STUDIA SANDOMIERSKIE
TEOLOGIA – FILOZOFIA – HISTORIA
TOM XX
2013
nr 1

STUDIA
SANDOMIERSKIE
TEOLOGIA – FILOZOFIA – HISTORIA
TOM XX

2013
nr 1

Wydawnictwo Diecezjalne
i Drukarnia w Sandomierzu 2013

Na okładce:
Adam Prosper Burzyński Biskup Sandomierski.
Jan Feliks Piwarski, miedzioryt, sygn. J. Piwarski ad virumdel. et sculp. 1828
(ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego).

Redaktor naczelny:
ks. Bogdan Stanaszek (UP JPII Kraków)
Kolegium redakcyjne:
ks. Leon Siwecki (KUL JPII Lublin – WSD Sandomierz),
ks. Kazimierz Skawiński (WSD Sandomierz),
ks. Leszek Pachuta (Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz)
Sekretarz redakcji:
ks. Piotr Tylec (UP JPII Kraków)
Tłumaczenia na język angielski:
Agnieszka Tylec
Redakcja techniczna:
Leokadia Wilk SNMPN

Projekt współfinansowany z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyznanej
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2012

ISSN 0208-7626

Za zezwoleniem Władzy Diecezjalnej

© Copyright by Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012
Adres redakcji: ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz
Adres internetowy: studia@wds.com.pl e-mail: zamowienia@wds.com.pl,
www.sandomierz.opoka.org.pl/czasop/studia.php
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 4,
27-600 Sandomierz, tel. 15 64-40-400; fax 15 832-77-87; www.wds.pl

HISTORIA
KS. PIOTR FRANCISZEK WŁOCZYK

Studia Sandomierskie
20 (2013), nr 1

ADAM PROSPER BURZYŃSKI OFM (1775-1830)
ZAKONNIK – MISJONARZ – BISKUP1
Wstęp
Adam Prosper Burzyński (1755-1830), zakonnik reformacki, długoletni misjonarz w Egipcie (1790-1809) oraz biskup diecezji sandomierskiej i jej organizator
(1820-1830)2, był jedną z ciekawszych postaci przełomu XVIII i XIX wieku. Jego
mało znane, ale bogate w wydarzenia życie oraz działalność, nie zostały jednak do
tej pory szerzej opracowane. Krótkie biogramy Burzyńskiego znajdują się w Polskim Słowniku Biograficznym, Encyklopedii Kościelnej ks. Chełmickiego, Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda, Roczniku Związku Akademickiego Koła Misyjne1

Publikowany artykuł to rozprawa doktorska napisana w 1977 r. pod kierunkiem prof.
dr. hab. Stefana Kieniewicza. Nie wykorzystano w nim najnowszej literatury dotyczącej
tego tematu, ale ze względu na znaczenie dla poznania dziejów diecezji sandomierskiej
Redakcja zdecydowała o jego publikacji w tej formie.
2
Pierwszym biskupem sandomierskim był Stefan Hołowczyc (Szczepan Hołłowczyc)
ur. w 1741 r. Pochodził z białoruskiej rodziny szlacheckiej osiadłej na Pińszczyźnie. Syn
Bazylego i Marianny z Ostaszkiewiczów. W Wilnie ukończył szkoły jezuickie i wstąpił do
zakonu jezuitów. W 1771 r. przeniósł się do diecezjalnego Seminarium Duchownego,
w 1772 r. wyświęcony na księdza. Był sekretarzem Andrzeja Stanisława Młodziejowskiego, a później ks. Michała Poniatowskiego. Współpracownik Komisji Edukacji Narodowej
(KEN), członek Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, wizytator szkół z ramienia KEN.
Kanonik kolegiaty warszawskiej (1781), kanonik katedry krakowskiej (1783), prałat kolegiaty kieleckiej (1788). Od 1818 r. biskup sandomierski. Członek Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego od 1820 r. Nielubiany przez kler tym bardziej, że w 1819 r.
przyczynił się do kasaty o wiele większej liczby klasztorów, niż na to pozwoliła Kuria
Rzymska. Arcybiskup warszawski i prymas Królestwa Kongresowego. Zmarł w 1823 r.
– por. K. M r o z o w s k a , M . Ż y w c z y ń s k i , Hołowczyc (Hołłowczyc) Szczepan
(1741-1823), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 9, Wrocław-Warszawa-Kraków 1960-1961,
s. 595-596.
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go w Polsce, Małym Słowniku Pionierów Polskich Kolonialnych i Morskich.
Obszerniejsze, lecz pobieżne i amatorskie jest opracowanie ks. Jana Wiśniewskiego, znanego kompilatora i niestrudzonego zbieracza pamiątek przeszłości3. Do tego
należy dodać jeszcze wzmianki w kilku polskich pamiętnikach i wspomnieniach
dziewiętnastowiecznych. A więc mało. W dodatku wszystkie one są zbyt ogólnikowe i nieścisłe, zaś gdy chodzi o pewne daty czy fakty – niejednokrotnie je przeinaczają. Z racji niedostatecznego wykorzystania archiwaliów ukazują jedynie
ciekawsze fragmenty z życia i działalności Burzyńskiego.
Celem niniejszej pracy jest możliwie pełne przedstawienie biografii Adama
Prospera Burzyńskiego w różnych środowiskach oraz na tle wydarzeń, okoliczności i procesów społeczno-gospodarczo-politycznych zachodzących w burzliwych
latach 1755-1830 w Polsce i na świecie.
W pracy niniejszej wykorzystałem różnego rodzaju źródła rękopiśmienne, drukowane i opracowania, które znajdują się w archiwum prowincjalskim zakonu
franciszkanów-reformatów w Krakowie. Źródła te posiadają pierwszorzędne znaczenie gdy chodzi o życie i działalność Burzyńskiego w zakonie reformackim,
a także doskonale oddają klimat obyczajowo-religijno-intelektualny, w którym żył
jako zakonnik. Nieocenionym źródłem okazały się akta oryginalne (acta originalia) poszczególnych prowincjałów. Zawierają one protokoły kapituł i kongregacji
prowincjonalnych, urzędowe pisma kurii generalnej zakonu, władzy kościelnej
i świeckiej, listy prywatne przesyłane do prowincji i kopie listów wysyłanych przez
prowincje i prowincjałów, encykliki prowincjałów i odpisy urzędowej korespondencji – wszystkie spływające do kurii prowincjalnej i wychodzące zeń akta, dotyczące całokształtu życia reformackiego. Łącznie to 17 fascykułów, z których każdy
obejmuje trzy lata, czyli jedną kadencję prowincjalską.
Nadto, ważną grupę materiałów źródłowych stanowią rękopisy w luźnym fascykule, zawierającym najważniejsze akta personalne Burzyńskiego i jego arabskie
kazania. Interesująca jest ponadto, pisana starannym pismem, księga z protokołami
wizytacji kanonicznych konwentów reformackich, zaś przydatne kroniki w języku
łacińskim – bardziej oficjalne oraz polskim – do użytku szerszego kręgu czytelników, opisujące najrozmaitsze wydarzenia tak całej prowincji jak i poszczególnych
klasztorów reformackich (krakowskiego, stopnickiego, zakliczyńskiego). Warte
uwagi okazały się roczniki zwane Annales provinciae, tomy 10, 11 i 12 z lat
1758-1824, a także najstarsze reformackie statuty prowincjalne z 1638 r. regulujące
najdrobniejsze nawet przejawy życia zakonników w klasztorach i poza nimi.
Drugim archiwum kościelnym, w którym znajduje się wiele źródeł rękopiśmiennych, jest Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu. Prawdziwą kopalnię wiadomości stanowią akta wizytacyjne, seminaryjne, zakonne, parafialne, kapitulne,
dziekańskie i najbardziej cenne – akta biskupie (dwa potężne fascykuły najrozmaitszych dokumentów) oraz wiele innych, porozrzucanych w różnych tekach i zbio-

3

J. W i ś n i e w s k i , Adam Prosper Burzyński od 1820 do 1830 r. biskup sandomierski,
Mariówka 1929, s. 134.
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rach akt. Dla autora zasoby tegoż archiwum były podstawą do opracowania działalności biskupiej Burzyńskiego.
Korzystałem z zasobów zgromadzonych w Ośrodku Archiwów, Bibliotek
i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w dziale
Bibliotheca Apostolica Vaticana znajdują się prawie wszystkie sfilmowane dokumenty Stolicy Apostolskiej odnoszące się do Polski i spraw polskich, następnie
z archiwum klasztornego franciszkanów-reformatów w Wieliczce oraz archiwum
parafialnego w Wojakowej, gdzie znalazłem wiele cennych materiałów i informacji
odnoszących się do pewnych faktów z życia Burzyńskiego, dotychczas całkowicie
nieznanych lub przeinaczanych. Dane znalezione w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie posłużyły mi natomiast do opracowania okresu przed jego wstąpieniem do zakonu i pozwoliły zestawić fakty i wydarzenia poprzedzające pierwszy rozbiór Polski. Acta Actorum capituli cathedralis Kielcensis w Archiwum Kurii Diecezjalnej w Kielcach były podstawą do opracowania podrozdziału o utworzeniu przez biskupa Burzyńskiego nowej kapituły sandomierskiej.
Osobną grupę kościelnych materiałów źródłowych stanowią rękopisy z archiwum Kongregacji Rozkrzewiania Wiary w Watykanie, szczególnie jej część
Scritture Riferite nei Congressi Egitto-Copti, t. 12, 13 zawierające odpisy prawie
wszystkich dokumentów kongregacji, oryginały i kopie listów prefektów apostolskich, misjonarzy oraz osób świeckich4. Źródła te były pierwszorzędnym materiałem do opracowania dziewiętnastoletniej działalności misyjnej Burzyńskiego
w Egipcie.
Źródeł niedrukowanych pozakościelnych najwięcej znajduje się w Archiwum
Głównym Akt Dawnych w Warszawie w zespołach: Centralne Władze Wyznań,
Rada Główna Opiekuńcza, Protokoły Posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa
Polskiego, Archiwum Publiczne Potockich oraz w wielu innych. Były one pomocne przy opracowywaniu rozdziałów o działalności Burzyńskiego jako biskupa sandomierskiego. Do cennych uzupełnień w tej kwestii dotarłem także w Państwowym Archiwum Wojewódzkim w Radomiu w aktach dawnego Zarządu Dóbr Państwowych.
Źródła drukowane, wykorzystane w niniejszej pracy, nie dotyczą bezpośrednio
osoby Burzyńskiego, lecz są niezbędne do poznania jego życia i działalności. I tak
przede wszystkim wymienić należy reguły i konstytucje oraz statuty generalne
i prowincjalne, a także Ceremoniarze Zakonu Franciszkanów-Reformatów, regulujące całokształt życia zakonnego po najdrobniejsze funkcje i czynności. Szczególną
wartość mają drukowane materiały do dziejów polityki kościelnej w Księstwie
Warszawskim i Królestwie Polskim do 1830 r., m.in. M. Godlewskiego Monumenta ecclesiastica petropolitana, z. 3, Petropoli 1909, gdzie znajdujemy niektóre dokumenty dotyczące pertraktacji z Kurią Rzymską, J. W. Bandtkiego Jus Polonicum, codicis veteribus manuscriptis et editionibus quibusque collatis, Warszawa
1831, czy też I. Raczyńskiego Sześcioletnia korespondencja władz duchownych
z rządem Księstwa Warszawskiego, Poznań 1818 (kontrowersyjna, jednak cenna),
4

Scritture Riferite nei Congressi Egitto-Copti (dalej cyt. SRC), t. 12, 13.
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również jezuity F. Maas’a Der Josephinismus, Quellen zu seiner Geschichte in
Österreich 1760-90, t. 1, Wien-München 1956, zawierająca dekrety cesarskie, ich
analizę oraz okoliczności, w jakich powstały (na zarządzenia cesarza austriackiego
powoływano się tak w Księstwie, jak i w Królestwie dosyć często), czy wreszcie
E. Kipy Materiały do dziejów organizacji Kościoła Katolickiego w Królestwie
Polskim 1815-1820. Istotne znaczenie ma Cywilny kodeks napoleoński dla
Ks. Warszawskiego5, bulle papieża Piusa VII takie jak Ex imposita nobis6 oraz
Millitantis Ecclesiae7 i breve Compertum est8, S. Kalli Memoriał księdza wizytatora Michała Szymonowicza w sprawie studiów w seminariach teologicznych9.
Wspomniane źródła drukowane miały duże znaczenie przy opracowaniu działalności zakonnej i biskupiej Burzyńskiego w latach 1810-1830, szczególnie działalności prawno-administracyjnej.
Diariusze sejmowe i senackie Królestwa Polskiego z lat 1821-1830, T. Bieczyńskiego Sąd Sejmowy 1827-1829 na przestępców stanu, Akta Urzędowe, Poznań
1873, Pamiętniki Dekabrystów10, pamiętniki księcia Adama Czartoryskiego11 to
najważniejsze źródła drukowane, przydatne w opisie nikłej działalności politycznej
Burzyńskiego.
Nie sposób wymienić wszystkie opracowania i pozycje literatury pomocniczej,
z których korzystałem kreśląc ogólne tło wydarzeń z udziałem Burzyńskiego. Najważniejsze z nich to: H. Błażkiewicza Studia w małopolskiej prowincji franciszkanów-reformatów 1623-1865, „Nasza Przeszłość” 1996, t. 85, A. Boudou Stolica
święta a Rosja, stosunki dyplomatyczne między nimi w XIX stuleciu w przekładzie
z francuskiego Z. Skowrońskiej, R. Gerbera Szkolnictwo Królestwa Polskiego
w okresie międzypowstaniowym, Z. Góralskiego Opieka społeczna i szpitalnictwo
w dawnej Polsce na przykładzie Lubelszczyzny, H. Grossmana Struktura społeczna
i gospodarcza Księstwa Warszawskiego na podstawie spisów ludności 1808-1810,
M. Loreta Watykan a Polska 1815-1832, S. Litaka Struktura i funkcje parafii
w Polsce. Kościół w Polsce XVI-XVIII w.
Biografia Burzyńskiego jest uaktualnioną rozprawą doktorską pt. „Adam
Prosper Burzyński OFM 1755-1830. Zakonnik – misjonarz – biskup”, napisaną
w 1977 r. pod kierunkiem śp. prof. dr. Stefana Kieniewicza.
5

Kodeks Napoleona Księstwu Warszawskiemu artykułem 69 ustawy konstytucyjnej roku
1807 dnia 22 lipca za prawo cywilne podany, Warszawa 1810.
6
Pius VII, bulla Ex imposita nobis, Bullari Romani continuatio, t. 15, Romae 1853,
s. 61-68.
7
Pius VII, bulla Millitantis Ecclesiae, Bullari Romani continuatio, t. 14, Romae 1849,
s. 271-283.
8
Pius VII, breve Compertum est, w: J. W i ś n i e w s k i , Adam Prosper Burzyński…,
s. 116-117.
9
S. K a l l a , Memoriał księdza wizytatora Michała Szymonowicza w sprawie studiów
w seminariach teologicznych, „Roczniki Zgromadzenia świętego Wincentego a Paulo”,
40 (1957).
10
Zdanie sprawy Komitetu Śledczego w: Pamiętniki Dekabrystów, t. 3, Warszawa 1960.
11
A. C z a r t o r y s k i , Memoires Prince Adam Czartoryski, t. 1, Paris 1862.
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Składam w tym miejscu podziękowanie przede wszystkim śp. Promotorowi za
cenne wskazówki i uwagi, śp. biskupowi sufraganowi sandomierskiemu dr. Walentemu Wójcikowi, ojcu dr. Anzelmowi Szteinke OFM oraz ks. dr. Janowi K. Dukale
CM i innym za udostępnienie archiwaliów, a także ważne informacje, którymi się
ze mną dzielili. Pani Ewie Szymborskiej dziękuję za pomoc w przygotowaniu całości do druku.
I. D z i e c i ń s t w o i m ł o d o ś ć B u r z y ń s k i e g o
Środowisko rodzinne
Dnia 11 maja 1750 r. w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Wojakowej przed miejscowym proboszczem ks. Janem Szeligiewiczem zawarli związek małżeński Feliks Burzyński i Anna Podoska.
Świadkami ślubu byli Krzysztof Kisielewski i Rafał Podoski, brat Anny12. Nowożeńcy pochodzili z drobnej szlachty zagrodowej zamieszkałej w Wojakowej.
O przodkach i herbie Burzyńskiego czy Podoskiej nic pewnego stwierdzić nie
można. Przeglądając metryki zaślubin, narodzin i zgonów parafii wojakowskiej
z XVIII w. znaleziono kilkanaście nazwisk Podoski vel Podowski, co wskazywałoby, że Wojakowa była od kilkudziesięciu lat zamieszkana przez tę rodzinę, która
bardzo się rozgałęziła. Podoscy żyli prawie jak chłopi, nie pamiętając o przodkach
i herbach, a od okolicznych wieśniaków różnili się jedynie wolnością osobistą
i własnym zagonem13. Nazwisko Burzyński natomiast figuruje w wojakowskich
księgach parafialnych tylko kilka razy i dotyczy jedynie ojca oraz rodzeństwa
Adama14. Przypuszczać należy, że Jan Burzyński z Olszyn koło Wojnicza herbu
Strzemię, dzierżawiący w latach 1529-1533 wieś Iwkowa sąsiadującą z Wojakową,
oraz Jakub Burzyński również herbu Strzemię, będący w 1599 r. generałem wojsk
królewskich, byli przodkami w linii prostej Feliksa Burzyńskiego, ojca Adama15.
W XVIII w. Burzyńscy wiedzieli jedynie – jak wiedziała o tym także okoliczna
szlachta – że są szlachcicami. Nie mogli jednak wykazać się żadnym na to dokumentem, jak zresztą dosyć pokaźna część szlachty zagrodowej w Rzeczpospolitej
tego czasu.

12

Archiwum Parafialne w Wojakowej (dalej cyt. APW), Liber Copulatorum L. II.
C (1743-1777), s. 15.
13
Tamże, s. 143; Archiwum Franciszkanów-Reformatów w Krakowie (dalej cyt. APR)
n. 23; Mac., Wojakowa, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich, t. 13, Warszawa 1893, s. 737.
14
APW, Liber Baptizatorum, L. III. B (1732-1769), s. 12, 19, 34.
15
K. N i e s i e c k i , Herbarz Polski, t. 2, Lipsk 1839, s. 362.
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W katalogu senatorów Królestwa Polskiego znajduje się wzmianka, że Adam
Prosper Burzyński, syn Feliksa i Anny z Podoskich, pieczętował się własnym herbem16.
Wieś Wojakowa, leżąca dzisiaj w województwie małopolskim, istniała już
przed rokiem 1335. Prawa niemieckie otrzymała 5 października 1358 r.17 W XVI
w. była kolokacją18, a w XVIII w. typową wsią drobnej szlachty zagrodowej i należała do powiatu brzeskiego19. Pod względem przynależności do administracji kościelnej, Wojakowa była parafią wyłączoną z parafii Tropie jeszcze przed rokiem
133520. Do 1527 r. należała do dekanatu sądeckiego w archidiakonacie sądeckim21.
W wieku XVIII znalazła się w dekanacie lipnickim w archidiakonacie krakowskim
i diecezji krakowskiej22.
Pięć lat po ślubie, 19 lipca 1755 r. Annie i Feliksowi urodził się syn23. Najprawdopodobniej nie rokowano chłopcu długiego życia, skoro w tym samym dniu
proboszcz Szeligiewicz ochrzcił go w miejscowym kościele z pominięciem wszelkich ceremonii. Na chrzcie chłopiec otrzymał imiona Władysław Adam24. Rodzicami chrzestnymi byli Jakub Gurak i Anna Stolarczykówna25. Ceremonię chrztu
uzupełnił w kościele w Niegowici tamtejszy pleban ks. Grzembski dopiero 21 października 1755 r.26 Trudno ustalić, którym z kolei dzieckiem swoich rodziców był
Władysław Adam i ile posiadał rodzeństwa. Z listów pisanych z Italii oraz z Egiptu
wynika, że miał siostry27. J. Wiśniewski wspomina o dwóch: zakonnicy z klasztoru
benedyktynek w Sandomierzu i drugiej, która zarządzała pałacem biskupim
w Sandomierzu, gdy Burzyński był już ordynariuszem sandomierskim28.
Przypuszczać należy, że jako dziecko zagrodowego szlachcica i swojej epoki
chłopiec nie różnił się od otoczenia, z gruntu szczerze religijnego i przywiązanego
16

S. D o ł ę g a - C i e s z k o w s k i , Senatorowie Księstwa Warszawskiego i Królestwa
Kongresowego 1807-1815-1831, Warszawa 1891, s. 13.
17
Mac., Wojakowa..., s. 737.
18
Tamże, s. 738.
19
Tamże, s. 737.
20
Rocznik Diecezji Tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972, s. 139.
21
B. K u m o r , Archidiakonat Sądecki. Opracowanie materiałów źródłowych do atlasu
historycznego Kościoła w Polsce, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1964, t. 8,
s. 288.
22
B. K u m o r , Szkolnictwo w Sądecczyźnie w okresie przedrozbiorowym, „Rocznik
Sądecki” 8(1967), s. 76.
23
APW, Liber Baptizatorum, L. III. B (1732-1769).
24
Imieniem W ł a d y s ł a w Burzyński nie posługiwał się nigdy.
25
APW, Liber Baptizatorum, L. III. B (1732-1769).
26
Tamże, s. 83.
27
APR, Acta originalia ARP Nepomuceni Wielowiejski ministri provincialis et ARP
Josephi Męciński vicarii provincialis, n. 64, List A. Burzyńskiego do N. Wielowiejskiego
z 26 II 1802; Acta originalia ARP Felicis Janowski inchoata a capitulo jaroslaviensi penes
unionem provinciarum utriusque Galiciae, n. 193, List A. Burzyńskiego do N. Wielowiejskiego z 26 III 1808.
28
J. W i ś n i e w s k i , Adam Prosper Burzyński…, s. 83.
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do Kościoła katolickiego. Jednak pod względem umysłowym i religijnym dom
Feliksa i Anny Burzyńskich musiał przewyższać inne domy w Wojakowej, skoro
dwoje ich dzieci poszło do zakonu. Wydaje się być pewnym, że codzienne pacierze
odmawiane z rodzicami i rodzeństwem, wspólne przeżywanie w niedziele i święta
nabożeństw, lektury religijne i obcowanie z naturą otworzyły Adama na ideały
religii i pozwoliły mu przeżywać je jako najwyższą wartość i cel życia. Być może
już jako mały chłopak, wśród woni kadzidła i rozmodlonych tłumów, powziął myśl
pozostania duchownym, kiedy bowiem minęło wczesne i beztroskie dzieciństwo,
trzeba było rozpocząć edukację.
Edukacja początkowa
Trudno ustalić, gdzie Burzyński pobierał pierwsze nauki. W zdekompletowanym archiwum wojakowskim nie doszukano się żadnej wzmianki o szkole czy
nauczycielu na terenie parafii w XVIII w. Jak wynika z wizytacji duszpasterskich
biskupów krakowskich – np. Radziwiłła u schyłku XVI w., Szyszkowskiego
z 1618 r. i Trzebickiego w drugiej połowie XVII w. – w Wojakowej był budynek
szkolny i kierownik utrzymywany przez miejscowego proboszcza, jednak pomiędzy stronami ustawicznie występowały konflikty i nieporozumienia29. O istnieniu
szkoły parafialnej w XVIII w. w Wojakowej nie informują żadne z zachowanych
dokumentów30. Był tam jednak przed rokiem 1748 szpital31, co przemawia za budynkiem szkolnym w nieodległej przeszłości i za ciągłością tradycji nauczania na
poziomie elementarnym. Otóż jeszcze w latach 60. XVII w. każda parafia na Sądecczyźnie posiadała szkołę. Załamanie przyszło dopiero na przełomie XVII
i XVIII w. w związku z wojną północną i wewnętrznym przesileniem. Nastąpiła
dezorganizacja życia kościelnego, rozsypał się także system szkół parafialnych.
Wraz ze względnym ustabilizowaniem się sytuacji odbudowano przede wszystkim
kościoły i zwrócono uwagę na rozbudowę szpitalnictwa wiejskiego, a jako że budynki szkolne stały zwykle obok kościołów, być może właśnie je przekształcano
w szpitale. Przeprowadzona w latach 1723-1728 wizytacja dekanatu sądeckiego
i bobowskiego skutkowała odnotowaniem w granicach Sądecczyzny działalności
zaledwie 12 szkółek wiejskich. Możliwe jednak, że nie zawsze wizytator wymie-

29

S. K o t , Szkolnictwo parafialne w Małopolsce XVI-XVIII wieku, Lwów 1912, s. 300.
Nie wspominają o szkole elementarnej w Wojakowej tzw. Tabele Załuskiego z lat
1747-1749. Zob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (dalej cyt. AMK), Tabella
eorum, super quibus in visitatione inquriendum Est (Tabele Załuskiego), sygn. 6 oraz dokładny spis z opisem kościołów parafialnych odpadłych od diecezji krakowskiej po pierwszym rozbiorze Polski sporządzony w 1776 r. Zob. AMK, Descriptio Ecclesiarum Parochialium et Beneficiorum in Dioecesi Cracoviensi parte cisvistulana consistentum cum
circumstantiis in tabella normali ab Excelso Gubernio sub die 2-7 anni elapsi porrecta specificatis, facta Anno Domini 1776, sygn. 24.
31
B. K u m o r , Szkolnictwo w Sądecczyźnie…, s. 251.
30
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niał w aktach wizytacyjnych szkoły32. Trudno sobie bowiem wyobrazić, żeby
w Wojakowej, zamieszkałej przez szlachtę zagrodową, która nawet w okresie stagnacji kulturalnej epoki saskiej miała ambicję osiągnięcia minimum wiedzy potrzebnej w życiu, nie było szkoły33.
Zachowane do dziś informacje o bibliotekach parafialnych na Sądecczyźnie
u schyłku XVI w. wskazują na Wojakową, gdzie przy tamtejszej parafii była dość
bogata na owe czasy, bo licząca 15-20 pozycji biblioteka34. Wydaje się więc
mało prawdopodobne, aby miejscowość o pewnej tradycji naukowej nie miała
w XVIII w. ani szkoły, ani nawet nauczyciela, zwłaszcza że nie natrafiono na żadną wzmiankę, aby gdziekolwiek w najbliższej okolicy funkcjonowała w tym czasie
szkółka parafialna35.
Jak wyglądała szkoła parafialna na Sądecczyźnie w XVIII w.? Składała się najczęściej z jednej izby i piekarni lub izby, komory i piekarni. Wyposażenie było
najpewniej bardzo skromne, a kwalifikacje nauczycieli różne. Wprawdzie synody
prowincjalne domagały się, aby na kierowników szkół powoływać tych, którzy byli
docti et idonei, ale postulaty te mogły realizować zapewne tylko większe miasta,
ewentualnie szkoły klasztorne. W szkole wiejskiej nauczycielem bywał klecha,
a w wieku XVIII obowiązki te przejął organista. Jego wykształcenie obejmowało
najczęściej program szkoły parafialnej, stąd należy przypuszczać, że poziom nauczania był bardzo niski. Całe wykształcenie prawdopodobnie obejmowało naukę
czytania, pisania, śpiewu kościelnego i katechezę, naukę służenia do mszy i zapewne wskazówki z zakresu praktyk pobożności. Wydaje się, że w XVIII w. program ten był daleko skromniejszy36.
Ponieważ rodziców Burzyńskiego, gospodarujących na zagonie, nie było stać
na domowego nauczyciela, zakładamy, że wiadomości z zakresu szkoły elementarnej chłopiec zdobył albo w miejscowej szkółce parafialnej, która być może mieściła się na plebanii jeśli budynek szkolny zamieniono na szpital, albo też w budynku
szkolnym nieujętym w rejestrze przez wizytującego. Być może miejscowy pleban,
widząc zdolności Adama i jego pobożność, w szczególny sposób zajął się jego
edukacją z myślą, że zostanie kiedyś duchownym. Ostatnie przypuszczenie wydaje
się być wysoce prawdopodobne, gdyż nauki z zakresu szkoły średniej pobierał on
w Szkole Nowodworskiego w Krakowie37, a żeby zacząć edukację na tym pozio32

