit SS Eucharistia, ut extrema cogitatio sit de Passione Christi. Ut ultimum verbum sit Dulcissimum Nomen JESU. Ad quod excitandum, poterit ab aliquo legi Passio Domini, vel piae morientium historiae.
VI.
Poterit interim moribundus has facere intentiones, pro sua morte saltem corde: volo mori, quia amo [s. 50] DEUM, et ideo exnunc volo illi ita statuenti obedire. Volo mori, ut nunquam deinceps DEUM offendam. Volo mori, ut DEUM coram videam, et perfectius amem cum Dulcissima MARIA, sanctisque Patronis
meis. Volo mori, ut imiter JESUM et MARIAM morientem. Volo mori, ut immoler DEO, cui me tot modis debeo. Volo mori, ut vivam in Caelo in aeternum.
VII.
Armetur aeger in hoc supremo conflictu, Instrumentis, Pietatis, Imagine Christi Crucifixi, Sacris Reliquiis, et Imaginibus Sanctorum, quas identidem adoret, et
osculetur. Item Cereo benedicto, quem manibus tenens agat DEO gratias, quod
se vacaverit in admirabile lumen suum, dicatque: Tu illuminas lucernam meam,
Domine, illumina tenebras meas, illumina oculos meos, ne unquam [s. 51] obdormiam in morte, ne quando dicat inimicus meus, praevalui adversus eum.
Aqua lustrali aspergens dicat: Exurgat Deus et dissipentur inimici ejus, et fugiant qui oderunt eum a facie ejus.
VIII.
Faciat moribundus has vel illas protestationes: Protestor quod morior verus
Catholicus in Fide, Spe, et Charitate in DEUM. Protestor quod volo mori mancipium JESU et MARIAE. Protestor quod exnunc et pro reliquo vitae tempore nolo
consentire ulli tentationi Daemonis. Confirmo Fidem datam DEO in Baptismo, et
abrenuntio mundo, carni, sathanae, meque Tibi coniungo Christe in tempore et
aeternitate. Protestor quod libenter accepto omnem dispositionem, tam circa animam meam; quam circa corpus post mortem meam. [s. 52]
IX.
Ad extremum breviter eliciat Actus Virtutum Fidei, Spei, Charitatis, Contritionis desiderii videndi Deum.
Credo Domine, spero Domine, amo Te Deus meus misericordia mea. Mihi
vivere et mori lucrum. Ostende Te mihi Consolator meus, videam Te Lumen oculorum meorum, veni Gaudium spiritus mei, videam Te laetitia cordis mei. Amplector Te Bonum sine quo nihil est bonum. Fruar Te Optimo, sine quo nihil est opti-
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mum, o vita cui omnia vivunt, Vita; quae es mea vita, per quam vivo, sine qua
morior vita vitalis, Dulcis, et Amabilis ubi quaesto es? Ubi Te inveniam, ut in Te
deficiam, et in Te subsistam. Eja Domine, moriar ut Te videam, et hic moriar: etiam
mori desidero ut videam Christum, vivere renuo, ut [s. 53] vivam cum Christo.
Adjuva Domine creaturam tuam, ne pereat in malitia sua, quod operata est Bonitas Tua, o Fins vitae, vena aquarum viventium, quando veniam ad aquas dulcednis
Tuae de terra deserta invia, et inaquosa, o Dies praeclara et puchra nesciens
vesperum, non habens occasum, in qua audiam: Intra in Gaudium Domini Tui, ubi
erit omne bonum, et non erit aliquod malum: ubi erit quidquid voles, et non erit
quidquid noles veni Domine, et noli tradere, veni Domine JESU, visita me in pace,
veni et educ vinctum e carcere putridae carnis meae.
X.
Tandem jamjam ultimo moriens, alloquere Jesum his affectibus quam tenerrime. Jesus Maria Amores mei moriar amore Vestri, o Jesu, esto mihi Jesus, et
Salvator. [s. 54] Jesu: agonizans morti Tuae mortem meam unio: Jesu pro me
mortue, mors tua sit vita mea, o Bone Jesu intra vulnera Tua absconde me. Domine Jesu suscipe spiritum meum, Tu es Christus Filius Dei vivi, Dominus meus
et Deus meus.
Hic osculando vulnera Crucifixi dic:
Ad pedes: Salvete Domini nostri Jesu Christi pedes adorandi tot itineribus
fatigati, Magdalenae lacrymis loti, pro me clavis in Cruce confixi: Haec requies
mea in saeculum saeculi, hic habitabo, quoniam elegi eam.
Post ad Manus osculando: Salvete adorandae Domini nostri Jesu Christi Manus: in Cruce pro me extensae, et clavis confixae; semper apertae, ut impleatis
omnem animam benedictione; Haec requies mea in saeculum saeculi, hic habitabo, quoniam elegi eam.
Ad vulneratum [s. 55] Domini Latus; intingendo cor, animam tuam in illo dic:
Salve Latus gloriosum Domini nostri JESU Christi, pro me lancea militis perforatum. Haec requies mea, etc.
Ad Caput sic dices: Salve tremendum cunctis potestatibus Caput JESU Christi Salvatoris Nostri, pro me arundine percussum, et spinis coronatum. Haec requies etc.
Ad totum dulcissimum Corpus cum ingenti affectu dices: Salve venerandum
Corpus Christi JESU, pro me in Cruce suspensum, vulneratum, mortuum, et in
sinum Sanctissimae Matris Tuae depositum. Haec requies mea in saeculum saeculi, hic habitabo, quoniam elegi eam.
O JESU mi in manus tuas reddo spiritum meum. JESUS, JESUS, JESUS
meus. DEUS meus et omnia.
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Cum ex S. Scripturae textu clare cuique constare non dubitem; quam sit:
Sancta et salubris cogitatio exorare pro defunctis; hinc pia desiderio; Personarum
Spiritualium in trinis introcontentis Archidiaconatibus specificarum, mutua sibi post
obitum praestandi pietatis suffragia in isthoc Libello unanimi Voto, sive pacto certo et aeviterne duraturo obligata, opus fore pientissimum censeo, quod quidem
Opus cum vel maxime studio ac solicitudine sua Perillustris Admodum Reverendus FRANCISCUS GROCHOWSKI utpote prior ordine intra Archidiaconatus
praefatos DECANUS Foraneus Posnaniensis jam pro pietate et chariatae mutua
in dignissimos Confratres suos, jam pro exemplari munere suo Decanali luci publicae exponendum curaret, cumque nihil fidei Catholicae bonisque dissonum moribus exinde eveniat opportunam proinde ad eum effectum facultatem concedo.
Die 13. Augusti. Anno 1777.
M. FRANCISCUS MINOCKI U.J.D. et Profesor, Academiae Posnaniensis
RECTOR, in Diaecesi Posnaniensi Librorum CENSOR. mpp.
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MIECZYS£AW hr. LEDÓCHOWSKI

W stulecie mierci kardyna³a Mieczys³awa Ledóchowskiego
Zawo³anie rodu Ledóchowskich brzmi avorum respice mores bacz na obyczaje przodków. To zawo³anie umieszcza³ Kardyna³ Mieczys³aw Ledóchowski
na ksi¹¿kach oraz ró¿nych przedmiotach swego u¿ytku. Bardzo znaczna osoba,
której to zawo³anie rodu poda³em, nie bez racji wyrazi³ nadziejê, ¿e te obyczaje
miejmy nadziejê, by³y dobre!? Pe³nej obiektywnoci w moim referacie nie gwarantujê, przecie¿ mówiê o w³asnej rodzinie, niemniej subiektywnie, uczciwie, postaram siê sprostaæ zadaniu.
Dzia³alnoæ Kardyna³a Mieczys³awa Ledóchowskiego, od pocz¹tków jego
m³odoci jako kap³ana, tak w wiecie jak i szczególnie w Polsce pod zaborem
pruskim, bêdzie przez kompetentnych mówców zreferowana. Podobnie Jego postawa wobec sprawy polskiej, która to wymaga szczególnego oraz wnikliwego
rozpatrzenia i owietlenia, gdy¿ bywa³a czêsto ze strony wrogiej albo niechêtnej
Polsce i Kocio³owi, fa³szowana a przynajmniej spaczona doczeka siê wyjanieñ
i mo¿liwie obiektywnego owietlenia.
Moim zadaniem jest przedstawiæ postaæ Kardyna³a Ledóchowskiego, widzianego przez rodzinê. To jest wdziêczne zadanie i podejmuje siê go chêtnie, chocia¿
z obaw¹, czy potrafiê to zrobiæ dosyæ dobrze, wystarczaj¹co dobrze. Bo rodzina
Ledóchowskich mo¿e siê chlubiæ wcale nie ma³¹ iloci¹ wybitnych osobistoci
i w³aciwe przedstawienie w tym gronie osoby Kardyna³a i Jego znaczenie, wp³yw
jaki wywar³ na losy rodziny nale¿y umieciæ w prawdziwym i mo¿liwie obiektywnym wietle.
Historia nasza, jak to usi³owa³em przedstawiæ w mojej ksi¹¿ce pt.: Aby pozosta³ nasz lad  dzieje rodu Ledóchowskich, która zosta³a przedstawiona
w Wroc³awiu dnia 15 maja 2002 roku w Zak³adzie Narodowym im. Ossoliñskich
i której g³ównym mówc¹ by³ jego Eminencja ks. Kardyna³ Henryk Gulbinowicz,
nie tylko przedstawia historie rodziny, przed i po Kardynale, ale te¿ ma ona przybli¿yæ okolicznoci i warunki, w których rozwijaj¹ siê charaktery i osobowoci.
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Nie mogê siê powstrzymaæ, korzystaj¹c z okazji dzisiejszego sympozjum
i otrzymania na nim g³osu przed tak dostojnymi s³uchaczami, ja od wielu lat ju¿
senior rodu, od wspomnienia o rycerzu Halce. Jest to legenda, maj¹ca jednak
korzenie w historycznej prawdzie, a mówi¹ca o przyjêciu przez Ru, podówczas
pod w³adz¹ ksiêcia W³odzimierza, wiary chrzecijañskiej. Ksi¹¿ê W³odzimierz
w roku 975 wys³a³ rycerza Halkê do Konstantynopola zwanego Carogrodem, do
cesarza Jana Zemiscesa z zadaniem poznania wiary Chrystusowej tamtejszego
wschodniego obrz¹dku i sprawdzenia, czy nie by³aby dobra dla Rusi, która miota³a siê w wierzeniach w ró¿nych bo¿ków? Halka pojecha³, olniony obrz¹dkiem
i nauk¹ p³yn¹c¹ z wiary Chrystusowej, przyst¹pi³ do niej, wróci³ do Kijowa do
ksiêcia W³odzimierza, zalecaj¹c zaprowadzenie chrzecijañstwa na Rusi. By³ to
dla narodu ruskiego krok decyduj¹cy wejcia do kultury europejskiej. Trzech bojarów, którzy odmawiali przejcia na chrzecijañstwo i wymiewali siê z Halki, ten
wezwa³ na pojedynek i zawierzywszy Bogu, jak to wspomina w swej ksi¹¿ce
Szlachetny Ród Ledóchowskich ksi¹dz Bar¹cz, wszystkich trzech pokona³.
Ksi¹¿ê W³odzimierz olniony tym zwyciêstwem Halki nada³ mu herb, na tarczy
którego widoczne s¹ trzy krzy¿e, a nad tarcz¹ rêka z podniesionym do ciêcia mieczem. Z tego rycerza Halki wywodzi siê, wed³ug legendy, ród Ledóchowskich.
Imiona jego potomków, których wspomina ks. Bar¹cz to: Rafa³, który ws³awi³ siê
walecznoci¹ pod królem Chrobrym i Teodor wojewoda kijowski. Od wsi Ledochow na Rusi, która by³a siedzib¹ Haików, ród przyj¹³ nazwisko Ledóchowski.
Historycznie wiemy, ¿e by³ Nestor, potem jego syn Kunia, Makary, Iwaszko,
Gniewosz, Samuel, Stefan, takie to imiona, w owych czasach, by³y wród szlachty nadawane synom. Ledóchowscy byli poprzez kolejne lata sêdziami, pisarzami
ziemskimi, stolnikami, czenikami, ³owczymi, podkomorzymi, komisarzami sejmowymi, pos³ami, wreszcie ró¿nej rangi wojskowymi: rotmistrzami, pu³kownikami itd.
Ostatni wymieniony Stefan, kasztelan wo³yñski, który zmar³ w roku 1676, mia³
6-szecioro dzieci, w tym czterech synów, trzech z nich bra³o udzia³ w odsieczy
wiedeñskiej pod dowództwem króla Jana III. Jeden, Felicjan, zgin¹³, dwóch powróci³o do kraju. Z tych dwóch Stanis³aw (1666-1725) by³ wojewod¹ wo³yñskim
i marsza³kiem konfederacji tarnogrodzkiej. Zmar³ w roku 1725 nie pozostawiaj¹c
potomstwa. Jego brat Franciszek kontynuowa³ nasz¹ liniê. Wnuk Franciszka równie¿ Franciszek-Antoni wojewoda czernihowski, o¿eni³ siê z Ludwik¹ hr. Denhoff,
poprzez to ma³¿eñstwo powsta³o pokrewieñstwo z rodem Ossoliñskich i póniejsze powi¹zania z Zak³adem Narodowym im. Ossoliñskich, którego przed wojn¹
i obecnie jestem kuratorem. Syn Franciszka-Antoniego, Antoni (1755-1835)
uczestnik Sejmu Czteroletniego, otrzyma³ od cesarza austriackiego w roku 1800
tytu³ hrabiowski.
Proszê wybaczyæ ten d³ugi wstêp, który stara³em siê jak najbardziej skróciæ,
wydaje mi siê potrzebny, aby oddaæ atmosferê i przesz³oæ historyczn¹, z której
wyrós³ Mieczys³aw Ledóchowski, póniejszy arcybiskup gnienieñsko-poznañski.
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Aby ju¿ nie komplikowaæ sprawy powi¹zañ rodzinnych, które w naszej rodzinie
s¹ niezwykle trudne do opanowania, wspomnê, co wydaje mi siê absolutnie konieczne, dwóch synów Antoniego (z 6-ciorga dzieci) mianowicie starszego Józefa  Zachariasza (1786-1859), ojca póniejszego Kardyna³a oraz jego brata Ignacego-Hilarego Ledóchowskiego (1789-1870), genera³a wojsk polskich i obroñcy
twierdzy modliñskiej w powstaniu listopadowym. Obaj Józef-Zachariasz i IgnacyHilary najbli¿si krewni zapocz¹tkuj¹ dwie linie Ledóchowskich, które odegraj¹
w ¿yciu Kardyna³a Ledóchowskiego znaczn¹ rolê. Gen. Ignacy, stryj Mieczys³awa, zapisa³ siê bardzo piêknie w historii polskiej i by³ niew¹tpliwie dla m³odego
Mieczys³awa, jak i poprzednio wymienieni przodkowie, przyk³adem.
Tym co dotychczas powiedzia³em, chcê przybli¿yæ ród³o mentalnoci, jak¹
odznacza³ siê póniejszy Kardyna³, jego poczucie pochodzenia z domu szlacheckiego, nobliwego, daj¹cego mu z tego tytu³u pewne prawa, ale i oczywicie zobowi¹zuj¹cego do cile przewidzianych postaw. Nie mo¿na nie wspomnieæ wielkiego wp³ywu ojca na wychowanie, a mo¿liwie albo z pewnoci¹, jeszcze wiêkszego
jego matki Marii Rozalii z domu Zakrzewskiej. Matki, która jak na owe czasy,
posiada³a niezwyk³e wysokie wykszta³cenie, w³adaj¹c wieloma jêzykami, ceniona
przez ówczesnych wiat³ych przedstawicieli nauki, kultury, polityki, na terenie
Królestwa Polskiego, W³och, arystokracji w³oskiej, szczególnie rzymskiej, wreszcie przez Ojca wiêtego Grzegorza XVI i Piusa IX oraz licznych kardyna³ów.
Rozwa¿aj¹c kszta³towanie siê mentalnoci m³odego Mieczys³awa tak w kraju jak
i pocz¹tkowo we W³oszech, trzeba nie zapominaæ o tym ówczesnym wiecie, który cile rozdziela³ stany na zwyk³ych prostych ludzi, na mieszkañców miast,
wreszcie pochodzenia szlacheckiego-arystokratycznego. Jego osobowoæ w tym
wiecie rzymskim rozwija³a siê i ros³a. M³ody, wysoki i szczup³y, bardzo przystojny, czêsty goæ w domach najwy¿szej arystokracji rzymskiej, jak ksiê¿ny Zeneidy
Wo³koñskiej i jego szczególnej opiekunki ksiê¿ny Zofii z Branickich Odescalchi,
integrowa³ siê coraz bardziej w stolicy W³och a zarazem stolicy Kocio³a rzymsko-katolickiego  Watykanie.
We wspania³ym obszernym dziele ks. Witolda Klimkiewicza pod tytu³em Kardyna³ Ledóchowski na tle swej epoki 1822-1902, które wznowione w roku
1988 dziêki Ks. Prymasowi Józefowi Kardyna³owi Glempowi i przy mojej skromnej pomocy, te ród³a kszta³towania siê postaw, charakteru Mieczys³awa, przybli¿aj¹ nam owe czasy i mentalnoæ osób pochodzenia szlacheckiego.
Teraz mogê przyst¹piæ do omówienia zadanego mi tematu a mianowicie, jaki
wp³yw mia³a osobowoæ Kardyna³a Mieczys³awa na rodzinê, jej losy a w szczególnoci na rozwój niektórych jej cz³onków.
Niew¹tpliwie dla rodziny Kardyna³ by³, po ciekawych i znacznych poprzednich osobistociach naszego rodu, jej najwietniejszym, najdostojniejszym przedstawicielem, który osi¹gn¹³ najwy¿sz¹ pozycjê (ju¿ pozostaje tylko papie¿), jak¹
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mo¿e cz³owiek w ramach rzymskokatolickiego Kocio³a dost¹piæ, od której najwy¿sze stanowiska wieckie, swym znaczeniem daleko s¹ oddalone. ¯e to mia³o
na losy pojedynczych cz³onków rodziny, jego najbli¿szych krewnych, rodziny pojêtej jako ca³oæ, wielki wp³yw, nie ulega najmniejszej w¹tpliwoci.
Kardyna³ Mieczys³aw Ledóchowski sprawi³, i¿ rodzina, która mieszka³a i przebywa³a na terenie Austrii, a nie rdzennej Polski, wróci³a do kraju. Do tego przyczyni³ siê zasadniczo, tak tym, ¿e sobie tego ¿yczy³, ale równie¿ wspieraj¹c to
¿yczenie finansowo, wspomagaj¹c kupno maj¹tku Lipnica i Królówka w powiecie
bocheñskim.
Do Lipnicy Dolnej przyjecha³ Antoni Ledóchowski (1823-1885) syn Ignacego
Hilarego, bratanek Kardyna³a wraz z swoj¹ ¿on¹ Józefin¹ Salis-Zizers oraz szeciorgiem dzieci: Mari¹-Teres¹, Juli¹-Urszul¹, W³odzimierzem, Ernestyn¹, Franciszk¹ i Ignacym. To sprawi³o, ¿e wprawdzie urodzone dzieci na terenie rdzennej
Austrii, przez wzrastanie, naukê i przebywanie w Polsce, sta³y siê gorliwymi patriotami polskimi, pomimo ¿e przecie¿ za ich m³odoci Galicja by³a czêci¹ Cesarstwa Austriackiego. Tak by mog³o nie byæ, gdyby rodzina mej babci oraz dziadka
pozosta³a w rdzennej Austrii. Mamy tego dostateczny dowód, bo najm³odszy brat
dziadka (który mia³ 13-cioro rodzeñstwa) pozosta³ w Austrii (Salzburgu) i ta rodzina ca³kowicie poczuwa siê obecnie do przynale¿noci austriackiej. Tymczasem
patriotyzm i przywi¹zanie do polskich korzeni, ta wspomniana szóstka dzieci, wielokrotnie i czêsto bolenie swym póniejszym ¿yciem powiadczy³a. A wiêc starania Kardyna³a, aby Ledóchowscy wrócili do Polski, swej ojczyzny, by³y Jego
wielk¹ i dla rodu szczêliw¹, zas³uguj¹c¹ na wdziêcznoæ inicjatyw¹.
Pok³osie tego wp³ywu jest tak znaczne, ¿e trudno mi w krótkich s³owach je
przedstawiæ. Spróbujê wiêc kolejno w punktach. Z tej szóstki po Antonim i Józefinie z Salis Zizers:
l. Je¿eli chodzi o drogê ¿ycia Marii Teresy Ledóchowskiej (1863-1922) b³ogos³awionej, o której ju¿ wspomnia³em, niew¹tpliwie za przyczyn¹ stryja Kardyna³a,
nauczy³a siê jêzyka polskiego a potem pod¹¿aj¹c za swym powo³aniem, ale i nie
w¹tpliwie przy pomocy jego, utworzy³a i powo³a³a do ¿ycia Zgromadzenie Zakonne wiêtego Klawera, którego zadaniem by³o zakoñczenie niewolnictwa w Afryce, a z kolei niesienie pomocy ludnoci Afryki, tak w zakresie wiary jak i materialnej. Jej dzia³alnoæ sprawi³a, ¿e zwano j¹ Matk¹ Afryki, chocia¿ nigdy w Afryce nie by³a. Droga, na któr¹ wst¹pi³a Maria Teresa sprawi³a, ¿e jej m³odsze rodzeñstwo, bardzo zdolne, religijne, pod¹¿a³o jej ladem. ¯e nad tymi dzieæmi
wzglêdnie t¹ m³odzie¿¹ Kardyna³, kieruj¹c i wspomagaj¹c ich w rozwoju i wyborze drogi czuwa³, to jest oczywistym.
2. M³odsza siostra Marii-Teresy, Julia, o imieniu zakonnym Urszula (18651939) b³ogos³awiona, która wpierw by³a Urszulank¹ Unii Rzymskiej, raczej mia³a
mniejszy kontakt z Kardyna³em Mieczys³awem. Jej w sposób zasadniczy pomóg³
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m³odszy brat W³odzimierz i to w czasie kiedy ju¿ by³ w Rzymie genera³em jezuitów. Nie mniej by³y to lata, kiedy jeszcze po mierci Mieczys³awa by³a o nim
w Watykanie pamiêæ bardzo ¿ywa. S³ynna ze swej polskoci i pracy dla Ojczyzny
Matka Urszula Ledóchowska za³o¿ycielka Urszulanek Serca Jezusa Konaj¹cego
 Szare Urszulanki, za sw¹ pracê patriotyczn¹ odznaczona by³a najwy¿szymi orderami polskimi.
3. W³odzimierz (1866-1942), genera³ jezuitów (1915 do 1942 zwany czarnym
papie¿em), m³odszy brat Julii-Urszuli, poprzez swoje wysokie stanowisko
w Kociele rzymskokatolickim, bliski wszystkim papie¿om z czasów jego kadencji, by³ jak gdyby kontynuatorem Kardyna³a Mieczys³awa przy Watykanie. Reorganizowa³ zakon i zwiêkszaj¹c iloæ jezuitów z ok. 170 000 do 250 000 podniós³
ich dzia³alnoæ oraz wp³yw na dotychczas niespotykany wymiar. On to, pokonuj¹c
ró¿ne trudnoci na terenie Watykanu, wydatnie dopomóg³ Urszuli w za³o¿eniu
Zgromadzenia Szarych Urszulanek. W³odzimierz Ledóchowski wyranie popiera³
w ramach zakonu oraz Kocio³a rzymskokatolickiego a tak¿e na polu politycznym,
interesy nowo powsta³ej po roku 1918 wolnej Polski.
4. Franciszka (1870-1953) moja babcia (wysz³a za m¹¿ za swego kuzyna drugiego stopnia Mieczys³awa z najstarszej linii)
5. Najm³odszy z rodzeñstwa, gen. Ignacy Ledóchowski (1871-1945) zgin¹³
w obozie koncentracyjnym, aresztowany w wieku 73 lat w roku 1944 za przynale¿noæ do AK. Jego postaæ, g³êboko wierz¹cego chrzecijanina i niez³omnego patrioty jest piêknie opisana w wydawnictwie Chrzecijanie, tom VII, pod redakcj¹
ks. biskupa Bohdana Bejze (1982).
6. Ernestyna niezamê¿na ¿y³a w Lipnicy zajmuj¹c siê gospodarstwem rolnym.
Rola Mieczys³awa Kardyna³a w losach rodziny by³a jak widaæ z powy¿szego
ogromna i stanowi³a jakoby start, pocz¹tek ca³ego szeregu osobistoci wyros³ych
z rodziny w s³u¿bie Kocio³a rzymskokatolickiego. To nie zmienia faktu, ¿e trójka
ju¿ wymienionych osób jak: Maria Teresa, Urszula i W³odzimierz by³y oczywicie,
co swym ¿yciem wykazali, z natury swej powo³ani do s³u¿by, któr¹ podjêli. Czwarty Ignacy genera³ broni, kontynuowa³ w rodzinie tradycjê ¿o³niersk¹. Jego dwie
córki: Jadwiga, imiê zakonne Teresa (1904-1994), Urszulanka Unii Rzymskiej
i Inka, imiê zakonne Józefa (1907-1983), Urszulanka Szara by³y zakonnicami. Tyle
o ga³êzi Ledóchowskich po Ignacym-Hilarym.
Kardyna³ sw¹ osob¹ rozpocz¹³ albo wzbogaci³ wietnoæ rodziny, która do tej
pory znana by³a ze swej dzia³alnoci i istnienia w zakresie rycerskim, szlacheckim, politycznym, rozpoczynaj¹c listê osobistoci o najwy¿szej randze s³u¿¹cej
rzymsko-katolickiemu Kocio³owi.
Po tej wybitnej czwórce z linii m³odszej, nale¿y wymieniæ z linii starszej po
Józefie-Zachariaszu jego syna, m³odszego brata Kardyna³a, Antoniego Ledóchow-
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skiego (1832-1885), syna jego a mego dziadka Mieczys³awa (1858-1935) genera³a kawalerii, który o¿eni³ siê z Franciszk¹ (siostr¹ b³ogos³awionych), rodziców
mego ojca Antoniego i jego siostrê m³odsz¹ Izabelê, imiê zakonne Urszula  Szar¹ Urszulankê. Brat mego dziadka, pra³at o³omuniecki Zygmunt Ledóchowski
(1861-1944), któremu to zawdziêcza rodzina bogate archiwum. A wiêc rodzina
wyda³a znaczn¹ iloæ osób, które w ramach Kocio³a rzymskokatolckiego spe³nia³y niema³¹ rolê.
Nie chcê pomin¹æ mej niedawno zmar³ej kuzynki Clary Ledóchowskiej (1911-2000) pochodz¹cej z tej czêci rodziny, która pozosta³a w Austrii, córki najm³odszego brata mego dziadka, która by³a przez 28 lat sekretark¹ Ambasady Austriackiej przy Stolicy wiêtej, ciesz¹c siê wielkim szacunkiem tak wród dostojników
Watykanu jak i Dyplomacji Austrii i przynale¿nego Korpusu Dyplomatycznego.
Po moim skomplikowanym wywodzie, nie mog¹ siê pañstwo orientowaæ
w zale¿nociach pokrewieñstwa w rodzinie, niemniej, w tym co powiedzia³em,
mo¿na dos³uchaæ siê sporej iloci osób wartych, aby je wspomniano.
Kardyna³ Mieczys³aw by³ pocz¹tkiem, wzorem i z pewnoci¹ w jakim sensie
przyczyn¹ takiej iloci powo³añ jak i zwi¹zków z Kocio³em rzymskokatolickim.
Do 1939 roku posiadalimy w Lipnicy bardzo bogate zbiory rodzinne. Oprócz
znacznej iloci listów królewskich, cesarskich oraz innych panuj¹cych osobistoci
skierowanych do Ledóchowskich, w rodzinnym posiadaniu znajdowa³ siê zbiór
starych ksi¹g, orderów, pieczêci, sztychów, portretów. Niestety, tylko nieznaczna
czêæ tych zbiorów ocala³a z ostatniej wojennej po¿ogi. W znacznej mierze pochodzi³y te zbiory z pozosta³oci po Kardynale, który wszystkie te skarby przekaza³ memu dziadkowi Mieczys³awowi  Wincentemu a swemu bratañcowi. Czêæ
tych uratowanych po 1945 roku pami¹tek przekaza³em diecezji gnienieñsko-poznañskiej, a mianowicie liturgiczne naczynia podró¿ne Kardyna³a, uratowany portret z Lipnicy, który siê w normalnym mieszkaniu powojennym nie mieci³, oraz
listê z 20.000 podpisów ho³downiczych wiernych z diecezji gnienieñsko-poznañskiej, przekazanych Kardyna³owi w czasie walki kulturowej i jego uwiêzienia
w Ostrowie Wielkopolskim. Mój ojciec podarowa³ ks. Kardyna³owi Prymasowi Stefanowi Wyszyñskiemu, na wiosnê 1958 roku w Rzymie, cenny pektora³ po Kard.
Mieczys³awie ze zbiorów rodzinnych, który by³ przez niego u¿ywany w Siedzibie
Prymasowskiej archidiecezji gnienieñsko-poznañskiej, w czasie Walki Kulturowej.
I dzisiaj, tak nasze mieszkanie w Wiedniu jak i w Sopocie u mego najstarszego syna Henryka na ka¿dym kroku przypomina nam wielkiego przodka Kardyna³a Mieczys³awa Ledóchowskiego. W gablotach widaæ niema³¹ iloæ pieczêci, porcelany, ksi¹¿ek, medali nale¿¹cych kiedy do Kardyna³a Mieczys³awa. Miêdzy
ksi¹¿kami, miêdzy innymi Kazania Skargi z biblioteki Kardyna³a, drukowane
w roku 1596 pochodz¹ce z drukarni Piotrowskiego w Krakowie.
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Koñcz¹c mylê, ¿e osobowoæ Kardyna³a Mieczys³awa w szczególny sposób
powiadcza rolê i wk³ad jego rodowiska, w którym siê rozwija³, odpowiadaj¹cego tamtym czasom i ówczesnej mentalnoci, które go formowa³o, do formacji
osobistoci o silnym poczuciu znaczenia s³u¿by oraz odpowiedzialnoci za przyjête
wobec otoczenia obowi¹zki, w których przysz³o ¿yæ i dzia³aæ. Wiernoæ tym zasadom postêpowania, niew¹tpliwie kszta³towa³a w pewnym wymiarze, mylê nawet
doæ znacznym, postawy jego najbli¿szych krewnych jak i m³odszego pokolenia
rodziny. Tu mam wiêc prawo chyba powtórzyæ przypuszczenie, a mo¿e twierdzenie, ¿e niew¹tpliwie, wspomniane wybitne poprzednio wymienione osobistoci
z naszej rodziny, po Kardynale, mimo wrodzonych cech, wyros³y do postaci znacznych i nieprzeciêtnych, równie¿ z Jego inspiracji i przyk³adu. Kardyna³ Ledóchowski arystokrata, Ksi¹¿ê Kocio³a, znaj¹c przys³uguj¹ce mu z tego tytu³u przywileje, dzia³a³ i dawa³ ¿ywy przyk³ad tego, ¿e w swych poczynaniach kierowa³ siê nie
w³asnymi korzyciami i wygod¹ a odpowiedzialnoci¹ wobec zadanych mu zadañ
i dobrem spo³eczeñstwa, któremu mia³ s³u¿yæ.
Wspomniana ksi¹¿ka ks. Klimkiewicza o Kardynale zawiera 2 tomy, a format
obu ksi¹¿ek jest du¿y, przesz³o 800 stron. W krótkim referacie trudno wyczerpuj¹co owietliæ postaæ tak bogat¹ i znaczn¹ oraz jej wp³yw na losy i poszczególne
osoby naszej rodziny. Niemniej minê³o 100 lat od mierci Kardyna³a Mieczys³awa, a wydaje mi siê, ¿e Jego wp³yw na postawy, zachowanie etyki i moralnoci
cz³onków rodziny, które On reprezentowa³, nie przemin¹³ i jest nadal obecny oraz
obowi¹zuj¹cy*.
––––––––––––––

* Wyst¹pienie w czasie sesji naukowej w stulecie urodzin kardyna³a Mieczys³awa Ledóchowskiego (1822-1902) w dniu 2 grudnia 2002 roku w auli Arcybiskupiego Seminarium Duchownego
w Poznaniu. Sesja, pod patronatem arcybiskupa Stanis³awa G¹deckiego, metropolity poznañskiego, zorganizowana by³a przez Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Komisjê Teologiczn¹ Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk i Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu.
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ECCLESIA. STUDIA Z DZIEJÓW WIELKOPOLSKI
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  WYDZIA£ TEOLOGICZNY
TOM 1, 2003

ZYGMUNT ZIELIÑSKI

Geneza kandydatury Mieczys³awa Halki Ledóchowskiego
na arcybiskupstwo w Gnienie i w Poznaniu
I. Narodowoæ jako kryterium obu opcji: polskiej i niemieckiej

Hierarcha zasiadaj¹cy na tronie prymasowskim w Gnienie i arcybiskupim
w Poznaniu, ówczesnym centrum inicjatyw polskich pod zaborem pruskim, skupia³ na sobie oczekiwania zarówno aktywnych kó³ polskich, jak i administracji pruskiej. Ta ostatnia widzia³a w nim pacyfikatora nastrojów antypañstwowych,
ewentualnie tak¿e czynnik wspomagaj¹cy asymilacjê Polaków w obrêbie spo³eczeñstwa niemieckiego. Na neutralnoæ w tej dziedzinie móg³ sobie pozwoliæ jeszcze abp Marcin Dunin, nawet w sytuacji sporu o ma³¿eñstwa mieszane. Natomiast nastêpca jego Leon Przy³uski musia³ porzuciæ rolê lojalnego wobec pañstwa
mediatora miêdzy administracj¹ prusk¹ a spo³eczeñstwem polskim, chocia¿ nawet
po 1848 r. nie by³a mu ona obca. Jednak wydarzenia Wiosny Ludów, powstanie
poznañskie, próba podzia³u przez rz¹d Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego, represje
obejmuj¹ce tak¿e Koció³, stawia³y Przy³uskiego wobec ultimatum: albo z rz¹dem
przeciwko spo³ecznoci polskiej, albo uwik³anie w konflikt polityczny w obronie jej
praw. Przy³uski wybra³ to drugie, choæ trudno powiedzieæ, czy w pe³ni by³ przekonany
o s³usznoci takiej postawy. By³ jednak od pocz¹tku lat szeædziesi¹tych na tyle konsekwentny w swej obronie polskich aspiracji narodowych, ¿e w³adze pruskie, zarówno w Poznaniu jak i w Berlinie, widzia³y w nim personam non gratam, obejmuj¹c
tym predykatem tak¿e ka¿dego w przysz³oci hierarchê narodowoci polskiej1.
mieræ Przy³uskiego 12 marca 1865 r. nie tylko nie u³atwi³a rz¹dowi nowej
obsady obu archidiecezji zgodnie z w³asnym zamys³em, ale wrêcz rozwi¹zanie
takie utrudni³a, bowiem nie uda³o siê doprowadziæ do mianowania koadiutora
z prawem nastêpstwa, do czego rz¹d d¹¿y³, by tym sposobem wyeliminowaæ wy––––––––––––––

1
Problem tu poruszony zosta³ szczegó³owo przedstawiony w pracy Z. Z i e l i ñ s k i e g o,
Koció³ katolicki w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim w latach 1948-1965, Lublin 1973, zw³. s. 385-403.
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bór arcybiskupa przez kapitu³y. Chodzi³o oczywicie o pra³ata Niemca lub osobê
o gwarantowanej lojalnoci wobec pañstwa. Obie kapitu³y, jak s¹dzono w pruskich
ko³ach urzêdowych, uleg³e s¹ polskiej agitacji i wybior¹ arcybiskupa wrogiego
rz¹dowi i w ogóle niemczynie2. Horn by³ zdania, i¿ rz¹dy Przy³uskiego, zw³aszcza w okresie koñcowym, jasno udowodni³y, i¿ Polak na tronie arcybiskupim prêdzej czy póniej ulegnie naciskom polskich kó³ narodowych. Jakkolwiek takie prognozy z trudem torowa³y sobie drogê w ówczesnym ministerstwie wyznañ, kierowanym przez Heinricha Mühlera, to jednak za opini¹ Horna przemawia³y wszystkie, przewa¿nie w Berlinie lekcewa¿one, przes³anki3. Kierowa³ siê on przede
wszystkim faktami i dowiadczeniem, które na stanowisku nadprezydenta Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego gromadzi³ od roku 1862. Polacy byli dlañ poddanymi pruskimi, których nale¿y wychowaæ w poczuciu lojalnoci i wiernoci dla tronu
i w duchu kultury niemieckiej. S¹dzi³, ¿e wobec ogromnego wp³ywu Kocio³a, cele
te nie mog¹ byæ osi¹gniête, dopóki duchowieñstwo staæ bêdzie na stra¿y interesów polskich.
Kompromis, gdy chodzi o kandydata na stolice arcybiskupie, nie wchodzi³
zatem w rozumieniu Horna, w rachubê. Tylko Niemiec mo¿e zatem, jego zdaniem,
naprawiæ szkody, spowodowane w obu archidiecezjach przez rz¹dy Przy³uskiego.
D¹¿yæ do tego nale¿a³o poprzez odsuniêcie od wyboru kapitu³ i nominacjê, bêd¹c¹
wynikiem uk³adu miêdzy rz¹dem a Stolic¹ Apostolsk¹. Niektóre pomys³y Horna
komplikowa³y sytuacjê rz¹du i niew¹tpliwie os³abia³y jego autorytet w ministerstwie wyznañ. Mühler nie rozumia³ na przyk³ad, dlaczego nadprezydent nalega na
wybór jednego wikariusza kapitulnego dla obu archidiecezji, ewentualnie powierzenie ich zarz¹du, do czasu wyboru nowego arcybiskupa, biskupowi Janowi
Marwitzowi z Pelplina4. Horn inspirowa³ zapewne akcjê prasy niemieckiej na
rzecz wyboru jednego wikariusza generalnego, nie bacz¹c, i¿ podawano tam b³êdn¹ interpretacjê bulli De salute animarum, co te¿ przyczynia³o siê do os³abienia
––––––––––––––
2
APP (Archiwum Pañstwowe w Poznaniu) NP. XXIV, D I 7. Nadprezydent Horn do ministra Mühlera 14 III 1865, k. 14 15; Bogislav S e l c h o w, Der Kampf um das Posener Erzbistum
1865. Graf v. Ledóchowski und Oberpräsident v. Horn, Marburg/Lahn 1923, s. 52-54. Selchow
dostrzega³ w kapitule gnienieñskiej wiêcej ugodowoci wobec rz¹du ani¿eli w Poznaniu, gdzie silnie
oddzia³ywa³o aktywne politycznie rodowisko polskie i dominowa³ wp³yw nacjonalistycznie usposobionego kanonika Józefa Brzeziñskiego.
3
B. S e l c h o w, dz. cyt., s. 89 pisze o Hornie: Gross war Horn nicht. Grosse Männer hatte
Bismarck weder in seinem Ministerium oder an der Spitze der Provinzen, noch wünschte er sie. ...
Nicht jedem Wunsch den er im Herzen trug wurde Erfüllung. Aber ehrlich war alles, was er tat, und
aufrecht alles, was er dachte.
4
APP, NP. XXIV D I 7, k. 25, 26, 38-39. W pimie do Horna z 22 III 1865 minister
z pewnym zniecierpliwieniem przypomina³ nadprezydentowi, i¿ jego zadaniem jest ledzenie dzia³alnoci obu wikariuszy kapitulnych i przeszkodzenie jakimkolwiek poczynaniom antypañstwowym.
5
Posener Zeitung (Beilage) z 2 IV 1865 r.
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wartoci argumentacji pruskiej5. Horn nie dawa³ za wygran¹ i zdecydowa³ siê u¿yæ
nacisku niemieckiej opinii publicznej Poznañskiego, by wymusiæ energiczniejsze
starania o nominacjê Niemca. W czerwcu pewna grupa tamtejszych katolików
niemieckich wystosowa³a do króla adres, w którym domagano siê arcybiskupa
wra¿liwego na potrzeby katolików niemieckich i dalekiego od sprzyjania wywrotowej akcji polskiej, któryby, dalej, zaprowadzi³ w diecezjach dyscyplinê i dawa³
przyk³ad dobrymi obyczajami, a nade wszystko podniós³ poziom naukowy duchowieñstwa. Szczególnie jednak uderza³ postulat usuniêcia patrona³u polskiego z liturgii i wyrugowania z prawa diecezjalnego wszelkich polskich pozosta³oci. Adres podpisa³o niewiele osób, jednak nie brakowa³o tam tak¿e polskich nazwisk.
Horn ubolewa³ wprawdzie nad ma³¹ liczb¹ podpisów, ale t³umaczy³ to popiechem.
W obawie chyba, czy memoria³ bêdzie nale¿ycie w Berlinie zrozumiany, sam zrekapitulowa³ jego treæ, akcentuj¹c pewne problemy, np. niski, jego zdaniem, poziom moralny i intelektualny kleru poznañskiego, co powoduje brak jego przywi¹zania do Kocio³a i tronu. Zaradziæ temu mo¿e jedynie arcybiskup Niemiec, który
po³o¿y kres udzia³owi ksiê¿y w agitacji polskiej. Horn by³ zdania, ¿e na arcybiskupim tronie nie powinien zasiadaæ nikt z miejscowego duchowieñstwa, bowiem hierarcha taki nie by³by w stanie oprzeæ siê naciskowi rodowisk polskich6. Trudno
zgodziæ siê ca³kowicie ze zdaniem Selchowa, i¿ duchowni niemieccy tak¿e przechodzili do obozu polskiego, chc¹c sobie zapewniæ awans lub ulegaj¹c presji opinii
uto¿samiaj¹cej Polaka z katolikiem7. Prawda jednak by³a taka, ¿e w³adze nawet
pasywnoæ ksiê¿y niemieckich sk³onne by³y uznawaæ za sprzyjanie Polakom.
Tymczasem strona polska nie rezygnowa³a z walki o arcybiskupa Polaka. Ju¿
wybór na wikariuszy kapitulnych w Poznaniu ks. Józefa Brzeziñskiego, dziekana
kapitu³y, a w Gnienie ks. Jana Zienkiewicza, pierwszego kanonika tamtejszej
kapitu³y wskazywa³ na polsk¹ opcjê obu gremiów. Ten ostatni w okólniku wydanym 4 IV 1865 r. podkrela³ gorliwoæ i zas³ugi zmar³ego arcybiskupa, przypominaj¹c jego wizytê rzymsk¹ z maja 1862 r., co by³o szczególnie wymowne, jako ¿e
odwie¿a³o tak bardzo rz¹d dra¿ni¹c¹ sprawê prymasostwa rozpropagowan¹ swego czasu przez prasê polsk¹ i budz¹c¹ ¿ywe zainteresowanie nawet na forum
miêdzynarodowym8. Ks. Brzeziñski we wczeniej wydanym, dnia 2 III, okólniku
ograniczy³ siê do krótkich wzmianek biograficznych Przy³uskiego, koncentruj¹c je
na religijnej dzia³alnoci arcybiskupa. Horn do tego stopnia ma³o by³ poinformowany o inicjatywach obu wikariuszy generalnych, ¿e przypomina³ Brzeziñskiemu
o obowi¹zku wydania okólnika w miesi¹c po jego ukazaniu siê9.
––––––––––––––

APP, j.w. k. 80 85. Pod adresem podpisa³o siê oko³o 70 osób.
Por. S e l c h o w, dz. cyt., s. 52 -53.
8
Z. Z i e l i ñ s k i, Koció³ katolicki w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim, s. 346 nn.
9
APP, NP. XXIV, D I 7, k. 4553. Korespondencja miêdzy Hornem, Brzeziñskim i Zienkiewiczem.
6
7
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Ju¿ 4 maja obie kapitu³y przedstawi³y ministrowi Mühlerowi listê swoich kandydatów na stolice arcybiskupie w osobach: ks. Jan Zienkiewicz, ks. Józef Brzeziñski, ks. Józef Walkowski, kanonik gnienieñski, sufragan i kanonik poznañski,
ks. Franciszek Stefanowicz, kanonik poznañski, ks. Antoni Grandke, ks. Jan Chryzostom Janiszewski, kanonik poznañski i proboszcz w Kocielcu. Kapitu³a nagli³a
o ustosunkowanie siê króla do kandydatów, gdy¿ 12 czerwca przypad³ termin
wyboru, którego niedotrzymanie grozi³o zastosowaniem zasady dewolucji, odbieraj¹cej kapitule prawo wyboru arcybiskupa10. W oczach Horna ¿aden z kandydatów nie uzyska³ pozytywnej oceny. Uderza jego opinia o ks. Walkowskim, bardzo
zreszt¹ ró¿ni¹ca siê od wydanej mu przez landrata gnienieñskiego Nollaua. Nadprezydent s¹dzi³, ¿e Walkowski, pochodzenia ch³opskiego, poci¹gn¹³by do sprawy
polskiej tak¿e warstwê w³ociañsk¹. Nadto jako cz³owiek niskiego pochodzenia
tym bardziej ulega³by szlachcie polskiej. Warto tak¿e zauwa¿yæ, i¿ negatywnie
oceni³ ks. Antoniego Grandke, Niemca, który zdaniem Horna, zostawszy kanonikiem rzuci³ siê w ramiona partii polskiej. Zarówno on, jak i Walkowski znaleli siê,
jak s¹dzi³ nadprezydent, na licie kandydatów dla stworzenia pozoru, i¿ uwzglêdnia siê Niemca lub postaæ mniej znacz¹c¹, podczas gdy faktycznie chodzi³o
o wybór Zienkiewicza lub Janiszewskiego. W obu przypadkach by³y to osobistoci
ciesz¹ce siê autorytetem spo³ecznym, wysokimi kwalifikacjami i bezwzglêdnym
oddaniem dla sprawy polskiej11. Szeædziesiêcioomioletni ks. Zienkiewicz praktycznie nie wchodzi³ w rachubê, podobnie jak niewiele m³odszy bp Stefanowicz
(64). Zatem pozostawa³ licz¹cy dopiero 47 lat, ks. Janiszewski.
Decyzja kapitu³ przekrela³a, nik³¹ zreszt¹, szansê przeforsowania przez rz¹d
zwyczajn¹ drog¹ w³asnego kandydata na arcybiskupstwo. Pozostawa³o zatem
tylko zawierzyæ negocjacjom bezporednim miêdzy rz¹dem a Rzymem, co wszak¿e wymaga³o zawieszenia praw wyborczych kapitu³y poprzez dewolucjê. Obawy
ministra Mühlera, by kapitu³y nie zabezpieczy³y siê przed takow¹ okolicznoci¹
w Rzymie, nie by³y bynajmniej p³onne, bowiem oba gremia zwróci³y siê faktycznie ju¿ 10 IV do Stolicy Apostolskiej z prob¹ o przed³u¿enie kanonicznego terminu dokonania wyboru, na co sekretarz stanu Giacomo Antonelli odpowiedzia³ ju¿
22 kwietnia nastêpuj¹co: Quod si trimestri elapso ea (electio) peracta non
fuerit, optatam praerogationem Sanctitas Sua libenter concedet, dummodo
Illi constiterit, difficultates et obstacula, quae imminere veremini nullam ex
parte vestra causam habere (Jeli po up³ywie trzech miesiêcy nie nast¹pi³by
(wybór), Jego wi¹tobliwoæ chêtnie udzieli rzeczonego przywileju, byleby
pewny by³, ¿e trudnoci i przeciwieñstwa, które obawiamy siê, mog¹ zagra¿aæ, nie by³y spowodowane przez was). Kapitu³y mog³y wiêc w czerwcu z czystym sumieniem donieæ Mühlerowi, i¿ brak reakcji rz¹du na przes³an¹ mu listê
––––––––––––––
10
11

Tam¿e, k. 62, pismo obu kapitu³ do ministra wyznañ z dnia 9 V 1865 r.
Tam¿e, k. 67-70.
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kandydatów upowa¿nia je do skierowanie proby do papie¿a o prolongatê terminu
wyboru12.
Posuniêcia kapitu³ upewni³y rz¹d, i¿ s¹ one zdecydowane broniæ swych praw
wyborczych zgodnie z bull¹ De salute animarum i brewe Quod de fidelium oraz
¿e nie zrezygnuj¹ z kandydata Polaka. Dodatkowym sygna³em potêguj¹cym obawy w³adz by³o nag³onienie w Dzienniku Poznañskim wydanej w Pary¿u nak³adem Stowarzyszenia Kap³anów Polskich na Emigracji broszury pt. Duchowieñstwo polskie wobec sprawy narodowej. Ten anonimowy druk, omawiaj¹c stanowisko ni¿szego i wy¿szego duchowieñstwa polskiego wobec wydarzeñ lat 1861-1863, w tym wobec Powstania Styczniowego, zawiera³ apologiê zaanga¿owania
politycznego duchowieñstwa w po³¹czeniu z jego misj¹ religijn¹ oraz usprawiedliwia³ religijn¹ motywacjê walki o wartoci narodowe, wskazuj¹c na nieroz³¹cznoæ
losów ojczyzny i Kocio³a cierpi¹cych ten sam ucisk zaborczy13. Aluzja by³a przejrzysta. Spo³eczeñstwo potrzebuje nadal wsparcia, jakiego winien mu udzieliæ Koció³ przede wszystkim w osobach swych hierarchów.
Obie opcje, rz¹dowa i polska, gdy chodzi o nastêpstwo po Przy³uskim, stawia³y Stolicê Apostolsk¹ w niezwykle trudnej sytuacji. Pius IX rozumia³ po³o¿enie
Polaków. Ju¿ choæby d³ugotrwa³e komplikacje powodowane postêpowaniem Przy³uskiego, ganionym z racji zgo³a odmiennych zarówno przez rz¹d jak i pewne ko³a
polskie na emigracji, zw³aszcza zmartwychwstañców, uwra¿liwi³y papie¿a na problemy kocielne pod zaborem pruskim14. Z terenu obu archidiecezji krytyka Przy³uskiego z racji przypisywanej mu, a mo¿e w czêci tak¿e faktycznej, pob³a¿liwoci wobec zaniedbañ w duszpasterstwie i dyscyplinie kocielnej pochodzi³a od ks.
Jana Komiana, cz³owieka w Rzymie pilnie s³uchanego i raczej nie sk³onnego do
wypowiadania przesadnych s¹dów. Komian, wywiêcony na kap³ana w 1860 r.
by³ ju¿ wówczas radc¹ konsystorza poznañskiego i protonotariuszem apostolskim,
jednak nie nale¿a³ do kapitu³y, a ponadto nie by³by kandydatem do przyjêcia dla
rz¹du. Wydaje siê jednak, ¿e dla Stolicy Apostolskiej by³by on kandydatem bezwarunkowo najlepszym, bowiem gorliwoæ pastersk¹ ³¹czy³ z rozwag¹ w sprawach politycznych; krótko mówi¹c konserwatyzm jego nie podlega³ najmniejszej
w¹tpliwoci. Jeli doda siê do tego niekwestionowany patriotyzm polski, to referencje wydaj¹ siê byæ pe³ne.
II. Kandydat rzymski

Impas w kwestii obsadzenia stolic gnienieñskiej i poznañskiej polega³ na
wyczerpaniu wszelkich mo¿liwoci, zarówno rz¹du jak i kapitu³ przeforsowania
swego kandydata. Kandydaci rz¹dowi, biskup che³miñski Marwitz i kanonik ho––––––––––––––
12
13
14

Tam¿e, k. 77, Kapitu³y do ministra wyznañ 6 VI 1865.
Dziennik Poznañski nr 254, 255, 257 (1965).
Por. Z. Z i e l i ñ s k i, Koció³ katolicki w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim, s. 236 nn.
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norowy warmiñski, ks. Franciszek Krêcki wysuwani byli w Rzymie przez pos³a
pruskiego, hr. Harry Arnima bez przekonania15, nie mogli te¿ liczyæ na przyjêcie,
bowiem, jak siê wydaje, Pius IX dwóch ewentualnoci chcia³ unikn¹æ za wszelk¹
cenê: nominacji arcybiskupa w rodzaju Przy³uskiego oraz hierarchy narodowoci
niemieckiej. W pierwszym przypadku chodzi³o o wyeliminowanie zbytniego upolitycznienia kierownictwa kocielnego w Gnienie i w Poznaniu, w drugim u¿ycia
Kocio³a jako narzêdzia germanizacyjnego. Praktycznie odpadali zatem kandydaci sporód duchowieñstwa wielkopolskiego oraz Niemcy proponowani z zewn¹trz.
Przy tym nie chciano ca³kowicie wykluczyæ udzia³u kapitu³ w wyborze arcybiskupa, nie daj¹c im równoczenie ¿adnej swobody optowania za swym kandydatem.
S³owem, chodzi³o o wybór pozorny, czyli oddanie g³osów na jednego kandydata
wyznaczonego przez papie¿a. Oczywiste by³o, i¿ ustalenie jego osoby musia³o
nast¹piæ na drodze negocjacji miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i rz¹dem Prus. Fair play
wymaga³a wszak¿e tak¿e uzgodnienia tej sprawy z kapitu³ami. Procedury by³y
zatem jasne. Problem stanowi³ jednak kandydat. To, ¿e zosta³ nim nuncjusz brukselski, arcybiskup Mieczys³aw hr. Halka Ledóchowski wydaje siê byæ wypadkow¹ wielu okolicznoci. W pierwszym rzêdzie wymieniæ nale¿y inicjatywy Kurii
Rzymskiej, a nawet samego Piusa IX. Sprzyja³a im ¿yczliwoæ dla tej kandydatury w konserwatywnych ko³ach Berlina, odpowiednio usposabianych przez pos³a
Arnima. Nie mo¿na te¿ wykluczyæ wp³ywów zmartwychwstañców rzymskich,
zw³aszcza, ¿e aktywna w tej kwestii by³a tak¿e ksiê¿na Zofia z Branickich Odescalchi, w której salonach dojrza³a niejedna decyzja dotycz¹ca spraw kocielnych
na ziemiach polskich. W zwi¹zku z tymi ko³ami wymieniæ nale¿y tak¿e ks. Komiana, któremu na sercu le¿a³o dobro religijne obu archidiecezji16.
W rzeczywistoci kwestia nominacji arcybiskupa Ledóchowskiego by³a zapewne mniej skomplikowana ni¿by mog³o siê wydawaæ. Po prostu papie¿ nie
dysponowa³ wówczas duchownym, który odpowiada³by wymienionym wy¿ej
kryterium, tzn. by³ Polakiem, maj¹cym jednak dystans do polskich ruchów politycznych. W³odzimierz Czacki liczy³ wtedy 32 lata i by³ dopiero od dwóch lat
kap³anem17. Gniezno i Poznañ wymaga³y hierarchy dowiadczonego, lecz niewra¿liwego na has³a narodowe, czego o Czackim powiedzieæ nie mo¿na. Z kolei
ten ostatni zg³asza³ zastrze¿enia co do zrozumienia u Ledóchowskiego dla spraw
polskich. A w Poznaniu by³o to niezwykle wa¿ne. Pius IX, doæ skory do podej––––––––––––––

S e l c h o w, dz. cyt., s. 102.
S e l c h o w, dz. cyt., s. 99 nn. ; Witold K l i m k i e w i c z, Kardyna³ Ledóchowski na
tle swej epoki 1822-1902 t. II: Wybór nuncjusza Mieczys³awa Ledóchowskiego na stolicê gnienieñsk¹ i poznañsk¹ w r. 1865, Poznañ 1988 (reprint), s. 164 nn. Autor opieraj¹c siê na archiwaliach
rodziny Ledóchowskich twierdzi, ¿e Pius IX z w³asnej inicjatywy powiedzia³ ksiê¿nej Odescalchi
o zamiarze powo³ania na obie stolice arcybiskupie Ledóchowskiego.
17
Jan D o m i n i k, Czacki W³odzimierz. W: Encyklopedia Katolicka, Lublin 1979, t. 3, kol.
747-748.
15
16
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mowania natychmiastowych decyzji, wróci³ do wczeniejszego pomys³u wysuniêcia jako kandydata na arcybiskupstwo ks. Jana Komiana18. Nie mia³by on jednak szans zatwierdzenia przez króla. A nadto potrzeba by³o przekonywaj¹cego
autorytetu do obrony przed naciskami rz¹du pruskiego. Osoba Ledóchowskiego
zatem cieszy³a siê wy³¹cznoci¹, gdy chodzi o posiadanie wspomnianych przymiotów. Byæ mo¿e zadecydowa³o tak¿e pewne pozornie ma³o znacz¹ce, osi¹gniêcie
nuncjusza brukselskiego. Posiadaj¹c prywatne kontakty z ministrem rosyjskim przy
dworze belgijskim, ksiêciem Miko³ajem Aleksandrem Or³owem, nie omieszka³
w 1862 r. sugerowaæ mu koniecznoci zaspokojenia podstawowych ¿¹dañ polskich
w Królestwie Polskim w celu przyt³umienia zarzewia rewolucji. Dostarczy³ Or³owowi tak¿e memoria³ w sprawie sytuacji Kocio³a w Królestwie Polskim, zrêcznie ³¹cz¹c punkt widzenia Stolicy Apostolskiej z dezyderatami biskupów polskich,
a zarazem nie wysuwaj¹c ¿¹dañ, których nie móg³by przyj¹æ rz¹d carski. Wa¿ny
by³ fakt, i¿ sugestie Ledóchowskiego nie wykracza³y poza teren kocielny19.
W Rzymie, gdzie Ledóchowski przedstawi³ swe zabiegi jaki gest czysto prywatny,
doceniono zapewne jego wagê. Zatem mog³o i to sprawiæ, i¿ Pius IX nie waha³
siê pozbawiæ dyplomacjê rzymsk¹ tak zdolnego dostojnika, ani jemu samemu sprawiæ zawodu sw¹ decyzj¹. Nie mo¿na bowiem ³udziæ siê, co do uczuæ, z jakimi
Ledóchowski wyrusza³ w drogê do Gniezna i Poznania.
III. Desygnacja czy wybór?