Tamże, s. 251.
Ł. K u r d y b a c h a , Działalność pedagogiczna Stanisława Konarskiego, WrocławWarszawa 1957, s. 68-71; A. B r ü c k n e r , Dzieje kultury polskiej, t. 3, Kraków 1931,
s. 93-101.
34
B. K u m o r , Szkolnictwo w Sądecczyźnie…, s. 346-352.
35
Por. AMK, Tabella eorum, super quibus in visitatione inquirendum Est, sygn. 6;
AMK, Spis kościołów parafialnych diecezji krakowskiej z 1776 r., sygn. 24.
36
B. K u m o r , Szkolnictwo w Sądecczyźnie…, s. 346-352; J. Gołos, Zarys historii
budowy organów w Polsce, Bydgoszcz 1966, s. 31-35.
37
APR, Acta originalia totius trienni provincialatus ARP Crescentiani Kasprzycki,
n. 120; Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (dalej cyt. ABMK), Bibliotheca Apostolica Vaticana (dalej cyt. BAV), Pro33
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mie, chłopiec musiał posiąść wiadomości większe od tych, jakie zapewniała szkółka parafialna prowadzona przez organistę.
Królewski ongiś Kraków był w tym czasie podupadłym, mało znaczącym i dewocyjnie religijnym miastem, choć zaściankiem, żyjącym jedynie swoim własnym
życiem, raczej nie był. Sprawy narodowe odbijały się tu szerokim echem i wiązały,
a także uaktywniały miejscowych mieszczan, kler i arystokrację, chociaż nie zawsze in plus. Dał się bowiem w tym czasie Kraków wciągnąć w konfederację radomską, w misternie rozciągniętą przez Repnina sieć służącą podkopaniu powagi
Stanisława Augusta i reform Czartoryskiego. Reakcyjna konfederacja województwa krakowskiego zawiązała się w Jędrzejowie 25 maja 1767 r. przy gwarancji
i protekcji Najjaśniejszej Imperatorowej, dla utrzymania wiary, wolności i swobód
w Rzeczypospolitej38. Oburzył się jednak Kraków świętym gniewem, gdy Repnin
kazał porwać – prawie z izby sejmowej – biskupów Kajetana Sołtyka i Załuskiego
oraz wojewodę krakowskiego Wacława Rzewuskiego wraz z synem39. Miasto
przystąpiło więc do konfederacji barskiej i od 21 czerwca 1768 aż do 15 lutego
1773 r., tzn. do czasu wyjścia z niego Rosjan i wpuszczenia na paroletni pobyt
Austriaków, Kraków pozostawał w stanie wojny: oblegany i zdobywany, oddawany i bombardowany, grabiony, niszczony kontrybucjami i palony40. Wojna, ciągła
niepewność i głód nie sprzyjały atmosferze naukowej, jednak Szkoła Nowodworskiego funkcjonowała nawet w najtrudniejszych dniach życia Krakowa, choć nauczanie z tzw. przyczyn obiektywnych kulało i szło opornie. Młode, gorące głowy
porywała walka – wszak nic nie mieli do stracenia, a zyskać mogli sławę jako
obrońcy Ojczyzny i religii41.
W owym czasie Akademia Krakowska ze swymi filiami nie była jeszcze zreformowana. Stała w tyle za pijarami, teatynami czy jezuitami. Zanim do reformowania Akademii w latach 1777-1786 przystąpił ks. Hugo Kołłątaj, do roku interesującego nas, tzn. do 1772, uczelnia trzymała się sztywno programu opracowanego
pod koniec XVI w.42 Wykształcenie filologiczne w koloniach, a ściślej nauczanie
łaciny, oparte na żmudnym wkuwaniu skomplikowanych reguł gramatycznych,
słówek i całych zwrotów, zajmowała blisko sześć lat. Przestarzała metoda pamięciowa w nauczaniu oraz długie ślęczenie nad opanowaniem jednego tylko przedcessus R.P. Prosperi Burzyński religiosi S. Francisci Reformatorum ad vacantem episcopatum sandomiriensem promovendi nec non super statu ecclesiae Sandomiriensis 1819, sygn.
145, n. 664.
38
J. K r a s i c k a , Kraków i Ziemia Krakowska wobec konfederacji barskiej, „Biblioteka
Krakowska” 1929, t. 68 s. 3-6.
39
APR, Kronika klasztoru krakowskiego franciszkanów-reformatów, t. 2, s. 184-198.
40
W. K o n o p c z y ń s k i , Konfederacja barska, wybór tekstów, Kraków 1928,
s. 115-210; A. P o d r a z a , Początki rządów austriackich w Krakowskiem 1772-1795, Kraków 1967, s. 407,
41
J. K r a s i c k a , Kraków i Ziemia krakowska…, s. 54-55.
42
M. C h a m c ó w n a , Uniwersytet Jagielloński w dobie Komisji Edukacji Narodowej.
Szkoła Główna Koronna w okresie wizytacji i rektoratu Hugona Kołłątaja 1777-1786,
Kraków 1957, s. 23-34.
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miotu – łaciny sprawiało, że często chłopcy opuszczali szkołę jeszcze przed klasą
retoryki43. Być może właśnie z tych powodów Adam Burzyński opuścił placówkę,
do której uczęszczał w latach 1766-1771, po ukończeniu 16. roku życia. Retoryki
bowiem będzie się już uczył u franciszkanów-reformatów44. Z braku archiwaliów
nic nie można powiedzieć o pobycie chłopca w Szkole Nowodworskiego. Prawdopodobnie uczył się pilnie, gdyż nie wiadomo, aby repetował jakąś klasę. Udziału
w walkach w Krakowie nie brał, bo był w tym czasie jeszcze dzieckiem. Jednak już
wówczas podjął decyzję o wstąpieniu do zakonu franciszkanów-reformatów, którzy agitowali za konfederacją i popierali ją45.
Franciszkanie-reformaci (Ordo Fratrum Minorum Strictoris Observantiae) stanowili jeden z licznych odłamów reformistycznych w zakonie franciszkańskim.
Założony w 1209 r. przez św. Franciszka z Asyżu Zakon Braci Mniejszych został
ostatecznie w roku 1517 podzielony na dwie gałęzie: Zakon Braci Mniejszych
Konwentualnych (Ordo Fratrum Minorum Conventualium) i Obserwantów (Ordo
Fratrum Minorum de Observantia) zwanych w Polsce bernardynami. Właśnie spośród tych ostatnich wyłonili się na początku XVI w. reformaci46.
Franciszkanie-reformaci byli w ścisłym tego słowa znaczeniu zakonem żebraczym, pragnącym u progu reformacji kontynuować autentyczny franciszkanizm
trzynastowieczny, bazujący na bezwzględnym ubóstwie. Spory w łonie obserwantów odnośnie tej właśnie kwestii stały się bezpośrednią przyczyną narodzin nowego odłamu reformistycznego, jakim byli franciszkanie-reformaci. Utrzymywali się
wyłącznie z jałmużny i nie przyjmowali fundacji pod klasztory. Przyjmowali ją
jedynie w przypadku, gdy przewidywali, że co najmniej dwunastu zakonników nie
utrzyma się z datków wyżebranych lub ofiarowanych im dobrowolnie, bez specjalnych zabiegów i upraszania się47. Nie przyjmowali nigdy jako fundacji gruntów
ornych, lasów, zagajników, stawów, jezior itp., a jedynie niewielką powierzchnię
pola, na którym budowali kościół, klasztor i ogród. Całość zajmowała z reguły 2-4
ha48. Budowle reformackie cechowała wielka prostota. Wznoszono je z drewna lub
kamienia, przy ogromnym wkładzie pracy własnej49.
43

Tamże, s. 54; Ł. K u r d y b a c h a , Działalność pedagogiczna…, s. 48.
APR, Acta originalia totius trienni provincialatus ARP Crescentiani Kasprzycki,
n. 120.
45
APR, Kronika klasztoru…, t. 2, s. 189-191; J. K r a s i c k a , Kraków i Ziemia krakowska…, s. 76-77.
46
Spośród obserwantów (bernardynów) wyłoniły się następujące odłamy reformistyczne: kapucyni, alkantarzyści, rekolektanci i reformaci – wszystkie zjednoczone w 1897 r.
przez papieża Leona XIII pod pierwotną nazwą Bracia Mniejsi.
47
Wykład istotny reguły ojca Ś. Franciszka na deklaracjach papieskich ugruntowany
Mikołaja III i Klemensa V, Kraków 1771, s. 134-136.
48
„Nie mogą mieć [reformaci] jezior, stawów, własnych lasów, łąk. Co innego, że dobrodziej powiedział: bierzcie sobie co rok z tego lasu drwa według potrzeby… tak by się
godziło przyjmować, nie jako z własnego lasu ani jako z powinności, ale jako jałmużnę
z łaski daną…”. Wykład istotny reguły…, s. 155, n. 53; APR, Statua Provinciae Reformatae
S. Mariae Angelorum Minoris Poloniae Fratrum Minorum Reformatoru in capitulo provin44
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Nowy odłam zakonu franciszkańskiego bardzo szybko się w Rzeczypospolitej
przyjął, a jego klasztory rosły jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Już bowiem
w ostatnich latach przed pierwszym rozbiorem zakon zajmował w Polsce czwarte
miejsce – po jezuitach, bernardynach i dominikanach, tak jak i one dzieląc się na
jednostki administracyjne zwane prowincjami50. Wszystkich prowincji franciszkanów-reformatów w Polsce było w tym okresie cztery: małopolska, wielkopolska,
pruska i ruska. Łącznie zakon współtworzyło 1341 zakonników zgromadzonych
w 60 klasztorach51.
Jak się wydaje, reformaci nie odeszli w tym czasie daleko od pierwotnego programu skromnego życia franciszkańskiego. Samych siebie uważali za najcięższy
zakon w Kościele. Kartuzi, kameduli, cystersi i inne ciężkie formacje zakonne
oceniali jako lżejsze i zbyt ekskluzywne z racji nadmiernych bogactw, które zgromadziły w ciągu wieków. Ideałem franciszkanów-reformatów miało pozostawać
bezwzględne ubóstwo połączone z franciszkańską prostotą, co odróżniało ich od
wszelkich innych zakonów w Polsce. J. Kitowicz chwali ich obyczaje w czasach
saskich zawsze skromne i w ścisłej obserwie pozostające52, zaś znawca duchowości
polskiej XVI-XVIII w. K. Górski pisał: Dzięki dynamice wewnętrznej i oddziaływaniu na zewnątrz, wnieśli reformaci olbrzymi wkład w formowanie się życia religijnego w społeczeństwo polskie XVI-XVIII wieku53. Nie należeli natomiast reformaci do elity umysłowej w ówczesnej Polsce.
Dlaczego młodziutki Burzyński wstąpił akurat do zakonu reformackiego? Co go
do tego skłoniło? Definitywnie stwierdzić trudno, ale wydaje się prawdopodobne,
że pierwsze kontakty z nimi nawiązał jeszcze w rodzinnym domu, widząc reformackich kwestarzy z niedalekiego Zakliczyna, znanego w okolicy klasztoru reformackiego i miejsca pątniczego. Masy szlacheckie stawały się bowiem coraz bardziej wyłączną domeną działalności kwestarzy w XVIII w.54 Będąc małym chłopcem, zwyczajem tamtych czasów podążał Adam z pielgrzymką do reformackiego
ciali Cracoviensi unanimi omnium Patrum et Vocalium consensu acceptata ac ab Apostolico Commissario Paulo a Lauda A.D. 1638, die 9 septembris approbata et confirmata, rkps,
s. 47.
49
Jak wskazują na to kroniki klasztorów reformackich w Polsce.
50
Prawie we wszystkich zakonach, szczególnie żebraczych, podstawową rolę grała
prowincja zakonna. Była ona samodzielną jednostką administracyjną i prawną, ze swoją
władzą zwierzchnią i prawodawstwem. Poszczególne klasztory były jej w wysokim stopniu
podporządkowane. Prowincja zakładała nowe domy zakonne, ustanawiała ich nowe władze
zwierzchnie, organizowała nowicjaty, szkoły, układała dla nich regulaminy, statuty. Zob.
J. K ł o c z o w s k i , Kościół w Polsce XVI-XVIII w., t. 2, Kraków 1966, s. 534.
51
J. K ł o c z o w s k i , Kościół w Polsce…, t. 2, s. 642.
52
J. K i t o w i c z , Opis obyczajów, Warszawa 1969, s. 84.
53
K. G ó r s k i , Religijno-obyczajowe przemiany w Polsce XVI-XVIII w., „Tygodnik
Powszechny” 7(1951), nr 25 (327), s. 1-2; K. G ó r s k i , Od religijności do mistyki. Zarys
dziejów życia wewnętrznego w Polsce, cz. 1, Lublin 1962, s. 147. Autor wysunął tam postulat pilnego zbadania spuścizny duchowej polskich reformatów.
54
J. K ł o c z o w s k i , Kościół w Polsce…, t. 2, s. 642.
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kościoła w Zakliczynie na odpusty, procesje, uroczyste nabożeństwa. A później,
już podczas pobytu w Krakowie, korzystał być może z darmowych posiłków
u furty klasztornej, na ulicy Reformackiej55.
II. W z a k o n i e f r a n c i s z k a n ó w - r e f o r m a t ó w 1772-1790
Nowicjat
Adam Burzyński wstąpił do franciszkanów-reformatów prowincji małopolskiej
pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej w ostatnich dniach grudnia 1771 r.
w Wieliczce, gdzie 5 stycznia 1772 r. przyjął habit zakonny z rąk wielickiego
gwardiana56 o. Hilariona Twardowicza. Otrzymał imię Prosper57. Wraz z nim do
zakonu został przyjęty niejaki Stanisław Oleksiński58.
Do wspomnianej prowincji należało wówczas 18 klasztorów: Zakliczyn, Wieliczka, Kraków, Biecz, Solec, Kazimierz nad Wisłą, Stopnica, Pińczów, Kęty, Lublin, Sandomierz, Przemyśl, Rzeszów, Jarosław, Zamość, Pilica, a poza granicami
Rzeczypospolitej Gliwice oraz Góra św. Anny59. Dwa ostatnie klasztory, chociaż
leżące na terenie Prus, pod względem jurysdykcji kościelnej znajdowały się na
obszarze podległym aż do drugiej połowy XIX w. biskupowi krakowskiemu.
Przyjmując do swojego zakonu kandydatów, reformaci zwracali uwagę raczej
na jakość aniżeli na liczbę członków60. Dokładna selekcja kandydatów już na samym wstępie była konieczna ze względu zarówno na surowy tryb życia reformackich zakonników, do którego nie każdy wstępujący mógł się nadawać, jak i ze
względu na wielką liczbę chętnych. Aby w ocenie kandydatów zachować obiekty55

Prawie do najnowszych czasów we wszystkich klasztorach żebraczych nadmiar
jedzenia oddawano biednym i żebrakom u furty. Przeglądając kroniki klasztorów reformackich na terenie całej Polski znaleźć można wiele wzmianek o ilościach rozdawanych codziennie „dziadom i ubogiej młodzieży” porcji zupy i chleba. W latach 1767-1771, czyli
w czasie gdy Burzyński uczęszczał do szkoły średniej, wydawano codziennie u furty klasztornej krakowskich reformatów ok. 100-120 porcji zupy z chlebem. Por. APR, Kronika
klasztoru..., t. 2, s. 65, 129, 189, 235.
56
Gwardian to przełożony klasztoru uformowanego czyli tzw. konwentu. W szerszym
znaczeniu zwano tak przełożonych klasztorów nieuformowanych. Co roku mógł być zmieniany przez tzw. definitorium.
57
Imieniem Adam jako świeckim nie wolno się już było Burzyńskiemu posługiwać na
znak oderwania się od „świata” i poświęcenia się służbie bożej w zakonie.
58
Archiwum Franciszkanów- Reformatów w Wieliczce (dalej cyt. AWF), Liber novitiorum conventus Vielicensis ab 1751-1893, n. 23.
59
H. B ł a ż k i e w i c z , Powstanie małopolskiej prowincji reformatów (1587-1693),
„Nasza Przeszłość” 1961, t. 14, s. 67-69.
60
Statuta Provinciae Reformatae S. Mariae Angelorum Minoris Poloniae Fratrum
Minorum S. Patri Francisci strictoris observantiae Reformatorum Anno Domini 1747
publicata, Cracoviae 1747, s. 46, n. 3.
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wizm, przyjmował ich prowincjał, czyli najwyższy przełożony danej prowincji,
wraz ze swoją radą, którą tworzyło pięciu reformatów wybranych przez wszystkich
zakonników61. Kandydat musiał mieć ukończony 16. rok życia, ale nie przekraczać
30 lat, być stanu wolnego, wyznania rzymskokatolickiego, nie mógł być jedynym
żywicielem rodziny ani pozostawać obciążonym jakąkolwiek infamią prawną, faktyczną czy zawodową. Jeśli chodzi o kwalifikacje naukowe, to od kandydata na
kleryka wymagano, by płynnie czytał i rozumiał język łaciński, natomiast od kandydatów na braci zakonnych żądano jedynie elementarnego wykształcenia, jakie
dawały ówczesne szkółki parafialne62.
Pierwszy rok pobytu przyszłych zakonników u franciszkanów-reformatów,
w nowicjacie, był okresem jak się dzisiaj wydaje ponadludzkiej niemal próby,
której jedynie niewielu potrafiło sprostać63. W konwencie64 wielickim, gdzie mieścił się nowicjat małopolskich reformatów, przebywali – jak nakazywały reguły
zakonne – najbardziej zdyscyplinowani i przykładni bracia, którzy nowicjuszom
świecili dobrym przykładem. W latach 70. XVIII w. klasztor wielicki liczył 20-26
zakonników65.
Wieliczka, jak i sąsiedni Kraków, już od roku 1768 była areną walk między Rosjanami okupującymi miasto a konfederatami, bezustannie na nie napadającymi66.
Z racji posiadania cennych salin Wieliczka w tym czasie często padała ofiarą grabieży, kilkanaście razy nakładano na nią kontrybucje (na szczęście nie każdą egzekwowano), kradziono i wywożono sól. Oddziały konfederatów pod wodzą Dzierżanowskiego, Miączyńskiego, Paszkowskiego i Przyłuskiego czyniły szkody nie
tylko w administrowaniu solą, ale także rabując mieszczan, domagając się do nich
zapasów żywności, furażu itp.67 Załoga rosyjska, która miała w mieście utrzymać
spokój, siała podobne spustoszenia, toteż rozgoryczenie mieszczan dotyczyło obu
stron68. Burzyński, będąc w Wieliczce w 1772 r. za klasztornymi murami, dowiadywał się o wszystkim co się działo w mieście od bolejących nad upadkiem Rze61

Wykład istotny reguły…, s. 37, n, 109, s. 48, n. 11-18; Statuta Provinciae Reformatae..., s. 45, 2-7, s. 49, s. 3-9.
62
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Reformatorum Cismontanae Famialiae in provincias et eiusdem altera subsequitur, per
quam eadem Statuta confirmantur, Varsoviae 1662, s. 7, n. 7-14.
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W latach 1751-1780 przyjęto do nowicjatu wielickiego jedynie połowę kandydatów,
z czego tylko trzecia część (67 osób) przeszła przez nowicjat i została zakonnikami reformackimi. Zob. AWF, Liber novitiorum conventus Vielicensis Patrum Reformatorum ab
1751-1893.
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się rezydencją z prezesem na czele.
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66
J. K r a s i c k a , Kraków i Ziemia krakowska…, s. 56-63.
67
Tamże, s. 54, 72, 73, 90-98.
68
W. K o n o p c z y ń s k i , Konfederacja barska…, s. 86-89

KS. PIOTR FRANCISZEK WŁOCZYK

18

czypospolitej starszych zakonników69. Kierownikiem ich życia wewnętrznego oraz
opiekunem był jeden z poważniejszych zakonników zwany magistrem70.
W nowicjacie wszelkie studia humanistyczne oraz scholastyczne były zabronione. Nauczanie ograniczało się tylko do podania podstawowych zasad życia wewnętrznego i zakonnego. Oprócz tego zaprawiano nowicjuszy do pracy fizycznej
w kuchni, ogrodzie, krawczarni, zakrystii. Oprawiali książki, pomagali w stolarce,
ciesielce, sprzątali na terenie klasztornych zabudowań itp. Na pracę fizyczną zwracano wielką uwagę: w nowicjacie poświęcano jej prawie osiem godzin na dobę71.
Podstawą nauczania w nowicjacie franciszkanów-reformatów był traktat Speculum disciplinae ad novitios przypisywany św. Bonawenturze. Adam Prosper
w nowicjacie musiał się nauczyć przede wszystkim techniki modlitwy myślnej,
tzw. rozmyślania według św. Piotra z Alkantary. Codziennie rano słuchał wykładu
traktującego o karności osobistej i zakonnej oraz wykładu reguł według tekstu
Franciszka de Signansa, uczył się zwyczajów prowincji według statutów i krótkiego zarysu historii zakonu. Uzupełnieniem wykładów była lektura osobista i wspólna – głównie Biblii, pozostałych traktatów św. Bonawentury oraz Exercitium perfectionis virtutum religiosorum Alfonsa Rodrycjusza72.
Podczas pobytu w nowicjacie każdy nowicjusz był pilnie obserwowany przez
wszystkich zakonników po profesji uroczystej73, zamieszkujących dany konwent.
Mieli oni obowiązek trzy razy w ciągu roku wziąć udział w tajnym głosowaniu nad
każdym z kandydatów oceniając, czy nadaje się on do życia zakonnego. Współtowarzysz Burzyńskiego, Stanisław Oleksiński, który razem z nim rozpoczął nowicjat, został podczas pierwszego głosowania usunięty z zakonu. Prosper natomiast
przeszedł próbę pomyślnie, otrzymując w dwóch głosowaniach zdecydowaną
większość głosów. Za trzecim razem cała wspólnota reformacka w Wieliczce
zgodnie zagłosowała na Burzyńskiego, przyjmując go w poczet swoich członków74.
69

Zakonnicy reformaccy nie tylko sympatyzowali z konfederatami, ale też czynnie ich
wspomagali udzielając schronienia, opiekując się rannymi, sprawując dla nich kult liturgiczny w klasztornych kościołach. Było to powodem zemsty Rosjan, którzy wykłuli bagnetami prawie wszystkich reformatów w Bieczu, a ich klasztor obrabowali i sprofanowali.
Zob. AWF, Kronika klasztoru..., t. 2, s. 53.
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Pod koniec nowicjatu nowicjusz był zobowiązany złożyć specjalny egzamin
wobec wszystkich zakonników klasztoru. Musiał się wykazać pamięciowym opanowaniem zasad wiary, istoty ślubów, zasad modlitwy myślnej, ascetyki oraz
umiejętnością posługiwania się brewiarzem. Dopiero wówczas dopuszczany bywał
do uroczystej profesji zakonnej. Burzyński zdał wspomniany egzamin i 5 stycznia
1773 r. w klasztorze wielickim w obecności wszystkich jego mieszkańców złożył na ręce tamtejszego gwardiana o. Kornela Katarzyńskiego uroczyste śluby
zakonne75.
Artium oraz studia filozoficzno-teologiczne
Generalnie ustawodawstwo reformackie zabraniało wysyłania kleryków na studia poza granice własnych prowincji76 i nakazywało prowincjałom, by w każdej
prowincji były zorganizowane studia „logiki, filozofii, teologii i gramatyki”77.
Z powodu braku pomieszczeń dla zakonnych alumnów nie udało się małopolskim
reformatorom utworzyć centralnego studium w jednym tylko klasztorze, dlatego
organizowano zajęcia w kilku placówkach równocześnie.
Adam Prosper po ukończeniu nowicjatu uczył się retoryki do końca roku szkolnego 1773 w konwencie w Stopnicy, dołączywszy do dziesięciu studentów retoryki
tamtejszego klasztoru. Jego gwardianem był w tym czasie o. Jerzy Oraczewski,
wykładowcą retoryki o. Euzebiusz Raczyński, zaś mistykę wykładał przybyły wraz
z Burzyńskim z Wieliczki o. Wenanty Andress78.
W roku 1773-1774 młody Burzyński wraz z kolegami studiował retorykę
w konwencie zakliczyńskim. Klasztor ten liczył wówczas 32 osoby: 14 ojców,
siedmiu braci i 11 studentów retoryki. Przedmiot ten wykładał dalej o. Euzebiusz
Raczyński, a mistykę o. Onufry Żucherski79.
Retoryka miała dostarczyć pewnych ogólnych zasad do pracy kaznodziejskiej.
Spełniała zarazem rolę dzisiejszej homiletyki. Studia obejmowały kurs przygotowania kaznodziejskiego w teorii i w praktyce. Podstawą były kazania wybitnych
kaznodziejów reformackich: o. Franciszka Rychłowskiego (zm. 1673) oraz o. Antoniego Węgrzynowicza (zm. 1721)80. Nauczanie retoryki w małopolskiej prowincji reformackiej obejmowało trzy elementy: poznanie ogólnych zasad wymowy,
lekturę klasycznych autorów w celu zdobycia stylu oraz próby samodzielnego naśladowania poznanych wzorów w mowie i piśmie81. Najczęściej posługiwano się
podręcznikami Walentego Szylarskiego Rhetorica ecclesiastica antiquo-nova,
theoretica et practica, Cypriana Suareza De arte rhetorica libri tres oraz Stanisła-
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wa Konarskiego De emendandis eloquentiae vitiis82. Kurs retoryki podczas pobytu
Burzyńskiego w zakonie trwał dwa lata.
Obok retoryki, w czasie studiów atrium wykładana była ascetyka i mistyka.
Wykłady z tego zakresu opierały się na doskonałym Summarium asceticae et misticae theologiae reformackiego teologa o. Chryzostoma Dobrosielskiego. Jak
utrzymuje K. Górski, był to najprawdopodobniej w ogóle pierwszy tego rodzaju
traktat w Kościele83. Poza podręcznikiem Dobrosielskiego korzystano także
z „Theologii zakonnej” innego reformaty prowincji małopolskiej o. Daniela
Bryknera, opracowanej w języku polskim i wydanej w Krakowie w 1682 r.84
Po egzaminach z zakresu artium Burzyński studiował przez trzy lata filozofię.
Początkowo, w roku 1774-1775 działo się to w klasztorze sandomierskim, gdzie
wykładowcami byli o. Ildefons Mikuciński i o. Tadeusz Sapek85. Następne dwa
lata, do roku 1777, Prosper spędził w klasztorze zamojskim. Tam filozofię wykładali o. Feliks Dziedzicki i o. Błażej Chmielowski86. W ciągu trzech lat studiów
filozoficznych przerabiał Burzyński logikę, fizykę i metafizykę według Arystotelesa. Logika wraz z dialektyką były treścią pierwszego roku nauczania, fizyka – drugiego i znaczną część roku trzeciego, metafizykę zaś wykładano pod koniec studiów filozoficznych. Od drugiej połowy XVIII w. studia te u franciszkanówreformatów wyraźnie pozostawały w tyle w stosunku do studiów w szkołach pijarskich czy jezuickich.
Po ukończeniu trzyletniego kursu filozofii, w latach 1777-1780 Prosper skupił
się na studiach teologicznych w konwencie krakowskim. Krakowski klasztor był
domem centralnym całej małopolskiej prowincji. To tutaj przebywali: przełożony
prowincji zwany prowincjałem, czteroosobowe definitorium, kustosz prowincji
i jej sekretarz czyli cały zarząd prowincji. Z tego powodu był klasztorem najliczniej zamieszkałym, mającym w gronie swoich mieszkańców byłych przełożonych,
lektorów, kaznodziejów oraz zakonników schorowanych. Ze względu na stosunkowo bogaty księgozbiór oraz bliskość biskupa, udzielającego rokrocznie klerykom reformackim święceń kapłańskich, właśnie tutaj wykładano teologię. W chwili przybycia Burzyńskiego do krakowskiego klasztoru mieszkało w nim 57 zakonników87.
Program studiów teologicznych obejmował wykłady z Biblii, teologii dogmatycznej, moralnej i prawa kanonicznego, które zgłębiano już po otrzymaniu święceń kapłańskich. Dopiero w latach 90. XVIII stulecia wprowadzono wykłady
z historii Kościoła. Wzorem i mistrzem dla teologów reformackich był sławny
franciszkanin z okresu średniowiecza Duns Scot. Podręcznikami teologii u fran-
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ciszkanów-reformatów aż do końca XVIII w. były komentarze Dunsa Scota do
czterech ksiąg Piotra Lombarda i komentarze skotystów88.
Po ukończeniu drugiego roku teologii i bezpośrednio po odbytych w klasztorze
krakowskim rekolekcjach, 19 września 1778 r. Adam Prosper Burzyński otrzymał
w katedrze na Wawelu święcenia kapłańskie. Udzielił mu ich biskup sufragan krakowski Franciszek Potkański, rządzący diecezją w zastępstwie K. Sołtyka89.
Po otrzymaniu święceń kapłańskich Burzyński przebywał w klasztorze krakowskim w charakterze studenta do 1781 r. W duszpasterstwie jeszcze nie pracował nie
mając jurysdykcji do spowiadania; otrzymał ją dopiero po ukończeniu studiów,
dnia 12 stycznia 1782 r.90 Pół roku po zakończeniu studiów w Krakowie poświęcił
zgłębianiu prawa kanonicznego w konwencie pińczowskim. Wykładowcami byli
tu o. Cyprian Paczewski i o. Sebastian Oczyński, a słuchaczami siedmiu neoprezbiterów reformackich, w ich liczbie i Prosper91.
Reformaci małopolscy, jak zresztą wszystkie odłamy franciszkańskie, nie stawiały swoim studiom wielkich celów naukowych. Chodziło im wyłącznie o przygotowanie odpowiednich kapłanów dla zakonu i Kościoła. Ośmioletnie przygotowania naukowe do kapłaństwa, kontakt z lekturą, z wykładowcami i uczącymi się
kolegami czyniło z zakonnika reformackiego człowieka o ogromnym zasobie wiedzy nie zawsze wszak pożytecznej czy użytecznej. Statuty reformackie upominały,
aby wiedzy nie zdobywać z wielką chciwością i utratą ducha pobożności, starając
się bardziej o prawdziwą pokorę i szczerą prostotę92, zabraniały pod sankcją kar
kościelnych wszelkich eksperymentów i oddawania się studiom z zakresu nauk
ścisłych, szczególnie chemii i alchemii93. Nie należy jednakowoż z tego wnioskować, że studia jako takie w zakonie reformackim lekceważono. Było wprost przeciwnie: ustawodawstwo zakonne popierało je i z wielką dokładnością określało
sposób ich organizowania. Od postępów w nauce zależała cała przyszłość młodego
zakonnika. O ile wykazał się zdolnościami i pracowitością w czasie studiów, mógł
ubiegać się o urząd lektora czy kaznodziei, by tą drogą objąć następnie kolejne
stanowiska w zakonie94.
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Oprócz ćwiczeń duchowych, obowiązujących wszystkich zakonników, odbywały się także praktyki zakonne przeznaczone wyłącznie dla studentów. Ich celem
miało być zdobycie cnoty pokory, według pedagogiki reformackiej potrzebnej
szczególnie podczas zdobywania wiedzy, która „za ułomnością i większą w ludziach do złego skłonnością, nadyma i w lubieżności oraz próżności topi”95.
Działalność dydaktyczna
W spisie zakonników małopolskiej prowincji reformackiej z dnia 15 lipca
1782 r. Burzyński figuruje jako lektor artium w klasztorze zakliczyńskim96.
Osoba prowadząca u franciszkanów-reformatów nauczanie, zarówno atrium i filozofii, jak teologii, nosiła miano lektora. Wyboru lektorów dokonywano w czasie
corocznych kongregacji prowincjalnych97 oraz w czasie odbywających się co trzy
lata kapituł98 w trybie egzaminów konkursowych99. Kto złożył egzaminy z najlepszym wynikiem, miał prawo do nauczania. Lektorzy reformaccy nie kończyli studiów uniwersyteckich. Lektor musiał mieć ukończony trzyletni kurs filozoficzny
i czteroletni teologiczny, ponadto musiał odznaczać się inteligencją oraz pobożnością, posiadać święcenia kapłańskie i być członkiem danej prowincji reformackiej.
Do szczególnych obowiązków lektora należało nauczanie słowem i przykładem
młodzieży zakonnej, a także wierne zachowywanie tego wszystkiego, o czym
w zakresie studiów mówiły ustawy zakonne. Podczas wykładów lektorzy nie mogli
posługiwać się innymi skryptami czy podręcznikami niż tymi, które zatwierdził
prowincjał ze swoją radą. Taki skrypt lektor musiał napisać własnoręcznie i tylko
nim się posługiwać. Korzystanie z obcych skryptów było zakazane.
Po ukończeniu artium ogół lektorów przechodził na filozofię, a z niej na teologię. Nigdy jednak nie nauczali dłużej niż przez dwa kursy. Wykładali zazwyczaj
dwaj lektorzy: pierwszy (primarius) oraz drugi (secundarius), który obejmował
stanowisko swego kolegi, gdy ten przechodził na wyższy kurs lub kończył karierę
lektora100. Lektorów wybierano na okres trzech lat. Po upływie tego czasu mogli
być ponownie na ten urząd wybrani, chyba że okazali się wyjątkowo niezdatni lub
głosili poglądy „heretyckie”. Po dwunastu latach nauczania należało ich obowiązkowo zmienić. Otrzymywali wówczas dożywotni tytuł lektora.
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Statuta Provinciae..., 1638, s. 49, n. 2-6.
APR, Acta originalia totius trienni ministeriatus ARP Benvenuti Dunikowski ab
1780-1783 eodemque complicata, n. 127.
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Kongregacje prowincjalne to doroczne zebrania definitorium, na którym dokonywano
wyborów na urzędy i postanawiano rozporządzenia.
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Kapituła prowincjalna to zebranie definitorium prowincji i przełożonych klasztornych
oraz tych, którzy piastowali najwyższe urzędy w kurii prowincjalnej, w celu dokonania
wyboru nowego prowincjała, definitorium i innych urzędników zakonnych, a także wydania nowych rozporządzeń.
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Statuta Provinciae..., s. 77, n. 4-6.
100
Lektor pierwszy filozofii przechodził na teologię, gdzie pełnił urząd drugiego lektora, po roku zostawał pierwszym lektorem. Na tym urzędzie pozostawał rok lub też mógł
pozostać dłużej (nie więcej niż trzy lata); decyzja należała jednak do definitorium.
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Artium wykładał Burzyński przez jeden rok szkolny 1782/83. Zajęcia prowadził
dla czterech studentów. Przez następny rok szkolny wykładał jako secundarius
filozofię w konwencie rzeszowskim, liczącym 22 zakonników i czterech studentów101. W latach 1784-1788 był drugim lektorem w konwencie sandomierskim,
z wyjątkiem roku 1784/85, kiedy to piastował urząd pierwszego lektora filozofii
w tymże konwencie. W tym czasie konwent sandomierski liczył 16-18 zakonników
i sześciu studentów filozofii102.
Burzyński wykładał filozofię przez pięć lat, z tego na stanowisku lektora spędził
cztery lata – o rok więcej aniżeli przewidywały zakonne przepisy. Wpłynęły na to
zmiany terytorialne spowodowane pierwszym rozbiorem, a także modyfikacja studiów filozoficznych przeprowadzona wówczas u franciszkanów-reformatów. Otóż
w maju 1785 r. część prowincji małopolskiej i ruskiej, które dostały się pod zabór
austriacki, utworzyły jedną prowincję „Galicji i Lodomerii”. Już od samego początku w łonie nowej prowincji powstały rozdźwięki natury prawno-administracyjnej, co niezmiernie komplikowało normalne jej fungowanie. Szczególnie
kłopotliwy stał się problem obsadzania urzędów, ujednolicenie zwyczajów itd.
Z kolei gdy chodziło o modyfikację studiów według systemu Ch. Wolffa, wymagało to czasu i oczytania oraz przygotowania nowych skryptów. W tej sytuacji konieczność wymagała pozostawienia na dłużej lektora filozofii. Równocześnie należy dodać, że od 1784 r. Burzyński przebywał w Sandomierzu nie przechodząc poza
kordon103.
Jako lektor Burzyński musiał wyrastać ponad przeciętność, skoro w czerwcu
1788 r. został wybrany przez przełożonych na kaznodzieję przy kolegiacie sandomierskiej, na którym to stanowisku pozostał do 1 lipca 1790 r. czyli do wyjazdu na
misję104.
III. D z i a ł a l n o ś ć m i s y j n a w E g i p c i e 1791-1808
Egipt był wtedy krajem zależnym od Turcji. W imieniu sułtana rządził pasza,
ale jego władza była czysto legalna w porównaniu z bejami czyli naczelnikami
okręgów i wielkimi właścicielami ziemskimi, utrzymującymi własne oddziały
zbrojne złożone z mameluków, to jest byłych niewolników pochodzących głównie
z Kaukazu i Turcji. Panowanie tureckie w Egipcie opierało się w zasadzie na manipulowaniu bejami105. Tubylcza ludność chrześcijańska, Koptowie (nazwani tak
od języka staroegipskiego czyli koptyjskiego, używanego w nabożeństwach), zo101

APR, Acta originalia totius trienni ministeriatus ARP Benvenuti Dunikowski ab
1780-1783 eodemque complicata, n. 127.
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APR, Acta originalia totius trienni provincialatus ARP Nepomuceni Wielowiejski,
n. 12, 115, 223; Acta originalia totius trienni provincialatus ARP Joachimi Maykiewicz,
n. 14, 71.
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Statuta Provinciae..., s. 44, n. 4-6.
104
APR, Acta originalia totius trienni provincialatus ARP Joachimi Maykiewicz, n. 134.
105
M. Ż y w c z y ń s k i , Historia Powszechna 1789-1870, Warszawa 1970, s. 111.
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stała wchłonięta przez islam. Pozostali przy starej wierze Egipcjanie przyjęli nazwę
chrześcijan koptyjskich.
Chrześcijanie koptyjscy żyli przeważnie w zgodzie z najeźdźcami arabskimi,
chociaż w społeczeństwie arabskim należeli do trzeciej warstwy (w gorszym położeniu znajdowali się już tylko niewolnicy). Cieszyli się względną autonomią, posiadali własny, niezależny od Rzymu i dosyć rozbudowany aparat administracji
kościelnej; na jego czele stał patriarcha aleksandryjski. Oprócz tego Kościoła istniał jeszcze w Egipcie mniejszy liczebnie Kościół bizantyjsko-prawosławny (melchicki), którego członkami byli przeważnie Grecy i Syryjczycy. Silnie związany
z kulturą grecką i obrzędowością chrześcijaństwa greckiego, Kościół ten stanowił
diasporę prawosławia w Egipcie wyposażoną w niezależną hierarchię i administrację kościelną106.
Ostry kurs polityki tureckiej nie zezwalał na żadną interwencję chrześcijaństwa
z zewnątrz. Zdarzały się przypadki wyjazdów misjonarzy europejskich do północnej Afryki, szczególnie do Egiptu, ale byli to misjonarze-ochotnicy, skazani –
w razie zdemaskowania – na niechybną śmierć. Dopiero rozkład imperium tureckiego i zaangażowanie się Hiszpanii i Francji zmieniły sytuację. Skorzystała z tego
Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, ustanawiając w Egipcie w 1697 r. łaciński
okręg misyjny zwany prefekturą apostolską, dla stosunkowo dużego terytorium
obejmującego Egipt i niemal cały obszar Abisynii. Pracę w nowej prefekturze
Kongregacja powierzyła franciszkanom, których najbliższa placówka znajdowała
się w Palestynie. Kuria Rzymska nie określiła jeszcze celu pracy zakonników łacińskich, dlatego przybywszy już w 1697 r. do Egiptu i północnej Abisynii, pełni
zapału zaczęli pracę przede wszystkim wśród miejscowych Koptów. Być może
wykazali się małą roztropnością lub wchodzili w kompetencje miejscowego kleru
koptyjskiego, bowiem już po kilku latach żadna z placówek łacińskich nie utrzymała się, a większość misjonarzy została ukamienowana przy pośrednim udziale
koptyjskich mnichów. Pozostali przy życiu przenieśli się do południowego Jemenu, gdzie w mieście Mocca założyli nową misję. Kilku z nich popłynęło na wyspę
Suqutra (Socotra) na Oceanie Indyjskim, w sąsiedztwie Adenu, gdzie również założono misję. Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, widząc tak wielkie straty, zarządziła w 1717 r. zniesienie prefektury egipskiej i zażądała, aby misjonarze wrócili
do swoich prowincji.
Tym, który utrzymał prefekturę przy życiu, był Jakub de Albano, gorliwy
zakonnik reformacki. Słał on do Kurii Rzymskiej list za listem ponawiając prośbę
o cofnięcie zarządzeń Kongregacji i przywrócenie prefektury. I tak też się stało:
w 1719 r. prefekturę erygowano powtórnie i w nowym dekrecie erekcyjnym oznaczono jej granice. W Górnym Egipcie granica biegła przez miasto Achmim nad
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W. S z o ł d r s k i , Dzieje misji katolickich w zarysie, Kraków 1936, s. 149-158;
K. B i h l m e y e r , H . T ü c h l e , Historia Kościoła. Starożytność chrześcijańska, Warszawa 1971, s. 282-283.
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Nilem, w Jemenie przez Moccę, obejmowała również wyspę Suqutra (Socotra)107.
Siedzibą prefektury apostolskiej miał być Kair lub inne wybrane przez prefekta
miasto.
Po pierwszych nieudanych próbach nawiązano w końcu dobre stosunki z klerem
koptyjskim i patriarchą oraz przygotowano podatny grunt dla przyszłej unii z Kościołem rzymskokatolickim, którą zawarto w trzecim dziesięcioleciu XVIII w.108
Przez kilkanaście lat prefekt apostolski, mianowany spośród misjonarzy reformackich, był zarazem rzeczywistym przełożonym unickich Koptów. Trwało to dopóty
młody jeszcze Kościół koptyjsko-katolicki nie wykazał znamion stabilności, mocnej wiary i zdolności przyjęcia zarządu we własne ręce. Dopiero w 1744 r. wikariuszem generalnym czyli rządcą unickich Koptów został ksiądz koptyjski, mianowany przez Kongregację Rozkrzewiania Wiary109. Łacińscy misjonarze byli tak
prężni i pracowici, że w krótkim czasie niemal całe szkolnictwo koptyjskie znalazło się w ich rękach, a duchowni koptyjscy dość licznie włączali się w szeregi kleru unickiego110. Tymczasem ewangelizacja pogan z powodu różnych trudności
zdawała się być zadaniem drugoplanowym, stąd na uwagę zasługuje instrukcja
pastoralna Benedykta XIV z 4 kwietnia 1745 r. Eo quamvis tempore, która precyzowała charakter i działalność prefektury w Górnym Egipcie. W oparciu o dokument papieski franciszkanie-reformaci przebywający na tych terenach przyjmowali
na siebie potrójny obowiązek: głoszenie ewangelii poganom, udzielanie sakramentów kapłanom obrządku koptyjskiego, zabieganie o coraz liczniejsze przechodzenie Koptów do unii111.
Gdy Adam Prosper Burzyński przybył do Egiptu, zadania misjonarzy na terenie
prefektury nie uległy zmianie i pozostawały identyczne z obowiązkami spisanymi
we wspomnianej instrukcji papieskiej.
Misjonarz w Egipcie
Od drugiej połowy XVIII w. prefekturę egipską zasilali misjonarze przybywający m.in. z małopolskiej prowincji franciszkanów-reformatów. Od 1775 do 1784 r.
pracował w Egipcie o. Herkulan Glinger112, przez kilkanaście miesięcy o. Maurycy
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Historia Missionum Ordinis Fratrum Minorum (Africa), cz. 2, Roma 1967, s. 916-
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Pigner113, zaś w latach 1792-1793 bardzo gorliwy o. Anastazy Peterski114. Burzyński prawdopodobnie jeszcze w nowicjacie podjął postanowienie, by pracować
wśród mahometan, wszak jego kierownikiem duchowym był wówczas o. Wenanty
Andress, długoletni misjonarz w Turcji. Reformackim zwyczajem przełożony
prowincji proponował zdatnym do tego zakonnikom wyjazd na misje. Mogli nie
wyrazić na to zgody i zapewne niektórzy korzystali z tego prawa, natomiast
Burzyński sam zgłosił gotowość do wykonania tego zadania115. Miał wówczas 35
lat. Dnia 16 stycznia 1790 r. generał franciszkanów-reformatów o. Paschalis
a Varese wysłał z Rzymu do Krakowa obediencję, na mocy której Adam Prosper
Burzyński mógł przybyć do Rzymu, aby w kolegium św. Piotra przygotować się
do misji. Miał się tam stawić w okresie trzech następnych miesięcy. Zarząd prowincji zaakceptował decyzję generała zakonu i 2 lipca 1790 r. podczas kongregacji
prowincjalnej w Gliwicach zezwolił na ten wyjazd. Stosowne obediencje przełożonych prowincji Burzyński otrzymał już po kilku dniach116. Prowincjał Nepomucen
Wielowiejski, który interweniował w Rzymie w sprawie jego wyjazdu na misje,
przesłał list z Krakowa do Sandomierza zawiadamiając adresata o załatwieniu
wszelkich formalności117. Burzyński odpisał wówczas: Składam najpokorniejsze
podziękowanie za skuteczne interesowanie się w moich pragnieniach i mojej
prośbie, i za najłaskawsze doniesienie mi o wyjednanej już pomyślnej rezolucji
z Rzymu118.
W pierwszych dniach września 1790 r. Adam Prosper Burzyński wyruszył
przez Opawę do Wiednia, gdzie stanął 17 września. Narzekając na niegościnnych
współbraci wiedeńskich, u których nie mógł się zatrzymać, podążył nazajutrz do
Wenecji, a stamtąd do Rzymu, gdzie dotarł w połowie października 1790 r.119
Zamieszkał na Monte Aureo i przygotowywał się do egzaminów z teologii, poza tym uczył się języka włoskiego i medycyny, a także poznawał miasto. Z końcem
października 1790 r. zdał egzamin z teologii przed jednym z kardynałów. Odtąd
intensywniej uczył się włoskiego pełniąc posługi duchowe w tym języku. Na język
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M. Pigner był misjonarzem w Konstantynopolu w latach 1786-1807. Zmarł w 1808
r. w wieku 59 lat. Zob. APR, Cathalogus Patrum et Fratrum Reformatorum Provinciae
Minoris Poloniae defunctorum fideliter descriptus ab A.D. 1775 usque ad A.D. 1868, n. 16.
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arabski przyjdzie czas dopiero w Egipcie120. Tymczasem, po zreferowaniu sprawy
przez kardynała Antonello, Kongregacja Rozkrzewiania Wiary dekretem z 27 listopada 1790 r. przeznaczyła Burzyńskiego oraz Ruperta Wilczyńskiego z dawnej
prowincji ruskiej (przybył on do Rzymu pół roku wcześniej) do pracy przez okres
siedmiu lat na misjach w Egipcie, gdzie mieli pracować pod kierunkiem prefekta
Michała Anioła a Tricarico lub innego prefekta czy wiceprefekta121. Dwa miesiące
później Burzyński donosił z Rzymu, że obaj z Wilczyńskim poduczyli się już dość
dobrze języka włoskiego, zostali zaopatrzeni we wszystkie potrzebne patenta
i otrzymali 40 skudów na podróż do Egiptu. W najbliższym czasie mieli się udać
do Livorno, a 1 maja 1791 r. popłynąć do Aleksandrii. Misjonarz prosił swoją prowincję o wsparcie finansowe, sądził bowiem, że 40 skudów nie wystarczy na trzymiesięczną podróż122. Syndyk małopolskiej prowincji franciszkanów-reformatów
przekazał mu wkrótce oczekiwaną pomoc finansową, a przesłane z Polski pieniądze misjonarz przeznaczył na kupno książek z zakresu teologii dogmatycznej
i moralnej oraz książeczek dla katechumenów123. Zaopatrzywszy się we wszystko,
co uznał za konieczne, podążył do Livorno i tam wsiadł na statek odpływający do
Aleksandrii. Z Livorno napisał do Polski list, w którym zapewniał o synowskich
uczuciach do matki-prowincji, polecał się modlitwom współbraci i obiecał napisać
wnet po dotarciu do Egiptu124. Niestety, od połowy 1791 r. do 1801 r. włącznie nie
ma śladu obiecanej korespondencji. Nie znaleziono z tego okresu żadnego listu czy
dokumentu, który dotyczyłby Adama Prospera Burzyńskiego. Jedynie w prowadzonym systematycznie spisie zakonników reformackich znajdujemy suche
wzmianki o jego miejscu pracy. Od połowy 1791 do 1792 r. przebywał w Kairze
przy kościele reformackim. Uczył się wówczas języka arabskiego i posługiwał w
kościołach. W latach 1793-1794 wraz z Anastazym Peterskim apostołował w Górnym Egipcie, ale nie należał do żadnego hospicjum125. W okresie 1794-1797 pracował przy hospicjum Nagasta w Górnym Egipcie, a od 1797 r. należał do hospicjum Girga126.
Prefektura egipska była szczególnie trudnym terenem pracy misyjnej. Suchy,
gorący, niezwykle uciążliwy dla Europejczyka z północy klimat, a także wielość
owadów i insektów, dzienne upały i nocne chłody bardzo utrudniały życie.
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W Egipcie ścierały się wpływy chrześcijańskie Koptów, melchitów i łacinników –
skonfliktowanych, wchodzących sobie wzajemnie w kompetencje. To zróżnicowanie rytów i obyczajów, odmienność kultur i tradycji stawiało naprzeciw siebie Europejczyków i autochtonów, zatruwało im życie tudzież powodowało najrozmaitsze tarcia i nieustanne wzajemne oskarżenia127. Sytuację pogarszał brak scentralizowanej władzy, nader skomplikowany układ polityczny, bałagan organizacyjny,
ogólne przekupstwo i brak elementarnego szacunku dla człowieka128. W takich
warunkach skutecznie mógł pracować jedynie misjonarz o żelaznym zdrowiu
i wyjątkowych cechach charakteru. W dodatku, by nie zrazić do siebie chrześcijan
innych wyznań, musiał być człowiekiem wielkiego taktu i delikatności, tak aby nie
dać się wciągnąć w polityczne rozgrywki, stawać ponad waśniami, intrygami
i denuncjacjami. Bezwzględnie konieczne były prostota, roztropność i umiłowanie
sprawy, zaś niezmiernie przydatny dar wyczucia różnorodności kultur europejskiej
i arabskiej połączony z umiejętnością wyzbycia się własnych przesądów kulturowych. Czy Adam Prosper Burzyński faktycznie posiadał wymienione zalety?
Trudno na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie, mając do dyspozycji jedynie
niewielką liczbę dokumentów Kurii Rzymskiej i kilka jego listów z tego okresu.
Znamy dekret Kongregacji Rozkrzewiania Wiary z 17 kwietnia 1802 r., ustanawiający Burzyńskiego prefektem apostolskim Górnego Egiptu. Znamy przywileje
i pełnomocnictwa dane mu na czas misji, znamy wreszcie list byłego prefekta
w Egipcie Anioła a Cervazzo pełen pochwał dla Burzyńskiego za dwunastoletni
trud misyjny. Dostępny jest także dekret Kongregacji Rozkrzewiania Wiary
z 19 maja 1816 r. o jego ponownej nominacji na prefekta Górnego Egiptu129.
W dokumentach podkreślono niezwykłą pracowitość naszego misjonarza, jego
zdyscyplinowanie, niezrażanie się trudnościami oraz wytrwałość w dążeniu do
celu. Przemierzał niemal cały Egipt wzdłuż i wszerz głosząc Ewangelię, nauczając
i udzielając sakramentów, zwłaszcza w ośrodkach duszpasterstwa koptyjskiego.
We wschodnim stroju, z brodą, w turbanie na głowie pomagał dobrym słowem,
poradą medyczną i pieniędzmi nie bacząc na religię, wyznanie, narodowość.
Z biegiem lat rosła jego popularność, na którą miało wpływ łączenie pracy misyjnej z posługą lekarską. Burzyński cieszył się bowiem opinią dobrego lekarza130.
Zadziwiają umiejętności lekarskie naszego misjonarza, choć nietrudno dociec,
w jaki sposób je zdobył. Otóż w zakonie franciszkanów-reformatów istniała od
wieków tradycja lecznictwa, zwłaszcza ziołolecznictwa, która przetrwała do obecnych czasów131. Wprawdzie ustawodawstwo reformackie surowo zabraniało
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kształcenia zakonników w sztuce lekarskiej w ścisłym znaczeniu, ale nakazywało
jednocześnie, żeby niektórzy zakonnicy, zwłaszcza opiekujący się chorymi konfratrami, posiadali pewien zasób wiadomości z zakresu medycyny, znali zastosowanie
podstawowych leków i ziół, potrafili udzielić choremu pierwszej pomocy, a nade
wszystko by należycie pielęgnowali ich w chorobie132. Działalność reformackich
„lekarzy” wykraczała daleko poza mury klasztorne. Przełożeni starali się o fachową literaturę, a przynajmniej o elementarne podręczniki medycyny. Niemal każdy
klasztor reformacki posiadał swoją aptekę, z której bardzo często korzystały osoby
świeckie. Farmaceuci zakonni, z braku formalnie wykształconych aptekarzy i lekarzy, bywali nierzadko jedynymi ludźmi w całym regionie znającymi się na leczeniu
chorych.
Podczas studiów teologicznych w klasztorze krakowskim Burzyński był drugim, a później pierwszym pomocnikiem głównego infirmarza o. Aleksego Brodzikiewicza133. Choć ten nie zasłynął w Krakowie jako medyk, to jednak wśród braci
zakonnej cieszył się znacznym autorytetem134. Pomagając mu, Burzyński miał
okazję poznać dosyć dokładnie jak na amatora tajniki sztuki lekarskiej. Nadto,
przebywając przez pół roku w kolegium Św. Piotra w Rzymie, słuchał wykładów
z zakresu medycyny, które prowadził znany franciszkański medyk Franciszek de
Riparolio, a krótką praktykę „lekarską” odbył w różnych rzymskich szpitalach,
m.in. w szpitalu Św. Ducha.
Wykłady medycyny dla misjonarzy, ze szczególnym uwzględnieniem chorób
tropikalnych, były w Rzymie tolerowane przez Kongregację Rozkrzewiania Wiary
i przetrwały do pierwszej połowy XIX w. Dzięki zdobytym wiadomościom i późniejszej praktyce misjonarze mogli usługiwać chorym i przybliżać im jednocześnie
prawdy chrześcijańskiej religii.
W lipcu 1798 r. wojska francuskie pod wodzą Napoleona dotarły do Egiptu.
W tym samym roku Burzyński otrzymał wprawdzie zezwolenie Kurii Rzymskiej
na odwiedzenie rodzinnego kraju, jednak wyprawa egipska Napoleona pokrzyżowała mu te plany135. Pozostał w Egipcie, ale przystał do armii francuskiej jako tłumacz i lekarz136. Jak wynika z listu mnicha koptyjskiego Eli Chalila do prefekta
Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, prawie wszyscy misjonarze europejscy
132
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w Egipcie porzucili wówczas pracę misyjną i zaangażowali się jako tłumacze lub
medycy u Francuzów. Z tego powodu, już po wycofaniu się armii napoleońskiej,
wielu z nich zginęło z rąk Arabów jako oskarżeni o kolaborację z najeźdźcą i zdradę137. Trudno dociec, ile prawdy zawiera list wspomnianego mnicha. Warto jednak
zwrócić uwagę na powody przechodzenia katolickich misjonarzy, w większości
Włochów, na służbę do francuskich wojsk republikańskich. A mogły być one następujące: Francuzi – tak mniemali europejscy misjonarze – mieli wprowadzić ład
oraz nowoczesną administrację w rozdartym wewnętrznie i zróżnicowanym Egipcie. Francuzów uważano za „misjonarzy” kultury i cywilizacji europejskiej, ta zaś
w przyszłości miała się stać podwaliną chrześcijaństwa w Egipcie, które bez wyraźnej pomocy z zewnątrz było skazane na wegetację. Francuzi byli więc misjonarzom niejako bliżsi aniżeli „pogańscy” Arabowie czy miejscowi Koptowie. Poza
tym, jakakolwiek działalność religijna wśród wrogo nastawionej do Francuzów
ludności była w okresie trwania wyprawy prawie niemożliwa. Powyższe spekulacje zdają się zatem potwierdzać informacje, jakie koptyjski mnich przekazał Kurii
Rzymskiej.
Po bitwie pod piramidami Adam Prosper Burzyński opatrujący rannych spotkał
po raz pierwszy generała Józefa Zajączka138. Spotkanie to, jak się wydaje, było
tylko początkiem ich znajomości. Po bitwie kolumna wojska dowodzona przez
Zajączka została odwołana do Kairu, gdzie generał otrzymał rozkaz wyjazdu
w charakterze gubernatora do prowincji Menouf139. Burzyński, jak się wydaje,
podążył z innym oddziałem wojsk w stronę Górnego Egiptu. Dopiero wiosną
1799 r. miało miejsce powtórne ich spotkanie – na pustyni, prawdopodobnie
w prowincji Menouf, gdzie generał wraz z grupą jeźdźców zabłądził140. Burzyński,
który znał dobrze teren i język arabski, wskazał zabłąkanym kierunek drogi
i ostrzegł przed zatrutą studnią141. W kopiarzu listów i raportów generała Zajączka
z okresu jego pobytu w Egipcie nie ma żadnej wzmianki o Burzyńskim jako tłumaczu i lekarzu przy oddziale czy o zbłądzeniu na pustyni. O powtórnym spotkaniu
ich obu nie napomyka J. Nadzieja, A. Skałkowski ani inni piszący o generale Zajączku w Egipcie. O zdarzeniu na pustyni wspomina jedynie mimochodem Burzyński w liście napisanym prawie 20 lat później142. Właśnie to spotkanie związało
przyjaźnią na całe życie jakobińskiego generała i skromnego franciszkańskiego
zakonnika-misjonarza. Dochowały się trzy listy namiestnika Królestwa Polskiego
Józefa Zajączka do Adama Prospera Burzyńskiego pełne tkliwej, a zarazem męskiej serdeczności, w których namiestnik zapytuje swojego kochanego Prospera,
czy mu czego nie brakuje i co mógłby dla niego i jego zakonu zrobić. Listy kończą
się wyznaniem-życzeniem: kochaj mnie zawsze jednostajnie143. O tej przyjaźni,
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mniej lub bardziej życzliwie, wspominają współcześni, m.in. K. Koźmian, J. U.
Niemcewicz, L. Łętowski, F. Skarbek oraz księgarz, bibliofil i długoletni przyjaciel
krakowskich reformatów Ambroży Grabowski144.
Generał Zajączek, będąc od 30 stycznia 1799 r. gubernatorem Fayoun w Górnym Egipcie, a od sierpnia 1799 r. także gubernatorem prowincji Beni-Souef,
chciał mieć u boku człowieka znającego dobrze miejscowy język, obyczaje oraz
wpływowych ludzi, w dodatku Polaka. Stanowisko, jakie zajmował, wymagało
wszak ciągłego kontaktu z miejscową ludnością, swobodnego poruszania się
w terenie (oazy pośród morza piasku), zajmowania się chorymi żołnierzami,
wreszcie tworzenia nowej administracji145.
Nie ma żadnych dowodów na to, że Burzyński przebywał stale przy generale
wówczas, gdy ten był gubernatorem. Misja zakonnika w Egipcie miała zgoła inny,
bardziej uniwersalny charakter, a znając jego głęboką wiarę i ducha apostolskiego
trudno przypuścić, aby się jej sprzeniewierzył. Był przede wszystkim duszpasterzem, jednak z drugiej strony jest wielce prawdopodobne, że Burzyński poświęcił
wiele czasu, trudu i zdolności jeśli już nie osobiście Zajączkowi, to dziełu, któremu
ten oddał swój entuzjazm i energię. Inaczej trudno byłoby zrozumieć wielkie
przywiązanie jakobińskiego generała do prostego mnicha, późniejsze zabiegi
o wyniesienie go na stolicę biskupią i zgodę, by go przygotował do śmierci.
W październiku 1801 r., po podpisaniu w Londynie wstępnego traktatu pokojowego między Francją a Anglią, okupacyjne wojska francuskie mogły powrócić
z Afryki do Europy. Dla Burzyńskiego była to okazja, by odwiedzić ukochaną
ojczyznę rozszarpaną przez kraje zaborcze. W jej bliskie zmartwychwstanie – a tak
właśnie sądził Adam Prosper – wszyscy wówczas wierzyli146. Sam już od trzech lat
nosił przy sobie zgodę Rzymu na odwiedzenie bliskich w Polsce. Wraz z generałem Zajączkiem 8 października 1801 r. wszedł na pokład okrętu, po miesiącu
żeglugi dotarli do Marsylii147 i tutaj drogi przyjaciół rozdzieliły się: generał pospieszył do Paryża, misjonarz natomiast czekał jeszcze przez pewien czas na statek
w kierunku Italii. Ostatecznie, po krótkim pobycie w Marsylii Burzyński popłynął
do Nicei, skąd udał się pieszo do Rzymu148. Wędrówka zajęła mu ponad trzy miesiące – dotarł tam 28 lutego 1802 r.149 Zapewne dobrze się czuł w Wiecznym Mieście, skoro dopiero wczesną wiosną zamierzał wyruszyć do Polski150. A w kraju
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niepokojono się o Adama Prospera i drugiego reformackiego misjonarza Maurycego Pignera. Zatroskanie przejawiał były prowincjał Nepomucen Wielowiejski,
który w imieniu zarządu prowincji wysłał do prokuratora generalnego Karola
Urbevetano list z pytaniem, gdzie się podziewają i co robią dwaj polscy misjonarze-reformaci151. Odpowiedź nadeszła 13 lutego 1802 r.: Obydwaj są zdrowi;
Maurycy Pigner znajduje się na placówce misyjnej w Konstantynopolu, natomiast
Burzyński podąża do Rzymu, skąd uda się do swojej ojczyzny152. Tymczasem Adam
Prosper oglądał miasto, opowiadał o Koptach i o Egipcie.
Prefekt apostolski w Egipcie
Na usilne prośby Kongregacji Rozkrzewiania Wiary Burzyński przyjął odpowiedzialność za prefekturę egipską na okres trzech lat. Do wyjazdu na placówkę
przygotowywał się w Rzymie, skąd pisał do Krakowa: Jakiż to gwałt samemu
sobie i swym skłonnościom potrzeba uczynić, żeby oddać się znowu na oczywiste
lądem i morzem niebezpieczeństwa, z których się dopiero wyszło. Osłodzić to może
jedynie nadzieja duchowego zysku i wiecznej nagrody, której się spodziewam153.
Dobrze znane w Kongregacji przymioty charakteru Burzyńskiego, szczególnie
jego pracowitość, gorliwość, talent organizatorski oraz znajomość terenu i języka
czyniły go jedynym kandydatem na ów odpowiedzialny urząd154. Nic przeto dziwnego, że nalegano, by jak najprędzej objął prefekturę i rozpoczął pracę. Z Kongregacji pisano wprost do Krakowa, do zarządu prowincji, by przełożeni przynaglili
Adama Prospera do wyjazdu na egipską placówkę. Kuria Rzymska była już poinformowana o stanie tamtejszej misji, która niemal zamarła155. Burzyński miał być
dla niej emisariuszem opatrzności. W Kongregacji wiedziano zapewne o jego
popularności wśród pewnych warstw ludności egipskiej i dlatego właśnie z jego
osobą wiązano nadzieje na ocalenie prefektury w Egipcie156.
Dekret ustanawiający Adama Prospera Burzyńskiego prefektem w Egipcie
z siedzibą w Kairze, został wydany przez Kongregację Rozkrzewiania Wiary
27 kwietnia 1802 r.157 Równocześnie papież Pius VII udzielił mu nadzwyczajnych
– ze względu na okoliczności – pełnomocnictw i przywilejów. Dotyczyły one codziennego życia misjonarzy oraz ich działalności apostolskiej na terenie prefektury.
W oparciu o udzielone przywileje mogli m.in. korzystać z dyspensy od postu, nosić
świeckie ubranie, wydawać pieniądze bez szczegółowych pozwoleń przełożonych,
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a także odprawiać msze św. poza określonymi przez prawo godzinami i miejscami.
Oczywiście, każdorazowe korzystanie z przywileju musiał uzasadniać mniejszy lub
większy stopień konieczności. Wydaje się, że częścią wymienionych tu tylko przykładowo pełnomocnictw i przywilejów dysponowali również poprzedni prefekci.
Dnia 1 maja 1802 r. komisarz generalny i wizytator franciszkanów-reformatów
Hilary de Montemagno przesłał nowemu prefektowi gratulacje z okazji objęcia
egipskiej prefektury. W tym samym czasie prowincjał N. Wielowiejski przesłał
na ręce przyjaciela Burzyńskiego, o. Antoniego a Vecciano do Livorno dwa listy
dla nowego prefekta oraz 10 cekinów holenderskich na jego osobiste potrzeby158.
Antoni a Vecciano wnet potwierdził odbiór przesyłki, natomiast sam Burzyński
napisał do Krakowa list datowany 6 czerwca 1802 r., w którym donosił, że w
przeddzień dotarł piechotą z Rzymu do Livorno159. Prowadził stamtąd ożywioną
korespondencję, szczególnie z Kurią Rzymską. Już 6 czerwca wysłał list do sekretarza Kongregacji Rozkrzewiania Wiary arcybiskupa D. Coppola prosząc o obediencje dla byłego prefekta w Egipcie Kajetana da Roma oraz jego współpracowników – ks. Józefa da Ricti i brata Cypriana, którzy mieli opuścić prefekturę. Zdaniem Burzyńskiego wyrządzili oni misji wiele zła, tolerując gorszące zachowanie
miejscowych duchownych koptyjskich (unitów) i dopuszczając ich do celebrowania własnych nabożeństw w reformackim kościele w Kairze160. 13 czerwca pisał do
przełożonego generalnego franciszkanów, prosząc o przydzielenie do pracy
w Egipcie dwóch młodych zakonników reformackich z Wenecji161. Dnia 14 oraz
29 czerwca powtórnie wystosował pismo do D. Coppoli w sprawie niezbędnych
subwencji dla zadłużonej misji egipskiej. Równocześnie prosił o specjalne instrukcje dotyczące życia franciszkańskich zakonników w tym tak bardzo zróżnicowanym środowisku, w którym krzyżowały się wpływy Koptów, łacinników oraz prawosławnych Greków. Ponownie nalegał na przyjazd franciszkanów weneckich162.
Dnia 28 czerwca przesłał do Krakowa wiadomość o śmierci o. Ruperta Wilczyńskiego, o której dowiedział się od kupca z Aleksandrii. W liście wspominał o nadzwyczajnych cnotach zmarłego, jego ascezie, sypianiu na gołej ziemi i żywieniu
się w dłuższych okresach jedynie daktylami i chlebem163. Tymczasem Kongregacja
Rozkrzewiania Wiary postarała się o nowego współpracownika dla Adama Prospera Burzyńskiego. Był to o. Klemens a Limano, który dotarł do Livorno, by wraz
z prefektem popłynąć do Aleksandrii – już 2 lipca Burzyński dziękował kardynałowi Stefanowi Borgii za pomocnika. Równocześnie pisał o swym niezadowoleniu
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z wysłania młodych, pełnych zapału franciszkanów z Wenecji do… Turcji. Prosił
kardynała o odwołanie byłego prefekta w Egipcie i jego dwóch przyjaciół zakłócających działalność misji. Wnosił też o instrukcję dotyczącą udzielania sakramentu
chrztu, bowiem i na tym tle zdarzały się spory, a także o powiadomienie konsula
Republiki Włoskiej w Damietcie o nominacji nowego prefekta w Egipcie164 .
Wreszcie, dzień przed wyjazdem na placówkę, 3 lipca 1802 r. Burzyński wysłał
jeszcze jeden list do prefekta Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, w którym powiadomił o śmierci w Egipcie dwóch misjonarzy: Ruperta Wilczyńskiego i Angela di
Contes prosząc jednocześnie o informacje, w jakich miejscowościach żyją i jak
liczni są chrześcijanie obrządku łacińskiego lub unici na terenie Abisynii oraz czy
potrzebują oni duchownego katolickiego165.
Dnia 4 lipca 1802 r. Adam Prosper Burzyński ze swoim współpracownikiem
wypłynęli z Livorno do Aleksandrii, gdzie dotarli 13 sierpnia166. Po kilkudniowym
pobycie w Aleksandrii Burzyński podążył pieszo do Kairu. Wszędzie napotykał
zrujnowane wioski i miasteczka, wielką liczbę żebraków i włóczęgów. Tylko dzięki dobrej znajomości języka arabskiego uchodził cało z rąk wałęsających się
opryszków. Hospicjum w Kairze zastał w ruinie. Trzech pozostałych przy życiu
misjonarzy: Klemens di Sorpello, Karol di Borzi i Józef di Malgrate, wegetowało
wśród gruzów. W pozostałych pięciu hospicjach prefektury uchowało się zaledwie
dwóch misjonarzy. Wraz z Burzyńskim i jego towarzyszem na terenie całej prefektury przebywało wówczas siedmiu duchownych. Z owej siódemki Klemens di Sorpello był już staruszkiem i nie nadawał się do pracy misyjnej, z kolei Karol di Borzi odniósł rany i przynajmniej przez kilka tygodni nie był zdolny do pracy. W sumie, spośród pracujących tam wcześniej misjonarzy 18 zostało zabitych lub zmarli
śmiercią naturalną, a trzech wyjechało do Europy wraz z wojskiem francuskim.
Łacińska prefektura w Egipcie posiadała pięć hospicjów: Nagasta, Forgiut, Iahta, Achmim i Girge. Tylko to ostatnie nie ucierpiało podczas działań wojennych;
inne zostały mniej lub bardziej zniszczone, a po ustąpieniu wojsk Napoleona zamieszkali w nich Turcy167. Hospicjum w Nagaście nie udało się odbudować168.
Nowy prefekt rozpoczął starania o odzyskanie utraconych hospicjów. Początkowo
szukał pośrednictwa Europejczyków, m.in. konsulów włoskiego i francuskiego,
a także znaczniejszych Polaków pozostających w służbie angielskiej169. Ostatecz164
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nie, przy ich pomocy, uzyskał fermany (rozkaz, rozporządzenie) od paszy Kairu do
paszów w innych rejonach. Po upływie półtora roku od chwili objęcia prefektury
Burzyński pisał: Misję egipską zastałem zupełnie zrujnowaną. W ten sam czas,
gdym podróż do Europy przedsięwziął, dwie części mieszkańców Egiptu wymarła
powietrzem (…). W tym stanie zastałem tę biedną misję, bez kościołów, bez misjonarzy i bez hospicjów. Mój smutek i zamieszanie równały się śmierci. Nie wiedziałem, od czego wprzód rozpocząć (…). Wyrobiwszy sobie fermany prezentowałem
się nimi tym okrutnym bestiom (paszom), których sam okropny wzrok był zdolny
przyprawić o śmierć i odebrać życie. Posiłki niebieskie tyle mnie wsparły, że mi się
udało zdobyć z rąk tureckich wszystkie hospicja i zreperować170.
W dniu 9 kwietnia 1803 r. Burzyński zawiadomił kardynała Stefana Borgię
w Kurii Rzymskiej, że nie tylko odzyskał utracone hospicja, ale doprowadził je do
stanu używalności. Prosił Kongregację Rozkrzewiania Wiary o fundusze potrzebne
na ich utrzymanie oraz na prowadzenie szkół koptyjskich171. Nieco później Kongregacja przysłała do prefektury kilku włoskich reformatów, którzy prawdopodobnie przywieźli z Rzymu oczekiwana pomoc finansową. Prefekt osadził konfratrów
w odbudowanych hospicjach, by uczyli się języka, jemu zaś: … wypadło w czterech znacznie od siebie odległych hospicjach sprawować urząd parocha i misjonarza więcej jak cały rok. A że po śmierci misjonarzy, od blisko dwóch lat katolicy
pozostawali bez kapłana, bez ofiary i bez sakramentów, musiał się więcej jak 13
miesięcy tułać po pustyniach Egiptu, zgromadzając ich częścią sheretyczałą, częścią rozproszonych jak błądzące owce, co mu się dobrze powiodło172.
Misja egipska dźwigała się wolno z upadku przede wszystkim dzięki energii
i talentowi organizatorskiemu jej prefekta. Burzyński prosił w tym czasie Kongregację o wzbogacenie jego urzędu przywilejami potrzebnymi w pracy apostolskiej.
Chodziło zwłaszcza o prawo udzielania sakramentu bierzmowania wiernym obu
obrządków łacińskiego i koptyjskiego173. W Kurii zwlekano jednak z odpowiedzią.
Już w 1760 r. prefekt w Egipcie Jakub de Cremsirio otrzymał taką władzę, ale rok
później zażyczono sobie w Rzymie, by z niej zrezygnował. Kuria obdarzyła nią
wówczas nawróconego na katolicyzm arcybiskupa monofizyckiego Girgy, którego
mianowano wikariuszem apostolskim Egiptu z nadzieją na pozyskanie dla unii
południowej części Egiptu. Obecnie zaś, przekazane do Rzymu pisma byłego prefekta apostolskiego Kajetana da Roma oraz kilku duchownych koptyjskich i melchickich dawały w Kongregacji Rozkrzewiania Wiary podstawę do nadziei na pozyskanie dla unii paru znaczniejszych duchownych obu wyznań. W tej sytuacji
uzasadniona skądinąd prośba Burzyńskiego stwarzała oczywisty kłopot. Poza tym
w Rzymie odbierano inne pisma z Egiptu, w których autorzy przedstawiali Burzyń170
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skiego jako główną przeszkodę do zawarcia unii z Koptami174. Udzielanie sakramentu bierzmowania wiązało się z władzą biskupią. Rzym nie chciał więc zrażać
do siebie przyszłych miejscowych konwertytów przez udzielenie tej władzy cudzoziemcowi, w dodatku bez sakry biskupiej. Burzyński pisał: Przywilej udzielania
sakramentu bierzmowania należy mi się ze sprawiedliwości (być może miał na
myśli zasługi w dźwignięciu upadłej misji – przyp. aut.), jeżeli zaś z jakichś powodów nie jestem godny otrzymać go ze sprawiedliwości, to odwołuję się z całą ufnością do dobroci i łaskawości prefekta Kongregacji Rozkrzewiania Wiary175.
W dniu 4 marca 1804 r. podczas audiencji udzielonej sekretarzowi Kongregacji
Dominikowi Coppola, papież Pius VII pozwolił prefektowi Burzyńskiemu, by
w okresie pełnienia urzędu mógł bierzmować wiernych obrządku łacińskiego
i koptyjskiego krzyżmem błogosławionym przez biskupa. Sakramentu mógł udzielać tym wszystkim, którzy ukończyli siódmy rok życia i znajdowali się w niebezpieczeństwie śmierci176. Burzyński otrzymał jakby przywilej, o który prosił, ale
była to władza, jaką posiadał każdy proboszcz, a chodziło mu oczywiście o władzę
bierzmowania wszystkich ochrzczonych, mieszkających na terenie prefektury Górnego Egiptu177.
Na Adama Prospera Burzyńskiego zaczęły spadać ciosy. Znaczny udział w ich
prokurowaniu mieli jego zakonni konfratrzy. Były prefekt Kajetan da Roma, cieszący się poważaniem u Koptów oraz mający przyjaciół zarówno wśród kleru jak
i znaczniejszych kupców, intrygował przeciwko Burzyńskiemu178. Wskazują na to
wyraźne, choć jednostronne, materiały źródłowe. Do Rzymu docierały donosy.
Prefekta oskarżano o skłócenie Koptów i Greków, o niedopuszczenie ich do celebrowania w kościele reformackim w Kairze, o nieuzasadnioną likwidację hospicjum w Nagaście, o spiskowanie przeciwko konsulowi Karolowi de Rosetti179. Ile
w tych oskarżeniach było prawdy, a ile intrygi? Faktem jest, że Burzyński nie był
człowiekiem elastycznym i skorym do dialogu; był apodyktyczny i surowy do tego
stopnia, że opowiadano o tym legendy. Nie znosił sprzeciwu. Sądził, że tylko przełożeni właściwie interpretują prawo, zaś obowiązkiem podwładnych jest ślepe posłuszeństwo. Być może, w prostocie serca lub naiwności sądził, że na drodze
przymusu moralnego popartego autorytetem władzy skłoni podopiecznych do takiego postępowania, jakie uważał za słuszne. Jest też zupełnie możliwe, że Burzyński, Europejczyk i łacinnik, faworyzował własny, rzymski obrządek. Wszystko
wskazuje na to, że kler koptyjski i melchicki był mu ciągle obcy. Oskarżenie prefekta o nienawiść i intrygi było jednakowoż niesprawiedliwe. Powiadomiony
o donosach i zarzutach, jakie mu stawiano, słał do Kongregacji Rozkrzewiania
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Wiary listy, w których wytykał Koptom, melchitom i byłemu prefektowi wszystkie
możliwe grzechy, z pijaństwem i rozwiązłością włącznie. Prosił o przybycie wikariusza apostolskiego, który miał zbadać sytuację na miejscu, by ją później przedstawić w Kurii Rzymskiej. Coraz natarczywiej domagał się też wydalenia z Egiptu
byłego prefekta Kajetana da Roma180. Ten wciąż tam przebywał, a mnisi koptyjscy
i melchiccy oraz znaczący ludzie świeccy przedstawiali go w korespondencji do
Rzymu jako męża opatrznościowego dla prefektury181. W świetle dostępnych źródeł watykańskich dawny prefekt spełniał w Egipcie jednoznacznie pozytywną rolę.
W Rzymie uważano go za dobrego dyplomatę, człowieka zdolnego do przygotowania gruntu pod pełną unię z Koptami i melchitami. W celu ich pozyskiwania –
rozumowano w Rzymie – potrzebna była cierpliwość, a także kompromisy. Kajetan przymykał oczy na brak dyscypliny wśród kleru i tolerował nadużycia. Bezkompromisowy Burzyński uważał takie postępowanie za skandaliczne. Słał więc
do Stolicy Apostolskiej kolejne listy, w których krytykował poczynania Kajetana
da Roma. Omawiał w nich – i twierdził, że obiektywnie – możliwość współpracy
łacinników z innymi wyznaniami chrześcijańskimi182, a także charakteryzował
duchownych koptyjskich i melchickich faworyzowanych przez byłego prefekta183.
Trudno oddzielić ziarna prawdy od plew zawartych w donosach jednej i drugiej
strony. Pewne jest jedno: misjonarze łacińscy (przeważnie reformaci) wzajemnie
niszczyli własny autorytet, wykorzystując do tego celu również osoby postronne.
Antagonizm między Polakiem i Włochem, obecnym i byłym przełożonym prefektury, miał charakter raczej personalny. Lektura korespondencji uzasadnia mniemanie, że Burzyński od samego początku pełnienia służby w Egipcie nie czuł sympatii do Kajetana, podczas gdy ten ostatni – bardziej otwarty, ale i zbyt kompromisowy – cenił dodatnie cechy charakteru swego następcy. Nie rozumieli się wzajemnie, chociaż dążyli do tego samego celu: doprowadzenia wyznawców miejscowych
obrządków do pełnej unii z Rzymem. Tyle że Burzyński dążył do niej powoli,
przez własną i swoich podwładnych pracę, zaś Kajetan da Roma pragnął szybko
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osiągnąć cel, nawet za cenę niedociągnięć, braków, niekiedy nawet nadużyć184, co
najbardziej irytowało prostolinijnego zakonnika z Małopolski. Kładł nacisk na to,
aby podlegli mu misjonarze świecili dobrym przykładem i byli wzorem dla duchowieństwa innych obrządków chrześcijańskich. Napominał misjonarzy, by trwali
we wzajemnej miłości i ze wszystkimi usiłowali żyć w pokoju. Prosił, aby nie wyróżniali się nawet ubiorem czy nakryciem głowy (turbanem) fioletowym lub niebieskim. Mieli nosić skromną odzież dostosowując się do ubogiego otoczenia.
Upominał, aby wszystko dzielili między siebie jak apostołowie, by nie zatrzymywali u siebie pieniędzy tylko oddawali je przełożonym hospicjów. Surowo potępiał
przyjęty przez misjonarzy zwyczaj składania długich wizyt u znaczniejszych Koptów czy Europejczyków, które traktował jako stratę czasu i okazję do nadużywania
trunków. Prosił misjonarzy, żeby wolne chwile poświęcali nauce języka arabskiego, bo dzięki jego dobremu opanowaniu będą mogli skuteczniej pomóc biednym,
niemal bez wyjątku analfabetom. Gorąco zalecał odprawianie w niedziele i święta
we wszystkich kościołach misji mszy św. śpiewanych oraz odmawianie różańca
i prowadzenie katechezy. Kazania podczas mszy miały być proste i dostosowane
do mentalności słuchaczy. Prefekt polecał ponadto, aby w rozmowach z Koptami
(monofizyci) rozpraszać z całą łagodnością ich błędne przeświadczenie i nakłaniać
do przyjęcia wiary katolickiej185. Często przeprowadzał wizytacje w kościołach.
Nieubłagany dla opornych, leniwych i krnąbrnych, był dla rzetelnie pracujących
ojcem i przyjacielem.186 W tych niełatwych warunkach Adam Prosper Burzyński
pracował niezwykle ofiarnie, starając się spełniać sumiennie wszystkie obowiązki,
jednak trudności współistnienia wiernych i kleru różnych obrządków nieustannie
rosły. W okresie Wielkiego Postu 1805 r. w reformackim kościele w Kairze doszło
do poważnych nadużyć. Duchowni obrządku koptyjskiego obecni na katolickim
nabożeństwie zakłócili jego przebieg, a misjonarzy reformackich nazwali „szpiegami papieskimi i zdrajcami Egiptu”. Burzyński opisał zdarzenie w liście do Rzymu i poprosił o zwolnienie z urzędu prefekta apostolskiego w Egipcie przed zakończeniem kadencji we wrześniu 1805 r.187 Pomimo ponawianych usilnych próśb,
pozostał jednak na urzędzie aż do lutego 1808 r.188 Nie znamy istotnego powodu
184
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A. Burzyńskiego do F. Janowskiego z 26 II 1808; ACE, SRC, t. 13, s. 198, List A. Burzyńskiego do D. Coppoli z 14 VII 1807 (na marginesie notatka po włosku: dziewiąty raz prosi
o zwolnienie).
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zatrzymania go na stanowisku, również po upływie kadencji, przez tak długi okres.
Czy rzeczywiście w Kongregacji sądzono, że przynajmniej czasowo jego obecność
w Egipcie jest niezbędna? Najbardziej prawdopodobnego wyjaśnienia faktu może
dostarczyć hipoteza „przedłużających się negocjacji” w sprawie następstwa po
Burzyńskim. Propozycje wysuwane poprzednio przez kler koptyjski oraz te, jakie
przedstawiał sam Adam Prosper wzajemnie się wykluczały. Ten ostatni opiniował
negatywnie również kandydatów proponowanych przez Kongregację Rozkrzewiania Wiary. Kongregacja z kolei odrzucała kandydatów aktualnego prefekta.
W wyniku trudnego kompromisu stanowisko to objął ks. Karol di Borzi, który nie
był reformatą189.
Nierozumiany przez miejscowych chrześcijan, pozbawiony zdecydowanego
wsparcia Kurii Rzymskiej Adam Prosper Burzyński opuścił Egipt 18 lutego
1808 r., skąd udał się do Palestyny, by po rocznym tam pobycie powrócić do Polski. Siedem lat później, w maju 1816 r. znowu otrzymał propozycję objęcia urzędu
prefekta apostolskiego w Egipcie. Zajęty wówczas działalnością wewnątrz zakonu
jako prowincjał, a potem przełożony domów w Sandomierzu i Krakowie, nie chciał
już tam wracać.