Decyzja powo³ania Ledóchowskiego na stolice gnienieñsk¹ i poznañsk¹ by³a
nieodwo³alna. Pozostawa³o jeszcze przekonaæ o tym obie kapitu³y. A nie by³o to
³atwe, bowiem nominacja ta napotyka³a na doæ solidarny opór obu kapitu³, czemu
da³y one wyraz w memoriale przes³anym papie¿owi 20 IX 1865 r., w którym
wy³uszczono wiele racji przeciwko proponowanej przez Stolicê Apostolsk¹ procedurze obsadzenia Gniezna i Poznania. Formalnie chodzi³o o zadoæuczynienie przepisom bulli De salute animarum i brewe Quod de fidelium, przy czym nie
omieszkano wskazaæ na tendencje rz¹du pruskiego zmierzaj¹ce do obalenia postanowieñ obu dokumentów odnonie elekcji arcybiskupa. Prusom ³atwiej by³o
faktycznie porozumieæ siê z Rzymem ni¿ z kapitu³ami, zw³aszcza zmajoryzowanymi przez Polaków. W memoriale jednak przypominano, ¿e ograniczanie praw lokalnego Kocio³a, zw³aszcza w istniej¹cych warunkach, podrywa zaufanie spo³eczne do Stolicy Apostolskiej i dzia³a w ogóle na szkodê Kocio³a, o co w³anie
najbardziej chodzi tym, którzy w zaistnia³ej sytuacji pragn¹ przeciwstawiæ Stolicê
Apostolsk¹ obu kapitu³om. Z wywodu tego jasno wynika³o, ¿e kandydat na arcybiskupstwo nie stanowi panaceum na bol¹czki Kocio³a w Wielkopolsce i ¿e ule––––––––––––––

W. K l i m k i e w i c z, dz. cyt., s. 167.
Henri F a s s b e n d e r, Intervention de Ledóchowski, nonce a Bruxelles en faveur de
lEglise de Pologne (Juin 1862). Archiwum Historiae Pontificiae, 7 (1969), s. 391-393.
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ganie rz¹dowi nie dzia³a nigdy dla dobra Kocio³a. Z wyrazami pe³nej rewerencji
dla Stolicy Apostolskiej odpowiedzia³y kapitu³y jednak bardzo stanowczo, ¿e propositionem nobis factam, ut Nuntium Apostolicum, comitem Ledóchowski, Archiepiscopum Gnesnensem et Posnaniensem simulate eligamus, a nobis nullo modo
acceptari posse (propozycji nam uczynionej, by wyborem pozornym wynieæ do
godnoci arcybiskupa gnienieñskiego i poznañskiego nuncjusza apostolskiego, hrabiego Ledóchowskiego w ¿aden sposób przyj¹æ nie mo¿emy)20. Papie¿ znalaz³ siê
w sytuacji nieprzyjemnej, bowiem ju¿ w maju 1865 r., kiedy odrzucenie przez rz¹d
piêciu kandydatów wysuniêtych przez kapitu³y, nie by³o tajemnic¹, rozpoczê³y siê,
najpierw przez pos³a pruskiego w Rzymie Arnima, a póniej tak¿e innymi kana³ami,
rozmowy na temat obsadzenia Gniezna i Poznania. Ledóchowski od pocz¹tku by³
wymieniany i znajdowa³ coraz wiêksz¹ przychylnoæ rz¹du pruskiego. Minister
Mühler przesta³ nawet w pewnym momencie informowaæ nadprezydenta Horna
o postêpie rokowañ w tej sprawie, uwa¿aj¹c zastrze¿enia przez tego ostatniego przeciw Ledóchowskiemu wysuwane, za animozje osobiste21.
Pius IX nie mia³ wielkiego pola manewru. Móg³ co prawda zawiesiæ pro hac
vice prawa wyborcze kapitu³ i dokonaæ nominacji, jak to mia³o miejsce przy nastêpnym wyborze w 1886 r. Jednak papie¿ nie chcia³ tak post¹piæ, i to zapewne z kilku
powodów. Przede wszystkim w napiêtej sytuacji, jaka panowa³a w Poznañskiem
w tym czasie miêdzy spo³ecznoci¹ polsk¹ a rz¹dem pruskim taki akt by³by zbyt
wyranym wspó³dzia³aniem Ojca w. z tym ostatnim. Bowiem arcybiskup by³by wypadkow¹ wy³¹cznie negocjacji miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a Prusami. Faktycznie
rzecz tak siê mia³a. Chodzi³o jednak o zachowanie pozorów, w tym przypadku niezwykle istotnych. To spowodowa³o wys³anie przez Piusa IX do Niemiec, konkretnie
do Drezna, sekretarza Kongregacji do Spraw Nadzwyczajnych Kocio³a, arcybiskupa Alessandro Franchi, nota bene wielkiego przyjaciela Polaków, który mia³ siê spotkaæ z przedstawicielami obu kapitu³ i wyjaniæ im sytuacjê powsta³¹ na tle obsadzenia obu archidiecezji. Do Drezna pojechali na spotkanie z nim biskup pomocniczy poznañski Franciszek Stefanowicz i ks. Janiszewski. Franchi musia³ siêgn¹æ po
tak wa¿kie argumenty, jak szacunek dla papie¿a i wzgl¹d na sytuacjê bez wyjcia,
spowodowan¹ m.in. napiêciami, jakie pod koniec rz¹dów Przy³uskiego powsta³y
miêdzy nim, czy w ogóle duchowieñstwem polskim, a administracj¹ prusk¹. Da³ te¿
do zrozumienia, ¿e papie¿owi chodzi o uporz¹dkowanie tamtejszych spraw kocielnych, a zarazem o dobro polskich katolików. Bp Stefanowicz domaga³ siê wprawdzie, by sam rz¹d przedstawi³ kapitu³om kandydaturê Ledóchowskiego. Okaza³o siê
to jednak niezrêcznoci¹, bowiem papie¿ nie móg³by dopuciæ, by jakikolwiek rz¹d
dysponowa³ jego dyplomat¹. Ledóchowski móg³ byæ zatem zarekomendowany jedynie jako kandydat uzgodniony miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a rz¹dem22.
––––––––––––––
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Tym sposobem dosz³o w dniu 16 XII 1865 r. do wyboru nuncjusza brukselskiego, arcybiskupa Mieczys³awa Halkê Ledóchowskiego na arcybiskupa gnienieñskiego i poznañskiego. Dokonano go wprawdzie, jak o to prosi³ Franchi,
a ¿yczy³ sobie papie¿, przez aklamacjê, ale z pewnym zgrzytem. By³o nim owiadczenie do protoko³u kanonika gnienieñskiego, Franciszka Duliñskiego i kanonika
honorowego Feliksa Kaliskiego, i¿ oddaj¹ g³os pozytywny wy³¹cznie dlatego, ¿e
takiego wyboru wyranie ¿yczy³ sobie papie¿23.
Ledóchowski uzyska³ zatem godnoæ arcybiskupa gnienieñskiego i poznañskiego w drodze tzw. Scheinwahl  wyboru pozornego. Byæ mo¿e najbardziej
zdegustowany by³ sam elekt. Po jego mierci Przegl¹d Katolicki pisa³: Wybór
przyjmowa³ [Ledóchowski] niechêtnie, zbyt mocno dla niego, jako legitymisty, skomplikowane by³y stosunki polskie. Przyby³ z postanowieniem, ¿e nale¿y wyrzuciæ z Kocio³a rzeczy mu obce, silniej zacieniæ wiêzy z Rzymem,
szukaæ u dworu berliñskiego, jeli nie poparcia, to tolerancji. W 1871 r. da³
wskazówki do g³osowania w duchu skrajnie konserwatywnym24. To refleksja
dobrze podbudowana wiedz¹ o niedawnej wówczas przesz³oci. A na gor¹co jeden z najaktywniejszych, i bynajmniej nie ultrakonserwatywny, dzia³acz poznañski
Hipolit Cegielski pisa³ do Augusta Cieszkowskiego: Wyboru ks. arcybiskupa
zaiste powinszowaæ sobie mo¿emy. Jest to wielka pociecha dla biednego
naszego Ksiêstwa, bo tuszymy sobie, ¿e Koció³ nasz i prowincja nasza staropolska bêdzie mia³a nie tylko blask nowy i wietny, ale i przewodnictwo
ku celom szlachetnym. Wszystko, co s³yszê o naszym arcybiskupie utwierdza
mnie w tych nadziejach25.
*
Mieczys³aw Halka Ledóchowski by³ bodaj jedynym pasterzem w Gnienie
i w Poznaniu, który tak g³êbok¹ i zasadnicz¹ przeszed³ metamorfozê wewnêtrzn¹,
podobnie zreszt¹, jak s¹d o nim, pocz¹tkowo, po pierwszych jego krokach pasterskich, krytyczny, przesycony zawodem, obawami przed uszczerbkiem gro¿¹cym
polskiej racji stanu, póniej za pe³en ho³du dla niez³omnego pasterza i nieledwie
bohatera narodowego.
W przypadku Ledóchowskiego wszystko w jego ¿yciorysie sprzyja³o powstaniu legendy, mitu tak bardzo wówczas spo³ecznie potrzebnego. Tak¹ rolê spe³ni³
tak¿e jego wybór, przygotowywany niby w tajemnicy negocjuj¹cych gabinetów,
faktycznie za nag³oniony zarówno autentycznymi niedyskrecjami jak i zwyk³¹
pog³osk¹, w takich razach nieuniknion¹, a nawet dzi nie do koñca wykrywaln¹.
––––––––––––––

Zob. protokó³ w wyboru. Tekst u W. K l i m k i e w i c z a, dz. cyt., s. 302.
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Arcybiskup Mieczys³aw Ledóchowski jako prymas Polski
W 1797 r. konwencji o ostatecznym rozbiorze Polski zawartej miêdzy pañstwami zaborczymi Rosj¹, Prusami i Austri¹, uzna³y one w tajnym artykule, ¿e zachodzi
koniecznoæ zniesienia wszystkiego, co by przypomina³o istnienie Królestwa
Polskiego wobec dokonanego unicestwienia tego politycznego cia³a1.
Po III rozbiorze Polski stolica prymasowska w Gnienie znalaz³a siê w zaborze pruskim i w³adze pruskie, uprzedzaj¹c tajne postanowienie konwencji rozbiorowej, zakaza³y zaraz arcybiskupowi gnienieñskiemu u¿ywania tytu³u prymasowskiego, zgodzi³y siê natomiast na zachowanie przez arcybiskupa tytu³u legatus
natus. W 1821 r. bull¹ De salute animarum porz¹dkuj¹c¹ strukturê diecezjaln¹
w Prusach, ustanowiona zosta³a unia personalna miêdzy stolicami arcybiskupimi
w Gnienie i Poznaniu, z tym ¿e ordynariusz obu diecezji mia³ rezydowaæ w Poznaniu. Przyjêto rozwi¹zanie kompromisowe, gdy¿ Prusy wczeniej d¹¿y³y, bez powodzenia, do zlikwidowania arcybiskupstwa gnienieñskiego2.
U genezy takich poczynañ Prus by³o przekonanie, ¿e prymasostwo przypomina dawn¹ Polskê. Nie bez racji, gdy¿ w dawnej Polsce odgrywa³o ogromn¹ rolê.
By³o godnoci¹ kocieln¹ i pañstwow¹. W dziedzinie kocielnej prymas, bêd¹cy
od 1515 r. tak¿e papieskim legatem urodzonym, posiada³ nie tylko honorowy prymat wród biskupów, ale tak¿e pewne w³adze dotycz¹ce Kocio³a rzymsko-katolickiego w ca³ej Rzeczypospolitej. Wszak¿e o randze prymasa decydowa³y przede
wszystkim jego ogromne kompetencje pañstwowe. By³ on pierwszym ksiêciem
i senatorem Rzeczypospolitej, w³adnym w nadzwyczajnych przypadkach do zwo³ania sejmu i przewodniczenia jego obradom, naczelnikiem senatu, koronatorem
––––––––––––––

M. K u k i e l, Dzieje Polski porozbiorowej 1795-1921. Paris 1983 s. 42.
M. B a n a s z a k, Prymasostwo polskie w dziejach narodu i Kocio³a do roku 1939, w: Na
stolicy prymasowskiej w Gnienie i w Poznaniu. Szkice o prymasach Polski w okresie niewoli narodowej i w II Rzeczypospospolitej. Praca zbiorowa pod red. F. Lenorta. Poznañ 1982 s. 40-41.
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króla, w okresie bezkrólewia dzier¿y³ ster pañstwa jako interrexem czyli zastêpc¹
króla. Prymasa nazywano ojcem Ojczyzny3.
Przez pierwsze pó³ wieku zaborów wydawa³o siê, ¿e prymasostwo posz³o
w narodzie w ca³kowite zapomnienie. Nieoczekiwanie przypomniano je w zwi¹zku z planem zorganizowania w Wielkopolsce w 1860 r. uroczystoci tysi¹clecia
dynastii piastowskiej i pañstwowoci polskiej. Uroczyste nabo¿eñstwo w Gnienie
mia³ celebrowaæ ówczesny arcybiskup gnienieñski i poznañski Leon Przy³uski
jako prymas Polski. Do wspomnianych obchodów nie dosz³o, ale prasa polska
zaczê³a przypominaæ, ¿e arcybiskup gnienieñski by³ i jest prymasem oraz nawo³ywa³a, aby wokó³ prymasa skupia³ siê naród. W pocz¹tku 1863 r. w jednym
z pism wielkopolskich (Przyjaciel Ludu) napisano wprost: naród polski prze¿ywa pod rozbiorami rodzaj interregnum, tym bardziej wiêc odczuwa przywi¹zanie do dawnej tradycji prymasowskiej i pragnie uwa¿aæ arcybiskupa
gnienieñskiego za swego ojca4.
Prawdopodobnie inicjatorem wskrzeszenia idei prymasowskiej by³ ks. Aleksy
Prusinowski  proboszcz w Grodzisku Wielkopolskim, redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego, pose³ na sejm pruski, który podziela³ pogl¹dy zmartwychwstañców, ¿e g³ównym oparciem narodu polskiego w okresie niewoli winien byæ
Koció³ Katolicki5.
Abp L. Przy³uski pod wp³ywem publikacji prasowych nie tylko uwiadomi³ sobie dawne prawa prymasowskie stolicy gnienieñskiej, ale zacz¹³ wystêpowaæ
w imieniu Kocio³a Katolickiego i narodu polskiego z trzech zaborów, choæ nie odwa¿y³ siê na oficjalne u¿ywanie tytu³u prymasowskiego. Tak¹ postaw¹ jeszcze bardziej narazi³ siê w³adzom pruskim, które od lat oskar¿a³y go o popieranie polskiego
nacjonalizmu. Gdyby nie zgon musia³by zrezygnowaæ ze stolic arcybiskupich6.
Na pocz¹tku 1866 r., w zwi¹zku z nominacj¹ nowego arcybiskupa gnienieñskiego i poznañskiego, którym zosta³ by³y nuncjusz w Belgii abp Mieczys³aw Halka Ledóchowski, prasa polska zaczê³a znowu przypominaæ tytu³ prymasowski,
a zw³aszcza rolê jak¹ odgrywa³ prymas w przedrozbiorowej Polsce. Wywo³a³o to
zaniepokojenie w³adz pruskich, spotêgowane doniesieniami z Rzymu, ¿e jakoby
papie¿ Pius IX nada³ abp. M. Ledóchowskiemu tytu³ prymasowski. St¹d pruski
minister wyznañ Heinrich von Mûhler zwróci³ siê do premiera pruskiego Otto von
Bismarcka, z którym obszernie omówi³ kwestiê prymasowsk¹, wskaza³ na niebezpieczeñstwo knowañ Polaków, którzy d¹¿¹ do wskrzeszenia minionej godnoci
––––––––––––––
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J. K o r y t k o w s k i, Arcybiskupi gnienieñscy, prymasowie i metropolici polscy od roku
100 a¿ do roku 1821. Poznañ 1888, t. I, s. 102-139.
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M. B a n a s z a k, dz. cyt., s. 44, 46.
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Tam¿e, s. 44; Z. G r o t, Ks. Aleksy Prusinowski. Poznañ 1935 s. 54.
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M. B a n a s z a k, dz. cyt. s. 44-46; Z. Z i e l i ñ s k i, Leon Przy³uski 1845-1865, w: Na
stolicy prymasowskiej w Gnienie i w Poznaniu, dz. cyt., s. 186, 189.
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prymasa Polski oraz prosi³, aby premier zwróci³ siê do Kurii Rzymskiej o stosowne wyjanienia i udzielenie M. Ledóchowskiemu przestrogi, ¿eby ten nie wpad³
w sid³a polskiej propagandy. W rezultacie pose³ pruski przy Stolicy Apostolskiej
Harry hrabia von Arnim, na polecenie O. Bismarcka, interweniowa³ w watykañskim sekretariacie stanu. W odpowiedzi sekretarz stanu kard. Giacomo Antonelli
zaprzeczy³, ¿e Ledóchowski otrzyma³ godnoæ prymasowsk¹, a nawet owiadczy³,
¿e Kuria Rzymska nigdy nie dopuci, aby mia³ tak¹ godnoæ otrzymaæ i nic mu
nie wiadomo, aby arcybiskup poznañski dawniej nosi³ tytu³ prymasa. Kard. G.
Antonelli uspokoi³ w ten sposób pruskiego pos³a, nie mijaj¹c siê z prawd¹, gdy¿
wykorzysta³ fakt, ¿e pose³ podnosi³ sprawê tytu³u prymasowskiego arcybiskupa
poznañskiego a nie arcybiskupa gnienieñskiego!7
Abp M. Ledóchowski sprawi³ zawód wszystkim, którzy mieli nadziejê, ¿e
podejmie on tradycjê prymasowsk¹. Zgodnie z dyrektyw¹ Piusa IX, aby doprowadzi³ do polepszenia stosunków kocielno-pañstwowych w Wielkim Ksiêstwie
Poznañskim, prowadzi³ politykê lojalizmu wobec w³adz pruskich oraz zakaza³ duchowieñstwu popierania polskiego ruchu narodowego8.
Mia³ jednak wiadomoæ godnoci prymasowskiej przynale¿nej arcybiskupowi gnienieñskiemu. Byæ mo¿e spotka³ siê z tradycj¹ tej godnoci ju¿ w m³odoci,
w rodzinnym domu, wszak pochodzi³ z senatorskiego rodu9. W ka¿dym razie musia³ j¹ poznaæ, gdy od¿y³a ona przy okazji jego nominacji na arcybiskupa gnienieñskiego i poznañskiego. Podczas ceremonii z³o¿enia przysiêgi na wiernoæ królowi pruskiemu w Berlinie 14 IV 1866 r. wyst¹pi³ w purpurowych szatach kardynalskich, których móg³ u¿ywaæ ka¿dorazowy prymas Polski na podstawie przywileju nadanego przez papie¿a Benedykta XIV w 1749 r.10. Znamienne, ¿e abp M.
Ledóchowski w licie do kard. Giuseppe Milesi-Pironi-Ferretti protektora Kolegium Polskiego w Rzymie napisany 31 I 1867 r. zapewnia³, ¿e serdecznie popiera
Kolegium jako ten, który z woli Boga kieruje stolic¹ prymasowsk¹ w dawnej
Polsce11.
Zakazanego przez Prusaków tytu³u prymasowskiego jednak nie u¿ywa³, a¿ do
I soboru watykañskiego, poprzestaj¹c na dozwolonym tytule legata urodzonego.
Chocia¿ ugodowa polityka abpa M. Ledóchowskiego wobec pruskiego zaborcy doprowadzi³a do rozbratu miêdzy nim a znaczn¹ czêci¹ polskiej elity politycz––––––––––––––
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W. K l i m k i e w i c z, Kardyna³ Ledóchowski na tle swej epoki 1822-1902, Poznañ 1987,
t. III, s. 33-35, 402.
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Z. Z i e l i ñ s k i, dz. cyt., s. 212-214.
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W rodzie Ledóchowskich by³o kilku senatorów  wojewodów i kasztelanów. Mê¿em siostry dziadka abpa M. Ledóchowskiego by³ Tomasz Ostrowski  marsza³ek Senatu Ksiêstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego, zob. M. L e d ó c h o w s k i, ...aby pozosta³ nasz lad.
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L. R z e p e c k i, ¯ywot Mieczys³awa Hrab. Halki Ledóchowskiego. Poznañ 1879 s. 65.
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nej, to jednak Polacy doæ powszechnie i nie tylko w zaborze pruskim tytu³owali
go prymasem12.
Abp M. Ledóchowski zdecydowa³ siê na oficjalne u¿ycie tytu³u prymasowskiego podczas I soboru watykañskiego 1869-1870. Gdy papie¿ Pius IX przychyli³
siê do wniosku prymasa Wêgier, arcybiskupa Ostrzyhomia Jana Simora i przyzna³
prymasom miejsca na soborze po patriarchach a przed arcybiskupami, abp M.
Ledóchowski przed³o¿y³ probê o miejsce miêdzy prymasami13. Musia³ jednak
udowodniæ swoje prawo do tytu³u prymasowskiego.
Ks. W. Klimkiewicz podaje, ¿e abp M. Ledóchowski zleci³ opracowanie odpowiedniego promemoria ks. dr Edwardowi Likowskiemu (wówczas profesorowi historii i prawa kanonicznego oraz rektorowi seminarium duchownego w Poznaniu),
który towarzyszy³ mu na soborze, i ten znalaz³ w rzymskiej bibliotece dominikanów
Minerva egzemplarza historii D³ugosza z którego zaczerpn¹³ materia³ na temat pocz¹tków arcybiskupa gnienieñskiego14. Wiadomo tak¿e, ¿e Walerian Kalinka, znany historyk, przebywaj¹c wówczas w Rzymie (odbywa³ studia teologiczne, jako nowicjusz w Zgromadzeniu Ksiê¿y Zmartwychwstañców), wertuj¹c w wolnych chwilach akta w archiwum watykañskim znalaz³ tam przywilej przyznaj¹cy prymasowi Polski pewne pierwszeñstwo honorowe miêdzy biskupami innych narodów,
o czym niezw³ocznie powiadomi³ abpa Ledóchowskiego. W. Kalinka  jak donosi³
w licie do swego przyjaciela Bronis³awa Zaleskiego  cieszy³ siê, ¿e dziêki tej informacji abp M. Ledóchowski odzyska³ miejsce prymacjalne15.
Ks. J. Nowacki napisa³, ¿e Ledóchowski otrzyma³ miejsce miêdzy prymasami
na podstawie przywileju Benedykta XIV z 1749 r. Prawdopodobnie to w³anie ten
przywilej znalaz³ Walerian Kalinka.
Abp M. Ledóchowski bardzo prze¿ywa³ potwierdzenie praw prymasowskich.
wiadcz¹ o tym jego listy do ks. Jana Komiana z Rzymu. Dnia 30 XI 1869 r.
donosi³: Tym razem lepiej ni¿ na soborze w Trydencie przyznano prawo
pierwszeñstwa prymasom zachodnim na równi z wschodnimi, i w ten sposób
wyprzedzamy arcybiskupów. (...) Zaj¹³em ju¿ swoje miejsce dzi rano na
pierwszym kazaniu adwentowym. Purpura moja nie wywo³uje tu ¿adnych
sprzeciwów, bêdê jej u¿ywa³ tylko rzadko, bo to niewygodnie w Rzymie,
zwa¿ywszy, ¿e to zniewala do prowadzenia domu na kosztown¹ stopê. Salzburg [arcybiskup Salzburga  prymas Niemiec] nosi zawsze swoj¹, ale moje
––––––––––––––

W. K l i m k i e w i c z, dz. cyt., t. III, s. 430;
J. N o w a c k i, De Archiepiscopi Gnesnensis dignitate ac praerogativa primatiali. Lwów
1937 s. 77.
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W. K l i m k i e w i c z, dz. cyt., t. III, s. 430.
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J. M r ó w c z y ñ s k i, Ks. Walerian Kalinka, ¿ycie i dzia³alnoæ. Poznañ 1972 s. 340 (na
podstawie listów W. Kalinki do Br. Zaleskiego 21 XI i 21 XII 1869).
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dochody nie mog¹ siê równaæ jego. Z kolei w licie skrelonym nazajutrz po
otwarciu I soboru watykañskiego, które nast¹pi³o 8 XII 1869 r., tak relacjonowa³
tê uroczystoæ: Ja zajmowa³em miejsce w szeregu prymasów, a chocia¿ mi
wyznaczono czwarte miejsce w rzêdzie omiu, zajmowa³em drugie miejsce
z powodu nieobecnoci dwóch prymasów, a w ten sposób znalaz³em siê jako
pierwszy biskup z lewej strony tronu papieskiego. Nie spodziewa³em siê naprawdê osi¹gn¹æ takiego zaszczytu z powodu mej stolicy gnienieñskiej
i poznañskiej16.
Ks. Jan Korytkowski napisa³, ¿e na soborze watykañskim przeznaczono
abpowi M. Ledóchowskiemu, pod pewnym zastrze¿eniem, miejsce zaszczytne
pomiêdzy prymasami, bezporednio za patriarchami, chc¹c przez to uczciæ
w osobie jego pami¹tkê dziejow¹ wietnoci poprzedników jego. Ks. J. Nowacki stwierdzi³ jednak, ¿e w ród³ach nie znalaz³ potwierdzenia twierdzenia ks.
J. Korytkowskiego, ¿e przyznanie abpowi M. Ledóchowskiemu miejsca wród
prymasów by³o obwarowane pewnymi zastrze¿eniami17.
Katalog urzêdowy ojców soboru wymieni³ abpa M. Ledóchowskiego jako
arcybiskupa Gniezna i Poznania, prymasa. Sam abp M. Ledóchowski na aktach
soborowych podpisa³ siê po ³acinie jako  arcybiskup gnienieñski i poznañski,
Polski prymas.Nie u¿y³ dawnej tytulatury prymasowskiej prymas Królestwa
Polskiego, ale prostszej prymas Polski, stosowanej alternatywnie przez Stolicê
Apostolsk¹ w czasach dawnej Rzeczypospolitej18.
Uzyskanie przez abpa M. Ledóchowskiego na I Soborze Watykañskim potwierdzenia tytu³u prymasowskiego, a nawet wyrane zaznaczenie, ¿e jest prymasem Polski, wynika³o raczej z pragnienia zachowania dawnego splendoru zajmowanej stolicy arcybiskupiej ni¿ narodowego sentymentu. Abp M. Ledóchowski po
soborze podpisywa³ siê jako prymas na aktach kocielnych o charakterze wewnêtrznym, na zewn¹trz dalej poprzestawa³ na tytule arcybiskupim prawdopodobnie nie chc¹c komplikowaæ stosunków z w³adzami pruskimi19.
Rz¹d pruski zareagowa³ na tytu³owanie siê przez abpa M. Ledóchowskiego
prymasem Polski dopiero po pewnym czasie. Dnia 23 II 1872 r. policja pruska
przeprowadzi³a rewizjê w mieszkaniu ks. J. Komiana.W historiografii mamy dwa
przekazy na temat tego co zawiera³y znalezione w czasie rewizji dokumenty. Wed³ug prof. Lecha Trzeciakowskiego dokumenty wiadczy³y o sprawowaniu przez
Ledóchowskiego jako prymasa tajnej jurysdykcji nad duchowieñstwem pol––––––––––––––

W. K l i m k i e w i c z, dz. cyt., t. III, s. 124.
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skim zaboru rosyjskiego i prowadzeniu korespondencji z Rzymem, równie¿
odnonie do diecezji znajduj¹cych siê pod panowaniem carskim20. Natomiast
prof. Zygmunt Zieliñski twierdzi, ¿e by³a to korespondencja wiadcz¹ca o organizowaniu przez abpa M.Ledóchowskiego opieki nad dawnymi unitami w zaborze
rosyjskim oraz o sprawozdaniach sk³adanych przez niego na ten temat do Watykanu. Dopiero po rewizji w mieszkaniu ks. J. Komiana w³adze pruskie przypomnia³y sobie, ¿e abp M. Ledóchowski w czasie I Soboru Watykañskiego wystêpowa³ jako prymas Polski, przeciwko czemu wtenczas rz¹d pruski nie zaprotestowa³. Teraz postanowiono inaczej post¹piæ, skoro wygl¹da³o na to, ¿e wykonuje on
prymasowsk¹ jurysdykcjê poza swoimi archidiecezjami21.
Sprawa by³a dwukrotnie przedmiotem obrad pruskiej rady ministrów. Poza
tym premier O. Bismarck poleci³ poinformowaæ o znalezionych materia³ach obci¹¿aj¹cych abpa M. Ledóchowskiego w³adze rosyjskie i austriackie. W depeszy
do pos³a pruskiego w Petersburgu podkrela³, ¿e nie tylko abp M. Ledóchowski
uwa¿a siê za prymasa Polski, ale za prymasa uwa¿a go tak¿e kuria rzymska.
W rezultacie Rosja i Austro-Wêgry, a zapewne tak¿e Prusy, podjê³y interwencje
dyplomatyczne w Stolicy Apostolskiej. W odpowiedzi watykañski sekretarz stanu
kardyna³ G. Antonelli wyjani³, ¿e tytu³ prymasowski ma tylko wy³¹cznie znaczenie honorowe i nie jest po³¹czony z uprawnieniami jurysdykcjami poza terytorium
archidiecezji gnienieñskiej i poznañskiej22.
Jest jednak faktem, ¿e abp M. Ledóchowski interesowa³ siê sprawami Kocio³a Katolickiego w zaborze rosyjskim pruskim, m.in. poredniczy³ w przekazywaniu korespondencji miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i biskupami z tego zaboru23.
Stosunek prymasa M. Ledóchowskiego do sprawy polskiej zmieni³ siê w okresie Kulturkampfu. Opór jaki stawia³ antykocielnej i antypolskiej polityce rz¹du
pruskiego, represje jakie go spotka³y, przede wszystkim skazanie w 1874 r. na 2
lata wiêzienia (karê odby³ w Ostrowie Wielkopolskim), mianowanie w 1875 r.
przez papie¿a Piusa IX uwiêzionego prymasa kardyna³em, spowodowa³y, ¿e sta³
siê on bohaterem kocielnym i narodowym. Nast¹pi³o zespolenie, jak wówczas
pisano: Naród z prymasem; prymas z narodem24.
Powszechnie tytu³owano abpa M. Ledóchowskiego prymasem lub kardyna³em  prymasem. Tytu³em prymasowskim zwracali siê do niego w licie solidar––––––––––––––

L. T r z e c i a k o w s k i, Kulturkampf w zaborze pruskim. Poznañ 1970 s. 106.
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20
21

ARCYBISKUP MIECZYS£AW LEDÓCHOWSKI JAKO PRYMAS POLSKI

151

nociowym biskupi galicyjscy.25 Gdy w 1876 r., po zwolnieniu z wiêzienia i wygnaniu z Prus, gdy w drodze do Rzymu przyby³ do Krakowa, witany by³ owacyjnie w dawnej królewskiej stolicy Polski jako prymas  wyznawca. Znany publicysta hr. Ludwik Zygmunt Dêbicki napisa³ wówczas w Przegl¹dzie Lwowskim,
¿e kardyna³ Ledóchowski podczas bytnoci w Krakowie kilka razy powtarza³; ¿e
lubo niegodny, jestem najwy¿szym zwierzchnikiem Kocio³a w naszym narodzie, a przy innej sposobnoci powiedzia³: mam prawo do wszystkich katolików
w Polsce, boæ jestem ich prymasem26.
Kardyna³  Prymas zacz¹³ siê wiêc identyfikowaæ z narodem polskim, rozdartym przez zabory. Odpowiadaj¹c na adres obywatelstwa krakowskiego i probê, by jako nasz Prymas modli³ siê za wszystkich, na ca³ym obszarze Polski tak
srodze dowiadczonym, odpowiedzia³: Jest chlub¹ naszego narodu i starodawn¹ tradycj¹ rodzin naszych polskich, ¿e wród rozlicznych prób i dowiadczeñ, jakiemi siê Panu Bogu podoba³o nawiedziæ Ojczyznê nasz¹, zachowalimy wiarê i przywi¹zanie do wiêtego Kocio³a naszego. O modlitwie mojej
mo¿ecie byæ zapewnieni na zawsze27.
Kardyna³  Prymas zamierza³ odwiedziæ tak¿e Lwów dok¹d zapraszali go
tamtejsi arcybiskupi trzech obrz¹dków. Do odwiedzin nie dosz³o, gdy¿ w³adze austriackie wezwa³y go do natychmiastowego opuszczenia Galicji28.
Kard. M. Ledóchowski przytulisko znalaz³ w Rzymie, gdzie nadal czu³ siê
prymasem Polski i by³ orêdownikiem spraw polskich. W 1877 r. przemawiaj¹c do
pielgrzymów polskich, przyby³ych do Rzymu z okazji 25 lecia biskupstwa Piusa IX,
wzywa³ Polaków z trzech zaborów do zachowania jednoci i prosi³, aby przyjêli to
napomnienie od waszego Prymasa29. W 1878 r. prosi³ deputacjê polsk¹, przyby³¹
do Rzymu celem z³o¿enia ho³du nowemu papie¿owi Leonowi XIII, ¿eby przyjê³a
od niego, jako naczelnika polskiego Kocio³a, gratulacje za wiadectwo przywi¹zania do wiary ojców30. W 1879 r. przyjmuj¹c ¿yczenia urodzinowe od grona
rodaków w Rzymie powiedzia³: (...) skoro nie mogê obchodziæ urodzin w prastarej Piastów stolicy, nie znam milszego, ani w³aciwszego miejsca pobytu
nad przytu³ek w Watykanie. Widzê w tem nawet szczególne Opatrznoci zrz¹dzenie, ¿e z tylu biskupów wypêdzonych ze swych stolic, tylko prymas Polski
bawiæ mo¿e w Rzymie i przy boku Ojca wiêtego czerpaæ nowe si³y do bronienia praw Kocio³a i niesienia pociech narodowi31.
––––––––––––––
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W 1883 r. jako prymas Polski stan¹³ na czele deputacji polskiej, która wrêczy³a Leonowi XIII obraz Jana Matejki Sobieski pod Wiedniem32.
Doznawa³ wielokrotnie serdecznej czci od Polaków bawi¹cych w Rzymie, np.
w 1881 r. p¹tnicy polscy ¿egnaj¹c siê z Prymasem ³kaj¹c rzucili siê na kolana
i ca³owali rêce i stopy naszego Arcypasterza33.
W 1876 r. Ludwik Dêbicki omawiaj¹c w Przegl¹dzie Lwowskim pobyt
kard. M. Ledóchowskiego w Krakowie napisa³: G³ówny pruski organ w Wiedniu N[eue] f[reie] Presse stara³ siê insynuowaæ, jakoby tytu³ i dostojeñstwo
Prymasa narusza³o istniej¹ce polityczne stosunki. Chc¹c zapewne os³oniæ
wp³yw opiekuñczy, który z Berlina ciga³ na ca³ej drodze ks. Kardyna³aPrymasa, organ ten wymyli³ istny humbug, ¿e Prymas zastêpuje króla polskiego i mo¿e zwo³aæ konwokacyjny i elekcyjny sejm do Krakowa! Humbug
ten ¿ydowski mia³ s³u¿yæ do wskazania, ¿e Austrya jest zagro¿ona wraz
z Rosy¹ i Prusami, przybyciem Prymasa Polskiego do starej stolicy!34
Oczywicie nie by³o wówczas ¿adnego zamys³u zwo³ania sejmu polskiego do
Krakowa. Niemniej informacja podana przez liberalny dziennik wiedeñski przypomina³a istotne uprawnienie prymasa w dawnej Polsce do zwo³ywania sejmu. Ta
prymasowska prerogatywa  jak siê okazuje  nie posz³a w Polsce w zapomnienie i oczekiwano, ¿e nadejdzie chwila, gdy prymas M. Ledóchowski z niej skorzysta. W 1879 r. Ludwik Rzepecki  g³ony wówczas publicysta poznañski  napisa³ w biografii kard. M. Ledóchowskiego, wydanej w masowym nak³adzie: S¹
nadzieje tak mia³e, ¿e ludzi s³abej wiary przestraszaj¹; nas przecie¿ nie
przestrasza ta nadzieja, ¿e gdy siê postaæ wiata odmieni, na co siê bardzo
zanosi, gdy sprawiedliwoæ wymierzona bêdzie w Polsce w ca³ej pe³ni; ¿e
wtedy ksi¹¿ê kardyna³ prymas zgromadzi oko³o siebie m³ode Rzeczypospolitej stany i kierowaæ bêdzie przysz³ego króla elekcj¹35.
L. Rzepecki niew¹tpliwie snu³ takie nadzieje pod wra¿eniem ówczesnej sytuacji miêdzynarodowej. Niedawny konflikt mocarstw europejskich o wp³ywy na
Ba³kanach, gro¿¹cy wybuchem wojny europejskiej, a zakoñczony kongresem pokojowym w Berlinie w 1878 r. nie przywróci³ spokoju w Europie. Rosja obwinia³a Prusy za niekorzystne dla niej postanowienia kongresowe. Kanclerz Rzeszy O. Bismarck obawiaj¹c siê Rosji par³ do sojuszu z Austro-Wêgrami, natomiast cesarz niemiecki Wilhelm I chcia³ utrzymaæ przyjañ niemiecko-rosyjsk¹,
nie dowierza³ za Austro-Wêgrom. Miêdzy cesarzem i kanclerzem dosz³o do
ostrych sporów, pierwszy grozi³ abdykacj¹, drugi dymisj¹. Ostatecznie cesarz
zgodzi³ siê na przymierze Niemiec z Austro-Wêgrami, które podpisano w pa––––––––––––––
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dzierniku 1879 r. Przypieczêtowa³o ono rozpad sojuszu trzech cesarzy, tj. zaborców Polski, i przybli¿a³o wojnê miêdzy zaborcami, z której spodziewano siê wy³onienia wolnej Polski.36 Los sprawi³, ¿e ani L. Rzepecki, ani M. Ledóchowski
nie doczekali wybuchu wojny, a do zwo³ania przez prymasa polskiego sejmu
elekcyjnego nigdy nie dosz³o.
Kard. M. Ledóchowski przebywaj¹c na wygnaniu w Rzymie mia³ nadziejê,
¿e wróci do swych diecezji. Okaza³o siê to niemo¿liwe. Prusy godz¹c siê na zakoñczenie Kulturkampfu stanowczo ¿¹da³y ust¹pienia kard. M. Ledóchowskiego
ze stolic arcybiskupich w Gnienie i Poznaniu. Wytaczano pod jego adresem ró¿ne zarzuty, m.in. tak¿e dotycz¹ce wskrzeszenia tytu³u prymasa Polski. W 1833 r.
pruski minister wyznañ Gustav von Gossler przemawiaj¹c w sejmie pruskim straszy³ jak niebezpieczn¹ rolê polityczn¹ ma odegraæ prymas. Przypomnia³, ¿e
w wydanym ¿yciorysie M. Ledóchowskiego [chodzi³o o wspomnian¹ ksi¹¿kê L.
Rzepeckiego] napisano, ¿e gdy Polska odzyska wolnoæ to prymas pokieruje wyborem polskiego króla37. W roku nastêpnym na tym samym forum dowodzi³: Wyraz «prymas» znamionuje i cechuje polityczne stanowisko, a odpowiadaj¹ce politycznym nadziejom, które powsta³y w czasie rewolucji, a w najnowszych czasach odzywaj¹ siê ze zdwojon¹ si³¹ i moc¹38. Z kolei w 1885 r. przemawiaj¹c równie¿ w pruskim sejmie twierdzi³, ¿e Polacy nigdy siê nie wyrzekli
nadziei odbudowania ojczyzny, a duchowieñstwo polskie bra³o udzia³ w tych aspiracjach. Nie tai³ siê z tym, przyj¹wszy tytu³ prymasa, kardyna³ Ledóchowski.
Ministrowi wtórowa³ pose³ dr Wehr zarzucaj¹c abp. M. Ledóchowskiemu, ¿e u¿ywa³ wszystkich rodków, aby podsycaæ fantazje ludu myl¹ zjednoczonej Polski
i chcia³ oderwaæ polskie dzielnice od pañstwa pruskiego39.
Wobec tak zdecydowanie wrogiej postawy w³adz pruskich kard. M. Ledóchowski nie chc¹c byæ przeszkod¹ w zakoñczeniu Kulturkampfu w Poznañskim
z³o¿y³ w 1886 r., na probê papie¿a Leona XIII, rezygnacjê ze stolic arcybiskupich w Gnienie i Poznaniu. W licie po¿egnalnym do diecezjan wyzna³, ¿e rezygnacja by³a ofiar¹ dla serca mego zaprawdê najboleniejsz¹ i kochaæ Was
zawsze bêdê, bo tego wêz³a zrywaæ mi nie potrzeba, a zerwaæ go nie by³bym
nawet zdolny40.
Los paradoksalnie sprawi³, ¿e w Polsce tradycja prymasowska przetrwa³a
w czasach zaborów w sporej mierze za spraw¹ tego, któremu wielu zarzuca³o
––––––––––––––
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brak polskich uczuæ patriotycznych, obojêtnoæ wobec sprawy polskiej i kierowanie siê tylko interesem Kocio³a. Gdy w 1902 r. zmar³ kard. Ledóchowski dziennik krakowski Czas napisa³: Splot idei katolickiej z ide¹ narodow¹ dokona³
siê we znacznej mierze oko³o dostojnej osoby prymasa Ledóchowskiego,
którego losy rozbudzi³y wszystkie uczucia polskie41.
––––––––––––––
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Dawne i nowe ród³a do biografii
kardyna³a Mieczys³awa Ledóchowskiego
Cierp a pracuj i b¹d dzielny,/ Bo Twój Naród niemiertelny/ My umar³ych tylko znamy/ A dla ducha trumn nie mamy! (Juliusz S³owacki, Rozmowa
z piramidami).
Tak cytowa³ S³owackiego Dziennik Poznañski przy sprowadzeniu prochów
kardyna³a Ledóchowskiego z Rzymu do Poznania, w dniu 29 wrzenia 1927 r., tj.
w 105 rocznicê urodzin arcybiskupa, a w 25 lat po jego mierci.
Co uczyni³a Archidiecezja Poznañska dla przechowania i utrwalenia pamiêci
o swoim pasterzu, arcybiskupie Ledóchowskim? Czy na kolejne stulecie zamknê³a tego ducha w sarkofagu, czy wrêcz przeciwnie  stara³a siê o to, aby mocny
i zwyciêski móg³ krzepiæ wszystkich prawych i ofiarnych synów b³og¹ nadziej¹ w zwyciêstwo ka¿dej dobrej sprawy, a u obojêtnych i gnunych aby wzbudza³ poczucie obowi¹zku wobec Kocio³a i Ojczyzny?
Pamiêæ o arcypasterzu Mieczys³awie Ledóchowskim przechowuje przede
wszystkim nasze poznañskie Archiwum Archidiecezjalne, i to nie w jednym, ale
w kilku zespo³ach.
Najobszerniejszy z nich stanowi¹ akta Ordynariatu Arcybiskupiego (OA)1.
Zawieraj¹ one m.in. ponad 70 tek z korespondencj¹ arcybiskupa, pochodz¹c¹
g³ównie z lat 1866-1902. Po³owa tych tek jest opisana jako korespondencja zidentyfikowana, np. Janiszewski  Ledóchowski, Ledóchowski  Meszczyñski,
Meszczyñski  Ledóchowski, Nuncjusze  Ledóchowski, Kardyna³owie  Ledóchowski, Koppe kard.  Ledóchowski, Melchers kard.  Ledóchowski, Za³êski patr. Ledóchowski i inni, Jezuici  Ledóchowski, Zakon Maltañski 
Ledóchowski, Polacy zagr.  Ledóchowski, Ma³opolska  Ledóchowski, Królestwo Kongresowe  Ledóchowski, W³ochy  Ledóchowski, Kraje niemieckie
––––––––––––––
1

Zw³aszcza w przedziale sygnatur od OA 2643 do OA 2705, a tak¿e OA 1412-1414.
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 Ledóchowski, Kraje j. francuskiego  Ledóchowski, Bliski Wschód  Ledóchowski, Hiszpania/Portugalia/Ameryka P³d.  Ledóchowski, Anglia/Kanada/Ameryka P³n.  Ledóchowski.
W tym samym przedziale sygnatur OA znalaz³a siê tak¿e korespondencja
osób trzecich, zwi¹zanych bezporednio lub porednio z kardyna³em, np. Komian
 Karmelitanki, Meszczyñski  Karmelitanki, Meszczyñski  Stablewski, Stablewski  £ukomski  Meszczyñski, Janiszewski  Ledóchowski  Stablewski, Czapski  Stablewski  £ukomski.
Do zespo³u Ordynariatu Arcybiskupiego trafi³ tak¿e niewielki fragment korespondencji rodzinnej kardyna³a, z lat 1879-1900 (sygn. OA 2671). Liczne inne teki
zosta³y opatrzone tytu³em Ró¿ni  Ledóchowski2, niektóre u³o¿one alfabetycznie
i zatytu³owane Ró¿ni A-O Ledóchowski (OA 2687, b.d.), Ró¿ni P-¯ Ledóchowski (OA 2688, b.d.) albo Ró¿ni  Meszczyñski (OA 2700), Ró¿ni  Stablewski
(OA 2701, 2705)3.
Dopóki ten fragment akt Ordynariatu Arcybiskupiego nie zostanie uszeregowany alfabetycznie i zindeksowany, bêdziemy nadal korzystali z tych materia³ów
penetruj¹c i cytuj¹c archiwalia przejrzane wczeniej przez naszych poprzedników
 g³ównych biografów kardyna³a Mieczys³awa Ledóchowskiego4.
Wydaje siê, ¿e obszerna korespondencja arcybiskupa  mi³onika epistolografii, w tym jego obfita korespondencja prywatna (ale przecie¿ wychodz¹ca spod
pióra arcypasterza), korespondencja jego sekretarzy i najbli¿szych wspó³pracowników, po prostu rozsadzi³a w tym miejscu dotychczasowy zwarty zespó³ akt
Ordynariatu Arcybiskupiego w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Dlatego podczas reorganizacji AAP (przed rokiem 1982) z zespo³u OA wy³¹czono
czêæ korespondencji arcybiskupa Ledóchowskiego, tworz¹c z niej osobny zbiór,
––––––––––––––
2
Jak np. 3 sygnatury w aktach OA 1412-1414, obejmuj¹ce ³¹cznie ponad 20 tek z korespondencj¹ pochodz¹c¹ z lat 1866  1902, czy dalsze OA 2661 (b. d.), OA 2670 (?-1866), OA 2672
(1876-1886), OA 2674 (1876-1902), OA 2677 (1876-1902), OA 2686 (1879-1897 oraz 18761903).
3
Te ostatnie jednak bez podania bli¿szych danych dotycz¹cych chronologii tej korespondencji.
4
Zob. Witold K l i m k i e w i c z, Kardyna³ Ledóchowski na tle swej epoki 1822-1902, t. I /II
(reprint) Poznañ 1988, ss. XXXII, 382, XXV, 315; t. III (oprac. Zygmunt Z i e l i ñ s k i) Poznañ
1987, ss. 504; B. S e l c h o w, Der Kampf um das Posener Erzbistum 1865. Graf Ledóchowski und
Oberpräsident von Horn, Marburg 1923. Zygmunt Z i e l i ñ s k i, Koció³ Katolicki w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim w latach 1848-1865, Lublin 1973, ss. 440, t e n ¿ e, Koció³ i naród w niewoli,
Lublin 1995, ss. 27; t e n ¿ e, Mieczys³aw Ledóchowski 1866-1886, w: Na stolicy prymasowskiej
w Gnienie i Poznaniu, red. Feliks L e n o r t, Poznañ 1982, ss. 193-227. Ju¿ po sesji, w pierwszej
dekadzie grudnia 2002 r. ukaza³a siê praca ks. Kazimierza  m i g l a, S³ownik biograficzny arcybiskupów gnienieñskich i prymasów Polski, Poznañ 2002, gdzie na s. 315-321 znalaz³ siê biogram
Mieczys³aw kardyna³ Ledóchowski, z portretem na s. 317 oraz z obszern¹ bibliografi¹ publikacji
dotycz¹cych kardyna³a, jakie ukaza³y siê w latach 1877-2000, na s. 321.
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zatytu³owany Korespondencja Kardyna³a Mieczys³awa Ledóchowskiego,
oznaczony symbolem KL i licz¹cy a¿ 2685 jednostek archiwalnych. (Dla porównania: w aktach Ordynariatu Arcybiskupiego (OA) znajduj¹ siê 1053 jednostki
archiwalne zawieraj¹ce materia³y dotycz¹ce dzia³alnoci Mieczys³awa Ledóchowskiego)5. Ten zbiór korespondencji podzielono wówczas na trzy dzia³y: 1) Listy
pisane przez kardyna³a; 2) Listy pisane do kardyna³a; 3) Korespondencja osób
trzecich, cile zwi¹zanych z kardyna³em Ledóchowskim. W tym ostatnim dziale
znalaz³y siê przede wszystkim listy ks. pra³ata W³adys³awa Meszczyñskiego, kapelana kardyna³a, a tak¿e korespondencja ks. Floriana Stablewskiego oraz ks. Jana
Komiana.6 W dziale drugim szczególnie cenny jest zbiór listów tzw. braciszków,
tj. ksiê¿y z archidiecezji gnienieñskiej i poznañskiej, pisanych do kardyna³a Ledóchowskiego podczas Kulturkampfu, z lat 1874-1884. Zbiór ten liczy kilkaset listów,
zosta³ przepisany i przygotowany do ewentualnego wydania przez ks. profesora
Zygmunta Zieliñskiego. Listy braciszków zas³uguj¹ na edycjê, do której powinno
dojæ, po znalezieniu odpowiedniego mecenasa, sponsora. Stanowi¹ one przecie¿
unikalne i kapitalne ród³o do dziejów Kulturkampfu w Wielkopolsce.
Mamy tutaj tak¿e do czynienia z odwiecznym problemem, z którym borykaj¹
siê historycy-archiwici, porz¹dkuj¹cy papiery po osobistociach pe³ni¹cych wysokie funkcje publiczne, pañstwowe czy kocielne  tj. czy podmiotem jest osoba
czy urz¹d przez ni¹ sprawowany? I wcale nie pomo¿e tutaj ani sama komputeryzacja ewidencji, ani digitalizacja zbiorów. Pewnym rozwi¹zaniem wydaje siê indeksowanie, oczywicie przy pomocy dobrego programu komputerowego. Ten
sposób opracowywania archiwaliów u³atwia nieco opanowanie ca³oci zespo³ów,
tak¿e w wypadku w³¹czania co jaki czas tak zwanych dop³ywów, czyli kolejnych fragmentów akt, które wczeniej znajdowa³y siê w innych zbiorach lub zosta³y przemieszczone na skutek ró¿nych kataklizmów dziejowych, wojen, zmian
granic, przew³aszczeñ (nie zawsze legalnych), czy w ogóle przechodzenia archiwaliów z r¹k do r¹k.
ród³a do biografii kardyna³a Mieczys³awa Ledóchowskiego znajdujemy tak¿e w zespole akt Seminarium Duchownego (SD) w poznañskim Archiwum Archidiecezjalnym. Np. pod sygnatur¹ SD 21, zawieraj¹c¹ varia, znajduje siê m.in.
Program przyjêcia ks. Ledóchowskiego Arcybiskupa Gnienieñskiego i Poznañskiego, listy i rozporz¹dzenia arcybiskupie, spisy alumnów oraz ich ¿yciorysy, a tak¿e korespondencja w sprawach dotycz¹cych poszczególnych studentów,
z lat 1866-1867 i 1869. (AAP, sygn. SD 21, k. 270).
––––––––––––––

Zob.: Marian B a n a s z a k i Feliks L e n o r t, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu,
w: Dzieje Poznania i województwa poznañskiego (w granicach z 1974 r.). Informator o materia³ach archiwalnych, red. Czes³aw S k o p o w s k i, Warszawa 1982, s. 372-373, 467.
6
Tam¿e, s. 467.
5
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Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu zgromadzi³o w swoich zasobach ponad 230 spucizn osób prywatnych (st¹d skrót nazwy tego obszernego zespo³u:
SOP  Spucizny Osób Prywatnych). Jest to oczywicie kolekcja utworzona
przez kilka pokoleñ samych archiwistów oraz darczyñców tej instytucji. W zespole tym znalaz³y siê spucizny ksiê¿y z terenu Archidiecezji Gnienieñskiej i Poznañskiej, spucizny biskupów ordynariuszy (niektóre do niedawna nie tkniête rêk¹
archiwisty), spucizny dzia³aczy katolickich, naukowców, literatów i innych osób
wieckich b¹d to zwi¹zanych z archidiecezj¹, b¹d to maj¹cych wiêksze zaufanie do archiwum kocielnego ni¿ do zbiorów instytucji pañstwowych7.
Zanim w pamiêtnym roku 1956 zosta³o utworzone w Poznaniu Archiwum
Polskiej Akademii Nauk (przypominam  jako oddzia³ Archiwum PAN w Warszawie, istniej¹cego tam od grudnia roku 1953), tak¿e materia³y i spucizny niektórych uczonych wieckich z terenu Wielkopolski trafia³y do poznañskiego Archiwum Archidiecezjalnego. Ostatnio kustosz tego Archiwum, ks. dr Leszek Wilczyñski, rozpocz¹³ szeroko zakrojon¹ akcjê porz¹dkowania tego obszernego zespo³u, opatrzonego kryptonimem SOP.
[Przyznajê siê tutaj coram ecclesiam, ¿e do tej wielkiej pracy latem br. wypo¿yczy³am ksiêdzu Kustoszowi tzw. kwiat swojej m³odzie¿y archiwalnej, która to
m³odzie¿ specjalizuje siê w opracowywaniu spucizn po uczonych (i to nie tylko
po humanistach), po literatach, po pracownikach towarzystw i instytucji naukowych, kulturalnych i owiatowych, a tak¿e w gromadzeniu i porz¹dkowaniu materia³ów samych instytucji, redakcji, organizacji oraz stowarzyszeñ naukowych
i popularyzuj¹cych naukê].
Podczas tej akcji, rozpoczêtej w lecie 2002 roku, poza po¿ytkiem ogólnym
p³yn¹cym z inwentaryzowania i uk³adania w magazynach tych zespo³ów, natrafiono w tych czêciowo nierozpoznanych jeszcze materia³ach na prawdziwe archiwalne skarby i per³y.
Tak¹ per³ê stanowi niew¹tpliwie niewielki fragment zespo³u akt, (a raczej jest
to ma³a kolekcja), opatrzony sygnatur¹ SOP 120/1-5 i zatytu³owany: Arcybiskup
Mieczys³aw Ledóchowski. Jest to piêæ tek, o ³¹cznej objêtoci ok. 0,15 mb, zawieraj¹cych materia³y dotycz¹ce abpa Ledóchowskiego. Znalaz³y siê tutaj dokumenty o niejednorodnej proweniencji, u³o¿one raczej prowizorycznie, nieopisane
i niesfoliowane, czêciowo tak¿e niedatowane. Zbiorek ten zosta³ latem 2002 r.
odkryty, tj. wydobyty sporód spucizn innych osób, prowizorycznie u³o¿ony i opisany. Wydaje siê, ¿e pisz¹cy przed rokiem 1939 ks. Witold Klimkiewicz korzysta³
tylko czêciowo z tych materia³ów, które wówczas znajdowa³y siê w zupe³nie innych zbiorach.
––––––––––––––

Por. bardzo lakoniczn¹ informacjê o tym fragmencie zasobów Archiwum Archidiecezjalnego
we wspomnianym ju¿ opracowaniu M. B a n a s z a k a i F. L e n o r t a w informatorze Dzieje Poznania, na s. 478.
7
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Przypomnijmy zatem, z jakich zbiorów korzysta³ przed II wojn¹ wiatow¹ ks.
Witold Klimkiewicz, autor najobszerniejszej i najpe³niejszej biografii Kardyna³a.
1. Podstawê ród³ow¹ jego pracy stanowi³y oczywicie zbiory Archiwum
Archidiecezjalnego w Poznaniu, w tym zespo³y takie jak Akta Ordynariatu i Akta
Arcybiskupie, Archiwalia prywatne abpa Ledóchowskiego, Acta manualia dotycz¹ce uwiêzienia arcybiskupa, Listy Ledóchowskiego do Komiana (z lat 186671), do W³. Meszczyñskiego (1878-1902), Listy Stablewskiego do Ledóchowskiego (1882-1899) i odwrotnie, Listy abpa Ledóchowskiego do administratorów archidiecezjalnych.
2. Archiwum Kapitu³y metropolitalnej w Gnienie, tu przede wszystkim materia³y dotycz¹ce mierci abpa Przy³uskiego i wyboru Ledóchowskiego na arcybiskupa, a tak¿e dotycz¹ce pochowania serca kard. Ledóchowskiego w katedrze
gnienieñskiej w 1902 r. (podobno po wojnie obydwu tych fascyku³ów nie mo¿na
by³o odnaleæ?)
3. Archiwum rodzinne pra³ata Zygmunta Ledóchowskiego w Pradze, w tym
m.in. 41 listów L. do kuzyna Antoniego Augusta L. w Loosdorfie (1860-1863),
170 listów L. do brata hr. Antoniego (1854-1879), 35 listów kapelana ks. Meszczyñskiego do hr. Antoniego Ledóchowskiego, z czasów uwiêzienia arcybiskupa
1874-76, 6 telegramów z dworu berliñskiego do abpa L., list pra³ata Czackiego do
L. w wiêzieniu, list abpa Deschamps do L. (16 I 1874), list prof. Stanis³awa Tarnowskiego (26 X 1874), Listy L. do bratowej Izabeli, 400 listów L. do brata Jana
(1876-1893), dwa listy nuncjusza wiedeñskiego Ludw. Jacobiniego do A.L., a tak¿e listy kapelana Meszczyñskiego do Izabeli Ledóchowskiej (z lat 1902-1907).
4. Archiwum rodzinne Ledóchowskich w Lipnicy Murowanej pod Bochni¹,
w tym m.in. korespondencja M.L. z rodzin¹  74 listy pisane z Bogoty (18561860), korespondencja z bratem Antonim (1861-1879), ze stryjecznym bratem
Antonim Augustem Ledóchowskim (1860-1885), tzw. listy znakomitych osób do
M.L., listy biskupów rzymsko-katolickich do M.L., 18 listów biskupa che³miñskiego Jana Nepom. Marwicza z lat 1866-1873, listy Bismarcka do M.L., dyplomy
i nominacje L. od 1876 r., 9 brewe papieskich do M.L., listy matki Makryny Mieczys³awskiej do L. (1850-1865), kopie listów M.L. do dworu pruskiego (18661873), testament M. L. W archiwum tym znalaz³a siê tak¿e paczka z kilkuset dokumentami i drukami nieuporz¹dkowanymi (w tym korespondencja) przes³ana jako
Depozyt Genera³a TJ przez W³odzimierza Ledóchowskiego TJ z Rzymu na rêce
siostry swej, Franciszki Mieczys³awowej Ledóchowskiej, w³acicielki Lipnicy.
5. Zbiory rodzinne (prywatne) hr. Stanis³awa Czackiego w Warszawie, tu m. innymi testament polityczny kardyna³a W³odzimierza Czackiego, fascyku³ zatytu³owany
Korespondencja z Janem Komianem. By³ to ca³y kufer, zawieraj¹cy spuciznê rêkopimienn¹ W³. Czackiego, 1849-1888, jako cz³owieka wieckiego do 1867 r., potem
duchownego. Fascyku³ powi¹zany by³ wed³ug osób adresatów korespondencji.
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6. Archiwum Zmartwychwstañców w Rzymie, tu Dziennik ojca Semenenki
7. Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Belgii, tutaj zespó³:
Correspondance politique. II. Legations. 10. Saint-Siege, volume 11, Annees
1857-1866.
8. Archiwum Miasta Poznania i Woj. Poznañskiego, tutaj wykorzystano fascyku³y:
 Das Ableben des Erzbischofs v. Przyluski u. die Wiederbesetzung des Erzbischõflischen Stuhles 1865-1866
 Die Verpflichtung zur baulichen Unterhaltung [budynków arcybiskupich]
 Die Abhaltung von Kirchenvisitationen durch den Erzbischof 1857-1899
 Verhandlung wegen Wiederbesetzung des Erzbischõflichen Stuhles 1884-1890
 Die Amtshandlungen gesetzwidrig angestellter Geistlicher 1873-1876
 Die Personalverhältnisse des kath. Geistlichen Erzbischofs Leo v. Przyluski
1861-62.
Mimo tak szerokiej bazy ród³owej, praca ks. Klimkiewicza wznowiona po
wojnie zosta³a przez ks. profesora Zieliñskiego skomentowana w nastêpuj¹cy sposób: Zawa¿y³ tu mo¿e brak znajomoci szerzej siêgaj¹cej bazy ród³owej
i zbytnie zawierzenie swemu bohaterowi. (To znaczy chyba, ¿e ks. Klimkiewicz
patrzy³ na kardyna³a Ledóchowskiego i jego czyny przez pryzmat pozostawionych
przez samego Ledóchowskiego listów i ocen)8.
Zdaje siê, ¿e z bogactwa wykorzystanych róde³ archiwalnych uczyniono
autorowi jakby zarzut, ale sam fakt wznowienia pracy ks. Klimkiewicza wiadczy
przecie¿ o wysokiej ocenie tego dzie³a. Na temat zbytniego zawierzenia swemu
bohaterowi mo¿na by tutaj rozpocz¹æ kolejn¹ dyskusjê i kolejn¹ sesjê, i to wcale
po¿yteczn¹ zarówno dla historyków, jak i teologów, dla biografów (w tym dla tak
zwanych hagiografów), jak i dla autorów prawdziwych hagiografii.
Zdaje siê, ¿e ks. Klimkiewicz pozostawi³ niewykorzystane ród³a drukowane,
druki ulotne (te chyba najtrudniej nie tylko wykorzystaæ, ale w ogóle do nich dotrzeæ!), no i niektóre czasopisma, zw³aszcza tak opiniodawcze jak znakomity
Dziennik Poznañski. A mo¿e autor biografii kardyna³a spieszy³ siê, mo¿e przeczuwa³ nadchodz¹cy czas apokalipsy dla siebie samego, dla ludzi i dla wytworów
ludzkiej kultury i pomników ludzkiego ducha?
Proweniencja wspomnianego wy¿ej fragmentarycznego zespo³u akt dotycz¹cych abpa Ledóchowskiego, sygnowanego SOP 120, z wyj¹tkiem jednej teczki,
nie jest ca³kiem jasna. Niestety, brak w aktach Archiwum Archidiecezjalnego jakiejkolwiek notatki proweniencyjnej dotycz¹cej czterech tek, zawieraj¹cych ma––––––––––––––
8
Zob.: Wykaz róde³ i literatury w tomie III wznowienia monografii W. K l i m k i e w i c z a
(s. 21 i nn.) oraz Wstêp do tego¿ tomu pióra Zygmunta Z i e l i ñ s k i e g o, na stronach 5-19.
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teria³y doæ niejednolite, gdzie akta prywatne i rodzinne wymieszane s¹ z fragmentami korespondencji urzêdowej i pó³urzêdowej oraz rodzinnej. Chronologicznie materia³y te obejmuj¹ lata od 1822 (tj. od momentu narodzin M.L.) a¿ do
wycinków prasowych z lat 1927 (dotycz¹cych sprowadzenia prochów kardyna³a
z Rzymu do Poznania) oraz 1935, kiedy to Dziennik Poznañski publikowa³ Ciekawe kartki z zapomnianych raportów dyplomatycznych9.
W jednej tylko z wspomnianych teczek, zawieraj¹cej miêdzy innymi fotografie rodziców kardyna³a, znalaz³am lun¹ kartkê z adnotacj¹: Dla dra Klimkiewicza  materia³ ilustracyjny niezu¿yty.
Zawartoæ teczek zespo³u o sygn. AAP SOP 120/1-5
1. Teczka SOP 120/1
 Kongregacje i stowarzyszenia religijne – 4 druki z lat 1843-1852
 M. L.  3 opracowania z okresu studiów w Rzymie (1844-1847), w tym
wypisy z Storia di ogni chiesa di Giovanni Andrea (Palermo 1846), obejmuj¹ca a¿ siedem podwójnych sk³adek formatu A-4, a tak¿e notaty i refleksje filozoficzne, teologiczne i dyplomatyczne samego Ledóchowskiego
 Kopia (dwukrotnie przepisana) dokumentu Piusa IX, kieruj¹cego ks. Mieczys³awa Ledóchowskiego na audytora nuncjatury w Lizbonie (8. Giugno
1852 del Pontificato Nostro anno sesto), wys³ana w czerwcu 1852 r. z Pary¿a do ojca, Józefa Ledóchowskiego, kawalera orderu w. Stanis³awa
w Wiedniu (tutaj jêzyk w³oski)
 Bruliony pism M. L. z okresu pracy w nuncjaturze, wysy³anych z Toledo
miêdzy rokiem 1852 a 1856 (raporty w jêzyku francuskim)
 Fragment korespondencji wp³ywaj¹cej do Lizbony (1847, 1855, tylko 2 listy)
 Konstytucje i dekrety papieskie (druk), wydane do 1837 r. (dotycz¹ce pobytu M. Ledóchowskiego w Portugalii)
 M. Ledóchowski, Souvenirs relatifs a Ma Nonciature, opracowanie
w jêzyku francuskim, prawdopodobnie pisane po 1866 r., obszerne, licz¹ce
17 stron A-4
 Fragment korespondencji wychodz¹cej Arcybiskupa M. H. Ledóchowskiego, tu m.in. list pisany do Monsignore mio (prawdopodobnie do Antonellego), z 10 marca 1867 r. (j. w³oski), gdzie arcybiskup skar¿y siê na skierowane przeciwko sobie ataki prasy i tzw. opinii spo³ecznej
 Fragment korespondencji M. L. z dworem pruskim, z lat 1867-1870
 Fragment korespondencji od sekretarza papieskiego (1873, 1876)
––––––––––––––
9
W kwietniu 1935 r., z podtytu³em: Carska Rosja wspólniczk¹ Prus w czasie Kulturkampfu.
Petersburg ba³ siê uwiadomienia narodowego Polaków przez ksiê¿y katolickich.
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 Lettres du St Père Pie IX  5 listów od Ojca w. Piusa IX (1866-1872)
oraz 1 druk
 Lettres du Cte Bismarck (j. franc. i niem.), z lat 1866-1871 oraz za³¹czniki
 List arcybiskupów i biskupów w prowincji Toronto w Kanadzie do Kardyna³a Ledóchowskiego i do arcybiskupów i biskupów niemieckich (22. IV
1875 r., j. angielski)
Zawartoæ omawianej teczki do tego miejsca sugeruje, ¿e s¹ to skromne,
dosyæ mocno okrojone fragmenty z archiwum rodzinnego Ledóchowskich w Lipnicy Murowanej, z którego korzysta³ ks. Witold Klimkiewicz. Chyba niektóre
z tych dokumentów nie by³y mu znane, gdy¿ prawdopodobnie sam ca³ej kwerendy w Lipnicy nie przeprowadza³, zdaj¹c siê czasami na odpisy lub ekscerpty
przygotowane. Jak i kiedy trafi³y one do poznañskiego Archiwum Archidiecezjalnego? Mo¿na tu jedynie snuæ domys³y, ¿e dopiero po drugiej wojnie wiatowej,
ale pewnoci nie mamy. Analiza przypisów w opracowaniu ks. Klimkiewicza nic
tu nie wnosi nowego, materia³y znalaz³y siê w pewnym momencie w magazynie
Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu i ju¿!
Prawdziw¹ niespodziankê natomiast sprawia nam zawartoæ drugiej czêci
wspomnianej teczki SOP 120/1, gdzie znajdujemy wykaz akt dotycz¹cych arcybiskupa Mieczys³awa Halki Ledóchowskiego, przekazanych do nowo utworzonego
Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu i odebranych osobicie przez kardyna³a Hlonda w dniu 3 padziernika 1927 r. S¹ to kopie (maszynopisy) akt procesowych arcybiskupa Ledóchowskiego z lat 1874-1876 (od 29 stycznia 1874 r.).
Zawieraj¹ ponumerowane kolejno (i chyba uwierzytelnione) odpisy nr I-II-III-IV-V
oraz dalsze o numeracji arabskiej Abschrift 1-24 (nru 25 brak!), 26, 27, 28, 29,
30a, 30b, 31, 32. Jest to kompletny prawie zapis zarzutów stawianych arcybiskupowi podczas jego uwiêzienia, od koñca stycznia 1874 r. do lutego 1876 r. przed
berliñskim Królewskim Trybuna³em dla Spraw Kocielnych (150 kart!).
W jednym z wy¿ej wymienionych dokumentów s¹dowych (za³. nr 15), z dnia
15 kwietnia 1874 r., przypomniano arcybiskupowi in explicite tekst jego przysiêgi,
z³o¿onej w dniu 14 kwietnia 1866 r. przed Wilhelmem I w momencie obejmowania urzêdu. Przypuszczam, ¿e odpisy z akt s¹du berliñskiego przechowywa³ brat
kardyna³a, ks. pra³at Zygmunt Ledóchowski, który chcia³ przekazaæ te akta ju¿
w czerwcu 1925 r. (sic!) Archivo Archidioecesano Posnanensi. Potwierdzenie
przyjêcia tych materia³ów in proprietatem Archidioecesis Posnaniensis rêk¹
kardyna³a Augusta Hlonda, nosi datê Posnaniae, die 3 Octobris a. D. 1927.
Zdaje siê, ¿e ks. Klimkiewicz nie korzysta³ z tych akt procesowych abpa Ledóchowskiego i ¿e warto by³oby te materia³y opublikowaæ i udostêpniæ badaczom10.
––––––––––––––

Nie mia³ do nich dostêpu tak¿e Zygmunt Z i e l i ñ s k i pisz¹cy artyku³ ród³a rêkopimienne
z archiwów polskich do dziejów kulturkampfu w archidiecezjach gnienieñskiej i poznañskiej, opublikowany w czasopimie Archiwa, Biblioteki i Muzea Kocielne, tom 18, Lublin 1969, s. 47-64.
10
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Ostatnia karta w teczce SOP 120/1 zawiera egzemplarz gazety Journal des
Debats z 6 X 1882, z zaznaczonym tekstem mowy kardyna³a Czackiego, nuncjusza papieskiego w Pary¿u, do prezydenta [republiki francuskiej], wyg³oszonej
w dniu 5 padziernika 1882 r.
2. Teczka SOP 120/2
 Koperta zawieraj¹ca 4 listy Kazimierza Skirmunta z Rzymu, dotycz¹ce kardyna³a MHL, skierowane do NN (?), z 1911 r. (21.IV, 10.V, 12.V, 28.IV), zaadresowana do ks. Witolda Klimkiewicza i nades³ana mu z Pragi w dniu 27.8.1936 r.
od ks. pra³ata Zygmunta Ledóchowskiego, brata kardyna³a.
 72 listy Mieczys³awa Ledóchowskiego do rodziców, z lat 1856-1860, (orygina³y), pisane piêkn¹ literack¹ francuszczyzn¹. Zosta³y one troskliwie u³o¿one
w kolejnoci chronologicznej i ponumerowane przy pomocy maleñkich specjalnych
naklejek. Z pewnoci¹ uczyni³a to rêka matki, z pewnoci¹ po wielekroæ razy by³y
odczytywane w tak licznym przecie¿ gronie rodzinnym. Pierwszy z tych listów
pisany by³ w Pary¿u 22 wrzenia 1856 roku, nastêpne w Southampton, z pok³adu
statku Au bord de la Plata i reszta  z Bogoty. Jest to rodzaj quasi diariusza
podró¿y m³odego delegata papieskiego na Now¹ Grenlandiê oraz relacja z jego
pobytu w Bogocie. Relacja tym piêkniejsza, ¿e przepojona wielk¹ mi³oci¹ do rodziców, chêci¹ dostarczania im regularnie (nieraz dwukrotnie w ci¹gu jednego
miesi¹ca) informacji o ¿yciu syna oraz refleksji dotycz¹cych jego pracy. Kilka
z tych listów lub niektóre strony w listach do rodziców, kierowane do brata Juliana, najstarszego sporód rodzeñstwa Ledóchowskich, zawieraj¹ wiele szczegó³ów
anegdotycznych. Czasem wiêksze fragmenty listów do brata s¹ pisane po polsku,
ale nadawca przechodzi na francuski przyznaj¹c siê, ¿e bieglej pos³uguje siê tym
jêzykiem. (Jednak b³êdów w jego polszczynie trudno siê doszukaæ, gdy¿ nigdy
nie zosta³a ska¿ona sk³adni¹ niemieck¹!). Z tych listów wykorzysta³ W. Klimkiewicz tylko opis podró¿y.
Listy m³odego (wówczas zaledwie 35-letniego) delegata papieskiego z Bogoty stanowi¹ znakomite ród³o do poznania jego osobowoci. Z korespondencji
tej wyziera natura romantyczna, uzdolnienia literackie, olbrzymie poczucie humoru (tak¿e w stosunku do w³asnej osoby), a obok bardzo wysokiej inteligencji 
równie doskona³y zmys³ obserwacyjny. Niektóre z tych listów mog³yby  moim
zdaniem  nawet w dzisiejszych czasach konkurowaæ z reporta¿ami Budrewicza
czy ksi¹¿kami Fiedlera. Naturalne, ¿e cz³onkom rodziny m³ody delegat nie pisa³
sprawozdañ ze swojej pracy misyjnej w Bogocie, ale wiele innych szczegó³ów
z tzw. ¿ycia codziennego. Na przyk³ad w najd³u¿szym (bo licz¹cym a¿ 7 sk³adek
czterostronicowych, czyli 28 stron rêkopisu w formacie A-4!) licie, pisanym od
8 do 22 lipca 1858 r. znajduj¹ siê m. innymi bardzo ciekawe relacje i obserwacje,
dotycz¹ce ¿ycia codziennego, gospodarki, obyczajowoci ró¿nych narodowoci
tam mieszkaj¹cych. Jest tam tak¿e wzmianka o jedynym Polaku, jakiego tam spo-

166

ANNA MARCINIAK

tka³, który przyszed³ do delegatury pieszo ze znacznej odleg³oci, pomieszka³ tam
przez miesi¹c na utrzymaniu M. Ledóchowskiego, a nastêpnie odszed³ (list nr 38).
Do listu nr 37 do³¹czono osobno mieni¹ce siê du¿e skrzyd³o motyla, z dopiskiem
na ma³ej karteczce: Prosi siê o bardzo uwa¿ne otwieranie.
List nr 42 dla odmiany zawiera naklejony zasuszony kwiatek, a w licie nr 60
natomiast po akapicie Mon jardin est magnifique nastêpuje wzmianka o 20 gatunkach ró¿ i 30 odmianach geranium w tym¿e ogrodzie oraz wyliczenie, ¿e jeden
z krzewów ró¿anych mia³ a¿ 525 kwiatów! (Które ogrody arcybiskupie s¹ obecnie tak dok³adnie opisane b¹d policzone?). Tu muszê dodaæ, ¿e ju¿ w jednym
z pierwszych listów pisanych z Bogoty w roku 1857 narysowa³ M. Ledóchowski
rodzicom dok³adny plan swojej siedziby, z rozmieszczeniem wszystkich pokoi
i opisem ich przeznaczenia. Wykonany jest fachowo, z zachowaniem proporcji,
zdradzaj¹c równie¿ talenty rysunkowe Autora. Te ostatnie jeszcze kilkakrotnie
uwidoczni¹ siê w innych listach, np. przy zademonstrowaniu sposobu przeprawiania siê tubylców po linie przewieszonej nad którym z w¹wozów. W jednym z listów do brata opisuje m³ody delegat swoje w¹tpliwe „sukcesy” w uczeniu s³u¿¹cego, Giuseppe, kilku zwrotów z jêzyka polskiego. Rezultat by³ zapisany fonetycznie: Jacsiemac. Cindobri. Bevai struf mui cocané (List nr 32), co oczywicie
mia³o oznaczaæ Jak siê masz. Dzieñ dobry. Bywaj zdrów, mój kochany. Takim
samym zwrotem Bywaj zdrów, mój kochany koñczy Mieczys³aw Ledóchowski
wspomniany list do brata Juliana.
 Po licie nr 72 nastêpuje karteczka z nrem 73 (ale bez listu), a potem cicer
cum caule, czyli ró¿ne lune karteczki, listy od Józefa Ledóchowskiego (czyli ojca
abpa) do jakiej cioci, 1 list matki (?) do abpa, trochê ¿artobliwy w tonie. Nastêpuj¹ tak¿e wiersze pra³ata Zygmunta Halka Ledóchowskiego, pisane w jêzyku
niemieckim (np. Weihnacht am Dom), wiête obrazki podpisane przez M.H.L. dla
jakiej dziewczynki od wujka (po francusku).
 Nastêpuje odpis s³ynnego listu arcybiskupa Leona Przy³uskiego do arcybiskupa Szczêsnego Feliñskiego, z 20 grudnia 1862 r., przeciw upolitycznieniu duchowieñstwa w Królestwie11, wykonany rêk¹ osoby trzeciej. (Byæ mo¿e, ¿e jest
to pismo samego ks. Jana Komiana).
 Na samym koñcu omawianej teki znalaz³ siê fragment genealogii rodzinnej
Ledóchowskich, od ojca arcybiskupa, Józefa Ledóchowskiego (1786-1859) i pi¹tki jego rodzeñstwa pocz¹wszy, z wyliczeniem tak¿e wszystkich piêciorga dzieci
Józefa i Marii Ledóchowskich.
––––––––––––––
11
Zob.: Przemys³aw M a t u s i k, Religia i naród. ¯ycie i myl Jana Komiana 1814-1877,
Poznañ 1998, s. 211-212. W sprawie listu autor biografii Komiana odsy³a do publikacji Zygmunta
Z i e l i ñ s k i e g o, Koció³ katolicki w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim w latach 1848-1865, Lublin
1973, s. 359-360 (przypis 32 na s. 212). Ale ani jeden ani drugi z wymienionych autorów nie zna
ca³oci tego dokumentu (listu), wiêc go nie komentuje.
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 Ostatnia karta w omawianej tece, to reklama Dziejów Papie¿y, edycji
Wydawnictwa Polskiego Rudolfa Wegnera – druk z 1937 r.
3. Teczka SOP 120/3
 Dokumenty dotycz¹ce ks. Mieczys³awa Ledóchowskiego:
a) list biskupa sandomierskiego X. Prospera Burzyñskiego do Matki Abpa,
Marii Ledóchowskiej, pisany 22 padziernika 1822 r. (tj. tydzieñ przed narodzinami abpa), dot. wyboru imienia Mieczys³aw dla dziecka (ew.) p³ci mêskiej, po
Mieszku Pierwszym, krzewicielu chrzecijañstwa w Polsce...
b) Dokument obywatelstwa rzymskiego (1847 r. ) dla ks. M. Ledóchowskiego
c) Nekrolog (klepsydra) ojca abpa  Józefa L.-go, zmar³ego w 1859 r.
 Corrispondenza mia colla Segreteria di Stato durante l’infermita di
Mgr Internunzo
jest to osobna obwoluta zawieraj¹ca bruliony pism kierowanych z Lizbony do
Ojca w. i do Sekretarza Stanu, kardyna³a Giacomo Antonellego, z czerwca i lipca 1856 r. oraz odpowiedzi Antonellego, z 17.06.1856, 5.07.1856, 16.07.1856,
2.08.1856. Tu wszystkie listy podpisywane: Miecislao Conte Ledóchowski, bez
przydomku Halka.
Kopia dekretu nominacji M. L. na protonotariusza apostolskiego, z 8 maja
1852 r.
 Relazione del Delegato Apostolico di Bogota, Romae 10 dicembre 1861
– obszerna relacja (11 kart A-4) o sytuacji Kocio³a w Ameryce P³d. po wydarzeniach roku 1861. Relacjê rozpocz¹³ Mieczys³aw Ledóchowski pisaæ w Bogocie 29 wrzenia 1861 r., a skoñczy³ ju¿ w Rzymie. Misja delegata na Now¹ Granadê skoñczy³a siê zatem bardzo dramatycznie i nagle. Raport ten omawia dok³adnie ks. Klimkiewicz, cytuj¹c go w obszernych fragmentach. Relacja zosta³a
napisana dla kardyna³a Antonellego.
 Kolejny Memoria³ opracowany dla Papie¿a Piusa IX przez M. L-go (17
stronicowy!), dotycz¹cy sytuacji kocio³a polskiego pod zaborem rosyjskim i polityki cara, podpisany: Conte Miecislao Ledochowski, Sacerdote Romano, a wiêc
z ok. 1850 r.
 T³umaczenia z jêzyka francuskiego, dokonane chyba przez samego M.L.,
wierszy religijnych dotycz¹cych Niepokalanego Poczêcia, a tak¿e t³umaczenie
poematu Mnich
 Ostatnia obwoluta w teczce SOP 120/3 to Corrispondenza Officiale con
Roma di Monsignor Ledochowski Uditore della Nunziatura del Portogallo
S¹ to numerowane raporty  tzw. Oggetto audytora nuncjatury, wysy³ane
z Lizbony, numerowane od 1 do 29, pierwszy z dat¹ 23 Agosto 1853, ostatni 
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7 8-bre 1853. Najobszerniejszy z nich (nr 6, z 28 sierpnia 1853) liczy 36 bitych
stron formatu A-4! Mylê, ¿e omówiona tutaj teczka nr SOP 120/3 zawiera pozosta³oci z archiwaliów, które onegdaj przes³a³ W³odzimierz Ledóchowski TJ
z Rzymu do Lipnicy Murowanej.
4. Teczka SOP 120/4
 Podobnie jak poprzednia, zawiera prawdopodobnie resztki archiwum osobistego Mieczys³awa Ledóchowskiego, przys³ane z Rzymu do Lipnicy po mierci
kardyna³a. Zaczyna j¹ zbiór 91 listów (wraz z aneksami), adresowanych do Bogoty, pisanych od maja 1857 r. przez Luigi Lentiego. Na listach s¹ adnotacje
M.L-go, np. Riposto ai 8 maggio 1857 (na list z 7 marca 1857, czyli poczta sz³a
2 miesi¹ce!). Zbiór nie jest u³o¿ony chronologicznie, zas³uguje chyba na dok³adne
przestudiowanie, gdy¿ kanonik Lenti, zarz¹dzaj¹cy maj¹tkiem Ledóchowskiego
podczas jego pobytu w Ameryce Po³udniowej, zaprzepaci³ ca³¹ fortunê w lekkomylnych spekulacjach12.
 19 fotografii, w kopercie, gdzie oprócz samego M.L. s¹ fotografie rodziców,
ich maj¹tku itp. Na kopercie adnotacja: Dla dra Klimkiewicza  materia³ ilustracyjny niezu¿yty (brak natomiast wzmianki o losach materia³u ilustracyjnego
zu¿ytego, czy¿by nale¿a³o go szukaæ obecnie w papierach po ks. Klimkiewiczu?
– A.M.)
 Drobne artyku³y i wzmianki prasowe o M. L. (z czasów mu wspó³czesnych),
egzemplarze gazet francuskich (np. z relacj¹ o wyst¹pieniu mgra Czackiego
z 1879 r.)
 Obwoluta zawieraj¹ca lune pisma z lat 1856-1861, w tym np. 1 list od kardyna³a Antonellego (Rzym 1856), 2 bruliony pism M.L. do Antonellego z 1856
(z Wiednia)
 1 wykaz biskupów z Ameryki Po³udniowej (ok. 1860 r.)
 2 egzemplarze druku ulotnego (odezwy) podpisanego przez Bernardino
Obispo de Cartajena, a zatytu³owanego: Notas cruzadas entre el Secretario
Jeneral del Estado de Bolivar i el Prelado de la Diocesis, zawieraj¹cego
wymianê pism miêdzy rz¹dem tzw. Stanów Zjednoczonych Nowej Grenady (gen.
Tomas C. de Mosquera i inni) a biskupem diecezji Kartageny, dr. Bernardino
Medina, z sierpnia 1861 roku, gdzie biskup ustosunkowuje siê do dekretu Tomasa
C. de Mosquera Presidente provisorio de los Estados Unidos de Nueva Granada z 20 lipca 1861 r., przes³anego mu w dniu 5 sierpnia 1861 r. W swojej odpowiedzi z 9 sierpnia 1861 r., adresowanej: Al Sr. Secretario jeneral del Estado
de Bolivar biskup stanowczo broni praw religii katolickiej w Nowej Granadzie
oraz niezale¿noci Kocio³a od nowego rz¹du, a prezydenta-samozwañca gen.
––––––––––––––
12

Zob.: Witold K l i m k i e w i c z, Kardyna³ Ledóchowski..., tom II, s. 120 i przypis 191.
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Mosquerê odwa¿nie nazywa uzurpatorem. Podobn¹ w tonie odezwê (druk ulotny) wystosowa³ Mieczys³aw Ledóchowski do Ministra Spraw Zagranicznych
Kartageny, z dat¹ 20 sierpnia 1861 r. Nie wiem, czy którekolwiek inne archiwum
lub biblioteka w Polsce takie druki ulotne posiada? Jest tam tak¿e list konsula
brytyjskiego w Kartagenie, Bentricka v. Doyle do Mieczys³awa Ledóchowskiego,
z 16 sierpnia 1861 r., który u³atwi³ delegatowi apostolskiemu ucieczkê na angielskim statku Paladin z ogarniêtej rewolucj¹ Nowej Granady13.
 Na samym koñcu znajdujemy w teczce 120/4 dwie fotografie portretowe
(13x18 cm ka¿da) rodziców arcybiskupa, Józefa i Marii Ledóchowskich, podpisane rêk¹ ojca: moi et ma femme Marie née Zakrzewski.
5. Teczka SOP 120/5
 Druk: Propositio Metropolitanorum Ecclesiarum Gnesen. et Posnanien.
invicem perpetuo canonice unitorum, Romae 1866 (k. 1-2)
 2 listy pasterskie (wielkopostne) kard. L-go, Rzym, marzec 1876: Najmilsi
w Panu Bracia Kap³ani obu moich diecezji oraz 18 stycznia 1877: Wielebni
Bracia, podpisany Mieczys³aw Kardyna³ Ledóchowski Arcybiskup Gnienieñski i Poznañski (k. 4).
 Wycinki prasowe i egzemplarze gazet dotycz¹ce abpa Ledóchowskiego
1865-1876, (k. 5-23), 1902-1927 (k. 24-40)
a) z lat 1865-1876: Dziennik Poznañski 6 IX 1865, Posener Zeitung
22 X, 23 X 1873, Wycinki po 3 II 1876, tj. po zwolnieniu z wiêzienia w Ostrowie
(k. 8-11), Westfälischer Merkur 3 II 1876 (k. 12), Germania. Zeitung fûr das
deutsche Volk (k. 13-23), Nr 28 z 5 II 1876, Dodatek nr 35 (14 II 1876), Dodatek nr 36 (18 II 1876), nr 40 (19 II 1876)
b) z lat 1902-1927: „L’Osservatore Romano 23 II 1902, Kurier Pra¿sky
23 VI 1902, wycinki z gazet czeskich i niemieckich z 1909 r. (b. ciekawe) Sprowadzenie zw³ok kardyna³a z Rzymu do Poznania: Dziennik Poznañski nr 222 
28 wrzenia 1927 r., nr 223  29 wrzenia 1927 r., nr 224  30 IX 1927, nr 225 
1 X 1927, Robotnik R. XXIII, nr 40 z 2 padziernika 1927 r. (k. 39-40).
Oczywicie, ¿e niektóre z tych materia³ów by³y znane ks. Klimkiewiczowi.
Odnalezione 5 tek to zbiór dokumentów, których prawdopodobnie nie da³o siê ju¿
w³¹czyæ do akt arcybiskupich w poznañskim Archiwum Archidiecezjalnym. W ten
sposób stworzono kolekcjê sk³adaj¹c¹ siê z dokumentów osobistych i rodzinnych,
fragmentów prac z okresu studiów w Rzymie, korespondencji i memoria³ów samego Ledóchowskiego, pochodz¹cych z okresu sprawowania przezeñ funkcji
audytora nuncjatury w Lizbonie (1852-1856), delegata papieskiego na Now¹ Gren––––––––––––––
13
Tam¿e, tom I, s. 224-241 i przypis 90; tom II, s. 235 i przypis 77 oraz Za³¹czniki nr nr XXII, na s. 359-364.
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landiê w Bogocie (1857-1861), wreszcie z okresu pe³nienia godnoci arcybiskupa
 tu szczególnie z okresu uwiêzienia w latach 1874-1876. Najciekawsze i stosunkowo najbardziej reprezentatywne wydaj¹ siê tutaj materia³y dotycz¹ce pobytu ks.
Mieczys³awa Ledóchowskiego w Bogocie. Materia³y z okresu pracy w nuncjaturach w Lizbonie czy w Belgii, przewa¿nie w postaci brulionów czy kopii pism, s¹
nieliczne i fragmentaryczne. Kompletne ich orygina³y s¹ na pewno w Archiwum
Watykañskim, do którego z Bo¿¹ i ks. dra Fokciñskiego pomoc¹ mo¿na teraz siê
dostaæ (chocia¿ nigdy przed up³ywem przepisowych 70 lat od wytworzenia dokumentów! tu raczej protekcji i wyj¹tków nie nale¿y siê spodziewaæ!). Archiwum
MSZ w Brukseli wykorzysta³ ks. Klimkiewicz skrupulatnie. Czy po rewolucjach
po³udniowoamerykañskich znajdzie siê co jeszcze w Bogocie? miem w¹tpiæ, ale
mo¿e warto by³oby wys³aæ kogo m³odego, zdolnego, znaj¹cego nadto dobrze potrzebne tu jêzyki romañskie (tj. francuski, hiszpañski, portugalski i w³oski) do Lizbony i do Ameryki Po³udniowej. Niech szuka ladów bohatera naszej sesji. Tylko czy je tam znajdzie? Mamy piêkny rysunek siedziby delegatury w Bogocie,
rêk¹ samego delegata, opisy urz¹dzenia ogrodu itp., ale czy tego nie zniszczy³y
rêce i karabiny barbarzyñców? Mamy piêkne listy do rodziny, dowodz¹ce zdolnoci obserwacyjnych i literackich nadawcy, jego poczucia estetyki oraz poczucia
humoru, ale to i tak s¹ jedynie fragmenty mozaiki, z której mo¿na odczytaæ i odtworzyæ pe³n¹ biografiê kardyna³a. Dowodem dystansu do swojej osoby jest np.
list (chyba do Antonellego), w którym wzbrania siê przed przyjêciem arcybiskupstwa gnienieñsko-poznañskiego, argumentuj¹c to s³ab¹ znajomoci¹ Wielkopolski
i stosunków w niej panuj¹cych, a tak¿e problemami jêzykowymi. Wychowany
w kulturze romañskiej obawia³ siê  przecie¿ s³usznie  kontaktu z administracj¹
i biurokracj¹ prusk¹.
Kiedy zabiera³am siê do niniejszego referatu a niebacznie wspomnia³am o tym
pewnej uczonej osobie, ta zapyta³a: A có¿ mo¿na jeszcze po Klimkiewiczu napisaæ o Kardynale Ledóchowskim?. Otó¿ mo¿na, gdy¿ zawsze mo¿na natrafiæ na
nowe, nie odkryte lub znane, ale niezinterpretowane ród³a archiwalne czy nawet
drukowane.
Takie by³y fata rêkopisów i materia³ów ród³owych dotycz¹cych kardyna³a
Mieczys³awa Ledóchowskiego. Czy ród³a, którymi obecnie dysponujemy, s¹ bardziej kompetentne ni¿ materia³y, którymi pos³ugiwali siê dotychczasowi biografowie Kardyna³a? Wydaje siê, ¿e dzisiejsza sesja odpowiedzia³a ju¿ czêciowo na
postawione wy¿ej pytania.
Parafrazuj¹c znane powiedzenie jednego z twórców archiwistyki polskiej
i jednego z najbardziej zas³u¿onych nestorów tej specjalizacji, profesora Kazimierza Kaczmarczyka, o archiwach stoj¹cych na stra¿y honoru i maj¹tku Rzeczypospolitej, mo¿na skonstatowaæ, ¿e zbiory Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, stanowi¹cego sanktuarium tradycji Archidiecezji (to tak¿e cytat, tym ra-
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zem zapo¿yczony od jednego z tutejszych Ordynariuszy) dobrze strzeg¹ honoru i
imienia oraz dobrze dokumentuj¹ przymioty ducha Kardyna³a Mieczys³awa Ledóchowskiego  bohatera naszej konferencji.
ANEKS
Materia³y dotycz¹ce kardyna³a Mieczys³awa Ledóchowskiego
w innych zbiorach
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Kardyna³ Mieczys³aw Ledóchowski
jako prefekt Kongregacji Rozkrzewiania Wiary 1892-1902
Prefektem Kongregacji Rozkrzewiania Wiary papie¿ Leon XIII mianowa³
kardyna³a Mieczys³awa Ledóchowskiego 26 stycznia 1892 roku1. W dekrecie
nominacyjnym podkreli³ motywy nominacji: pobo¿noæ, roztropnoæ, znajomoæ
prawa kocielnego, historii poszczególnych narodów, jêzyków obcych i umiejêtnoæ w za³atwianiu spraw kocielnych. Dnia 1 lutego 1892 roku rozpocz¹³ kard.
M. Ledóchowski pos³ugê w Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Za jego czasów
odbywa³y siê dwa razy w tygodniu posiedzenia zwyczajne. Wówczas omawiano
sprawozdania roczne misjonarzy i korespondencjê bie¿¹c¹. Na posiedzeniach generalnych zbierano siê przynajmniej trzy razy w miesi¹cu. Prefekt Kongregacji
w pierwszy i trzeci czwartek miesi¹ca udawa³ siê na audiencjê do Ojca wiêtego
Leona XIII i przedstawia³ aktualny rozwój Kocio³a wród narodów wiata.
W pierwszym roku swojej pos³ugi, 4 padziernika 1892 roku, skierowa³ pismo
okólne do Biskupów w Austrii, których prosi³ o przyspieszenie za³o¿enia Dzie³a
Rozkrzewiania Wiary w ich diecezjach. W 1895 roku w Instrukcji do Biskupów
Indii domaga³ siê, aby wiêcej czynili starañ o wykszta³cenie duchowieñstwa
i katechistów. Rok 1893. W maju odbywa³o siê posiedzenie Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, w którym uczestniczy³ kard. Karol Lavigerie (1825-1892). Tematem dyskusji by³o ¿ycie Kocio³a w Afryce. Zabra³ m.in. g³os kard. Lavigerie,
Prymas Afryki, i powiedzia³ w jêzyku francuskim: Jego Eminencja zna Afrykê
––––––––––––––
1
J. M e t z l e r, Mieczys³aw Halka Ledóchowski (1892-1902), Präfekten und Sekretäre der
Kongregation im Zeitalter der neuren Missionsära (1819-1918), w: Sacrae Congregationis De
Propaganda Fide Memoria Rerum 1622-1972. 350 anni a servizio delle missioni. Vol. III/I 18151972. Rom-Freiburg-Wien 1975, s. 51-52; W. K l i m k i e w i c z, dz. cyt. Tom III, s. 354-369; L.
A d a m o w i c z, Kongregacja Ewangelizacji Narodów, w: Encyklopedia Katolicka. Tom IX.
Lublin 2002, kol. 610-611.

176

AMBRO¯Y ANDRZEJAK

lepiej, ni¿ ja sam. Okaza³o siê, ¿e podczas przebywania w wiêzieniu w Ostrowie
Wielkopolskim wykorzysta³ czas na lekturê ksi¹¿ek, które dotyczy³y Afryki. Papie¿ Leon XIII ceni³ kard. Ledóchowskiego za umiejêtnoæ administracji, m¹dr¹
gorliwoæ i praktyczny zmys³. Te w³aciwoci, cechy charakteru przyczyni³y siê
dla dobra Misyjnego Archiwum Kongregacji. Ka¿dy dokument od pocz¹tku 1895
roku zosta³ wpisany do Ksiêgi Protokó³ów, otrzyma³ swój numer i okrelone miejsce w Archiwum. Ten system odpowiada³ poszerzaniu pól dzia³alnoci Kongregacji i w³aciwego oraz nowoczesnego zarz¹dzania. Do jurysdykcji Kardyna³a Ledóchowskiego nale¿a³o 512 biskupów i przesz³o 8000 kap³anów misjonarzy. Rok
1894. Ojciec wiêty Leon XIII przewodniczy³ w swojej bibliotece posiedzeniu
generalnemu Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Uczestniczyli w nim kardyna³owie: Ledóchowski, Rampolla, Serafin, Vannutelli oraz biskupi syryjscy, marioniccy, ormiañscy i koptyjscy. Owocem tego posiedzenia by³y konferencje w siedzibie
Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Ojciec wiêty Leon XIII zatwierdzi³ postanowienia Komisji Kardyna³ów, a póniej wspó³pracuj¹c z Prefektem Kongregacji
Rozkrzewiania Wiary og³osi³ encyklikê Orientalium (28 XI 1894).
Kardyna³ M. Ledóchowski wspó³pracowa³ ze Zgromadzeniem Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej, za³o¿onych przez w. Eugeniusza de Mazenod
(1782-1861), o czym wiadczy zachowana korespondencja2. Darzy³ wielkim zaufaniem s³ugê Bo¿ego ks. Franciszka Jordana (1848-1918), za³o¿yciela Salwatorianów  Towarzystwa Boskiego Zbawiciela (SDS). Pomóg³ mu w rozwi¹zaniu
problemów w prefekturze Apostolskiej Assam w Indiach Wschodnich3.
Prefekt Kard. Ledóchowski troszczy³ siê o zak³adanie seminariów duchownych w krajach misyjnych. Projekt ten zosta³ zatwierdzony przez papie¿a Leona
XIII i polecony osobn¹ encyklik¹. Arcybiskup W³adys³aw Zaleski (1852-1925),
delegat Stolicy Apostolskiej w Indiach, by³ pierwszym realizatorem polecenia Ojca
wiêtego. W 1894 roku w Kandy na Cejlonie, dzi Sri Lanka, za³o¿y³ seminarium
duchowne, a ówczesny prefekt Kongregacji pomóg³ mu w zdobyciu rodków na
ten cel4. Maria Teresa Ledóchowska (1869-1922), dzi b³ogos³awiona (19 X 1975)
 bratanica Prefekta, zachêcona przez kard. K. Lavigerie, w³¹czy³a siê w ruch
antyniewolniczy, a póniej za³o¿y³a Zgromadzenie Sióstr Misjonarek w. Piotra
Klawera (1894) i sta³a siê Matk¹ Afryki5.
––––––––––––––

M. L e d ó c h o w s k i, Préfet de la Sacré Congregation de la Propagande au Trés Revérénd
Pére Genéral. Rome, 22 dé 1893. Missions de la Congrégation des Missionnaires Oblata de Marié
Immaculée. Paris, Rome 1862-1962.
3
A. K i e ³ b a s a, Salwatorianie z ziem polskich w latach 1881-1903. Wroc³aw 1998.
4
K. K a p i t a ñ c z y k, Udzia³ Polski w dziele misyjnym. Szkic historyczny. Poznañ 1933,
s. 130-133.
5
Tam¿e, s. 133-136; B. B e j z e, J. G u c w a, A. K o s z o r z, Maria Teresa Ledóchowska
i misje. Warszawa 1977.
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Bratanek kard. Ledóchowskiego W³odzimierz (1866-1942), odkry³ powo³anie do
Zakonu Jezuitów, studiowa³ w Rzymie, póniej zosta³ genera³em. B³. Urszula Ledóchowska (1865-1939), te¿ Bratanica Prefekta za³o¿y³a Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konaj¹cego6. Dnia 13 lipca 1895 roku, jubileusz 50-lecia kap³añstwa Kardyna³a  Prefekta Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, by³ czasem
dziêkczynienia Bogu i radosnych spotkañ z Ojcem wiêtym Leonem XIII. Prefekt
otrzyma³ ¿yczenia ze wszystkich kontynentów wiata. Dziêki Arcybiskupowi Florianowi Stablewskiemu w ka¿dym kociele Archidiecezji Gnienieñskiej i Poznañskiej
by³y celebrowane Msze wiête w intencji Jubilata, modlono siê s³owami Litanii do
NSPJ i Jego modlitwy do Bo¿ego Serca, a w kazaniach ukazywano drogê jego
¿ycia7. Dnia 7 listopada 1895 roku dosz³o do ugody miêdzy Francj¹ a Stolic¹ Apostolsk¹ w sprawie Tunezji. Powsta³ bowiem problem protektoratu Francji nad Czarnym L¹dem. Kard. M. Ledóchowski by³ w tym czasie jednym z najlepszych znawców problemu unii kocio³ów. Prowadzi³ dialog z papie¿em Leonem XIII. Encyklika
Praecalara Gratulationis (20 IV 1894) by³a jego owocem8.
Program dnia Prefekta Kongregacji Rozkrzewiania Wiary by³ wype³niony codzienn¹ modlitw¹ i prac¹. Codziennie sprawowa³ Mszê wiêt¹, zmawia³ ró¿aniec...
Tak by³o równie¿ 21 lipca 1902 roku. Nastêpnego dnia wczesnym rankiem us³ysza³
pozdrowienie brata zakonnego: Laudetur Jesus Christus. Odpowiedzia³ In secula
seculorum. Amen. By³o to w rodê, 22 lipca 1902 roku o godzinie 6.00 rano. Wkrótce Mszê wiêt¹ w intencji Zmar³ego odprawi³ ks. Arcybiskup W³adys³aw Zaleski.
By³ jednym z najwybitniejszych ludzi swej epoki. Odszed³ do domu Ojca, gdzie jest
mieszkañ wiele (J 14,2), wierny s³uga Jezusa Chrystusa, Kocio³a i Ojczyzny, szafarz Bo¿ych tajemnic. Dnia 25 lipca 1922 roku cia³o spoczê³o na cmentarzu Campo
Verano w Rzymie9, a serce w Kaplicy Matki Bo¿ej Czêstochowskiej w Katedrze
Gnienieñskiej dnia 24 wrzenia 1902 roku. Po 25 latach jego relikwie z Rzymu
zosta³y przywiezione do Poznañskiej Katedry na Ostrowie Tumskim. By³o to 29
wrzenia 1927 roku w godzinie Miêdzynarodowego Akademickiego Kongresu Misyjnego, dziêki kard. A. Hlondowi, Prymasowi Polski10.
––––––––––––––
96
B. £ o z i ñ s k i, Leksykon Zakonów w Polsce. Instytuty ¿ycia konsekrowanego i stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego. Wydanie II rozszerzone i uaktualnione. Warszawa 2002, s. 368-369.
97
F. S t a b l e w s k i, Okólnik Arcypasterski w sprawie jubileuszu J. E. Ks. Kard. Ledóchowskiego z dnia 12 czerwca 1895 roku, Przewodnik Katolicki 1/1895/27, s. 213-215; E. D[a l b o r],
¯ycie i dzia³alnoæ Ksiêdza Kardyna³a Ledóchowskiego, Przewodnik Katolicki, 1/1895/28, s. 223226; List Kard. Ledóchowskiego do Arcybiskupa Floriana Stablewskiego  podziêkowanie za ¿yczenia z okazji 50-lecia Kap³añstwa (z 22 lipca 1895 roku), Przewodnik Katolicki, 1/1895/32 z
dnia 10 sierpnia 1895 roku.
98
W. K l i m k i e w i c z, Tom III, s. 354-369.
99
T e n ¿ e, s. 370-394.
10
Tam¿e; N. C i e s z y ñ s k i, Roczniki Katolickie na Rok Pañski 1928 6/1928/s. 245-268;
Ksiêga Pami¹tkowa Miêdzynarodowego Akademickiego Kongresu Misyjnego. Poznañ, 28 IX  2 X
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Dzisiaj, wspominaj¹c osobê Prefekta Kongregacji Rozkrzewiania Wiary kard.
M. Ledóchowskiego, siewcê idei misyjnej (ks. N. Cieszyñski) dziêkujmy Bogu za
dar Jego ¿ycia i dzia³alnoci w Kociele. Z nadziej¹ idmy w przysz³oæ. Oto trzy
zadania:
Poznaæ dziedzictwo przesz³oci i je kontynuowaæ.
Kard. M. Ledóchowski: Mo¿e i winien staæ siê Patronem misji polskich.
Spo³eczeñstwo za bêdzie nie tylko ze czci¹ pochylaæ g³owy nad grobowcem
Kardyna³a opiekuna misji, ale duchem jego p³on¹æ, ducha tego owocnie
rozpromieniaæ na pokolenia i pokolenia. Tak napisa³a prasa poznañska przed
75 laty (Dziennik Poznañski, 30 IX 1927).
Podstawowym i g³ównym zadaniem o¿ywiania ducha misyjnego w Kociele
s¹ cztery Papieskie Dzie³a Misyjne: Papieskie Dzie³o Rozkrzewiania Wiary, Papieskie Dzie³o w. Piotra Aposto³a, Papieskie Dzie³o Misyjne Dzieci i Papieska
Unia Misyjna. Kierownictwo Papieskich Dzie³ Misyjnych zosta³o powierzone
przez Ojca wiêtego Kongregacji Ewangelizacji Narodów, Konferencji Biskupów
i poszczególnym Biskupom diecezjalnym11. Skoro dzie³a te zale¿¹ od Papie¿a
i ca³ego Kolegium Biskupów, tak¿e w zakresie Kocio³ów partykularnych,
s³usznie nale¿y im siê pierwszeñstwo, poniewa¿ s¹ rodkiem tak do zaszczepiania katolikom od dzieciñstwa ducha prawdziwie powszechnego i misyjnego, jak równie¿ pobudzania do skutecznego zbierania dobrowolnych
ofiar na rzecz wszystkich misji, zale¿nie od ich potrzeb (RMis 84)12.
Na pomniku Kard. M. Ledóchowskiego, Prymasa Polski, który znajduje siê
w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu, wyrzebiono obraz Matki Bo¿ej Czêstochowskiej z napisem: Królowo wyznawców módl siê za nami, a w jego rêkach ró¿aniec13. W godzinie og³oszenia przez Ojca wiêtego Jana Paw³a II Listu
Apostolskiego Rosarium Virginis Mariae (16 X 2002)14 niechaj misyjny ró¿aniec
ludzi dobrej woli, a zw³aszcza rodzin polskich w Ojczynie i wród narodów wiata, obejmie modlitw¹ ca³y wiat, ka¿dego cz³owieka i ka¿d¹ rodzinê! Avorum respisce mores!
––––––––––––––

1927. Poznañ 1927/1928; K. K a p i t a ñ c z y k, dz. cyt. s. 124-130; W. K l i m k i e w i c z, Tom
III, s. 370-394.
11
Papieskie Dzie³a Misyjne. Statuty. Missio  Polonia. Warszawa 1994; Cooperatio Missionalis. Instrukcja Kongregacji Ewangelizacji Narodów o wspó³pracy misyjnej. Warszwa 1999.
12
J a n P a w e ³ II, Encyklika Redemptoris Missio o sta³ej aktualnoci misyjnego pos³annictwa Kocio³a (7 XII 1990) Warszawa 1991.
13
J. N o w a c k i, Koció³ Katedralny w Poznaniu. Studium historyczne. Poznañ 1959, s. 618.
14
J a n P a w e ³ II, List Apostolski Rosarium Virginis Mariae do biskupów, duchowieñstwa
i wiernych o ró¿añcu wiêtym (16 X 2002). Poznañ 2002; P. S ³ a b e k, Nowy ró¿aniec z Janem
Paw³em II. Kraków 2002.
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Kardyna³ Mieczys³aw Ledóchowski
w wietle kronik poznañskich karmelitanek bosych
Niniejszy tekst zosta³ opracowany na podstawie kronik klasztoru karmelitanek bosych, który istnia³ w Poznaniu przy ulicy Wie¿owej w latach 1867-18751.
Jak wszystkie inne klasztory w archidiecezji poznañskiej, uleg³ on kasacie w czasach Kulturkampfu. Karmelitanki poznañskie uda³y siê wówczas do Krakowa
i tam za³o¿y³y istniej¹cy do dzi klasztor przy ulicy £obzowskiej. Okresu poznañskiego tego zgromadzenia dotycz¹ trzy tomy kronik przechowywanych w archiwum klasztoru ³obzowskiego2. Kroniki nie by³y pisane na bie¿¹co, lecz zosta³y
zredagowane póniej, na polecenie w. Rafa³a Kalinowskiego, ówczesnego wikariusza prowincjalnego karmelitanek bosych w Galicji. Autork¹ kronik jest s. Maria Kazimiera Grabowska3, która jako jedna z pierwszych wst¹pi³a do nowego
––––––––––––––
1
Najbardziej wyczerpuj¹ce opracowanie dziejów klasztoru karmelitanek bosych w Poznaniu
przy ulicy Wie¿owej: C. G i l, Karmelitanki bose w Poznaniu 1867-1875, Saeculum Christianum,
1(1994), nr 2, s. 237-254.  Ponadto zob. B. J. W a n a t, Zakon karmelitów bosych w Polsce.
Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605-1975, Kraków 1979, s. 665-666.  Natomiast
krótka notatka w: J. N o w a c k i, Dzieje Archidiecezji Poznañskiej, t. 2: Archidiecezja Poznañska
w granicach historycznych i jej ustrój, Poznañ 1964, s. 778, zawiera informacje czêciowo b³êdne.
2
Archiwum Klasztoru Karmelitanek Bosych w Krakowie, ul. £obzowska (dalej skrót: AK£),
Kroniki Karmelitanek Bosych Klasztoru Poznañskiego fundowanego dn. 15o Lipca 1867 p. wezw.
N. Imienia Maryi i w. Józefa [...] (dalej cyt.: Kroniki, t. 1); Tam¿e, Kronik tom IIgi Karmelitanek
Bosych Fundacyi Poznañskiej osiad³ych w Krakowie pod wezwaniem Opieki Sgo Józefa Roku Pañskiego 1875 (dalej cyt.: Kroniki, t. 2); Tam¿e, Tom IIIci [kronik] Karmelitanek Bosych Fundacyi
Poznañskiej osiad³ych w Krakowie pod wezwaniem Opieki Sgo Józefa Roku Pañskiego 1875 (dalej
cyt.: Kroniki, t. 3).
3
Maria Kazimiera od Najw. Serca Jezusa, Kazimiera Grabowska, córka Hipolita i Anny
z Grabowskich, ur. 8 III 1849 w Dziembowie, do karmelitanek w Poznaniu wst¹pi³a 15 X 1869,
ob³óczyny 28 II 1870, profesja 28 II 1871; od 1875 w klasztorze w Krakowie przy ul. £obzowskiej; od 1920 w nowym klasztorze w Poznaniu na wiêtym £azarzu. Zm. 28 IX 1924 w Poznaniu. C. G i l, S³ownik polskich karmelitanek bosych 1612-1914, Kraków 1999, s. 219.
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klasztoru na ulicy Wie¿owej; by³a zatem naocznym wiadkiem wiêkszoci opisywanych wydarzeñ. W redagowaniu kronik korzysta³a ze sporz¹dzonych jeszcze
w Poznaniu zapisów i notatek kronikarskich, mia³a te¿ mo¿liwoæ korzystania
z informacji innych sióstr, z którymi na co dzieñ przebywa³a w klasztorze w Krakowie. W archiwum ³obzowskim znajduj¹ siê ponadto inne ród³a, które mog³yby
pos³u¿yæ do przedstawienia zwi¹zków kardyna³a Ledóchowskiego z poznañskimi
karmelitankami, zw³aszcza pisane do nich listy.
Zakony w archidiecezji poznañskiej po roku 1850

W wyniku kasat dokonanych przez pruskie w³adze pañstwowe, na terytorium
archidiecezji poznañskiej pod koniec pierwszej po³owy XIX wieku istnia³y jedynie
dwie wspólnoty zakonne: filipinów na wiêtej Górze oraz sióstr mi³osierdzia
w Poznaniu. Sytuacja na tym odcinku ¿ycia kocielnego zmieni³a siê dopiero, gdy
w roku 1850 w Prusach uchwalona zosta³a konstytucja. Odt¹d zak³adanie domów
zakonnych sta³o siê mo¿liwe, choæ nie mo¿na by³o liczyæ na restytucjê obiektów
po klasztorach wczeniej zniesionych. Zaprowadzenie przynajmniej niektórych
zakonów zale¿a³o teraz jedynie od woli i dzia³ania rodowiska kocielnego: w³adzy
diecezjalnej oraz samych wspólnot zakonnych. Dodaæ trzeba, ¿e niema³¹ rolê
w tym wzglêdzie odegra³y tak¿e osoby wieckie, nale¿¹ce do ziemiañskich rodzin
wielkopolskich, które w tym czasie wykazywa³y znaczne o¿ywienie ¿ycia religijnego oraz zaanga¿owanie w sprawy Kocio³a4.
Pierwsze piêtnastolecie tej nowej dla ¿ycia zakonnego sytuacji przypad³o na
rz¹dy arcybiskupa Leona Przy³uskiego ( 1865). Osobicie nie by³ on entuzjast¹
zakonów, jednak do wyra¿enia zgody na ich przybycie do archidiecezji sk³ania³a
go potrzeba podjêcia pewnych szczególnych form duszpasterstwa oraz dzia³alnoci edukacyjnej, wychowawczej i charytatywnej. W ten sposób dosz³o do osiedlenia siê jezuitów (najpierw w pocysterskim opactwie w Obrze, a nastêpnie w Lubomierzu pod remem) oraz reformatów (w Goruszkach, Osiecznej i Poznaniu).
Sporód zgromadzeñ ¿eñskich wymieniæ nale¿y przede wszystkim urszulanki oraz
zakonnice Sacré-Coeur, które za³o¿y³y w³asne szko³y i pensjonaty w Poznaniu.
Na ten równie¿ okres przypadaj¹ pocz¹tki dzie³a b³. Edmunda Bojanowskiego,
które z czasem przybierze wyrany charakter instytutu ¿ycia zakonnego5.

––––––––––––––

Z. Z i e l i ñ s k i, Leon Przy³uski 1845-1865, [w:] Na stolicy prymasowskiej w Gnienie
i w Poznaniu. Szkice o prymasach Polski w okresie niewoli narodowej i w II Rzeczypospolitej, red.
F. L e n o r t, Poznañ 1982, s. 171-172.
5
Tam¿e, s. 172.
4
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Przybycie karmelitanek bosych do Poznania (1867)

Pod koniec ¿ycia abpa Przy³uskiego powsta³ projekt za³o¿enia w Poznaniu
klasztoru karmelitanek bosych. W pierwszym etapie przygotowañ do fundacji zaanga¿owani byli: m. Jadwiga Wielhorska6, karmelitanka bosa z klasztoru w Carcassonne, jej matka hr. Krystyna ze Szlubowskich Wielhorska i ks. Aleksander
Je³owicki, zmartwychwstaniec. Nastêpnie dla idei za³o¿enia klasztoru zosta³y pozyskane hr. Ludwika Brzostowska i jej siostra hr. Izabela z Brzostowskich Mycielska z Kobylegopola, które z kolei zainteresowa³y spraw¹ panie z wielkopolskich rodzin Grudziñskich, Gajewskich, Skórzewskich, Platerów, Czartoryskich
i Miel¿yñskich. Skierowa³y one stosown¹ petycjê do abpa Przy³uskiego, który zasadniczo odniós³ siê do sprawy przychylnie, jednak za¿¹da³ zapewnienia zakonnicom mieszkania i rodków na utrzymanie. Poniewa¿ arcybiskup zmar³ w nastêpnym miesi¹cu, realizacja projektu nast¹pi³a dopiero po objêciu rz¹dów przez jego
nastêpcê, abpa Mieczys³awa Ledóchowskiego7.
W marcu 1866 roku arcybiskup Ledóchowski, ju¿ prekonizowany (8 stycznia
1866) na stolice gnienieñsk¹ i poznañsk¹, spotka³ siê osobicie z m. Jadwig¹
Wielhorsk¹, która w tym czasie przebywa³a w klasztorze San Egidio w Rzymie.
O planach fundacji klasztoru w Poznaniu zosta³ poinformowany nieco wczeniej.
Matka Jadwiga zrobi³a na nim jak najlepsze wra¿enie. Co do sk³adu grupy fundacyjnej, w której pierwotnie mia³y siê znaleæ dwie karmelitanki z Bagnères-deBigorre, wyrazi³ ¿yczenie, by dobraæ jeszcze karmelitanki z Belgii, których klasztory pozna³ w czasie pe³nienia obowi¹zków nuncjusza w tym kraju. Ostatecznie
genera³ zakonu, o. Dominik Arvizu  byæ mo¿e uwzglêdniaj¹c sugestiê abpa Ledóchowskiego  zadecydowa³, by fundacja by³a dzie³em klasztoru Cornillon
w Liège, a m. Jadwigê Wielhorsk¹ mianowa³ prze³o¿on¹ grupy fundatorek8.
––––––––––––––

Jadwiga od w. Jana od Krzy¿a, hr. Jadwiga Wielhorska, córka Jana Nepomucena i hr. Krystyny ze Szlubowskich, ur. 14 IV 1836 w Warszawie, do karmelitanek bosych wst¹pi³a najpierw
w Bagnères-de-Bigorre (1857), nastêpnie w Carcassonne (profesja 4 IX 1859); od 1865 w klasztorze San Egidio w Rzymie, od 1866 w klasztorze Liège-Cornillon (Belgia), sk¹d 1867 jako prze³o¿ona grupy fundacyjnej przyby³a do Poznania, od 1875 w Krakowie (przeorysza 1867-1870, 18731877); 1880 podjê³a próbê za³o¿enia klasztoru w Wieliczce, stamt¹d 1883 uda³a siê do Rzymu,
gdzie po kilku latach zorganizowa³a now¹ kongregacjê zakonn¹ karmelitanek adoracji wynagradzaj¹cej. Zm. 9 I 1911 w Porto Maurizio. Autorka jednego z pierwszych ¿yciorysów kard. Ledóchowskiego (M..., Monseigneur Miécislas Halka Comte Ledóchowski, Cardinal-Archevêque de
Gnesen et Posen, Bruxelles 1875). C. G i l, S³ownik, s. 212-214.  Uwagi krytyczne na temat
wspomnianego ¿yciorysu pióra m. Jadwigi Wielhorskiej podaje W. K l i m k i e w i c z, Kardyna³
Ledóchowski na tle swej epoki 1822-1902, t. 1, Poznañ 1988 (reprint), s. XIII-XV.
7
C. G i l, Karmelitanki, s. 241.
8
AK£, Kroniki, t. 1, s. 7-8, t. 2, s. 84, 86; C. G i l, Karmelitanki, s. 242.  Klasztor Cornillon
w Liège powstal w roku 1860 jako fundacja innego klasztoru karmelitanek bosych w tym miecie
(Liège-Potay). Miejsce to by³o zwi¹zane z ¿yciem b³. Julianny z Cornillon ( 1258), augustianki,
inicjatorki liturgicznego wiêta Bo¿ego Cia³a.
6
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Dnia 15 lipca 1867 roku karmelitanki przyjecha³y poci¹giem do Poznania.
Wprost z dworca przywieziono je zamkniêtymi powozami do katedry, gdzie
u wejcia wita³ je ubrany w szaty pontyfikalne abp Ledóchowski w asycie biskupa sufragana Franciszka Stefanowicza, kanoników i wielu innych kap³anów,
a wi¹tyniê wype³nia³y t³umy mieszkañców miasta. Osiem karmelitanek przyby³ych z Belgii, prowadzonych przez panie z rodzin ziemiañskich, postêpowa³o za arcybiskupem, uklêk³y u stóp Arcybiskupa w prezbiterium przed w[ielkim] o³tarzem [...]. Najw. Sakrament by³ wystawiony. Orkiestra gra³a i piewa³a
przecudne Salve Regina. Potem mia³ kazanie penitencjarz katedralny X.
Józef Pêdziñski, gorliwy s³uga Bo¿y, wielbiciel w. Matki Teresy i jej córek.
Chwali³ pod niebiosa nowy zakon i wyra¿a³ szczêcie wszystkich, ¿e przyby³y do Polski. [...] Po kazaniu i b³ogos³awieñstwie Najw. Sakramentem X. Arcybiskup prowadzi³ siostry procesjonalnie do przeznaczonego dla nich
mieszkania. By³ to domek parterowy9 w ogrodzie, niewielki, otoczony drewnianym parkanem, w którym [znajdowa³y siê] drzwi klauzurowe ma³e, z krzy¿em u góry. [...] X. Arcybiskup zamkn¹³ matki na dwa klucze i zaprowadzi³
klauzurê, potem poszed³ do prowizorycznej kapliczki zrobionej z pokoju
ma³ego i niskiego, umieci³ w tabernakulum Najw. Sakrament, a przez
okienko do Komunii w. odda³ m. Jadwidze klucze klasztoru10.
Lata spokoju (1867-1872)

Przez ca³y czas pobytu w Poznaniu zgromadzenie pozostawa³o pod jurysdykcj¹ arcybiskupa poznañskiego, innymi s³owy abp Ledóchowski by³ wy¿szym prze³o¿onym klasztoru. W sprawowaniu swej w³adzy post¹pi³ jednak w ten sposób,
jak to by³o praktykowane w Belgii, mianowicie zarz¹d w sprawach duchownych
przekaza³ tamtejszym karmelitom bosym. Prowincja³owie belgijscy wizytowali
klasztor, a siostry wyjedna³y sobie u Piusa IX, ¿e w 1872 roku jeden z karmelitów
belgijskich, o. Andrzej Gatzweiler, zamieszka³ w nowo wybudowanym przy klasztorze hospicjum i by³ zwyczajnym spowiednikiem zgromadzenia11.
Z tytu³u swego prze³o¿eñstwa arcybiskup przewodniczy³ odbywaj¹cym siê
w klasztorze co trzy lata wyborom przeoryszy, wkrótce po za³o¿eniu klasztoru oso––––––––––––––
99
W innym miejscu kronikarka tak okrela po³o¿enie owego domu: przy ul. Wie¿owej, w pobli¿u Tumu, pa³acu Arcybiskupa i domu XX. Kanoników. AK£, Kroniki t. 1, s. 4-5.
10
Tam¿e, t. 1, s. 5-10.
11
Tam¿e, t. 3, s. 23-24.  Z pozwoleniem wiêc w³adzy zbudowa³ymy sobie tak¿e Hospicjum
dla Ojców obok naszego klasztoru, które kosztowa³o 6000 talarów i mia³o s³u¿yæ tymczasowo spowiednikowi naszego Zakonu. [...] Ojciec Andrzej przyjecha³ do Poznania na pocz¹tku roku 1872
w Pocie. Najprzód zamieszka³ nasze gocinne pokoje na zewn¹trz, bo jeszcze hospicjum nie by³o
gotowe, tylko siê pod jego [obecnoæ] koñczy³o. Tam¿e, t. 3, s. 31, 34.
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bicie przeprowadzi³ w nim pierwsz¹ wizytacjê, mianowa³ spowiednika dla sióstr
w osobie ks. Jana Komiana, na kapelana wyznaczy³ ks. Witalisa Maryañskiego,
a starszego mê¿czyznê, Franciszka Kazimirskiego, ustanowi³ zakrystianem nowo
wybudowanego koció³ka karmelitanek12.
Wkrótce po przybyciu sióstr z Belgii, do klasztoru zaczê³y zg³aszaæ siê kandydatki. Pochodzi³y przewa¿nie z rodzin ziemiañskich (hr. Tyszkiewicz, Olszañska,
Grabowska, Kar³owska, dwie Kalksteinówny, Brezianka, Kurcewska, ks. Czartoryska). Ostateczna decyzja o dopuszczeniu do ob³óczyn oraz do z³o¿enia profesji
zakonnej nale¿a³a do arcybiskupa. W swoim s¹dzie o zdatnoci zg³aszaj¹cych siê
by³ na ogó³ stanowczy, choæ niekiedy, mimo osobistych zastrze¿eñ, przychyla³ siê
do zdania sióstr. Zawsze jednak okazywa³o siê, ¿e to on mia³ racjê. Kronikarka
zapisa³a: Xi¹dz Arcybiskup Ledóchowski obdarzony by³ od Boga do najwy¿szego stopnia darem dobrej rady, przenikliwoci i przezornoci, przy tym
najtrafniejszym o ludziach s¹dem. [...] Co do nas, nigdy nie ¿a³owa³ymy,
gdymy go lepo us³ucha³y, ale gdy nam ust¹pi³, wbrew swemu zdaniu,
i nasza wola siê sta³a, zawsze, ale ju¿ po czasie, trzeba nam by³o powiedzieæ:
Nasza wina, ¿emy X. Arcybiskupa nie us³ucha³y!13.
Arcybiskup okreli³ tak¿e wysokoæ posagu, jaki winna wnieæ do klasztoru
ka¿da postulantka na siostrê chórow¹. Z obowi¹zku wniesienia posagu zwolnione
by³y kandydatki na konwerski, które wywodzi³y siê z ni¿szych warstw spo³ecznych. Wysokoæ posagu zosta³a ustalona na 11 tysiêcy talarów, co stanowi³o sumê
doæ wysok¹, choæ na ogó³ nie przekracza³o mo¿liwoci finansowych rodzin,
z których pochodzi³y kandydatki. Kiedy sporadycznie wystêpowa³y trudnoci z zebraniem ca³ej sumy posagowej, arcybiskup odmawia³ zgody na przyjêcie zg³aszaj¹cej siê. W innym przypadku, gdy rodzina oci¹ga³a siê wyp³aceniem posagu, (co
powinno nast¹piæ najpóniej przed zakoñczeniem nowicjatu), z polecenia arcybiskupa termin z³o¿enia przez nowicjuszkê profesji zosta³ przesuniêty na czas póniejszy14.
Zaraz te¿ na pocz¹tku istnienia klasztoru abp Ledóchowski postanowi³, ¿e jak
d³ugo ¿yæ bêd¹ siostry przyby³e z Belgii, jêzykiem zgromadzenia ma byæ jêzyk
francuski. W przypadku sióstr chórowych nie stanowi³o to problemu, gdy¿ ka¿da
z nich wstêpowa³a do klasztoru ze znajomoci¹ tego jêzyka, zdobyt¹ w domu rodzinnym lub w czasie nauki na pensji15.
––––––––––––––

Tam¿e, t. 1, s. 45, 72-73, 403, 471; t. 2, s. 87; t. 3, s. 22, 26.
Tam¿e, t. 1, s. 92, 151.
14
Tam¿e, t. 1, s. 147-148, 205; t. 2, s. 88.
15
Tam¿e, t. 1, s. 33-34; t. 2, s. 88.  W rzeczywistoci, jeszcze za ¿ycia sióstr Belgijek i na
ich probê  gdy liczba sióstr Polek coraz bardziej wzrasta³a  jêzykiem zgromadzenia sta³ siê
polski, którego same fundatorki chêtnie siê uczy³y.
12
13
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Arcybiskup doæ czêsto przybywa³ do klasztoru, aby sprawowaæ mszê w.
i inne nabo¿eñstwa z okazji ró¿nych uroczystoci, zw³aszcza zakonnych. Najczêciej osobicie przewodniczy³ ceremoniom ob³óczyn, profesji i welacji sióstr. Gdy
ju¿ przebywa³ w wiêzieniu, zleca³ przewodniczenie tym uroczystociom biskupowi
sufraganowi Janowi Chryzostomowi Janiszewskiemu oraz ks. Witalisowi Maryañskiemu. Celebrowa³ te¿ msze i nabo¿eñstwa z innych okazji, np. ku czci w.
Józefa, który by³ patronem wybudowanego przez karmelitanki kocio³a16.
Za zezwoleniem abpa Ledóchowskiego przy kociele klasztornym zosta³o zaprowadzone bractwo w. Józefa, którego moderatorem by³ kapelan karmelitanek,
ks. Witalis Maryañski17, a ponadto istnia³a zorganizowana i prowadzona przez
o. Andrzeja Gatzweilera, wspomnianego karmelitê bosego z Belgii, kongregacja
III zakonu karmelitañskiego, do której wst¹pi³o kilku poznañskich ksiê¿y, by wymieniæ Jana Komiana, Józefa Pêdziñskiego, W³adys³awa Meszczyñskiego, a tak¿e ca³y szereg osób z rodzin ziemiañskich na czele z ks. Marcelin¹ z Radziwi³³ów
Czartorysk¹18.
Karmelitanki bose  jako wspólnota kontemplacyjna  wspiera³y duchowo
sprawy Kocio³a, archidiecezji i jej pasterza. Gdy abp Ledóchowski uda³ siê do
Wersalu na rozmowy z królem Prus i jego premierem, siostry przez ca³y czas tej
podró¿y, a trwa³a ona oko³o dwóch tygodni, dzieñ i noc trwa³y na modlitwie
w jego intencji, a tak¿e odprawia³y posty, dyscypliny i inne umartwienia. Kronikarka zapisa³a: Gdy X. Arcybiskup powróci³, przyby³ do nas ze swoim kapelanem X. Witalisem Maryañskim, obaj [...] mówili, ¿e na ka¿dym kroku modlitwy sióstr odczuwali [...]19. Siostry zanosi³y mod³y tak¿e w innych sprawach,
jakie powierza³ im arcybiskup. Tytu³em przyk³adu inna notatka zapisana przez kronikarkê z ca³¹ szczeroci¹: Poci³ymy o chlebie i wodzie za nawrócenie pewnego kanonika przeciwnego X. Arcybiskupowi20.
W wietle kronik relacje miêdzy arcybiskupem a karmelitankami poznañskimi
nie by³y jedynie urzêdowymi kontaktami z wy¿szym prze³o¿onym. By³y to relacje
bliskie, doæ czêste, a nawet serdeczne i poniek¹d rodzinne. Arcybiskup udziela³
im ró¿nych rad i wskazówek. I tak, gdy w miecie wybuch³a cholera, natychmiast
––––––––––––––

Tam¿e, t. 1, 73, 75, 144, 169, 193, 322, 342, 385.
Tam¿e, t. 1, s. 73-74.  Nabo¿eñstwa brackie w kociele karmelitanek ks. Witalis Maryañski kontynuowa³ równie¿ po wyjedzie sióstr z Poznania. Tam¿e, t. 1, s. 79.
18
C. G i l, Karmelitanki, s. 251.
19
AK£, Kroniki, t. 1, s. 40-41, 399; t. 2, s. 236.  Dnia 31 padziernika 1870 roku abp
Ledóchowski uda³ siê w podró¿ do Wersalu, gdzie u króla pruskiego Wilhelma I i Ottona v. Bismarcka, naówczas premiera rz¹du i ministra spraw zagranicznych Prus, podj¹³ interwencjê na
rzecz Stolicy Apostolskiej wobec zajêcia Pañstwa Kocielnego przez wojska w³oskie. Szeroko na
ten temat: W. K l i m k i e w i c z, Kardyna³ Ledóchowski na tle swej epoki 1822-1902, t. 3,
opracowa³, wstêpem opatrzy³ i poda³ do druku Z. Z i e l i ñ s k i, Poznañ 1987, s. 143-159.
20
AK£, Kroniki t. 1, s. 41.
16
17
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napisa³ do przeoryszy, by nie podawa³a siostrom owoców i ogórków. Zakaza³ u¿ywania oleju krajowego, mówi¹c ¿e powoduje kurz¹ lepotê. Dla pewnej chorej
siostry przysy³a³ rosó³ ze swego sto³u dla wzmocnienia jej si³21. W kronikach znajdujemy te¿ pewien drobny przyk³ad jego starania o dobro duchowe sióstr: Podczas zwyczajnych rekreacji w lecie [...] chodzi³ymy po ogrodzie przez pierwszy kwadrans, zanim zasiad³ymy do roboty. Wtenczas robi³ymy pierwsz¹
stacjê przy figurze Matki Boskiej w rodku ogrodu umieszczonej, nazywa³ymy j¹ Notre Dame de la priere. [...] X. Arcybiskup da³ nam 80 dni odpustu
za ka¿d¹ modlitwê przed t¹ figur¹ odmówion¹22. W innym miejscu kronikarka
pisze nieco szerzej: Wiedzia³ymy o tym, ¿e nas bardzo mi³owa³ i z tym siê nie
ukrywa³. Du¿o nam dawa³ dowodów ojcowskiej dobroci. Sam rwa³ dla nas
owoce w swoim ogrodzie i wie¿y szczaw na swoich trawnikach. Sam z kapelanem swoim przychodzi³ z koszykami pod p³aszczem i do ko³a oddawa³.
Raz nam takie b³ogos³awieñstwo napisa³: Ile minut w godzinie, a godzin
w wiecznoci, tyle razy wam b³ogos³awiê, dziatki mej mi³oci. Co do nas,
mi³owa³ymy go jak Ojca, Prze³o¿onego naszego, jak Pasterza diecezji wzorowego, jak wiêtego. Nic nas nigdy u niego nie razi³o, co by niedoskona³oci¹ nazwaæ mo¿na, na ka¿dym kroku tylko zbudowanie. Nosi³ on wko³o siebie jakby aureolê wiêtoci23.
Pasterz przeladowany (1873-1876)

Okres wzglêdnie spokojnego zarz¹dzania archidiecezj¹ skoñczy³ siê wraz
z wydaniem tzw. praw majowych. Na arcybiskupa, który w ¿adnym razie nie zamierza³ siê do nich stosowaæ i faktycznie nie stosowa³, zaczê³y spadaæ sankcje
karne w postaci kar pieniê¿nych, rekwizycji mienia, odjêcia pensji pañstwowej,
zamkniêcia seminarium duchownego, ¿¹dania ust¹pienia z urzêdu arcybiskupa.
Wszystkie te sprawy wraz z pasterzem bolenie prze¿ywa³y poznañskie karmelitanki bose.
Za ka¿de nowe przekroczenie Praw Majowych skazywali X. Arcybiskupa na kary pieniê¿ne, a gdy ju¿ p³aciæ nie mia³ sk¹d, wys³ano do pa³acu
jego egzekutorów, którzy zabrali mu powóz, konie, a innym razem wpadli
do salonu zabieraj¹c kanapy, fotele, obrazy itp. [...] X. Kapelan Meszczyñski, boj¹c siê, by X. Arcybiskupowi nie pozabierali [wszystkiego], prosi³
o podarowanie sobie reszty mebli, obrazów i wszystkich z³otolitych aparatów kocielnych [...]. Arcybiskup chêtnie to uczyni³. Raz wieczorem pod
––––––––––––––
21
22
23

Tam¿e, t. 1, s. 47, 56, 91.
Tam¿e, t. 1, s. 50.
Tam¿e, t. 1, s. 409-410.

KARDYNA£ MIECZYS£AW LEDÓCHOWSKI W WIETLE KRONIK ...