IV. P o w r ó t z m i s j i d o k r a j u
i d z i a ł a l n o ś ć w e w n ą t r z z a k o n n a 1810-1820
Burzyński po zwiedzeniu wszystkich ważniejszych sanktuariów Palestyny190
wyruszył w czerwcu 1809 r. do kraju. Zwyczajem franciszkańskim szedł pieszo.
Najpierw zatrzymał się na kilkanaście dni w Konstantynopolu, w tamtejszej misji
reformackiej u swojego starszego kolegi z Małopolski o. Maurycego Pignera191.
Stamtąd podążył na zachód, w kierunku na Wiedeń, zaś z Wiednia – znanym już
szlakiem na Kraków, dokąd dotarł w sierpniu 1810 r.192
Kraków, liczący podówczas 24 tysiące mieszkańców, wchodził od roku w obszar Księstwa Warszawskiego i ponosił wszelkie tego ciężary na równi z innymi
departamentami. Cieszył się jednak wolnością i nadzieją, że Polska zostanie odbudowana. Na ulicach miasta można było spotkać Polaków, którzy brali udział
w Insurekcji Kościuszkowskiej i wojnach napoleońskich, emigrantów, którzy opuścili kraj po konfederacji barskiej i po roku 1794, a także obcokrajowców, szcze-
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ACE, SRC, t. 13, s. 210.
O zwiedzeniu przez Burzyńskiego Ziemi Świętej i wszystkich jej sanktuariów
świadczy dokument kustosza Ziemi Świętej J. W. Pierallini a Pistorio, wystawiony w Jerozolimie 3 kwietnia 1809 r. Zob. APR, ApB, n. 8.
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APR, Acta originalia totius trienni provincialatus ARP Felicis Janowski, n. 192, List
Joachima ab Incisa do Feliksa Janowskiego z 14 III 1809.
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gólnie Francuzów. Przewijał się wśród nich z długą brodą i zawojem na głowie,
choć w reformackim habicie, smagły Burzyński, za którym uliczniki biegały193.
Nie wiadomo, jak długo bawił w Krakowie, w każdym razie już po krótkim
czasie zaczął odwiedzać klasztory reformackie w Księstwie dla nasycenia się Polską, którą opuścił przed dwudziestu laty. Wszędzie widział stan duchowy i materialny gorszy niż przed wyjazdem na misje. Wszędzie trwały przygotowania do
wojny z Rosją; czekano, aż prowizoryczny stan rzeczy zmieni się na lepsze194.
Gwardian w Sandomierzu
W maju 1811 r., prawdopodobnie na własne życzenie, Burzyński został przydzielony do odbudowania spalonego dwa lata wcześniej kościoła i klasztoru
w Sandomierzu195. Podczas zdobywania miasta przez wojska polskie, 17 maja
1809 r. Austriacy – dla sprawienia lepszego widoku – o godzinie 22 zapalili wypełniony słomą i sianem kościół św. Wojciecha, który doszczętnie spłonął. Ogniem
zajął się stojący obok kościół i klasztor reformacki. Poza osmalonymi murami kościoła ocalała tylko zakrystia, refektarz i pojedyncze cele. W czasie pożaru klasztor
sandomierski zamieszkiwali ojcowie: Maksymilian Skupniewicz – gwardian, Hugo
Kops – kaznodzieja, Krzysztof Gdowski – zastępca gwardiana, Rajmund Nowakowski – spowiednik oraz bracia Paschalis Kustrowski – ekonom i zarazem kucharz, a także Grzegorz Okoński – kwestarz196.
Burzyński zamieszkał w jednej z cel spalonego klasztoru i rozpoczął starania
o jego odbudowę. Na kongregacji w Stopnicy, 29 lipca 1811 r. został wybrany jego
gwardianem197.
Nowy gwardian wziął się energicznie do pracy. Sprowadził z Krakowa współbraci. W ciągu roku wraz z jedenastoma pomocnikami zakonnymi odnowił po części klasztor198. Całość natomiast, a zatem kościół i klasztor zostały odbudowane
w 1824 r. przy wydatnej pomocy finansowej hr. Antoniego Ledóchowskiego
z Górek i ks. Jacka Kochańskiego, proboszcza Świętej Trójcy w Sandomierzu199.
Prowincjał małopolskich reformatów 1812-1815
Na czele reformackiej prowincji stał prowincjał, wybierany przez kapitułę prowincjalną na okres trzech lat. Posiadał on, jak biskup w swojej diecezji, zwyczajną
193

A. Grabowski, Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego, t. 2, Kraków 1909, s. 15.
APR, Acta originalia totius trienni provincialatus ARP Luciani Nowosielecki, n. 15,
List A. Burzyńskiego do F. Janowskiego z 23 II 1811.
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władzę nad wszystkimi członkami prowincji200. Jego władza jurysdykcyjna rozciągała się na wszystkie klasztory oraz wszystkich zakonników w prowincji i poza
nią. Prowincjał nie miał żadnej stałej rezydencji; czas swego urzędowania rozkładał na wszystkie klasztory201. W praktyce najdłużej pozostawał w konwencie krakowskim. Szczególnym obowiązkiem prowincjała było troszczyć się, by w klasztorach zachowywano regułę i statuty, by zgodnie z nimi wychowywano młodzież
zakonną, by kwitła wiedza i praca duszpasterska. Był zobowiązany wizytować
osobiście wszystkie klasztory prowincji, a w przypadku niemożności osobistego
zwizytowania, musiał oddelegować swego zastępcę202.
W wyborach na prowincjała, które odbyły się 26 czerwca 1812 r., zgodnie ze
statutami reformackimi uczestniczyli: ustępujący prowincjał, jego zastępca czyli
kustosz prowincji, trzej aktualni definitorowi (jeden z niewiadomych przyczyn był
nieobecny) oraz ośmiu gwardianów, w tej liczbie Burzyński. Dwóch gwardianów
(z Pilicy i z Chełmu) z powodu stanu wojennego w Księstwie nie dotarło na głosowanie203, tak więc ostatecznie wzięło w nim udział 13 osób. Wyboru prowincjała
trzeba było dokonać w ciągu jednego dnia – od wschodu do zachodu słońca204.
Miejscem wyborów był klasztor w Stopnicy205.
W wyborach poprzez głosowanie tajne przechodził ten, kto otrzymał względną
większość głosów206. Głos oddany na siebie traktowano jako nieważny, a głosujący
w ten sposób tracił prawo głosowania na zawsze207. Na opisywanych wyborach
przewodniczący (mianowany przez Kurię Generalną Zakonu)208 po wstępnych
200