187

p³aszczem przyniós³ X. Meszczyñski wszystkie te aparaty kocielne, które
Matki starannie przechowa³y i do Krakowa przewioz³y, a gdy Kardyna³ opuci³ wiêzienie, odda³y mu wszystko z wyj¹tkiem bia³ej kapy, któr¹ kardyna³
darowa³ naszym siostrom do Przemyla, i ornatu czerwonego, który nam siê
dosta³. [...] X. Arcybiskup by³ zw³aszcza tym fantowaniem swej w³asnoci do
g³êbi oburzony. Raz nam o tym mówi³ jako o zbyt pod³ym24. By nie dopuciæ
do rekwizycji ca³ego mienia, rozdawa³ niektóre sprzêty i przedmioty swoim domownikom. I tak szk³a i porcelanê podarowa³ swemu s³u¿¹cemu. Gdy ten wzbrania³ siê przed ich przyjêciem, arcybiskup mia³ powiedzieæ: O nie, mój drogi, je¿eli kiedy wolnoæ odzyskam, ju¿ tych czerep u¿ywaæ nie bêdê, zupe³nie inaczej dom mój arcybiskupi urz¹dzê25. Pozbawiony znacznej czêci swego mienia oraz pensji rz¹dowej, jak¹ dotychczas otrzymywa³ w wysokoci 12 tysiêcy
talarów, znalaz³ siê w zupe³nie nowej dla siebie sytuacji rzeczywistego ubóstwa.
Dowiadczy³ wówczas przywi¹zania i ofiarnoci swoich diecezjan. Z pomoc¹
spieszyli zamo¿ni, ale tak¿e ubodzy. Pewien organista przyniós³ 5 talarów, b³agaj¹c o przyjêcie. [Jaka] kobieta zebra³a sobie znaczn¹ sumkê na swój
pogrzeb: na trumnê, ubiór, Msze w. Ca³¹ przynios³a swemu Pasterzowi, nie
chc¹c ani przypuciæ, by t¹ jej ofiar¹ wzgardzi³26. Karmelitanki, choæ niezbyt zasobne w pieni¹dze, bo w³anie wybudowa³y klasztor i koció³, aktem kapitulnym ofiarowa³y mu 1000 talarów. Posy³a³y tak¿e artyku³y ¿ywnociowe. Na
Bo¿e Narodzenie 1873 roku ofiarowa³y mu szopkê z za³¹czonymi wierszykami,
w których by³y m.in. s³owa Dzieci¹tka Jezus, które pasterzowi szczególnie przypad³y do serca: Podobaj¹ mi siê te odarte ciany, / Bom Ja w ubóstwie wiêtym rozkochany. / Ubóstwo wiête z niebem jest w pobli¿u, / Bom siê zrodzi³
w ¿³óbku, a umar³ na Krzy¿u27.
Na dwa dni przed uwiêzieniem, w niedzielê 1 lutego 1874 roku, arcybiskup
odprawi³ mszê w. w kociele karmelitanek28. W zwi¹zku z aresztowaniem kronikarka tak pisze: By³o to w nocy z poniedzia³ku na wtorek. Odmawia³ymy
officium Konania w Ogrojcu, a serca nasze zbola³e by³y przy Arcypasterzu.
[...] Pamiêtam, jak mi by³o wtedy jasnym na jutrzni, ¿e to pewno X. Arcybiskupa wywo¿¹! [...] Na drugi dzieñ przed modlitw¹ Xi¹dz Kapelan Meszczyñski przybieg³ do ko³a z t¹ ¿a³osn¹ wiadomoci¹, któr¹ nam wtedy znakami
Matka Jadwiga zakomunikowa³a. Po wyjciu z chóru opowiedzia³a nam
szczegó³y tej nocy. [...] X. Kapelan Meszczyñski dowiedziawszy siê o [miejscu pobytu] Xiêdza Arcybiskupa, co tchu do Ostrowa pojecha³. Przedtem mia³
––––––––––––––
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konferencjê z matk¹ Jadwig¹ z cis³ymi poleceniami, by nam wszystko donosi³, zw³aszcza co do potrzeb Xiêdza Arcybiskupa, tak co do po¿ywienia,
jak i co do ubioru [...] itp. i czego by brakowa³o w celi jego wiêziennej29.
Od tej chwili karmelitanki rozpoczê³y niezwyk³¹ aktywnoæ w dzia³aniach
dyktowanych trosk¹ o dostojnego wiênia. Na rêce ks. Meszczyñskiego, który
zamieszka³ na plebanii w Ostrowie, posy³a³y ¿ywnoæ oraz wszelkie przedmioty,
o których potrzebie informowa³ je kapelan. Gdy w³adze pozwoli³y arcybiskupowi na odprawianie mszy w., siostry dostarczy³y o³tarzyk z haftowanym antepedium, ornaty, lichtarze, kanony, dywan30. Przekazywa³y te¿ do Ostrowa korespondencjê od poznañskich ksiê¿y. Xiê¿a [...] przychodzili czêsto nas zapytywaæ, czy mamy okazjê do Ostrowa i oddawali nam ró¿ne listy do Arcybiskupa. [...] Zaraz w takim razie urz¹dza³a siê skrzynka z podwójnym
dnem, gdzie wk³adano sekretne listy, a na to jakie marynaty z ryb, czy
konfitury, czy miêsiwa. Aby te wysy³ki zbyt czêste, nie by³y jeszcze powodem do jakich rewizji, X. Meszczyñski poleci³ nam, abymy wysy³a³y tak¿e
na rêce niejakiej P[ani] Teresy Sikorskiej, osiad³ej w Ostrowie, ca³¹ dusz¹
oddanej X. Arcybiskupowi, która wiernie, nic nie ruszaj¹c, oddawa³a ca³¹
przesy³kê kapelanowi. [...] Ubiorem Arcybiskupa [...] czêciowo siê zajmowa³ymy. Pobo¿ne panie z X. Kapelanem porozumiewa³y siê w tej mierze
i w³asnymi rêkoma szy³y, co potrzebowa³. Póniej, gdy mia³ pozwolenie czytaæ gazety, posy³a³ymy je mu i tam pisa³ymy o³ówkiem jakie pytania, na
które nieznacznie o³ówkiem odpisywa³, i do nas wraca³y. Posy³a³ymy mu
tak¿e obrazki najlichsze, na drugiej stronie bez druku, tam po kolei niebieskim o³ówkiem do ka¿dej z sióstr pisa³ s³ów kilka31.
Kilka miesiêcy po uwiêzieniu arcybiskupa represje spad³y tak¿e na poznañskie karmelitanki. Po przeprowadzeniu rewizji w klasztorze, siostrom urodzonym
poza pañstwem pruskim nakazano opuciæ granice Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego. W ten sposób z Poznania wyjecha³a pierwsza grupa zakonnic, w której
znalaz³y siê: m. Jadwiga Wielhorska, piêæ Belgijek oraz cztery Polki, które wst¹pi³y w Poznaniu. Opuci³y Poznañ dnia 10 listopada 1874 roku i uda³y siê do Krakowa. Po drodze zatrzyma³y siê w Ostrowie, gdzie odwiedzi³y w wiêzieniu abpa
Ledóchowskiego, na co uprzednio uzyska³y stosowne zezwolenie32. Dnia 11 listopada przyby³y do klasztoru karmelitanek bosych na Weso³ej w Krakowie, gdzie
pozosta³y przez nastêpnych kilka miesiêcy, po czym  korzystaj¹c z wydatnej
pomocy hrabiów Stanis³awa i Tadeusza Grocholskich, braci s. Marii Ksawery
––––––––––––––
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Czartoryskiej33  zorganizowa³y nowy klasztor przy ulicy £obzowskiej. Tymczasem w Poznaniu pozosta³a druga czêæ zgromadzenia. Siostry te kontynuowa³y
pomoc dla uwiêzionego arcybiskupa, w dalszym ci¹gu poredniczy³y w konspiracyjnym przesy³aniu korespondencji. Mieszkaj¹ca w klasztorze w charakterze rezydentki hr. Krystyna Wielhorska na probê ks. Jana Komiana, który by³ wówczas tajnym delegatem arcybiskupa zarz¹dzaj¹cym archidiecezj¹ poznañsk¹, pisa³a i posy³a³a teksty do pism zagranicznych o przeladowaniach Kocio³a w Poznañskiem34. Tu¿ przed opuszczeniem Poznania, za zezwoleniem abpa Ledóchowskiego siostry przyjê³y jeszcze jedn¹ postulantkê, Kazimierê Wyczyñsk¹, której
przy ob³óczynach nada³y imiê zakonne Mieczys³awa Maria od w. Jana od Krzy¿a35, dla uczczenia uwiêzionego pasterza. Wreszcie przyszed³ i dla nich moment
wygnania. Po kolejnej rewizji przeprowadzonej przez policjê w klasztorze, otrzyma³y dekret nakazuj¹cy opuszczenie terytorium pañstwa pruskiego. Dnia 1 padziernika 1875 roku pod¹¿y³y wiêc do Krakowa, gdzie po³¹czy³y siê ze swoimi
wspó³siostrami i da³y pocz¹tek klasztorowi ³obzowskiemu36. Odt¹d rolê karmelitanek w przesy³aniu wiadomoci i ró¿nych potrzebnych rzeczy uwiêzionemu arcybiskupowi przejê³a mieszkaj¹ca w Poznaniu Tekla z Czapskich Kar³owska, matka
dwóch karmelitanek, tercjarka karmelitañska, osoba niezmiernie pobo¿na i dyskretna. [...] p. X. Komian mia³ do niej zupe³ne zaufanie. Ró¿ne listy sekretne z Rzymu, tycz¹ce siê spraw kocielnych, które do nas przychodzi³y,
posy³a³ymy na rêce p[ani] Kar³owskiej Xiêdzu Komianowi37. Same za kar––––––––––––––
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melitanki tak¿e z Krakowa stara³y siê utrzymaæ kontakt z uwiêzionym arcybiskupem. Na ich probê odwiedzi³ go ks. kanonik W³adys³aw Kocia³kowski, kap³an
archidiecezji poznañskiej, który pe³ni³ na £obzowie obowi¹zki kapelana sióstr. Na
Bo¿e Narodzenie [1875 roku] pos³a³ymy mu [arcybiskupowi] szopkê i Dzieci¹tko Jezus paryskie, ofiarowane przez Pani¹ Wandê Grocholsk¹38.
Kardyna³ w Krakowie (1876)

Po up³ywie dwóch lat kard. Ledóchowski zosta³ wypuszczony z ostrowskiego
wiêzienia. W czasie pobytu w Berlinie, gdzie zakomunikowano mu, ¿e musi opuciæ granice pañstwa, napisa³ list do przebywaj¹cych w Krakowie karmelitanek
poznañskich, a jego kapelan, ks. W³adys³aw Meszczyñski poinformowa³ je o planowanej podró¿y do Krakowa. Wczeniej jednak kardyna³ odwiedzi³ swego brata,
mieszkaj¹cego wraz z rodzin¹ w Hradyszu na Morawach. Do Krakowa przyby³
poci¹giem dnia 15 lutego 1876 roku o godzinie 10-tej, witany owacjami t³umów
i przemowami. Karmelitanki postanowi³y tak¿e przekazaæ mu s³owa powitania
i zaprosiæ do swego nowego klasztoru, korzystaj¹c z porednictwa ks. pra³ata Albina Dunajewskiego, póniejszego biskupa krakowskiego. Z bij¹cym sercem czeka³ymy na niego, gdy mia³ przyjechaæ do Krakowa. Gotowano mu ró¿ne
owacje [i] przemowy na kolei. Mymy pos³a³y o kilka stacji naszego wtenczas spowiednika X. Pra³ata Dunajewskiego, który bardzo chêtnie pojecha³
i od nas mia³ jaki podarunek. X. Dunajewski uwa¿a³ to sobie za wielki
honor, powitaæ tego wyznawcê Chrystusowego. Opowiada³ nam potem, ¿e X.
Kardyna³ z takim wzruszeniem przyj¹³ upominek, listy i jego s³owa ustnie mu
przez nas polecone, ¿e tak serdecznie siê o nas wyra¿a³, ¿e wspominaj¹c
o mi³oci naszej ku niemu pomyla³ sobie: tu prawdziwa mi³oæ wzajemna39.
Kardyna³ Ledóchowski zamieszka³ w pa³acu ks. Cecylii z Zamoyskich Lubomirskiej i ju¿ tego samego dnia zamierza³ przybyæ do klasztoru na £obzowskiej, jednak stan zdrowia nie pozwoli³ mu zamiaru tego zrealizowaæ. Przyby³ dopiero dwa
dni póniej, 17 lutego po po³udniu40. Oto co pisze kronikarka: Nasz drogi Arcypasterz, czuj¹c siê trochê na si³ach pokrzepiony, ukazuje siê nam po raz pierwszy u kraty! Pierwsze jego s³owa by³y: Benedicamus Patrem et Filium cum
Spiritu Sancto, które uroczycie wypowiedzia³, wyci¹gaj¹c do nas obydwie
––––––––––––––

Maria Bronis³awa od w. £ukasza. Bratanic¹ jej mê¿a by³a b³. Maria Kar³owska, za³o¿ycielka zgromadzenia sióstr pasterek od Opatrznoci Bo¿ej. S. U r u s k i, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej,
t. 2, Warszawa 1905, s. 366; C. G i l, S³ownik, s. 220, 257.
38
AK£, Kroniki, t. 2, s. 4.  Hr. Wanda z Zamoyskich Grocholska, ¿ona hr. Stanis³awa Grocholskiego, bratowa s. Marii Ksawery Czartoryskiej, karmelitanki bosej. J. D u n i n - B o r k o w s k i, Almanach b³êkitny, Bydgoszcz 1994 (reprint), s. 108.
39
AK£, Kroniki, t. 2, s. 28-29, 31.
40
Tam¿e, t. 2, s. 29, 31-32.

KARDYNA£ MIECZYS£AW LEDÓCHOWSKI W WIETLE KRONIK ...

193

rêce, potem nas pob³ogos³awi³. Te s³owa przy ka¿dej sposobnoci mia³ na
ustach od chwili, gdy pocz¹³ cierpieæ za wiarê, te¿ same umieszcza³ na wstêpie ka¿dego listu swego. Radoæ i wzruszenie prawie nam mowê odjê³y, by³ymy wpatrzone w tego wiêtego Biskupa! Widzimy, ¿e mocno zmieniony,
blady, wychud³y, ale jeszcze wiêcej uwiêcony. Z wdziêcznoci¹ dla P[ana]
Boga wspomina³ o dwóch latach wiêzienia swego, jako o dniach ³ask osobliwych, które Pan daje w samotnoci i milczeniu. Dziêkowa³ nam za nasze,
jak mówi³, wzglêdem niego niezliczone dobrodziejstwa41. Przy tej okazji poinformowa³ siostry, ¿e zamierza pozostaæ w Krakowie przez oko³o dziesiêæ dni, i ¿e
codziennie bêdzie przychodzi³ do nich, by odprawiæ mszê w.
Rzeczywicie, nazajutrz o godzinie 8-mej celebrowa³ mszê w klasztornej kapliczce. Wiele osób z arystokracji, najwybitniejsi z duchowieñstwa chcieli
byæ obecni. Ju¿ prawie miejsca nie by³o. X. Pra³at Dunajewski na ten czas
spowiednik nasz (póniej Xi¹¿ê Biskup Krakowski) i X. Sekretarz Meszczyñski asystowali do Mszy w. Xiêdza Kardyna³a. Byli tak¿e obecni X. Pra³at
Komian, X. Proboszcz Pêdziñski, X. Edmund Xi¹¿ê Radziwi³³. Ci trzej ostatni i wielu innych Xiê¿y z Poznania przybyli umylnie, by siê zobaczyæ i swobodnie pomówiæ ze swym Arcypasterzem. Xiê¿na Marcelina Czartoryska, tercjarka naszego Zakonu, gra³a na harmonium, a panna Cecylia hr[abian]ka
Chodkiewiczówna piewa³a. X. Kardyna³ mia³ na sobie ornat czerwony morowy, który poprzedniej nocy umylnie dla niego uszy³ymy. [...] Przyjê³ymy
z r¹k Xiêdza Kardyna³a Komuniê w.42 Po mszy i dziêkczynieniu kardyna³ spotka³ siê ze zgromadzeniem w rozmównicy. [...] mocno by³ cierpi¹cy, co ju¿ zauwa¿ono podczas jego Mszy w. [...] Konwersacja jego by³a pe³na namaszczenia, p³ynê³a z serca pa³aj¹cego mi³oci¹ Bo¿¹, dawa³ nam ojcowskie
nauki, popiera³ je przyk³adami z ¯ywotów wiêtych, a wszystko w sposób tak
zajmuj¹cy, ¿eby siê by³o chcia³o bez koñca go s³uchaæ. Mówi³ nam o swoich
wiat³ach o pokorze, o cierpliwoci, i mile ka¿dej siostrze odpowiada³ na
jakiekolwiek pytanie czy zagadniêcie43.
Z Krakowa kard. Ledóchowski zamierza³ udaæ siê do Lwowa, a stamt¹d do
Rzymu. Z ust ks. Meszczyñskiego siostry dowiedzia³y siê, ¿e arcypasterz nosi siê
z zamiarem, by na sta³e osi¹æ w Krakowie i st¹d zarz¹dzaæ swoimi archidiecezjami. Wielkie zatem by³o zaskoczenie i oburzenie na w³adze pañstwowe, gdy
w sobotê dnia 19 lutego, wróciwszy  po kolejnych odwiedzinach u karmelitanek
 do pa³acu Lubomirskich, otrzyma³ nakaz natychmiastowego opuszczenia Galicji.
W poniedzia³ek 21 lutego wyjecha³ zatem z Krakowa i przez Wiedeñ uda³ siê do
Rzymu. Do karmelitanek skierowa³ na po¿egnanie s³ów kilka, pisane dr¿¹c¹
––––––––––––––
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rêk¹, ale wymowne mi³oci¹ ojcowsk¹44. Ju¿ nigdy wiêcej karmelitanki poznañskie osiad³e w Krakowie nie ujrza³y swego arcypasterza.
Arcybiskup na wygnaniu (1876-1886)

Przez kolejnych dziesiêæ lat arcybiskup gnienieñski i poznañski przebywa³
w Rzymie i stamt¹d zarz¹dza³  na ile by³o to mo¿liwe  powierzonymi sobie archidiecezjami. Jak wiadomo, dopiero za pontyfikatu Leona XIII dosz³o do porozumienia Stolicy Apostolskiej z rz¹dem pruskim. Cen¹ wzglêdnej normalizacji sytuacji Kocio³a w Prusach sta³a siê rezygnacja kard. Ledóchowskiego z obu stolic
biskupich i obsadzenie ich duchownym narodowoci niemieckiej w osobie proboszcza z Królewca, ks. Juliusza Dindera.
Gdy chodzi o karmelitanki bose, na uwagê zas³uguj¹ dwie sprawy, jakie dokona³y siê, a raczej dokonywa³y w tym dziesiêcioleciu. Sprawa pierwsza to ich
przejcie spod jurysdykcji biskupiej pod jurysdykcjê zakonu karmelitów bosych.
Karmelitanki poznañskie, a zw³aszcza m. Jadwiga Wielhorska, pragnê³y takiej regulacji prawnej od samego pocz¹tku istnienia klasztoru w Poznaniu. Sprawa by³a
bardzo delikatna. Nie chodzi³o tu o jakikolwiek wyraz dezaprobaty wobec abpa
Ledóchowskiego jako wy¿szego prze³o¿onego ich klasztoru. Niemniej dla zakonnic by³o spraw¹ niezwyk³ej wagi, by ich wspólnota mog³a byæ kierowana wed³ug
praw, a przede wszystkim wed³ug duchowoci w³asnego zakonu. Nabra³o to
szczególnej aktualnoci, gdy wypêdzone z Poznania nie mia³y mo¿liwoci korzystania z zarz¹du przez kard. Ledóchowskiego ani z kierownictwa duchownego ze
strony karmelitów z Belgii. Niczego dobrego nie mog³y siê te¿ spodziewaæ po
ówczesnym administratorze diecezji krakowskiej, bpie Antonim Ga³eckim. Dlatego te¿ podczas pobytu kardyna³a w Krakowie przedstawi³y mu swoje pragnienie
i prosi³y o pomoc w przejciu pod jurysdykcjê zakonu. Gdy kard. Ledóchowski
przebywa³ ju¿ w Rzymie, zaj¹³ siê t¹ spraw¹. Stosowny dokument Stolicy Apostolskiej zosta³ wystawiony 15 czerwca 1877 roku. Oprócz kard. Ledóchowskiego w sprawê zaanga¿owany by³ ks. W³odzimierz Czacki, póniejszy kardyna³,
kuzyn m. Jadwigi Wielhorskiej. Na temat przejcia pod jurysdykcjê zakonn¹ kronikarka pisze wielokrotnie. Notuje m.in. takie s³owa: Kardyna³ by³ wielkiego
serca i pomijaj¹c, ¿e mu te nieustanne zabiegi nasze nieco przykre by³y,
sprawê popiera³. Raz o nas podobno mia³ powiedzieæ: To s¹ wiête zakonnice, ale jakie uparte!45.
Sprawa druga to poredniczenie karmelitanek w przekazywaniu korespondencji miêdzy kardyna³em i ksiê¿mi archidiecezji poznañskiej. Mia³ymy tu setkami
––––––––––––––
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Tam¿e, t. 2, s. 39, 40, 45-47, 49, 50.
Tam¿e, t. 1, s. 464; t. 2, s. 58; t. 3, s. 22.
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listów [ksiê¿y dzia³aj¹cych potajemnie wród ludu], które X. Komian na nasze
rêce przesy³a³ do X. Kardyna³a, gdy ten z wiêzienia wyszed³46. Na innym miejscu kronikarka pisze: Dostawa³ymy wtenczas listy X. Kan. Maryañskiego treci tylko dla nas zrozumia³ej, krzywo by³y pisane i ca³y wygl¹d jakby jaka
proba biedaków, ¿e mog³o wszystkich omyliæ. X. Kan. Maryañski ze swoim
zwyk³ym talentem, przemienia³ swoje piêkne pismo na niewyrobione kobiece
i podpisywa³ siê Anielka. Stamt¹d wyczyta³ymy czasem, ¿e przyjd¹ z Rzymu
bardzo wa¿ne papiery i ¿e mamy je w szczególny sposób do Xiêstwa przes³aæ. Gdymy siê zanadto ba³y, by naszych pude³ek z dwoma dnami nie otworzono, przebiera³ymy nasz¹ ko³ow¹ zewnêtrzn¹ za jak¹ pani¹ w kapeluszu,
odwozi³a je do Owiêcimia lub nawet do Mys³owic i tam pocztê oddawa³a.
By³o to zawsze pude³ko w formie paczek. K³ad³ymy tam tiule i tarlatany
i inne niepotrzebne ga³ganki, a listy pod tym schowane by³y pod szczelnie
zalepionym papierem.
Karty przesy³kowe pruskie z adresami napisane zawczasu przez X. Kan.
Maryañskiego mia³ymy gotowe na takie przesy³ki, które jako z tego samego kraju nie by³y otwierane, adresy by³y zwykle do W[ielmo¿nej] Pani Tekli
Kar³owskiej, czasem do innej jakiej Pani zawczasu uprzedzonej. Nigdy nic
siê nie wyda³o. [...] Za takie podró¿e ko³owej zwracano nam pieni¹dze
z Xiêstwa, a gdy X. Kardyna³ w Rzymie osiedli³ siê i ju¿ przesta³ byæ ubogim,
przys³a³ nam raz ze sw¹ zwyk³¹ delikatnoci¹ i pomimo naszych protestów,
pewn¹ sumê franków za liczne porta listowe w sprawie diecezji przez nas
wydane47.
Korespondencyjny kontakt karmelitanek z kardyna³em utrzymywa³ siê przez
kilkanacie lat, usta³ za prawie zupe³nie, gdy kardyna³ obj¹³ obowi¹zki prefekta
Kongregacji Rozkrzewienia Wiary. Pozosta³a jednak ¿ywa wiê duchowa, o czym
kronikarka pisze nastêpuj¹co: Zawsze w Bogu i modlitwie z³¹czone z nim pozosta³ymy do b³ogos³awionej mierci jego, a obecnie samo wspomnienie cnót
i wiernoci heroicznej tego wielkiego s³ugi Bo¿ego jest dla nas pobudk¹, abymy tak¿e by³y wierne powo³aniu naszemu nieustannej modlitwy za zbawienie
dusz, które on tak wysoko ceni³ i tak¹ nas mi³oci¹ pastersk¹ otacza³48.
Zakoñczenie

Kroniki poznañskich karmelitanek bosych z pewnoci¹ nie wnosz¹ wiele nowego do biografii kardyna³a Mieczys³awa Ledóchowskiego, nie stanowi¹ te¿ istotnego ród³a do poznania wielkich spraw, jakie wype³nia³y ¿ycie tego wybitnego
––––––––––––––
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Tam¿e, t. 2, s. 6.
Tam¿e, t. 2, s. 51-52.
Tam¿e, t. 2, s. 59.
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mê¿a Kocio³a. Niemniej w pewnym stopniu przybli¿aj¹ jego postaæ poprzez ukazanie z perspektywy doæ niezwyk³ej i chyba ma³o komu znanej, mianowicie zza
krat klasztoru klauzurowego.
Ponadto nale¿y podkreliæ, ¿e w opracowaniach dotycz¹cych ¿ycia kard.
Ledóchowskiego nie ma wzmianki o tym, ¿e za jego rz¹dów arcybiskupich powsta³ i istnia³ w pobli¿u poznañskiego Tumu klasztor karmelitanek bosych, ¿e arcybiskup by³ ich wy¿szym prze³o¿onym i ¿e ³¹czy³y go z nimi bardzo bliskie,
a nawet serdeczne wiêzy. Nie jest te¿ szerzej znane zaanga¿owanie tych ukrytych zakonnic w niesienie wielorakiej pomocy przeladowanemu Kocio³owi poznañskiemu i jego pasterzowi. A przecie¿ prawdziwe jest stwierdzenie kronikarki:
Dziwne by³y nad tym Karmelem ukrytym drogi Opatrznoci, ¿aden inny
klasztor nie bra³ takiego udzia³u w sprawach Kocio³a, ¿aden tak nie wspomaga³ i ratowa³ na wszystkie strony, jak ten Karmel na Wie¿owej ulicy49.
I wreszcie, kroniki karmelitanek bosych  mówi¹ce o kard. Ledóchowskim
zawsze z ogromnym szacunkiem i czci¹  wnosz¹ do jego wizerunku wiele szczegó³ów, które pozwalaj¹ go poznaæ nie tylko jako wybitnego hierarchê i nieugiêtego
mê¿a Kocio³a, ale te¿ jako prawdziwie dobrego, serdecznego i wra¿liwego cz³owieka.
––––––––––––––
49
Tam¿e, t. 1, s. 440.  Po klasztorze karmelitanek bosych przy ul. Wie¿owej nie ma dzi
ladu. Po wygnaniu zakonnic z Ksiêstwa, w³adze pruskie nie mog³y zaj¹æ ich klasztoru, gdy¿ zapisany by³ jako w³asnoæ prywatna hr. Marii Mycielskiej. Kocio³em opiekowa³ siê ks. Witalis
Maryañski, odprawia³ w nim msze i nabo¿eñstwa dla bractwa w. Józefa. Hr. Mycielska wynajê³a
parter z chórem zakonnym siostrom el¿bietankom, komu innemu za piêtro. Karmelitanki ³obzowskie mia³y z tej dzier¿awy niewielki dochód. Za rz¹dów abpa Floriana Stablewskiego archidiecezja
poznañska kupi³a od karmelitanek ca³¹ posiad³oæ. Karmelitanki tak pisa³y na ten temat w swoich
Kronikach: X. Arcyb[iskup] Stablewski [...] kupi³ nasz klasztor na seminarium. Dosta³ymy zañ
tylko tyle, ile kosztowa³ grunt, na którym by³ zbudowany. I to by³a ³aska, bo budowa by³a licha
i nara¿ona na wylewy Warty. W kociele umieszczono zbiory Muzeum Archidiecezjalnego, a klasztor i ogród s³u¿y³ Seminarium Duchownemu. W roku 1940 wszystkie budynki zosta³y rozebrane
przez okupacyjne w³adze niemieckie. Obecnie na miejscu, gdzie sta³ klasztor i koció³ karmelitanek, przebiega szeroka arteria, ul. Kard. Stefana Wyszyñskiego. AK£, Kroniki, t. 1, s. 43, 79, 81;
J. N o w a c k i, Dzieje, t. 2, s. 778; Informacje udzielone przez ks. prof. Mariana Wolniewicza.
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Sarkofag i pomnik arcybiskupa Ledóchowskiego i jego twórca
W Poznaniu  stolicy Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego  przez ca³y czas
zaborów nie pozwolono, a o co kilkakrotnie zabiegano, na otwarcie uniwersytetu,
ani ¿adnej uczelni artystycznej. To sprawi³o, ¿e nie wytworzy³o siê tu ¿ywe rodowisko artystyczne, a zapewne tak¿e na to jaki wp³yw mia³ uk³ad stosunków spo³eczno-gospodarczych. O¿ywienie na tym polu przynios³o ukonstytuowanie siê
Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk w 1857 roku. Od chwili swego powstania Towarzystwo patronowa³o uprawianiu nauk, wziê³o te¿ pod swój patronat
sztukê. Jednak prawdziwe o¿ywienie w tej dziedzinie nast¹pi³o wraz z powstaniem w Poznaniu w 1888 roku filii krakowskiego Towarzystwa Sztuk Piêknych,
a od 31 stycznia 1909 roku samodzielnego ju¿ Towarzystwa Przyjació³ Sztuk Piêknych w Poznaniu. Towarzystwo umo¿liwia³o kontakty miêdzy artystycznymi rodowiskami trzech zaborów. Na urz¹dzanych w Krakowie, Lwowie, Warszawie
wystawach, konkursach, mogli braæ udzia³  z sukcesami  poznañscy artyci,
którzy powoli zaczêli, po odbytych zagranicznych studiach osiadaæ w Poznaniu.
Wród nich, do Wielkopolski i Poznania wraca³ utalentowany rzebiarz W³adys³aw
Marcinkowski, który równoczenie mia³ atelier najpierw w latach 1887-91 w Pary¿u, nastêpnie od 1892-1907 w Berlinie. Artysta mówi³ póniej: Chcia³em pracowaæ dla swoich, choæ w Pary¿u otwiera³a siê przede mn¹ pomylna przysz³oæ
 i dodawa³  spo³eczeñstwo nasze mia³o ju¿ pewne zrozumienie dla malarstwa, ale rzeba by³a zbyt trudna i uci¹¿liwa1. W Poznaniu brakowa³o wówczas formierzy, których do wiêkszych prac musia³o siê sprowadzaæ z Berlina.
Jednak na miejscu by³ ju¿ rzebiarz, który móg³ podejmowaæ siê ambitnych zadañ.
Gdy w roku 1902 nadesz³a smutna wiadomoæ o mierci ks. kardyna³a Ledóchowskiego, zaraz powsta³a myl o wystawieniu pomnika nagrobnego w katedrze gnie––––––––––––––
1

E r y, Z pracowni Mistrza, Przegl¹d Wielkopolski, nr 21, 1911.
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nieñskiej, znaleziono te¿ miejsce przy ... cianie po stronie po³udniowej w kaplicy Matki Boskiej Czêstochowskiej zupe³nie wolne ...2.
Propozycja ta jednak prêdko upad³a na skutek sprzeciwu kapitu³y poznañskiej
argumentuj¹cej, ¿e sam zmar³y Poznañ sobie wybra³ na miejsce spoczynku. Kardyna³ Ledóchowski wyda³ trzy rozporz¹dzenia dotycz¹ce jego pochówku. W kodycylu z dnia 19 padziernika 1892 r. pragn¹³ mieæ grobowiec na cmentarzu w.
Wawrzyñca za Murami, w Rzymie, dodaj¹c jednak, ¿e pragn¹³by kiedy spoczywaæ w katedrze poznañskiej. Za 16 listopada 1896 r. zmieni³ kodycyl i wyrazi³
¿yczenie, by jego szcz¹tki spoczê³y we wspólnym grobowcu Kongregacji Propagandy Wiary, której by³ od 26 stycznia 1892 r. prefektem. Jednak ju¿ blisko mierci, ustnie, przekaza³ ks. Meszczyñskiemu, by cia³o jego zosta³o zabalsamowane,
a serce wyjête i pochowane w katedrze gnienieñskiej3. Przytoczmy wiêc s³owa
wyra¿onej woli, w których czuje siê têsknotê za opuszczon¹ diecezj¹ Jaimerais
que ma depouille mortelle repose un jour dans la cathedrale de Posen et
que non chapeau de cardinal soit suspendu ases voutes ...4. Dostojny wygnaniec wyra¿a swe pragnienie w formie warunkowej jaimerais s³usznie obawiaj¹c siê, ¿e w³adze pruskie nie zezwol¹ na przewiezienie zw³ok prymasa Polski
do Poznania dodaje et que non chapeau ...soit suspendu a ses voutes.
Arcybiskup Stablewski zwróci³ siê zaraz do diecezjan o sk³adkê na budowê
pomnika, bowiem cz³onkowie kapitu³y poznañskiej z³o¿yli swe ofiary ju¿ 20 padziernika 1902 roku5. Wielkopolanie odpowiedzieli natychmiast i tak licznie nap³ywa³y zebrane sumy, ¿e ju¿ w styczniu 1903 roku arcybiskup poznañski móg³
w porozumieniu z przedstawicielami obu kapitu³ powierzyæ to zadanie rzebiarzowi. Wybór pad³ jednomylnie na W³adys³awa Marcinkowskiego, któremu arcybiskup ju¿ wczeniej zleca³ wa¿ne zadania jak: wykonanie rzeby Chrystusa wrêczaj¹cego klucze w. Piotrowi w 1896 r. do g³ównego o³tarza w katedrze6.
Dzie³o to zast¹pi³o figury w. Piotra i Paw³a, Oskara Sosnowskiego. Marcinkowski jest autorem figur Czterech stanów, unosz¹cych tumbê z relikwiami w. Wojciecha w bazylice gnienieñskiej z 1896 r. oraz marmurowej p³askorzeby z popiersiem arcybiskupa Floriana Stablewskiego.
Praca nad zleconym dzie³em musia³a nast¹piæ zaraz, jeli ju¿ na sesji kapitu³y
dnia 23 listopada 1903 r. kanonik Meszczyñski, wieloletni kapelan i przyjaciel
––––––––––––––
2
W. K l i m k i e w i c z, Kardyna³ Ledóchowski na tle swej epoki 1822-1902, oprac.
Z. Zieliñski, T. III, Poznañ 1987, s. 383.
3
W. K l i m k i e w i c z, op. cit., str. 382.
4
j. w., s. 387.
5
J. N o w a c k i, Dzieje Archidiecezji Poznañskiej, t. I, Koció³ Katedralny w Poznaniu, 195,
s. 618.
6
J. N o w a c k i, op. cit., s. 224; po regotyzacyjnej odbudowie katedry po ostatniej wojnie
i rozebraniu dawnego o³tarza w 1946 r. rzeba Marcinkowskiego zosta³a przeniesiona i z czasem
usytuowana w ogrodzie Seminarium Duchownego w Poznaniu.
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zmar³ego kardyna³a zapowiedzia³ przes³anie go w najbli¿szym czasie z Berlina,
gdzie postaæ kardyna³a Ledóchowskiego by³a odlewana w br¹zie7. Pomnik nagrobny z³o¿ono najpierw przy zamurowanym przewicie naprzeciw kaplicy w.
Stanis³awa Kostki. W protokolarzu nie zapisano niestety aktu ods³oniêcia
pomnika8, ubolewa ks. Nowacki.
Marcinkowski w swym dziele nawi¹za³ do renesansowych nagrobków biskupów znajduj¹cych siê w katedrze: biskupa Benedykta Izdbieñskiego, wykonanego
przez pierwszego znanego z imienia polskiego rzebiarza Jana Micha³owicza
z Urzêdowa (1557-62) oraz biskupa Adama Konarskiego, dzie³o, pracuj¹cego
w Polsce znakomitego W³ocha, Hieronima Canavesiego (1575-76).
Postaæ zmar³ego, odlan¹ w br¹zie, inaczej ni¿ na wspomnianych nagrobkach,
nasz autor umieci³ na wpartym na dwóch lwich ³apach zielonym sarkofagu skontrastowanym z kolorowymi marmurami czêci architektonicznej w tle.
Kardyna³ Ledóchowski zosta³ przedstawiony w stroju pontyfikalnym, z mitr¹
na g³owie, u³o¿ony na poduszce jakby spa³, z lekkim umiechem na twarzy, o której ks. Klimkiewicz pisze ...podobieñstwo z ¿ywym zupe³ne...9. Spod kapy widoczny, zwisaj¹cy na piersiach krzy¿ kardynalski. Z³o¿one d³onie oplata jakby odmawiany przez spoczywaj¹cego ró¿aniec. W prawej d³oni paciorki ró¿añca trzyma miêdzy kciukiem i palcem wskazuj¹cym, z lewej, te¿ oplecionej sp³ywa na
szaty krzy¿yk. Spod sutanny wystaj¹ stopy obute w delikatne buciki zwi¹zane
ozdobn¹ kokard¹. Rzeba ma charakter naturalistyczno-werystyczny styl, rozwiniêty w II po³owie XIX wieku we W³oszech, który Marcinkowski, po swym pobycie w Italii przez pewien czas uprawia³, a na co w tym dziele wskazuje, oprócz
formy na³o¿enia motywu rolinnego pokrywaj¹cego ca³¹ mitrê i kapê naturalistycznie odrzebione wi¹zania i sznureczki ci¹gaj¹ce brzegi poduszki i najbardziej dla
tego stylu typowe buciki. Tu poznañski rzebiarz nawi¹zywa³ do Augusto Rivalta,
Tantardiniego i innych, którzy przedstawiali z tak¹ fotograficzn¹ dok³adnoci¹, ¿e
widz móg³ dostrzec rzebione Stebnowane szwy fraka i jedwabn¹ podszewkê,
a co wiêcej nawet lakierowane buty w najmodniejszej formie... opisuje Ch³êdowski10 nagrobki na Santo Campo w Genui. Na ³o¿u z lewej strony wybita sygnatura: Marcinkowski (1903, z ty³u z prawej: Gm Guss MARTIN G. PILZNER
BERLIN. N. Na sarkofagu z frontu, z³otymi literami, majusku³¹, wykuty napis:
Mieczys³aw kardyna³ Halka Ledóchowski * 1822 w Górkach (Królestwo Polskie
 1902 w Rzymie. Arcybiskup Gnienieñski i / Poznañski 1866-1886. Pasterz najlepszy. Praw Kocio³a Nieu / straszony Obroñca. Dla Imienia Chrystusowego
––––––––––––––

W. K l i m k i e w i c z, op. cit., s. 388.
J. N o w a c k i, op. cit., s. 619.
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W. K l i m k i e w i c z, op. cit., s. 388.
10
K. C h ³ ê d o w s k i, Sztuka wspó³czesna i jej kierunki, Lwów 1873, s. 202, 203, podajê
za: A. K o t u l a, P. K r a k o w s k i, Rzeba XIX wieku, Kraków, 1980, s. 113.
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Wiêzieñ Wy / gnaniec w Rzymie z Woli Ojca w. Prefekt w. Kongr. Dla Roz /
krzewienia Wiary  Pomnik Ten wystawili: Florian Arcy / biskup  Duchowieñstwo  wdziêczni Diecezjanie.
T³em dla postaci jest odlana w br¹zie p³askorzeba z obrazem Matki Boskiej
Czêstochowskiej unoszonym przez dwa anio³y w locie, wokó³ dwanacie gwiazd,
do³em wije siê wstêga z napisem / majusku³¹ / Królowo wyznawców módl siê za
nami. Nad obrazem podobnie jak w nagrobkach renesansowych, ujêta w wêze³
z dwoma frêdzlami rozsuniêta na boki kotara. Czêæ architektoniczna nagrobka
z kolorowych, jasnych marmurów doskonale kontrastuje z odlewami br¹zów. Ca³oæ, wykonana z marmuru w kolorze ciep³ej szaroci, prze³amanej w kierunku
ugru, na którym, po bokach wznosz¹ siê z ró¿owego marmuru pilastry, po jednym
z ka¿dej strony, podobnie jak w renesansowych pomnikach nagrobnych kolumny.
Te¿ w podobny sposób, w archiwolcie obejmuj¹cej br¹zow¹ p³askorzebê, w górnej czêci mieszcz¹ siê kasetony z br¹zowymi rozetami oraz po jednej rozecie
powy¿ej. W zwieñczeniu, na architrawie akroteria w formie urn, flankuj¹cych porodku wykonany w br¹zie kapelusz kardynalski nad herbem Sza³awa.
Czêæ architektoniczna niesygnowana, jest dzie³em Stefana Ballenstedta,
o czym pisze ks. Nowacki11, a sam autor prezentuje fotografiê ca³ego nagrobka
w albumie, reklamuj¹cym swe dzie³a12 i musi nam to wystarczyæ, gdy¿ nie ma,
tak samo jak w przypadku W³. Marcinkowskiego (lub siê nie zachowa³y) zleceñ
lub wyranie potwierdzonych rachunków, pokwitowañ. Jest pewne pokwitowanie
odebrania 4.000 Mk. ...na poczet prac marmurowych do Kaplicy tumskiej
przeznaczonych przez Janie Wielmo¿nego X. Pra³ata Meszczyñskiego...
z podpisem Ballenstedta, Berlin 11.3.1903. Nie ma tu jednak wymienionej konkretnej pracy13 i trudno to wi¹zaæ z tym konkretnym nagrobkiem tylko dlatego, ¿e
data jest zbli¿ona i ¿e sumê przekazuje ks. Meszczyñski serdecznie do kardyna³a
Ledóchowskiego przywi¹zany jego by³y sekretarz.
Mo¿e nie nale¿a³oby tej sprawy dalej rozwa¿aæ, gdyby nie wiadomoæ podana przez cytowanego ju¿ wy¿ej ks. Klimkiewicza, który nie wymieniaj¹c w ogóle
Ballenstedta pisze: W³adys³aw Marcinkowski ... znalaz³ inteligentnego pomocnika w budowniczym S³awskim, który dostarczy³ rysunku na czêci architektoniczne pomnika...14. Wiadomoci tej nie potwierdza nadzwyczaj starannie
opracowany Katalog Zabytków, w czêci I opisuj¹cy koció³ katedralny w Poznaniu, a jako autora architektonicznej czêci tego nagrobka wymienia tylko Ste––––––––––––––

J. N o w a c k i, op. cit., s. 619.
(album), Stefan Ballenstedt, Berlin, Poznañ, b.r., karta 5, Arch. Archid. w Poznaniu, sygn.
GD XXX.
13
Kwity... (teczka), Arch. Archid. Sygn. KM 399.
14
W. K l i m k i e w i c z, op. cit., s. 385.
11
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fana Ballenstddta15. Natomiast w Dzienniku Poznañskim z maja 1905 r. znalaz³a
siê krótka, bez tytu³u notatka, mówi¹ca o wariancie projektu na pomnik a nie
o autorstwie S³awskiego16, i chyba to pozwala przyj¹æ, ¿e autorem omawianego
nagrobka jest Stefan Ballenstedt.
Sprowadzone wreszcie zw³oki kardyna³a Ledóchowskiego zosta³y dnia 26
wrzenia 1927 roku uroczycie w katedrze poznañskiej pochowane w ambicie,
naprzeciw kaplicy w. Stanis³awa Kostki, a miejsce grobu pokryto kamienn¹ p³yt¹
z napisem: Zw³oki / Kardyna³a Ledóchowskiego / sprowadzone z Rzymu / uroczycie tu z³o¿ono / 26.IX.192717. Wówczas sta³ tam te¿ nagrobek, nad nim, na
sklepieniu zawieszono kapelusz kardynalski, zgodnie z testamentowym ¿yczeniem
zmar³ego. Kapelusz, podczas okupacji hitlerowskiej zagin¹³.
Wczeniej, zaraz po mierci, zosta³o z³o¿one serce kardyna³a w katedrze gnienieñskiej, w której zmar³y te¿ by³ pasterzem, tak jak w ostatniej woli sobie ¿yczy³.
W uroczystej procesji dnia 24 wrzenia 1902 roku zaniesiono urnê z sercem prymasa  tego tytu³u u¿ywa³ do 1892 r. mimo sprzeciwu w³adz pruskich  do przygotowanej framugi w po³udniowej cianie kaplicy Matki Boskiej Czêstochowskiej
(Bogoria). Miejsce to nakrywa p³askorzeba z bia³ego marmuru, wykonana przez
W³adys³awa Marcinkowskiego18. Popiersie zosta³o ujête z prawego profilu, z charakterystyczn¹ dla tego rzebiarza umiejêtnoci¹ delikatnego, prawie malarskiego,
modelowania postaci, daj¹c w p³askorzebie (!) iluzjê g³êbi. Wizerunek zosta³ osadzony na tle z³oto-szarej mozaiki, objêtej g³êbok¹, pó³kolist¹ gór¹ ram¹ z czerwonego marmuru, z biegn¹c¹ rodkiem wypuk³¹ br¹zow¹ wstêg¹ z dêbowych lici.
Rama biegnie dalej w dó³, otaczaj¹c czarn¹ marmurow¹ tablicê z napisem, majusku³¹, z³otymi literami: Tu z³o¿ono serce . P. Mieczys³awa / kardyna³a Ledóchowskiego arcybiskupa / gnienieñskiego i poznañskiego od 1866-1886 / zmar³ego
w Rzymie dnia 22 lipca 1902 / wdziêczny bratanek / Mieczys³aw hr Ledóchowski
z Lipnicy.
Równie¿ i Ostrów Wielkopolski, w którym kardyna³ Ledóchowski by³ dwa lata
wiêziony pragn¹³ uwieczniæ pamiêæ o dostojnym Wiêniu i wkrótce po wywalczonej niepodleg³oci, w lipcu 1919 r. zawi¹za³ siê pod przewodnictwem ks. dziekana
Zborowskiego komitet budowy pomnika kardyna³a. Zwrócono siê z odezw¹ do
szerokich warstw spo³ecznych zjednoczonych dzielnic polskich, o zbieranie sk³adki na ten cel. Mimo, ¿e sk³adki nap³ywa³y, wystawienie pomnika bardzo siê przeci¹gnê³o, na co mia³a wp³yw inflacja i przewartociowanie monetarne, tak ¿e do––––––––––––––
15
Katalog Zabytków Sztuki, Miasto Poznañ, cz. 1, pod. red. E. Linette i Z. Kurzawy, Warszawa 1983, s. 24.
16
(bez tytu³u), Dziennik Poznañski 6.V.1905.
17
J. N o w a c k i, op. cit., s. 618.
18
L. W i l k o w a, W³adys³aw Marcinkowski 1858-1947, rzeby i medale, katalog, Spis prac
nieobjêtych katalogiem, Poznañ 1989, s. 71, poz. 84.
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piero w 1924 roku nastêpny proboszcz ks. Kazimierz Rolewski móg³ zwróciæ siê
do W³adys³awa Marcinkowskiego o wykonanie dzie³a. Komitet ostrowski pierwotnie zamierza³, aby pomnik stan¹³ na rynku, przed ratuszem, w miejscu gdzie sta³
przedtem pomnik ces. Wilhelma I. Za powiêcenie mia³o siê zbiec ze Zjazdem
Katolickim, wyznaczonym na koniec czerwca 1925 roku.
Artysta ukoñczy³ pomnik w oznaczonym czasie, ale ustawiono go nie na rynku, a na cmentarzu kocielnym  parafii w. Stanis³awa  miêdzy wi¹tyni¹
a wiêzieniem, w którym arcybiskup Ledóchowski by³ osadzony. Dla wiêkszego
podkrelenia symboli, jako podstawy u¿yto coko³u, na którym sta³ cesarz Wilhelm.
Uroczystoæ ods³oniêcia i powiêcenia odby³a siê 28 czerwca 1925 roku.
Celebrowana przez prymasa Edmunda Dalbora19. Oczom licznie zebranych wiernych ukaza³a siê wykuta w piñczowskim marmurze, stoj¹ca postaæ w kom¿y
i narzuconej kapie spadaj¹cej z ramion z krzy¿em trzymanym w prawej rêce. G³owa nakryta piusk¹, twarz lekko umiechniêta, przypominaj¹ca rysy kardyna³a
z poznañskiego nagrobka.
Pomnik ten zniszczyli Niemcy podczas okupacji. Odbudowa mog³a zostaæ
przygotowana dopiero na 110 rocznicê uwiêzienia prymasa.
Komitet odbudowy pomnika, pod przewodnictwem proboszcza parafii w.
Stanis³awa, ks. pra³ata Alfreda M¹ki zwróci³ siê z apelem o powszechn¹ zbiórkê
na ten cel. Datki nap³ywa³y z obu diecezji i z ca³ej Polski a najwiêcej zebrano
oczywicie w Ostrowie20.
Wykonanie pomnika zosta³o zlecone art. rzebiarce doc. £ucji SkomorowskiejWilimowskiej z wroc³awskiej PWSSP21 i art. rzebiarzowi Bohdanowi Jackiewiczowi te¿ z Wroc³awia, który odkuwa³ postaæ w piaskowcu. Kardyna³ Ledóchowski zosta³ przedstawiony jako wysoka, krocz¹ca postaæ, odziana w sutannê
z krótk¹ pelerynk¹ narzucon¹ na ramiona, ze sp³ywaj¹cym na piersi ³añcuchem
z krzy¿em. W tyle z³o¿one rêce oplata ró¿aniec. G³owa lekko pochylona. Twarz
nie przypomina wizerunków wykonanych przez Marcinkowskiego, ani ze zdjêæ.
Figurê osadzono na wysokim cokole, nawi¹zuj¹cym do pierwszego pomnika, ale
na nim z dwóch stron podstawy umieszczono br¹zowe p³ytki: z prawej strony herb
Sza³awa, nad nim kapelusz kardynalski, poni¿ej napis KARDYNAL / MIECZ.
HALKA LEDOCHOWSKI / PRYMAS POLSKI, z lewej: herb Ostrowa, pod
nim napis: OSTROWSKI DOSTOJNY WIEZIEN / 1874-1876. Uroczystego
powiêcenia pomnika dokona³ prymas Józef Glemp w asycie arcybiskupa Jerzego Stroby i duchowieñstwa oraz licznej rzeszy wiernych dnia 30 wrzenia 1984 r.
––––––––––––––
19
20
21

W. K l i m k i e w i c z, op. cit., s. 390.
Dokumentacja przechowywana w parafii, teczka Powiêcenie pomnika, maszynopis s. nlb.
tam¿e.
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ECCLESIA. STUDIA Z DZIEJÓW WIELKOPOLSKI
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  WYDZIA£ TEOLOGICZNY
TOM 1, 2003

JÓZEF DÊBIÑSKI

Poznañski okres ¿ycia i dzia³alnoci
biskupa Karola Mieczys³awa Radoñskiego
¯ycie i dzia³alnoæ biskupa Karola Mieczys³awa Radoñskiego przypad³y na
lata 1883-1951 i by³y zwi¹zane z archidiecezjami gnienieñsk¹ i poznañsk¹ oraz
diecezj¹ w³oc³awsk¹.
By³ postaci¹ bardzo szlachetn¹, cz³owiekiem wielkiego formatu, obdarzonym
wieloma zaletami serca i umys³u, dobrym organizatorem, gor¹cym patriot¹, przepe³nionym poczuciem swojej misji kap³añskiej, oddanym s³ug¹ Kocio³a. Z racji
swego powo³ania i zajmowanych stanowisk uczestniczy³ w wa¿nych wydarzeniach pierwszej po³owy XX wieku, zarówno o zasiêgu lokalnym, jak i miêdzynarodowym.
Osobowoæ K. M. Radoñskiego kszta³towa³a siê pod wp³ywem wielu czynników. Do najwa¿niejszych, a jednoczenie mo¿liwych do uchwycenia w ród³ach,
nale¿y zaliczyæ rodowisko, z którego siê wywodzi³ i w którym siê wychowa³,
nastêpnie szko³y, do których uczêszcza³, przede wszystkim Gimnazjum im. Marii
Magdaleny w Poznaniu, uniwersytety w Heidelbergu, Berlinie, Monachium oraz
seminarium duchowne. Nie bez znaczenia by³y tak¿e czasy, na jakie przypad³y
m³odzieñcze lata K. M. Radoñskiego i ówczesna sytuacja w zaborze pruskim1.
rodowisko rodzinne

Wie i folwark Kocia³kowa Górka, w której urodzi³ siê K. M. Radoñski, po³o¿ona jest przy drodze prowadz¹cej do Pobiedzisk i do Iwna w województwie wielkopolskim. Le¿y ona przy historycznym, wa¿nym szlaku handlowym, który wiód³
––––––––––––––
1
J. D ê b i ñ s k i, Biskup w³oc³awski Karol Mieczys³aw Radoñski (1883-1951). ¯ycie i dzia³alnoæ, Toruñ 2001, s. 5.
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z po³udniowej Europy przez Poznañ nad Gop³o. Pod wzglêdem kocielnym Kocia³kowa Górka nale¿a³a do parafii w. Micha³a w Pobiedziskach, w archidiecezji
gnienieñskiej, jak jest i dzisiaj2.
Miejscowoæ Kocia³kowa Górka nale¿a³a od XV wieku do rycerskiego rodu
Soko³ów. Nie wiemy, od kogo w 1834 r. folwark Kocio³kow¹ Górkê naby³ by³y
oficer powstania listopadowego Tadeusz Radoñski. Po nim maj¹tek ten odziedziczy³ w 1867 r. syn Seweryn, ojciec przysz³ego biskupa. W 1907 r. przekaza³ go
synowi Antoniemu, o¿enionemu z Zofi¹ Brdowsk¹ z Psar. Po jego mierci w 1937
r. w³acicielem samego maj¹tku zosta³ najstarszy syn Antoniego i Zofii, Jerzy,
a w³acicielem lasów nale¿¹cych do maj¹tku, ich drugi syn Antoni. Córka za Jadwiga wysz³a w dniu 25 IV 1939 r. za m¹¿ za hr. Walentego Modlibowskiego,
które to ma³¿eñstwo b³ogos³awi³ w swojej prywatnej kaplicy biskupiej we W³oc³awku wuj biskup K. M. Radoñski3.
Rodzina Radoñskich herbu Jasieñczyk (¿ó³ty klucz na b³êkitnym polu) nale¿a³a do najstarszych rodów rycerskich w Polsce4. Z tego rodu pochodzi³ biskup poznañski Wawrzyniec, kieruj¹cy diecezj¹ w latach 1106-1127, o którym mówi³
J. D³ugosz, ¿e by³ pierwszym Polakiem wybranym kanonicznie przez kapitu³ê,
a zatwierdzonym w 1106 r. przez arcybiskupa gnienieñskiego Marcina5.
Rodzina Radoñskich przenios³a siê w XVII w. spod Warszawy do województwa kaliskiego a potem poznañskiego6.
Protoplast¹ wielkopolskiej ga³êzi rodu by³ ¿yj¹cy w XVIII w. Piotr z Radonia,
w³aciciel maj¹tku Magnuszewice, a zarazem skarbnik i podstaroci kaliski oraz
pisarz grodzki koniñski. Mia³ on trzech synów i córkê. Jeden z nich, Wojciech,
––––––––––––––
2
Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu (czyt. dalej AWKZ Poznañ), Ksiêga wieczysta, t. I, dzia³ 74, karta 541, 738; tam¿e, Rejestr zabytków, nr 2125/A; A.
K o c i a ³ k o w s k i, Kocia³kowa Górka  Ewidencja Parku, 1984.
3
A. K o c i a ³ k o w s k i, Cz. I w a n o w s k i, Kocia³kowa Górka. S³ownik geograficzny
Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich, t. IV, Warszawa 1883, s. 226; W. J a c k o w s k i, Patron Jackowski, Poznañ 1938; Relacja Franciszka £aganowskiego z Pobiedzisk.
4
Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane R. P. 1584, wyd.
K. J. Turowski, Kraków 1858, s. 349.
5
J. N o w a c k i, Archidiecezja poznañska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznañ
1964, s. 45-46.
6
Archiwum Katedry Diecezji W³oc³awskiej (czyt. dalej AKDW³), sygn. 280h, s. 151, Biskup
Karol Radoñski.
Wspomnienia ks. pra³ata Stanis³awa Czapskiego; T. ¯ y c h l i ñ s k i, Z³ota ksiêga szlachty
polskiej, R. III, s. 221: Radoñscy pisz¹ siê z Radonia, wsi w dawnym województwie mazowieckim
w obwodzie warszawskim w powiecie b³oñskim w parafii grodziskiej. W pocz¹tku XVII w. ród ten
przeniós³ siê do Wielkopolski w kaliskie, a stamt¹d w poznañskie i od razu powa¿ne zaj¹³ w obywatelstwie stanowisko przez zas³ugi oko³o dobra publicznego. To za czasów Rzeczpospolitej wyda³
jednego jenera³a...
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dziedzic miasta Wilczyna i innych w³oci polubi³ Mariannê Wiesio³owsk¹,
z któr¹ mia³ dwóch synów: Piotra i Kazimierza. Obydwaj synowie polubili córki
kasztelana kamieñskiego Kierskiego.
Piotr, w³aciciel maj¹tku Prochy, Joannê, a Kazimierz, w³aciciel maj¹tku
Rudniki, Nepomucenê7.
Piotr i Joanna z Kierskich wychowali siedmiu synów w duchu mi³oci do ojczyzny. Gdy wybuch³o powstanie listopadowe w Królestwie Polskim, szeciu
z nich wziê³o w nim udzia³: Miko³aj, Faustyn, Anastazy, Hipolit, Teofil i Tadeusz.
W bitwie pod Ostro³êk¹ zgin¹³ jeden z braci Radoñskich  Teofil. W domu pozosta³ Józef, bo by³ g³uchoniemy8.
Wszyscy synowie Piotra i Joanny Radoñskich wyró¿niali siê si³¹ charakteru
i wielkim patriotyzmem, a szczególnie najm³odszy Anastazy oraz Tadeusz, dziadek przysz³ego biskupa9.
Po powstaniu listopadowym Tadeusz, jako dzier¿awca maj¹tku Tulce, polubi³
w 1833 r. Emiliê Lipsk¹, córkê radcy prawnego z W¹growca. Z tego zwi¹zku
ma³¿eñskiego urodzi³o siê czworo dzieci: trzy córki  Wanda, Antonina i W³adys³awa oraz syn Seweryn.
Rok po lubie naby³ Tadeusz maj¹tek Kocia³kow¹ Górkê10. Bêd¹c czynnym
patriot¹ szybko wszed³ do grona osób inicjuj¹cych pracê organiczn¹ w Wielkopolsce. Przewodniczy³ Towarzystwu Rolniczemu w rodzie i bra³ udzia³ w próbach
stworzenia Centralnego Towarzystwa Rolniczego. Dzia³a³ tak¿e w lokalnej czytelni i Kasynie Polskim. Od lutego 1845 r. uczestniczy³ w ruchu spiskowym
w Centralizacji Poznañskiej. Za dzia³alnoæ konspiracyjn¹ zosta³ skazany na osiem
lat ciê¿kiego wiêzienia. By³ te¿ pos³em do sejmu pruskiego. Po mierci ¿ony
w 1867 r. maj¹tek Kocia³kow¹ Górkê przekaza³ synowi Sewerynowi11.
Ojciec przysz³ego biskupa12, jako w³aciciel dwóch maj¹tków  Psiego Pola
––––––––––––––
7
AKDW³, sygn. 280 h, s. 151, Wspomnienia ks. pra³ata Czapskiego; AWKZ Poznañ, Ksiêga
wieczysta, t. I, dzia³ 74, karta 541, 738.
8
T. ¯ y c h l i ñ s k i, Kronika ¿a³obna rodzin wielkopolskich od 1863-1876 z uwzglêdnieniem
wa¿niejszych osobistoci zmar³ych w tym przeci¹gu w innych dzielnicach Polski i na obczynie,
Poznañ 1877, s. 359-363; A. B i a ³ o b ³ o c k i, Absolwenci Gimnazjum i Liceum wiêtej Marii
Magdaleny w Poznaniu 1805-1950, Poznañ 1995, s. 107.
9
M. M o t t y, Przechadzki po miecie, t. II, Warszawa 1957, s. 34-35; A. G a l o s, Radoñski
Tadeusz, Polski s³ownik biograficzny, t. 29, Kraków 1935  Wroc³aw 1989 (czyt. dalej PSB),
s. 745.
10
M. M o t t y, Przechadzki po miecie, s. 36.
11
T. ¯ y c h l i ñ s k i, Kronika ¿a³obna rodzin wielkopolskich, s. 363; Czas, 1873, nr 209;
Dziennik Poznañski, 1873, nr. 207; Kurier Poznañski, 1873, nr 205.
12
Ksiêga Pami¹tkowa Zwi¹zku Poznañskich Kó³ek Rolniczych wydana w szeædziesi¹ta rocznicê za³o¿enia pierwszego kó³ka rolniczego w Wielkopolsce, Poznañ 1926, s. 43-44; A. B i a ³ o b ³ o c k i, Absolwenci Gimnazjum i Liceum, s. 107; A. G a l o s, PSB, s. 746; AKDW³, sygn. 280 h,
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i Kocia³kowej Górki polubi³ w 1873 r. Jadwigê Kalkstein, córkê Karola i Antoniny z miejscowoci Pluskowêsy z ziemi che³miñskiej13.
Seweryn i Jadwiga Radoñscy mieli trzech synów: Tadeusza, Antoniego oraz
Karola Mieczys³awa Mariê Wojciecha14.
Ma³¿onkowie Radoñscy prze¿yli w 1893 r. mieræ najstarszego syna Tadeusza. Po tej tragedii matka ca³e swoje uczucie przela³a na najm³odszego syna
Karola15.
Lata szkolne i studia uniwersyteckie

Karol urodzi³ siê 7 X 1883 r. w Kocia³kowej Górce, a trzy tygodnie po urodzinach, w dniu 1 XI 1883 r. zosta³ ochrzczony w kociele parafialnym w Pobiedziskach16.
Jako dziecko by³ s³abego zdrowia, dlatego pod kierunkiem wybitnego pedagoga  Niemca przez dwa lata przygotowywa³ siê do egzaminu w Gimnazjum im.
Marii Magdaleny w Poznaniu17. Bêd¹c w latach 1899-1903 uczniem tak renomowanego gimnazjum, bra³ aktywny udzia³ w dzia³alnoci tajnej organizacji pod nazw¹ Towarzystwo Tomasza Zana (TTZ)18.
Po otrzymaniu wiadectwa dojrza³oci w dniu 20 V 1903 r.19 zosta³ przyjêty
na Wielkoksi¹¿êcy Badeñski Uniwersytet Karola Ruprechta w Heidelbergu. Studiowa³ tam filozofiê do koñca semestru letniego, tj. do 3 VIII 1903 r.20 Przerwawszy studia w Heidelbergu zapisa³ siê w dniu 31 X 1903 r. na wydzia³ filozoficzny
Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Berlinie. Tak jak nie znamy racji, jakimi kierowa³ siê Karol Radoñski opuszczaj¹c uniwersytet w Heidelbergu, tak te¿ nie
wiemy, co sk³oni³o go do opuszczenia uniwersytetu w Berlinie21.
––––––––––––––

s. 151-152, Wspomnienia ks. pra³ata Czapskiego; T. G. J a c k o w s k i, W walce o polskoæ,
Kraków1972, s. 46-74; N. ¯ m i c h o w s k a, List, t. II, Wroc³aw 1960; M. H a n d e l s m a n,
Adam Czartoryski, t. III, Wroc³aw 1950.
13
AKDW³, sygn. 280 h, Wspomnienia ks. pra³ata Czapskiego.
14
Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej w Pobiedziskach (czyt. dalej APRP), bez sygnatury,
Liber baptizatorum.
15
APRP, bez sygnatury, Liber mortuorum oraz inskrypcja na pomniku. Tadeusz zmar³ 9 IV
1893 r., a jego grób znajduje siê przy kociele parafialnym w Pobiedziskach.
16
tam¿e, bez sygnatury, Liber baptizatorum, Metryka chrztu, nr aktu 95/1883.
17
AKDW³, sygn. 280 h, s. 152, Wspomnienia ks. pra³ata Czapskiego.
18
A. B i a ³ o b ³ o c k i, Absolwenci Gimnazjum i Liceum, s. 107.
19
Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (czyt. dalej AAP), sygn. KA 12369 bez numeracji,
Vita.
20
Tam¿e; Uwierzytelniona kserokopia dokumentu przes³anego przez Universitätsarchiv Heidelberg w dniu 15 VI 1999 r., w posiadaniu autora.
21
tam¿e; Uwierzytelniona kserokopia dokumentu przes³anego przez Humbold-Universität zu
Berlin w dniu 1 VII 1999 r., w posiadaniu autora.
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W dniu 10 V 1904 r. rozpocz¹³ Karol Radoñski studia na wydziale historycznym Królewskiego Bawarskiego Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium. Studiowa³ tam tylko dwa semestry: letni i zimowy22.
Po trwaj¹cym do 1 III 1905 r. semestrze zimowym na uniwersytecie monachijskim postanowi³ Karol definitywnie zakoñczyæ studia uniwersyteckie i wst¹piæ
do seminarium duchownego w Poznaniu23.
Pobyt w seminarium duchownym

W dniu 9 V 1905 r., maj¹c 22 lata, Karol Mieczys³aw Radoñski zosta³ alumnem Wy¿szego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Po z³o¿eniu wszystkich wymaganych dokumentów: metryki chrztu, opinii proboszcza i wikariusza, wiadectwa zdrowia oraz wiadectwa dojrza³oci wraz z dokumentami
wiadcz¹cymi o pobycie na wspomnianych trzech uniwersytetach, rozpocz¹³ studia filozoficzno-teologiczne.
Warto zaznaczyæ, ¿e w tym czasie mo¿na by³o wybraæ krótsz¹ drogê dojcia
do kap³añstwa; po skoñczeniu studiów uniwersyteckich odbyæ tylko tzw. kurs
praktyczny w seminarium. Karol wybra³ jednak d³u¿sz¹ drogê24.
Wst¹pienie Karola do seminarium duchownego w Poznaniu, mimo ¿e pochodzi³ z archidiecezji gnienieñskiej, nie by³o dzie³em przypadku. Obie te archidiecezje po³¹czone zosta³y w 1821 r. uni¹ personaln¹. Od tego czasu prowadzi³y wspólne seminarium duchowne; w Poznaniu (Seminarium Leonium) odbywa³ siê trzyletni kurs teoretyczny, a w Gnienie (Seminarium Clericorum Practicum) ostatni
rok praktyczny.
W seminarium duchownym alumn K. Radoñski formacjê zdobywa³ przede
wszystkim przez wp³yw osobisty profesorów i ich wyk³ady, kierownictwo duchowe oraz w³asn¹ pracê. O tej ostatniej mo¿emy tylko wnioskowaæ na podstawie
zachowanych protoko³ów z egzaminów, które sk³ada³ z ocen¹ przewa¿nie dobr¹.
Znaj¹c jego rzetelnoæ, pilnoæ i dyscyplinê, trudno w¹tpiæ, aby w seminarium
postêpowa³ inaczej. Nie wiemy natomiast pod czyim by³ kierownictwem duchowym. Byæ mo¿e sprawowa³ je który z profesorów 25. Faktem jest, ¿e stanowisko ojca duchownego w seminarium poznañskim wprowadzono dopiero w 1919 r.
––––––––––––––
22
tam¿e; Uwierzytelniona kserokopia dokumentu przes³anego przez Ludwig-MaximilianansUniversitätsarchiv w dniu 22 VI 1999 r., w prywatnych zbiorach autora.
23
AKDW³, sygn. 280 h, s. 154,Wspomnienia ks. pra³ata Czapskiego.
24
tam¿e; AKDW³, sygn. 280 a, s. 14, Pismo rektora Jendzika do alumna K. Radoñskiego
zawiadamiaj¹ce go, ¿e jest przyjêty do seminarium.
25
J. N o w a c k i, Archidiecezja poznañska, s. 740.
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Doæ du¿o wiadomoci zachowa³o siê o profesorach Karola Radoñskiego
z czasów seminaryjnych. Elenchus na 1908 r. wymienia nastêpuj¹cych: ks. dr Pawe³ Jendzik  rektor i profesor teologii moralnej, póniejszy biskup sufragan, ks.
dr Teodor Klopsch  wyk³adowca historii Kocio³a i prawa kanonicznego, ks. dr
W³adys³aw Hozakowski  biblista, ks. dr Albert Steuer  wyk³adowca filozofii,
ks. dr Ignacy Warmiñski  wyk³adowca teologii dogmatycznej i fundamentalnej.
Ponadto byli jeszcze powo³ani, obok profesorów, prokurator ks. Feliks Dottloff oraz
nauczyciele piewu i jêzyka polskiego 26.
Po przejciu do Gniezna w 1908 r. profesorami K. Radoñskiego byli nastêpuj¹cy ksiê¿a: Wilhelm Kloske  rektor, lic. Stanis³aw Krzeszkiewicz  wicerektor, prokurator i ojciec duchowny, ks. dr Teodor Taczak  prefekt i dyrektor biblioteki.27.
Jeliby s¹dziæ po stopniach naukowych wyk³adowców, to poziom w Poznaniu
by³ wy¿szy. Wszyscy profesorowie posiadali doktoraty, co w Gnienie by³o wyj¹tkiem. Pewnym wyjanieniem tej sytuacji jest fakt, ¿e w Gnienie prowadzono kurs
praktyczny i nie dbano o dobór profesorów z cenzusem naukowym. Zreszt¹
w zaborze pruskim trudno by³o ksiêdzu uzyskaæ doktorat, szczególnie polskiemu,
choæ by³o to ³atwiejsze ni¿ w zaborze rosyjskim.
Nauka i zwi¹zane z ni¹ egzaminy i kolokwia nie stanowi³y jedynego zajêcia
seminarzysty. By³ jeszcze czas przeznaczony na modlitwy i w³asne przemylenia
oraz czas na rozrywkê.
Wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu alumna s¹ ob³óczyny, czyli pierwsze w³o¿enie
sutanny. Uroczystoæ ta odbywa³a siê zaraz po wst¹pieniu do seminarium28.
Jak dok³adnie starano siê poznaæ alumna i jego dotychczasowe ¿ycie wiadczy fakt, ¿e o wst¹pieniu do seminarium przez trzy niedziele informowano publicznie z ambony w rodzinnej parafii, podobnie te¿ czyniono przed tonsur¹, czyli uroczystym w³¹czeniem do stanu duchownego i ni¿szymi wiêceniami. G³oszono wtedy trzy zapowiedzi. Takie zapowiedzi mia³y miejsce w kociele parafialnym
w Pobiedziskach w pi¹t¹, szóst¹ i siódm¹ niedzielê po Zielonych wi¹tkach 1906
r. wobec ludu na poszczególnych mszach i ¿adnych przeszkód nie zg³oszono,
a zawiadczy³ o tym miejscowy proboszcz Walenty Rudal w specjalnym pimie
z dnia 22 IX 1906 r.29
Trzeba zaznaczyæ, ¿e proboszcz z rodzinnej parafii alumna by³ zobowi¹zany
do wydawania po ka¿dych wakacjach czy przed wiêceniami specjalnego wia––––––––––––––

Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri archidiocesis posnaniensis pro anno domini
1908, Posnaniae 1909, s. 15-19.
27. Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri archidiocesis gnesnensis pro anno domini
1909, Gnesnae 1909, s. 27.
28
AKDW³, sygn. 280 a, s. 14, Pismo rektora Jendzika do alumna K. Radoñskiego.
29
AAP, sygn. KA 12369, bez numeracji, Zapowiedzi o zamiarze wst¹pienia do stanu duchownego.
26
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dectwa moralnoci kleryka. Jedno z takich wiadectw z dnia 29 IX 1907 r. informuje, ¿e diakon K. Radoñski w czasie wakacji przebywa³ w dworku szlacheckim w Kocia³kowej Górce, ¿e w dni wi¹teczne i w dni powszednie przy
ka¿dej okazji przystêpowa³ do sakramentu spowiedzi i komunii w., g³osi³
kazania i pe³ni³ obowi¹zki diakona. Do proboszcza i innych ksiê¿y odnosi³
siê z szacunkiem. Przebywa³ w towarzystwie rodziców i rodziny30.
Przed tonsur¹ ¿¹dano równie¿ wiadectwa lekarskiego. Takie wiadectwo
wystawi³ K. Radoñskiemu 12 VI 1906 r. dr Panieñski, który prowadzi³ zak³ad wodoleczniczy i sanatorium dla nerwowo chorych w Poznaniu. Stwierdzi³, ¿e Karol
cierpi na zmêczenie serca i ¿e w czasie kuracji mo¿e przebywaæ poza zak³adem31.
W dniu 7 X 1906 r., a wiêc w 23 urodziny, otrzyma³ Karol z r¹k biskupa sufragana poznañskiego Edwarda Likowskiego tonsurê i cztery ni¿sze wiêcenia:
ostiariusza, lektora, akolity i egzorcysty32.
Dwa wy¿sze wiêcenia: subdiakonatu i diakonatu otrzyma³ równie¿ w Poznaniu; przed subdiakonatem 27 IV 1907 r. z³o¿y³ wyznanie wiary i przyrzeczenie czci
i szacunku wobec biskupa gnienieñsko-poznañskiego33. Nastêpnego dnia, 28 IV
1907 r., otrzyma³ wiêcenia subdiakonatu z r¹k biskupa E. Likowskiego34, a 19 V
1907 r. wiêcenia diakonatu35, równie¿ z r¹k tego samego biskupa.
Na zakoñczenie trzyletniego kursu teoretycznego w seminarium poznañskim
1908 r. Karol Radoñski z³o¿y³ nastêpuj¹ce egzaminy:
1) z historii Kocio³a  napisa³ w dniu 21 III 1908 r. pracê na temat Sutrium,
jednego z w³oskich miast, które odegra³o znacz¹c¹ rolê w dziejach Kocio³a; pracê tê ks. dr T. Klopsche oceni³ 23 III 1908 r. jako lepiej ni¿ dobr¹;
2) z teologii dogmatycznej  w dniu 23 III 1908 r. napisa³ pracê: Jak ³aska
Bo¿a powinna skutecznie owocowaæ, któr¹ ks. dr I. Warmiñski oceni³ 26 III
1908 r. jako wystarczaj¹co dobr¹;
3) z teologii moralnej  w dniu 24 III 1908 r. napisa³ pracê: Troska o ochronê dóbr moralnych i sposoby ich zabezpieczenia, któr¹ ks. rektor P. Jendzik
oceni³ 26 III 1908 r. jako wystarczaj¹co dobr¹;

––––––––––––––

AKDW³, sygn. 280 a, s. 16, Pismo proboszcza pobiedziskiego do rektora seminarium duchownego w Poznaniu dotycz¹ce opinii odnonie kleryka K. Radoñskiego.
31
AAP, sygn. KA 12369, bez numeracji, Pismo dr. Panieñskiego z 12 VI 1906 r.
32
AKDW³, sygn. 280 a, s. 16, wiadectwo przyjêcia do stanu duchownego i ni¿szych
wiêceñ.
33
AAP, sygn. KA 12369, bez numeracji, Wyznanie wiary.
34
AKDW³, sygn.280 a, s. 17, wiadectwo wiêceñ subdiakonatu.
35
tam¿e, wiadectwo wiêceñ diakonatu.
30

POZNAÑSKI OKRES ¯YCIA I DZIA£ALNOCI BISKUPA KAROLA RADOÑSKIEGO

213

4) z Pisma w.  w dniu 26 III 1908 r. dokona³ t³umaczenia z jêzyka hebrajskiego na jêzyk ³aciñski rozdzia³u 35 z Ksiêgi Rodzaju, jak równie¿ napisa³ po niemiecku rozprawki na dwa tematy: a) o cudownym rozmno¿eniu chleba na podstawie Ewangelii w. Jana 6,1-13; b) znaczenie psalmów w starotestamentowej liturgii; te prace ks. dr W. Hozakowski oceni³ jako wystarczaj¹co dobre;
5) z prawa kanonicznego  w dniu 27 III 1908 r. napisa³ pracê: Zasady przydzielania beneficjów kocielnych, któr¹ ks. dr T. Klopsch oceni³ jako wystarczaj¹co dobr¹;
6) z teologii fundamentalnej  w dniu 31 III 1908 r. napisa³ pracê: Kiedy nauczanie papie¿a, gdy przemawia ex cathedra, jest nieomylne, któr¹ ks. dr I.
Warmiñski oceni³ jako lepiej ni¿ dobr¹36.
Po z³o¿eniu przepisanych prawem egzaminów zakoñczy³ K. Radoñski kurs
teoretyczny w seminarium poznañskim i jako diakon uda³ siê na kurs praktyczny
do Gniezna.
Karol Radoñski by³ gorliwym alumnem. Zaraz po w³¹czeniu do stanu duchownego i przyjêciu ni¿szych wiêceñ w dniu 28 X 1906 r. zapisa³ siê do Kap³añskiej
Wspólnoty Adoracji Najwiêtszego Sakramentu37 i by³ jednym z najpobo¿niejszych
kleryków w seminarium. Nic wiêc dziwnego, ¿e ju¿ po dwóch latach pobytu
w seminarium zosta³ wywiêcony na diakona.
Po rocznym pobycie w Gnienie, w dniu 8 II 1909 r. diakon K. Radoñski
w obecnoci rektora seminarium ks. Wilhelma Kloske, prefekta ks. T. Taczaka
i pe³ni¹cego funkcje wikariusza kapitulnego ks. Goczkowskiego zda³ egzamin
w zakresie wiêtej teologii i prawa kanonicznego, a tak¿e innych nauk teologicznych, które wi¹¿¹ siê z duszpasterstwem wiêcie i w³aciwie prowadzonym, a tak¿e wi¹¿¹ siê szczególnie ze s³uchaniem spowiedzi wierz¹cych
w Chrystusa. Za odpowiedzi na poszczególne zagadnienia otrzyma³ ogóln¹ ocenê
dobr¹38.
Przyjêciem wiêceñ prezbiteratu w dniu 14 II 1909 r. w katedrze gnienieñskiej z r¹k biskupa sufragana poznañskiego E. Likowskiego K. Radoñski zakoñczy³ okres nauki w seminarium duchownym. Tym samym osi¹gn¹³ po czterech
latach wytê¿onej pracy cel swego ¿ycia  kap³añstwo39.

––––––––––––––

AAP, sygn. KA 12369, bez numeracji, Prace egzaminacyjne.
AKDW³, sygn. 280 a, s.19, wiadectwo przyjêcia do kongregacji przez prze³o¿onego Antoniego Fiata.
38
AAP, sygn. KA 12369, bez numeracji, wiadectwo rektora seminarium w Gnienie stwierdzaj¹ce, ¿e diakon K. Radoñski zaliczy³ wszystkie egzaminy na ocenê dobr¹.
39
AKDW³, sygn. 280 a, s. 2, wiadectwo wiêceñ kap³añskich.
36
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Pos³uga kap³añska w Archidiecezji Poznañskiej

Po wiêceniach kap³añskich i odprawieniu mszy w. prymicyjnej w rodzinnej
parafii w. Micha³a w Pobiedziskach neoprezbiter mia³ dwutygodniowy urlop.
Choæ nie wiemy nic na temat samej uroczystoci prymicyjnej, musia³a byæ ona
wielkim prze¿yciem zarówno dla Karola, jak i dla jego rodziców i ca³ej rodziny.
Konsystorz Jeneralny Administratorski w Gnienie w dniu 10 II 1909 r. wystawi³ dokument nr 1067/09 mianuj¹cy ks. K. Radoñskiego z dniem 1 III 1909 r.
wikariuszem parafii Czerniejewo ko³o Gniezna40. Nie wiemy jak wygl¹da³a tam
praca duszpasterska ks. K. Radoñskiego. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e dobrze wype³nia³ wszystkie obowi¹zki wskazane mu przez ks. proboszcza Jana B¹ka41.
Po trzech miesi¹cach pracy w zacisznej wsi Czerniejewo zosta³ ks. K. Radoñski z dniem 1 VII 1909 r. przeniesiony na wikariat do w. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu42. Proboszczem tej parafii by³ ks. pra³at L. Kotecki, który zleci³
m³odemu wikariuszowi pracê duszpastersk¹ szczególnie wród m³odzie¿y. Ten za
z ca³ym zaanga¿owaniem podj¹³ siê wykonania zleconych mu obowi¹zków. Zajmowa³ siê t¹ m³odzie¿¹ nawet wtedy, gdy nie by³ ju¿ wikariuszem tej parafii,
o czym wiadczy fakt, i¿ Kuria Archidiecezjalna specjalnym pismem nr 52/18
z dnia 15 I 1918 r. mianowa³a go patronem Towarzystwa M³odzie¿y przy parafii
w. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu43.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ks. K. Radoñski, oprócz pracy z m³odzie¿¹, znajdowa³
jeszcze czas na lekturê i pracê spo³eczn¹. Doceniaj¹c te poczynania oraz wybitne
zdolnoci kaznodziejskie, a tak¿e zainteresowania publicystyczne ks. Karola, Konsystorz powo³a³ go na drug¹ prebendê przy kociele podominikañskim (obecnie
jezuickim) w Poznaniu44. Rektorem tego kocio³a by³ ks. J. K³os, znany kaznodzieja i redaktor Przewodnika Katolickiego.
Pracuj¹c z nim bli¿ej pozna³ dzia³alnoæ publicystyczn¹. W 1912 r. powierzono ks. K. Radoñskiemu redakcjê S³owa Bo¿ego45. Pracê redaktora S³owa
––––––––––––––
40
41

s. 361.

tam¿e, Dekret nominacyjny na wikariusza parafii w Czerniejewie.
N. L. C i e s z y ñ s k i, Roczniki Katolickie na Rok Pañski 1930, Rok VIII, Poznañ 1930,

AKDW³, sygn. 280 b, s. 4, Dekret konsystorza poznañskiego dotycz¹cy przeniesienia ks.
K. Radoñskiego do parafii w. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu.
AKDW³, sygn. 280 b, s. 7, Dekret Konsystorza Jeneralnego w Poznaniu dotycz¹cy przeniesienia ks. K. Radoñskiego z Czerniejewa do parafii w. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu; W. F r ¹ t c z a k, Karol Radoñski 1883-1951. Biskup w³oc³awski, w: Zas³u¿eni dla W³oc³awka (XIII-XX wiek),
pod red. M. Wojciechowskiego, W³oc³awek 1991, s. 174-175.
43
AAP, sygn. KA 12369, bez numeracji, Pismo Konsystorza nr 52/18; J. D ê b i ñ s k i,
Biskup w³oc³awski Karol Mieczys³aw Radoñski, s. 39.
44
AKDW³, sygn. 280 b, s.7, Dekret Konsystorza Jeneralnego w Poznaniu dotycz¹cy przeniesienia ks. K. Radoñskiego na drug¹ prebendê przy kociele podominikañskim.
45
N. L. C i e s z y ñ s k i, Roczniki Katolickie na Rok Pañski 1928, s. 448.
42
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Bo¿ego wykonywa³ przez cztery lata, budz¹c wdziêcznoæ i szacunek czytelników.
Bêd¹c wikariuszem w parafii w. Jana Jerozolimskiego, a potem duszpasterzuj¹c przy kociele rektoralnym, stara³ siê ks. Karol zaliczyæ przepisane prawem
egzaminy pro approbatione, wi¹¿¹ce siê z udzieleniem w³adzy do sprawowania
sakramentu pokuty46. W sumie by³ zobowi¹zany sk³adaæ corocznie taki egzamin
przez cztery lata. Pomylne zdanie tych egzaminów by³o warunkiem przyst¹pienia do egzaminu proboszczowskiego, który zaliczy³ 18 XI 1913 r. z ocen¹ dobr¹47.
Jakim by³ cz³owiekiem, niech wiadczy opinia, jak¹ na ¿yczenie Konsystorza
napisa³ proboszcz parafii w. Jana ks. Kotecki w dniu 12 IV 1911 r. Stwierdzi³, ¿e
ks. K. Radoñski jako wikariusz mia³ ducha prawdziwie religijnego i kocielnego, dobrze wype³nia³ obowi¹zki duszpasterskie. Jest inteligentny. Do kazañ przygotowywa³ siê i mówi³ je z zapa³em i gorliwoci¹. W po¿yciu jest
uprzejmy i mi³y48.
Znaj¹c charakter i dowiadczenie ks. K. Radoñskiego bp E. Likowski postanowi³ powierzyæ mu presti¿ow¹ funkcjê penitencjarza katedralnego, to jest spowiednika, który ma w³adze rozgrzeszania na równi z biskupem diecezjalnym. Tak wiêc
z dniem 1 IV 1914 r. ks. K. Radoñski zosta³ mianowany drugim penitencjarzem przy
katedrze poznañskiej49. Tym samym pismem z dnia 4 III 1914 r., oprócz w³adzy
spowiadania donec munere fungetur, otrzyma³ polecenie, by dalej pe³ni³ funkcjê
kaznodziei katedralnego50. Nadto pismem z dnia 6 III 1914 r. bp E. Likowski mianowa³ go na trzy lata spowiednikiem specjalnym Sióstr Mi³osierdzia w G³ównie51.
W tym samym roku m³ody kap³an wzi¹³ pierwszy raz udzia³ w Miêdzynarodowym
Kongresie Eucharystycznym, który odby³ siê w Lourdes we Francji52.
Z chwil¹ wybuchu I wojny wiatowej ks. K. Radoñski zosta³ kapelanem garnizonu wojskowego, a w³aciwie proboszczem parafii garnizonowej w Poznaniu tzw.
Parochi Militares53. Korzystaj¹c z tego stanowiska pomóg³ wynieæ z archiwum
wojskowego wiele dokumentów wa¿nych dla powstañców wielkopolskich54.
––––––––––––––

AKDW³, sygn.280 b, s. 6, Udzielona jurysdykcja do spowiadania.
Tam¿e, s. 30, Dokument potwierdzaj¹cy zdanie egzaminu proboszczowskiego; tam¿e, s. 3536, Pismo bp. E. Likowskiego z dnia 18 XI 1913 r. udzielaj¹ce w³adzy spowiadania na okres 6 lat.
48
AAP, sygn. KA 12369, bez numeracji, Opinia ks. Koteckiego.
49
AKDW³, sygn. 280 b, s. 45, Pismo mianuj¹ce na drugiego penitencjarza w katedrze poznañskiej.
50
tam¿e, s. 47-48, Ponowienie nominacji na kaznodziejê katedralnego.
51
tam¿e, s. 49, Pismo dotycz¹ce nominacji na spowiednika sióstr w G³ównie.
52
K. R a d o ñ s k i, Dni triumfu Eucharystii. Wspomnienia z polskiej pielgrzymki na XXXII
Miêdzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Buenos Aires w roku 1934, Poznañ 1936, s. 14.
53
Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri archidioecesis posnanensis pro anno domini
1914, Posnaniae 1914, s. 16.
54
AKDW³, sygn. 280 h, bez numeracji; Archiwum Archidiecezji Gnienieñskiej (czyt. dalej
AAG), sygn. AH, t. V.cz. 1, s. 169-170, Biskup Karol Radoñski do kardyna³a Augusta Hlonda,
Prajesti 20 IX 1939  tekst przes³any AKDW³ przez ks. S. Kosiñskiego z L¹du w 1967 r.
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Po mierci abp. E. Likowskiego jego nastêpca kard. Edmund Dalbor (19151926), znaj¹c zdolnoci pisarskie ks. K. Radoñskiego, powierzy³ mu w 1916 r.
stanowisko redaktora naczelnego Przewodnika Katolickiego. Funkcjê tê pe³ni³
przez dwa i pó³ roku. Jako redaktor naczelny zyska³ sobie uznanie nie tylko wspó³pracowników, ale i ogromnej rzeszy czytelników55.
Mimo przeró¿nych zajêæ i obowi¹zków ks. K. Radoñski dalej zajmowa³ siê
m³odzie¿¹. Na ¿yczenie abp. E. Dalbora z dniem 2 IX 1915 r. zosta³ dyrektorem
Sodalicji Nauczycielek w Poznaniu56.
Nowy arcybiskup z dniem 30 X 1915 r. utworzy³ dla archidiecezji poznañskiej
specjalny s¹d ma³¿eñski, którego notariuszem ustanowi³ ks. K. Radoñskiego57.
Nadto pismem z dnia 1 XII 1915 r. mianowa³ go spowiednikiem nadzwyczajnym
sióstr el¿bietanek przy ul. £¹kowej w Poznaniu58 i przy Zak³adzie w. Anny na
Zagórzu59.
Powierzone obowi¹zki pe³ni³ ks. K. Radoñski sumiennie i staranie. Widz¹c
jego zaanga¿owanie i odpowiedzialnoæ wobec zleconych mu spraw abp E. Dalbor z dniem 15 V 1918 r. ustanowi³ go administratorem parafii archikatedralnej60.
Pó³tora miesi¹ca póniej, to jest 1 VII 1918 r. arcybiskup mianowa³ go pierwszym
penitencjarzem przy archikatedrze61.
Doceniaj¹c pracowitoæ ks. K. Radoñskiego i oddanie w s³u¿bie duszpasterskiej, abp E. Dalbor mianowa³ go z dniem 1 VIII 1921 r. proboszczem 40-tysiêcznej parafii w. Floriana przy kociele Najwiêtszego Serca Pana Jezusa na Je¿ycach w Poznaniu62.
Jak wygl¹da³o w praktyce duszpasterstwo m³odego proboszcza je¿yckiego
wiadczy zachowana za okres od 7 VIII 1921 r. do 25 III 1923 r. ksiêga Og³oszeñ parafialnych63. Na jej podstawie mo¿emy stwierdziæ, ¿e w parafii istnia³y
ró¿ne organizacje, jak: Stowarzyszenie Panien Owiata, Stowarzyszenie M³odzie¿y Spójnia, Stowarzyszenie M³odzie¿y ¯eñskiej p.w. Matki Bo¿ej Anielskiej,
Bractwo w. Izydora, Bractwo Wstrzemiêliwoci, Bractwo Wyzwolenia, Bractwo Dzieciêctwa Bo¿ego Ch³opców, Bractwo Dzieciêctwa Bo¿ego Dziewcz¹t,
––––––––––––––
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Liga Katolicka, Towarzystwo Misyjne, Sodalicja w. Piotra Klawera, Apostolstwo
Modlitwy, Konferencja Mêska i ¯eñska w. Wincentego a Paulo, Towarzystwo
S³u¿by ¯eñskiej, Ko³o Ró¿añcowe Mê¿ów, Ko³o Ró¿añcowe Niewiast, Ko³o Ró¿añcowe M³odzieñców, Ko³o Ró¿añcowe Panien, Zwi¹zek Sodalicji Mariañskiej64.
Wiele uwagi powiêca³ proboszcz je¿ycki w³aciwemu funkcjonowaniu Bractwa Wstrzemiêliwoci. Wyrazem tego by³o choæby zwo³anie w dniu 9 VII 1922 r.
zebrania w sprawie zwalczania pijañstwa w dzielnicy je¿yckiej czy te¿ zachêta,
aby ch³opcy po I Komunii w. zapisywali siê do tego bractwa65.
Bêd¹c zawsze zwi¹zany z m³odzie¿¹ popiera³ proboszcz Radoñski dzia³alnoæ
Bractwa Dzieciêctwa Bo¿ego, które przygotowywa³o i wystawia³o w sali Ogrodu
Zoologicznego ró¿ne sztuki teatralne z jase³kami w³¹cznie. Troszczy³ siê te¿
o m³odzie¿ poza-szkoln¹. St¹d jego spotkania z rodzicami tej m³odzie¿y. Stara³ siê
tak¿e pomagaæ biednej m³odzie¿y gimnazjalnej, zarówno finansowo  np. na ten
cel przeznaczy³ datki zebrane na sumie w niedzielê 4 VI 1922 r., jak i od strony
duchowej  dba³, aby na pocz¹tku padziernika by³y przeprowadzane rekolekcje
dla m³odzie¿y ¿eñskiej i gimnazjalnej.
Jednym z g³ównych jego zadañ jako proboszcza by³a dzia³alnoæ charytatywna. W tym dziele wspiera³a go Konferencja Mêska i ¯eñska w. Wincentego
a Paulo. Urz¹dzono np. w dniu 12 II 1922 r. zbiórkê odzie¿y dla jeñców powracaj¹cych z Rosji. Proboszcz je¿ycki popar³ organizowan¹ w dniu 20 VIII 1922 r.
loteriê na rzecz inwalidów wojennych. Przy kociele je¿yckim odbywa³y siê doæ
czêsto zbiórki na rzecz ludzi starych, chorych i sierot z parafii. W dniu 24 IX 1922
r. powsta³o przytulisko dla niemowl¹t przy ul. Patrona Jackowskiego. Popar³ te¿
kwestê uliczn¹ zorganizowan¹ w dniu 24 IX 1922 r. przez Czerwony Krzy¿ na
rzecz ociemnia³ych ¿o³nierzy.
Nade wszystko troszczy³ siê o misje wiête. Ka¿dego roku przekazywa³ na
ten cel ofiary zebrane w uroczystoæ Trzech Króli, jak równie¿ w Niedzielê Wielkanocn¹. W dniu 3 XII 1922 r. za³o¿y³ Towarzystwo Misyjne. Sam nale¿a³ od 29
IX 1921 r. do Sodalicji w. Piotra Klawera66 i zachêca³ wiernych do wstêpowania
do tej organizacji oraz nabywania pisemka Murzynek. Stanowczo reagowa³ wobec rozpowszechniania po parafii przez baptystów, adwentystów oraz badaczy
Pisma w. ró¿nych broszur, przypominaj¹c, i¿ katolikom nie godzi siê czytaæ tego
rodzaju pism.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e szczególne miejsce w pracy duszpasterskiej ks. K.
Radoñskiego zajmowa³a troska o robotników. W parafii w. Floriana prê¿nie dzia³a³o Towarzystwo Robotników, które regularnie odbywa³o swoje spotkania czy to
––––––––––––––
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w sali parafialnej, czy te¿ w ochronce. Proboszcz je¿ycki zachêca³ robotników
swojej parafii do czêstej spowiedzi i Komunii w.
Kieruj¹c siê uczuciami patriotycznymi ks. K. Radoñski modli³ siê wraz z parafianami w intencji ró¿nych spraw Kocio³a i Ojczyzny. Szczególn¹ czci¹ darzy³
tych, którzy oddali swe ¿ycie za wolnoæ Polski. I tak w dniu 20 V 1922 r. odprawi³ specjalne nabo¿eñstwo w intencji poleg³ych Polaków zza oceanu. Natomiast
w uroczystoæ Wniebowziêcia NMP w dniu 15 VIII 1922 r. odprawi³ nabo¿eñstwo po³¹czone z wystawienie Najwiêtszego Sakramentu i suplikacjami za ocalenie stolicy i kraju przed bolszewizmem, a zebrane w czasie sumy ofiary przeznaczy³ na budowê kocio³a Opatrznoci Bo¿ej w Warszawie. Podnios³y charakter mia³o tak¿e nabo¿eñstwo w niedzielê 18 III 1923 r.; po sumie odpiewano
hymn dziêkczynny za ostateczne ustalenie granic Polski. Chc¹c przybli¿yæ wiernym parafii piêkno ziem polskich w kociele w. Floriana od czasu do czasu
wywietlano obrazy ukazuj¹ce Górny l¹sk czy Litwê67.
Przygl¹daj¹c siê pracy duszpasterskiej proboszcza je¿yckiego trzeba zauwa¿yæ, ¿e wiele wysi³ku w³o¿y³ w rozbudzenie w parafianach ducha modlitwy i kult
Najwiêtszego Sakramentu. Szczególn¹ uwagê zwraca³ na odmawianie ró¿añca,
o czym wiadczy istnienie w parafii wielu kó³ ró¿añcowych ró¿nych stanów. Zaanga¿owanie wiernych w nabo¿eñstwo ró¿añcowe rozwija³ przez liczne spotkania
cz³onków poszczególnych kó³, jak równie¿ przez zmiany tajemnic dla poszczególnych stanów, a to z kolei wi¹za³o siê z sobotni¹ spowiedzi¹ i niedzieln¹ Komuni¹
w. wszystkich cz³onków danego ko³a. Nie zapomina³ te¿ o jubileuszach kó³ ró¿añcowych, np. o obchodzonym w niedzielê 23 X 1921 r. jubileuszu 25-lecia ¯ywego Ró¿añca Ojców. Celem pog³êbienia ¿ycia duchowego osób stowarzyszonych
w ko³ach ró¿añcowych stworzy³ mo¿liwoæ korzystania ze specjalnej biblioteki
ró¿añcowej.
Zaanga¿owanie proboszcza je¿yckiego w rozbudzenie modlitwy ró¿añcowej
doceni³y w³adze Kocio³a. Prowincja³ dominikanów August Pêczek pismem z dnia
4 VIII 1921 r. ustanowi³ ks. K. Radoñskiego moderatorem Stowarzyszenia ¯ywego Ró¿añca w parafii w. Floriana w Poznaniu. Pismo to zatwierdzi³ Konsystorz w dniu 20 IX 1921 r.68
Dba³ te¿ proboszcz o pog³êbienie ¿ycia intelektualnego swoich parafian, czego wyrazem by³o za³o¿enie przez niego biblioteki parafialnej, dla której ksi¹¿ki
religijne w iloci 250 tomów ofiarowa³ p. Rogulski z ul. D¹browskiego 4469.
Proboszczowi je¿yckiemu w pracy duszpasterskiej pomagali wikariusze i siostry el¿bietanki. Te ostatnie zajmowa³y siê dzieæmi z rodzin biednych i wielodzietnych, prowadz¹c dla nich ochronkê.
––––––––––––––

J. D ê b i ñ s k i, Biskup w³oc³awski Karol Mieczys³aw Radoñski, s. 50.
AKDW³, sygn. 280 b, s. 74, Pismo prze³o¿onego Provinciae S. Hyacinnthi.
69
APRP, bez sygnatury, Ksiêga og³oszeñ parafialnych od 1921 do po³owy 1923 r.
67
68

POZNAÑSKI OKRES ¯YCIA I DZIA£ALNOCI BISKUPA KAROLA RADOÑSKIEGO

221

Jako proboszcz by³ ks. K. Radoñski odpowiedzialny przede wszystkim za ¿ycie religijne swoich parafian. Dlatego zwraca³ uwagê na udzia³ w spowiedzi
i Komunii w. wielkanocnej. Dla uzyskania w tej dziedzinie pewnej orientacji ka¿dy, przyjmuj¹c Komuniê w. otrzymywa³ karteczkê, któr¹ po wype³nieniu sk³ada³
przy o³tarzu w. Antoniego.
Wielkim wydarzeniem w parafii by³a zawsze I Komunia w. dzieci, organizowana w dniu Zes³ania Ducha w. i po³¹czona z udzieleniem im w tym dniu sakramentu bierzmowania. Przygotowaniem dzieci do I Komunii w. zajmowali siê ksiê¿a wikariusze od wiêta Matki Boskiej Gromnicznej, z przerw¹ na spowied wielkanocn¹.
Chc¹c pog³êbiæ ¿ycie religijne w parafii, zorganizowa³ proboszcz od czwartej
niedzieli Wielkiego Postu (11 III 1923 r.) do Niedzieli Palmowej dwutygodniowe
misje wiête. Pierwszy tydzieñ misji przeznaczony by³ dla niewiast i panien, a drugi dla mê¿czyzn i m³odzieñców. Na zakoñczenie misji przyby³ kard. E. Dalbor i na
Rynku dokonano powiêcenia parafii Najwiêtszemu Sercu Pana Jezusa.
Troszcz¹c siê o sprawy duchowe nie zapomina³ proboszcz i o sprawach materialnych wi¹tyni. Jego staraniem wybudowany zosta³ g³ówny o³tarz w kociele.
W tym przedsiêwziêciu pomaga³a mu firma Patria, ale w wiêkszoci sfinansowane ono zosta³o z dobrowolnych sk³adek parafian.
Warto zaznaczyæ, ¿e dla zapewnienia nale¿ytego funkcjonowania parafii obowi¹zywa³ tzw. podatek kocielny. Parafia corocznie rozsy³a³a tzw. karty p³atnicze.
Bywa³o, ¿e wielu zalega³o z p³aceniem podatku. St¹d np. w I niedzielê Wielkiego
Postu w dniu 5 III 1922 r. skar¿y³ siê proboszcz publicznie, i¿ wielu nie zap³aci³o
jeszcze podatku sprzed dwóch lat i ¿e z polecenia dozoru kocielnego bêdzie chodzi³ kursor i zbiera³ zaleg³y podatek, by nie nara¿aæ wiernych na ci¹ganie go przez
egzekutora. O dok³adnym rozliczaniu siê z finansów wiadczy fakt, ¿e rokrocznie
Rada Parafialna wyk³ada³a w kancelarii tzw. etaty kasy kocielnej, gdzie ka¿dy
móg³ siê zapoznaæ z przychodami i wydatkami parafii70.
Chc¹c bardziej zjednoczyæ parafian oraz zaspokoiæ ich potrzeby duchowe
organizowa³ proboszcz pielgrzymki do Czêstochowy czy do Borku ko³o Poznania.
Bêd¹c powo³any przez abp. E. Dalbora na patrona Towarzystwa Pielgrzym
w Poznaniu71, opracowa³ i wyda³ w 1926 r. specjalny zbiór pieni pt.: Czeæ Maryi!
piewnik i modlitewnik dla pielgrzymów72.
Kardyna³ E. Dalbor widz¹c wielkie zaanga¿owanie ks. K. Radoñskiego
w pracê duszpastersk¹, postanowi³ przenieæ go do parafii w. Wojciecha w Po––––––––––––––
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znaniu, maj¹c jednoczenie zamiar powierzenia mu duszpasterstwa inteligencji katolickiej w tym miecie.
Przeprowadzenie rozmowy w tej sprawie zleci³ biskupowi sufraganowi
S. £ukomskiemu. W licie skierowanym do sufragana poznañskiego ks. K. Radoñski nie wyrazi³ zgody na przejcie do parafii w. Wojciecha, chcia³ pozostaæ na
Je¿ycach73.
Bêd¹c proboszczem pe³ni³ dalej odpowiedzialne funkcje w archidiecezji. I tak
w dniu 28 III 1924 r. zosta³ mianowany proboszczem konsultorem prosynodalnym74. Pe³ni³ te¿ dalej funkcjê penitencjarza katedralnego. Od 26 X 1922 r. do
koñca 1925 r. by³ cenzorem ksi¹g zakazanych i moderatorem Sodalicji Uczniów
Kupieckich w Poznaniu75. Konsystorz pismem z dnia 7 XI 1921 r. mianowa³ na
trzy lata proboszcza z Je¿yc spowiednikiem sióstr el¿bietanek przy parafii Najwiêtszego Serca Pana Jezusa. Nominacjê tê przed³u¿ano a¿ dwa razy76.
Jako kap³an ks. K. Radoñski by³ zobowi¹zany do odprawiania corocznych
rekolekcji kap³añskich. Ulubionym miejscem odbywania przez niego rekolekcji,
i to ju¿ od pierwszych lat kap³añstwa, by³ klasztor jezuitów w Dziedzicach77.
Obserwuj¹c dzia³alnoæ ks. K. Radoñskiego w parafii je¿yckiej mo¿na powiedzieæ, ¿e taki proboszcz musia³ sobie pozyskaæ serdeczne przywi¹zanie
i czeæ wród wszystkich sfer parafian. Tote¿, gdy z rych³¹ wiosn¹ 1927 r.
rozesz³a siê wieæ o nominacji ks. K. Radoñskiego na biskupa sufragana
poznañskiego, w parafii je¿yckiej zapanowa³a radoæ nie do opisania,
udzielaj¹c siê ca³emu Poznaniowi78.
Sufragania poznañska (1927-1929)

Stolica Apostolska na probê abp. A. Hlonda w dniu 8 IV 1927 r. mianowa³a
ks. K. Radoñskiego biskupem pomocniczym dla archidiecezji poznañskiej79. Nominacja ta by³a wyrazem uznania dla ca³ej pracy kap³añskiej ks. K. Radoñskiego
na stanowisku duszpasterza, pracownika kurialnego, jego zaanga¿owania w sprawy spo³eczne, zw³aszcza w Sodalicji i w Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej oraz w krêgach rzemielników i robotników przemys³owych.
––––––––––––––
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Ksi¹dz K. Radoñski nie spodziewa³ siê nominacji na biskupa tytularnego Berysy i sufragana poznañskiego, jak równie¿ nie zabiega³ o tê godnoæ80. Arcybiskup A. Hlond pragn¹³ mieæ swoim pomocnikiem gorliwego proboszcza je¿yckiego. Zadba³ te¿, aby przed wiêceniami biskupimi nast¹pi³a instalacja biskupa elekta na kanonika metropolii81.
Sama uroczystoæ wiêceñ biskupich odby³a siê w niedzielê 29 V 1927 r.
o godz.1015 w bazylice archidiecezjalnej w Poznaniu. G³ównym konsekratorem by³,
og³oszony dzieñ wczeniej kardyna³em, August Hlond, a wspó³konsekratorami: biskup katowicki Arkadiusz Lisiecki i biskup sufragan gnienieñski Antoni Laubitz82.
W uroczystoci udzia³ wziêli: metropolita mohylewski abp Edward Ropp, cz³onkowie Kapitu³y Metropolitarnej, wojewoda poznañski Adolf Rafa³ Bniñski, gen. Józef Haller, prezydent Poznania Cyryl Ratajski, starostowie: K³os i Begal oraz dr
Gantkowski83. Nowo wywiêcony biskup, oprócz licznych ¿yczeñ, otrzyma³
w darze zdobny msza³.
W tym miejscu trzeba zaznaczyæ, i¿ mimo zachowania wielu dokumentów nie
dotrwa³a do naszych czasów bulla nominacyjna ks. K. Radoñskiego. Warto te¿
dodaæ, ¿e ka¿dy biskup tradycyjnie do swojej pieczêci przyjmuje herb i zawo³anie. Biskup Karol Radoñski zachowa³ swój herb rodowy Jasieñczyk, a na biskupie zawo³anie przyj¹³ s³owa: in fide et in dilectione, tzn. w wierze i mi³oci.
Jedn¹ z pierwszych czynnoci pasterskich, które powierzy³ prymas biskupowi
K. Radoñskiemu, by³a wizytacja Misji Katolickiej we Francji84. W dniu 15 X 1927 r.
––––––––––––––
79
K. K r a s o w s k i, Karol Mieczys³aw Radoñski, w: Biskupi katoliccy II Rzeczpospolitej.
S³ownik biograficzny, Poznañ 1996, s. 201. Nie zachowa³a siê bulla nominacyjna.
80
AKDW³, sygn. 280 h, bez numeracji, Ks. Jan Pawe³ Grajnert, Karol Mieczys³aw Maria
Radoñski, biskup w³oc³awski (1929-1951).
81
Nowy biskup  sufragan poznañski, Dziennik Poznañski, nr 95, 26 IV 1927; Nowy biskup
sufragan poznañski, Przewodnik Katolicki, nr 19, 8 V 1927; Lech (Gniezno), 27 IV 1927; Nowy
biskup polski, Kurier Warszawski, 26 IV 1927; Nowy sufragan poznañski ks. biskup Radoñski,
Kurier Poznañski, nr 187, 25 IV 1927; Ekspres Poranny, nr 114, 25 IV 1927 (Krótka notatka);
Nowy biskup sufragan poznañski, Gazeta Poznañska, nr 96, 28 IV 1927
82
Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri archidioecesis posnanensis pro anno domini
1928, Posnaniae 1928, s. 5; Miesiêcznik Kocielny (Poznañ), R. 42, 1927, nr 6, s. 28; Konsekracja ks. biskupa Karola Radoñskiego, Dziennik Poznañski, nr 126, 31 V 1927; Ad multos annos.
Uroczysta konsekracja ks. biskupa Radoñskiego, Kurier Poznañski, nr 243, 30 V 1927; Przebieg
uroczystoci konsekracyjnych J. E. Ks. bp. Radoñskiego, Nowy Kurier, nr 123, 31 V1927; Konsekracja ks. biskupa Radoñskiego, Kurier Poznañski, nr 242, 29 V 1927; F. M i r e k, Konsekracja biskupów i jej znaczenie, Nowy Kurier, nr 122, 29 V 1927; Manifestacyjne po¿egnanie J.E.
ks. bp. Radoñskiego przez parafiê je¿yck¹, Nowy Kurier, nr 121, 28 V 1927; Kurier Warszawski, nr 125, Dodatek ilustrowany z 8 IV 1927.
83
Konsekracja ks. biskupa Karola Radoñskiego, Dziennik Poznañski, nr 126, 31 V 1927.
84
N. L. C i e s z y ñ s k i, Roczniki Katolickie na rok Pañski 1930, s. 365; H. E. W y c z a w s k i, Opieka religijna nad Polakami na obczynie, w: Historia Kocio³a w Polsce, t. II, cz.
2, Poznañ  Warszawa 1979, s. 70-71.

226

JÓZEF DÊBIÑSKI

nowo wywiêcony biskup przyby³ do Strasburga85. Wraz z arcybiskupem Chollet
z Cambrai wzi¹³ udzia³ w zjedzie katolickim Polaków z pó³nocnej Francji w Dourges, zorganizowanym przez sekretarza generalnego ks. Cz. Garsteckiego. W miejscowoci tej powiêci³ koció³ i salê zebrañ86. Wizytacja we Francji trwa³a ca³y
miesi¹c i umocni³a ducha religijnego i patriotycznego wród tamtejszej Polonii.
Po powrocie m³odego biskupa z wizytacji pasterskiej we Francji kard.
A. Hlond pismem z dnia 29 XI 1927 r. zleci³ mu wizytacjê wszystkich domów zakonnych w archidiecezji poznañskiej87. Biskup K. Radoñski by³ te¿ spowiednikiem
w klasztorach ¿eñskich. I tak z dniem 1 VII 1927 r. zosta³ spowiednikiem nadzwyczajnym sióstr urszulanek w Pokrzywnie88, a od dnia 21 I 1928 r. kontynuowa³ funkcjê spowiednika sióstr el¿bietanek w domu na Je¿ycach89.
Prymas Polski z dniem 6 III 1928 r. mianowa³ bp. K. Radoñskiego wikariuszem generalnym archidiecezji poznañskiej90.
Biskup K. Radoñski przewodniczy³ niektórym uroczystociom. Jedn¹ z nich
by³a uroczysta msza w., któr¹ odprawi³ w Z³otej Kaplicy archikatedry poznañskiej w dniu 23 I 1928 r. dla kombatantów powstania styczniowego91.
Do czynnoci pasterskich biskupa nale¿a³y te¿ wizytacje parafii. Takie wizytacje biskup K. Radoñski odby³ w dekanatach: kociañskim (21-30 IV 1928 r.),
zb¹szyñskim (8-19 V 1928 r.), nowomiejskim (25 VIII  1 IX 1928 r.)92.
Wród pos³ug biskupich na uwagê zas³uguj¹ wiêcenia kap³añskie, jakich
udzieli³ bp K. Radoñski w archikatedrze poznañskiej w dniu 1 VIII 1928 r. dwudziestu czterem diakonom93 oraz 23 II 1929 r. piêciu diakonom94.
Jako wikariusz generalny bra³ czynny udzia³ w zebraniach duchowieñstwa
diecezjalnego i ró¿nych sympozjach zwi¹zanych np. z akcj¹ wychowania do trzewoci. Nale¿a³ te¿ do komisji Concilium vigilantia spe³niaj¹cej funkcjê kontroln¹
nad finansami archidiecezji95.
––––––––––––––

N. L. C i e s z y ñ s k i, Roczniki Katolickie na rok Pañski 1930, s. 364-365.
tam¿e, s. 365; Polak we Francji, 30 X, 13 XI, 27 XI 1927.
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Miesiêcznik Kocielny dla Archidiecezji Gnienieñskiej i Poznañskiej, R. 42, 1927, nr 6,
s. 70.
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AKDW³, sygn. 280 b, s. 95, Pismo nr 4868 Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu.
89
tam¿e, s. 96, Pismo nr 408/28 Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu.
90
tam¿e, sygn. 280 b, s. 97, Dekret nominacyjny na wikariusza generalnego archidiecezji
poznañskiej; Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Ks. Biskup Radoñski Wikariuszem Generalnym
Archidiecezji Poznañskiej, Miesiêcznik Kocielny (Poznañ), R. 43, 1928, nr 3, s. 14.
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Miesiêcznik Kocielny dla Archidiecezji Gnienieñskiej i Poznañskiej, R. 43, 1928, nr 4,
s. 6.
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Wizytacje pasterskie biskupa Radoñskiego, Miesiêcznik Kocielny dla Archidiecezji Gnienieñskiej i Poznañskiej, R. 43, 1928, nr 4, s. 21; tam¿e, nr 5, s. 26-27; tam¿e, nr 8, s. 57.
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tam¿e, nr 8, s. 59.
94
tam¿e, R. 44, 1929, nr 4, s. 42.
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AKDW³, sygn. 280 b, s. 100, Dekret nominacyjny na cz³onka Komisji.
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Papie¿ Pius XI, za spraw¹ kard. A. Hlonda, powo³a³ dnia 7 IV 1929 r. bp. K.
Radoñskiego na wakuj¹c¹ stolicê biskupi¹ we W³oc³awku96.
Ostatni¹ pos³ug¹ bp. K. Radoñskiego w archidiecezji poznañskiej by³o bierzmowanie, którego udzieli³ w parafii Najwiêtszego Serca Pana Jezusa i w. Floriana na Je¿ycach w uroczystoæ Zes³ania Ducha w. w dniu 19 V 1929 r.97
Uroczyste po¿egnanie z archidiecezj¹ poznañsk¹ odby³o siê w dzieñ Zes³ania
Ducha w. w czasie sumy, któr¹ bp K. Radoñski celebrowa³ o godz. 1130 w archikatedrze.
Nastêpnego dnia, tj. 20 V 1929 r. ok. godz. 900, w towarzystwie ks. kan. Franciszka Ksawerego Ruciñskiego i ks. Edwarda Jesieka biskup K. Radoñski opuci³
arcybiskupie seminarium duchowne, gdzie mieszka³ od kilku dni i uda³ siê na ingres do W³oc³awka. W drodze odwiedzi³ brata Antoniego w Kocia³kowej Górce98.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e bp K. Radoñski, piastuj¹c przez dwa lata urz¹d biskupa sufragana i wikariusza generalnego obszernej archidiecezji poznañskiej, da³ siê
poznaæ jako kap³an wed³ug Serca Bo¿ego99.
Biskup K. Radoñski, bêd¹c ordynariuszem w³oc³awskim w latach 1929-1951,
wykaza³ siê dba³oci¹ zarówno o wiernych, jak i dobra Kocio³a. Przeprowadzi³
reformê terytorialn¹ diecezji, przyczyni³ siê do rozwoju kultu Bo¿ego, anga¿owa³
siê w urz¹dzanie wi¹t i uroczystoci kocielnych. Z jego inicjatywy powsta³y
w diecezji liczne towarzystwa religijne (Sodalicje, Apostolstwo Modlitwy, Akcja
Katolicka). Dba³ o w³aciwe warunki kszta³cenia kleryków. Opiek¹ otacza³ ksiê¿y emerytów inspiruj¹c dzia³alnoæ Bratniej Pomocy i domów ksiê¿y emerytów
w Ciechocinku.
Ordynariusz w³oc³awski udziela³ siê te¿ w pracy na rzecz Kocio³a powszechnego, m. in. uczestnicz¹c w Miêdzynarodowych Kongresach Eucharystycznych
i organizuj¹c takie kongresy na terenie diecezji.
Warto zauwa¿yæ, ¿e choæ bp K. Radoñski nie pracowa³ ex professo na polu
naukowym i literackim, to i w tej dziedzinie mia³ pewne osi¹gniêcia. Napisa³ dwie
ksi¹¿ki, wyda³ 16 listów pasterskich oraz ró¿nego rodzaju odezwy do duchowieñstwa, dekrety i protoko³y powizytacyjne.
––––––––––––––
96
N. L. C i e s z y ñ s k i, Roczniki Katolickie na Rok Pañski 1930, Poznañ 1930, s. 360367; Jego Ekscelencja ks. Karol Mieczys³aw Radoñski. Biskup w³oc³awski, Kronika Diecezji W³oc³awskiej, t. 24, 1930; Uroczysty ingres ks. biskupa Radoñskiego we W³oc³awku, Dziennik Poznañski, nr 117, 23 V 1929.
97
Nowy pasterz diecezji w³oc³awskiej ks. biskup sufragan Radoñski z Poznania, Dziennik
Poznañski, nr 82, 9 IV 1929.
98
Ingres ks. biskupa Radoñskiego, Nowy Kurier Poznañski, 24 V 1929.
99
P. S z a b l e w s k i, p. Ks. Karol Radoñski. Biskup w³oc³awski, £ad Bo¿y, nr 11(273),
z. 1, 7 IV 1951.
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To za jego rz¹dów diecezj¹ dojrzewa³a wielka osobowoæ kard. S. Wyszyñskiego.
Bolesnym dowiadczeniem dla biskupa Karola Radoñskiego by³o opuszczenie
przez niego diecezji i pobyt na emigracji w czasie II wojny wiatowej. Po zakoñczeniu wojny powróci³ do diecezji, gdzie w nowej rzeczywistoci politycznej organizowa³ niemal od podstaw ca³e duszpasterstwo.
Zmar³ 16 III 1951 r. we W³oc³awku i zosta³ pochowany w podziemiach katedry.
Streszczeniem jego ¿ycia s¹ s³owa na epitafium w katedrze w³oc³awskiej:
Wiara by³a jego si³¹
Pobo¿noæ orêdziem
Dobroæ i kultura jego prawem.
Biskup Karol Radoñski, prawdziwy ksi¹¿ê Kocio³a, humanista i teolog, wpisa³ siê w historiê diecezji w³oc³awskiej jako jeden z najwiêkszych jej pasterzy.
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ECCLESIA. STUDIA Z DZIEJÓW WIELKOPOLSKI
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  WYDZIA£ TEOLOGICZNY
TOM 1, 2003

FELIKS LENORT

Przypomnienie otwarcia nowego Seminarium Duchownego
w Poznaniu w roku 1896

Dekret Soboru Trydenckiego Cum adolescentium aetas z 15 lipca 1563 roku
zobowi¹zuj¹cy biskupów do za³o¿enia w swych diecezjach seminariów duchownych odegra³ niew¹tpliwie prze³omow¹ rolê w dziejach kszta³cenia i formowania
kandydatów do kap³añstwa. W sytuacji nowych zadañ Kocio³a wynikaj¹cych
z rozszerzania siê ruchów reformacyjnych, dotychczasowe formy kszta³cenia
i edukacji duchowieñstwa okazywa³y siê niewystarczaj¹ce.
Przed diecezjami stanê³o wiêc powa¿ne wyzwanie zarówno w rozumieniu
organizacyjnym, kadrowym (u¿ywaj¹c dzisiejszej terminologii), jak i nie mniej
wa¿ny problem znalezienia lub pobudowania odpowiednich pomieszczeñ, domu
w pobli¿u katedry lub w innym stosownym miejscu, obranym przez biskupa
(s³owa wymienionego dekretu).
W Poznaniu ju¿ w rok po og³oszeniu dekretu Cum adolescentium aetas, 26
padziernika 1564 podj¹³ synod diecezjalny uchwa³ê o koniecznoci za³o¿enia seminarium duchownego. Sytuacja by³a tu jednak nieco odmienna w stosunku do
innych stolic biskupich. Tutaj bowiem od roku 1519 istnia³a ju¿ Akademia, za³o¿ona przez biskupa Jana Lubrañskiego. Wydawa³o siê rzecz¹ naturaln¹, i¿ to w ramach tej Akademii, dla której wybudowano odrêbny gmach (ukoñczony w roku
1528) winno siê odbywaæ kszta³cenie duchowieñstwa, co mog³oby zadoæ uczyniæ trydenckiemu dekretowi. Inicjatywa ta jednak, mimo powo³ania przy Akademii alumnatu, okaza³a siê nietrwa³a.
Gdy w roku 1571 przybyli do Poznania jezuici, otworzy³a siê przed seminarium duchownym nowa perspektywa. To im w³anie postanowiono powierzyæ
kszta³cenie diecezjalnego duchowieñstwa, powo³uj¹c równoczenie seminarium
przy jezuickim kolegium. W zamiarze biskupa Adama Konarskiego seminarium to
mia³o siê mieciæ w obszernym domu w pobli¿u katedry. Jezuici jednak chcieli
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mieæ kolegium w rodku miasta. Biskup przysta³ na to i przekaza³ im koció³ wiêtego Stanis³awa z przyleg³ociami, co mia³o umo¿liwiæ przysz³¹ rozbudowê. Dla
alumnów diecezjalnych zosta³a przeznaczona kamienica w pobli¿u jezuickiego
kolegium przy ul. Butelskiej (dzisiejsza ul. Wona). Wci¹¿ jednak trwa³y usi³owania biskupa, by seminarium jednak przenieæ w pobli¿e katedry. Chc¹c ten zamys³
zrealizowaæ biskup Andrzej Opaliñski w roku 1607 rozpocz¹³ prace nad odnowieniem stuletnich ju¿, podniszczonych budynków Akademii Lubrañskiego i po ich
zakoñczeniu w roku 1614 seminarium zosta³o istotnie przemieszczone w pobli¿e
katedry, o co nieustannie zabiega³a kapitu³a (umowa z jezuitami usta³a). Opró¿niony gmach seminaryjny przy ul. Butelskiej zosta³ zrazu wydzier¿awiony, a w roku
1616 z polecnia biskupa sprzedany.
Gdy w roku 1619 ponownie uruchomiono Akademiê i jej gmach przeznaczono w czêci na mieszkania dla profesorów a w czêci na bursê studenck¹, seminarzystów stamt¹d wyprowadzono. Przeniesiono ich do domu dawnej szko³y katedralnej u wylotu ul. Wikariuszowskiej (dzisiejszej ul. Lubrañskiego). Seminarium
zajê³o wprawdzie dom piêtrowy, ale skromniejszy (na parterze sale wyk³adowe,
na piêtrze szereg ma³ych pokoi dla alumnów).
W czasie najazdu szwedzkiego w roku 1655 dom seminaryjny, w którym mieci³o siê wówczas kilkunastu alumnów, opustosza³ zupe³nie. W roku 1669 ponownie zamieszka³ w nim jeden alumn, z czasem drugi. W roku 1666 kapitu³a  widz¹c, i¿ dom ten ulega coraz powa¿niejszym zniszczeniom  zwróci³a siê do biskupa Stefana Wierzbowskiego z prob¹ o wznowienie seminarium od d³u¿szego czasu opustosza³ego. Ale biskup Wierzbowski na sta³e ju¿ rezyduj¹cy
w Warszawie, bardziej by³ zainteresowany mazowieck¹ czêci¹ swej diecezji
i tamtejszym seminarium, prowadzonym przez ksiê¿y misjonarzy. Dziêki jednak
wysi³kom kapitu³y dom seminaryjny zosta³ ponownie uruchomiony w roku 1676,
odt¹d pod zarz¹dem Akademii (bezporedni¹ piecze sprawowa³ jeden z profesorów). Sytuacja ta trwa³a do roku 1780, a wiêc do kasacji Akademii.
Od roku 1784 dawny gmach Akademii biskup Antoni Onufry Okêcki odda³
ostatecznie na wy³¹czne cele seminarium duchownego, a jego kierownictwo zleci³
ksiê¿om misjonarzom (tak by³o do roku 1834, gdy ksiê¿a misjonarze na ¿¹danie
w³adz pruskich musieli zrezygnowaæ z kierowania seminarium).
Od roku 1835 rozpoczyna siê nowy okres w dziejach seminarium poznañskiego. Rz¹d pruski, kieruj¹c siê zamiarami germanizacyjnymi, d¹¿y³ do tego, by alumni
studiowali na Uniwersytecie Wroc³awskim, a na miejscu, w Poznaniu, odbywali
jedynie roczne studium teologii praktycznej. Miano nawet dla nich wybudowaæ
konwikt we Wroc³awiu na koszt pañstwa pruskiego (wyznaczono sumê 16.500
talarów, która to suma okaza³a siê bardzo szczêliwa, gdy podjêto myl budowy
seminarium z prawdziwego zdarzenia, dzisiejszego). Kilka lat trwa³y spory o lokalizacjê tego rz¹dowego pomys³u. W koñcu arcybiskup Marcin Dunin uzna³ pomys³
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kszta³cenia alumnów poza diecezj¹ (i w konsekwencji zbudowania tam konwiktu)
za sprzeczny z bull¹ De salute animarum (1821), która w pañstwie pruskim mia³a rangê prawa pañstwowego.
Poniewa¿ liczba alumnów ros³a (w roku 1857 osi¹gnê³a 114), seminarium
w gmachu Akademii Lubrañskiego nie mog³o wszystkich pomieciæ. W roku 1858
zosta³ opracowany plany budowy trzeciego piêtra, aby wygospodarowaæ tam
nowe pokoje dla alumnów, ale plan ten niebawem zarzucono. Tylko w niewielkim
stopniu zaradzi³o tej sytuacji umieszczenie czêci kleryków w Karmelu (dom po
zniesionym klasztorze). Dodaæ trzeba, ¿e czêæ kleryków mieszka³a tak¿e
w trzech domach na Zagórzu. Ksi¹dz W³adys³aw Chotkowski naówczas alumn,
wspomina³ po latach: Co to by³y za domy! Pisz¹cy mieszka³ (we trzech) na strychu w ma³ym pokoiku, którego pod³oga wygiêta by³a w pa³¹k i grozi³a lada
chwila zawaleniem. Jaki móg³ byæ nadzór przy takim rozproszeniu kleryków.
Wyk³ady odbywa³y siê w ciasnej, d³ugiej i tak w¹skiej sali, ¿e klerycy musieli iæ gêsiego pomiêdzy ³awkami, ¿eby siê dostaæ do miejsc swoich.
Coraz bardziej oczywiste stawa³o siê przewiadczenie o koniecznoci budowy gmachu seminaryjnego z prawdziwego zdarzenia. Dzie³o to  jak siê póniej
okaza³o  mia³o byæ zwi¹zane na trwa³e z osob¹ arcybiskupa Floriana Stablewskiego, który w roku 1891 obj¹³ rz¹dy nad archidiecezj¹ gnienieñsk¹ i archidiecezj¹ poznañsk¹. Arcybiskup niezw³ocznie zainteresowa³ siê swoimi seminariami
w Gnienie i Poznaniu. To drugie by³o zdecydowanie w gorszym stanie. Musia³
ju¿ byæ w tej sprawie dobrze zorientowany skoro w licie do kardyna³a Ledóchowskiego z 11 czerwca roku nastêpnego uzna³ za stosowne wspomnieæ o fatalnych
warunkach mieszkaniowych alumnów, ¿e jest ich 85, ale musia³ ich jak ledzie
popakowaæ, ¿e jest im duszno i ciasno, ¿e nie mo¿e z tego powodu przyj¹æ
wszystkich zg³aszaj¹cych siê kandydatów.
Postanowienie o budowie zapad³o. Trzeba by³o rozwi¹zaæ  co zrozumia³e 
wiele powa¿nych problemów, w tym zebraæ przecie¿ potrzebne fundusze. Niespodziewanie w sukurs przyszed³ fundusz wroc³awski, szczêliwie wtedy niewykorzystany. Wspomniany wy¿ej ksi¹dz W³adys³aw Chotkowski, wiadek tego czasu,
plastycznie opisa³ to kilkanacie lat póniej na ³amach krakowskiego Czasu
(w formie ksi¹¿kowej wydane w Poznaniu w roku 1906).
Arcyb. Stablewski nagli³ u rz¹du o pieni¹dze na seminaryum i ku³ ¿elazo, póki by³o gor¹ce, ale rzecz sz³a jak z kamienia. Rz¹d pieniêdzy nie mia³
i nie mia³; mija³ ju¿ rok pi¹ty, nadzieja by³a coraz s³absza. Pomog³a gocinnoæ Arcybiskupa. Brano mu za z³e i to gocinne podejmowanie, ale i w tem
pokaza³ rozum. Zaproszono razu pewnego radzcê rejencyjnego. Arcybiskup
skierowa³ rozmowê na potrzebê seminarium na to, ¿e rz¹d zas³ania siê brakiem funduszów, a goæ na to: W³aciwie powinniby daæ na ten cel «Konwiktsfond». Wymówiwszy to, zl¹k³ siê i poblad³, ale Arcybiskup nie zdradzi³
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siê z tem, ¿e pierwszy raz w ¿yciu o tym funduszu us³ysza³. Ju¿ na drugi dzieñ
przycisn¹³ naczelnego prezesa Ksiêstwa i ¿¹da³ tego funduszu. Pan Willamowitz zrobi³ wielkie oczy, ale owiadczy³, ¿e procentów od 60 lat zaleg³ych
daæ nie mo¿e, bo by³y obracane na «inne cele».
Teraz dopiero mo¿na by³o dojæ tego, sk¹d siê te pieni¹dze wziê³y. Arcybiskup Dunin szed³ w pocz¹tkach swoich rz¹dów bardzo na rêkê pruskiemu
rz¹dowi i zgodzi³ siê na to, ¿e jego klerycy bêd¹ mieszkali w osobnym konwikcie we Wroc³awiu i tam na uniwersytecie bêd¹ uczyli siê teologii. Na ten
konwikt przeznaczy³ król pruski 90.000 talarów z «w³asnej szkatu³y». Uk³ad
by³ gotowy i Dunin mia³ go podpisaæ we Wroc³awiu, wracaj¹c z wód na l¹sku. Kiedy jednak tam przyby³, otrzyma³ z r¹k jednego z kanoników wroc³awskich monitum z Rzymu  i pakt zerwa³. Pieni¹dze le¿a³y odt¹d w Poznaniu...
Ministeryum zgodzi³o siê teraz na to, aby Arcybiskupowi Stablewskiemu
oddaæ ten fundusz (270.000 marek), ale stanowczo owiadczy³o, ¿e nie dostanie ani feniga wiêcej. Zosta³y wiêc wygotowane plany. Pos³ano je do Berlina,
ale stamt¹d jako nie wraca³y. Znaleziono ró¿ne wady i b³êdy i rzecz sz³a znowu w odw³okê. Zdarzy³o siê, ¿e Arcybiskup wybra³ siê do Gniezna. Poci¹g
zatrzymuje siê na ma³ej stacyi, tak zw. Tamie Garbarskiej. Tam sta³ i czeka³
p. Franciszek Dobrowolski, redaktor Dziennika Poznañskiego. Z zaciek³ego libera³a przerobi³ siê w szkole Stablewskiego na «kleryka³a», bo zrozumia³,
¿e Prusacy dawnoby ju¿ byli Wielkopolan zjedli, gdyby ich nie trzyma³ katolicyzm. Celsissime  szepn¹³ Dobrowolski  wczoraj by³a w Malborgu mowa.
Nowy kurs siê rozpoczyna. Trzeba siê spieszyæ, bo seminaryum nie dadz¹. Tego
jeszcze dnia by³ sekretarz arcybiskupa X. Stryjakowski, w Berlinie. Plany by³y
w rêku radzcy ministeryalnego budownictwa, na szczêcie katolika z nadreñskich prowincyi. Ten zrozumia³, o co chodzi  i podpisa³.
Dla nowego gmachu przeznaczono ogród bursy Szo³drskich. Kapitu³a przekaza³a s¹siednie nieruchomoci z przyleg³ociami, arcybiskup  przyleg³¹ czêæ ogrodu pa³acowego, wykupiono te¿ s¹siedni¹ nieruchomoæ Stanowskich na Zagórzu.
Po dwóch latach prace budowlane dobieg³y szczêliwego koñca.
W czwartek dnia 19 listopada 1896 roku odby³o siê uroczyste powiêcenie
nowego gmachu i inauguracja studiów. Miejscowa prasa powiêci³a temu wydarzeniu wiele uwagi. Przede wszystkim Kurier Poznañski, dziennik za³o¿ony
w roku 1872 przez ultramontañsk¹ grupê ziemian, przeznaczony g³ównie dla ziemiañskiej inteligencji, nawo³uj¹cy do zgody w interesie Kocio³a i narodu, wydawany przez Ludwika Merzbacha pod redakcj¹ Teodora ¯ychliñskiego. Powiêcano tu du¿o miejsca sprawom Kocio³a, a w serwisach informacyjnych problematyka kocielna bywa³a niejednokrotnie dominuj¹ca. Nazajutrz po inauguracji,
w wydaniu pi¹tkowym z 20 listopada ukaza³ siê tu obszerny materia³ (rozpoczynaj¹cy siê na pierwszej stronie gazety) pt. Uroczystoæ otwarcia nowe semina-
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ryum duchownego w Poznaniu. Tekst rozpoczyna³ siê zdaniem: Prawdziwe
«grande» to «opus», którego dokona³ nasz Najprzew. X. Arcypasterz przez
wybudowanie nowego gmachu na pomieszczenie seminaryum dla kleryków.
Obszerny ten artyku³ zawieraj¹cy kilka stron druku (szczegó³owa relacja z uroczystoci, ale i m.in. przemówienia obszerne in extenso arcybiskupa, regensa Jedzinka i notabli, szczegó³owy opis domu i kaplicy) kontytuowany by³ w numerze
nastêpnym. Równie¿ Posener Tageblatt (nr 545 z tego roku) zauwa¿y³ to wydarzenie w artykule Einweihung des Klerikerseminars.
Na szczególn¹ jednak uwagê zas³uguje relacja bardzo obszerna w trzech kolejnych, grudniowych numerach Przewodnika Katolickiego (nr 48, 49, 50 z roku
1896), który przedstawia³ siê czytelnikom jako Pismo dla Rodzin, Bractw i Stowarzyszeñ Katolickich. Pismo to dopiero raczkowa³o (¿y³o dopiero drugi rok).
By³o bardzo skromne, lichy papier bez ilustracji, za to winieta w tamtym stylu, finezyjna. Za³o¿ycielem Przewodnika by³ arcybiskup Stablewski a redaktorem
zosta³ ksi¹dz Józef K³os. Artyku³ pt. Nowe Seminaryum duchowne w Poznaniu
jest nie podpisany. Czy jego autorem by³ sam redaktor ks. Józef K³os? Tekst poni¿ej przedstawiony, jest odtworzony bez zmian z wymienionego wy¿ej Przewodnika Katolickiego, z zachowaniem starej pisowni i interpunkcji*.