„Pater minister provincialis, universalis et ordinarius, totius provinciae praelatus […]
eadem autem ordinariam, immediatam protestatem in totam suam provinciam vendicat,
quam episcopus in dioecesim, de iure acquirit”. APR, Statua Provinciae Reformatae
S. Mariae Angelorum Minoris Poloniae Fratrum Minorum Reformatoru in capitulo provinciali Cracoviensi unanimi omnium Patrum et Vocalium consensu acceptata ac ab Apostolico Commissario Paulo a Lauda A.D. 1638, die 9 septembris approbata et confirmata, rkps,
s. 72, n. 1-2.
201
Statuta Generalia..., s. 65, n. 46.
202
Statuta Provinciae..., s. 56, n. 1-3.
203
APR, Acta originalia totius trienni provincialatus ARP Prosperi Burzyński, n. 7. Zobowiązani do głosowania, w razie niemożności przybycia na kapitułę, podczas której dokonywano wyboru nowego prowincjała, musieli ustnie względnie pisemnie uzasadnić swoją
nieobecność. W przeciwnym razie tracili głos na zawsze. A. B. S r o k a , Prawo i życie…,
s. 75.
204
Statuta Generalia..., s. 62.
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Wyznaczenie konwentu dla odbycia kapituły było rzeczą ważną ze względu na trudy
podróży wyborców, którzy na kapitułę przybywali pieszo. Z reguły wyznaczano klasztor
możliwie pośrodku prowincji. Mogły wchodzić w grę także warunki materialne klasztoru:
znalezienie „dobrodzieja”, który by podjął się sfinansować utrzymanie kapituły. Zob. Statuta Generalia..., n. 13.
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Tamże, s. 60, n. 26.
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Pod koniec trzyletniej kadencji prowincjał zawiadamiał generała w Rzymie o zbliżającym się terminie kapituły prowincjalnej, na której dokona się wyboru nowego prowincja-
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czynnościach zaprzysiągł wyborców, następnie rozpoczęło się tajne głosowanie za
pomocą kartek, na których wypisywano nazwiska przyszłych prowincjałów. Już po
pierwszym głosowaniu okazało się, że bezwzględną większość głosów otrzymał
Adam Prosper Burzyński: 11 na 13 oddanych. Po jednym głosie otrzymali Dezydery Klein oraz Paulin Składziński209. Po sprawdzeniu kartek pod kątem ewentualnych zaniedbań, przewodniczący (który nie głosował) w asyście dwóch skrutatorów odczytywał każdą kartkę z osobna, by uroczyście ogłosić nazwisko nowego
prowincjała210. Od tego momentu rozpoczął urzędowanie Adam Prosper Burzyński
jako najwyższy przełożony krajowy211 150-osobowej wspólnoty reformackiej
w Księstwie Warszawskim212.
Urząd prowincjała w innych, spokojniejszych czasach, dla niejednego byłby
funkcją pożądaną. W tamtym jednakże okresie urząd ten – co można stwierdzić
z całkowitą pewnością – traktowano wyłącznie jako obciążenie. Prowincja reformacka na skutek wojen, ciągłych zmian terytorialnych itp. znajdowała się w opłakanym stanie. Stąd wybór Prospera, o którym wiadomo było, że uratował i dźwignął z ruin prefekturę egipską, uważano za konieczny i nieodzowny. Widziano
w nim prawdziwego męża opatrznościowego, który uratuje prowincję, o czym
świadczy m.in. fakt, że zaraz po wyborze przelano na niego całą władzę prawnie
należącą do całego zarządu prowincji213.
Utworzenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. i poszerzenie jego granic
w 1809 r. zmieniło mapę Europy. W obrębie poszerzonego Księstwa znalazły się
następujące klasztory małopolskich reformatów: Kraków, Wieliczka, Stopnica,
Pińczów, Sandomierz, Solec, Lublin, Kazimierz nad Wisłą i Chełm. W 1811 r.
doszedł klasztor w Pilicy. Prowincja otrzymała swoją pierwotną nazwę: Matki

ła. Wówczas generał wraz z definitorium generalnym wyznaczał dla danej prowincji wizytatora, który miał dokonać wizytacji prowincji i przewodniczyć w kapitule prowincjalnej.
Por. A. B. S r o k a , Prawo i życie…, s. 71
209
APR, Acta originalia totius trienni provincialatus ARP Prosperi Burzyński, n. 7.
210
A. B. S r o k a , Prawo i życie…, s. 76.
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Od jego decyzji zawsze można było odwołać się do przełożonego generalnego
w Rzymie, i to bezpośrednio.
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Dokładnie wszystkich zakonników reformackich małopolskiej prowincji było w tym
czasie 151, z czego 84 ojców, 26 kleryków oraz 41 braci zakonnych. Zob. Acta originalia
totius trienni provincialatus ARP Prosperi Burzyński, n. 7.
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Podczas wyboru Burzyńskiego na prowincjała dnia 26 II 1812 r. przekazano mu,
z racji stanu wojennego, całą władzę należną zarządowi prowincji, a więc: wybierania
i wprowadzania na urzędy osoby do tego zdatne po śmierci lub rezygnacji urzędników,
dawania jurysdykcji do spowiadania i głoszenia kazań, dowolne wizytowanie konwentów
reformackich, reprezentowanie prowincji na forum zewnętrznym. Dnia 1 VII 1812 r. Kuria
Generalna Zakonu zaakceptowała pełnomocnictwa udzielone Burzyńskiemu. Zob. Acta
originalia totius trienni provincialatus ARP Prosperi Burzyński, n. 17, 21, 34.
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Boskiej Anielskiej214. Pierwszy prowincjałem nowej prowincji został w 1809 r.
Lucjan Nowosielecki215. Burzyński był drugim.
Księstwo Warszawskie znalazło się podówczas w wyjątkowo ciężkim położeniu. Żądano od niego nowych zbrojeń i wyżywienia różnojęzycznych wojsk ciągnących na Rosję. Z półmilionowej armii zebranej przez Napoleona, przeszło połowa żyła w ciągu dwóch miesięcy na koszt Księstwa, pustoszyła kraj i pozostawiła po sobie tylko ruinę. Zaopatrzenie magazynów Wielkiej Armii w 1811 r. kosztowało skarb 20 milionów złp, co stanowiło więcej niż normalny budżet roczny
Księstwa. Obce wojska w służbie Napoleona często zachowywały się jak w podbitym kraju: plądrowały i niszczyły chłopskie zagrody, szlacheckie dwory oraz
klasztory.
Burzyński musiał jako prowincjał przezwyciężyć ogromne trudności, a spodziewano się po nim wiele. Większość klasztorów znajdowała się w opłakanym
stanie, syndykom domowym brakowało pieniędzy, zakonnicy z braku utrzymania
opuszczali własne klasztory i udawali się do klasztorów zasobniejszych. Spotykało
się wielu zakonników-włóczęgów, którzy po tym, jak ich macierzyste klasztory
zostały splądrowane czy spalone przez wojska, tułali się z miejsca na miejsce szukając dachu nad głową i współbraci. Panowało zniechęcenie, a nawet rozpacz.
Trudno było znaleźć konwent, gdzie systematycznie oddawano by się nakazanym
modłom, gdzie kwitłaby reguła, gdzie zachowywano kanoniczne milczenie216. Burzyński był tego świadom, zaczął więc energicznie działać. Korespondował, wizytował konwenty, rozmawiał z podopiecznymi, karcił, gromadził rozproszonych.
6 sierpnia 1812 r. napisał pierwszy list okólny czyli tzw. encyklikę do wszystkich
współbraci217. Oprócz tego napisał jeszcze pięć innych listów, w których nakreślił
katastrofalny stan prowincji. We wszystkich powtarzały się te same motywy: troska o kościoły i klasztory, o życie duchowe zakonników, ostrzeżenia i karcenie
nieroztropnych i krnąbrnych, uspokajanie i pocieszanie. Wszystkie uwagi prowincjała Burzyńskiego można streścić w następujących punktach:
1. Zakonnicy reformaccy nie mogą pod żadnym pozorem opuścić miejsca,
gdzie stoi klasztor nawet wówczas, gdyby był doszczętnie ograbiony lub spalony;
należy zamieszkać w pobliżu, by móc w każdej chwili do niego wrócić.
2. W miarę możliwości zakonnicy mają mieszkać razem, wspólnie odprawiać
ćwiczenia duchowe i nie uciekać do innych klasztorów.
3. Mają służyć poradą duchową stacjonującym wojskom: odprawiać msze św.,
słuchać spowiedzi, głosić kazania. Ci, którzy nie znają języka francuskiego i niemieckiego winni się ich nauczyć od zakonników względnie innych osób, które te
języki znają.
214

G. Wiśniowski, Histoire de la Province de Małopolska ou Polonia Minor des Franciscains Rèformès dans les annès 1772-1810, „Archivum Franciscanum Historicum” 1967,
t. 3-4, s. 360.
215
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4. Włóczących się reformatów i innych zakonników będących tymczasowo bez
dachu nad głową należy godziwie przyjąć i podzielić się z nimi wszystkim.
5. Innych duchownych, tak diecezjalnych jak zakonnych, nie wolno odpędzać,
ale nakarmić i przenocować nic w zamian nie żądając.
6. Zakonnikom reformackim nie wolno opuszczać klasztoru, udawać się do innego lub do innej prowincji bez dymisoriów i wyraźnego zezwolenia prowincjała.
7. Nie wolno poddawać się rozprzężeniu i zniechęceniu, bowiem obecny stan
krytyczny minie218.
Tymczasem tereny polskie aż do roku 1814 włącznie stały się widownią wojen
ze wszystkimi ich następstwami, takimi jak: rabunki, morderstwa, gwałty itp.
Oprócz listów okólnych, do dnia dzisiejszego zachowało się 21 listów Burzyńskiego w pewnym sensie prywatnych, gdyż są adresowane do niektórych podopiecznych. Zawierają one słowa otuchy i pociechy, czasami nagany lub grożą karami.
Zachowało się także 13 listów pisanych do Burzyńskiego z najrozmaitszymi prośbami od podwładnych zakonników219. Cała ta korespondencja stanowi dowód niespożytej energii, talentu organizatorskiego i wielkiej siły woli Burzyńskiego. Jako
prowincjał był w stosunku do podwładnych bardzo wymagający, stanowczy, wręcz
surowy. Warto przytoczyć kilka przykładów. Kiedy Kozacy w 1813 r. ograbili
konwent w Chełmie, tamtejszy gwardian Władysław Dzierżanowski wyjechał do
klasztoru lubelskiego i stamtąd wysłał do Burzyńskiego trzy listy oraz świadectwo
lekarskie stwierdzające, że choruje na żółtaczkę. Prosił o zwolnienie z urzędu
gwardiana220. Prowincjał odpowiedział dopiero na trzeci list żądając kategorycznie,
aby Dzierżanowski wrócił do Chełmu, tam się leczył i sprawował dalej swój
urząd221. Ma się rozumieć, że zakonnik nolens volens wrócił do Chełmu, gdzie był
jeszcze przez pewien czas gwardianem. Nota bene dożył późnej starości.
Z kolei Jacek Słotwiński prosił Burzyńskiego kilkakrotnie – sam i przez oficerów polskich w służbie francuskiej – o wyrażenie zgodny na dołączenie do oddziałów wojskowych w charakterze kapelana, gdyż bardzo dobrze znał język francuski222. Prowincjał za każdym razem odpisywał, że nie pozwala mu na to ze względu na słabe zdrowie. Jak się zdaje, troska o stan zdrowia Słotwińskiego była tylko
pretekstem; przełożonemu chodziło o to, aby nie dopuścić go do kapelanii wojskowej, a do tego zadania oddelegował innego, bardziej godnego zaufania podwładnego223. Zakonnika, który zbyt często odwiedzał karczmy i to pomimo wielo218
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krotnych napomnień jego gwardiana, nakazał schwytać pijanego, zamknąć o suchym chlebie i wodzie na dwa tygodnie w klasztornej piwnicy oraz codziennie
poddawać chłoście224.
Działalność Adama Prospera Burzyńskiego jako prowincjała nie ograniczała się
tylko do pisania listów. W wieku 58 lat pieszo wizytował podległe mu konwenty
badając osobiście faktyczny stan prowincji. I tak wiosną 1813 r. wizytował klasztor
w Pilicy. Konwent ów, skasowany przez króla pruskiego, fungował przez pewien
czas jedynie półjawnie. Posiadał tylko sześciu starych zakonników i mimo ich wysiłków praca szła opornie nie dając oczekiwanych rezultatów, głównie z powodu
braku nowych sił. Burzyński w swoich spostrzeżeniach pisał: Konwent byłby jednym z pierwszych w Księstwie, gdyby mogło w nim pracować jeszcze dwóch ojców
i dwóch braci, bo pilnie jest tam praktykowane surowe Franciszka świętego, ojca
naszego, ubóstwo, pokora i umartwienie225.
Drugim konwentem, który Burzyński wizytował w sierpniu 1813 r. był klasztor
w Pińczowie. Tam surowo skarcił miejscowego gwardiana Błażeja Sankowskiego
za to, że przyjął on bez jego i prowincjała galicyjskiego wiedzy członka galicyjskiej prowincji Rafała Chmielowskiego. Nie pomogły prośby i wyjaśnienia gwardiana, że Pińczów nie ma kaznodziei, a Chmielowski przybył tu nie dla wygody,
ale dla zbawienia dusz wiernych słuchających kazań. Niestety, konwent musiał
opuścić i udać się do swej macierzystej prowincji226. W listopadzie 1813 r. prowincjał rozpoczął wizytację konwentu stopnickiego i jako że był on prowadzony wzorowo, Burzyński wystosował jedynie zachętę do jeszcze bardziej owocnej pracy.
14 stycznia 1814 r. zwizytował konwent sandomierski. Klasztoru nie udało się
jeszcze całkowicie odbudować z powodu braków finansowych, panowało w nim
iście franciszkańskie ubóstwo. Także tutaj doszło do sytuacji, jaka wydarzyła się
w Pińczowie. Otóż z zaboru austriackiego dotarło do Sandomierza dwóch ojców
i jeden kleryk. Wszyscy pracowali bardzo owocnie, jednak musieli klasztor opuścić
i wrócić do macierzystej prowincji. Burzyński bowiem, mimo braku księży, nie
przyjmował nikogo z innych prowincji bez wyraźnego zezwolenia swoich przełożonych. Samowolne opuszczenie własnego klasztoru lub prowincji uważał za apostazję. Od 9 lutego 1814 r. wizytował Solec, potem Kazimierz nad Wisłą, Lublin
i Chełm227. Wszędzie dbał o zachowanie reguły, napominał, strofował i pocieszał.
Zdezorientowanych starał się informować, dla opornych był nieubłagany.
W maju 1814 r. Adam Prosper Burzyński zakończył wizytację i dotarł do Krakowa, gdzie jednak długo miejsca nie zagrzał. Po przyłączeniu klasztoru pilickiego
do prowincji Matki Boskiej Anielskiej czyli do Księstwa (26 lipca 1811 r.) tamtejsi
zakonnicy łącznie z definitorium prowincji wystosowali list do reformatów pozostałych na górze św. Anny i w Gliwicach, aby opuścili tamtejsze klasztory (nota
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bene skasowane przez króla pruskiego) i przybyli do Księstwa. Jednak gdy tamci
pomimo obietnic nie wrócili, Burzyński postanowił osobiście udać się na Śląsk
i zbadać powód, dla którego zakonnicy wciąż pozostawali w tym regionie228. Wybrał moment najdogodniejszy: dzień Podwyższenia Krzyża (14 września), kiedy to
przypadał odpust na Górze św. Anny. Spodziewał się, że na miejscu zastanie
wszystkich reformackich zakonników łącznie z tymi z Gliwic. Wprawdzie nie zastał ich w komplecie, jednak była większość: pięciu ojców i dwóch braci – wszyscy
w cywilnych ubraniach, co Burzyńskiego nie zaskoczyło. Zostali przecież skasowani przez Prusaków i działali jedynie jako duchowni diecezjalni. Burzyński poprosił ich, aby wrócili do prowincji i niemal wszyscy obiecali to uczynić, ale
w stosownym czasie229. Przy okazji pobytu na Śląsku, prowincjał odwiedził Gliwice, gdzie zastał ciężko chorego reformatę Adriana Kiersza. I on obiecał powrót do
Księstwa230. Niestety, mimo złożonych deklaracji większość zakonników nie dotrzymała słowa: kilku zmarło, ci znów, którzy byli zaangażowani w pracy duszpasterskiej nie chcieli względnie nie mogli opuścić miejsc, gdzie – jak sądzili – byli
potrzebni231.
Burzyński był szczególnie uczulony na samowolne opuszczanie przez zakonników klasztorów lub prowincji i przechodzenie dajmy na to do bernardynów. Jeszcze w roku 1812 wysłał notę do konsystorzy biskupich w Krakowie, Lublinie,
Lwowie i Przemyślu z prośbą, aby ordynariusze wspomnianych diecezji: podali
kursorię po klasztorach, iż nie wolno zakonnikom przenosić się bez wyraźnego
zezwolenia swoich przełożonych z jednej prowincji do drugich, ani nawet z jednego
klasztoru do drugiego232. Na początku 1813 r. Burzyński wysłał pismo do kolegi
ze studiów, ówczesnego prowincjała galicyjskiego Innocentego Broniewskiego,
w którym ganił adresata za przyjmowanie zakonników z Księstwa, jak też za przechodzenie zakonników z jego prowincji do Księstwa. Tłumaczył, że prowincja,
łożąc przez wiele lat na wyżywienie, studia, przyodziewek i wyposażenie swojego
członka, ma do niego pełne prawo, a zakonnik jest zobowiązany pracować we własnej prowincji233. Posunął się nawet do tego, że zażądał, aby każdy zakonnik reformacki w Księstwie podpisał w obecności przełożonego i świadków dokument
stwierdzający, że bez wyraźnego zezwolenia swojego przełożonego nie opuści
klasztoru ani prowincji aż do śmierci234.
228

APR, Acta originalia totius trienni provincialatus ARP Prosperi Burzyński, n. 115.
APR, Liber protocolli in quo describitur visitationes canonici ARP Ministri Provincialis (1795-1824), n. 109.
230
G. Wiśniowski, Histoire de la Province..., s. 381.
231
Byli bastionami polskości na Śląsku. Być może to dzięki małopolskim reformatom
Góra św. Anny stała się aż do odzyskania niepodległości miejscem pątniczym Polaków ze
Śląska, a Gliwice miastem o wyraźnym profilu polskim. Zob. B. Stokowy, Góra św. Anny,
zarys historii ośrodka kultu religijnego na Górnym Śląsku, Góra św. Anny (b.r.w.).
232
APR, Copia notae ad Illustr. Reveren. Consist. Episcop. tum in Polonia, tum in
Galicia.
233
APR, Acta originalia totius trienni provincialatus ARP Prosperi Burzyński, n. 45
(kopia), List A. Burzyńskiego do I. Broniewskiego z 15 I 1813.
234
Tamże, n. 64, 65.
229

ADAM PROSPER BURZYŃSKI OFM

47

Jako że łączność z Kurią Generalną Zakonu i Stolicą Apostolską była zerwana,
Burzyński przesłał 21 października 1812 r. suplikę przez biskupa lubelskiego
W. Skarszewskiego, udającego się do Rzymu ad limina prosząc dla siebie o taką
władzę w prowincji, jaka przysługuje generałowi zakonu na całym świecie235. Prosił ponadto, aby przed każdą kapitułą prowincjalną wizytator prowincjalny
(względnie generalny) i prezes kapituły wyznaczeni byli przez definitorium prowincji i dysponowali pełnią władzy aż do chwili nawiązania stosunków z Kurią
Generalną w Rzymie236. Podobną suplikę wysłał 11 stycznia 1814 r. do komisarza
generalnego franciszkanów-reformatów o. Hilarego de Montemagno do Lukki237.
Suplika ta pozostała bez odpowiedzi, natomiast biskup Skarszewski po powrocie
z Rzymu przesłał na ręce gwardiana chełmskiego Władysława Dzierżanowskiego
pozytywną odpowiedź Stolicy Apostolskiej. Udzieliła ona Burzyńskiemu wszystkich przywilejów, o które prosił238. Nie wiadomo, czy z tych przywilejów kiedykolwiek skorzystał, bowiem po Kongresie Wiedeńskim przywrócono w Europie
pokój, stosunki z Kurią Rzymską zostały wznowione, zresztą w tymże roku (dokładnie 28 kwietnia 1815) kończył się Burzyńskiemu trzyletni okres sprawowania
funkcji prowincjała239.
Obejmując ten urząd Burzyński nie był już człowiekiem młodym. Miał prawie
58 lat, a czasy były ciężkie tak dla kraju, jak dla Kościoła. Od 1812 r. Księstwo
Warszawskie chyliło się ku upadkowi aż runęło w gruzach wraz z klęską Napoleona. Ogromny zryw Polaków poszedł na marne. Wskutek ustawicznych wojen
i przemarszów rozmaitych wojsk w kraju panowała nędza i bezprawie. Kościół
polski borykał się z trudnościami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Idee napoleońskie zatrzęsły bowiem w posadach Kościołem katolickim niemal we wszystkich
państwach Europy, ziem polskich nie wyłączając, co ujemnie odbijało się na mentalności i moralności jego członków, z których wielu przeszło do opozycji240.
Jako przełożony zakonu Burzyński robił wszystko, aby w latach zamętu, chaosu
i bezprawia utrzymać w karności podopiecznych zakonników i nie dopuścić rozprzężenia do klasztorów. Był nieubłagany wobec tych, którzy opuszczali macierzyste klasztory, nawet zniszczone i ograbione, by szukać miejsca w innych. Kładł
silny nacisk na wspólne modlitwy i praktyki religijne nie pozwalając na ich opusz235

APR, Acta originalia totius trienni provincialatus ARP Prosperi Burzyński, n. 33,
Copia suplicis libelli ad Sanct. Dom. Nostri Pium VII, mediante Illustr. Reverend. Domini
Adalberto Skarszewski decreti.
236
Zachowały się dwie redakcje supliki. Druga, obszerniejsza, zawierała prośbę
o przywileje dla definitorium i dla prowincjała Burzyńskiego, który nb. w większej części
otrzymał je od kapituły zaraz w czasie wyborów i po nich. APR, Acta originalia totius
trienni provincialatus ARP Prosperi Burzyński, n. 22.
237
Treść supliki do Montemagno jest identyczna z treścią drugiej supliki do Stolicy
Apostolskiej. Tamże, n. 24.
238
Tamże, n. 99, List W. Dzierżanowskiego do A. Burzyńskiego 27 II 1814.
239
APR, Acta originalia totius trienni provincialatus ARP Stephani de Medem, n. 6.
240
I. R a c z y ń s k i , Sześcioletnia korespondencja władz duchownych z rządem świeckim Księstwa Warszawskiego, Poznań 1818, s. 32-143.

KS. PIOTR FRANCISZEK WŁOCZYK

48

czanie nawet pod zbożnymi pozorami241. Rządził prowincją mocną ręką. Nie miał
zwyczaju nikogo chwalić, natomiast często ganił, strofował, upominał242. Wyszło
to, jak się zdaje, jedynie ku pożytkowi poszczególnych zakonników, jak i całej
małopolskiej prowincji. Adam Prosper Burzyński wyraźnie różnił się stylem rządzenia od swych poprzedników, a także następców, stąd aż po dzisiejszy dzień
wśród reformackich zakonników krążą o nim legendy.
Gwardian w Sandomierzu i Krakowie
Dnia 29 czerwca 1815 r. na kapitule w Sandomierzu Burzyński został wybrany
na gwardiana tamtejszego konwentu243. Jeszcze nie do końca odbudowany klasztor
liczył wówczas 15 zakonników. Zastępcą gwardiana czyli wikariuszem był Krzysztof Gdowski, wykładowcami filozofii Euzebiusz Hönisch i Onufry Dominikiewicz,
a pracą duszpasterską zajmowali się ojcowie Pacyfik Nowacki i Tymoteusz Nowakowski244. Prawdopodobne wydaje się, że Burzyński jeszcze przed wyborem na
gwardiaństwo sandomierskie wyrażał chęć kontynuowania odbudowy spalonego
klasztoru, którą wszak rozpoczął w 1811 r.
Tymczasem w grudniu 1815 r., z ramienia cara Aleksandra I, urząd namiestnika
w Królestwie Polskim objął generał Józef Zajączek. Burzyński pośpieszył z listem
gratulacyjnym245. Już po 10 dniach dostał utrzymany w ciepłym tonie list, w którym generał nazywa Burzyńskiego swoim kochanym i poważanym przyjacielem,
prosi go o przybycie do Warszawy i zapewnia, że zawsze może liczyć na namiestnikowską pomoc. Na zakończenie napisał: Twój pokorny sługa ściskający Ciebie
z serca246. W początkach stycznia 1816 r. Burzyński powiadomił swego ucznia,
a obecnie prowincjała reformackiego w Krakowie Stefana de Medem, że w najbliższym czasie wybiera się do Warszawy nie dla dobra jakiegoś prywatnego, ale dla
dobra pospolitego247. Równocześnie przekazał prowincjałowi kopię listu od gene241

Zwracał na to uwagę w każdym liście okólnym. APR, Acta originalia totius trienni
provincialatus ARP Prosperi Burzyński, n. 15, 23, 65, 89, 143, 213.
242
Do jednego z przełożonych klasztoru Burzyński pisał: „Pragnąłbyś Pater, abym ciebie za to pochwalił… spełniłeś tylko swój przełożeński obowiązek. Nagrodą będzie dla
ciebie Bóg”. Tamże, n. 162.
243
Gwardiana wybierało definitorium prowincji na kapitule lub kongregacji kapitulnej,
po raz pierwszy na okres jednego roku, następne razy na trzy lata. Wyboru dokonywano
przez głosowanie tajne za pomocą gałek – tzw. ballotacji. O wyborze decydowała większość gałek białych (względna). Jeżeli po trzech „rzuceniach” kulek do urny liczba głosów
pozostawała równa, wówczas przewodniczący kapituły według własnego uznania wybierał
jednego z wysuniętych kandydatów. Zob. A. B. Sroka, Prawo i życie…, s. 77.
244
APR, Acta originalia totius trienni provincialatus ARP Stephani de Medem, n. 10,
18.
245
Kopia tego listu dołączona do prośby, jaką Burzyński skierował 2 I 1816 do Stefana
de Medem. APR, ApB, n. 17, List A. Burzyńskiego do Stefana de Medem z 2 I 1816.
246
Tamże, n. 18.
247
Tamże, n. 17, List A. Burzyńskiego do Stefana de Medem z 2 I 1816.

ADAM PROSPER BURZYŃSKI OFM

49

rała Zajączka i wspomniał, że poinformował już namiestnika o swoim przyjeździe
do stolicy, o ile przełożeni mu na to pozwolą. Prośba o zezwolenie na ten wyjazd
była raczej aktem pokory i szacunku, jaki Burzyński okazywał przełożonym, aniżeli właściwą prośbą, bowiem przyjaźń z pierwszym urzędnikiem państwa, możliwość uzyskania pewnych przywilejów dla zakonu, a także osobisty autorytet Burzyńskiego predestynowały go do spotkania się z generałem.
Mimo że poszukiwania po archiwach nie doprowadziły do znalezienia jakiejkolwiek nitki łączącej Burzyńskiego z Zajączkiem w latach 1801-1814, przyjaźń
zawiązana między nimi jeszcze w Egipcie trwała nadal. Najprawdopodobniej podtrzymywały ją sporadyczne kontakty listowe. Nie zasługuje zatem na wiarę pełne
nieścisłości stwierdzenie A. Grabowskiego (przez wielu później powtarzane),
jakoby Burzyński, wybierając się w roku 1815 do Warszawy w celu wystarania się
o paszport do Egiptu, spotkał przypadkowo na Placu Saskim Zajączka, który miał
go odwieść od misji egipskiej i oświadczyć, że przedstawi go Aleksandrowi I jako
kandydata do mitry i pastorału248.
Otóż dopiero dekretem Kongregacji Rozkrzewiania Wiary z 19 maja 1816 r.
Adam Prosper Burzyński został ponownie mianowany prefektem apostolskim
w Egipcie249. Nie miał więc potrzeby starać się o paszport rok wcześniej. Gdy zaś
chodzi o przypadkowe spotkanie na Placu Saskim, to również jest nieprawdą, bowiem w liście Zajączka do Burzyńskiego z 30 grudnia 1815 r. nie ma mowy o jakimkolwiek wcześniejszym spotkaniu. Wprost przeciwnie, generał wówczas pisał:
Rad bym Cię widział i uściskał, ale nie wiem jak się do tego wziąć250. Zajączek
mógł natomiast zaproponować przyjacielowi objęcie biskupstwa podczas spotkania
na początku 1816 r., kiedy to via Petersburg zaczęto czynić starania w Rzymie
w celu ułożenia całości stosunków kościelnych w Królestwie. Burzyński nie był
gołosłowny pisząc do Stefana de Medem, że chciałby udać się do Warszawy dla
dobra pospolitego. Myślał bowiem, aby poprosić Zajączka o pewną przysługę –
w końcu to on zapytywał co mógłbym dla Ciebie i Twojego zakonu zrobić?251 – bo
wiedział, że generał zrobi dlań wszystko, co tylko będzie w jego mocy252. Należy
przypuszczać, że podczas ich spotkania w początkach lutego 1816 r. została omówiona treść przyszłej noty, którą dwaj byli prowincjałowie reformaccy wielkopolski i małopolski wystosowali do rządu253. Zajączek najwidoczniej obiecał Burzyń-
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skiemu sprawę poprzeć254. Zredagowano więc urzędową notę 18 marca 1816 r.
i przekazano na ręce namiestnika. We wspomnianej nocie prosili:
– o zwolnienie klasztorów reformackich w Królestwie Polskim od podatków
i opłat publicznych,
– o uwolnienie od lazaretów, kwaterunku i magazynów wojskowych znajdujących się w niektórych klasztorach reformackich,
– o uwolnienie od krępującego nadzoru nad nowicjatami255,
– o swobodny kontakt z Kurią Generalną w Rzymie,
– o swobodę kwestowania dla zakonników reformackich z klasztorów leżących
poza Królestwem na terenie Królestwa oraz o możność przechodzenia reformatów
z Królestwa do klasztorów pruskich i galicyjskich256.
Na powyższą notę odpowiedź, podpisana przez sekretarza stanu J. Kosseckiego,
przyszła 4 marca 1816 r. Zgodnie z nią zakon reformacki w Królestwie Polskim
otrzymywał od rządu przywileje takie jak:
– zwolnienie z wszelkich podatków i opłat publicznych,
– pozwolenie na kwestę poza Królestwem oraz na kwestowanie zakonników
spoza granicy na terenie Królestwa,
– uwolnienie od krępującego nadzoru rządowego,
– obietnica usunięcia z reformackich klasztorów wojskowych szpitali i magazynów257.
Zakon reformacki w Królestwie otrzymał więc dzięki Burzyńskiemu wyjątkowe
przywileje, jakimi nie dysponowały żadne inne zakony obecne w Królestwie, nawet odłamy franciszkańskie jak kapucyni, bernardyni czy franciszkanie konwentualni. Tak oto generał Zajączek uczynił rzeczywiście wszystko, co było w jego mocy. Zakon nie otrzymał jedynie pozwolenia na „swobodną komunikację” z Rzymem, bowiem wszelkie kontakty z Kurią Rzymską czyli władzami generalnymi
zakonu zostały dozwolone tylko za pośrednictwem sekretarza stanu w Petersburgu.
Święte Przymierze brało Kościół w opiekę, ale wiązało go krępującymi przepisami,
tak że coraz bardziej bywał podporządkowany władzy świeckiej. Stąd nie tylko
na terenie Królestwa, ale i w innych państwach europejskich, cała korespondencja
z Kurią Rzymską (względnie kuriami zakonnymi) była kontrolowana przez rządy.
W tym wypadku Zajączek nic uczynić nie był w mocy.
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i pragnie im zaradzić. Tamże, n. 54, List A. Burzyńskiego do F. Janowskiego z 11 II 1816.
255
Chodziło w tym wypadku o punkt 16 „Projektu organizacji duchowieństwa polskiego i konkordatu ze Stolicą Apostolską” mówiący, że nie wolno przyjmować do zakonu
młodzieży męskiej przed ukończeniem 24. roku życia. Projekt jednak z powodu klęski
Napoleona nie ujrzał światła dziennego, chociaż bardzo dużo się o nim mówiło. Archiwum
Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej cyt. AGAD), Komisja Rządowa Przychodów
i Skarbu Królestwa Polskiego (dalej cyt. KPiS), n. 1304, k. 112.
256
APR, Acta originalia totius trienni provincialatus ARP Stephani de Medem, n. 73
(kopia).
257
Tamże, n. 123.
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Burzyński otrzymał w tym okresie kilka listów z Rzymu, Egiptu oraz Konstantynopola. Wszystkie traktowały o Egipcie, o stanie tamtejszej misji, a także zachęcały go do objęcia prefektury. Pisali m.in.: były nuncjusz apostolski w Petersburgu,
a obecny prefekt Kongregacji Rozkrzewiania Wiary kardynał Lorenzo Litta258,
były prefekt apostolski Egiptu Kajetano da Roma259, bliżej nam nieznany przełożony Koptów ks. Jerzy Abissino260 oraz konfrater z Turcji, zachęcający Adama Prospera do objęcia egipskiej prefektury261. Burzyński odpisywał, że skończył już 60
lat i nie czuje się na siłach, aby pracować na misjach jako prefekt apostolski. Wyrażał jedynie ochotę kontynuowania pracy misyjnej jako zwykły misjonarz262. Innym razem podawał powody polityczne uniemożliwiające pracę na misjach263.
Wydaje się, że nie miał już ochoty opuszczać kraju, stąd grał na zwłokę. Mimo to,
dekretem Kongregacji Rozkrzewiania Wiary z 19 maja 1816 r. został ponownie
mianowany prefektem w Egipcie. Decyzję Kongregacji zaaprobował generał franciszkanów-reformatów Gaudenty a Coriano264. Tak oto Burzyński został zmuszony
do przyjęcia urzędu. W czerwcu 1816 r. wyjechał więc do Warszawy, by wystarać
się o paszport i pożegnać z namiestnikiem265. Być może jechał z nadzieją, że kraju
jednak nie opuści, chociaż pewnym jest fakt, że nie prosił Zajączka o interwencję
w Kurii Rzymskiej. Paszportu nie otrzymał i powrócił do Sandomierza, bowiem
generał nie pozwolił mu opuścić Królestwa. Dowodem jest list namiestnika do
Burzyńskiego z 25 grudnia 1816 r.: Gniewaj się sobie jak chcesz, mój Prosperze, ja
jednak uparłem się, żeby Cię nie puścić do Egiptu i tegom dokazał. Oto przyłączony tu reskrypt kard. Consalvi (…) uwolni Cię od wojażu, któryby pozbawił mnie
ukontentowania posiadania Cię w kraju naszym. Siedź sobie spokojnie w swoim
Sandomierzu, używaj wygód wiekowi Twemu należnych i kochaj mnie zawsze jednostajnie – Zajączek266. Z końcem czerwca 1817 r. po powrocie do Sandomierza
Burzyński został wybrany profesorem mistyki przy tamtejszym konwencie oraz
kaznodzieją przy sandomierskiej kolegiacie267.
Tymczasem namiestnik Zajączek rozpoczął w Rzymie starania o zwolnienie
Burzyńskiego z misji. 31 sierpnia 1816 r. wysłał depeszę do barona Tuyll, który
przez pewien czas był przedstawicielem Królestwa w Stolicy Apostolskiej, aby
258

ACE, SRC, t. 13, s. 153, List L. Litta do A. Burzyńskiego z 3 I 1816.
Tamże, s. 452, List Kajetana da Roma do A. Burzyńskiego z 12 XII 1816.
260
Tamże, s. 571, List Jerzego Abissino do A. Burzyńskiego z 23 X 1816.
261
APR, Acta originalia totius trienni provincialatus ARP Stephani de Medem, n. 134,
List M. Pignera do A. Burzyńskiego z 17 VII 1816.
262
ACE, SRC, t. 13, s. 467, List A. Burzyńskiego do L. Litta z 31 I 1816.
263
W liście z 20 II 1816 pisał: „[…] prefekturę egipską nie mógłbym również przyjąć
z przyczyn politycznych”. Być może był to jedynie wykręt Burzyńskiego, który nie chciał
opuszczać kraju. Tamże, s. 499, List A. Burzyńskiego do L. Litta z 20 II 1816.
264
APR, ApB, n. 9, 10.
265
APR, Acta originalia totius trienni provincialatus ARP Stephani de Medem, n. 83,
List A. Burzyńskiego do S. de Medem z 14 VI 1816.
266
APR, ApB, n. 15.
267
APR, Acta originalia totius trienni provincialatus ARP Stephani de Medem, n. 132.
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wystarał się u sekretarza stanu kardynała E. Consalvi i prefekta Kongregacji Rozkrzewiania Wiary kardynała L. Litta o to zwolnienie. Już 18 listopada tegoż roku
Tuyll przesłał z Rzymu do Warszawy kopię zwolnienia, podpisaną przez E. Consalviego268. Równocześnie Burzyński otrzymał na początku 1817 r. list od prefekta
propagandy Lorenzo Litty zwalniający go z egipskiej misji. Przytaczamy go
w całości, gdyż jest wyraźnym dowodem nie tylko interwencji Zajączka, ale także
solidnej, rzetelnej pracy Adama Prospera Burzyńskiego na misjach: Wielebny
Ojcze! Przyłączam się do prośby namiestnika waszego Królestwa. Ponieważ powrót na stanowisko prefekta misji w Egipcie z racji zdrowotnych nie jest wskazany,
a tak długa i uciążliwa podróż mogłaby zaszkodzić życiu, Kongregacja swoim dekretem zwalnia Ojca z tego przeznaczenia, aby gdy zdrowie wróci, służyć swojej
Ojczyźnie na tyle, na ile będzie mógł. Dziękuję za dobre usposobienie i za gorliwość w trosce o misje i zapewniam o naszym pełnym zadowoleniu z pracy Wielebnego Ojca na misjach. Oddany Ojcu. Kardynał Litta, prefekt. Rzym, dnia 7 grudnia
1816 r.269
Burzyński tymczasem pozostawał w Sandomierzu kontynuując odbudowę
zniszczonego konwentu i kościoła reformackiego. Głosił kazania w kolegiacie,
nauczał młodzież zakonną mistyki, a jako przełożony klasztoru zabiegał usilnie
o karność i dyscyplinę wśród zakonników dbając z całą surowością, aby podopieczni wypełniali regułę. Z początkiem lipca 1817 r. został wybrany gwardianem
konwentu krakowskiego, gdzie zakonników ze święceniami kapłańskimi było
wówczas 19 (z tej liczby dwóch ukończyło studia teologiczne), zaś braci zakonnych ośmiu270. Oprócz prowincjała Stefana de Medem, czterech definitorów
i dwóch lektorów teologii, w klasztorze mieszkali ojcowie: były prowincjał Lucjan
Nowosielecki – jako wikariusz, Antoni Kaczorkiewicz (przyszły prowincjał
w latach 1827-1830) – w charakterze sekretarza prowincji i kaznodziei przy kolegiacie św. Piotra w Krakowie oraz Narcyz Siekierski – sekretarz prowincji z czasów prowincjalstwa Burzyńskiego271.
Na urzędzie gwardiana w Krakowie Burzyński niczym szczególnym się nie zasłużył. Dbał natomiast z wielką surowością o przestrzeganie obserwy. Na kongregacji w Sandomierzu 2 lipca 1818 r. wybrano go definitorem prowincji272, natomiast nowym prowincjałem został Krescencjusz Kasprzycki273.
Tymczasem generał Zajączek, za pośrednictwem arcybiskupa warszawskiego
Franciszka Skarbka Malczewskiego i biskupa krakowskiego Jana Pawła Woroni268

APR, ApB, n. 14, 15.
Tamże, n. 14.
270
APR, Acta originalia totius trienni provincialatus ARP Stephani de Medem, n. 256.
271
Tamże, n. 262.
272
Urząd definitora prowincji trwał trzy lata, po upływie tego czasu zakonnik miał
możność zostać ponownie definitorem, jednak dopiero po sześcioletniej przerwie. Definitorów wybierała kapituła prowincjalna. Czterech definitorów wraz z kustoszem prowincji
stanowiło radę prowincjała czyli tzw. definitorium. Zob. A. B. S r o k a , Prawo i życie…,
s. 69.
273
APR, Acta originalia totius trienni provincialatus ARP Crescentiani Kasprzycki, n. 6.
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cza, zamierzał ściągnąć Burzyńskiego do Warszawy274. Miał już bowiem co do
niego konkretne plany: wysunąć jego kandydaturę na biskupstwo sandomierskie.
Czynił to, jak można przypuszczać, bez wiedzy swego przyjaciela275. Prymas Franciszek Malczewski leżał śmiertelnie chory276. Stefan Hołowczyc, konsekrowany
6 marca 1819 r. na biskupa sandomierskiego, dzięki zażyłości i przyjaźni z wpływowym ministrem Stanisławem Kostką Potockim, miał obiecaną po śmierci Malczewskiego stolicę prymasowską277. Tak więc biskupstwo sandomierskie mogło
lada dzień zawakować. Namiestnik Zajączek, były jakobin i oficer, na praktyki
religijne patrzył z rezerwą, zaś do duchowieństwa wyższego czuł wyraźną awersję
i pragnął w jego szeregach widzieć ludzi, którzy byli mu oddani i których znał278.
Chociaż pertraktowano o przenosinach Burzyńskiego do Warszawy poza jego
plecami, sam zainteresowany wiedział już doskonale co go czeka w najbliższej
przyszłości279. Pozorna tajemnica wyszła już nawet poza mury klasztorne i znana
była nie tylko miejscowemu duchowieństwu, ale także niektórym krakowskim
mieszczanom280. W połowie czerwca 1819 r. definitorium prowincji wraz z prowincjałem małopolskich reformatów przedkładając dobro publiczne nad prywatne
274

Tamże, n. 81, List J. P. Woronicza do K. Kasprzyckiego z 10 IV 1819.
W liście tym jest mowa o przeniesieniu Burzyńskiego na gwardiaństwo warszawskie, wbrew jego wiedzy. Woronicz zapewniał Kasprzyckiego, że prymas Malczewski
załatwił Burzyńskiemu tamtejsze gwardiaństwo. Autor listu prosił adresata, aby zachował
powyższą wiadomość w tajemnicy przed Burzyńskim, bowiem takie jest wyraźne życzenie
księcia namiestnika. Tamże, n. 81.
276
Metropolitą warszawskim i prymasem Królestwa Polskiego został Malczewski
31 VII 1818 r. Zmarł w kwietniu 1819 r. Zob. J. K o r y t k o w s k i , Księża prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od 1000 r. aż do dni naszych, t. 2, Gniezno
1883, s. 592.
277
Prymasem Królestwa Polskiego został Stefan Hołowczyc 17.XII.1819 r.
278
Biskup Łętowski tak opowiadał o Zajączku: „Byłem jeszcze klerykiem, gdy książę
namiestnik pytał się za mną. Najprzód byłem mu znany z wojska, a potem leżąc w Wilnie
bez nogi, dawał nam oficerom w niewoli po pięć dukatów, a jam miał być podobno jeden
ze wszystkich, com te pięć dukatów oddał powróciwszy z niewoli. […] Przejeżdżając przez
Kielce [Zajączek – przyp. aut.] w 1818 r. gdy już kapłanem szłem z duchowieństwem na
powitanie jego, pierwsze słowo co rzekł do mnie było ‘Jak się macie, księże biskupie’. Była
to pańska grzeczność, słowo w gruncie obojętne. Lecz duchowni skrzywili się na to. Patrzyli i na to niedobrze, gdym za wolą książęca namiestnika wziął probostwo stobnickie,
uchodzące za pierwsze w diecezji […]. Myślał o mnie Książę Zajączek na doprawdy, aby
zrobić biskupem, tak jak to zrobił Prospera reformata biskupem sandomierskim, lecz bał się
clamantes na to między biskupami”. L. Ł ę t o w s k i , dz. cyt., s. 12.
279
Dnia 18 VI 1819 Burzyński pisał do Stefana de Medem: „Krzyżyk nasz biskupi na
piersi został się w celi gwardiańskiej w Krakowie (…). Proszę najpokorniej, żeby był odesłany do Sandomierza”. APR, Acta originalia totius trienni provincialatus ARP Crescentiani Kasprzycki, n. 94.
280
Burzyński żalił się, że już w Krakowie był nagabywany przez jednego z tamtejszych
kupców, aby kupił sobie powóz odpowiedni biskupowi. Tamże, n. 94, List A. Burzyńskiego do K. Kasprzyckiego z 21 VI 1819.
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przystało jednomyślnie na przeniesienie Burzyńskiego do Warszawy281. Burzyński
opuścił Kraków, aby już nigdy do niego nie wrócić.
Nominacja na biskupa sandomierskiego
Po przybyciu do Warszawy 16 czerwca 1819 r. Burzyński zamieszkał w klasztorze reformackim przy ul. Senatorskiej i zajął się formalnościami związanymi
z objęciem biskupstwa282. Kiedy został zaaprobowany przez Komisję Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, wyjechał do Sandomierza, aby na miejscu
zorientować się w nastrojach duchowieństwa i co znaczniejszych obywateli, załatwiając równocześnie swoje osobiste sprawy. Z owej wizji lokalnej powrócił raczej
zadowolony283. W Warszawie, w oczekiwaniu na objęcie biskupstwa, skupił się na
przygotowaniach do egzaminów, które miał złożyć w najbliższym czasie przed
delegatem apostolskim284. Pisał wtedy do prowincjała Kasprzyckiego i całego definitorium prosząc o swego ucznia i zarazem przyjaciela Stefana de Medem285. Sam
de Medem otrzymał od Burzyńskiego aż pięć listów, w których wprost błagał go,
aby za pozwoleniem przełożonych przybył niezwłocznie do Sandomierza, gdzie
byłby do jego dyspozycji286. Obecność tego zakonnika u swego boku uważał Burzyński za konieczność. Stefan de Medem był całkowitym przeciwieństwem surowego Adama Prospera, a jego iście franciszkańska dobroć i pogoda ducha, nienaganne życie i otwarta głowa miały towarzyszyć przyszłemu biskupowi sandomierskiemu. Kiedy Kasprzycki w liście do Burzyńskiego tłumaczył, że definitorium
prowincji nie zezwala na wyjazd tego zakonnika do Sandomierza ponieważ jest
wielu słusznych i w interesach biegłych kapłanów w diecezji, a kler diecezjalny
wniósłby niechybnie z przyjazdu de Medema, że zakonnicy zaczynają niemi rządzić
i usiłują ich pod swoją władzę podgarnąć287, bardzo rozgoryczony Burzyński odpisał: Pius VII też się zakonnikami otacza, stąd ja jako biskup z czystym sumieniem
uczynić to mogę288.

281

Tamże, n. 82, 83, 88.
Tamże, n. 9, List A. Burzyńskiego do S. de Medem z 18 VI 1819.
283
Burzyński dokładnie relacjonował tę podróż Stefanowi de Medem, opisując nieraz
w sposób dowcipny, a czasami w słowach ostrych stan duchowieństwa diecezjalnego
i postawę niektórych obywateli ziemskich w województwie sandomierskim. Tamże, n. 64,
Listy A. Burzyńskiego do S. de Medem z 20 VI 1819, z 26 VI 1819, z 5 VII 1819.
284
Tamże, n. 64, List A. Burzyńskiego do S. de Medem z 10 VII 1819.
285
Tamże, n. 66, List A. Burzyńskiego do Przewielebnego Definitorium z 21 VII 1819.
286
Wszystkie tamże, n. 63, 68, 69, 72, 73.
287
Tamże, n. 59 (kopia), List K. Kasprzyckiego do A. Burzyńskiego z 2 VII 1819.
288
Na razie nie udało się Burzyńskiemu ściągnąć swego przyjaciela do Sandomierza.
W spisie reformackim z 29 VI 1819 Stefan de Medem figuruje jako gwardian konwentu
krakowskiego i magister nowicjatu. Od 1820 wykłada już w Sandomierskim Seminarium
Duchownym teologię dogmatyczną i moralną. Tamże, n. 156, 163.
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Delegatem Stolicy Apostolskiej do przeprowadzenia procesu informacyjnego
o przydatności kandydata na biskupstwo został biskup Jan Paweł Woronicz289.
Z jego polecenia opinię o Burzyńskim: jego urodzeniu, formacji duchowej i intelektualnej, o działalności zakonnej oraz misyjnej wydał obecny prowincjał Krescencjusz Kasprzycki i były prowincjał Stefan de Medem290. Natomiast opinię
o stanie przyszłej diecezji sandomierskiej i jej dobrach biskupich wystosował kanonik sandomierski ks. Józef Raciborski291.
Namiestnik Zajączek 16 sierpnia 1819 r. powiadomił swego przyjaciela o odebraniu z Rzymu wiadomości od ambasadora Italińskiego, że Stolica Apostolska nie
ma żadnych zastrzeżeń co do jego osoby. Robi natomiast trudności Hołowczycowi
jako najmłodszemu stażem biskupowi a wysuniętemu na godność arcybiskupią
i prymasowską292. Nominację na biskupa ordynariusza sandomierskiego Adam
Prosper Burzyński otrzymał 23 sierpnia 1819 r.293 Przepisane prawem kanonicznym egzaminy złożył przed Woroniczem 29 sierpnia, a 3 września złożył na jego
ręce wyznanie wiary oraz przysięgę na wierność Stolicy Apostolskiej294. Tak więc
od 23 sierpnia do 17 grudnia 1819 r. diecezja sandomierska miała de facto dwóch
rządców: Stefana Hołowczyca i Adama Prospera Burzyńskiego295. Hołowczyc,
konsekrowany 6 marca 1819 r. przez biskupa płockiego Adama Prażmowskiego,
nie odbył nawet ingresu do katedry sandomierskiej. W jego imieniu ingres odbył
8 sierpnia 1819 r. pomocniczy biskup sandomierski Aleksander Dobrzański296. Dla
Hołowczyca bowiem, będącego już wówczas administratorem archidiecezji warszawskiej, nominacja na biskupstwo sandomierskie była tylko jednym z licznych
stopni dalszej kariery w hierarchii kościelnej. Jego działalność w tej diecezji, poza
poleceniem wizytowania szkół elementarnych, nie wyróżniała się niczym istot289

ABMK, BAV, n. 636.
Tamże, n. 637-649.
291
Tamże, n. 650-655.
292
APR, Acta originalia totius trienni provincialatus ARP Crescentiani Kasprzycki,
n. 150, List A. Burzyńskiego do K. Kasprzyckiego z 21 VIII 1819.
293
Zakonnicy franciszkańscy oddawali się w ciągu dziejów na bezpośrednie usługi Stolicy Apostolskiej. Papieże spośród nich wybierali sobie legatów, kardynałów i biskupów.
Już w XIII w. 162 franciszkanów otrzymało sakrę biskupią. W ciągu 750-letniego istnienia
zakonu ok. 3 tys. franciszkanów zostało biskupami, z czego w Polsce 43. Początkowo,
w XIII-XV w. byli ordynariuszami diecezji leżących na rubieżach Rzeczypospolitej,
w XVI-XVIII byli przeważnie sufraganami (biskupami pomocniczymi) ordynariuszy Krakowa, Wrocławia, Poznania i Gniezna. Jedynie dwóch franciszkanów zostało biskupami
ordynariuszami: Adam Prosper Burzyński i Beniamin Szymański, kapucyn. Zob.
Z. S z o s t k i e w i c z , Katalog biskupów obrządku łacińskiego przedrozbiorowej Polski,
Sacrum Poloniae Millenium, t. 2, Roma 1954, s. 213.
294
Do nominacji na prymasa, tj. do 17 XII 1819, był Hołowczyc ordynariuszem sandomierskim, zaś Burzyński nominatem sandomierskim.
295
APR, Acta originalia totius trienni provincialatus ARP Crescentiani Kasprzycki,
n. 173, Actus consecrationis Prosperi Burzyński.
296
J. W i ś n i e w s k i , Adam Prosper Burzyński…, s. 28; M. B u l i ń s k i , dz. cyt., s. 259.
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nym297. Jeszcze przed otrzymaniem nominacji papieskiej na arcybiskupstwo warszawskie, 26 listopada 1819 r. chętnie zlecił Burzyńskiemu zarząd diecezji sandomierskiej298.
Car Aleksander I podpisał dekret nominacyjny dla Burzyńskiego 25 września,
a Pius VII prekonizował go 20 listopada 1819 r. Sakry biskupiej udzielił Burzyńskiemu 19 marca 1820 r. Stefan Hołowczyc, przy współudziale biskupów Prażmowskiego i Lewińskiego w kościele reformatów warszawskich. Uroczysty ingres
do katedry sandomierskiej odbył Burzyński 26 marca 1820 r.299
V. P o w s t a n i e d i e c e z j i s a n d o m i e r s k i e j
Ostatniego dnia czerwca 1818 r. ukazała się bulla Ex imposita nobis, urządzająca na nowo stosunki kościelne w Królestwie Polskim. Pius VII powołał do życia
diecezję podlaską ze stolicą w Janowie, zniósł diecezję kielecką300 tworząc w jej
miejsce sandomierską, przeniósł stolicę diecezji wigierskiej z Wigier do Sejn.
Wszystkie biskupstwa poddał pod jurysdykcję metropolii warszawskiej, a egzekutorem bulli mianował biskupa włocławskiego Franciszka Malczewskiego301.
Dnia 2 grudnia 1818 r. Malczewski, już wówczas arcybiskup warszawski, w piśmie do kapituły kieleckiej ogłosił formalne zniesienie diecezji kieleckiej i przeniesienie jej stolicy wraz z kapitułą do Sandomierza. Dekret wykonawczy postanawiał, że z dniem 1 stycznia 1819 r. wierni i duchowieństwo winni udawać się
w sprawach duchownych do nowego ordynariusza w Sandomierzu.
Ściśle rzecz biorąc diecezja nie była więc zupełnie nowym tworem, a raczej
przeniesieniem stolicy biskupiej z Kielc do Sandomierza przy równoczesnych
zmianach części granic diecezji. Pius VII w bulli Ex imposita nobis pisał: Po znie297

H. P o h o s k a , Wizytatorowie generalni Komisji Edukacji Narodowej, Lublin 1957,
s. 269; J. W i ś n i e w s k i , Adam Prosper Burzyński…, s. 25.
298
APR, Acta originalia totius trienni provincialatus ARP Crescentiani Kasprzycki,
n. 165; J. W i ś n i e w s k i , Adam Prosper Burzyński…, s. 109.
299
Dokładny opis ingresu Burzyńskiego znajduje się w tzw. Actus introductionis. APR,
Acta originalia totius trienni provincialatus ARP Crescentiani Kasprzycki. W tłumaczeniu
polskim: J. W i ś n i e w s k i , Adam Prosper Burzyński…, s. 124 (dodatek).
300
Diecezja kielecka erygowana przez Wiedeń w 1805 r. powstała w miejsce skasowanej (również przez Wiedeń) diecezji tarnowskiej na skutek trzeciego rozbioru Polski i przetrwała do 1818 r. Po Kongresie Wiedeńskim cała diecezja kielecka dostała się do Królestwa
Polskiego. Z jej głównego zrębu wykluła się diecezja sandomierska, natomiast jej część
wschodnia, leżąca na wschód od Wisły, przeszła do diecezji lubelskiej, zaś część zachodnia
i południowa, od Kielc aż po Skalbmierz, przeszła do diecezji krakowskiej. Jako że biskup
krakowski miał jurysdykcję tylko nad Wolnym Miastem Krakowem i częścią diecezji leżącą w Królestwie, dlatego cesarz austriacki z byłej diecezji tarnowskiej i pozostałej w Galicji
części diecezji krakowskiej utworzył w 1821 r. diecezję tyniecką. Zob. B. K u m o r , Organizacja terytorialna diecezji kieleckiej, „Nasza Przeszłość” 1963 t. 17, s. 200-223; A. N o w a k , Wspomnijcie na minione dni, Rzym 1971, s. 10-11.
301
Bulla Ex imposita nobis, Bullari Romani continuato, t. 15, s. 62.
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sieniu siedzib biskupich wigierskiej i kieleckiej (…) drugą przenosimy do miasta
Sandomierza i podnosimy tamże kościół kolegiacki pod wezwaniem Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny do stopnia kościoła katedralnego, i wyznaczając go dla
kapituły przedtem katedralnej kieleckiej, tenże ustanawiamy kościołem biskupim
sandomierskim302. Dziwnym się jednak wydaje, że siedzibą biskupstwa wybrano
Sandomierz, podczas gdy stolicą województwa sandomierskiego został Radom.
Niewątpliwie papież poszedł w tym przypadku za wskazaniami A. Italiańskiego
i St. Potockiego. O umieszczeniu biskupa w Sandomierzu zadecydował fakt istnienia na miejscu kolegiaty, cieszącej się ciągle mianem collegiata insignis oraz żywa
jeszcze tradycja sufraganii sandomierskiej303. Ponadto, znaczenie historyczne Sandomierza i ziemi sandomierskiej przyczyniło się tak do przeniesienia stolicy biskupiej, jak i do zachowania tradycyjnej nazwy województwa sandomierskiego.
Gdy Italiański ze St. Potockim omawiali w Rzymie sprawy nowej organizacji
kościelnej Królestwa Polskiego, w lutego 1818 r. zmarł ordynariusz kielecki Wojciech de Boża Wola Górski, mianowany jeszcze przez cesarza austriackiego304.
Kapituła kielecka wybrała 3 lutego 1818 r. ks. Aleksandra Dobrzańskiego, prepozyta kapituły katedralnej na administratora diecezji, a cztery dni później wysunęła
jego osobę jako kandydata na biskupstwo kieleckie305. Tymczasem szybko posuwające się układy ze Stolicą Apostolską przenosiły stolicę biskupią z Kielc do Sandomierza. Aleksander Dobrzański306 został zatwierdzony przez Aleksandra I, ale
302

„Supressis deinde sedibus episcopalibus Vigercensi et Kielcensi… alteram vero in
civitatem Sandomiriensem transferentes, atque ecclesiam inibi collegiatam sub titulo
Nativitatis Beatae Mariae Virginis ad cathedralis neoclesiae gradum evehementes, eamque
designantes pro capitulo priori cathedralis Kielcendis de novo erigimus episcopalem
ecclesiam Sandomiriensem nuncupandam, cuius episcopus Sandomiriensis nuncupabitur”.
Tamże, s. 62.
303
Arcybiskup gnieźnieński Michał Poniatowski, pełniący funkcję administratora diecezji krakowskiej, erygował w 1787 r. sufraganię przy kolegiacie sandomierskiej. Sufragan
miał być równocześnie archidiakonem kolegiaty sandomierskiej. Takie rozwiązanie upraszczało kwestie uposażenia. Sufraganem sandomierskim został Wojciech Boxa Radziszewski,
wyświęcony na biskupa tytularnego hieroneńskiego w kolegiacie sandomierskiej. Urodził
się w 1721 r., pochodził ze szlachty sandomierskiej. Był kolejno proboszczem w kilku
parafiach w pobliżu Sandomierza, kanonikiem kaznodzieją przy kolegiacie opatowskiej
i kanonikiem sandomierskim. Umarł w 1796 r., a wraz z jego śmiercią skończył się krótki
żywot sufraganii sandomierskiej. Zob. M. B u l i ń s k i , dz. cyt., s. 137-138; A. W y r z y k o w s k i , Diecezja sandomierska, w: Podręczna Encyklopedia Kościelna, red. Z. Chełmicki, t. 35-36, Warszawa 1912, s. 59.
304
Archiwum Diecezjalne Kieleckie (dalej cyt. ADK), Acta actorum capituli cathedralis
Kielcensis, s. 344.
305
Tamże, s. 367; L. Ł ę t o w s k i , dz. cyt., s. 123.
306
A. Dobrzański z Dobrej herbu Leliwa urodził się na Ziemi Sanockiej w 1766 r. Nauki pobierał w Krośnie i Przemyślu. Seminarium ukończył w Krakowie u misjonarzy.
W Rzymie otrzymał stopień doktora obojga praw. W 1814 r. został oficjałem biskupa
W. Górskiego. Zob. J. W i ś n i e w s k i , Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od
1186 do 1926, Radom 1926, cz. 1, s. 53
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nie na administratora (z możnością późniejszego objęcia stanowiska ordynariusza)
lecz na biskupa sufragana czyli biskupa pomocniczego nowej diecezji sandomierskiej. Nominację carską otrzymał 19 lipca 1818 r.307
Jeszcze raz w roku 1818 kapituła kielecka, już teraz w połączeniu z kapitułą
sandomierską, wybierała swego ordynariusza. Został nim Stefan Hołowczyc
(Szczepan Hołłowczyc herbu Pierzchała?), wybrany zresztą na usilne żądanie arcybiskupa Malczewskiego, nie bez oporów kapituł. Objęcie jurysdykcji kościelnej
przez nowego ordynariusza sandomierskiego odbyło się 1 stycznia 1819 r.308 Jako
że był on przeznaczony – po śmierci ciężko chorego metropolity Malczewskiego –
na administratora archidiecezji warszawskiej, a później na prymasa Polski, stąd
stolica biskupia w Sandomierzu mogła w każdej chwili wakować i potrzeba było
dla niej nowego ordynariusza. Dzięki interwencji namiestnika Zajączka został nim
reformata Adam Prosper Burzyński, który 26 marca 1820 r. objął zarząd nowo
powstałą diecezją sandomierską309.
Już w pierwszym roku swego urzędowania biskup podzielił nową diecezję na
17 dekanatów, mianowicie: sandomierski, staszowski, zawichojski, opatowski,
kunowski, solecki, iłżecki, opoczyński, bodzentyński, konecki, szydłowiecki,
skrzyński, radomski, jedliński, zwoleński, kozienicki i koprzywnicki310. W skład
owych dekanatów wchodziło, według bulli Ex imposita nobis, 198 parafii311.
307