NOWE SEMINARYUM DUCHOWNE W POZNANIU
I
Prawdziwie wielkiego, wiekopomnego dzie³a dokona³ nasz Najprzewielebniejszy X. Arcypasterz wznosz¹c wspania³y gmach seminaryum duchownego, odpowiadaj¹cy wszystkim wymaganiom nauki i zdrowotnoci. Bardzo
dotkliwie odczuwano dot¹d brak seminaryum wystarczaj¹cego na pomiesz––––––––––––––

* J. Nowacki: Dzieje archidiecezji poznañskiej. T. 2: Archidiecezja poznañska w granicach
historycznych i jej ustrój. Poznañ 1964 s. 702-724.  M. Banaszak: Pocz¹tki kolegium jezuickiego
i seminarium diecezjalnego. W: Sacrum Poloniae Millenium. T. 10. Rzym 1964 s. 505-516.  L.
Piechnik: Seminaria diecezjalne prowadzone przez jezuitów od XVI do XVIII wieku. Kraków 2001
s. 69-86.  W. Chotkowski: Floryan Oksza Stablewski, arcybiskup gnienieñski i poznañski. Wspomnienie pomiertne. Kraków 1906 s. 31-34.  J. K³os: Arcybiskup Floryan Oksza Stablewski. Poznañ 1907 s. 55-91.  S. £ukomski: Arcybiskup Stablewski. Kartki z jego ¿ycia i dzia³ania. Poznañ
[1933] s. 15-17.  J. Pietrzak: Florian Stablewski 1891-1906. W: Na stolicy prymasowskiej w Gnienie i w Poznaniu. Szkice o prymasach Polski w okresie niewoli narodowej i w II Rzeczypospolitej.
Praca zbiorowa pod red. F. Lenorta. Poznañ 1982 s. 254-256.  K. migiel: Florian Stablewski
arcybiskup gnienieñski i poznañski (1841-1906). Gniezno 1993 s. 100-106.
Z wymienionych pozycji wy³uska³em szereg informacji, które poda³em wy¿ej i które wyda³y mi siê po¿yteczne w tym szkicu (szczególnie opracowania J. Nowackiego, W. Chotkowskiego
i K. migla), którego zamiarem jest wprowadzenie czytelnika do zamieszczonego ni¿ej tekstu in
extenso z roku 1896.
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czenie wszystkich kleryków. Musiano sobie przez d³ugie lata pomagaæ w ten
sposób, ¿e przeznaczano mieszkania klerykom w dwóch lub trzech nawet
osobnych miejscach. ¯e na tem nie ucierpia³o wiêcej dobre wychowanie
duchowieñstwa, to zawdziêczamy chyba tylko czuwaj¹cej nad nami ³asce
Bo¿ej. W ka¿dym razie by³ to stan nienormalny, bo zbywa³o na jednym
z najwa¿niejszych warunków dobrego prowadzenia i kszta³cenia przysz³ego
kleru, stosownem, odpowiadaj¹cem przepisom Kocio³ami potrzebom czasu
umieszczeniu m³odych lewitów. Osi¹gniêcie, tej jednej rzeczy, to jest zjednoczenie wszystkich cz³onków zak³adu w jednym gmachu, stanowi ju¿ samo
nieocenion¹ zdobycz na polu wychowania kleru.
Wielk¹ jest bez w¹tpienia radoæ Najprzew. X. Arcybiskupa, ¿e mu pozwoli³ Pan Bóg dokonaæ tego wielkiego dzie³a. I s¹dzimy, ¿e ca³a dyecezya
tê radoæ swojego Arcypasterza szczerem sercem podziela. Wszak¿e to dla
dobra tej dyecezyi pracowaæ bêd¹ ci kap³ani, którzy w nowowybudowanem
seminaryum, maj¹ czerpaæ skarby wiedzy, niespo¿yte zapasy gor¹cej mi³oci Boga i bliniego.
Uroczyste powiecenie tego nowego seminaryum duchownego w Poznaniu odby³o siê w czwartek 19 listopada, w dzieñ w. El¿biety.
O godz. 8¼ zajecha³ Najprzew. X. Arcypasterz przed now¹ kaplicê seminaryjsk¹. Tu oczekiwa³o i przyjê³o Jego Arcybiskupi¹ Moæ ca³e duchowieñstwo, maj¹c na czele X. kanonika Jedzinka, regensa seminaryum. Wstêpuj¹cego w progi kaplicy X. Arcypasterza powita³ chór odpiewaniem antyfony:
Ecce sacerdos magnus (Oto kap³an wielki) pod kierownictwem p. dyrektora
Dembiñskiego. Po mszy w., któr¹ odprawi³ w asycie X. kan. Jedzinka i radcy Gimzickiego z Wielichowa, wyg³osi³ X. Arcypasterz od o³tarza mowê nacechowan¹ g³êbok¹ wdziêcznoci¹ ku Panu Bogu za dokonanie dzie³a, które ma
siê staæ ród³em b³ogos³awieñstwa dla dyecezyi w d³ugie pokolenia. Staraniem
Jego Arcybiskupiej Moci by³o, jak sam to owiadczy³, stworzyæ seminaryum
w myli i duchu Kocio³a katolickiego. Z tego seminaryum odt¹d maj¹ kap³ani wynosiæ owe wiête uczucia wzglêdem Boga i ludzi, które stanowi¹ niejako
t³o ¿ycia pobo¿nego, tem bardziej ¿ycia kap³añskiego: wiêtoæ, zami³owanie
modlitwy, naukê i wielk¹ mi³oæ do swoich owieczek.
Na mowê Najprzew. X. Arcypasterza, zawieraj¹c¹ cenne wskazówki,
a mianowicie dla alumnów, do których by³y skierowane, odpowiedzia³ regens
seminaryum X. kan. Jedzink, wyra¿aj¹c w imieniu XX. Profesorów i kleryków z g³êbi serca wdziêcznoæ za to dobrodziejstwo, które Pan Bóg wywiadcza za porednictwem X. Arcypasterza ca³emu zak³adowi, w którem to dobrodziejstwie pasterska Jego ku owieczkom mi³oæ siê uwieczni³a.
Po udzieleniu arcypasterskiego b³ogos³awieñstwa rozpoczê³a siê nastêpnie sama uroczystoæ powiêcenia gmachu seminaryjskiego. Wród piewu
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naszej starej pieni Boga Rodzico ruszy³ pochód sk³adaj¹cy siê z 150
ksiê¿y i wszystkich kleryków. Na koñcu poprzedzony przez obydwóch Najprzew. XX. Biskupów-Sufraganów Likowskiego i Andrzejewicza i przez obie
Przewietne Kapitu³y postêpowa³ Najprzew. X. Arcypasterz, pokrapiaj¹c
wod¹ wiêcon¹ mury seminaryjskie i wiêc¹c wszystkie pokoje i sale.
Druga czêæ uroczystoci, otwarcie seminaryum odby³o siê na piêknej
sali seminaryjskiej w obecnoci naczelników naszych w³adz wieckich. Uroczystoæ rozpoczê³a siê odpiewaniem kantaty przez chór archikatedralny.
Poczem przemówi³ Najprzew. X. Arcypasterz po ³acinie do Przewielebnego
X. Regensa i XX. Profesorów. W d³ugiej tej mowie przedstawi³ Dostojny
Mówca history¹ naszego seminaryum duchownego (któr¹ to historyê opiszemy w nastêpnym numerze Przewodnika). Na koñcu zwróciwszy siê znowu
do XX. Profesorów i oddaj¹c im to nowe seminaryum, w którem wraz z klerykami, poruczonemi swojej opiece i swoim staraniom mog¹ siê oddawaæ
s³u¿bie Bo¿ej, tak mówi³ do nich:
Do Was teraz nale¿y, abycie prawid³owo i pilnie korzystali z daru
Bo¿ego w pracy nad powa¿nem i wznios³em dzie³em, do którego Was Opatrznoæ Boska ³askawie powo³a³a. Miejcie w pamiêci, ¿e Waszej pieczy i Waszemu staraniu powierzeni s¹ przyszli pasterze i kierownicy dusz niemiertelnych; ale z drugiej strony, ¿e niepewnoæ czasów i rzeczy z dnia na dzieñ
niemal staje siê wiêksz¹ i niebezpieczn¹.
Korzystajcie zatem z tego, rzucajcie w serca powierzonej Wam m³odzie¿y
ziarnka nauki Jezusa Chrystusa, aby za jej pomoc¹ i sama zdo³a³a zawsze
rozró¿niæ prawdê od fa³szu i umia³a pouczaæ skutecznie wierny lud, który
jej kiedy bêdzie powierzony, a¿eby ¿adnym b³êdem lub namiêtnoci¹ nie da³
siê sprowadziæ z drogi wskazanej przez Zbawiciela, ani nie da³ siê unieæ tej
strasznej burzy, która zerwawszy siê przeciw Kocio³owi i pañstwu, uderza
dzi na nie z groz¹ i wciek³oci¹. Krz¹tajcie siê, abycie m³odzie¿ tê wychowywali na kap³anów wed³ug myli Bo¿ej (1 Reg. 2, 35), którzyby pa³ali
prawdziw¹ mi³oci¹ Boga, a nie wahali siê nigdy i nie mieli w¹tpliwoci,
skoro chodzi o chwa³ê Jego: którzyby pa³ali prawdziw¹ mi³oci¹ bliniego
a nie lêkali siê trudów i mozo³ów, czy to w obronie dóbr doczesnych, czy
mianowicie w staraniu o zbawienie wieczne dusz im powierzonych.
Nastêpnie przemówi³ X. Arcypasterz po niemiecku, jak nastêpuje:
Czujê siê szczêliwym, i¿ danem mi jest widzieæ w tej sali przy niniejszej
uroczystoci reprezentantów najwy¿szych dostojeñstw wieckich naszej dzielnicy i witam Wasze Ekscelencye i Was wszystkich, przezacni Panowie, radosnem i wdziêcznem sercem, tak¿e dla tego, poniewa¿ obecnoæ Panów daje
publiczne wiadectwo, i¿ Panowie odczuwacie donios³oæ religii dla dobrobytu pañstwa, dla szczêcia wszystkich jego obywateli i dla bezpieczeñstwa
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tronu w tem g³êboko powa¿nem znaczeniu, jakiemu Jego Cesarska Moæ
niedawno jeszcze temu da³ tak znakomity i jêdrny wyraz. Bunt przeciw wszelkiej w³adzy tak duchownej jak wieckiej szerzy siê na coraz to wiêkszej linii, z coraz bardziej ogarniaj¹c¹ i wzrastaj¹c¹ potêg¹, gdy tymczasem
w obec tego wielokrotnie pomaga zalepienie i namiêtnoæ z ma³odusznych
przyczyn do podkopywania z jednej strony powagi Kocio³a, z drugiej wybiera momenta rozdwojenia i rozterki, zaostrza przeciwieñstwa i to w okresie dziejów, w którym chodzi mo¿e o byæ albo nie byæ ca³ego dotychczasowego porz¹dku pañstwowego i spo³ecznego. Dla tego dobroczynnie dzia³a wszelkie publiczne uznawanie religii, której pos³annictwo zbawienne siêga daleko po za ten wiat, tak¿e pod wzglêdem jej zadañ ziemskich i znaczenia.
B³agam Boga, aby to nowe seminaryum przez gruntown¹ naukê, przez
pielêgnowanie zami³owania tej¿e sta³o siê szko³¹ dzielnych i godnych wspó³pracowników przy wielkich zadaniach naszych czasów, aby pozosta³o dla
wielu pokoleñ rozsadnikiem tych wszystkich obowi¹zków, które udzielaj¹
zbawienia wiecznego, doczesnego dobra ludzi, utrwalaj¹ porz¹dek i bezpieczeñstwo pañstwa.
W dalszym przebiegu Swojej mowy sk³ada Najprzew. X. Arcypasterz serdeczne podziêkowanie tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do wzniesienia i przyozdobienia nowego gmachu, na pierwszem miejscu wyra¿aj¹c najg³êbsz¹ wdziêcznoæ Najjaniejszemu Panu, Jego Cesarskiej Moci, i¿ raczy³ przez wielki datek przy³o¿yæ rêki do tego dzie³a. Zakoñczy³ X. Arcypasterz przemówienie s³owami: Retribuat omnibus Deus omnipotens.  Niech odp³aci wszystkim Bóg wszechmog¹cy!
Po przemówieniu naczelnego prezesa, pana barona Willamowitza, który
jako przedstawiciel w³adzy pañstwowej dorzuci³ jeszcze ¿yczenie, aby ten
nowy gmach sta³ siê rozsadnikiem nie tylko prawdziwej bojani Bo¿ej, ale
tak¿e poszanowania dla praw i wiernopoddañczoci, zabra³ jeszcze raz g³os
Przewielebny X. kanonik Jedzink, regens seminaryum, i w piêknej ³aciñskiej
mowie wyrazi³ najprzód radoæ swoj¹, ¿e oto zawita³ nam dzieñ od dawna
ju¿ upragniony, który wielu przed nami pragnê³o ujrzeæ, a nie ujrzeli, dzieñ
najuroczystszy, w którym kolegium nasze kocielne z najg³êbszego poni¿enia podnosi siê do nowego ju¿ ¿ycia porz¹dku i przyozdabia siê wszelkiemi
rodkami do jego wykoñczenia zastósowanemi, aby siê wyda³o godnem imienia seminaryum duchownego.  Przypomniawszy, jakie zadania maj¹ seminarya duchowne i jakie zas³ugi ich wobec zbawienia dusz i porz¹dku publicznego, zwróci³ siê mówca do X. Arcypasterza i tak zakoñczy³:
Witam Ciê przeto, Najdostojniejszy X. Arcypasterzu, tego dobrodziejstwa sprawcê, naj³askawszego fundatora nowego gmachu, w którym dzisiaj
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uroczycie ustawi³e katedrê dawnej szko³y dyecezalnej i imieniem ca³ego
kolegium profesorów i wszystkich alumnów podziêkowanie Ci sk³adam, ¿e
po usuniêciu przeszkód znojnej pracy takie nam wywiadczy³e dobrodziejstwo. Oby nowe seminaryum, pod Twojemi auspicyami otworzone, przy pomocy Boskiej ³aski, by³o ozdob¹ dyecezyi, siedliskiem nauki i cnoty; oby
by³o matk¹ wiernych s³ug, ród³em pociechy dla Ciebie przez czas najd³u¿szego rz¹du Twego pasterskiego nad owieczkami. Z Twojego rozkazu przerwan¹ na d³u¿szy czas pracê jak najchêtniej podejmujemy na nowo, przezacn¹ matkê z now¹ mi³oci¹ i z zapa³em przyciskamy do serca.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Ca³a uroczystoæ zakoñczy³a siê wspólnym obiadem w obszernym nowym
refektarzu seminaryjskim. Wród przebiegu uroczystoci nadesz³y rozmaite
telegramy, z których wyszczególniamy trzy:
Telegram od Ojca w., który wyrazi³ swoje radoæ z powodu otwarcia
nowego seminaryum, a przesy³aj¹c b³ogos³awieñstwo raczy³ zezwoliæ, aby
seminaryum nosi³o Jego imiê.
Najjaniejszy Pan za raczy³ telegraficznie za wyrazy ho³du podziêkowaæ wraz z ¿yczeniem, aby nowe seminaryum sta³o siê szko³¹ cnót, które
zdobi¹ wiernego syna Kocio³a i pañstwa. Tak¿e
J. E. Kardyna³ Ledóchowski przes³a³ serdeczne ¿yczenia dla seminaryum
i Najprzewielebniejszego X. Arcypasterza.
II

Kto czyta³ w przesz³ym numerze opis powiêcenia i otwarcia nowego seminaryum duchownego w Poznaniu, temu mog³o siê ³atwo nasun¹æ takie pytanie, jak te¿ wygl¹da³a sprawa seminaryam w dawniejszych czasach, czy nie
by³o zak³ada, w którym by siê kszta³ci³a m³odzie¿ powiêcaj¹ca siê stanowi
duchownemu? Czy dawniejsi biskupi poznañscy tak lekkomylnie pomijali tê
wa¿n¹ sprawê i nie dbali wcale o to, aby stworzyæ instytucy¹ w myl i duchu
Kocio³a katolickiego celem dobrego wychowania przysz³ych kap³anów?
Nie, zarzut taki by³by nies³uszny. Owszem, od najdawniejszych czasów
biskupi poznañscy nie spuszczali z oka tej wielkiej sprawy. Warto prawdziwie poznaæ koleje, jakie przechodzi³o nasze seminaryum duchowne, i dla
tego podajemy dzi history¹ poznañskiego seminaryum duchownego.
Od samego pocz¹tku Kocio³a powiêcano baczn¹ uwagê wychowaniu
i kszta³ceniu duchowieñstwa. Zaledwie Koció³ zosta³ wyzwolony z wiêzów
niewoli i wyszed³ z katakumb, lochów podziemnych, w których przez trzy
wieki musia³ siê ukrywaæ, alici papie¿e i biskupi zabrali siê do dobrego
wychowania swoich m³odych lewitów. Taki w. Euzebiusz lub w. Ambro¿y
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osobicie kierowali nauk¹ i czuwali nad cnot¹ m³odzieñców, którzy przygotowywali siê do przyjêcia godnoci kap³añskiej. Przysz³y potem czasy zamieszek, po owych wiekach, które wyda³y tylu uczonych i wiêtych, biskupów
i kap³anów, zaleg³a nad Kocio³em Chrystusowym chmura ciemnoci: Kap³añstwo nie sta³o na wysokoci swojego zadania, nasta³ ogólny upadek
¿ycia kocielnego, w rodzinach chrzecijañskich zjawi³y siê rozdwojenia.
Wychowanie kleru bardzo wówczas nie domaga³o. Dopiero sobór trydencki
odnowi³ obowi¹zek kszta³cenia m³odych lewitów w osobnych zak³adach.
Jeden by³ mianowicie m¹¿ wielkiej wiêtoci i gorliwoci, którego ¿yciorys
poda³ Przewodnik w zesz³ym roku, a który wolê Kocio³a natychmiast
w czyn zamieni³. By³ to w. Karol Boromeusz, arcybiskup medyolañski. On
pierwszy zaprowadzi³ w swojej dyecezyi seminarya, odpowiadaj¹ce przepisom Kocio³a, on te¿ nosi nazwê Odnowiciela ¿ycia seminaryjskiego.
Jak by³o w tym czasie u nas? Starannoæ i gorliwoæ biskupów poznañskich w najdawniejszych ju¿ czasach urz¹dza³a zak³ady, w których przyszli
duchowni odbierali stosowne wykszta³cenie. Sta³ wówczas na dzisiajszym
Nowym Rynku koció³ w. Maryi Magdaleny a przy tym kociele znajdowa³a siê szko³a parafialna, w której m³odzieñcy zapoznawali siê z pocz¹tkami
nauki, mianowicie z jêzykiem ³aciñskim. Skoro tê szko³ê parafialn¹ ukoñczyli, przechodzili do wy¿szej szko³y katedralnej celem dokoñczenia studyów i uzupe³nienia wykszta³cenia. By³ za w owych czasach zwyczaj, ¿e jeden z kanoników katedralnych, których bywa³o kilkudziesiêciu, zwany scholast¹, wyk³ada³ obok innych ga³êzi wiedzy teologi¹ wiêt¹. Zdolniejszych
tylko m³odzieñców, albo takich, którzy chcieli zdobywaæ sobie wiêksze zapasy wiedzy, posy³ano do Krakowa lub na wy¿sze szko³y do W³och. Tak by³o
a¿ do szesnastego wieku.
W pocz¹tku szesnastego wieku nast¹pi³a wielka zmiana. Jan Lubrañski,
biskup poznañski, a¿eby podnieæ ogólny poziom wykszta³cenia i owiaty,
za³o¿y³ w Poznaniu w roku 1519 zak³ad, który otrzyma³ nazwê Akademii
Lubrañskich. Wyk³adano tam rozmaite nauki, filozofi¹, matematykê, prawo,
g³ównie jednak¿e pielêgnowano nauki teologiczne, tem wiêcej od tej chwili,
kiedy owê wy¿sz¹ szko³ê katedraln¹, gdzie pobierali dawniej wykszta³cenie,
teologiczne klerycy, zamieniono na prost¹ szko³ê parafialn¹.
By³y to smutne czasy zaciêtych sporów religijnych. Niezgoda wszystko
rujnuje. To te¿ na owych sporach religijnych, przyniesionych do nas z zagranicy, ucierpia³a znacznie Akademia Lubrañskich.
W tym w³anie czasie sobór trydencki wyda³ rozkaz do wszystkich biskupów, aby starali siê o zak³adanie seminaryów dyecezalnych dla kleryków.
By³ wtedy biskupem poznañskiem Adam Konarski. Ten¿e niebawem zabra³
siê do wype³nienia tego rozkazu. W testamencie swoim zapisa³ na seminary-
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um olbrzymi¹ w owych czasach sumê 5000 z³otych. Ju¿ w roku 1581 znajdujemy alumnów dyecezalnych umieszczonych w wielkim domu na ulicy Bedelskiej, która dzi nazywa siê Butelsk¹. Tam odbierali stosowne do
swojego przysz³ego stanu wykszta³cenie, a na ukoñczenie nauki posy³ano
ich do stoj¹cego w bliskoci przy dzisiajszej Farze kolegium Jezuitów.
Jednak¿e ten obrót sprawy nie zupe³nie odpowiada³ zamys³om fundatora.
Klerycy mieszkali daleko od katedry i biskupiej rezydencyi, biskup nie móg³
nale¿ycie zak³adu dozorowaæ, a w koñcu tak rodki na utrzymanie seminaryum siê zmniejszy³y, ¿e przez dziesiêæ przesz³o lat nie by³o ani jednego kleryka.
W tak smutnem po³o¿eniu rzeczy powrócili biskupi poznañscy do tego zak³adu, który swego czasu porzucili, i r. 1676 poruczono seminaryum dyecezalne opiece rektora kolegium Lubrañskiego; odt¹d pobierali alumni nasi
stale naukê teologii w kolegium Lubrañskiego od teologów przys³anych
przez Wszechnicê Jagielloñsk¹. Równoczenie zabezpieczyli na pocz¹tku
XVIII wieku biskupi poznañscy sta³y byt i istnienie seminaryum. Biskup
Krzysztof Szembek bowiem nada³ mu prawa czyli statuty, a zarazem sta³e
wyposa¿enie, oddaj¹c mu na w³asnoæ trzy wsie, Pi¹tkowo, Nadziejewo
i M¹dre. S³usznie te¿ nazywa siê go za³o¿ycielem, bo odt¹d seminaryum, pomimo ¿e ró¿ne przechodzi³o losy, nigdy ju¿ nie upad³o, poniewa¿ opiera³o
siê nie jak dot¹d na pieniêdzach, ulegaj¹cych zmianie czasów, lecz na w³asnych gruntach, które mog³y ulec spustoszeniu, ale nigdy nie zupe³nemu
zniszczeniu. Biskup Teodor Czartoryski za odda³ nied³ugo potem sobie pod
zarz¹d oddan¹ pod Poznaniem wie Biskupice, aby liczba profesorów mog³a skuteczniej byæ powiêkszan¹ i uzupe³nian¹. W czasie tym mieci³o siê
seminaryum w domu wprawdzie nie obszernym, ale umylnie dlañ zbudowanym a po³o¿onym obok pa³acu biskupiego, tu¿ przy mocie rodeckim. Nie
zbywa³o te¿ na gorliwoci i staraniach arcybiskupich, aby zak³ad dyecezalny, tak potrzebny na wychowanie i wykszta³cenie duchowieñstwa, prosperowa³. Mimo to przysz³o pod koniec XVII wieku skutkiem ówczesnych zaburzeñ politycznych i innych zajæ niekorzystnych do tego, ¿e wszystkie dochody seminaryum nie wystarcza³y nawet na utrzymanie dwóch profesorów
i piêciu kleryków.
Wnet wybuch³y nawet niesnaski miêdzy akademi¹ Lubrañskich i akademi¹ krakowsk¹, tak i¿ wspólna praca nadal nie bardzo by³a mo¿liw¹.
Nowy okres zaczyna siê w historyi seminaryum, kiedy biskup Antoni
Onufry Okêcki wst¹pi³ na stolic¹ biskupi¹. Za jego to rzêdów zniesiono
zupe³nie akademi¹ Lubañskich. Biskup Okêcki wnet postara³ siê o to, a¿eby
gmach akademii przeszed³ na u¿ytek seminaryum dyecezyalnego. Skoro mu
siê to uda³o uzyskaæ, zaraz wyrobi³ na uposa¿enie i utrzymanie seminaryum
so³ectwo grodnickie i trzy wsie, Bielawy, Januszewice i Ziemsko.
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Nastêpnie nada³ mu wymienit¹ organizacy¹, w której zawar³ jak najdok³adniejsze przepisy, w jakim duchu m³odzie¿ duchowna ma byæ wychowana, w jakich warunkach kszta³con¹ i w jaki sposób sprawy wewnêtrzne
i zewnêtrzne samego seminaryum maj¹ byæ prowadzone. Aby na tem pewniejszych podstawach oprzeæ zreorganizowane i wybornie urz¹dzone seminaryum, odda³ je pod kierownictwo i zarz¹d duchownych kongregacyi misyjnej w. Wincentego à Paulo, których wówczas nazywano pospolicie misyonarzami, a którzy w owych czasach mieli nadzór nad wiêksz¹ czêci¹ seminaryów królestwa i kierowali niemi z najlepszym skutkiem i powodzeniem.
Zawiadywali oni naszem seminaryum przez 54 lata bardzo szczêliwie. Kiedy
za misyonarze opucili nasze strony, a nastêpnie i seminaryum dyecezyalne,
a na ich miejscu ustanowiono duchownych wieckich jako profesorów zak³adu, to i oni zarz¹dzali i kierowali niem wybornie, jak tego najlepiej dowodzi donios³y sposób dzia³ania i postêpowania naszego kleru, wychowanego i wykszta³conego przez nich.
B¹dco b¹d postaæ biskupa Okêckiego góruje odt¹d obok biskupów
Adama Konarskiego i Krzysztofa Szembeka ponad wszystkich innych opiekunów i dobrodziejów seminaryum poznañskiego.
Nasta³y znowu jednak ciê¿sze czasy. By³o to na pocz¹tku naszego wieku, kiedy zniesiono w naszej dzielnicy zakony. Bra³y one na siebie wiêksz¹
czêæ ciê¿aru pracy nad zbawieniem duszy i dla tego zdawa³o siê, ¿e ich
dzia³anie dla wszystkich mo¿e byæ tylko po¿ytecznem. Niestety dla wrogów
naszych ich zbo¿na praca by³a sol¹ w oku. Od razu musieli zakonnicy opuciæ swoje stanowiska. W tej chwili te¿ ca³y ciê¿ar s³u¿by Bo¿ej i pieczy nad
duszami spad³ na barki duchowieñstwa wieckiego.
Tego duchowieñstwa wieckiego by³o niestety bardzo ma³o. Je¿eli wiêc
setki dusz nie mia³y gin¹æ bez pomocy duchownej, trzeba by³o liczbê kap³anów powiêkszyæ.
Pan Bóg, który czuwa nad potrzebami swojego Kocio³a, sprawi³ to niebawem. Od roku 1840 liczba kleryków wzrasta³a z ka¿dym rokiem.
By³o to radosnym objawem, ale z drugiej strony nowe st¹d powstawa³y
k³opoty. Gmach bowiem seminaryjski obok tego wszystkiego, co potrzeba dla
utrzymania i zarz¹du domu, móg³ pomieciæ co najwy¿ej trzydziestu kleryków, a by³o ich ju¿ nieraz sto dwudziestu. Trzeba wiêc by³o pomagaæ sobie
w inny sposób. Umieszczano kleryków w rozmaitych domach prywatnych
poza seminaryjum, nieraz w op³akanych stosunkach. Do seminaryum schodzili siê oni tylko celem nauki i praktyk duchowych. ¯e siê to nie przyczynia³o do postêpu w dobrem, ¿e owszem sprawa dobrego wychowania i kszta³cenia na tem cierpieæ musia³a, nad tem nie potrzeba siê rozwodziæ.
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W roku 1821 wyda³a Stolica Apostolska s³awn¹ bullê, rozpoczynaj¹c¹
siê od s³ów De salute animarum. Ówczesny król pruski Fryderyk Wilhelm
III pozwoli³ j¹ og³osiæ w pañstwie swojem i nada³ jej przez to moc obowi¹zuj¹cego prawa publicznego. W tej bulli przypomina znowu Stolica w. biskupom obowi¹zek zak³adania seminaryów, w których by wychowywaæ,
kszta³ciæ i utrzymywaæ siê mog³a taka liczba kleryków, jaka odpowiada rozleg³oci dyecezyi i potrzebie, rz¹dy za wieckie mia³y w tem dziele biskupom przyjæ w pomoc. Na mocy tej bulli domaga³ siê ówczesny arcybiskup
gnienieñski i poznañski X. Leon Przy³uski pilnie i usilnie u w³adzy cywilnej
przeprowadzenia tego rozkazu. Ale wytrwa³e i o¿ywione pertraktacye pimienne, toczone w tej sprawie przez lat dwadziecia, nie doprowadzi³y do
szczêliwego wyniku i skutku. Nastêpca jego, dzisiajszy X. kardyna³ Ledóchowski podj¹³ tê sprawê na nowo. By³y widoki doæ pomylne. Jednak¿e
w tym czasie wybuch³a nieszczêsna walka kulturna. Arcybiskupa uwiêziono
i moc¹ wyroku najwy¿szego trybuna³u pozbawiono arcybiskupstwa, a seminaryum nie tylko ¿e nie doczeka³o siê nowego gmachu, ale nawet zupe³nie rozwi¹zanem zosta³o.
Kiedy na stolicy arcybiskupiej zasiad³ X. Juliusz Dinder, i on sprawy seminaryum nie zaniedba³. Zaledwie jednak zd¹¿y³ na nowo otworzyæ seminaryum po kilkunastoletniej przerwie, mieræ przedwczesna przeciê³a pasmo
jego ¿ycia i przeszkodzi³a dalszym jego staraniom o budowê nowego seminaryum.
W roku 1891 wst¹pi³ na tron arcybiskupów obecny nasz Najprzewielebniejszy X. Arcypasterz Floryan Stablewski. Ju¿ na drugi czy trzeci dzieñ po
dokonaniu introdukcyi do katedry poznañskiej przyby³ do seminaryum, kaza³ sobie przedstawiæ wszystkich kleryków i osobicie zwiedzi³ wszystkie
k¹ciki starego gmachu seminaryjskiego oraz nieznonego pod wzglêdem
zdrowotnym klasztoru pokarmelitañskiego, mieszkania wiêkszej czêci kleryków. To osobiste zapoznanie z wszystkiemi niedomaganiami dotychczasowego seminaryum wystarczy³o, aby z ca³¹ energi¹ podj¹æ pracê w tak wa¿nej sprawie zbudowania nowego gmachu seminaryjskiego wraz z odpowiedni¹ kaplic¹. Jego to staraniom przypisaæ nale¿y, ¿e umylnie w tym celu przyby³ z Berlina minister owiaty, J. E. Bosse i sam siê przekona³ o gwa³townej
potrzebie budowy. Uda³o siê wskutek tego uzyskaæ od rz¹du na ten cel
znaczn¹ zapomogê i odt¹d sprawa seminaryum na pomylniejsze wst¹pi³a
tory.
Po tylu przykrych i gorzkich  tak mówi³ X. Arcypasterz przy uroczystoci otwarcia seminaryum  powiod³o mi siê szczêliwie zbudowaæ ten
gmach przestronny, wygodny i wspania³y, ku pielêgnowaniu pobo¿noci
i nauki wiêtej.
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Tak prawdziwie, czego tylu poprzedników Jego Arcybiskupiej Moci nie
dokona³o, tego dziêki Bogu dokona³ szczêliwie nasz Najprzewielebniejszy
X. Arcybiskup Floryan! Zas³uga Jego w tym wzglêdzie przetrwa wieki ca³e.
Po wielu, wielu latach mury tego gmachu seminaryjskiego wiadczyæ bêd¹
o gorliwoci Jego o dobro dyececyi. Chocia¿by nic innego nie przechowa³o
Jego pamiêci, to prawdziwie kamienie wo³aæ bêd¹. Za obok nazwisk takich opiekunów i dobroczyñców seminaryum poznañskiego, jak biskupi
Adam Konarski, Krzysztof Szembek, Antoni Onufry Okêcki, janieæ bêdzie
w historyi naszego seminaryum imiê naszego Najprzewielebniejszego X. Arcypasterza Floryana!
III

W ostatnim tym artykule chcemy jeszcze podaæ ³askawym czytelnikom
opis nowego seminaryum duchownego i nowej odznaczaj¹cej siê pod wzglêdem piêknoci kaplicy seminaryjskiej.
Nowe seminaryum jest to wielki dwupiêtrowy gmach o dwóch d³ugich
skrzyd³ach po obydwóch koñcach. Przy wejciu w ulicê Wie¿ow¹ stoi dawniejszy klasztor Karmelitanek z kaplic¹. Zabudowania te s³u¿y³y a¿ do ostatniego czasu za g³ówne pomieszczenie kleryków. Dzisiaj mieszcz¹ siê w nich
kuchnia, biblioteka, mieszkanie dla s³u¿by i dwa mieszkania dla profesorów.
Dawniejsza kaplica ma byæ zamienion¹ na muzeum dyecezalne. Kru¿ganek
³¹czy Karmel z w³aciwym nowym gmachem seminaryjskim, który z drugiej
strony podobnym kru¿gankiem ³¹czy siê z seminaryjsk¹ kaplic¹. Ca³oæ wiêc
zabudowañ stanowi¹cych seminaryum zajmuje prawie ca³¹ d³ugoæ ulicy
Wie¿owej. Sam gmach seminaryjski ma z frontu 21 okien.
Po prawej stronie od wejcia z ulicy wchodzimy do sali rekreacyjnej,
przeznaczonej na pobyt w wolnym czasie, czytanie pism i skromn¹ zabawkê.
Wielka to, obszerna, jasna sala, umeblowana z prostot¹, ale piêknie. Na
kilku ozdobnych s³upach spoczywa sufit, z którego zwiesza siê wielki gazowy lampion, zapewniaj¹cy wraz z bocznemi lampami dobre owietlenie. Tu¿
za sal¹ rekreacyjn¹ znajduje siê sala muzyczna.
W lewo krótkim gankiem dochodzi siê do refektarza, wspania³ej sali jadalnej, w której jedz¹ klerycy i profesorowie z regensem na czele.
Audytorya czyli sale do wyk³adów znajduj¹ siê na pierwszem piêtrze:
z tych dwa s¹ mniejsze, a jedno bardzo obszerne, mog¹ce wygodnie pomieciæ 120 kleryków.
G³ówn¹ czêæ pierwszego i drugiego piêtra zajmuj¹ pomieszkania alumnów. Jest pokoi 63, z których trzydzieci urz¹dzone na jednê osobê, trzydzieci na dwie, a tylko trzy pokoje na trzy osoby. Oprócz tego zarezerwowano
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jeszcze na trzeciem piêtrze, na poddaszu 11 bardzo schludnych pokoików na
przypadek, gdyby parter i dwa pierwsze piêtra wystarczyæ nie mia³y.
Wielk¹ ozdob¹ ca³ego seminaryum, robi¹c¹ na zwiedzaj¹cego bardzo
mi³e wra¿enie, s¹ piêkne obrazy i staloryty, porozwieszane we wszystkich
zak¹tkach seminaryum. Znajdujemy ich wiele w refektarzu, na gankach,
w audytoryach w sali rekreacyjnej, w sali muzycznej mianowicie, gdzie zwraca uwagê liczny obraz przedstawiaj¹cy mieræ Ananiasza i Safiry, padaj¹cych trupem u stóp w. Piotra, i portret Biskupa Hozyusza. Najprzewielebniejszy X. Arcypasterz, bêd¹c ostatni raz w Rzymie, zakupi³ tam umylnie
w tym celu znaczn¹ liczbê piêknych zabytków sztuki, pragn¹c, aby one nietylko zdobi³y ciany gmachu, ale tak¿e w m³odych alumnach wyrabia³y dobry smak i poczucie piêkna.
Ca³y dom ogrzewany kaloryferami i owietlony p³omieniami gazowemi,
zaopatrzony we wszystkie potrzeby wed³ug najnowszych a zdrowotnoci
odpowiadaj¹cych wzorów, mi³e robi wra¿enie.
Wysoki kru¿ganek, na którego cianach rozwieszone s¹ stacye drogi
krzy¿owej, prowadzi do kaplicy seminaryjskiej.
Kaplica seminaryjska to, mo¿na powiedzieæ bez przesady, istne cacko.
Ju¿ na zewn¹trz wyró¿nia siê wród otoczenia swego wysmuk³¹ gotyck¹
wie¿yczk¹, strzelaj¹c¹ w niebo.
Ca³a kaplica przyozdobiona jak najwspanialej w tym celu, aby piêknoci¹ kszta³tów podnosi³a serca ku niebu, aby te¿ swoj¹ piêknoci¹ poci¹ga³a serca po¿¹daniem tego piêkna niebieskiego, które kiedy za nagrodê ogl¹daæ mamy.
Styl budowy jest ostro³ukowy. Dekoracya przeprowadzona w formach do
stylu zastosowanych w najdrobniejszych szczegó³ach. Szczególniej bij¹
w oczy z³ote kolumny pod ³ukiem tryumfalnym przy wejciu do presbyteryum, zdobne gotyckiemi liliami. Na wysokoci pó³tora metra od ziemi rozpociera siê woko³o barwny o ¿ywym czerwonym kolorze kobierzec, a ponad
nim bledn¹ stopniowo owe ¿ywe kolory a¿ siê gubi¹ w bia³em sklepieniu pokrytem mnóstwem gwiazdeczek z³ocistych. W presbyteryum za, opasaj¹cy
kobierzec jest o wiele bogatszy, koloru ciemno niebieskiego, ozdobiony porozwieszanemi z³otemi winogronami.
Na szczególniejsz¹ uwagê w presbyteryum zas³uguj¹ trzy kolorowe okna,
wspania³e w kolorycie i w wykonaniu. Jedno z nich przedstawia w. Jana
Kantego, a jak napis umieszczony na podstawie wiadczy, pochodzi z daru
Najprzew. X. Biskupa Likowskiego, który kiedy by³ regensem seminaryum
duchownego, drugie z wyobra¿eniem w. Stanis³awa Kostki, patrona m³odzie¿y, ofiarowa³ obecny regens seminaryum, X. kanonik Jedzink. Trzecie
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okno w rodku miêdzy dwoma pierwszemi, nad o³tarzem, zawiera popiersie
b³ogos³awi¹cego Pana Jezusa.
G³ównemi ozdobami kaplicy s¹ dwa obrazy malowane na cianach i trzy
o³tarze znajduj¹ce siê w kaplicy.
Zaraz na wstêpie do kaplicy pada oko na fresk nad ³ukiem tryumfalnym.
Przedstawia on u samego szczytu pod sklepieniem monstrancy¹ z Najw. Sakramentem w ob³okach, w owietleniu jasnych bij¹cych z niej promieni. Po
obydwóch stronach ³uku, stopniowo ku do³owi widzimy najpierw anio³ów,
jednego z lir¹, drugiego piewaj¹cego Pangue lingua, wypisane na wstêdze, a nastêpnie wiêtych Pañskich, b¹d to w adoruj¹cej postawie, b¹d
te¿ w zachwycie, którzy szczególn¹ odznaczali siê czci¹ do Najw. Sakramentu i dzie³a o tej wiêtej tajemnicy pisali. Widzimy tam po prawej stronie
w. Katarzynê Seneñsk¹, w. Cyryla Jerozolimskiego, w. Hieronima, w.
Grzegorza Wielkiego, na drugiej za stronie u samej góry w. Ambro¿ego,
w. Tomasza z Akwinu, twórcê przecudnych hymnów opiewaj¹cych czeæ
Najw. Sakramentu, w. Augustyna i w. Chryzostoma.
Najwiêtszy Sakrament to ognisko ca³ego nabo¿eñstwa w kociele, to
s³oñce oko³o którego obracaj¹ siê wszystkie ceremonie i obrzêdy kocielne.
O tem maj¹ pamiêtaæ alumni, którzy codziennie na ten obraz patrzeæ bêd¹,
aby od tego ognia mi³oci zapali³y siê ich serca wedle ¿yczenia Zbawiciela.
Drugi fresk, umieszczony w ni¿y naprzeciw g³ównego wejcia od ulicy,
przedstawiaæ ma owê scenê z ewangelii, kiedy to Pan Jezus bogatemu m³odzieñcowi na zapytanie co ma czyniæ, daje radê, aby porzuci³ bogactwa
i wszystko co posiada i aby szed³ za Nim. To pamiêtne s³owo Pana Jezusa:
Veni et sequere me! Przyjd i pójd za mn¹!  ma byæ przysz³ym kap³anom
ustawicznem przypomnieniem, ¿e trzeba iæ za Zbawicielem, chocia¿by upa³
dnia mia³ wycieñczaæ si³y, chocia¿by na drodze obowi¹zku czeka³a niewdziêcznoæ a nawet potwarz, przeladowanie i mêczeñstwo.
Najwiêkszym nakoniec klejnotem kaplicy s¹ trzy staro¿ytne o³tarze, siêgaj¹ce XV, XVI i XVII wieku. Pochodz¹ one ze zbiorów p. X. proboszcza
Münzenberga z Frankfurtu nad Menem, s³awnego znawcy staroniemieckiej
sztuki kocielnej. Znany ten kap³an rozporz¹dzaj¹c wielkim osobistym maj¹tkiem za cel ¿ycia sobie postawi³, by stare, po czêci pousuwane przez protestantów z katolickich kocio³ów o³tarze, przywróciæ do s³u¿by Bo¿ej i nauce siê przys³u¿yæ. To te¿ po mierci swojej, która przed piêciu laty nast¹pi³a, zastrzeg³ siê testamentem, aby ulubionych zbiorów jego nie puszczano
w handel, tylko, aby te o³tarze chwale Bo¿ej s³u¿yæ mog³y.  Kilka z nich
widzielimy w katedrze frankfurckiej, inne po innych kocio³ach w ró¿nych
stronach zdobi¹ wi¹tynie, cztery za naszemu Najprzewielebniejszemu X.
Arcypasterzowi uda³o siê nabyæ dla siebie, a tem samem i dla Archidyecezyi.
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Jeden z nich mieci siê w prywatnej kaplicy pa³acowej w Poznaniu, przedstawiaj¹cy Pana Jezusa i Matkê Bosk¹ ze w. Janem u stóp Jego, a na bokach rzebione figury mêczenników w. i mêczenniczek, nastêpne za trzy
znalaz³y umieszczenie w kaplicy seminaryjskiej.
Pierwszy z nich z 16 wieku, wielki, najwspanialszy dla oka, bo na z³oconem, w deseñ rzebionem tle, przedstawia w rzebie zwiastowanie Najwiêtszej Maryi Panny. Na klêczniku modli siê Najw. Panna a przed Ni¹
postaæ Anio³a Gabryela. Na prawem skrzydle tego¿ tryptyku w. Barbara,
na lewem za w. Dorota, obiedwie figury tak¿e w rzebie. Gdy tryptyk zamkniêty, widzimy malowane figury, wie¿e wprawdzie, ale w charakterze do
czasu zastósowane, w. Grzegorza W. na jednem skrzydle, a w. Fioryana,
jako Patrona Najprzewielebniejszego X. Arcypasterza Ofiarodawcy tego
o³tarza, na drugiem.
O³tarz drugi, po prawej umieszczony stronie, przedstawia piêæ tajemnic
bolesnych ró¿añca w., a mianowicie, czêæ rodkowa tryptyku na tle podobnie w deseñ z³oconem, zawiera pi¹t¹ tajemnicê w rzebie. Pan Jezus na krzy¿u rozpiêty, przelicznie i naturalnie malowany, u stóp Matka Boska z Janem wiêtym. Skrzyd³a tryptyku, snaæ dorobione, choæ w charakterze znakomicie zastosowane, zawieraj¹ cztery poprzedzaj¹ce tajemnice bolesne. 
Trzeci wreszcie przedstawia mieræ i chwalebne ukoronowanie Matki Boskiej
w otoczeniu Aposto³ów.
Tak siê przedstawia kaplica seminaryjska w swojej wspania³oci i piêknych szczegó³ach. I pêdzel artysty-malarza i sztuka ca³a z³o¿y³y siê na to,
aby wystawiæ godny przybytek Panu. Jest ona na pierwszem miejscu dzie³em
Najprzewielebniejszego X. Arcypasterza, który sam najpilniej krz¹ta³ siê
oko³o jej wzniesienia i przyozdobienia. Niepomierna czêæ zas³ugi spada
tak¿e na obiedwie Przewietne Kapitu³y i ca³e duchowieñstwo dyecezalne,
które pokry³o koszta budowy wynosz¹ce kilkadziesi¹t tysiêcy marek. wiadczy o tem napis umieszczony u g³ównego wejcia:
Archieppus Florianus
Utrumque Capitulum Metrop.
Clerus dioeces. hoc sacellum fundavere.
co znaczy: Arcybiskup Floryan, Obiedwie Kapitu³y metropolitalne, kler
dyecezalny tê kaplicê ufundowali.
*
W czasie swych przesz³o stuletnich dziejów gmach seminaryjny dwukrotnie
bywa³ zamykany.
W czasie pierwszej wojny wiatowej w³adze pruskie przeznaczy³y go na szpital wojskowy. W roku 1919 po odnowieniu budynku i unowoczenieniu jego wnê-
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trza (centralne ogrzewanie, owietlenie elektryczne) powróci³ do swej funkcji pierwotnej. Tak¿e i tym razem prasa poznañska z radoci¹ przywita³a ten nowy pocz¹tek. Kurier Poznañski z 12 lipca tego roku (nr 158) artyku³ pt. Uroczystoæ
otwarcia Seminarium Duchownego w Poznaniu rozpoczyna³ od zacytowania
pierwszych zdañ z inauguracyjnego przemówienia arcybiskupa Edmunda Dalbora: «Wiosna narodów», która przynios³a nam wolnoæ utêsknion¹, darzy nas
icie po królewsku. Najwie¿szy dar, to seminarium duchowne. Otwieramy
je uroczycie po piêcioletnim zamkniêciu. Tak¿e Dziennik Poznañski, który
ju¿ dawno wycofa³ siê z pozycji liberalnych na pozycje umiarkowanego konserwatyzmu, te drugie narodziny zauwa¿y³ wyranie (nie zauwa¿y³ pierwszych).
W numerze sobotnim z 12 lipca tego roku (nr 158), koñczy³ swoj¹ relacjê: Zak³adowi, w którego murach m³odociane lata swe na naukach zastêpy zacnych
mê¿ów o wiat³ej g³owie i szerokiem sercu spêdzi³y, mê¿ów zaiste opatrznociowych, którzy krzepili s³owem i czynem w latach najwiêkszego ucisku
i przeladowania nas, podtrzymuj¹c ogieñ ducha polskiego, ¿yczymy, aby
i nadal swe pos³annictwo spe³nia³, z b³ogos³awieñstwem Bo¿em. A m³odzieñcom, powiêcaj¹cym siê temu pe³nemu zaparcia siê zawodowi, by stali siê
godnymi swych poprzedników...
Druga, bolesna przerwa w funkcjonowaniu seminarium spowodowana zosta³a wybuchem drugiej wojny wiatowej. W dniu 4 padziernika 1939 roku gmach
seminaryjny zosta³ ostatecznie zamkniêty przez gestapo. Rozlokowa³a siê tu policja, a kaplica zosta³a zamieniona na magazyn. W styczniu i lutym 1945 roku
gmach zosta³ zrujnowany.
Po wojnie arcybiskup Walenty Dymek przyst¹pi³ energicznie do jego odbudowy, która w lipcu 1947 roku zosta³a zakoñczona. Nie odbudowano tzw. Karmelu,
który sta³ na pocz¹tku ul. Wie¿owej. Rozebrali go Niemcy w roku 1940/41, projektuj¹c przelotow¹ trasê. Na jego miejscu, po usuniêciu nasypu pod trasê, zbudowano przeznaczony dla pierwszego roku alumnów mniejszy dom piêtrowy. Jako
alumn pierwszego roku mieszka³ tam w roku 1955/56 tak¿e autor tego szkicu. Gdy
powrócono do okupacyjnej koncepcji trasy przelotowej, ten nowy dom zosta³ rozebrany. Dobudowano nowy dom wzd³u¿ trasy po³¹czony z g³ównym domem seminaryjnym.
*
Trzecia przerwa w funkcjonowaniu uroczycie otwartego w roku 1896 gmachu seminaryjnego, ju¿ siê nigdy nie zakoñczy. Nie bêdzie trzecich narodzin, trzeciego seminaryjnego pocz¹tku. Po stu siedmiu latach dzie³o arcybiskupa Floriana
Stablewskiego w lipcu 2003 roku zakoñczy³o swój ¿ywot ostatecznie jako dom seminarium duchownego w Poznaniu. Wielu alumnów opuszczaj¹cych ten dom
w uroczystoæ wiêtych aposto³ów Piotra i Paw³a, czyni³o to z nostalgi¹ i ze wiadomoci¹, ¿e tu w tej roli ju¿ nigdy nie powróc¹.
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Dom pozosta³. Zmieni³ funkcjê. Pewnym zmianom  zgodnie z potrzebami
nowego u¿ytkownika, czyli Wydzia³u Teologicznego  ulegnie zapewne wnêtrze
domu. Przy tej okazji nale¿a³o by przypomnieæ, ¿e odbudowany w roku 1947
gmach seminaryjny, nie zosta³ odbudowany do koñca wed³ug kszta³tu architektonicznego przedwojennego. Wydawa³o siê wtedy oczywiste, ¿e nale¿a³o dokonaæ
odbudowy jak najszybciej, aby dom móg³ powróciæ do swej funkcji, do której zosta³ powo³any. W ten sposób  niestety  gmach utraci³ zupe³nie swoj¹ zewnêtrzn¹, neogotyck¹ architekturê (ile straci³, mo¿na sobie wyobraziæ patrz¹c na przylegaj¹cy doñ neogotycki seminaryjny koció³). Gmach miêdzy innymi zosta³ okrojony o trzecie piêtro, zdecydowanej zmianie uleg³ fronton gmachu: nie ma obecnie
wystaj¹cej partii wielkiego audytorium, zredukowanego do mniejszych rozmiarów,
nie ma strzelistych neogotyckich detali i ornamentacji.
Pisz¹cy te s³owa s³ysza³ wielokrotnie z ust powojennych rektorów, szczególnie ks. rektora Aleksego Wietrzykowskiego: ten dom zosta³ odbudowany wed³ug mo¿liwoci, jakimi wtedy dysponowalimy, archidiecezja czeka³a na
seminarium, ale gdy przyjd¹ lepsze czasy (to wyra¿enie powtarza³ wielokrotnie), a przyjd¹ na pewno, musimy przywróciæ mu wygl¹d pierwotny, bo to
dzie³o arcybiskupa Stablewskiego na to zas³uguje.
Czy te lepsze czasy nadesz³y?
W Poznaniu miêdzy innymi dla wielu zniszczonych przez wojnê lub prowizorycznie (i brzydko) po wojnie odbudowanych domów, te lepsze czasy szczególnie
w ostatnim dziesiêcioleciu nadesz³y. Domy te nabra³y nowego blasku w swej pierwotnej architekturze.
Pisz¹cy te s³owa wyra¿a nadziejê, ¿e obecnie nadszed³ taki czas tak¿e dla
107-letniego gmachu seminarium duchownego, ¿e nast¹pi jego zewnêtrzna, pe³na
neogotyzacja, a zmierzaj¹cym ze ródmiecia w kierunku wyspy tumskiej i katedry uka¿e siê widok kocio³a i gmachu seminaryjnego (obecnie Wydzia³u Teologicznego) w swej dawnej neogotyckiej szacie.
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Ordynariat Arcybiskupi w Poznaniu
i Kancelaria Prymasa Polski
w dwudziestoleciu miêdzywojennym
Bulla cyrkumskrypcyjna papie¿a Piusa VII De salute animarum, z 16 lipca
1821 r., po³¹czy³a uni¹ personaln¹ aeque principaliter archidiecezjê gnienieñsk¹ i diecezjê poznañsk¹ w osobie jednego ordynariusza, jednoczenie podnosz¹c
diecezjê poznañsk¹ do rangi archidiecezji. Z woli pruskiego rz¹du sta³¹ i g³ówn¹
rezydencj¹ arcybiskupa gnienieñskiego i poznañskiego sta³ siê Poznañ1.
Pierwsi arcybiskupi gnienieñscy i poznañscy Tymoteusz Gorzeñski (1821-1825), Teofil Wolicki (1828-1829) i Marcin Dunin (1831-1842), byli wiêc pasterzami dwóch archidiecezji: gnienieñskiej i poznañskiej i wbrew usi³owaniom rz¹du pruskiego chcieli podkreliæ odrêbnoæ administracyjn¹ obu Kocio³ów poprzez
wzmacnianie obydwu konsystorzy, zw³aszcza gnienieñskiego2. Z tego powodu
arcybiskupi nie zorganizowali w³asnego urzêdu administracyjnego. Abp Marcin
Dunin pos³ugiwa³ siê do pomocy w pracach kancelaryjnych jedynie sekretarzem,
który jednoczenie pe³ni³ obowi¹zki kapelana3.
Równoczenie, w miarê up³ywu czasu, wzrasta³a liczba spraw przedk³adanych
ordynariuszowi obydwóch archidiecezji. Zmieni³ siê te¿ zakres dzia³alnoci kancelaryjnej arcybiskupów, zarówno w dziedzinie ¿ycia kocielnego i stosunków kocielno-pañstwowych, jak równie¿ formy prowadzenia akt. St¹d te¿ musia³ powstaæ urz¹d zajmuj¹cy siê sprawami przynale¿nymi dla arcybiskupa. Za czasów
––––––––––––––

J. N o w a c k i, Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. 2, Archidiecezja poznañska w granicach
historycznych i jej ustrój, Poznañ 1964, s. 115, [dalej: DzAP].
2
S. W i l k, Ordynariat Arcybiskupi w Poznaniu, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, t. 31,
1984, s. 126, [dalej: Ordynariat ...].
3
Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri archidioecesis gnesnensis et posnaniensis,
1843 [dalej: Elenchus ...].
1
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abpa Marcina Dunina wprowadzono do kancelarii registraturê, a system ten
udoskonali³ abp Leon Przy³uski (1845-1865), wprowadzaj¹c osobny etat dla kancelarii4. Powsta³y urz¹d arcybiskupa, którego siedzib¹ zosta³ Poznañ nazwano
Kuri¹ Arcybiskupi¹5 (nie nale¿y tego myliæ z Kuri¹ Arcybiskupi¹, w któr¹ przekszta³cono w 1927 r. dawny konsystorz generalny). Kancelariê arcybiskupi¹, wraz
z zespo³em doradców zwano te¿ Biurem Prezydialnym Arcybiskupa lub Ordynariatem Arcybiskupim. Instytucja ta  jako naczelny urz¹d administracyjny arcybiskupa gnienieñskiego i poznañskiego  kszta³towa³a siê przez ca³y XIX w.6
W odró¿nieniu od póniejszej Kurii dalej pos³ugiwaæ siê bêdziemy nazw¹ Ordynariat Arcybiskupi.
W okresie niepodleg³ego pañstwa polskiego Ordynariat Arcybiskupi w Poznaniu funkcjonowa³ do 21 stycznia 1927 r., kiedy to abp August Hlond, zreorganizowa³ strukturê centralnych urzêdów administracyjnych w archidiecezji gnienieñskiej i poznañskiej. Miêdzy innymi zlikwidowa³ dotychczasowy Ordynariat Arcybiskupi w Poznaniu, a w jego miejsce utworzy³ Kancelariê Prymasowsk¹, która
zajmowa³a siê sprawami zwi¹zanymi zarówno z funkcjami arcybiskupa jako ordynariusza dwóch wielkopolskich archidiecezji (przede wszystkim Prymasa Polski, pasterzuj¹cemu ca³emu Kocio³owi polskiemu i polskim emigrantom poza granicami kraju). Ni¿ej omówimy strukturê, sk³ad personalny oraz zakres dzia³alnoci
obydwóch urzêdów administracyjnych arcybiskupów Gniezna i Poznania: Ordynariatu Arcybiskupiego (w latach 1919-1927) oraz Kancelarii Prymasowskiej
(w latach 1927-1939).
I. Ordynariat Arcybiskupi

W omawianym okresie Ordynariat Arcybiskupi sk³ada³ siê z Rady Ordynariatu z której  w 1925 r.  wy³oniono cis³y Ordynariat, Kancelariê, S¹d Administracyjny i osobno kapelana arcybiskupa. Siedzib¹ Ordynariatu by³ pa³ac arcybiskupów poznañskich na Ostrowie Tumskim7.
––––––––––––––
4
Dzieje Poznania i województwa poznañskiego (w granicach z 1974 r.). Informator o materia³ach archiwalnych, t. II, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu. Informator, Poznañ 1975,
s. 370 [dalej: Informator AAP]; S. W i l k, Kancelaria konsystorska w zaborze pruskim na prze³omie XIX i XX wieku, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kocielne, nr 64 (1995), s. 42; S. W i l k,
Ordynariat ..., s. 127 [autor uwa¿a, ¿e powstanie w³asnego urzêdu administracyjnego wprowadzi³
prawdopodobnie dopiero Leon Przy³uski].
5
Schematyzm Kocio³a Rzymsko-Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, opr. Z. A. Czernicki, Kraków 1925 [podaje jako oficjaln¹ nazwê Kuria Arcybiskupia, za Radê nazywa Rad¹ Ordynariatu].
6
Szeroki opis pochodzenia i dzia³alnoci tego urzêdu w XIX w., patrz: S. W i l k, Ordynariat ...,
s. 125-36.
7
Elenchus ... z lat: 1919, 1920, 1922, 1924, 1925, 1926.
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Rada Ordynariatu (Consilium Ordinariatus)

Struktura urzêdu przypomina³a wzory niemieckie. Radê powo³a³ abp Juliusz
Dinder (1886-1890). W 1919 r. w jej sk³ad wchodzi³ arcybiskup (jako prezes),
wiceprezes i czterech radców. W 1922 r. do³¹czy³ do nich asesor. Od tego roku
na sesjach Rady uczestniczy³ tak¿e wikariusz generalny archidiecezji gnienieñskiej. W 1925 r. abp Edmund Dalbor (1915-1926) dokona³ reorganizacji Ordynariatu. Radzie ujêto wszelkie funkcje administracyjne. W ten sposób powsta³ faktyczny urz¹d administracyjny Ordynariatu. Tak wiêc Rada sta³a siê wy³¹cznie cia³em doradczym arcybiskupa. By³o to jedynie formalne usankcjonowaniem tego, co
w praktyce istnia³o ju¿ od kilku lat. Zaistnia³a sytuacja mia³a cis³y zwi¹zek z nowym Kodeksem prawa kanonicznego, który wszed³ w ¿ycie 10 V 1918 r. Opónienie wykonania zaleceñ kodeksowych zwi¹zane by³o z niejasn¹ sytuacj¹ polityczn¹ w Wielkopolsce po zakoñczeniu I wojny wiatowej. Po Powstaniu Wielkopolskim trzeba by³o zaj¹æ siê przede wszystkim odnow¹ ¿ycia kocielnego.
W zwi¹zku z tym rozwinê³a siê dzia³alnoæ Rady, jako organu administracyjnego
i cia³a doradczego arcybiskupa zaanga¿owanego nie tylko w duszpasterstwo
w archidiecezjach gnienieñskiej i poznañskiej, ale jako Prymasa Polski sprawami
ca³ego polskiego Kocio³a8. St¹d abp E. Dalbor przeprowadza³ tylko te zmiany
w strukturach centralnych urzêdów, które uwa¿a³ za konieczne9. Od 1925 r. na
sta³e do Rady do³¹czy³ tak¿e wikariusz generalny archidiecezji gnienieñskiej10.
W 1926 r. Rada Ordynariatu sk³ada³a siê przewodnicz¹cego (abp), wiceprzewodnicz¹cego i piêciu radców. Do cis³ego sk³adu Ordynariatu w³¹czono tak¿e trzech
radców (w tym obsada trzeciego radcy wakowa³a) i przeniesionego z Rady Ordynariatu asesora11. Radcy pe³nili ponadto funkcje w konsystorzu poznañskim,
S¹dzie Arcybiskupim i Seminarium Duchownym (w pewnym zakresie ogranicza³o to dzia³alnoæ administracyjn¹ niektórych z nich). W efekcie, tylko dwóch radców12 by³o rzeczywistymi pracownikami Ordynariatu (pe³ni¹cych funkcje w Ordynariacie w cis³ym znaczeniu i w Radzie). Na podzia³ funkcji w Ordynariacie
mia³ prawdopodobnie du¿y wp³yw bp Stanis³aw £ukomski  wikariusz generalny
poznañski, któremu 20 XI 1922 r. na kongregacji ksiê¿y dziekanów abp E. Dalbor
z powodu czêstych wyjazdów do Warszawy powierzy³ zastêpstwo dla bie¿¹cych
spraw diecezjalnych13.
––––––––––––––

S. W i l k, Ordynariat ..., s. 131.
Np. w 1920-21 r. zorganizowa³ wed³ug nowego Kodeksu w obydwu archidiecezjach s¹dy
arcybiskupie, oddzielaj¹c w³adzê s¹downicz¹ i karan¹ od konsystorzy.
10
Elenchus ..., 1926; S. W i l k, Ordynariat ..., s. 132.
11
Elenchus ..., 1926.
12
Elenchus ..., 1926.
13
Miesiêcznik Kocielny dla Archidiecezji Gnienieñskiej i Poznañskiej [dalej: MK], 1920 r.,
nr 6 i 7, s. 35, Sprawozdanie XXI Zjazdu XX Dziekanów obydwóch archidiecezji gnienieñskiej
i poznañskiej odbytego w Poznaniu dnia 20 i 21 XI 1922 roku w Poznaniu, Poznañ 1922, s. 1.
98
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S¹d Administracyjny (Iudicium Administrativum)

Powsta³ w okresie sede vacante, po mierci abpa Floriana Stablewskiego
(1891-1906). Starania wikariuszy kapitulnych obydwu archidiecezji doprowadzi³y
do powo³ania oddzielnych instytucji dla Poznania i Gniezna. Podstaw¹ prawn¹ by³o
postanowienie Kongregacji Konsystorialnej Maxima cura z 20 VIII 1910 r. S¹dy
by³y niezale¿ne od konsystorzy i tworzy³y osobn¹ sekcjê Ordynariatu (istniej¹
okrelone w¹tpliwoci dotycz¹ce przynale¿noci organizacyjnej S¹dów Administracyjnych). W Elenchach poznañskich s¹d administracyjny by³ zawsze umieszczany przy Ordynariacie za Rad¹ Ordynariatu (wyj¹tkowo w 1922 r. umieszczono go przy konsystorzu przed s¹dem arcybiskupim), w Elenchach gnienieñskich
do 1922 r. umieszczano go za przy konsystorzu, potem przy Ordynariacie14.
Rozpatrywa³y sprawy zastrze¿one dla ordynariusza. Na drodze postêpowania
administracyjnego wyrokowa³y one o usuniêciu z beneficjum proboszcza usuwalnego, kiedy ten nie chcia³ siê zgodziæ na przeniesienie oraz proboszcza nieusuwalnego, gdy wniós³ rekurs przeciw dekretowi amocji. Proces przeciwko w³asnemu beneficjatowi móg³ wdro¿yæ ordynariusz, natomiast wikariusze generalni
tylko na mocy specjalnego, jednorazowego upowa¿nienia ordynariusza15.W rzeczywistoci odnotowano niewiele przypadków, w których ordynariusz zmuszony
by³ wdro¿yæ proces przeciw opornym duchownym16. W archidiecezji poznañskiej
w latach 1915-1923, przeprowadzono 1 proces w 1916 r., a zagro¿ono procesem
w jednym wypadku (w 1920 r.)17. W sk³ad S¹du Administracyjnego  w latach
1919-1926  wchodzili egzaminatorzy, bêd¹cy zarówno egzaminatorami prosynodalnymi, których powo³ano od 7 do 1118, oraz 3 konsultorów19.
Kancelaria (Cancellaria)

Istnia³a od samego pocz¹tku funkcjonowania Ordynariatu, czyli na pewno od
czasów abpa Leona Przy³uskiego20. Pocz¹tkowo personel kancelarii nie by³ liczny. Drukowany wykaz duchowieñstwa z 1848 r. podaje jedn¹ osobê (kancelisty i
registratora arcybiskupa). W 1851 r. w kancelarii pracowa³y ju¿ trzy osoby: se––––––––––––––

Elenchus ..., 1919-1926.
S. W i l k, Ordynariat ..., s. 130. W Elenchach poznañskich s¹d administracyjny by³ zawsze
umieszczany przy Ordynariacie za rad¹ Ordynariatu (wyj¹tkowo w 1922 r. umieszczono go przy
konsystorzu przed s¹dem arcybiskupim).
16
S. W i l k, Ordynariat ..., s. 130; S. W i l k, Archidiecezja gnienieñska w II Rzeczypospolitej,
Lublin 1987, s. 25, [dalej: AG w II RP].
17
Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (dalej: AAP), OA X 444.
18
Schematyzm Kocio³a Rzymsko-Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 1925;
podaje, ¿e wszyscy egzaminatorzy prosynodalni byli egzaminatorami w S¹dzie Administracyjnym.
19
Elenchus ...: 1919, 1920, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926. [1924 r. wakowa³o 1 miejsce konsultora].
20
S. W i l k, Ordynariat ..., s. 127.
14
15
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kretarz i kapelan (w jednej osobie), registrator i kancelista. W 1873 r. etatowymi
pracownikami kancelarii byli registrator i kancelista. Natomiast obowi¹zki jej kierownika pe³ni³ sekretarz bêd¹cy jednoczenie kapelanem arcybiskupa. Za abpa F.
Stablewskiego kierownik kancelarii otrzyma³ stanowisko i godnoæ dyrektora21 lub
te¿ kanclerza ordynariatu22. Wówczas zosta³o oddzielone stanowisko od funkcji
kapelana23. W pierwszych dwóch latach odrodzonego pañstwa polskiego w kancelarii pracowa³ dyrektor i jeden sekretarz24. W 1922 r. liczba sekretarzy zwiêkszy³a siê do dwóch, a w 1926 r. do trzech25. Od 1924 r. sk³ad pracowników
kancelarii powiêkszono o wonego26.
Kapelan (Cepellanus)

Funkcja kapelana istnia³a nieustannie od utworzenia Ordynariatu. Do czasów
abpa F. Stablewskiego by³ nim zawsze sekretarz Kancelarii. W nastêpnych latach
zwykle by³ to kap³an pe³ni¹cy funkcje tak¿e w innych instytucjach diecezjalnych.
W latach 1919-1925 kapelan zarazem by³ obroñc¹ wêz³a ma³¿eñskiego, wyk³adowc¹ w Seminarium Duchownym, egzaminatorem organistowskim oraz cenzorem kocielnym27.
II. Kancelaria Prymasa Polski

Nastêpca abpa Edmunda Dalbora, abp August Hlond, zaraz po objêciu rz¹dów (2 X 1926 r.) zapozna³ siê z obowi¹zkami arcybiskupa gnienieñskiego
i poznañskiego, zarazem Prymasa Polski i opiekuna wychodstwa. Od pocz¹tku
uzna³, ¿e stanowiæ bêd¹ one du¿e utrudnienia w wykonywaniu obowi¹zków ordynariusza dwóch archidiecezji28. Dlatego ju¿ po czterech miesi¹cach arcybiskupiego duszpasterzowania zreorganizowa³ strukturê centralnych urzêdów administracyjnych obydwóch archidiecezji. Dekret reorganizacyjny podpisany zosta³ 21
stycznia 1927 r., a wszed³ w ¿ycie z dniem 31 stycznia 1927 r.29. Jak zaznaczy³
w dekrecie chcia³ osi¹gn¹æ wiêksz¹ jednoæ w wewnêtrznym zarz¹dzie obu Archidiecezji i przez uproszczenie procedury kancelaryjnej umo¿liwiæ szybsze
––––––––––––––

Informator AAP, s. 371.
Elenchus ..., 1901-1906; S. W i l k, Ordynariat ..., s. 129.
23
Informator AAP, s. 370-371.
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Elenchus ..., 1922, 1924, 1925, 1926.
26
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28
S. W i l k, AG w II RP, s. 29; S. W i l k, August Hlond na stolicach arcybiskupich Gniezna
i Poznania, Studia Gnesnensia, t. VII, Gniezno 1982-83, s. 6, [dalej: Hlond na stolicach ...].
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MK, 1927 r., nr 2, s. 9.
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za³atwianie aktów30. Polega³o to na zniesieniu Kurii Arcybiskupiej, czyli Ordynariatu Arcybiskupiego. Jego agendy zosta³y rozdzielone pomiêdzy konsystorze, które odt¹d nazywa³y siê Kuriami Arcybiskupimi. W ten sposób powiêkszono autonomiê Kurii Arcybiskupich w Gnienie i Poznaniu (jako centralnych urzêdów
administracyjnych w archidiecezjach). W efekcie wzros³a rola wikariuszy generalnych stoj¹cych na czele kurii. Dotychczasowy Ordynariat, a zw³aszcza Rada
Ordynariatu i stanowisko jej wiceprzewodnicz¹cego, ogranicza³y w pewnym zakresie ich kompetencje31. Po likwidacji Ordynariatu wszystkie sprawy administracyjne zwi¹zane z zarz¹dem archidiecezjami, z wyj¹tkiem tych zastrze¿onych ordynariuszowi, przejê³y w³aciwe kurie. Na bazie Kancelarii Ordynariatu abp A.
Hlond utworzy³ za Kancelariê Prymasa Polski. W dekrecie o Reorganizacji
Kurji Arcybiskupich podano okrelenie Przyboczna Kancelaria Prymasowska.
Postawienie s³owa Przyboczna przed cudzys³owem wskazuje, ¿e nie nale¿a³o ono
do ustalonej nazwy32. W Elenchusie z 1928 r. zamieszczono ³aciñsk¹ nazwê
Curia aulica Eminentissimi Domini33. W rocznikach 1929-1938 stosuje siê ju¿
nazwê Przyboczna Kancelaria Jego Eminencji Ks. Kardyna³a Prymasa Polski. St¹d J. Nowacki uwa¿a³, ¿e dopiero od 1928 r. u¿ywano potoczn¹ nazwê
Kancelaria Prymasa Polski34.
W kompetencji pozosta³y sprawy, w które by³ zaanga¿owany kardyna³ Hlond,
jako 1) Prymas Polski, 2) arcybiskup gnienieñski i poznañski, 3) opiekun Wychodstwa35. W dekrecie organizacyjnym  z 21 I 1927 r.  Arcybiskup nie okreli³ bli¿ej zadañ Kancelarii, zaznacza³ jedynie, ¿e powinna zadbaæ o sprawy Seminarium Arcybiskupiego w Poznaniu i nadzór nad administracj¹ jego maj¹tkiem, oraz wszystkie sprawy zwi¹zane z wewnêtrznym zarz¹dem obu Archidiecezji36. Dok³adniej zakres dzia³añ Kancelarii okrela³o zarz¹dzenie dotycz¹ce
w³aciwego adresowania korespondencji do centralnych urzêdów administracyjnych. Do Kancelarii Prymasowskiej polecono wiêc kierowaæ sprawy Seminarium
Arcybiskupiego w Poznaniu i jego maj¹tków, sprawy Sekretariatów Generalnych, Misyj Zagranicznych, opieki duszpasterskiej nad emigracj¹, stu––––––––––––––

Tam¿e; Zbiór ustaw Archidiecezyi Gnienieñskiej i Poznañskiej, t. I, zebr. i wyd. S. B r o s s,
Poznañ 1934, s. 124, [dalej: Zbiór ustaw ...].
31
S. W i l k, Hlond na stolicach ..., s. 7; AG w II RP ..., s. 29; S. W i l k, Archidiecezja
gnienieñska pod rz¹dami arcybiskupów: Edmunda Dalbora (1915-1926) i Augusta Hlonda (19261948), [w:] 1000 lat Archidiecezji Gnienieñskiej, Gniezno 2000, s. 385.
32
M. B a n a s z a k, Kardyna³ Prymas August Hlond jako arcybiskup gnienieñski i poznañski w latach 1926-1939, [w:] W s³u¿bie Kocio³a poznañskiego. Ksiêga Pami¹tkowa na 70-lecie
urodzin arcybiskupa metropolity dr. Antoniego Baraniaka, red. L. Bielerzewski, Poznañ 1974,
s. 262 [dalej: Kardyna³ ...].
33
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J. N o w a c k i, DzAP, s. 133; M. B a n a s z a k, Kardyna³ ...., s. 263.
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djów zagranicznych kleru, Unji Apostolskiej, arcybractwa wiecznej adoracji itp.37 Najwyraniej zmiany nie od razu zosta³y przyjête przez kler obu archidiecezji. Po roku arcybiskup musia³ przypominaæ, ¿e Ordynariat Arcybiskupi ju¿
nie istnieje i, ¿e rozró¿niæ trzeba Kancelariê Prymasa Polski od Kurii Arcybiskupiej38. W zarz¹dzeniu zamieszczonym w Zbiorze ustaw zalecono do Kancelarii Prymasowskiej kierowaæ sprawy: Sekretariatów Generalnych, Misji Zagranicznych, opieki duszpasterskiej nad emigracj¹, studiów zagranicznych kleru, Miesiêcznika Kocielnego39.
Pocz¹tkowo nad dzia³alnoci¹ Kancelarii czuwa³ prawdopodobnie sam Prymas. Dopiero 1 XII 1929 r. ustanowi³ osobnego szefa kancelarii (nie myliæ z dyrektorem kancelarii), którym zosta³ kanonik H. Zborowski. Funkcjê tê pe³ni³ a¿ do
wybuchu II wojny wiatowej40. Poszczególnymi sprawami w Kancelarii zajmowali siê odpowiedni referenci (pocz¹tkowo trzech, od 1929 r.  piêciu, natomiast
od 1937  dwóch). Prace kancelaryjne, pod kierunkiem dyrektora Kancelarii,
wykonywali sekretarze (1929 r.  trzech, 1933 r.  jeden, od lipca 1937 r. nie by³o
sekretarzy). Dyrektor Kancelarii, którego od 1930 r. nazywano oficjalnie kierownikiem biura mia³ podobne funkcje do kanclerza w Kurii Arcybiskupiej. Wszystkie zarz¹dzenia kard. Hlonda wychodz¹ce z Kancelarii Prymasowskiej by³y zawsze kontrasygnowane przez dyrektora (kierownika biura) Kancelarii. Natomiast
prywatn¹ korespondencj¹ Prymasa prawdopodobnie zajmowa³ siê kapelan. Od
1 IX 1933 r. kard. Hlond powierzy³ j¹ osobistemu sekretarzowi ks. dr Antoniemu
Baraniakowi SDB41. Swoj¹ siedzibê Kancelaria mia³a w pa³acu arcybiskupim na
Ostrowie Tumskim nr 1 w Poznaniu42.
Zakres kompetencyjny Kancelarii Prymasowskiej ulega³ pewnym zmianom.
Pod koniec 1927 r., po Miêdzynarodowym Akademickim Kongresie Misyjnym
w Poznaniu (28 IX  2 X 1927), utworzono przy kancelarii Biuro Misyjne, przemianowane potem na Sekretariat Misyjny43. W 1928 r. obowi¹zki dyrektora Sekretariatu misyjnego przej¹³ jeden z referentów Kancelarii44.
Do Misyjnego Sekretariatu generalnego nale¿a³o przesy³aæ korespondencje
w sprawach misyjnych i sk³adki cz³onkowskie Papieskiego Dzie³a Rozkrzewiania
––––––––––––––

Zarz¹dzenie abpa A. H l o n d a z 21 I 1927 r.; Co do w³aciwego adresowania, MK, 1927,
nr 2, s. 9.
38
MK, 1928 r., nr 87, s. 35; Zbiór ustaw ..., s. 124.
39
Zbiór ustaw, s. 124.
40
S. W i l k, Hlond na stolicach, s. 8; B a n a s z a k, Kardyna³ ..., s. 246-247.
41
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metropolity poznañskiego (do roku 1972), w: W s³u¿bie Kocio³a poznañskiego. Ksiêga pami¹tkowa na 70-lecie urodzin arcybiskupa metropolity dr. Antoniego Baraniaka, Poznañ 1974, s. 9.
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Zborowski].
37

ORDYNARIAT ARCYBISKUPI W POZNANIU I KANCELARIA PRYMASA POLSKI

271

Wiary, dobrowolne ofiary na misje, nale¿noci za druki itp.45. Dziekanów zobowi¹zano do kierowania do sekretariatu kolekt na misje46.
Prawdopodobnie pod koniec 1927 r. (lub na pocz¹tku 1928 r.) utworzono
Referat prasowy47. W 1927 r. do Kancelarii Prymasowskiej przeniesiono z Ordynariatu Arcybiskupiego w Poznaniu Centralne Biuro Pomocy dla Robotników
w Niemczech. Wykorzystuj¹c istniej¹ce struktury Referatu do spraw opieki
moralnej i spo³ecznej nad Wychodstwem48, w 1929 r. utworzono te¿ Centralê
Polskiego Duszpasterstwa Zagranicznego49. Referat ten prowadzi³ dok³adn¹
ewidencjê emigrantów. Do parafii obu archidiecezji wysy³a³ specjalne formularze,
w których proboszczowie wpisywali wszystkich parafian, którzy wyjechali za granicê50. Dziekani zobowi¹zani byli kierowaæ tam kolekty na polskie duszpasterstwo
zagraniczne (zbierane we Wniebowst¹pienie Pañskie i pierwsz¹ niedzielê padziernika)51. Przy Kancelarii Prymasowskiej istnia³o tak¿e Biuro Metrykalne.
Przeznaczone by³o dla porednictwa w uzyskaniu dokumentów dla wychodców.
Od 1933 r. kard. Hlond zabroni³ za³atwiania spraw metrykalnych nie zwi¹zanych
z emigracj¹ polsk¹52.
Do dnia 31 I 1932 r. w Kancelarii Prymasowskiej funkcjonowa³ Referat
szkolny. Kard. Hlond podobnie, jak jego poprzednicy, przyk³ada³ du¿¹ wagê do
problemów szkó³ i nauki religii53. Ju¿ w 1927 r. wyda³ szereg zarz¹dzeñ w sprawach wizytacji lekcji religii, natomiast od 1 wrzenia, ustanowi³ urz¹d inspektora
duchownego ds. szkolnych na poszczególne powiaty w archidiecezjach. Proboszczów zwolni³ z wizytacji w szko³ach na terenie ich parafii54. W dniu 6 padziernika tego roku og³osi³ Regulamin dla XX. Wizytatorów nauki religii i opublikowa³
schemat sprawozdañ wizytacji. Te ostatnie mia³y byæ przesy³ane co roku w czerw––––––––––––––
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S. W i l k, Episkopat Kocio³a Katolickiego w Polsce w latach 1918-1939, Lublin 1992,
s. 853, [dalej: Episkopat ...]; Z. Z i e l i ñ s k i, Kardyna³ Hlond a duszpasterstwo emigracyjne
[w:] Koció³ w II Rzeczypospolitej, red. Z. Z i e l i ñ s k i, S. W i l k, Lublin 1981, s. 101 [ks. Zieliñski podaje, ¿e Centrala Polskiego Duszpasterstwa Emigracyjnego powo³ana by³a przy Kurii Metropolitalnej]; Cz. K a m i ñ s k i, Duszpasterstwo na emigracji, [w:] Ksiêga Tysi¹clecia katolicyzmu w Polsce, praca zbiorowa, Lublin 1969, s. 642-644 [autor podaje, ¿e jest to zupe³nie odmienna instytucja]; Cz. K a m i ñ s k i, Ksi¹dz Kardyna³ Hlond protektor Wychodstwa Polskiego,
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cu do Kancelarii Prymasowskiej55. Uchyli³ zarz¹dzenie arcybiskupie z 1919 r.
o udzielaniu misji kanonicznej wieckim nauczycielom religii. 8 listopada wyda³ do
tego nowe przepisy56. Na koszty inspekcji szkolnych zarz¹dzi³ kolektê z niedzieli
Szeædziesi¹tnicy57. Po uregulowaniach spraw szkolnych kard. Hlond przekaza³
referat szkolny 31 I 1932 r. z Kancelarii Prymasowskiej do Kurii Arcybiskupich
w Gnienie i Poznaniu58. Odt¹d ka¿da z nich mia³a w³asny referat szkolny. Referenta kurialnego mianowa³ Arcybiskup i ten podpisywa³ wszelkie pisma dotycz¹ce w zakresie szkolnictwa59. Dotychczasowy referent szkolny w Kancelarii Prymasowskiej ks. dr J. Norykiewicz, przeszed³ tym samym do Kurii Poznañskiej,
za w Kurii Gnienieñskiej referentem szkolnym zosta³ ks. M. Kozal, rektor Seminarium Duchownego w Gnienie60.
W miejsce referatu szkolnego w Kancelarii Prymasowskiej, od 1 II 1932 r.,
kard. Hlond ustanowi³ osobny referat dla spraw dotycz¹cych æwiczeñ duchownych pod nazw¹ Sekretariat Rekolekcyjny61. W myl wskazañ encykliki Piusa
XI Mens nostra z 20 XII 1929 r. mia³ on s³u¿yæ uaktywnieniu i wzmo¿eniu ruchu
rekolekcyjnego w archidiecezjach. Zadania sekretariatu Prymas okreli³ w piêciu
punktach, jako: 1) szerzenie idei i ruchu rekolekcji zamkniêtych, 2) poredniczenie
w wyszukiwaniu domów rekolekcyjnych i pozyskiwanie kap³anów do ich prowadzenia, 3) staranie o utworzenie Archidiecezjalnych Domów Rekolekcyjnych,
4) prowadzenie statystyki rekolekcji zamkniêtych w obydwóch archidiecezjach,
5) utrzymywanie ³¹cznoci z ruchem rekolekcyjnym w kraju i zagranic¹62.
W 1929 r. kard. Hlond wprowadzi³ osobne bud¿ety dla ka¿dej jednostki centralnego zarz¹du w archidiecezji. Z dniem 1 stycznia 1930 r. wprowadzi³ osobn¹ Kasê
Kancelarii Prymasowskiej63. Jej zarz¹dc¹ zosta³ Szef Kancelarii (ks. kan. Zborowski). Kasa czerpa³a dochody ze specjalnej dotacji rz¹dowej, miesiêcznej op³aty
wszystkich polskich kurii, diecezjalnych kolekt na duszpasterstwo zagraniczne
i z nadwy¿ek wydzia³u metrykalnego. Jednak, jak wynika z listu bpa Laubitza do
Kancelarii Prymasowskiej z 19 lutego 1938 r., Kancelaria niedostatecznie op³aca³a
przesy³ki pocztowe. Niedop³atê za przychodz¹ce do Gniezna paczki musia³a uiszczaæ tamtejsza Kuria. Sufragan gnienieñski zarzuca³ pracownikom Kancelarii Prymasowskiej nie tyle niedopatrzenie, co  w domyle  dzia³anie zamierzone64.
––––––––––––––
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Kancelaria Prymasowska wydawa³a te¿ pisma urzêdowe dla obydwóch wielkopolskich archidiecezji. Od 1 kwietnia 1928 r. kard. Hlond powierzy³ wydawanie
Miesiêcznika Kocielnego Kancelarii Prymasowskiej65. Nowa redakcja wprowadzi³a niewielkie zmiany dodaj¹c dwa dzia³y Nekrologia i Polecenia wydawnictw66.
Prymas poleci³ obowi¹zkowy abonament Miesiêcznika Kocielnego (w dekrecie
z 29 grudnia 1929 r.)67. W Kancelarii Prymasowskiej zamawiaæ go mia³y wszystkie
urzêdy dekanalne i parafialne, wszyscy kap³ani archidiecezji (za wyj¹tkiem emerytów), nadto wszyscy obcy kap³ani stale przebywaj¹cy w wielkopolskich archidiecezjach oraz domy zakonne i Zgromadzenia, generalne i prowincjalne domy Zakonne Zgromadzeñ ¿eñskich (roczna prenumerata wynosi³a 18 z³, ksiê¿a katecheci zamawiaj¹cy prenumeratê w Kancelarii za Miesiêcznik p³acili 12 z³). W 1934 r.
zmieniono szatê graficzn¹ Miesiêcznika. W tytule opuszczono wyraz dla. Na plecenie kard. Hlonda wprowadzono obok dzia³u urzêdowego czeæ nieurzêdow¹ powiêcon¹ duszpasterstwu i aktualnym sprawom Kocio³a. Odt¹d pismo mia³o dwóch
redaktorów. Jeden odpowiedzialny by³ za dzia³ urzêdowy (ks. W. Staniszewski, kierownik biura Kancelarii Prymasowskiej), drugi za dzia³ nieurzêdowy (ks. Z. Baranowski)68.Od stycznia 1939 r. przesta³ ukazywaæ siê w Miesiêczniku dzia³ nieurzêdowy69, poniewa¿ poznañskiemu rodowisku teologicznemu uda³o siê rozpocz¹æ
wydawanie w³asnego kwartalnika Teologia Praktyczna.
Oprócz Miesiêcznika Kancelaria Prymasowska przejê³a od Konsystorza wydawanie rocznika statystycznego: Elenchus omnium ecclesiarum et universi Venerabilis Cleri Archidioecesium Gnesnensis et Posnaniensis pro Anno Domini ... przejêtego od dawnego Konsystorza. Od 1928 r. Rocznik Archidiecezji
Gnienieñskiej i Poznañskiej wydawano w jêzyku polskim. Rozdzielono wówczas
wydawanie rocznika z rubrycel¹. Z now¹ nazw¹ i uk³adem Rocznik ukaza³ siê
w 1929 r. Po raz pierwszy uwzglêdniono w nim papie¿y i ca³e kolegium kardynalskie. Podano te¿ wykaz miejscowoci nale¿¹cych do poszczególnych parafii. Po
czêci szczegó³owej zamieszczono statystykê archidiecezji70. Od 1932 r. i Rocznik ukazywa³ siê co dwa lata71. Ostatni przedwojenny numer ukaza³ siê w 1938 r.
Roczniki i osobno wydawane Rubrycele rozdzielane by³y na parafie za porednictwem dziekanów, którzy nale¿noci za nie przekazywali bezporednio do Kancelarii Prymasowskiej72.
––––––––––––––
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ECCLESIA. STUDIA Z DZIEJÓW WIELKOPOLSKI
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  WYDZIA£ TEOLOGICZNY
TOM 1, 2003

MARIAN F¥KA

Dzieje okupacyjne Kapitu³y Metropolitalnej w Poznaniu
W ramach wyniszczania narodu polskiego i politycznego oczyszczania
gruntu w latach drugiej wojny wiatowej, hitlerowskie w³adze okupacyjne na
pierwszym miejscu stawia³y likwidacjê polskiej inteligencji i form organizacyjnych Kocio³a katolickiego. Archidiecezja Poznañska znalaz³a siê w ca³oci
w Okrêgu Kraju Warty (Reichsgau Wartheland). Akcja w³adz hitlerowskich
by³a w g³ównej mierze rozrachunkiem za dzia³alnoæ polityczn¹ i spo³eczno-kulturaln¹ oraz za patriotyczn¹ postawê w okresie zaborów i miêdzywojennego
dwudziestolecia.
Poni¿ej przedstawiamy dzieje okupacyjne Kapitu³y Metropolitalnej w Poznaniu, jak zosta³y nakrelone w Protokólarzu tej¿e Kapitu³y za lata 1935-1966 przez
Ks. infu³ata Franciszka Ruciñskiego-Nagórnego, ówczesnego dziekana i pra³ata 
kustosza Kapitu³y.
Ks. Franciszek Ruciñski-Nagórny (1877-1946), po wiêceniach kap³añskich
(1904) by³ wikariuszem przy kociele parafialnym wiêtej Trójcy w Gnienie, od
1906 w Poznaniu przy kociele parafialnym w. Marcina, od 1911 penitencjarz
przy katedrze poznañskiej. W roku 1918 zosta³ proboszczem parafii Najwiêtszego Serca Jezusowego i w. Floriana w Poznaniu, pe³ni³ te¿ funkcjê sêdziego prosynodalnego. W roku 1921 zosta³ przeniesiony do pracy w Konsystorzu Arcybiskupim i Ordynariacie. Od 1930 infu³at kustosz, od 1938 infu³at dziekan Kapitu³y
Katedralnej w Poznaniu.
Tekst poni¿szy zosta³ tu dok³adnie odtworzony z rêkopisu zamieszczonego
w wymienionym Protokolarzu, z zachowaniem starej pisowni i interpunkcji. Dodano te¿ piêæ stron fotokopii z tego rêkopisu: cztery strony rejestruj¹ce szeæ posiedzeñ kapitulnych w przeddzieñ i w pierwszych tygodniach okupacji (jedno z 20
sierpnia 1939 pozosta³e z 13, 17, 18 wrzenia, 2, 30 padziernika 1939) oraz stronê tytu³ow¹ rêkopisu.
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Dawno ju¿ zamierzony plan swój podbicia Europy pod hegemoni¹ niemieck¹ rozpocz¹³ Kanclerz i wódz tzw. III-ciej Rzeszy niemieckiej Adolf Hitler (z nazwiska rodzicielskiego Schickelgruber) wprowadzaæ w czyn atakiem
na Rzeczpospolit¹ Polsk¹. Dnia 1-go wrzenia 1939 r.  w pierwszy pi¹tek
miesi¹ca  o godz. 5-tej wkroczy³y znakomicie uzbrojone i wyposa¿one we
wszelki nowoczesny sprzêt wojenny ( czo³gi pancerne, poci¹gi pancerne,
latawce bombowce i t.p.) armie niemieckie na terytorium polskie w kilku
miejscach jednoczenie. A o tym¿e czasie zawita³y nad Poznaniem pierwsze
nieprzyjacielskie bombowce, zrzucaj¹c na miasto kilkanacie bomb druzgodz¹cych. Wyspa tumska zosta³a szczêliwie zachowana od wrogiego nalotu,
najbli¿sza bowiem bomba pad³a na ulicy Wenecjañskiej, burz¹c fasadê piêtrowej kamienicy. Nast¹pi³o jeszcze kilka dalszych nalotów nieprzyjacielskich, które w miecie poczyni³y szkody.
Ju¿ poprzednio da³ Sztab g³ówny wojsk polskich Ks. Kardyna³owi Prymasowi  Augustowi Hlondowi  znaæ smutn¹ i bolesn¹ wiadomoæ, ¿e ze
wzglêdów strategicznych Wielkopolska nie bêdzie broniona, lecz wydana
bêdzie na okupacjê.
Pierwsze dni wrzenia minê³y w Poznaniu spokojnie, tylko wszelkie w³adze pañstwowe, urzêdy samorz¹dowe i.i. opuszcza³y poszpiesznie miasto, udaj¹c siê na wschód. W nocy na 3-go wrzenia opuci³ pod naciskiem pana
Prezydenta Rzeczpospolitej i Sztabu G³ównego sw¹ rezydencjê Ks. Kardyna³
wraz z Kapelanem Ks. Dr. Boles³awem Filipiakiem i sekretarzem osobistym Ks.
Dr. Antonim Baraniakiem, salezjaninem, zd¹¿aj¹c do Warszawy. J. Eminencja
zabra³ ze sob¹ tylko najkonieczniejsze przybory i akta, mianuj¹c zastêpc¹
swoim z wszelkimi prawami ordynariusza Ks. Biskupa Walentego Dymka, sufragana i wikariusza generalnego Poznañskiego. Wrazie jego mierci lub
uwiêzienia mia³a w³adza ta przejæ na Ks. infu³ata Franciszka RuciñskiegoNagórnego, a dalej dla tych¿e powodów na Ks. Kanonika Franciszka Jedwabskiego. Póniej, ju¿ z Rzymu, dodatkowo jeszcze przekaza³ Eminencja te
w³adze z tymi samymi okreleniami Ks. Kanonikowi Kolegiackiemu Dr. Stefanowi Zwolskiemu oraz Ks. Dr. Kornelemu Wierzbickiemu.
Wojska niemieckie wkroczy³y do Poznania dnia 12 wrzenia, zaprowadzaj¹c rygor wojenny a dla Polaków wrogi  a póniej zala³y miasto i kraj
w³adze niemieckie cywilne, szczególnie os³awiona policja i t. zw. Gestapo
t.j. Geheime Staats Polizei, z icie barbarzyñsk¹ wciek³oci¹ i brutalnoci¹
znêcaj¹c siê nad ludnoci¹ polsk¹ i katolick¹.
Wybuch wojny zasta³ Kapitu³ê Metropolitaln¹ Poznañsk¹ w pe³nym sk³adzie, a mianowicie byli nastêpuj¹cy cz³onkowie:
1. Ks. Walenty Dymek, biskup Madyteñski i wikariusz generalny  prepozyt,
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2. Ks. Franciszek Ksawery Ruciñski-Nagórny, pra³at  infu³at  dziekan,
radca Kurii Arcybiskupiej,
3. Ks. Józef Pr¹dzyñski, pra³at  infu³at  kustosz, pra³at domowy J. w.,
4. Ks. Kanonik Dr. Albert Steuer,
5. Ks. Kanonik Dr. Józef Paech, prokurator Kapitu³y,
6. Ks. Kanonik Henryk Zborowski, szef Kancelarii Prymasa, penitencjarz
wiêkszy,
7. Ks. Kanonik Edward Hrabia ORourke, by³y biskup w Rydze, póniej
bp. tyt. kaneñski, bp. tyt. pergameñski, ostatnio bp. ordynariusz Gdañski,
8. Ks. Kanonik Kamierz Szreybrowski, proboszcz parafii archikatedralnej,
9. Ks. Kanonik Dr. Nikodem Mêdlewski, tajny szambelan J. w., referent
Kurii Arcybiskupiej, Kaznodzieja Kapitulny,
10. Ks. Kanonik Franciszek Salezy Jedwabski, notariusz Kurii Arcybiskupiej. Kanonikami Honorowymi byli:
1. Ks. Stanis³aw Janasik, Dr. prawa kan., Pra³at domowy J. w., Audytor
Trybuna³u w. Roty Rzymskiej, Rektor Kocio³a w. Stanis³awa w Rzymie,
2. Ks. Jan Piotrowicz, radca duch., proboszcz w Skalmierzycach,
3. Ks. Kazimierz Kar³owski, Dr. w. teol., Oficja³ Metrop. S¹du Duch.,
Prof. Sem. Duch.
4. Ks. Szambelan Stanis³aw Hutten-Czapski, Dr. w. teol.,
5. Ks. Radca Narcyz Putz, proboszcz w. Wojciecha w Poznaniu,
6. Ks. Dziekan Ludwik Rochalski, proboszcz w M¹cznikach.
Kler archikatedralny sk³ada³ siê z nastêpuj¹cych Kap³anów:
I. Penitencjarzy i kaznodziejów:
1. Ks. Kamierz Schmelzer, notariusz Metrop. S¹du Duch.,
2. Ks. Gerard Mizgalski, kustosz Archiwum i Muzeum archidiecezjalnego, preceator archikatedralny,
II. Kolegium wikariuszów:
1. Ks. Wac³aw Stefaniak, Magister prawa wieck., wicedziekan,
2. Ks. Marian Magnuszewski, Kapelan Ks. Bpa, sekretarz Kurii Arcyb.,
3. Ks. Czes³aw Pawlaczyk, wicekustosz archikat.
4. Ks. Wac³aw Walkowiak.
Dyrektorem chóru by³ Ks. Wac³aw Gieburowski, dr. fil. i muzykologii,
szamb. J. w., Kan. kon. Kapitu³y Katedr. Prenestyneñskiej, Prof. Zw. Sem.
Duch., Docent Uniwersytetu Poznañskiego.
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Organist¹ Kocio³a Metropolitalnego by³ Józef Pawlak.
Nieobecnym z cz³onków Kapitu³y z powodu wyjazdu by³ jedynie Ks. Bp.
ORourke.
Tej¿e samej nocy co Ks. Kardyna³  Prymas opuci³ tak¿e Poznañ Ks.
Kan. Mêdlewski, przestrze¿ony, ¿e okupacyjne w³adze niemieckie skaza³yby
go niezw³ocznie na mieræ. Chorymi byli podówczas Ks. Kustosz Pr¹dzyñski
(w domu) oraz Ks. Kan. Szreybrowski w Sanatorium SS. El¿bietanek w Poznaniu.
Pod wzglêdem narodowociowym byli wszyscy Polakami za wyj¹tkiem
dwóch Niemców: Ks. Steuera i Ks. Paecha.
Nasta³y dla Kapitu³y Metropolitalnej, Kocio³a Katolickiego i duchowieñstwa polskiego dni ciê¿kiego przeladowania pe³ne niepewnoci i obaw
o przysz³oæ Kocio³a. Tymczasem opuszczaj¹ce terytorium wojska polskie
wysadzi³y w powietrze mosty: Chwaliszewski, Chrobrego, ródecki, mosty
kolejowe nad Wart¹, Kana³em tumskim, Cybin¹. Poci¹gnê³o to za sob¹ wielkie straty w wybitych szybach w poszczególnych Kuriach oraz w Kociele
metropolitalnym. Szkody te zd¹¿y³a Kapitu³a choæ prowizorycznie natychmiast naprawiæ.
Niebawem wojska niemieckie okupowa³y Poznañ (12.9) i ca³¹ Wielkopolskê, w³¹czaj¹c j¹ oraz inne terytoria Rzeczypospolitej pod nazw¹ Warthegau jako integraln¹ czêæ do Rzeszy niemieckiej.
Smutnym objawem niesolidarnoci Kap³añskiej by³ fakt, ¿e dwóch cz³onków Kapitu³y Niemców, a mianowicie Ks. Steuer i Ks. Paech, wywiesili na
domach swych chor¹gwie Rzeszy niemieckiej ze swastyk¹ hitlerowsk¹. Ks.
Paech t³umaczy³ siê, ¿e uczyni³ to pod naciskiem, a Ks. Steuer zwleka³ pewien czas z wywieszeniem chor¹gwi. Ks. Kan. Paech posun¹³ sw¹ nielojalnoæ wobec Kapitu³y, Kocio³a i spo³eczeñstwa polskiego, wród którego
wyrós³ i ¿y³ w dobrobycie i spokoju do tego stopnia, i¿ odprawiaj¹c w Kociele OO. Franciszkanów, objêtych ju¿ przez zakonników Niemców prowincji Bawarskiej dziêkczynne nabo¿eñstwo niemieckie z racji wkroczenia
wojsk niemieckich do Poznania, da³ upust swym wrogim uczuciom do Polaków, gdy w przemowie swej uroczystociowej »dziêkowa³ Bogu za uwolnienie Niemców oraz Kraju tego z pod ucisku i przeladowania polskiego«!
Tymczasem nadci¹gnê³y i w³adze cywilne niemieckie, a szczególnie os³awiona Tajna Policja Pañstwowa (Geheime Staatspolizei) i poczê³y wydawaæ
drakoñskie rozporz¹dzenia, krêpuj¹ce coraz bardziej ¿ycie polskie i religijne Katolickie  oraz rozpoczynaj¹c przeladowanie duchowieñstwa i wiernych. Przecie¿ dziesi¹tki tysiêcy Polaków w ci¹gu kilku miesiêcy  pozbawiaj¹c ich wszelkiego mienia  wywieziono b¹d to na zag³adê do obozów
koncentracyjnych b¹d to na ³askê losu do Generalnego Gubernatorstwa.
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Wywo¿enia te odbywa³y siê w nocy  nieraz wród straszliwego mrozu. Zabierano ca³e rodziny, dzieci, niemowlêta i starców z których setki ca³e
w drodze pomar³y.
Dnia 3 padziernika 1939 r. zosta³ Ostrów tumski obstawiony przez policjê o godz. 5tej a jednoczenie wkroczy³a do Kuryj Kapitalnych i domów
duchowieñstwa archikatedralnego policja (G.S.P.), by przeprowadziæ rewizjê rzekomo w poszukiwaniu broni i nielegalnych przedmiotów. W trakcie odbywania tej¿e rewizji odbywa³y siê przes³uchy przez naczelników policji poszczególnych cz³onków Kapitu³y, duchowieñstwa archikatedralnego oraz
personelu wieckiego, zamieszkuj¹cego pa³ac prymasowski i inne budynki
Ostrowia Tumskiego. G³ównym przedmiotem poszukiwañ by³y tajne akta
prymasowskie, istniej¹ce li tylko w bujnej fantazji przedstawicieli policyjnego pañstwa niemieckiego. Rezultatem tych rewizyj (poza kradzie¿¹ ró¿nych przedmiotów u poszczególnych Ksiê¿y) by³o uwiêzienie Ks. Kanonika
Zborowskiego, szefa Kancelarii Prymasowskiej, Ks. penit. Schmelzera, Ks.
wik. Magnuszewskiego i Ks. wiceoficja³a Dr. Edmunda Nowickiego, których
te¿ natychmiast skierowano do wiêzienia przy ulicy M³yñskiej.
Nabo¿eñstwa w Kociele metropolitalnym odbywa³y siê nadal, lecz coraz
to nowe nakazywano ograniczenia. W wigiliê Uroczystoci Wszystkich wiêtych (31. X. 1939) zawezwano do prezydium policji w³adzê duchown¹ na
konferencjê. Ks. Bp. Dymek wydelegowa³ w swoim zastêpstwie Ks. infu³ata
Ruciñskiego-Nagórnego i Ks. Msgr. Dr. Teodora Taczaka, proboszcza Kocio³a w. Marcina w Poznaniu. Na tej¿e konferencji obwieszczono zakaz
piewania po kocio³ach pieni patriotycznych, oraz surowe ograniczenie
publicznych nabo¿eñstw kocielnych ogólnie a w szczególnoci nabo¿eñstw
¿a³obnych w dniu Wszystkich wiêtych i w Dniu Zadusznym. Zarz¹dzenia te
wydano 31. X w po³udnie, a mia³o obowi¹zywaæ od godz. 6-ej rano uroczystoci Wszystkich wiêtych.
Zamkniêci w wiêzieniu Kap³ani przebywali tam¿e nadal bez jakichkolwiek przes³uchów ze strony w³adz okupacyjnych oraz widoków zwolnienia.
Dnia 7 listopada 1939 zosta³ uwiêziony i przewieziony do wiêzienia na warowni Nr VII. Ks. Kanonik Kamierz Szreybrowski. Pocz¹tkowo rnog³a rodzina
przekazywaæ mu bieliznê i ¿ywnoæ. Atoli  wed³ug póniejszych stwierdzeñ
cz³onków jego rodziny  ju¿ 8 stycznia 1940 r. zakoñczy³ tam¿e swe ¿ycie mierci¹ gwa³town¹. Jakkolwiek w³adze policyjne twierdzi³y, ¿e zmar³ wskutek choroby i s³aboci, gdy¿ »takiego surowego ¿ycia« starsza i schorowana osoba nie
jest w stanie wytrzymaæ, to twierdzili wspó³wiêzieni, i¿ zmar³ mierci¹ mêczeñsk¹
katowany i przeladowany za wiarê i polskoæ  ostatecznie rozstrzelany.
Na dzieñ 9 listopada 1939 zawezwa³o Gestapo ca³y szereg kap³anów
miasta Poznania  a mianowicie Ksiê¿y Dr. Stanis³awa Brossa  Tadeusza
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Ga³dyñskiego  Dr. Walerego Adamskiego  Dr. Edwarda Koz³owskiego 
Franciszka Ruciñskiego-Nagórnego  Stefana Janiaka  Romana Mieliñskiego  Franciszka Marlewskiego  Kamierza Michalskiego  Jana Czerniaka  Jana Krajewskiego  Józefa Jasiñskiego  Dr. Teodora Taczaka 
Stanis³awa Matuszczaka  Stefana Kaczorowskiego  Dr. Jana Kiciñskiego
 Dr. Witolda Klimkiewicza  Ludwika Walkowiaka  Dr. Seweryna Kowalskiego  Czes³awa Heyduckiego  Antoniego Banaszaka i innych  do
»Domu ¯o³nierza« przy ul. Ratajczaka, gdzie mia³o swoj¹ g³ówn¹ kwaterê,
i wywieziono ich, do³¹czaj¹c po drodze jeszcze uwiêzionych w wiêzieniu
i we warowni G³ówieñskiej: Ksiê¿y Zborowskiego, Edmunda Nowickiego, Paw³a Steinmetza, Wac³awa Gieburowskiego, do Klasztoru Ksiê¿y Rodziny Marii
w Kamierzu Biskupim, w diecezji W³oc³awskiej, gdzie ich internowano pod
nadzorem tamtejszej policji niemieckiej. Trzech z wymienionych  a mianowicie Ksiê¿y Steinmetza, Marlewskiego i Krajewskiego odtransportowano dalej
jako zak³adników do wiêzienia w miecie Koninie, z tym, ¿e, o ile zajd¹
w Klasztorze Kamierskim jakiekolwiek przekroczenia lub ucieczka, owi zak³adnicy natychmiast zostan¹ rozstrzelani. Los internowanych by³ w Kamierzu znony, musieli za utrzymanie op³acaæ zarz¹dowi zakonnemu, by³a mo¿noæ odprawiania mszy w. pocz¹tkowo dla ka¿dego co 6-ty tydzieñ, póniej
codziennie. W maju 1940 wiêkszoæ zosta³a wywieziona przez Poznañ do obozów koncentracyjnych w Dachau, Mathausen i in. Kilku starszych (ponad 60
lat) dosta³a zezwolenie udania siê do Generalnego Gubernatorstwa.
Dalszym czynem w³adz okupacyjnych w Poznaniu by³o internowanie Ks.
biskupa Dymka w jego mieszkaniu, a które póniej zosta³o mu zabrane 
a on sam przesiedlony na wikariat przy Kociele Matki Boskiej Bolesnej na
£azarzu  oraz ca³kowita konfiskata nieruchomego i ruchomego maj¹tku
Kapitu³y Metropolitarnej jak wogóle ca³ego maj¹tku kocielnego w obu
archidiecezjach a tak¿e w ca³ym t. zw. Warthegau.  Domy mieszkalne za
wyj¹tkiem dwóch Kuryj, zamieszka³ych przez Niemców Kanoników, zosta³y
przekazane na w³asnoæ  zdaje siê  gminy miasta Poznania.
Germanizacja i przeladowanie Kocio³a Katolickiego postêpowa³a
szybko naprzód. Przysz³o do zamkniêcia Kocio³a metropolitalnego i Kocio³a N. Marii P. in Summo, jako i wszystkich innych Kocio³ów Poznañskich
za wyj¹tkiem Kocio³a w. Wojciecha i M. Bosk. Bolesnej na £azarzu oraz
Kocio³a OO. Franciszkanów oddanego niemieckim zakonnikom prowincji
Bawarskiej. Wszelka w³asnoæ Kocio³a metropolitarnego w szatach liturgicznych, aparatach, sprzêcie kocielnym  a tak¿e w³asnoæ prywatna, która tam¿e dla bezpieczeñstwa umieszczona zosta³a  zosta³a przez Niemców
zrabowana. Losowi temu uleg³a te¿ historyczna porcelana pa³acu arcybiskupiego (talerze z herbami biskupstw, ziem i województw Rzeczypospolitej Polskiej).
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Archiwum Kapitulne dawne, umieszczone w Archiwum Archidiecezjalnym
przy ul. Lubrañskiego l, zosta³o po zlikwidowaniu tego¿ przez w³adze niemieckie w koñcu wrzenia 1940 r. przewiezione do gmachu Archiwum Pañstwowego w Poznaniu (Góra Przemys³awa 1) i by³o tam pod okiem dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego Ks. prof. Dr. Józefa Nowackiego. Ocala³o
ono z wyj¹tkiem dawnych planów i map oraz czêci lunych papierów, które
sp³onê³y w podpalonym przez wychodz¹cych Niemców z gmachu na Górze
Przemys³awa. Dyplomy pergaminowe i 3 kopiarze dokumentów wywieli
Niemcy poprzednio do kopalni soli Grosleben (za Magdeburgiem), dawne
rêkopisy i akta do kocio³ów parafialnych w Ceradzu Koæ. i Bytyniu. Rewindykacja ich jest w toku, uzale¿niona g³ównie od rodków lokomocji.
Wobec zrabowania ca³ego maj¹tku kapitulnego, spalenia Katedry oraz
braku duchowieñstwa archikatedralnego usta³y z natury rzeczy wszelkie
kapitulne chórowe nabo¿eñstwa, aniwersarze i duchowe obligi legatowe
i fundacyjne.  Ostatnie wyp³aty, jakie wykona³ prokurator Ks. Paech, które da³o siê stwierdziæ, dla cz³onków Kapitu³y by³y za marzec 1940 r. Zamiast
pensji: bp. Dymek 21,26; Ks. Pr¹dzyñski 121,26; Ks. Jedwabski 121,26;
oraz reszta z dzier¿awy z Brodów/Podlesia na dniu l-go marca 1940 r.: bp.
Dymek, Ruciñski, Pr¹dzyñski, Steuer, Paech, Zborowski, Jedwabski  ka¿dy
po 191,06 RM. Odt¹d  o ile mo¿na wywnioskowaæ z niekompletnych i tylko
czêciowo zachowanych akt  poborów i wyp³at maj¹tku kapitulnego cz³onkowie Kapitu³y nie pobierali.
Los poszczególnych cz³onków Kapitu³y Metropolitalnej by³ nastêpuj¹cy:
1. Ks. bp. Dymek zarz¹dza³ nadal archidiecezj¹ Poznañsk¹ w myl pisma Kardyna³a  Prymasa z dnia 3 wrzenia 1939 r., pocz¹tkowo nad ca³¹
archidiecezj¹. Z chwil¹ utworzenia administracji apostolskiej (osobowej) dla
Niemców  katolików w t. zw. Warthegau, tylko nad katolikami  Polakami
archidiecezji. W styczniu 1943 zosta³ usuniêty ze swego mieszkania i przesiedlony na mieszkanie w wikariacie przy Kociele Matki Boskiej Bolesnej
w Poznaniu. Pierwotnie by³ internowany w swym mieszkaniu, póniej zyska³
mo¿noæ swobodnego poruszania siê. Ca³y czas okupacji niemieckiej przetrwa³ Ks. biskup mê¿nie i bohatersko wród najprzykrzejszych warunków
pracy szarpi¹cej nerwy  nie rokuj¹cej pomylniejszych rezultatów na przysz³oæ.  Nawiasem dodaje siê, ¿e administratorem apostolskim dla Niemców
 katolików dla ca³ego t. zw. Warthegau  a wiêc terytorium personalnego 
zosta³ mianowany pocz¹tkowo Ks. Kan. Dr. Józef Paech, po jego rezygnacji
spowodowanej chorob¹ franciszkanin O. Breitinger, który pe³ni³ ten urz¹d
a¿ do swej ucieczki przed wojskami rosyjskimi w styczniu 1945 r.
2. Ks. infu³at Franciszek Ruciñski-Nagórny wywieziony na dniu 9 listopada 1939 do Kamierza Biskupiego, przebywa³ tam¿e internowany a¿ do
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9 lipca 1940 poczem uzyskawszy od landrata w Koninie urlop zdrowotny do
szpitala Sióstr S³u¿ebniczek w Pleszewie, przebywa³ tam¿e do 12 lutego 1941
r. Pobyt w Klasztorze Kamierskim, gdzie internowano czterdziestu kilku kap³anów, w tym dominikanów i franciszkanów poznañskich, by³ znony. Nadzór wykonywali z jednej strony rektor tamtejszego Zgromadzenia Misjonarzy od w. Rodziny (Congregatio Missionariorum a S. Familia)  oraz miejscowa policja niemiecka. Ponadto przybywali od czasu do czasu gestapowcy, przywo¿¹c pocztê i paczki. Internowani kap³ani p³acili Zgromadzeniu
za swe utrzymanie. Na ogó³ panowa³a w obrêbie zak³adu zupe³na swoboda.
Pozwolono nawet po pewnym czasie na odbywanie przechadzek do lasu. Na
pocz¹tku roku 1940 poleci³o Gestapo zg³aszaæ siê do Generalnego Gubernatorstwa  a w kwietniu czy maju wywieziono wiêkszoæ (poni¿ej 60 lat)
do Poznania do wiêzienia a póniej do Dachau.  Ks. Ruciñski po podpisaniu w Pleszewie deklaracji o dobrowolnym przesiedleniu siê /:dass er freiwillig auswandere/ uda³ siê do tak zwanego Gubernatorstwa Generalnego, gdzie osiad³ przy Klasztorze SS. Urszulanek w Rokicinach (Powiat Nowotarski) a po usuniêciu tych¿e przez w³adze niemieckie z Klasztoru opodal
w Chabówce, sprawuj¹c nadal czynnoci duszpasterskie dla SS. Urszulanek, które w Rokicinach pozosta³y. Dnia 28 sierpnia 1944 zamianowa³ go
Ksi¹¿ê metropolita Sapieha pismem 3933/44 wobec nieobecnoci miejscowego proboszcza Ks. Józefa Poloñskiego wikariuszem substytatem Kocio³a parafialnego w Rabie Wy¿nej (dekanatu Nowotarskiego), który to urz¹d spe³nia³ do po³owy grudnia tego¿ roku. W Chabówce przebywa³ Ks. R. do dnia
12 marca 1945  a dnia 18 marca tego¿ roku powróci³ do Poznania, by
obj¹æ zajmowane przed wojn¹ stanowisko dziekana Kapitu³y.
3. Ks. infu³at Józef Pr¹dzyñski przebywa³ jako chory w swej Kurii, póniej usuniêto go z mieszkania s³u¿bowego na probostwo w. Rocha, sk¹d
przez Gestapo wywieziony zosta³ 3 maja 1941 r. do obozu koncentracyjnego w Dachau w Bawarii. Tam¿e jako wzorowy Kap³an  mêczennik zakoñczy³ swe ¿ycie 27 czerwca 1942 r. (w sobotê o godz. 16 1/2). Cia³o jego
zosta³o w barbarzyñski sposób wed³ug praktyki zwyrodnia³ych hitlerowców
spalone.
4. Ks. Kanonik Dr. Albert Steuer pozosta³ w czasie ca³ej niemieckiej
okupacji na miejscu. Odda³ du¿o pos³ug duchownych Polakom skazywanym
na mieræ przez okupacyjne s¹dy niemieckie. Krótko przed zdobyciem Poznania przez wojska rosyjskie uszed³ z Poznania jako Niemiec  na rozkaz
odnonych w³adz partyjnych niemieckich.
5. Ks. Kanonik Dr. Józef Paech, afiszuj¹cy podpadaj¹co swoj¹ narodowoæ niemieck¹, zosta³ mianowany administratorem apostolskim dla katolików niemieckiej narodowoci w t. zw. Warthegau, póniej atoli z³o¿y³ ten
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urz¹d dla s³abego zdrowia. Zmar³ na parali¿ dnia 8 grudnia 1943 r., pochowany w miecie pochodzenia w Pszczewie.
6. Ks. Kanonik Henryk Zborowski, uwiêziony w Poznaniu dnia
3.10.1939 jako szef Kancelarii Prymasa Polski, przewieziony 9.11.1939 do
Kamierza Biskupiego i tam¿e internowany, przeniós³ siê ze wzglêdu na chorobê za zezwoleniem landrata w Koninie do Sanatorium SS. El¿bietanek
w Poznaniu, sk¹d pod naciskiem w³adz policyjnych niemieckich po wyzdrowieniu uda³ siê do Warszawy, gdzie znalaz³ przytu³ek u rezyduj¹cego tam¿e
 tak¿e wygnañca  biskupa Katowickiego, Ks. Stanis³awa Adamskiego, Powróci³ do Poznania na dniu 4 marca 1945 r.  Od 26 marca tego¿ roku przebywa przejciowo na kapelanii SS. Urszulanek w Pokrzywnie, gdy jego
Kuria czêciowo zajêta przez ¿o³nierzy rosyjskich.
7. Ks. Kanonika, biskupa Edward[a] hr. ORourke zaskoczy³a wojna na
wywczasach wakacyjnych. Z Polski uda³ siê drog¹ okrê¿n¹ przez Królewiec,
Berlin do Rzymu. Tam¿e osiad³ przy jakim Klasztorze mêskim. Zmar³ tam¿e
27 czerwca 1943 r.
8. Ks. Kanonik Kamierz Szreybrowski  jak siê ju¿ wy¿ej zaprotokó³owa³o  zakoñczy³ mierci¹ mêczeñsk¹ swe bogobojne ¿ycie w warowni VII
w Poznaniu dnia 8 stycznia 1940 r.
9. Ks. Kanonik Dr. Nikodem Mêdlewski uszed³ przed gro¿¹cym przeladowaniem niemieckim dnia 3 wrzenia 1939 r. i uda³ siê drog¹ okrê¿n¹ do
Londynu, gdzie ca³y czas wojny  jak dochodzi³y pog³oski  przebywa³.
O ostatecznym losie jego w chwili pisania niniejszego protokó³u nic bli¿szego nie wiadomo.
10. Ks. Kanonik Franciszek Jedwabski do 5 padziernika 1941 r. by³
praw¹ rêk¹ i pomoc¹ Ks. Biskupowi oraz proboszczem parafii archikatedralnej. W dniu tym zosta³ wraz z reszt¹ ksiê¿y z archidiecezji wywieziony do
obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie do chwili pisania niniejszego
protokó³u przebywa.
Los kanoników honorowych jest nastêpuj¹cy:
1. Ks. Dr. Stanis³aw Janasik, pra³at domowy, audytor Trybuna³u w. Roty
Rzymskiej i rektor Kocio³a w. Stanis³awa w Rzymie, zdo³a³ pomimo wojny powróciæ na swe stanowisko do Rzymu. Dnia 6 grudnia 1942 r. zmar³ tam¿e na
udar serca. Po odprawionych uroczycie eksekwjach w Kociele w. Stanis³awa przez Ks. bkpa ORourke pochowany zosta³ w Rzymie na Campo Santo.
2. Ks. Jan Piotrowicz, proboszcz Skalmierzycki, przeby³ czas okupacji
tam¿e, eksmitowany atoli z probostwa.
3. Ks. oficja³ Dr. Kamierz Kar³owski przeby³ czas okupacji w Guberna-
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torstwie Generalnym. Powróci³ do Poznania i jest nadal czynny jako oficja³
Metropolitalnego S¹du Duchownego.
4. Ks. Dr. Stanis³aw Hutten-Czapski przeby³ czas okupacji w Modrzu
wraz z bratem swym Józefem, w³acicielem tego¿ maj¹tku, który  jak wszyscy inni  pozbawiony zosta³ przez w³adze okupacyjne w³asnoci swojej.
Przebywa tam nadal jako rezydent.
5. Ks. Narcyz Putz, proboszcz w. Wojciecha w Poznaniu, wywieziony do
Dachau, odznacza³ siê tam¿e niebywa³ym mêstwem, krzepi¹c na duchu konfratrów i innych wspó³internowanych wiêniów. Dokona³ mêczeñskiego ¿ywota na dniu 15 grudnia 1942 r.
6. Ks. dziekan Rochalski, proboszcz w M¹cznikach, zabrany przez Gestapo dnia 5 padziernika 1941 r. wraz z ca³¹ nieomal reszt¹ duchowieñstwa, przebywa³ przez dni kilka w warowni VII, gdzie zosta³ nieludzko skatowany. Przewieziony po tym na leczenie do sanatorium w. El¿biety w Poznaniu, tam¿e po kilku dniach ducha wyzion¹³.
Los duchowieñstwa archikatedralnego by³ nastêpuj¹cy:
Po rewizji Gestapo dnia 3 padziernika (od 4 rano do 13-ej), podczas
której gestapowcy wykryli na poddaszu wikariatu kilka naboi myliwskich,
pozosta³ych z czasów Ks. Kamierskiego, oraz transparentów, u¿ywanych
w pochodach ku czci Chrystusa Króla. Znieli je na dó³ jako materia³ obci¹¿aj¹cy, przez Komendanta atoli odrzucony. Zabrano podówczas Ks. Schmelzera
i Ks. Magnuszewskiego do wiêzienia jako odpowiedzialnych: pierwszego za
akta S¹du Duchownego drugiego za akta i kasê Kurii Arcybiskupiej. Przy koñcu padziernika tego¿ roku (1939) zmuszono ksiê¿y wikariuszów do opuszczenia wikariatu. Pozbawionych dachu nad g³ow¹: Ks. Stefaniaka przygarn¹³ Ks.
Kan. Jedwabski, a ksiê¿y Pawlaczyka i Walkowiaka Ks. Kan. Szreybrowski.
Wikariat opuszczono dnia 31 padziernika.  We wtorek, dnia 7 listopada 1939
oko³o godziny 18-ej Gestapo zabra³o Ks. Kan. Szreybrowskiego z domu.
W mieszkaniu jego pozostali nadal jeszcze na pewien czas obaj ksiê¿a wikariusze.
W rodê 8 listopada 1939 o godz. 22 wywieziono ksiê¿y Pawlaczyka i Walkowiaka do obozu na G³ównej  a stamt¹d l grudnia do Generalnego Gubernatorstwa do Ostrówca wiêtokrzyskiego w diecezji Sandomierskiej. Ks. Walkowiaka
po kilku tygodniach pobytu w Ostrówcu skierowa³a Kuria Biskupia Sandomierska do parafii Szewna pod Ostrowcem jako rezydenta, a po 2 latach przeznaczy³a na wikariusza w parafii Lasocin, powiat Opatów. Na tym stanowisku przetrwa³
do lutego 1945 r., w którym to miesi¹cu wróci³ do Poznania i niebawem obj¹³ administracjê parafii w Obornikach.
Ks. Czes³aw Pawlaczyk, skierowany po przybyciu do Ostrówca przez
miejscowy komitet dla wysiedlonych do Opatowa, przeby³ tam miesi¹c u Ks.
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dziekana, Kanonika Cielakowskiego. Przekazany stamt¹d do pomocy
w parafii przez Ks. prob. Stanis³awa Zbrojê, spêdzi³ z nim jako goæ  rezydent 2 lata w parafii Modliborzyce (pow. Opatów), a po przeniesieniu Ks.
prob. Zbroi do Po³añca jeden rok w Po³añcu (pow. Sandomierz). Przez dwa
ostatnie lata wojny mieszka³ u rodziny swojej w Milanówku pod Warszaw¹,
pomagaj¹c miejscowym ksiê¿om w pracy duszpasterskiej i szkolnictwie,
a prócz tego od sierpnia 1944 r. zatrudniony by³ jako kapelan szpitalny. Pod
koniec lutego 1945 powróci³ do Poznania i pe³ni³ do koñca marca funkcje
wikariusza parafii archikatedralnej. Z dniem 1-go kwietnia obj¹³ urz¹d administratora tej¿e parafii.
Ks. Schmelzer z wiêzienia na M³yñskiej przewieziony zosta³ 9 listopada
1939 z innymi ksiê¿mi do Kamierza Biskupiego i tam internowany. Zwolniony stamt¹d wskutek choroby nerwów, przebywa³ czas jaki w Poznaniu 
póniej na rozkaz Gestapo wyjecha³ do Generalnego Gubernatorstwa.
D³u¿szy czas przebywa³ w Warszawie, a póniej w Skierniewicach. W pierwszej po³owie marca 1945 powróci³ do Poznania i z polecenia W³adzy duchownej obj¹³ administracjê parafii Rydzyna pod Lesznem.
Ks. Magnuszewski z wiêzienia na M³yñskiej po przez internowanie
w Kamierzu wywieziony zosta³ do Dachau, gdzie dot¹d przebywa.
Ten sam los spotka³ ksiê¿y Mizgalskiego i Stefaniaka  aresztowanych
w r. 1940  i wywiezionych ostatecznie równie¿ do Dachau.
Ks. Dr. Wac³aw Gieburowski wywieziony do Kamierza Biskupiego, póniej zwolniony do Poznania, gdzie pe³ni³ czynnoci duszpasterskie, ostatecznie wydalony do Generalnego Gubernatorstwa przeniós³ siê do Warszawy,
gdzie po trzykrotnej operacji zmar³ dnia ...........
Organista Józef Pawlak wywieziony zosta³ równie¿ do Dachau.
Ca³y obszar Ostrowia Tumskiego  zajêty na cele i mieszkania ró¿nej kategorii policij niemieckich  przetrwa³ materialnie ca³y czas okupacji niezniszczony  poza doszczêtnym obrabowaniu kocio³ów, pa³acu arcybiskupiego, kuryj i domów kapitulnych przez Niemców z wszelkiego mienia. Zamkniête kocio³y zosta³y przez barbarzyñskich najedzców niemieckich sprofanowane i zbeszczeszczone. W Katedrze obrabowanej tak¿e z piêciu bronzowych p³yt Vischerowskich (biskupa Ariela Górki, kanonika Bernarda Lubrañskiego, wojewody £ukasza Górki, biskupa Andrzeja Opaliñskiego
i kanonika Grodzickiego) urz¹dzono sk³ad armat i innego sprzêtu wojennego, przeró¿nych mebli grabowanych po pa³acach, eksponatów pozwo¿onych
z przeró¿nych pa³aców, kocio³ów i muzeów  podobnie post¹piono
z Kocio³em Panny Marii in Summo oraz w. Ma³gorzaty. W tym ostatnim zdeponowano ca³e stosy (powy¿ej okien) ksi¹¿ek pozabieranych z przeró¿nych
bibliotek prywatnych, uniwersyteckich i. tp.
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Tragicznym i sta³y siê ostatnie dni pobytu Niemców w Poznaniu. Gdy
miasto zdobyte zosta³o przez Rosjan ju¿ po lewym brzegu Warty, bronili siê
Niemcy jeszcze na prawym brzegu, szczególnie na Ostrowiu tumskim. St¹d
ponios³y ciê¿kie uszkodzenia kocio³y i gmachy Ostrowia tumskiego. Koció³
Metropolitalny zosta³ w przeddzieñ kapitulacji t.j. w czwartek 15 lutego
o godz. 16,45 przez Niemców pociskami zapalaj¹cymi podpalony. Sp³onê³y
wszystkie piêæ wie¿, ca³a nawa g³ówna, wszystkie sklepienia tak nawy g³ównej jako te¿ kaplic. O³tarz g³ówny ocala³, spalone natomiast zosta³y stale
chórowe, chórki w prezbiterium, jedne i drugie organy, ca³e wnêtrza wie¿
z wszystkimi dzwonami uleg³y równie¿ po¿arowi. Zachowa³y siê prawie nieuszkodzone kaplice boczne (szczególnie z³ota) i pomniki. Nawet groby arcybiskupie w podziemiach Kaplicy Szo³drskich zosta³y przez barbarzyñców
niemieckich naruszone. Rozbito p³ytê kamienn¹, kryj¹c¹ wejcie; otwierano
trumny tak¿e bpa Andrzeja Szo³drskiego, stoj¹c¹ w Kaplicy samej.
W splondrowanych i rozbitych zakrystiach le¿a³y ca³e olbrzymie stosy puzder pró¿nych od kielichów mszalnych i monstrancyj. Wszelkie tak bogate paramenty kocielne zosta³y rozkradzione  skarbiec równie¿ spl¹drowany.
Na ogó³ wszelkie zabudowania duchowne wyspy s³u¿y³y za lokale s³u¿bowe i koszary dla ró¿nych gatunkowo policji niemieckiej.
Pa³ac arcybiskupi ograbiony i uszkodzony pociskami, podobnie gmach
Kurii Arcybiskupiej.
Kuria nr. 3 (prepozytura) jest bardzo uszkodzona pociskami armatnimi.
Dach w wiêkszej czêci zrujnowany. ciana piêtra mocno uszkodzona przez
pociski  wyrwy du¿e w dwóch miejscach.
Kuria nr. 4 i 5 zachowane bez wiêkszych uszkodzeñ.
Domy nr. 5a i 6 bardzo zrujnowane, dachy ca³kowicie strzaskane, niezdatne do zamieszkania.
Dom nr. 9 (historyczna i zabytkowa psa³teria) uszkodzony i zburzony
mo¿e najwiêcej  mianowicie strona zachodnia. Istnieje atoli mo¿liwoæ uratowania go od ostatecznej zag³ady.
Kuria nr. 10 bardzo mocno uszkodzona  mianowicie strzaskany ca³y
dach.
Kuria nr. 11 (dziekania) równie¿ mocno uszkodzona, mianowicie dach,
ciany i okno pietra i parteru oraz klatka schodowa pociskami armatnimi.
Kuria nr. 13 uszkodzony szczególnie dach i sufity.
Kuria nr. 14 bardzo uszkodzona, gdy pociski armatnie uderzy³y w³anie
w cianê pomiêdzy parterem a piêtrem.
Remizy kapitalne i kuria nr. 11 i 15/16 mocno uszkodzone.
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Kuria nr. 15/16 i 17 uszkodzone niebardzo i zdatne do zamieszkania 
naturalnie po remoncie.
Kuria nr. 18 (Kustodia) uszkodzona  ale prowizorycznie naprawiona
przez 4 Urz¹d Skarbowy, któremu dla jego urzêdowania przekazano ubikacje parterowe.
Wikariat przy ul. Lubrañskiego 2 bardzo uszkodzony, budynek gospodarczy ca³kowicie spalony.
Organistówka (Lubrañskiego 5) i dom dyrektora chóru (Lubrañskiego
6) uszkodzone znacznie.
Dom przy ul. Lubrañskiego 7 bardzo mocno uszkodzony.
Co nie zniszczy³a wojna i dzia³ania pocisków armatnich, to w dalszym
ci¹gu niszczyli ¿o³nierze rosyjscy, ³ami¹c i demoluj¹c wszystko co wpad³o
w ich rêce  szczególnie darli i niszczyli wszelkie napotkane ksi¹¿ki. Niestety i ludnoæ miejscowa polska pl¹drowa³a, niszczy³a i okrada³a opuszczone
domy, w³amuj¹c siê do wnêtrza pomimo zamkniêcia przemoc¹.
Tak przedstawia siê smutno stan budowlany kocio³ów i gmachów Kapitu³y Metropolitalnej  straszliwy obraz zdziczenia wojennego  demonicznej
nienawici Niemców  obraz rzekomej kultury XX-go wieku bez Boga i Jego
przykazañ. Z pewnoci¹ przez przesz³o dziewiêæ wieków istnienia Katedry
i Kapitu³y nie dozna³y one takiego spustoszenia  jak tego dokonanego rêk¹
zdzicza³ego ¿o³nierza niemieckiego.  Co ca³e wieki skrzêtnej i kulturalnej
pracy mozolnie budowa³y, to leg³o w gruzach zburzone zdziczeniem kultury XX-go wieku.  W Bogu, który Stwórc¹ i Panem wszechwiata, nadzieja,
¿e to co wroga i barbarzyñska rêka germañska i rosyjska zburzy³a i zniszczy³a  odbuduje mrówcza i celowa  a zbo¿na praca Kocio³a i jego s³ug.
Jakkolwiek po¿oga wojenna jeszcze nie zagas³a, ¿ycie religijne i s³u¿ba Bo¿a
rozpoczê³a siê i na Ostrowiu Tumskim z Wielkim Czwartkiem (29 marca 1945 r.)
narazie nabo¿eñstwami parafialnymi w Kociele Panny Marii in Summo.
Gdy atoli Koció³ Metropolitalny czêciowo w gruzach i spalony, gdy
Kapitu³a Metropolitalna w rozproszeniu (na Ostrowiu Tumskim przebywa tylko jeden  ni¿ej podpisany)  pozbawiona wszelkiego maj¹tku, nie ma na
razie widoków i mo¿liwoci, by wskrzesiæ nabo¿eñstwa chórowe katedralne,
Msze konwentualne, aniwersarze i. tp. Trzeba bêdzie z tym poczekaæ a¿ do
czasów, gdy materialnie i finansowo podniesiona zostanie Kapitu³a Metropolitalna do przedwojennego stanu.
Poznañ, dnia l kwietnia 1945 r.