ADK, Acta actorum capituli cathedralis Kielcensis, s. 387.
B. K u m o r , Organizacja terytorialna…, s. 215.
309
APR, Acta originalia totius trienni provincialatus ARP Crescentiani Kasprzycki,
n. 173; J. W i ś n i e w s k i , Adam Prosper Burzyński…, s. 124 (dokumenty).
310
Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu (dalej cyt. ADS), Consignato cleri saecularis
Ac regularis Dioecesis Sandomiriensis 1821; J. W i ś n i e w s k i , Dekanat sandomierski,
Radom 1915, s. 11.
311
Bulla Ex imposita nobis wylicza je w następującej kolejności: Piekoszów, Zagnańsk,
Tumlin, Mińsko, Chełmce, Strawczyn, Grzymałów, Mniów, Mnin, Staszów, Stanowiska,
Przedbórz, Opoczno, Libiszów, Kunice, Sławno, Wójcin, Dąbrowa, Błogie, Białobrzegi,
Kraśnica, Drzewica, Brudzewice, Odrzywół, Ługownica, Sołek, Klwów, Nieznamierowice,
Bieliny, Gielniów, Gowarczów, Końskie, Odrowąż, Berkowice, Przysucha, Smogorzów,
Skrzyńsko, Skrzynno, Wieniawa, Wrzos, Żarnów, Białaczów, Petrykozy, Bedlno, Lipa,
Radoszyce, Miedzierza, Wilczyca, Czermno, Fałków, Skotniki, Skórkowice, Radom, Kowala, Wsola, Skaryszew, Wierzbica, Wysoka, Mirzec, Szydłowiec, Jastrząb, Krzyżanowice, Iłża, Skarżysko, Chlewiska, Wolanów, Mniszek, Cerekiew, Zakrzów, Jarosławice, Wąchock, Wrzeszczów, Błotnica, Kaszów, Jankowice, Jedlińsk, Góry, Stromiec, Białobrzegi,
Jasionna, Wyśmierzyce, Radzanów, Bukówko, Przytyk, Jedlnia, Sucha, Tczów, Odechów,
Kazanów, Zwoleń, Policzna, Gródek, Olesków, Sieciechów, Brzeźnica, Kozienice, Świerże, Brzóza, Solec, Chotcza, Janowiec, Góra, Rogów, Ciepielów, Wielgie, Lipsko, Krępa,
Rzeczniów, Grabowiec, Sienno, Pawłowice, Momina, Mychów, Szewna, Kunów, Krynki,
Wierzbnik, Pawłów, Chybice, Grzegorzewice, Waśniów, Łagów, Baćkowice, Zbilutka,
Raków, Bardo, Szumsko, Osiek, Czyżów, Bidziny, Wzdół, Suchedniów, Bodzentyn, Tarczek, Świętomarz, Dębno, Słupia, Gliniany, Ożarów, Przybysławice, Sobótka, Łukawa,
Góry Wysokie, Zawichost, Opatów, Ruszków, Grocholice, Ruda Kościelna, Ćmielów,
Wojciechowice, Bidziny, Gierczyce, Ptkanów, Bałtów, Tarłów, Zemborzyn, Słupia Nowa,
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W granicach nowej diecezji znalazło się także 19 klasztorów męskich i dwa klasztory żeńskie. Spośród tych 19 męskich, w 1819 r. uległo kasacie sześć, a to z racji
zmian organizacji kościelnej na obszarze Królestwa Polskiego. Z zakonów żeńskich jeden – bernardynek na Świętej Katarzynie i drugi – benedyktynek w Sandomierzu, liczące w latach 1818-1819 około 40-45 zakonnic przetrwały okres kasacji312. Równocześnie nowej diecezji przybyło zgromadzenie żeńskie sióstr miłosierdzia, które Burzyński już w roku 1819 sprowadził do Sandomierza oddając mu
kościół św. Ducha i przykościelny szpital313.
Po długich, bo aż cztery lata trwających pertraktacjach z kapitułą kielecką, Burzyński instalował 8 grudnia 1823 r. nowa kapitułę katedralną sandomierską314.
Następnego dnia przyjął od członków kapituły wyznanie wiary i nadał im nowe
statuty315. Członkami kapituły zostali następujący księża:
p r a ł a c i: Aleksander Dobrzański, sufragan – dziekan, Klemens Bąkiewicz –
archidiakon, Mikołaj Charzewski – scholastyk, Józef Dutkowski – kustosz
k a n o n i c y: Karol Żukrowski, Stanisław Lipiński, Józef Nowowiejski, Stanisław Straszak, Gabriel Białobrzeski, Mateusz Moszczyński, Kazimierz Stokowski,
Jan Ratyński (trzech spośród nich, tj. Dobrzański, Żukrowski i Lipiński należało
kiedyś do katedralnej kapituły kieleckiej)316.
Pius VII zdawał sobie sprawę z tego, że rozbiory i wypadki wojenne wyrządziły
szkody Kościołowi w Polsce. Potrzeba by funduszy na urządzenie nowych diecezji,
na wyposażenie świeżo erygowanych katedr, na siedziby dla biskupów i konsystorzy, na budynki dla seminariów duchownych. Pozwolił więc – i niemała w tym
zasługa ministra Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Stanisława Kostki Potockiego – egzekutorowi bulli Franciszkowi Malczewskiemu na znieTrójca, Janików, Lasocin, Obrazów, Samborzec, Łoniów, Koprzywnica, Sandomierzkolegiata, Sandomierz-św. Pawła, Kleczanów, Chobrzany, Sulisławice, Niekrasow, Strzyżowice, Mydłów, Goźlice, Ossolin, Klimontów, Olbierzowice, Wiązownica, Strzegom,
Połaniec, Wiśniowa, Bogoria, Kiełczyna, Szczeglice, Modliborzyce, Iwaniska. Zob. Bullari
Romani continuato, t. 15, s. 64.
312
M. B u l i ń s k i , dz. cyt., s. 357; J. Wiśniewski, Adam Prosper Burzyński…, s. 31.
313
J. G a j k o w s k i , Ustawy kapituły kolegiackiej i katedralnej sandomierskiej, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 9(1916), nr 3, s. 34; ADS, Consignatio cleri saecularis
Ac regularis in Dioecesi Kielcensi 1818.
314
ADS, Liber Actorum Capituli Cathedralis Sandomiriensis ab institutione huiusque
Capituli die scilicet 7 mensis septembris 1819 inchoatus, n. 178, k. 36-37.
315
J. G a j k o w s k i , Ustawy kapituły…, s. 84.
316
ADS, Liber Actorum Capituli Cathedralis Sandomiriensis ab institutione huiusque
Capituli die scilicet 7 mensis septembris 1819 inchoatus, n. 178, k. 36-37. Niesłusznie więc
J. Wiśniewski podaje inny skład kapituły katedralnej sandomierskiej: prałaci – A. Dobrzański, J. Żochowski, K. Bąkiewicz, J. Listkiewicz, M. Popławski; kanonicy – H. Starowiejski,
S. Kosiński, K. Żukrowski, S. Lipiński, K. Ciamci, J. Dutkowski, G. Białobrzeski, K. Stokowski, W. Ptaszyński, S. Sulikowski, M. Moszyński. Zob. J. W i ś n i e w s k i , Adam Prosper Burzyński…, s. 28-29; J. W i ś n i e w s k i , Katalog prałatów..., s. 202-203.
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sienie tylu klasztorów, opactw i beneficjów zwykłych, ile będzie konieczne dla
zaspokojenia potrzeb materialnych Kościoła w Polsce317.
Skład duchowieństwa diecezji sandomierskiej w latach 1820-1830
Pierwszy biskup sandomierski S. Hołowczyc w liście pasterskim z 1819 r. wyraził się o swej diecezji, że jest znakomita z kleru318. Nie była to zbytnia przesada,
gdyż Hołowczyc, będąc przez kilka lat proboszczem w Osieku (dekanat koprzywnicki), sekretarzem prymasa M. Poniatowskiego i wizytatorem z ramienia Komisji
Edukacji Narodowej, dosyć dobrze poznał duchowieństwo diecezjalne i zakonne
nie tylko w Sandomierskiem. W porównaniu z innymi częściami polski kler sandomierski z wielu powodów lokował się wyżej, a za przyczynę takiego stanu rzeczy należałoby uznać fakt, że na tych terenach przebywała stosunkowo duża liczba
szlachty, która miała wpływ na obsadzanie proboszczów w swoich dobrach. Jako
kolatorzy starali się o duchownych dla siebie wygodnych, z którymi nie byłoby
w przyszłości kłopotów, a także o ludzi znanych szerszemu gronu obywateli oraz
w jakiś sposób wybijających się. Z tego powodu na urzędzie proboszczów w obrębie nowej diecezji znalazła się liczna grupa byłych zakonników, m.in. pijarzy:
Franciszek Ksawery Dmochowski, Dymitr Krajewski, Franciszek Siarczyński,
Tadeusz Gacki, Adam Jakubowski oraz jezuici: Józef Karśnicki i Bonawentura
Mierzwiński. Byli to ludzie zacni, szanowani i zasłużeni dla nauki oraz literatury.
Do diecezji sandomierskiej należał także Franciszek Zabłocki, komediopisarz
i były jakobin319. Tu urodził się i tu był proboszczem późniejszy biskup krakowski,
konsekrowany w 1828 r. przez Burzyńskiego w Warszawie, Karol Wincenty Skórkowski320.
Gdy Burzyński obejmował rządy diecezją, liczyła ona 257 księży, w tym 139
zakonników. Z owych 139 zakonników aż 62 sekularyzowało się i zostało inkorporowanych do nowej diecezji, gdzie pracowali w charakterze kleru świeckiego. Pozostałych 78 nie pracowało bezpośrednio w duszpasterstwie. Mieszkali w nieskasowanych klasztorach, a pracą duszpasterską zajmowali się sporadycznie. W większości nie związali się także ze szkolnictwem; ich działalność miała charakter kontemplacyjny321. W roku 1820 sekularyzowany kler zakonny nowej diecezji rekrutował się z następujących zgromadzeń zakonnych: pijarzy – dziewięć osób, jezuici
– osiem osób, cystersi – siedem osób, benedyktyni i bartoszkowie (księża komuniści) – po sześć osób, miechowici – pięć osób, franciszkanie konwentualni, domini-
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Bullari Romani continuato, t. 15, s. 61.
ADS, Teka Hołowczyc – Burzyński, cz. 1, k. 68.
319
ADS, Consignatio cleri saecularis Ac regularis Dioecesis Sandomiriensis 1821;
J. W i ś n i e w s k i , Dekanat sandomierski..., s. 13.
320
J. W i ś n i e w s k i , Adam Prosper Burzyński…, s. 12.
321
ADS, Consignatio cleri saecularis Ac regularis Dioecesis Sandomiriensis 1820.
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kanie i bernardyni – po cztery osoby, augustianie, filipini i kanonicy regularni – po
dwie osoby, kameduli, marianie i trynitarza – po jednej osobie322.
Do objęcia zarządu przez biskupa Burzyńskiego przechodzenie zakonników ad
statu cleri saecularis odbywało się w sposób chaotyczny i nieregularny. Burzyński
go tylko prawnie zaaprobował i mocno ujął w swoje ręce, przyjmując do diecezji
jedynie wartościowe jednostki, stosownie do zapotrzebowań323. Równie ciekawie
przedstawiał się stan duchowieństwa świeckiego pod względem prawnym. Otóż
w roku 1820 na 118 księży diecezjalnych 31 było wyświęconych ad mensem episcopalem biskupa kieleckiego, czyli przynależało do diecezji kieleckiej, 18 duchownych przynależało do diecezji krakowskiej, a 30 do diecezji warszawskiej,
lubelskiej, gnieźnieńskiej, wileńskiej, lwowskiej i płockiej. Tylko 26 księży wyświęconych było ad mensem episcopalem biskupa sandomierskiego, czyli przynależało do nowej diecezji. Ad titulum ecclesiam, parochiam vel plebaniam nowej
diecezji wyświęconych było dziewięciu duchownych (dożywocie przy jednym
kościele, jednej parafii lub plebanii), trzech księży święconych było ad titulum
mensie seminaria, czyli z przeznaczeniem do pracy dydaktycznej w seminarium
duchownym324.
Pod koniec życia Burzyńskiego w roku 1830 stan rzeczy nieco się zmienił. Na
ogólną liczbę 298 księży w diecezji aż 103 przynależało do niej tytułem święceń,
a więc 75 więcej aniżeli 10 lat wcześniej. Większość z owych duchownych utrwalających stan prawny diecezji było absolwentami sandomierskiego zakładu naukowego, jakim było nowe seminarium duchowne. Do byłej diecezji kieleckiej tytułem
święceń przynależało 22 księży, do krakowskiej – 12 księży, do innych diecezji –
16 księży. Ad titulum ecclesiam, parochiam vel plebaniam święconych było 29
księży, dla seminarium – dziewięciu duchownych. Zakonników w 1830 r. na obszarze diecezji sandomierskiej było 111, a pokaźna ich liczba pracowała bezpośrednio w duszpasterstwie. Trudno jednak w tym przypadku stwierdzić ilu – najprawdopodobniej więcej niż połowa. Dane z tegoż roku dotyczące personaliów
kleru sandomierskiego nie podają bowiem – tak jak w roku 1820 – czy duchowny
był bezpośrednio zaangażowany w duszpasterstwie, czy też nie, czy był zakonnikiem, czy księdzem diecezjalnym. Podają jedynie tytuły święceń, z czego wnioskować można tylko przynależność danego duchownego do takiej czy innej wspólnoty zakonnej lub zgromadzeniowej, do takiej czy innej diecezji325. Chociaż Burzyński jako były zakonnik domagał się od zakonników – gdy zachodziła ku temu
potrzeba – udziału w pracy duszpasterskiej, z zasady jednak żądał, aby pozostawali
w murach klasztornych oddani regule i obowiązkom klasztornym. Jednak duch
czasu, kasata klasztorów w 1819 r., niechęć społeczeństwa do zakonów w ogóle,
322

ADS, obliczono na podstawie akt wizytacyjnych wszystkich dekanatów diecezji
sandomierskiej z 1820 r.
323
ADS, Teka Hołowczyc – Burzyński, cz. 1, n. 231-238, wszystkie akta dotyczące
inkorporowania do nowej diecezji.
324
ADS, Consignatio cleri saecularis Ac regularis Dioecesis Sandomiriensis 1820.
325
ADS, Consignatio cleri saecularis AC regularis Dioecesis Sandomiriensis 1830.
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a do zakonów kontemplacyjnych w szczególności, rozprzężenie w klasztorach
wskutek wojen sprzyjały raczej przechodzeniu zakonników do duszpasterstwa
i sekularyzowania się. Fali tej Burzyński nie był w stanie zahamować nawet ścisłą
selekcją.
Pod względem pochodzenia terytorialnego kler diecezji sandomierskiej był bardzo zróżnicowany. Prowizoryczne obliczenia wykazały, że w latach 1820-1830
z terenu Królestwa Polskiego pochodziło około 65% duchowieństwa. Reszta wywodziła się z zaboru austriackiego, rosyjskiego i pruskiego oraz z innych krajów
(przeważnie zakonnicy)326. Jeśli chodzi o pochodzenie społeczne, znaleziono dane
dla 230 księży – tak świeckich jak zakonnych. Z mieszczaństwa wywodziło się 129
duchownych, ze stanu szlacheckiego 84 duchownych, z chłopskiego 17 księży.
Wiek rządców parafii w latach 1820-1830 przedstawiał się następująco:
1820 r.327
24-30
– 9 osób
30-40
– 46 osób
40-50
– 42 osoby
50-60
– 32 osoby
60-70
– 18 osób
70-80
– 9 osób
Powyżej 80 – 5 osób
1830 r.328
24-30
– 13 osób
30-40
– 68 osób
50-60
– 39 osób
60-70
– 9 osób
70-80
– 2 osoby
Powyżej 80 – 2 osoby
Jeśli wziąć pod uwagę edukację kleru pracującego w duszpasterstwie z sekularyzowanym klerem zakonnym włącznie (wyjąwszy pozostałych zakonników niepracujących w duszpasterstwie), to z danych z 1826 r. wynika, że na 209 duchownych diecezji sandomierskiej 58 ukończyło studia filozoficzno-teologiczne w zakonach, 49 ukończyło je w Seminarium Kieleckim, 32 w Seminarium Sandomierskim, 29 w Seminarium Krakowskim, 11 w Seminarium Świętokrzyskim w Warszawie, pięciu w Seminarium Lubelskim, czterech w Lwowskim, trzech w Łowickim oraz po dwóch w seminariach Poznania, Wilna, Gniezna i Płocka. Akademię
Krakowską ukończyło sześciu księży, Uniwersytet Lwowski trzech, Akademię
Duchowną w Warszawie jedenastu. Spośród nich ksiądz Teodor Michel, proboszcz
326

ADS, obliczono na podstawie akt wizytacyjnych z lat 1819-1830.
Dane tylko dla 167 rządców parafii.
328
Dane tylko dla 189 rządców parafii.
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w Przybysławicach w dekanacie zawichojskim, był wcześniej profesorem filozofii
na Akademii Krakowskiej. Tytułami doktora legitymowało się sześciu księży, doktora obojga praw trzech, a dwóch posiadało tytuł magistra teologii329. Stopień naukowy obcej uczelni miał tylko sufragan Aleksander Dobrzański330.
Burzyński dbał o wysokie morale podległego mu duchowieństwa. Był prawdziwym biczem bożym na księży, którzy nie oddawali się należycie swemu powołaniu331. W klasztorze reformatów w Sandomierzu urządził dom poprawczy dla księży, który miał mieć charakter przejściowy, jednak za rządów Burzyńskiego zakład
ów niemal bez przerwy miał kilku „kuracjuszy”, ćwiczonych dyscypliną i postami.
Biskup wolał mieć dom poprawczy u swoich reformatów, pod ręką, aniżeli w którymś ze skasowanych klasztorów w odległej od Sandomierza miejscowości332.
Bogata korespondencja między Burzyńskim a przełożonymi reformackimi z Krakowa i Sandomierza oraz między samymi reformatami ukazuje rozliczne bolączki
i problemy związane z domem poprawczym. W jednym z listów gwardian reformatów sandomierskich D. Krautforszt pisał do swego prowincjała do Krakowa:
Gdziekolwiek ojcowie naszego konwentu sandomierskiego pojawią się, tam słyszą
jakoby klasztor nasz był kryminałem (…) dobrodzieje jałmużny nie dają mówiąc, że
nas biskup wspomaga, a to przecież nieprawda… Od nowego uciśnienia prawie
wszyscy zakonnicy w klasztorze są chorzy albo słabują333. W innym liście ten sam
zdesperowany zakonnik wnosił: … tak więc do stóp przełożeńskich pokornie upadam z uniżoną prośbą moją, racz AR Pater uwolnić mnie od przełożeństwa (gwardiaństwa)334. Krautforszt pozostał nadal gwardianem sandomierskich reformatów,
błagając w dalszym ciągu swoich przełożonych w Krakowie, aby przynajmniej
uwolnili klasztor od zawyrokowanych Xięży Rekolizantów czyli jednym słowem
prosił, aby klasztor przestał być domem poprawczym dla księży335. Dziwny charakter klasztoru sandomierskiego oraz listy jego gwardiana zmusiły prowincjała małopolskich franciszkanów-reformatów A. Kaczorkiewicza, któremu ów klasztor podlegał, do interwencji u biskupa. Po dwóch listach, które pozostały bez odpowiedzi,
prowincjał wystosował obszerny memoriał, podpisany przez cały zarząd prowincji.
329

ADS, A.t.s. listów urzędowych z 1826 r. k. 86 (kopia), obliczono na podstawie spisu
duchowieństwa parafialnego diecezji sandomierskiej z 1826 r. przesłanego ministrowi
S. Grabowskiemu.
330
ADS, Teka Hołowczyc – Burzyński, cz. 1, k. 64.
331
J. B a r t o s z e w i c z , Burzyński Adam Prosper, w: Encyklopedia Powszechna Orgelbranda, t. 4, Warszawa 1860, s. 677-679.
332
AGAD, Centralne Władze Wyznań (dalej cyt. CWW), sygn. 719-742; Komisja Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (dalej KWRiOP) planowała poświęcenie jednego lub kilku skasowanych klasztorów na dom poprawczy dla księży. Świadczą o tym
aż 24 pokaźne fascykuły dokumentów i korespondencji między hierarchią Królestwa
a KWRiOP.
333
APR, Acta originalia totius trienni provincialatus ARP Antoni Kaczorkiewicz, n. 3,
List D. Krautforszta do A. Kaczorkiewicza z 6 II 1828.
334
Tamże, n. 86, List A. Krautforszta do A. Kaczorkiewicza z 24 X 1828.
335
D. Krautforszt pozostał gwardianem do śmierci biskupa Burzyńskiego, tj. do 1830 r.
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Memoriał, adresowany do Burzyńskiego, w długim wywodzie uzasadniał konieczność uwolnienia konwentu sandomierskiego od zawyrokowanych Xięży Rekolizantów336. Tym razem Burzyński odpowiedział, że z powodu braku jakiegoś „instytutu” dla tego celu w nowej diecezji, klasztor reformacki pozostaje nadal domem
poprawczym dla księży, co potwierdziła wyraźnie Komisja Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego, oczywiście za sugestią i radą biskupa ordynariusza337.
Wyraźnie niezadowolony z takiego obrotu sprawy gwardian Krautforszt przesłał
biskupowi i konsystorzowi sandomierskiemu listy, powtarzając prośby swego prowincjała.338 Burzyński pozostawił list bez odpowiedzi, natomiast konsystorz przesłał gwardianowi zbawienne upomnienie, aby sprawę domu poprawczego księży
pozostawił w spokoju339.
Rozgoryczony gwardian ani myślał ustępować. Dnia 3 marca 1829 r. wysłał do
biskupa kolejny list, w którym raz jeszcze przytacza powody, dla których klasztor
sandomierskich reformatów winien być uwolniony od zawyrokowanych Xięży Rekolizantów dodając m.in.: W klasztorze bywa ciągły hałas od szalonych xsięży czyniony (…), większość zakonników została już pobitych (…), wszyscy zakonnicy
jak ognia piekielnego boją się konwentu sandomierskiego. Brat kanaparz (szafarz
i pomocnik ekonoma klasztornego – przyp. aut.), który cieleśnie Xięży Rekolizantów karał, zachorzał ostatnio, bo chociaż pokaźnej postury, serce ma miętkie i do
takowej kondycji nijako się nie nadaje340. Burzyński był do pewnego stopnia bezradny wobec duchownych niepoczytalnych, umysłowo chorych itp., a było ich
w tym czasie kilku i nie wiedziano, co z nimi począć. Przez pewien czas zamieszkiwali część skrzydła seminarium duchownego, jednak niesamowite brewerie
i hałas, jaki czynili, zmusił biskupa do zamknięcia ich w klasztorze sandomierskich
reformatów, który będąc domem poprawczym dla księży z konieczności musiał
także przygarnąć chorych umysłowo. Nie dziwi więc opór zakonników wobec
apodyktycznych zarządzeń Burzyńskiego, który traktował ich jak swoich podwładnych. Obfita korespondencja Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z biskupem odnośnie diecezjalnego domu poprawczego ukazuje go w niekorzystnym świetle. Burzyński nie rozumiał konieczności leczenia ludzi umysłowo
chorych, traktując ich na równi z opornymi i zatwardziałymi w złem, gdyż na równi z nimi uwłaczali stanowi kapłańskiemu341.
336

APR, Acta originalia totius trienni provincialatus ARP Antoni Kaczorkiewicz, n. 32,
35, List A. Kaczorkiewicza do A. Burzyńskiego z 18 III 1828; APR, Tamże, n. 65, List
A. Kaczorkiewicza do A. Burzyńskiego z 13 VI 1828.
337
Tamże, n. 99, List A. Burzyńskiego do A. Kaczorkiewicza z 10 XI 1828.
338
Tamże, n. 93 (kopia), List D. Krautforszta do A. Burzyńskiego z 4 XI 1828; Tamże,
n. 93a (kopia), List D. Krautforszta do Konsystorza sandomierskiego z 4 XI 1828.
339
Tamże, n. 94, List Prześwietnego Konsystorza Sandomierskiego do Xięcia Gwardiana Reformatów w Sandomierzu z 28 XI 1828.
340
Tamże, n. 115 (kopia), List D. Krautforszta do A. Burzyńskiego z 3 III 1829.
341
Zob. szczególnie fascykuł: AGAD, CWW, sygn. 722. W której znajduje się mnóstwo listów ministra i A. Burzyńskiego odnośnie specjalnego „instytutu” dla księży niepoprawnych diecezji sandomierskiej.
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Tak oto do końca życia biskupa klasztor sandomierski pozostawał domem poprawczym i w pewnym stopniu domem dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla
duchownych diecezji sandomierskiej. Gdy reformaci ostro się sprzeciwiali, uciekał
się do kościelnych dopóki oporu zakonników nie przełamał342. Z drugiej jednak
strony nie zapominał o zakonie, z którego wszak wyszedł. Liczne podziękowania
prowincjałów i poszczególnych gwardianów za jałmużnę czy bliżej nieokreślone
wyświadczone łaski oraz za szczególną opiekę są tego wyraźnymi dowodami343.
Do klasztoru reformackiego w Sandomierzu można było szybko się dostać,
zwłaszcza gdy duchowny mieszkał na miejscu lub w okolicy. Kiedy w Wielką Sobotę ks. Leśniowski podchmielił sobie i w czasie rezurekcji zatoczył się i upadł,
zaraz we wtorek kazał go (Burzyński – przyp. aut.) zaprowadzić do reformatów,
ochłostać cieleśnie i na ścisłych trzymać rekolekcjach… Pewnego zacnego kapłana
za jakąś niewłaściwą kapłanowi przyjaźń kazał u reformatów dwa tygodnie o chlebie i wodzie trzymać, a w środy, piątki i soboty na czas Miserere chłostać344. Zresztą według Burzyńskiego post i chłosta miały być zbawiennymi środkami na wszelkie niedomagania i grzechy kleru. Kary cielesne przez niego stosowane stały się
głośne w całym Królestwie. W Warszawie, w latach 20. XIX w. krążył wiersz nieznanego autora, dowcipnie charakteryzujący m.in. Burzyńskiego:
Zjechało się cztery mitry
Jeden mądry [A. Prażmowski], drugi chytry [W. Skarszewski]
Trzeci śpiewa jeremije [J.P. Woronicz]
Czwarty księży w d… bije [Burzyński]345
Księży mieszkających dalej od Sandomierza i nie wykraczających jego zdaniem
jawnie przeciwko obyczajności, karał grzywnami na rzecz szpitali346. Do dzisiaj
wśród duchownych biskup ten uchodzi za symbol surowego przełożonego, u którego powaga i srogość starotestamentalnego patriarchy łączyły się jednak z dobrym
sercem.
Dochody duchowieństwa sandomierskiego za rządów Burzyńskiego
Na skutek egzekucji dekretu kasacyjnego arcybiskupa Malczewskiego
z 17 kwietnia 1819 r. powstał Fundusz Ogólny Religijny, w źródłach zwany czę342

Hardego Krautforszta i popierającego go definitora Dominikiewicza Burzyński zasuspendował, każąc im odprawić ośmiodniowe rekolekcje, gdyż okazali biskupowi i konsystorzowi „nieposłuszeństwo” i byli wobec nich „zuchwali”. Zob. APR, Acta originalia
totius trienni provincialatus ARP Antoni Kaczorkiewic, n. 65; ADS, Akta klasztoru sandomierskiego księży reformatów 1671-1830, n. 988 (kopia).
343
ADS, Teka Hołowczyc – Burzyński, cz. 2, k. 786, 809, 875, 883.
344
ADS, Akta klasztoru sandomierskiego księży reformatów, n. 675, 703.
345
A. W i ś n i e w s k i , Adam Prosper Burzyński…, s. 64.
346
ADS, Teka Hołowczyc – Burzyński, cz. 2, k. 456, 469, 509.
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ściej funduszem supresyjnym347. Od1 lipca 1820 r. pensje wypłacały duchowieństwu kasy wojewódzkie za okazaniem kwitu zaświadczonego przez policję. Już od
samego początku sumy na etatach rocznych i w planach rosły, a wpływy kasowe
malały. Przyczynił się do tego w znacznej mierze kryzys gospodarczy, ale nie
mniej mało przemyślane pociągnięcia w egzekwowaniu należności po supremowanych klasztorach348. Tak więc pomimo szczerych chęci ze strony władz państwowych kompetencje, szczególnie duchowieństwu diecezjalnemu, nie były wypłacane regularnie. Nawet utrzymanie dla osób duchownych po zniesionych instytucjach, będące najważniejszym obowiązkiem Funduszu Ogólnego Religijnego, nie
było wypłacane regularnie. I tak np. w roku 1821 w całym Królestwie Polskim
kompetencje pobierało 259 osób instytutów supremowanych, w tej liczbie sześciu
opatów, 80 zakonników i 173 zakonnice, z czego połowa otrzymywała je nieregularnie, a 63 osoby nie otrzymywały wcale349. Wielkość zaległości można skonstatować z porównania etatów budżetowych z faktycznymi wydatkami. W roku 1821
etat wydatków na pensje dla osób zakonnych i emerytalnych przewidywał 278.611
złp, w faktycznie wypłacono 231.129 złp, etat w 1822 r. przewidywał 245.479 złp
i 24 gr, a wypłacono 175.212 złp i 18 gr. Dysproporcja w ostatnim przypadku jest
duża. W 1828 r. etat wynosił 183.945 złp i 3 gr, a wypłacono z etatu 160.995 złp
i 29 gr. W tymże roku na zaległe pensje wydano 14.251 złp i 20 gr. Znajomość
wpływów ogólnych pozwala stwierdzić z całą pewnością, że stan wypłat w innych
latach był analogiczny. Kiedy nawet weźmiemy pod uwagę, że część duchowieństwa zakonnego otrzymywała kompetencje za dobra zabrane przez rząd pruski lub
posiadała pewne oszczędności czy też była na utrzymaniu miejscowej ludności, to
pozostanie faktem niezaprzeczalnym niewypłacalność Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego350. Jeszcze gorzej przedstawiała się kwestia uposa347