Ks. infu³at Franciszek Ruciñski-Nagórny
sekretarz Kapitu³y
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Posnaniensia Bibliographica Selecta

Alicja Szulc: KLASZTORY FRANCISZKAÑSKIE W REDNIOWIECZNEJ WIELKOPOLSCE. Poznañ 2001, ss. 159 + 4 ilustracje
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydzia³ Teologiczny. Studia i Materia³y, t. 38).
Ostatnie lata przynios³y w polskiej
historiografii mediewistycznej ogromn¹
wprost liczbê prac dedykowanych
dziejom poszczególnych zakonów.
Przyrost literatury przedmiotu oraz liczba powiêconych temu zagadnieniu,
zorganizowanych w krótkim odstêpie
czasu, konferencji s¹ doprawdy imponuj¹ce. Zawi¹zuj¹ siê nawet specjalistyczne zespo³y badawcze, prowadz¹ce interdyscyplinarne studia nad wybranymi wspólnotami.
Ten po¿yteczny niew¹tpliwie rozwój
badañ nad histori¹ ¿ycia zakonnego
w redniowiecznej Polsce charakteryzuje jednak od pewnego czasu doæ
niepokoj¹ca dysproporcja. Znakomita
wiêkszoæ ukazuj¹cych siê prac powiêcona jest bowiem dziejom wspólnot mniszych i kanonickich1. Znacznie
––––––––––––––
1
Zob. M. D e r w i c h, Monastycyzm benedyktyñski w redniowiecznej Europie i Polsce. Wybrane problemy, Wroc³aw 1998; A.
P o b ó g - L e n a r t o w i c z, Kanonicy regularni na l¹sku. ¯ycie konwentów w l¹skich

mniej natomiast pisano do niedawna
o zakonach mendykanckich2. Po okresie wielkiego postêpu nad odtwarzaniem ich miejsca w ¿yciu religijnym
redniowiecznego spo³eczeñstwa, jaki
dokona³ siê w latach 50-tych, 60-tych
oraz 70-tych ubieg³ego stulecia ostatnie
lata zaznaczy³y siê w literaturze monastycznej wyranym os³abieniem zainteresowañ t¹ problematyk¹.
Z tym wiêkszym wiêc uznaniem
nale¿y powitaæ ukazuj¹ce siê od niedawna w obiegu naukowym pozycje,
które do znakomitych tradycji badañ
nad tymi wspólnotami nawi¹zuj¹ i podejmuj¹ nowe, w starszej historiografii
ledwie sygnalizowane problemy. Do takich nowych i wa¿nych publikacji,
wzbogacaj¹cych nasz¹ wiedzê o ró¿nych aspektach ¿ycia redniowiecznych ordines nale¿¹ opublikowane

––––––––––––––

klasztorach kanoników regularnych w redniowieczu, Opole 1999; M. S t a r n a w s k a,
Miêdzy Jerozolim¹ a £ukowem. Zakony krzy¿owe na ziemiach polskich w redniowieczu,
Warszawa 1999; Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 1-2, pod red. A. M. Wyrwy,
J. Strzelczyka i K. Kaczmarka, Poznañ 1999;
D. K a r c z e w s k i, Dzieje klasztoru norbertanek w Strzelnie do pocz¹tku XVI wieku, Inowroc³aw 2001.
2
Ostatnio T. M. T r a j d o s, U zarania
karmelitów w Polsce, Warszawa 1993; D. A.
D e k a ñ s k i, Pocz¹tki zakonu dominikanów
prowincji polsko-czeskiej. Pokolenie w. Jacka w zakonie, Gdañsk 1999.
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ostatnio rozprawy powiêcone historii
polskich franciszkanów. Prace te dotycz¹ tych klasztorów Braci Mniejszych
(zarówno konwentualnych jak i obserwantów), które w okresie wieków
rednich za³o¿ono w obrêbie dzielnicy
l¹skiej oraz w Wielkopolsce 3. W sposób szczególny cieszy podjêcie tematyki zwi¹zanej z histori¹ franciszkanów
wielkopolskich. Konwenty l¹skie,
choæby z racji ich liczby i pierwszeñstwa w stosunku do innych domów tej
regu³y, w orbicie zainteresowania historyków znajduj¹ siê od wielu lat, a wysi³ek i dorobek polskich historyków
w odtwarzaniu ich dawnej historii
w znakomity sposób dope³niaj¹ studia
przeprowadzone przez autorów niemieckich. Klasztory wielkopolskie tak licznych (rodzimych i obcych) opracowañ
nie posiadaj¹. Z tym wiêkszym wiêc zainteresowaniem nale¿y powitaæ próbê
––––––––––––––

O l¹skich franciszkanach ostatnio G.
W ¹ s, Rola rad miejskich w reformie zakonu
franciszkañskiego na l¹sku i £u¿ycach w XV
i XVI wieku na przyk³adzie Zgorzelca, [w:]
Klasztor w miecie redniowiecznym i nowo¿ytnym, pod red. M. Derwicha i A. PobógLenartowicz, Wroc³aw  Opole 2000, s. 503520; eadem, Klasztory franciszkañskie w miastach l¹skich i górno³u¿yckich XIII-XVI wieku, Wroc³aw 2000; K. K a c z m a r e k, Spo³eczeñstwo redniowiecznego miasta wobec
franciszkanów. Przyk³ad Zgorzelca, [w:]
Klasztor w miecie, s. 521-532. O bernardynach zob. M. M a c i s z e w s k a, Klasztor
bernardyñski w spo³eczeñstwie polskim w latach 1453-1530, [w:] Klasztor w spo³eczeñstwie redniowiecznym i nowo¿ytnym, pod red.
M. Derwicha i A. Pobóg- Lenartowicz, Wroc³aw  Opole 1996, s. 143-153; A. B a r t o s z e w i c z, Klasztory bernardyñskie na ziemiach polskich w wietle ksi¹g miejskich z XV
i pierwszej po³owy XVI wieku, [w:] Klasztor
w miecie, s. 559-579.
3

owietlenia ich redniowiecznych dziejów podjêt¹ ostatnio przez Alicjê Szulc.
Autorka objê³a obserwacj¹ redniowieczne, mêskie fundacje Braci Mniejszych konwentualnych na terenie Wielkopolski w okresie poprzedzaj¹cym
formalne wydzielenie siê z rodziny
franciszkañskiej domów obserwanckich i uformowanie ich w now¹
wspólnotê zakonn¹; czêæ swej rozprawy A. Szulc powiêci³a te¿ na przybli¿enie dziejów istniej¹cego w redniowiecznym Gnienie konwentu klarysek. Zakres chronologiczny pracy obejmuje wiêc  generalnie rzecz bior¹c 
przedzia³ czasu od XIII do pocz¹tku
XVI stulecia.
Celem, który zamierza³a zrealizowaæ
Autorka by³o przybli¿enie wszystkich
sfer ¿ycia i funkcjonowania wielkopolskich klasztorów Braci Mniejszych
i pokazanie rodzaju oraz skali kontaktów utrzymywanych przez te konwenty z zamieszkiwanym przez nie rodowiskiem redniowiecznych miast. Tak
zakrelony program badañ wywar³ zasadniczy wp³yw na konstrukcjê, podstawê ród³ow¹ oraz za³o¿enia metodyczne omawianej pracy. Opublikowana przez Alicjê Szulc rozprawa sk³ada
siê ze wstêpu, czterech rozdzia³ów, zakoñczenia, bibliografii, wykazu skrótów oraz streszczenia w jêzyku angielskim. Ze wzglêdu na zawartoæ poszczególnych czêci pracy mo¿na j¹
podzieliæ na dwie, wyranie siê od siebie odró¿niaj¹ce, czêci. W pierwszej,
obejmuj¹cej trzy wstêpne rozdzia³y rozprawy, Autorka skupi³a swoj¹ uwagê
na redniowiecznej historii piêciu mêskich klasztorów franciszkanów konwentualnych: w Kaliszu, Gnienie, remie, Pyzdrach oraz Obornikach.
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W drugiej natomiast, ograniczonej do
rozdzia³u czwartego, A. Szulc zajê³a
siê dziejami rezyduj¹cego w Gnienie
¿eñskiego konwentu klarysek, w sposób szczególny za kultem zwi¹zanej
z t¹ fundacj¹ b³ogos³awionej Jolanty
(Jolenty).
Na kolejnych stronach swojej pracy
Autorka przedstawi³a: rozwój ruchu
franciszkañskiego na ziemiach polskich
w okresie wieków rednich, wielkopolskie fundacje tego zakonu oraz zwi¹zki
braci z dworem ksi¹¿êcym (Rozdzia³
I); topograficzne usytuowanie klasztorów franciszkañskich w miastach wielkopolskich oraz religijne, gospodarcze
i spo³eczne zwi¹zki braci z ich mieszkañcami (Rozdzia³ II); ¿ycie wewnêtrzne konwentów franciszkañskich  ustrój klasztorów, wykszta³cenie i kulturê umys³ow¹ braci oraz
ich ¿ycie codzienne i architekturê zamieszkiwanych przez nich obiektów
(Rozdzia³ III), a tak¿e (ju¿ bez podzia³u
na podrozdzia³y) redniowieczn¹ historiê klarysek gnienieñskich i ich b³ogos³awionej patronki (Rozdzia³ IV).
Skromna podstawa ród³owa, jak¹
dysponuje dzisiaj historyk klasztorów
franciszkañskich w redniowiecznej
Wielkopolsce i równie nieliczne powiêcone im opracowania zosta³y
przez Autorkê zebrane z wielk¹ starannoci¹. Podkrelamy w sposób szczególny fakt, i¿ przedstawiaj¹c dzieje Braci Mniejszych na terenie redniowiecznej Wielkopolski Alicja Szulc siêgnê³a
do wielu niepublikowanych dot¹d materia³ów, wychodz¹c tym samym poza
powielany zwykle przez historyków
zasób róde³ franciszkañskich zestawiony w niezast¹pionej do dzisiaj syntezie pióra ks. Kamila Kantaka. Niewie-
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le te¿ pozycji mo¿na dodaæ do zebranej
przez ni¹ literatury przedmiotu. Zreszt¹
sztuczne pomna¿anie bibliografii w sytuacji, gdy brakuj¹ce w niej prace i tak
nie zmieniaj¹ zasadniczo danego przez
Autorkê obrazu analizowanego problemu nie ma wiêkszego sensu.
Analiza niewielu w sumie zapisów,
jakie pozostawili po sobie bracia i ich
wspó³czeni oraz odwo³ania do obfitej
literatury przedmiotu pozwoli³y Autorce na wyci¹gniêcie nastêpuj¹cych
wniosków co do genezy, rozwoju
i znaczenia franciszkanizmu na terenie
dzielnicy wielkopolskiej w XIII  pocz¹tków XVI wieku. Okaza³o siê, i¿
promotorami zakonu na tym terenie
byli przedstawiciele panuj¹cej dynastii,
a dok³adniej rzecz bior¹c ksi¹¿ê Boles³aw Pobo¿ny oraz jego ma³¿onka Jolanta (Jolenta). Oni to w³anie, kieruj¹c
siê motywami czysto religijnymi (ksiê¿na), a tak¿e maj¹c na wzglêdzie korzyci ekonomiczno-spo³eczne (ksi¹¿ê),
mieli franciszkanów do Wielkopolski
sprowadziæ i zainstalowaæ ich w lokowanych wie¿o na prawie niemieckim
miastach. W miastach ów powsta³y
nale¿¹ce do franciszkanów kompleksy
kocielno-klasztorne. Ich lokalizacja
(choæ uwzglêdniaj¹ca lokalne warunki
topograficzne) charakteryzowa³a siê
pewn¹ prawid³owoci¹  bracia osiadali
zwykle z dala od istniej¹cego ju¿ kocio³a parafialnego, najczêciej przy
murach miejskich, a wznoszone przez
nich i rozbudowywane sukcesywnie
za³o¿enia klasztorne w³¹czano do systemu obronnego osady. Takie ulokowanie klasztoru mia³o z kolei wywrzeæ
znacz¹cy wp³yw na zasiêg oddzia³ywania franciszkanów w rodowisku spo³ecznym, do którego kierowali swoje
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przes³anie. Wed³ug Autorki klientela
kocio³ów franciszkañskich mia³a siê
rekrutowaæ g³ównie z najbli¿szych s¹siadów konwentu  ludzi nale¿¹cych
do ubo¿szych i spo³ecznie upoledzonych warstw miejskiej spo³ecznoci.
Mimo podejmowanych zabiegów franciszkanom nie mia³o siê natomiast powieæ przyci¹gniêcie do ich wi¹tyñ
miejskiego patrycjatu, który w ¿yciu
religijnym i materialnej ofiarnoci mia³
konsekwentnie dochowywaæ wiernoci
miejskiej parafii. Daremnoæ tych zabiegów by³a tym bardziej uderzaj¹ca,
¿e oferta religijna Braci Mniejszych by³a
w porównaniu ze zwyczajami kleru
wieckiego bardzo atrakcyjna. Liturgia
i dzia³alnoæ paraliturgiczna, kaznodziejstwo, nowatorskie formy udzielania sakramentu pokuty, mo¿liwoæ pochówku w obrêbie kocio³a i na cmentarzu klasztornym, udzia³ w pielêgnowanej przez braci zbiorowej memorii za
¿yj¹cych i zmar³ych dobrodziejów
klasztoru i ich rodziny, przywileje odpustowe i wy³¹czenie braci spod w³adzy miejscowej hierarchii kocielnej
(wa¿ne w sytuacji sporów toczonych
przez ksi¹¿¹t z biskupami)  to tylko
najwa¿niejsze z arsena³u rodków wykorzystywanych przez franciszkanów
dla kszta³towanie ¿ycia religijnego
zwi¹zanych z nimi ludzi. Wa¿nym
czynnikiem integruj¹cym zakonników
ze rodowiskiem miejskim mia³a byæ
tak¿e dzia³alnoæ ekonomiczna konwentu. Klasztory, pocz¹tkowo ubogie,
mia³y siê z biegiem lat przeistoczyæ
w rodzaj zbiorowego inwestora 
pozyskuj¹c liczne datki, a z czasem
równie¿ i sta³e ród³a dochodów mia³y
one inwestowaæ posiadane nadwy¿ki
kapita³u, staj¹c siê tym samym wa¿-

nym uczestnikiem systemu miejskiej gospodarki. Zawi¹zanie wszechstronnych
jak widaæ wiêzów miêdzy spo³ecznoci¹
klasztorn¹ i miastem u³atwia³o z pewnoci¹ lokalne (miejskie) pochodzenie
wiêkszoci braci tworz¹cych konwenty
franciszkañskie. Konwenty te zorganizowane by³y w demokratyczne wspólnoty kierowane przez przeora, podlegaj¹cego zwierzchnim w³adzom prowincji
i zakonu. We w³asnym zakresie musia³y
one dbaæ o dop³yw nowych kandydatów do ¿ycia zakonnego i ich edukacjê.
Ta ostatnia odbywa³a siê w prowadzonych przez zakon szko³ach ró¿nego
typu i stopnia (konwentualnych, partykularnych i wy¿szych), jak i w drodze
samokszta³cenia opartego o zasoby
miejscowej biblioteki.
Zupe³nie inaczej natomiast mia³y byæ
zorganizowane klasztory ¿eñskie 
konwent gnienieñskich klarysek (podobnie jak inne domy nale¿¹ce do tak
zwanego drugiego zakonu franciszkanów czy dominikanów) przez ca³e
redniowiecze pozosta³ wspólnot¹ typowo feudaln¹. Od pocz¹tku swego
istnienia posiada³ on (w przeciwieñstwie do domów mêskich) sta³e uposa¿enie pomna¿ane z czasem przez  na
przyk³ad  zapisy testamentowe i legaty wstêpuj¹cych doñ sióstr, rekrutuj¹cych siê czêsto (inaczej ni¿ w domach
mêskich) z warstwy szlacheckiej.
Obraz ¿ycia wielkopolskich franciszkanów jaki otrzymujemy czytaj¹c
rozprawê Alicji Szulc nie odbiega wiêc
w gruncie rzeczy od tego, co wiemy
o organizacji, zapleczu spo³ecznym i roli konwentów Braci Mniejszych ulokowanych w innych dzielnicach, choæ
niew¹tpliwie znany nam redniowieczny fragment ich dziejów na ziemiach
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polskich uzupe³nia. Jest to uzupe³nienie
wa¿ne, gdy¿ dotyczy konwentów s³abo dot¹d znanych, mniejszych znacznie
od wielkich klasztorów fundowanych
na l¹sku i w Ma³opolsce, le¿¹cych
w gruncie rzeczy gdzie na peryferiach
czesko-polskiej prowincji zakonu.
Jeli dodamy jeszcze, ¿e wskazane
wy¿ej walory pracy podnosi prezentowana przez Autorkê precyzja wypowiedzi i przystêpny dla czytelnika, pozbawiony niepotrzebnej egzaltacji jêzyk,
to stwierdzenie, i¿ rozprawa Alicji
Szulc jest wa¿nym i bardzo po¿ytecznym uzupe³nieniem dotychczasowej historiografii franciszkañskiej z pewnoci¹ nie bêdzie przesadzone.
Nie oznacza to naturalnie, ze omawiana praca (jak ka¿da inna zreszt¹)
pozbawiona jest usterek. Przystêpuj¹c
do realizacji tak ambitnego programu
Autorka mia³a wiadomoæ stoj¹cych
przed ni¹ trudnoci. Maj¹ one zreszt¹
wymiar uniwersalny w tym sensie, ¿e
boryka siê z nimi ka¿dy historyk badaj¹cy funkcjonowanie specyficznego
przecie¿ organizmu jakim by³ klasztor
mendykancki w obrêbie przestrzeni
redniowiecznego miasta. Rozpoznanie
³¹cz¹cych je wiêzów wymaga bowiem
doskona³ej znajomoci obu tych rodowisk  klasztoru i miasta. Próbuj¹c
odtworzyæ ich wzajemne relacje musimy wiêc z jednej strony skrupulatnie
zbieraæ wszystkie (czasami bardzo
u³omne) lady dzia³alnoci, jakie we
wspó³czesnych ród³ach pozostawili po
sobie  na przyk³ad  Bracia Kaznodzieje lub Bracia Mniejsi, z drugiej za
rozpoznaæ socjotopografiê rodowiska
do którego zakonnicy kierowali sw¹
duchow¹ pos³ugê i od którego uzale¿niali swój materialny byt. W przypadku
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klasztorów franciszkañskich redniowiecznej Wielkopolski zadanie to jest
o tyle trudne, ¿e zakonnicy pozostawili po sobie nadzwyczaj skromn¹ dokumentacjê ród³ow¹, a dzieje i przestrzeñ spo³eczna przynajmniej czêci
orodków miejskich, w których ich
konwenty dzia³a³y zosta³y dot¹d opracowane w stopniu wysoce niezadowalaj¹cym. W takie za sytuacji
szczególnego znaczenia nabieraj¹ analogie  wszystko to co wiemy o funkcjonowaniu klasztorów franciszkañskich w innych dzielnicach i miastach,
a nawet  szerzej  wszystko to co
wiadomo nam o kontaktach, jakie
utrzymywa³y z tym rodowiskiem
wszystkie inne klasztory mendykanckie, zw³aszcza za najlepiej pod tym
wzglêdem rozpoznani dominikanie.
W obliczu luk istniej¹cych w zachowanych ród³ach takie analogie mog¹
w znacz¹cy sposób uzupe³niæ nasz¹
wiedzê o redniowiecznych dziejach
wielkopolskich franciszkanów.
wiadoma tego A. Szulc czêsto stosuje metodê porównawcz¹ i uzupe³nia
prowadzon¹ przez siebie analizê róde³
franciszkañskich wynikami badañ autorów, badaj¹cych miejskie dzieje innych zakonów, zw³aszcza za ustaleniami Jacka Wiesio³owskiego w odniesieniu do wielkopolskich klasztorów
Braci Kaznodziejów. Rozumiej¹c potrzebê, a nawet koniecznoæ pos³ugiwania siê takimi analogiami zwracamy
jednak uwagê na fakt, i¿ przyjête i silnie wyeksponowane przez sam¹ Autorkê kryteria metodyczne, w oparciu
o które konstruowa³a swoj¹ rozprawê
winny byæ stosowane konsekwentnie
w obrêbie ca³ej pracy. Tymczasem czêste pos³ugiwanie siê przez Ni¹ metod¹
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porównawcz¹ odnieæ mo¿na wy³¹cznie do tej (obszerniejszej zreszt¹) czêci rozprawy, która jest powiêcona
klasztorom mêskim; nie widaæ jej natomiast zupe³nie w rozdziale IV, który
zosta³ dedykowany klaryskom gnienieñskim i ich b³ogos³awionej patronce.
Sytuacja taka jest zreszt¹ do pewnego
stopnia zrozumia³a, gdy¿ nie mia³oby
oczywicie wiêkszego sensu wyjanianie niektórych aspektów ¿ycia sióstr
przy pomocy analogii wyjêtych
z klasztorów franciszkanów czy dominikanów, do których Autorka odwo³uje
siê zwykle przy okazji rozwa¿añ powiêconych mêskim konwentom Braci
Mniejszych. Z drugiej jednak strony
warto zauwa¿yæ, i¿ klasztory klarysek
maj¹ w literaturze polskiej obfit¹ literaturê, prawda, ¿e zorientowan¹ w wiêkszoci na ich ma³opolskie i l¹skie konwenty. Skoro wiêc Autorka wyjaniaj¹c niektóre aspekty ¿ycia wielkopolskich franciszkanów, odwo³ywa³a siê
wielokrotnie (i s³usznie) do analogii pochodz¹cych z innych (zwykle l¹skich)
domów tego zakonu, a nawet do przyk³adu dominikañskiego, to nie widzimy
powodu, by podejmuj¹c podobne problemy w odniesieniu do gnienieñskich
klarysek równie¿ nie posi³kowaæ siê
znanymi od wielu lat ustaleniami dotycz¹cymi dziejów sióstr na l¹sku, czy
w Ma³opolsce4.
Zaniechanie takiego zabiegu sprawia
za, ¿e omawiana praca rozpada siê na
dwie zupe³nie ró¿ne czêci metodycz––––––––––––––
4
Literaturê na ten temat zebra³a ostatnio
P. G ¹ s i o r o w s k a, redniowieczne klaryski
w polskiej historiografii, [w:] Polska i jej s¹siedzi w pónym redniowieczu, pod red. K.
O¿oga i S. Szczura, Kraków 2000, s. 363-393.

ne, a w konsekwencji tak¿e dwie odstaj¹ce od siebie czêci merytoryczne.
W pierwszej, dotycz¹cej klasztorów
mêskich, Autorka skrzêtnie zebra³a
i podda³a analizie dostêpne jej ród³a,
a tam gdzie napotka³a ich milczenie
wype³ni³a je przez odwo³anie siê do
obfitej literatury przedmiotu. W drugiej,
maj¹c do dyspozycji równie nieliczne
zapisy, metody porównawczej ju¿ nie
zastosowa³a, co oczywicie umniejszy³o w znacz¹cy sposób katalog podjêtych i rozwi¹zanych w odniesieniu do
klarysek problemów badawczych. Ich
sp³aszczenie widaæ choæby w spisie
treci, gdzie partie powiêcone braciom
s¹ bardzo rozbudowane, podczas gdy
problemy zwi¹zane z dziejami klarysek
zosta³y w gruncie rzeczy ograniczone
do zdania bêd¹cego jednoczenie tytu³em rozdzia³u. Wydaje siê wrêcz, ¿e
gdyby omawiana praca pozbawiona
by³a ostatniego rozdzia³u, to rozprawa
Alicji Szulc, choæ ubo¿sza o kilkanacie stron, odznacza³aby siê wiêksz¹
zwartoci¹ metodyczn¹ i nie prowadzi³a w konsekwencji do niepotrzebnych
chyba dysproporcji w rozplanowaniu
przedstawianej problematyki.
Nasze w¹tpliwoci budzi te¿ wiadoma rezygnacja Autorki z podjêcia
problemu ¿ycia wewnêtrznego wielkopolskich franciszkanów. Pozostaje
ona bowiem w sprzecznoci z wczeniejsz¹ zapowiedzi¹, w której zobowi¹za³a siê Ona do analizy wszystkich
sfer ¿ycia braci. Zdumiewa zw³aszcza
argumentacja Autorki, która odst¹pi³a
od pierwotnego zamierzenia, uznaj¹c,
¿e wskazany wy¿ej temat nie podlega
os¹dowi przez historyków wieckich.
Samo stwierdzenie, i¿ osobisty stan
historyka odtwarzaj¹cego i próbuj¹cego
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zrozumieæ mechanizmy funkcjonowania dawnych (tak¿e klasztornych) spo³ecznoci zamyka przed nim okrelone
pola badawcze uznajemy zreszt¹ za
mocno dyskusyjne. Franciszkanie s¹
nawet w naszym przekonaniu t¹
wspólnot¹ zakonn¹, która ze wzglêdu
na zachowan¹ podstawê ród³ow¹
i oparte o ni¹ opracowania jest bardzo
wdziêcznym obiektem takich badañ.
Wielka w tej sytuacji szkoda, ¿e Alicja
Szulc staraj¹c siê (z dobrym przecie¿
skutkiem) daæ w miarê pe³ny obraz ich
¿ycia w redniowiecznej Wielkopolsce
niemal zupe³nie zrezygnowa³a z omówienia tej kwestii. Co wiêcej, podejmuj¹c na krótko ten w¹tek Autorka wskaza³a wy³¹cznie takie zachowania braci,
które w naszym przekonaniu stanowi³y
zapewne odstêpstwo od regu³y i nale¿y
je z tego powodu traktowaæ raczej jako
niechlubny margines zachowañ zakonników, a nie efekt powszechnego
upadku obyczajów i karnoci zakonnej
oraz odejcie od trudnego co prawda
do naladowania, ale jak¿e wyrazistego
wzorca danego wspólnocie przez jej
za³o¿yciela. Postawa Autorki w omawianej kwestii jest tym bardziej niezrozumia³a, ¿e podstawowy korpus róde³, który móg³by pomóc nam owietliæ omawiane zagadnienie jest od dawna znany, a dotarcie do niego nie przedstawia wiêkszych trudnoci. Mylimy
tutaj o opublikowanych i od wielu ju¿
lat funkcjonuj¹cych w obiegu naukowym regu³ach zakonu i ustawach kapitu³ generalnych franciszkanów oraz
przet³umaczonych nawet na jêzyk polski, zespole tak zwanych Wczesnych
róde³ franciszkañskich. Ich analiza
pozwala na odtworzenie prawnych ram
funkcjonowania zakonu i zawartych

w nich wytycznych zwi¹zanych z ¿yciem duchowym braci. Te drugie za
umo¿liwiaj¹ do pewnego stopnia odtworzenie wzorca duchowoci franciszkañskiej, której idea³ zosta³ zawarty
w pismach i opisach ¿ycia za³o¿yciela
zakonu, a tak¿e w analogicznych ród³ach zwi¹zanych z postaci¹ jego
uczennicy i naladowczyni  w. Klary
Favarone. Dodajmy wreszcie, ¿e zagadnienie duchowoci franciszkañskiej
i kszta³towanego w oparciu o ni¹ ¿ycia wewnêtrznego braci posiada obfit¹ literaturê przedmiotu, która (co wa¿ne, ze wzglêdu na wskazane wy¿ej stanowisko Autorki) wysz³a spod pióra
samych franciszkanów5. Szkoda wiêc,
¿e nie siêgnê³a Ona do tych róde³
i wyników opartych na nich badañ,
gdy¿ zaprezentowany przez Ni¹ obraz
¿ycia wielkopolskich franciszkanów
w okresie wieków rednich móg³by
byæ jeszcze pe³niejszy.
Nie ulega jednak w¹tpliwoci, ¿e
mimo podniesionych tu uwag krytycznych praca Alicji Szulc jest wartociowym uzupe³nieniem dotychczasowych
badañ nad klasztorami Braci Mniejszych na terenie redniowiecznej
Wielkopolski. W kompetentny i przejrzysty sposób zbiera ona rezultaty starszych studiów i stara siê z powodzeniem odpowiadaæ na nowe, przez sam¹
Autorkê postawione pytania.
KRZYSZTOF KACZMAREK
––––––––––––––
5
Zbieraj¹ j¹ P. A n z u l e w i c z i M. D a n i l u k, Oddzia³ywanie duchowoci franciszkañskiej, [w:]
750 lat franciszkanów
w Polsce, pod red. S. C. Napiórkowskiego,
Niepokalanów 1995, s. 58-73.
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KRONIKI BENEDYKTYNEK POZNAÑSKICH. Opracowanie Ma³gorzata Borkowska, Wanda Karkuciñska, Jacek Wiesio³owski. Poznañ
2001 ss. 326. Wydawnictwo Miejskie.
W 2003 roku minie 750 lat od lokacji nowego miasta Poznania na lewym
brzegu Warty. Kolegium redakcyjne
Kroniki Miasta Poznania, chc¹c
w sposób szczególny uczciæ ten zbli¿aj¹cy siê wielki jubileusz, podjê³o siê wydania kompletu staropolskich kronik poznañskich, ocala³ych po okresie pruskich
kasat, rozbiorowych i wojennych zawiei
w archiwach i bibliotekach polskich oraz
zagranicznych. W zamierzeniu pomys³odawców, realizacja tak trudnego przedsiêwziêcia edytorskiego, zwa¿ywszy
fragmentarycznoæ zapisów kronikarskich oraz zasiêg ich terytorialnego rozproszenia, ma stanowiæ nie tylko swego
rodzaju pro memoria jubileuszu miasta,
ale powinna równie¿ przyczyniæ siê do
rozwoju badañ nad histori¹ jego kultury
i rodowisk kulturotwórczych oraz
prze³amaæ schemat mylenia o niepimiennym Poznaniu (s. VI).
W ramach Kronik Staropolskich 
nowej serii wydawnictw ród³owych
Kroniki Miasta Poznania (Wydawnictwa Miejskiego)  jako pierwsze ukaza³y siê Kroniki Benedyktynek Poznañskich, w opracowaniu Ma³gorzaty Borkowskiej, Wandy Karkuciñskiej i Jacka
Wiesio³owskiego. Stanowi¹ one wyj¹tkowo cenny materia³ ród³owy z uwagi na fakt, i¿ s¹ to jedyne zachowane
staropolskie przekazy kronikarskie powsta³e w rodowisku poznañskich
klasztorów ¿eñskich; nic bowiem nie

wiadomo o dziejopisarstwie pozosta³ych miejscowych wspólnot mniszek 
dominikanek, bernardynek i karmelitanek. Tym bardziej cieszy fakt, i¿ dzie³o
¿ycia kilku benedyktyñskich skryptorek
zosta³o przygotowane przez kolegium
redakcyjne z tak¹ wnikliwoci¹ i uwag¹, prezentuj¹c siê jako rzetelna edycja
ród³owa. Teksty kronik, w opracowaniu W. Karkuciñskiej, poprzedzone zosta³y dwoma szczegó³owymi wstêpami, z których pierwszy, autorstwa J.
Wiesio³owskiego, ukazuje podstawê
ród³ow¹ kronik, kolejne etapy ich powstawania oraz póniejsze losy.
W drugim wstêpie M. Borkowska
przedstawi³a krótki zarys dziejów ¿eñskiej wspólnoty benedyktyñskiej, jak¹
w okresie potrydenckim stanowi³a kongregacja che³miñska, z nale¿¹cym do
niej równie¿ klasztorem poznañskim.
Ponadto teksty kronik zosta³y opatrzone przez J. Wiesio³owskiego dok³adnymi przypisami, zawieraj¹cymi g³ównie
noty
biograficzne
wystêpuj¹cych
w tekcie osób, jak równie¿ objaniaj¹cymi i poszerzaj¹cymi wiedzê czytelnika o szczegó³owe fakty, których znajomoæ znacznie u³atwia zrozumienie
i w³aciwe odczytanie kronikarskiej
narracji. Znaczenie i wartoæ tej publikacji podnosi tak¿e zamieszczone
w formie aneksu Menologium, czyli
ksiêga zmar³ych poznañskiego klasztoru benedyktynek, poprzedzone wstêpem i wydane przez J. Wiesio³owskiego. Libri mortuorum panien benedyktynek, sporz¹dzone w 1810/1811 roku
i obejmuj¹ce zapiski z XVII-XIX wieku, stanowi swego rodzaju studium socjologiczne miejscowych rodów szlachecko-magnackich, zwi¹zanych z poznañskim rodowiskiem benedyktyñ-
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skim g³ównie poprzez koligacje rodzinne. Kolegium edytorskie nie pominê³o
równie¿ tak istotnego w przypadku
wydawnictw ród³owych indeksu
osób. Opracowany przez W. Karkuciñsk¹, obejmuje wykaz imion i nazwisk
pojawiaj¹cych siê w tekstach kronik
i w Menologium, u³atwiaj¹c poszukiwanie i identyfikowanie poszczególnych postaci. Warto tak¿e wspomnieæ
o ró¿norodnej i starannie dobranej do
tekstów ród³owych szacie ikonograficznej, która ubogaca niniejsz¹ publikacjê i w pewnym sensie dope³nia obrazu
przesz³oci, pog³êbiaj¹c staropolski klimat kronikarskich relacji i opowieci.
Choæ jako edycja ród³owa Kroniki Benedyktynek Poznañskich skierowane s¹
przede wszystkim do grona historyków, to jednak, paradoksalnie, dziêki
starannemu opracowaniu aparatu naukowego, wnikliwym i jednoczenie
przystêpnie napisanym komentarzom,
publikacja ta mo¿e staæ siê interesuj¹c¹
lektur¹ równie¿ dla szerszego krêgu
odbiorców, zainteresowanych kultur¹
dawnego Poznania i dziejami jego staropolskich konwentów.
Ufundowany w 1608 roku w Poznaniu klasztor benedyktynek pod wezwaniem Ofiarowania NMP, nale¿¹cy
do Kongregacji Che³miñskiej, bêd¹cej
zreformowan¹ po soborze trydenckim
form¹ ¿eñskiej wspólnoty benedyktyñskiej, doczeka³ siê pierwszych zapisów
kronikarskich dopiero w 1654 roku.
Autork¹ Ksiêgi dziejów potocznych
klasztoru naszego wiêtego Benedykta
w Poznaniu by³a siostra Joanna Jaskólska, która na zlecenie ksieni Anny
Czarnkowskiej odtworzy³a wczesne
dzieje klasztoru maj¹c do dyspozycji
jedynie tradycjê ustn¹, przekazy i wspo-
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mnienia najstarszych sióstr. Mimo sk¹pej podstawy ród³owej stanowi¹ one
najcenniejsz¹ czêæ starszej kroniki benedyktynek poznañskich ze wzglêdu na
starann¹, niemal¿e literack¹, formê narracji. Potop szwedzki przerwa³ ¿ycie
i pracê kronikarsk¹ Jaskólskiej; jej dzie³o doczeka³o siê w latach 1657/58 
1665 jeszcze dwóch kontynuatorek,
które trudno ostatecznie zidentyfikowaæ. Nieco d³u¿ej, bo do 1670 roku
prowadzony by³ wykaz profesek klasztoru, rozpoczêty równie¿ przez Jaskólsk¹ i zawieraj¹cy biogramy sióstr podzielonych wed³ug proweniencji na trzy
grupy. Kolejne zapiski nie maj¹ ju¿ charakteru systematycznej kontynuacji
kroniki, lecz stanowi¹ zlepek lunych,
nie uporz¹dkowanych notatek historycznych, z których ostatnia datowana
jest na rok 1780. Starsza kronika benedyktynek, przekazana Bibliotece Raczyñskich przez ostatniego spowiednika zakonnic, ks. Piotra Tañculskiego
(zm.1837), nigdy wczeniej nie doczeka³a siê ca³ociowego wydania. W Obrazie historyczno-statystycznym miasta
Poznania z 1838 roku Józef £ukaszewicz opublikowa³ jedynie jej fragmenty. Ks. W. Szo³drski  zas³u¿ony wydawca kronik polskich benedyktynek
 mimo, i¿ planowa³ ³¹czn¹ publikacjê
ca³ego tekstu poznañskiej kroniki,
w latach 1938-1939 zd¹¿y³ wydaæ j¹
jedynie w kilku czêciach i z niewielkimi opuszczeniami, w Miesiêczniku
Diecezji Che³miñskiej. Obecna publikacja jest wiêc pierwsz¹ kompletn¹
edycj¹ przechowywanego w Bibliotece Raczyñskich tekstu rêkopisu Ksiêgi dziejów potocznych, opatrzon¹ tak
rzetelnym komentarzem i aparatem
naukowym.
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Druga, m³odsza kronika benedyktynek poznañskich nie zachowa³a siê
w oryginale, lecz jedynie w formie ekscerptów tekstu sporz¹dzonych i wydanych przez Józefa £ukaszewicza
w Krótkim opisie kocio³ów parochialnych w dawnej diecezji poznañskiej
(Poznañ 1858). Rêkopis tej kroniki,
podarowany £ukaszewiczowi przez
wspomnianego ju¿ ks. Piotra Tañculskiego, zagin¹³ po mierci tego wybitnego poznañskiego historyka. Wydawcy Kronik Benedyktynek Poznañskich
stanêli przed wyj¹tkowo trudnym zadaniem dotarcia do oryginalnych fragmentów kroniki i oddzielenia ich od
autorskich streszczeñ i wtr¹ceñ J. £ukaszewicza, który swobodnie przeplata³ nimi publikowane ekscerpty benedyktyñskie. Przeprowadzona analiza
i krytyka tych fragmentów oraz porównanie tekstów obu kronik pozwoli³y stwierdziæ, i¿ podstawê ród³ow¹
m³odszej stanowi³ wyci¹g ze starszej
kroniki z lat 1637-1663 (1664), poszerzony o nieznany Joannie Jaskólskiej
tekst Pamiêæ rzeczy potrzebnych za
panny ksieni teraniejszej Anny Czarnkowskiej, której elekcya na ksiêstwo
by³a w dzieñ . Barbary r. P. 1637,
przynajmniej w czêci autorstwa samej
ksieni Czarnkowskiej. M³odsz¹ kronikê, powsta³¹ w drugiej po³owie lat
szeædziesi¹tych XVII wieku, prawdopodobnie z inicjatywy ksieni Katarzyny
Szwejkowskiej, kontynuowano dopiero
w czasach saskich, uzupe³niaj¹c j¹ jedynie o co wa¿niejsze wydarzenia
z ¿ycia klasztoru w pierwszym dwudziestoleciu XVIII wieku.
Prowadzone od kilkudziesiêciu lat
badania nad histori¹ monastycyzmu

¿eñskiego, wci¹¿ jeszcze oczekuj¹ nowych edycji i opracowañ ród³owych,
które mog³yby dope³niæ naszego obrazu minionej rzeczywistoci zakonnej.
Wydaje siê, i¿ Kroniki Benedyktynek
Poznañskich w pe³ni realizuj¹ ten badawczy postulat. Ods³aniaj¹c na nowo
zapomniany ju¿ nieco wiat staropolskiego konwentu benedyktyñskiego,
ukazuj¹ w pe³nym wietle dzieje poznañskiej klauzurowej wspólnoty, traktowane dotychczas zwykle marginalnie
i wybiórczo, nierzadko jako t³o dla innej problematyki. Wczytuj¹c siê
w dziejopisarskie relacje kolejnych autorek kronik mo¿na zauwa¿yæ, i¿ losy
miejscowych
panien benedyktynek
by³y silnie zwi¹zane z ¿yciem poznañskiej, tak¿e wielkopolskiej, spo³ecznoci, z ponad dwustuletni¹ histori¹ naszego miasta i kraju. Wydanie kronik
oraz klasztornego Menologium mo¿e
wiêc jednoczenie stanowiæ interesuj¹ce pole badañ nad histori¹ spo³eczeñstwa i kultury, a tak¿e jêzyka staropolskiego Poznania.
Do obchodów wielkiego jubileuszu
naszego miasta pozosta³o ju¿ niewiele
czasu. Mo¿na jednak ¿ywiæ nadziejê, i¿
zapowiadana przez kolegium redakcyjne jubileuszowej serii Kronik Staropolskich kolejna edycja ród³owa  kronika karmelitów bosych  zostanie oddana do r¹k czytelników w tak rzetelnym
opracowaniu jak Kroniki Benedyktynek
Poznañskich i ukazuj¹c kolejne zakonne rodowisko kulturotwórcze miasta,
stanie siê równie wyran¹ odpowiedzi¹
na stereotyp mylenia o niepimiennym
Poznaniu.
ALICJA SZULC
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KOCIÓ£ I HISTORIA. DROGI
I WZAJEMNE POWI¥ZANIA.
KSIÊGA PAMI¥TKOWA KU CZCI
KSIÊDZA PROFESORA ANZELMA WEISSA. Red. Stanis³aw Tylus
i Jan Walkusz. Lublin 2001 ss. 386.
Redakcja Wydawnictw Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego.
Ksi¹dz profesor Anzelm Weiss, kap³an Archidiecezji Poznañskiej, któremu tê Ksiêgê dedykowano, zwi¹zany
jest z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim od roku 1970 (piêæ lat wczeniej
rozpocz¹³ tam studia w Instytucie Historii Kocio³a), przechodz¹c kolejno
wszystkie stopnie uniwersyteckiej kariery. Od 1984 kierownik Katedry Metodologii i Nauk Pomocniczych Historii
Kocio³a, prodziekan, przez dwie kadencje (od 1993) dziekan Wydzia³u
Teologicznego. Cz³onek Komisji Nauk
Pomocniczych Historii i Edytorstwa
Komitetu Nauk Historycznych PAN.
Autor kilkuset publikacji (w tym wiele
hase³ w Encyklopedii Katolickiej,
w której pe³ni³ przez pewien czas funkcjê sekretarza naukowego), w tym kilku obszernych wydawnictw ksi¹¿kowych: Organizacja diecezji lubuskiej
w redniowieczu (Lublin 1977), Parafia Komorowo-Wolsztyn w redniowieczu (Lublin1979) i Biskupstwa
bezporednio zale¿ne od Stolicy Apostolskiej w redniowiecznej Europie
(Lublin 1992)  rozprawa fundamentalna tak¿e w dyskusyjnej kwestii pocz¹tków biskupstwa poznañskiego.
Obszerny tom Koció³ i historia,
poza pomieszczonym na pocz¹tku opisem ¿ycia i dzia³alnoci naukowej, bibliografi¹ prac drukowanych i wyka-
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zem prac dyplomowych pisanych pod
kierunkiem Jubilata, zawiera 21 rozpraw naukowych.
Problematyka wielkopolska, tak bliska Jubilatowi, nie jest tu nadmiernie
reprezentowana (autorami rozpraw s¹
wszak nie tylko historycy, lecz tak¿e
inni naukowcy z Wydzia³u Teologicznego), jednak¿e kilka obecnych tu przyczynków zas³uguje tu na szczególn¹
uwagê, np. Jana Walkusza Wp³yw
szko³y na kszta³towanie siê zainteresowañ literackich polskiego duchowieñstwa katolickiego, Pomorza Nadwilañskiego i Wielkopolski w XIX i XX
wieku (1848-1939), ukazuj¹cy wa¿ny
segment pozaduszpasterskiej aktywnoci duchowieñstwa w zaborze pruskim,
który tu by³ uprawiany przez pisarzy
w sutannach z du¿ym powodzeniem.
Dzia³o siê tak mimo dominuj¹cych innych priorytetów: narodowych, niepodleg³ociowych czy wynikaj¹cych
z hase³ pracy organicznej. Decyduj¹cy
wp³yw na zainteresowania literackie
duchowieñstwa mia³y niew¹tpliwie
gimnazja, które to zjawisko autor podda³ szczegó³owej analizie. W wielkopolskiej czêci zaboru pruskiego zdecydowanie pierwsze miejsce przypad³o Gimnazjum w. Marii Magdaleny w Poznaniu, z którego w latach 1876-1896
wysz³o omiu przysz³ych duchownych, zajmuj¹cych siê tak¿e twórczoci¹ literack¹. Ale i absolwenci innych
wielkopolskich gimnazjów (Krotoszyn,
Ostrów, Rogono) ujawniali zainteresowania literackie, aczkolwiek w nieporównanie mniejszym procencie. Zainteresowania literackie przysz³ych duchownych rodzi³y siê nie tylko pod
wp³ywem szko³y. Autor rozszerzy³ ju¿
swe badania w tym przedmiocie w ar-
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tykule pt. Rola rodowiska rodzinnego w procesie kszta³towania siê aktywnoci literackiej polskiego duchowieñstwa na ziemiach by³ego zaboru pruskiego w latach 1848-1939 (Roczniki Teologiczne, t. 48: 2001 nr 4
s. 111-130).
Z problematyki wielkopolskiej nale¿y jeszcze wymieniæ Bernarda Ko³odzieja Dzieje Studium FilozoficznoTeologicznego Towarzystwa Chrystusowego, które od roku 1939/40 mia³o siê przenieæ do Poznania ju¿ pod
nazw¹ Wy¿szego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego, Gra¿yny Karolewicz Wiêzy
nauczycieli akademickich Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego z Wielkopolsk¹ w okresie miêdzywojennym
(ze 178 nauczycieli akademickich
okresu miêdzywojennego 11 osób by³o zwi¹zanych z Wielkopolsk¹) i W³odzimierza Broñskiego Teksty kazañ
niedzielnych dla doros³ych «Biblioteki
Kaznodziejskiej» i «Wspó³czesnej Ambony» jako ród³o przepowiadania Biblijnego (poznañska Biblioteka Kaznodziejska, mo¿e siê szczyciæ d³ugim
¿ywotem, bo licz¹c od pierwszej wersji, rok narodzin by³ w roku 1870).
Bliski Jubilatowi (poniewa¿ sam zajmowa³ siê t¹ problematyk¹) jest zapewne zamieszczony tu artyku³
Edwarda Gigilewicza Ustawodawstwo
heraldyki kocielnej, czy Jana rutwy
Historia Kocio³a jako historia zbawienia  koncepcja Euzebiusza z Cezarei.
To ostatnie zagadnienie  czym jest historia Kocio³a, czy mieci siê
w strukturze nauk kocielnych  wci¹¿
bywa przedmiotem dyskusji. Pozytywna odpowied w rodowiskach teologicznych wydaje siê oczywista. Zagad-

nienie to zanalizowa³ przed laty Romuald Gustaw w monografii pt. Rozwój
pojêcia historii Kocio³a od I do XVIII
wieku (Poznañ 1964), który koncepcji Euzebiusza z Cezarei powiêci³ sporo uwagi.
FELIKS LENORT

Kazimierz Kar³owski: Z DZIEJÓW
ELEKCJI KAPITULNEJ ARCYBISKUPÓW
GNIENIEÑSKICH
I POZNAÑSKICH W LATACH 1821-1925. Tekst przejrza³, poprawi³ oraz
pos³owiem opatrzy³ Marian F¹ka.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
Wydzia³ Teologiczny. Studia i Materia³y, t. 49. Poznañ 2002 ss. 208.
Znaczenie biskupów w dawnej Polsce by³o niezwykle wa¿ne ze wzglêdu
na ich rolê w Kociele, ale tak¿e w ¿yciu politycznym kraju, gdzie zajmowali
wysokie funkcje urzêdników pañstwowych, zw³aszcza kanclerzy, a póniej
pe³nili rolê senatorów. Po utracie niepodleg³oci ich rola w ¿yciu narodu nie
zmala³a, a wrêcz przeciwnie, wzros³a,
co widzimy na przyk³adzie ziem polskich pod zaborem pruskim. Mia³o to
du¿y wp³yw na perturbacje zwi¹zane
z powo³aniem nowych urzêdów diecezji. Dziejom pierwszej elekcji kapitulnej
prymasa Polski po rozbiorach oraz
wyboru arcybiskupów gnienieñskich
i poznañskich w latach 1821-1925 powiêcona jest praca zmar³ego w roku
1976 ks. dra Kazimierza Kar³owskiego,
kanonika i penitencjarza katedry poznañskiej, pra³ata domowego a tak¿e
profesora prawa kanonicznego i teologii moralnej w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Mono-
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grafiê wyda³ Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jako
tom 49 Studiów i Materia³ów,
a tekst przygotowa³ oraz opatrzy³ pos³owiem ks. prof. Marian F¹ka. Ksi¹¿ka pierwotnie mia³a siê ukazaæ w 1960
r. nak³adem Wydzia³u Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie, ale decyzj¹ prymasa Wyszyñskiego druk zosta³ wstrzymany
z uzasadnieniem, ¿e ksi¹¿ka ukaza³aby
siê za wczenie. Powodem przypuszczalnie by³a hipoteza autora, ¿e przywilej wyboru arcybiskupa mia³a kapitu³a
gnienieñska i poznañska po roku 1925,
kiedy sprawy te uregulowa³ konkordat
zawarty miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹
a Rzeczpospolit¹ Polsk¹. Autor wbrew
opinii Watykanu domniemywa³, ¿e prawo elekcji w konkordacie nie zosta³o
formalnie uniewa¿nione. W rezultacie
kapitu³a poznañska w roku 1956 prosi³a Stolicê Apostolsk¹ o ostateczn¹ decyzjê w sprawie elekcji biskupa. Dopiero odpowied Sekretariatu Stanu, który powo³a³ siê na osobist¹ odpowied
papie¿a Piusa XII, ostatecznie przekona³a autora. Mimo wszystko nie traci³
on nadziei, ¿e w przysz³oci kapitu³a
podejmie ponowne starania o przywrócenie wielowiekowego przywileju.
Dla prac badawczych opartych na
bogatym materiale ród³owym nigdy
nie jest za póno, wiêc dobrze siê
sta³o, ¿e choæ po tylu latach, ksi¹¿ka
siê ukaza³a. Pierwotny tytu³ rozprawy
brzmia³: Z dziejów pierwszej elekcji kapitulnej prymasa po rozbiorach Polski
oraz elekcji arcybiskupów gnienieñskich i poznañskich w latach 1821-1925.
Na pocz¹tku swej pracy autor dowodzi, ¿e prawo nominacji kandyda-
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tów na stolice biskupie, które mieli
królowie Polski, by³o cile rzecz bior¹c tylko zaleceniem commendatio.
Akty powo³ania wydawane przez królów nazywano te¿ literae instantiales,
co oznacza³o, ¿e królowie jedynie zalecali kapitu³om swych kandydatów, domagaj¹c siê ich elekcji pod grob¹ utraty ³aski monarszej. Bez przyzwolenia
i przyjêcia dekretu przez kapitu³ê prawne znaczenie nominacji królewskiej nie
odnios³oby skutku. To prawo kapitu³
w wyborze biskupa podtrzymywane
by³o tak¿e po rozbiorach na zachodnich
ziemiach Polski, które znalaz³y siê pod
panowaniem królów pruskich. Dlatego
autor omawia szeroko sprawê elekcji
prymasa Ignacego Krasickiego przez
kapitu³ê gnienieñsk¹.
Ks. Kar³owski wnikliwie omawia
prawo wyboru arcybiskupa przez kapitu³y gnienieñsk¹ i poznañsk¹ po og³oszeniu bulli De salute animarum
z 1821 r. oraz breve Quod de fidelium. Uwa¿nie te¿ ledzi poczynania
w³adz pruskich, które stara³y siê ograniczaæ, a nawet kwestionowaæ prawa
wyboru obu kapitu³ podczas elekcji
kolejnych arcybiskupów: Teofila Wolickiego, Marcina Dunina i Leona Przy³uskiego. Rozdzia³ dotycz¹cy elekcji
abpa Mieczys³awa Ledóchowskiego,
który opisuje szeroko monografia Witolda Klimkiewicza, zawiera tylko pewn¹ ocenê wyboru. Przy tej okazji szkoda, ¿e sesja naukowa zorganizowana
przez wydawcê tej ksi¹¿ki oraz Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu,
a powiêcona abpowi M. Ledóchowskiemu nie odby³a siê z pocz¹tkiem
2002 roku. Wtedy w formie apendyksa mo¿na by do³¹czyæ do rozprawy
dwa istotne referaty: prof. Jerzego Pie-
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trzaka Kardyna³ Ledóchowski jako prymas Polski oraz ks. prof. Zygmunta
Zieliñskiego Geneza kandydatury M.
Halki-Ledóchowskiego na arcybiskupstwo w Gnienie i Poznaniu.
Prawa wyboru arcybiskupa przez
obie kapitu³y  których ¿arliwym jest
obroñc¹ K. Kar³owski  nie znalaz³y te¿
cofniête, ale tylko zawieszone po rezygnacji z urzêdu kard. Ledóchowskiego.
Unaocznia to autor w kolejnych rozdzia³ach powiêconych powo³aniu arcybiskupów: Juliusza Dindera, Floriana
Stablewskiego, Edwarda Likowskiego
oraz Edmunda Dalbora. Stolica Apostolska szczególnym zarz¹dzeniem zawiesza³a wtedy wykonanie prawa elekcji pro hac vice, pozostawiaj¹c samo
prawo nienaruszone. Stosowanie go
w przysz³oci nie podlega³o zatem ¿adnej kwestii.
Rozprawa ks. Kar³owskiego powsta³a w czasach, kiedy znajomoæ ³aciny wród historyków by³a powszechna  st¹d brak t³umaczeñ obcych tekstów w przypisach  co
w specjalistycznej pracy naukowej nie
powinno nadmiernie dziwiæ.
Ksi¹¿kê wydano starannie i, jak
wszystkie pozycje tej serii, z wielk¹
dba³oci¹ o estetykê. Autor stosowa³
specyficzny zapis przy odmianie nazwisk obcych, np. Strachwitza, Hoyma (s. 34), Grolmanna (s. 97), Horna (s. 136) a zw³aszcza na s. 144 (m.
in. J. Dindera). Jest pytanie, czy nie
nale¿a³o odst¹piæ od formy autorskiego
zapisu, szczególnie w wypadku arcybiskupa Dindera.
LESZEK WILCZYÑSKI

STUDIA Z HISTORII USTROJU
I PRAWA. KSIÊGA DEDYKOWANA JERZEMU WALACHOWICZOWI. Pod redakcj¹ Henryka Olszewskiego. Poznañ 2002 ss. 495. Prace
Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Tom VII.
Podtytu³ Ksiêgi zosta³ na specjalnej
wklejce z kolorowym portretem Jubilata dope³niony o s³owa wa¿ne: Panu
Profesorowi Jerzemu Walachowiczowi
w czterdziestopiêciolecie pracy twórczej
i siedemdziesi¹t¹ rocznicê urodzin. Nie
zamieszczono  niestety  ¿adnego
curriculum vitae (do czego bywamy
przyzwyczajani w podobnych opuscula dedicata), ale zamieszczono bibliografiê wy³¹cznie naukowych prac drukowanych Jubilata w liczbie osiemdziesiêciu. Listê tê otwiera artyku³ z roku
1957 pt. Rozwój immunitetu s¹dowego na Pomorzu Zachodnim, która to
tematyka bêdzie przeladowaæ Autora  wygl¹da na to  usque ad finem.
W obszernej Ksiêdze, licz¹cej prawie 500 stron, pomieszczono 35 rozpraw naukowych, g³ównie autorów
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (z którym Jubilat jest zwi¹zany od
pocz¹tku swej aktywnoci dydaktycznej i naukowej), a tak¿e z wiêkszoci
rodowisk uniwersyteckich w Polsce.
Tom budzi prawdziwy respekt uczonoci¹, naukow¹ akrybi¹ i rozleg³oci¹
tematyki, skoncentrowanej wszak¿e
wokó³ problematyki prawno-historycznej. Nie sposób tu nie wymieniæ na
pierwszym miejscu tekstu pt. Pañstwo w Nowym Testamencie, którego autorem jest Andrzej Polaszek  jak
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wynika z identyfikacji personalnej,
ujawnionej na koñcu Ksiêgi  autor ten
jest dopiero na pocz¹tku naukowej drogi. Artyku³ czyta siê jak piêkny, potoczysty esej literacki, a przecie¿ utrzymuje siê w kategoriach naukowego
dyskursu. To prawda, ¿e polityczne
i spo³eczne przes³anie Biblii zawsze fascynowa³o zarówno teologów, filozofów jak i polityków (zafascynowa³o 
jak siê okazuje  tak¿e naszego autora).
Ta fascynacja ujawnia siê dzisiaj najbardziej w krajach anglosaskich. Autor
powiada, ¿e jego praca ma charakter
egzegetyczny. Je¿eli tak jest istotnie, to
tylko w ogólnym znaczeniu, bo wykorzystany warsztat egzegetyczny jest tu
skromny, a tacy autorzy jak Werner de
Boor, William Barclay czy Richard
Bauckham nie s¹ a¿ tak reprezentatywni dla tej tematyki. Dobrze, ¿e autor
podj¹³ ten temat, który tak¿e w rodowisku historyczno-prawnym 40 lat
wczeniej podejmowa³ Konstanty
Grzybowski w artykule pt. Pañstwo
i prawo w Nowym Testamencie.
Po tym biblijnym uk³onie chcia³oby
siê wywo³aæ z tej Ksiêgi wiele innych
tekstów, ale wywo³ajmy przynajmniej
te, które mieszcz¹ siê w obszarach ecclesiastica czy wrêcz posnaniensia.
Wiêc np. Krzysztofa Krasowskiego
Jak Stanis³aw Grabski zawiera³ konkordat ze Stolic¹ Apostolsk¹. Wydawa³o siê, ¿e po studiach Jerzego Wis³ockiego i innych, niewiele bêdzie
mo¿na tu dodaæ. Nie mielimy dot¹d
rozeznania co do samego przebiegu rokowañ w Watykanie nad projektem
konkordatu, prowadzonych w imieniu
Rzeczypospolitej przez profesora Stanis³awa Grabskiego (brata urzêduj¹cego premiera W³adys³awa Grabskiego)
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a w imieniu Stolicy Apostolskiej przez
Francesco Borgongini Duca. Nikt nie
wykorzysta³ dot¹d sprawozdañ z 23
posiedzeñ negocjatorów konkordatu,
spisanych przez radcê F. Frankowskiego. Nie by³y dot¹d ujawnione. Autor
odnalaz³ je przypadkowo w Londynie,
w Instytucie Polskim i Muzeum im.
gen. Sikorskiego. Rzecz bardzo wa¿na,
bo dotychczasowe dociekania w tej
materii by³y oparte g³ównie na Pamiêtnikach samego Grabskiego, któremu
Jerzy Wis³ocki zarzuca³ megalomaniê,
a Stanis³aw Wilk (Episkopat Kocio³a
katolickiego w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1992) by³ zdania, ¿e
oskar¿ania Grabskiego o fa³szywe
przedstawienie przebiegu obrad w Watykanie jest bezpodstawne. Tekst
Krzysztofa Krasowskiego okazuje siê
wiêc bardzo potrzebny.
Jerzego Strzelczyka Pogañski wiat
przesz³oci i teraniejszoci w wiadomoci polskiego redniowiecza odbieramy przede wszystkim jako ujawniony fragment uczonoci mediewistycznej autora z obszaru badañ nad mentalnoci¹ ludzi tego czasu. Historyk jest
wiadom tego, ¿e materia³ ród³owy,
który by³by podstaw¹ do niezbêdnych
analiz, jest wiêcej ni¿ szczup³y. Autorzy
chrzecijañscy w swoich przekazach
nie wykazywali zainteresowania religi¹
pogañsk¹ nawet wtedy, gdy opisywali
koleje swych wypraw misyjnych
(o pogañstwie Pomorzan jest nieco
w ¯ywotach Ottona z Bambergu). Nic
nie znajdujemy w tej materii u Galla
Anonima czy mistrza Wincentego zwanego Kad³ubkiem. Jest wszak¿e utrwalona opinia w wiadomoci historycznej, ¿e istnia³o wyrane poczucie obcoci religijnej wobec pogan, wobec wy-
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znawców religii moj¿eszowej i wyznawców islamu oraz wobec tych, których okrelano mianem odstêpców od
wiary chrzecijañskiej a wiêc wobec
heretyków i schizmatyków. Autor czyni wiele interesuj¹cych w tym temacie
uwag, wskazuj¹c tak¿e na przejawy
ewolucji wiadomociowej. Uwagi te
s¹ o tyle cenne, o ile czyni je dowiadczony historyk, a w³anie z tak¹ sytuacj¹ mamy tu do czynienia.
Niewielki objêtociowo szkic Zygfryda Rymaszewskiego O negatywnych skutkach przestrzegania zasady
pisemnoci w postêpowaniu przed s¹dami kocielnymi przedstawia wynik
analizy jednego konkretnego wyroku,
który zapad³ w sporze toczonym przez
Jana Radzichê  plebana z Marzenina
a kmieciami i so³tysem z Noskowa
o meszne. Wyrok ten zosta³ opublikowany w tomie pi¹tym Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski. Analiza tego
wyroku pokazuje zasadnoæ postawionej przez autora tezy w tytule artyku³u.
Artyku³ Ró¿y Demskiej pt. O testamencie w polskim prawie redniowiecznym w sposób interesuj¹cy porz¹dkuje stan naszej wiedzy na temat,
który mia³ szczêcie do bardzo wielu
znakomitych badaczy (Hube, Kolañczyk, Koranyi, D¹bkowski). Autorka
koñczy tekst refleksj¹ optymistyczn¹
i pochlebna dla naszych redniowiecznych stosunków spo³eczno-gospodarczych. Stwierdza, i¿ testament dopóki
by³ wyrazem kompromisu dwóch najwa¿niejszych warstw spo³ecznych 
duchowieñstwa i rycerstwa  by³ potrzebny i funkcjonowa³ odpowiednio.

Nie mo¿na tu pomin¹æ tekstu, który
wprost zajmuje siê aspektem prawnym
chrzecijañstwa, mianowicie opracowania Ewarysta Kowalczyka pt. Rozwój podmiotowoci prawnej organizacji kocielnej od I do VI wieku. Tekst
robi wra¿enie, ¿e autor jest dopiero
w pocz¹tkowej fazie mocowania siê
z tym tematem. Z drobiazgów: czy
przystoi w dyskursie naukowym powo³ywaæ siê na drugorzêdne opracowania, do których na pewno nale¿y
zaliczyæ skrypt ks. Waldemara Gastparego pt. Historia Kocio³a. Okres staro¿ytny (Warszawa 1977), czêste
przywo³ywanie Daniel-Ropsa, poety,
powieciopisarza, eseisty i tak¿e popularyzatora historii Kocio³a (w Polsce
wielokrotnie t³umaczonego). Budzi to
w tym typie opracowania pewn¹ w¹tpliwoæ. Autor z uporem cytuje wymienionego mylnie: H. Daniel-Rops,
tymczasem Daniel-Rops to kryptonim autora o nazwisku Henri Petiot.
Nie jest uprawnione dodawanie do
kryptonimu H., przejêtego z jego autentycznego imienia.
Z wielkopolskiej problematyki trzeba
tu wskazaæ jeszcze na tekst Andrzeja
Gulczyñskiego pt. Stanowisko prawne poznañskiego kata w wietle umów
zawieranych z miastem w XVII
i XVIII wieku oraz na tekst Henryka
Olszewskiego i Krystyny SikorskiejDziêgielewskiej pt. Poznañska szko³a
historii prawa. Refleksje o badaniach
niemcoznawczych w latach 1939-1949.
FELIKS LENORT
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