Około 26 XI 1819 r. przeniesiono wszelkie dochody religijne z kas szkolnych do
tzw. supresyjno-duchownych podlegających Deputacji SZID. Zob. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Radomiu (dalej cyt. PAR), Zarząd Dóbr Państwowych (dalej cyt. ZDP),
sygn. 291, s. 185, List KWRiOP do Komisji Województwa Krakowskiego 26 XI 1819.
348
Por. AGAD, Rada Stanu Królestwa Polskiego, sygn. 101, Raporta Komisji Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego z lat 1822 i 1823.
349
AGAD, CWW, sygn. 61, s. 3, A. t. s. raportów komitetu utworzonego postanowieniem Naj. Pana z dnia 23 I 1823 r. dla podania projektu stałego uposażenia duchowieństwa
rzymskokatolickiego.
350
Gospodarka KWRiOP doprowadziła do takiego stanu, że zaległości kasowe dnia
1 I 1829 r. wynosiły 1.631,928 złp i w tymże roku Komisja przyznała się do kompletnego
fiaska swej administracji oraz wysunęła, zresztą już nie po raz pierwszy, projekt lepszego
niż dotąd sposobu zarządzania majątkiem supresyjnym. Zob. AGAD, Rada Stanu Królestwa Polskiego, sygn. 99, List KWRiOP do namiestnika z 9 III 1819 r. – raport z czynności
roku 1818, List KWRiOP do namiestnika z 19 III 1821 r. – raport z czynności roku 1820,
List KWRiOP do namiestnika z 15 III 1822 – raport z czynności roku 1821, List KWRiOIP
do namiestnika z 3 III 1823 r. – raport z czynności roku 1822, List KWRiOP do namiestnika z 12 III 1824 r. – raport z czynności roku 1823, List KWRiOP do namiestnika z 18 IV
1824 – raport z czynności roku 1824; AGAD, Rada Stanu Królestwa Polskiego, sygn. 102,
List KWRiOP do namiestnika z 18 IV 1826 r. – raport z czynności roku 1825, List
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żenia duchowieństwa diecezjalnego w Królestwie Polskim. Według przewidywanego planu kasy supresyjne miały wypłacić w latach 1821-1822-1823 duchowieństwu diecezjalnemu Królestwa kwotę 317.900 złp rocznie. Tymczasem w 1821 r.
zalegały z wypłaceniem 189.267 złp, z czego duchowieństwu diecezji sandomierskiej 44.487 złp i 18 gr. W roku 1822 zalegały z wypłaceniem świeckiemu duchowieństwu sandomierskiemu sumy 65.602 złp i 19 gr, a z końcem 1823 r. aż
135.825 złp i 18 gr.351
W celu uregulowania sprawy uposażenia duchowieństwa katolickiego car Aleksander I ustanowił 23 stycznia 1823 r. specjalny Komitet dla podania projektu stałego uposażenia duchowieństwa rzymskokatolickiego w Królestwie Polskim.
Z polecenia cara w skład komitetu weszli: prezes senatu hr. S. Zamoyski, biskup
A. Prażmowski, A. Kicki, hr. J. Tarnowski, ks. M. Jabłonowski, D. Oebschelwitz
oraz radcy stanu Szaniawski, Staszic i Plater352. Artykuł I § 1 carskiego ukazu mówił, aby podać i oznaczyć prawa jakie duchowieństwo posiadać może do kompetencjów wszelkiego rodzaju. Komitet miał działać od zaraz, tymczasem namiestnik
Zajączek 5 lutego musiał interweniować, aby ten zebrał się i rozpoczął pracę nad
przygotowaniem raportu dla Aleksandra I353. Przewodniczący Komitetu hr. Zamoyski użalał się na brak aparatu administracyjnego, bez którego Komitet nie był
zdolny do pracy354. Dnia 13 lutego minister S. Grabowski przeznaczył do pracy
w Komitecie swego kancelistę S. Deresza w charakterze sekretarza oraz rachmistrza I. Lewandowskiego355. Dzięki energicznym zabiegom biskupa Prażmowskiego do komitetu weszło jeszcze siedmiu ludzi, m.in. nadzwyczajny sekretarz stanu
Haukiewicz, a także niezmiernie rzutki kanonik J. Paszkowski356. Dzięki Prażmowskiemu i Paszkowskiemu praca w szybkim tempie posuwała się naprzód, ale już
8 maja Komitet zawiesił swoją działalność z powodu wyjazdu na urlopy Kickiego,
Tarnowskiego, Jabłonowskiego i Oebschelwitza357. Prażmowski z Paszkowskim
pracowali nadal i 23 listopada 1823 r. był już gotowy szkic projektu, według które-

KWRiOP do namiestnika z 18 VII 1827 r. – raport z czynności roku 1826, List KWRiOP
do namiestnika z 1 VI 1828 r. – raport z czynności roku 1827, List KWRiOP do namiestnika z 18 X 1829 r. – raport z czynności roku 1828; A. B o s s a k i e w i c z , Fundusze duchowieństwa rzymskokatolickiego w Polsce a mianowicie od 1796 do 1865 r., „Biblioteka
Warszawska” 1881, t. 4, s. 220-226; H. R a d z i s z e w s k i , Skarb i organizacja władz skarbowych w Królestwie Polskim, t. 1, Warszawa 1907, s. 124-125.
351
AGAD, CWW, sygn. 107, s. 96-121, Extrakt ogólny wydatków supresyjnych na rok
1823 na fundamencie poszczególnych extraktów tychże kas do raportu rocznego ułożony.
352
AGAD, CWW, sygn. 61, s. 8, Akta Komitetu utworzonego postanowieniem Naj.
Pana z 23 I 1823 dla podania projektu stałego uposażenia duchowieństwa rzymskokatolickiego.
353
AGAD, CWW, sygn. 151, s. 1, List J. Zajączka do S. Zamoyskiego z 5 II 1823.
354
Tamże, s. 15, List J. Zajączka do S. Grabowskiego z 10 II 1823.
355
Tamże, s. 17, List S. Grabowskiego do S. Zamoyskiego z 13 II 1823.
356
AGAD, CWW, sygn. 61, s. 28-42.
357
AGAD, CWW, sygn. 151, s. 32.
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go miał zostać ułożony ogólny raport dla cara358. Dnia 12 czerwca 1824 r. na konferencji Komitetu odczytano obszerny (41 stron in folio) projekt raportu Prażmowskiego. Po niewielkich zmianach został on przesłany carowi jako raport Komitetu359. Z załączonego doń „Usprawiedliwienia alimentów” dowiadujemy się, że
wszelkie fundusze stanowiące teraźniejsze uposażenie duchowieństwa świeckiego
obydwu obrządków w Królestwie Polskim wynoszą 4.213,935 złp i 16 gr, a wszelkie fundusze w posiadaniu zgromadzeń zostające w ogóle 706.643 złp i 4 gr.360
W tymże roku 1823 miało wpłynąć do Dyrekcji Funduszów Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego po supremowanych instytutach duchownych
1.945,736 złp i 18 gr, a wpłynęło tylko 811.168 złp i 13 gr, pozostało więc do pobrania 1.134,568 złp.361 Natomiast etat na 1823 r. przewidywał do wypłacenia duchowieństwu Królestwa sumy 1.242,437 złp i 13 gr.362 Ma się więc rozumieć, że
z powodu niewyegzekwowania przez Komisję Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego należnej sumy pokaźna część duchowieństwa nie otrzymała należnej
kompetencji. Minister Potocki, nie darzący sympatią zakonników z racji nagromadzonych w ciągu wieków nadmiernych bogactw363, sympatyzował jak się zdaje
z klerem diecezjalnym. Dbał więc szczerze o byt materialny duchowieństwa
świeckiego pragnąc drogą administracyjną znieść wielką rozpiętość w uposażeniu
między hierarchią i zakonami z jednej strony, a klerem parafialnym z drugiej. Myślał użyć przede wszystkim kler parafialny – przynajmniej w początkowej fazie –
dla celów edukacyjnych364. Niestety, opozycja hierarchii katolickiej doprowadziła
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AGAD, CWW, sygn. 61, s. 49.
Oprócz Prażmowskiego projekty raportów opracowali Kicki, Tarnowski i Oebschelwitz. Z nich jedynie projekt Oebschelwitza wpłynął na pewne zmiany w ostatecznej redakcji raportu Prażmowskiego jako raportu Komitetu. Zob. AGAD, CWW, sygn. 61, s. 231
i in.
360
AGAD, CWW, sygn. 69, s. 58, A.t. s. raportów Komitetu utworzonego postanowieniem Naj. Pana z 23 I 1823 dla podania projektu stałego uposażenia duchowieństwa rzymskokatolickiego.
361
AGAD, CWW, Rada Stanu Królestwa Polskiego, sygn. 101, s. 123-129; List
KWRiOP do namiestnika Zajączka z 12 III 1824 r. – raport z czynności roku 1823.
362
AGAD, CWW, sygn. 79, s. 1, Etat duchowieństwa rzymskokatolickiego w Królestwie polskim na rok 1817 i 1824 (Extrakt dla porównania).
363
Potocki stwierdził panoszenie się w klasztorach pijaństwa, ciemnoty, zabobonów
i nazywał je błogosławionym siedliskiem głupoty i szczęścia. Narzekał na wielkie dochody,
które klasztory osiągały ze swych latyfundiów pomimo złej administracji własnych dóbr.
Wyliczył, że oprócz tych funduszów zakony posiadały także ulokowane kapitały, a dodatkowym źródłem dochodu były jałmużny podczas odpustów. Zob. S. Potocki, Podróż do
Ciemnogrodu (wybór), ze wstępem E. Kipy, Wrocław 1955, s. 133; Memoire sur l’etat
actuel du clerge en Pologne… z 30 XI 1820; E. K i p a , Materiały do dziejów organizacji
Kościoła Katolickiego w Królestwie Polskim 1815-1820, „Teki Archiwalne” 1954, t. 3,
s. 233-235.
364
AGAD, Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 267, s. 60-62, List S. Potockiego do
I. Sobolewskiego z 16 IV 1819 r. Uwagi Wydziału Wyznań o środkach przedsięwziętych
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do jego dymisji. Następca Potockiego, Stanisław Grabowski, mimo że był klerykałem, kwestii poprawy bytu materialnego ubogiego kleru parafialnego nie popchnął
do przodu. Sprawy uposażenia duchowieństwa kończyły się w przypadku Grabowskiego na obiecankach i dobrych chęciach.
Brak danych z 1823 r. nie pozwala nam poznać, jaka kwotę wpłacało duchowieństwo Królestwa do Skarbu Państwa tytułem podatku365. Wiadomo jedynie, że
w 1826 r. sandomierski kler diecezjalny wpłacił do Skarbu Państwa 384.428 złp
i 13 gr podatku366. Należy przypuszczać, że trzy lata wcześniej podatek był mniej
więcej taki sam. Z kolei czysty dochód (po potrąceniu wszystkich podatków) plebanów diecezji sandomierskiej w 1823 r. wnosił 369.893 złp i 18 gr.367 W tym samym roku diecezja sandomierska liczyła łącznie 261 księży parafialnych368.
Gdybyśmy więc wzięli pod uwagę czysty dochód plebanów tej diecezji i podzielili przez 261 otrzymalibyśmy sumę 1.417 złp i 21 gr rocznie jako kwotę przypadającą na jednego księdza świeckiego. Na pierwszy rzut oka średni dochód roczny
nie był znów taki mały. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że w ogólną sumę
dochodów plebanów diecezji sandomierskiej wkalkulowano pokaźne dochody
katedry w Sandomierzu, które wynosiły 125.788 złp i 4 gr rocznie369. Na jej fundusze składały się m.in. dziesięciny pieniężne z ośmiu wsi i czterech przysiółków370
oraz pięciu wsi pańszczyźnianych371. Tak oto dochody katedry, wliczone w ogół
dochodów sandomierskiego kleru parafialnego, dawały w rezultacie tak wysokie sumy. Gdyby ją jednak odliczyć, to czysty dochód księży wyniósłby 244.105
złp i 14 gr, co dawało rocznie na jednego duchownego parafialnego 935 złp i 27 gr.
I właśnie tę kwotę można przyjąć za średnią. Według urzędowego wykazu
przez KWRiOP dla polepszenia położenia duchowieństwa rzymskokatolickiego. Zob.
E. Kipa, Materiały do dziejów…, s. 217.
365
W owym czasie duchowieństwo Królestwa Polskiego opłacało następujące podatki
publiczne: ofiara /50%, 20%, 10% od „sta” subsydium charitativum, liwerunek, podymne,
szarwark, składka ogniowa, a w miastach opłacało także podatek miejski. Zob. AGAD,
CWW, sygn. 61, Raport Komitetu utworzonego postanowieniem Naj. Pana przyjęty na sesji
3 III 1825 r. ekspediowany 3 V 1825.
366
Podatek 50/100 – 226.067 złp i 18 gr, 20/100 – 537 złp i 8 gr, 10/100 – 10.396 złp
i 19 gr, subsydium charitativum – 35.461 złp i 12 gr, podymne – 51.083 złp, liwerunek –
34.170 złp i 28 gr, składka ogniowa – 11.893 złp i 18 gr, szarwark – 15.018 złp Z wykazu
podatków wynika, że najwięcej wnosiło do Skarbu Państwa duchowieństwo diecezji krakowskiej, a najmniej diecezji augustowskiej. Zob. AGAD, CWW, sygn. 61, s. 204-259.
367
AGAD, CWW, sygn. 151, s. 253.
368
ADS, Rubrycella Dyecezyi Sandomierskiey rok 1823.
369
Z czego rocznie wnosiła do Skarbu Państwa 71.054 złp podatku. Zob. AGAD,
CWW, sygn. 151, s. 244; tamże, sygn. 295, s. 46.
370
Kwerenda wykazała, że dziesięciny pieniężne dochodziły do konsystorza sandomierskiego nieregularnie i prawie w każdym roku zwalnianych bywało kilka wsi przez Burzyńskiego od uciążliwej daniny. Zob. ADS, A. t. s. dziesięcin należnych kościołowi katedralnemu.
371
Interesy funduszowe biskupów sandomierskich, vol. 2. Zob. AGAD, CWW, sygn.
295, s. 3.
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z 1823 r. czysty dochód niektórych parafii diecezji sandomierskiej był bardzo niski, np. parafia Błogie miała czystego rocznego dochodu 525 złp i 23 gr, Ciepielów 703 złp, Czermno 386 złp, Kleczanów 253 złp, Krępa 377 złp i 20 gr.372
W roku 1825 Królestwo liczyło 524 parafie rzymskokatolickie, które nie posiadało 1000 złp rocznego dochodu, w tym aż 73 to były parafie diecezji sandomierskiej373 .
Car Aleksander I, pragnąc sobie pozyskać duchowieństwo polskie, nakazał
w 1824 r. wszystkich plebanów niemających 2000 złp rocznego dochodu zwolnić
od podatków oraz dodać cztery włóki gruntu374. Z powodu sprzeciwu ministra
K. Druckiego-Lubeckiego powyższy nakaz nie wszedł w życie. Minister Przychodów i Skarbu pisał w tej materii do ministra S. Grabowskiego: Gdyby uwolnić od
podatków plebanów niemających 2.000 złp rocznego dochodu, Skarb Państwa
straciłby rocznie 1,5 miliona złp.375
Problemu uposażenia duchowieństwa nie rozwiązano przez cały okres konstytucyjny Królestwa Polskiego, choć dyskutowano nad nim przez wszystkie lata376.
VI. D z i a ł a l n o ś ć d u s z p a s t e r s k a
biskupa Burzyńskiego i stosunek do innowierców
Mimo że biskup Burzyński organizował od postaw świeżo erygowaną diecezję,
zakładał seminaria duchowne, inspirował działalność oświatową i charytatywną,
podejmował narzucane mu, jako senatorowi, obowiązki polityczne, był jednak
przede wszystkim duszpasterzem. Materiał źródłowy o wartości zróżnicowanej
pozwala prześledzić trzy nurty działalności duszpasterskiej Burzyńskiego. Są to:
wizytacje w parafiach, okólniki do duchowieństwa oraz listy duszpasterskie
do diecezjan i wreszcie działalność we własnym kościele – katedrze sandomierskiej.

372

PAR, ZDP, sygn. 291, k. 6, 79. Wykazy oparte są na spisach urzędowych. Liczby
podane przez proboszczów są jeszcze niższe. Źródło nie mówi, jakie przychody parafii
brano pod uwagę.
373
Wykaz kościołów parafialnych rzymskokatolickich, przy których plebanie, po potrąceniu podatków, nie posiadają 1.000 złp czystego dochodu. Zob. AGAD, KPiS, sygn. 1303,
s. 83-91. Na piśmie jest uwaga: „Wykaz ten komunikowany był Xięciu Namiestnikowi
doręczenie przez Ministra WRiOP”. Podobnie jak w poprzednim wypadku nie podano,
jakie źródła dochodu uwzględniano przy spisie.
374
AGAD, CWW, sygn. 69, s. 1-2, A. t. s. raportów Komitetu utworzonego postanowieniem Naj. Pana.
375
AGAD, CWW, sygn. 69, s. 4, List K. Drucki-Lubeckiego do S. Grabowskiego
z 23 XII 1824.
376
Wymownym śladem toczonej dyskusji są dwa woluminy akt zachowane w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Zob. AGAD, KPiS, sygn. 1303; tamże, sygn. 1304.
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Działalność duszpasterska
Po soborze trydenckim podjęto w Kościele katolickim na niespotykaną wcześniej skalę duszpasterstwo szerokich rzesz wiernych. Włączono do tej pracy kler
niższy i wyższy, diecezjalny i zakonny. Praca miała się dokonywać na najważniejszym terenie publicznego życia religijnego, jakim była parafia. Stanowiła ona najmniejszą jednostkę terytorialnej organizacji kościelnej, ale i grupę społeczną, mimo zróżnicowania jej członków pod względem stanowym i majątkowym377.
W poprzednich wiekach na ziemiach polskich, podobnie jak w krajach Europy
zachodniej, wykształciła się sieć parafii. W XVI-XVIII w. przyrost liczby parafii
w całej Polsce (także na Ziemi Sandomierskiej) był już minimalny378. W XIX w.,
także wskutek wcześniejszych rozbiorów, rozwój sieci parafialnej był nieznaczny.
Przyrost parafii w Królestwie Polskim w latach 1820-1910 wynosił zaledwie
5,2%379. Parafie tworzono zresztą często niezależnie od władzy kościelnej. Ta
ostatnia wyrażała zgodę na powstanie nowej jednostki wówczas, gdy był fundator,
który zapewniał jej uposażenie i wybudował kościół380. Fundatorami bywali wielcy
lub średni właściciele dóbr, którzy często dążyli do tego, by określony obszar ich
posiadłości mieścił się w obrębie fundowanej parafii381. Ponieważ proces powstawania nowych parafii w Sandomierskiem dobiegł końca wraz z ustaleniem się
stosunków osadniczych w Polsce u schyłku XVI w., większość parafii na tych ziemiach liczyła około 300-350 lat. Były to z zasady parafie większe tak pod względem terytorialnym jak i liczby ludności od parafii powstałych w wiekach późniejszych382. W pierwszym dwunastoleciu istnienia diecezji sandomierskiej, w latach
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S. L i t a k , Struktura i funkcje parafii w Polsce, w: Kościół w Polsce XVI-XVIII w.
Studia nad historią Kościoła katolickiego w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 2, Kraków 1970,
s. 263.
378
Na terytorium odpowiadającym mniej więcej dzisiejszym granicom Polski w 1500 r.
znajdowało się w przybliżeniu 6.000 parafii, z których ok. 1.000 miało metrykę sprzed
1200 r., ok. 2.000 parafii powstało najprawdopodobniej w XIII w., a 3.000 parafii – w stuleciach XIV-XV. Zob. J. K ł o c z o w s k i , Polska w kulturze europejskiej XIV i XV wieku,
w: Polska dzielnicowa i zjednoczona, państwo, społeczeństwo, kultura, red. A. Gieysztor,
Warszawa 1972, s. 473.
379
S. L i t a k , Struktura i funkcje…, s. 262-263.
380
Jus Polonicum, codicibus veteribus manuscriptis et editionibus quibusque collatis,
wyd. J. W. Bandtkie, Warszawa 1831, s. 167.
381
S. L i t a k , Formowanie się sieci parafialnej w Łukowskiem do końca XVI wieku.
Studium geograficzno-historyczne, „Roczniki Humanistyczne” 1964, t. 12, z. 2, s. 108-123;
S. K r a k o w s k i , Powiat wołkowyski w końcu XVII w. Próba odtworzenia stosunków administracyjnych, gospodarczych i ludnościowych na podstawie taryfy podymnego z r. 1690,
„Ateneum Wileńskie” 14(1939), s. 251-251. Autor zwraca uwagę na pokrywanie się obszarów parafialnych z kluczami dóbr wielkich własności magnackich.
382
S. J o p , Sieć parafialna archidiakonatu sandomierskiego do końca XVI w., „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL” 7(1953-1956), s. 155, 157.
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1818-1830 na jedną parafię przypadało średnio 11 miejscowości, 1151 osób,
z czego należy odjąć prawie 10% ludności innych wyznań, szczególnie Żydów383.
W okresie rządów biskupa Burzyńskiego nie powstała już w diecezji żadna
nowa parafia.
Wizytacje
Działalność duszpasterska Burzyńskiego polegała m.in. na kontroli pracy proboszczów i działalności poszczególnych parafii. Właściwy system kontroli opierał
się na wizytacjach kanonicznych. Przeprowadzano je w oparciu o kwestionariusze,
według których sporządzano protokoły wizytacyjne. W wyniku wizytacji powstawał tzw. dekret reformacyjny określający sposób postępowania plebana do następnej wizytacji. Biskupi polscy, jako senatorowie, przebywali często poza granicami
diecezji, wizytacje zatem przeprowadzali archidiakoni, a w okresie nas interesującym – dziekani. Do ich zadań należała szeroko rozumiana troska o kler na terenie
dekanatu, kontrola życia moralno-obyczajowego i stanu majątkowego duchowieństwa oraz efektów pełnionych przez nich obowiązków duszpasterskich. Zazwyczaj
raz w roku dziekani odwiedzali każdą parafię w swoim dekanacie, przeprowadzali
wizytację i sprawdzali, czy pleban realizuje zalecenia dekretu reformacyjnego. Co
pewien czas (w diecezji sandomierskiej co trzy lata) dziekani wraz z wyznaczonym
urzędnikiem przeprowadzali w imieniu biskupa wizytację generalną, posługując się
specjalnymi kwestionariuszami. Właśnie owe rozszerzone kwestionariusze stanowią kopalnię wiadomości o problemach duszpasterskich, ale także o codziennym
życiu ludzi tamtych czasów. Znajdziemy w nich, oprócz danych dotyczących kleru,
kościoła, plebana, szkoły czy szpitala, informacje o cenach artykułów rolniczoprzemysłowych, o jakości gleby, dróg, liczbie akuszerek itp.
Wizytator miał obowiązek badać całokształt spraw zewnętrznych i wewnętrznych związanych z daną parafią. Pierwsze dotyczyły uposażenia, stanu dóbr i gospodarowania nimi, drugie obyczajów parafian i miejscowych duchownych. Sami
biskupi ograniczali się często do wizytowania katedry i paru ważniejszych w diecezji lub stojących przy drodze ich podróży kościołów384. Biskup Burzyński, jak
wskazują źródła, często wizytował parafie, bowiem uważał, że to jego podstawowy
obowiązek duszpasterski385. W ciągu dziesięcioletniej działalności biskupiej nie
383

Obliczono na podstawie schematyzmów diecezjalnych z lat 1820-1830. Według
S. Litaka, w diecezji krakowskiej, do której kiedyś należała nowa diecezja sandomierska,
w czasach przedrozbiorowych jedna parafia obejmowała od jednej do 82 miejscowości, zaś
liczba ludności w jednej parafii wahała się od 500 do 1.300 osób. Por. S. L i t a k , Struktura
i funkcje…, s. 288-294.
384
W. M ü l l e r , Diecezja w okresie potrydenckim, w: Kościół w Polsce, wieki
XVI-XVIII, Studia nad historią Kościoła w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 2, Kraków 1969,
s. 178-181.
385
A. Burzyński jako prefekt apostolski w Egipcie, później zaś jako prowincjał franciszkanów-reformatów poświęcał wiele czasu i energii na wizytacje. Podobnie było
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zdążył zwizytować całej diecezji, docierał jednak wszędzie tam, gdzie – jak wnioskował z otrzymywanych informacji – jego obecność była konieczna. Czterokrotnie (w latach 1820, 1823, 1826, 1829-1830) w jego imieniu przeprowadzono
w parafiach wizytacje generalne, a co roku dziekańskie. Wizytacje Burzyńskiego
miały inny charakter aniżeli wizytacje większości biskupów na ziemiach polskich.
Odbywały się bez kosztownych przyjęć, wydatków i ciężarów dla parafii. Biskup,
do niedawna zakonnik-reformata, źle znosił uroczyste powitania ma granicy parafii
i wszelkie inne przejawy kościelnej pompy związanej z wizytacją386. Pojawiał się
w parafii nierzadko bez zapowiedzi, brał udział w nabożeństwach, głosił kazania
i udzielał sakramentów. Często jego wizytację poprzedzały misje, w których przynajmniej częściowo brał czynny udział.
W sandomierskim Archiwum Diecezjalnym znajdują się liczne świadectwa
działalności biskupa Burzyńskiego na tym odcinku. W dniu 21 maja 1821 r. rozpoczęły się dwutygodniowe misje w katedrze sandomierskiej, poprzedzające wizytację w mieście. Burzyński odprawiał wszystkie główne nabożeństwa i udzielał sakramentów387. Po zakończeniu misji i wizytacji w Sandomierzu wyjechał wraz
z misjonarzami na dwa tygodnie do Radomia. Misjom i wizytacji w Radomiu biskup pragnął nadać szczególna rangę z powodu licznej i prężnej w tym mieście
loży masońskiej388. Z okazji tej wizyty, dzięki dotacji samego Burzyńskiego, odrestaurowano i ogrodzono radomski kościół farny389. Po zakończeniu wizytacji w
Radomiu biskup zwizytował parafie dekanatu radomskiego: Zakrzów, Wieniawę,
Wsolę, Wierzbicę, Wolanów, Przytyk, Wrzeszów i Potworów390.
W dniu 6 października 1821 r. biskup podjął wizytację dekanatu kozienickiego.
Rozpoczął od parafii w Magnuszewie, gdzie konsekrował odrestaurowany kościół
i poświęcił nowy cmentarz391. Stamtąd udał się do Kozienic, potem do Jedlni
i Brzeźnicy392. W następnym roku wizytował dekanat opatowski. Najpierw był
w parafii w Łagowie, gdzie podnosił zasługi tamtejszego plebana, wcześniej pijara
P. Kudelskiego za wzorowe zorganizowanie szkoły i s[prowadzenie do niej z Pu-

w okresie jego rządów w diecezji sandomierskiej. Dowodzą tego liczne dokumenty w ADS.
Nie da się jednak w oparciu o te dokumenty odtworzyć pełnego obrazu działalności wizytacyjnej Burzyńskiego.
386
J. W i ś n i e w s k i , Adam Prosper Burzyński…, s. 58.
387
ADS, A.t.s. kościoła katedralnego w Sandomierzu 1819-1848, n. 34.
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Założona 31 marca 1812 r. przetrwała do końca roku 1821. Należała do Wielkiego
Wschodu Narodowego Polskiego. Por. S. M a ł a c h o w s k i - Ł e m p i c k i , Wykaz polskich
lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738-1821, poprzedzony zarysem historii
wolnomularstwa polskiego i ustroju Wielkiego Wschodu Narodowego Polskiego, w: Archiwum Komisji Historycznej PAU, Kraków 1929.
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ADS, A.t.s. kościoła farnego w Radomiu 1801-1857, n. 65, 76, 78; J. W i ś n i e w s k i , Dekanat radomski, Radom 1911, s. 21-23.
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J. W i ś n i e w s k i , Dekanat radomski, s. 56, 78, 98, 106, 123, 143.
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ADS, Akta wizytacyjne dekanatu kozienickiego 1789-1863, n. 223.
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ADS, A.t.s. ubogich kościołów parafialnych, n. 34, 65, 80 .
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ław uzdolnionego i oddanego dzieciom nauczyciela Stanisława Miłkowskiego393.
Następnie odwiedził znanego w okolicy ze świątobliwości 71-letniego ks. Karola
Żurkowskiego, plebana w Bielinach394. Stamtąd udał się na wizytację do Grocholic, gdzie zachęcał miejscowego plebana Wincentego Biegańskiego do bardziej
gorliwej pracy duszpasterskiej. Burzyński pojechał także do Cisowa, gdzie 93-letni
pleban Aleksander Mrozowski leżał powalony śmiertelną chorobą, a parafia pozostawała zupełnie zaniedbana395. Opuszczoną parafię zastał również w Ptkanowie:
tam 73-letni pleban, schorowany i mieszkający na oddalonym od zabudowań wioski wzgórzu nie był w stanie podołać pracy duszpasterskiej396. Przybył również na
wizytację do Zbilutki, gdzie ostatkiem sił duszpasterzował najstarszy ksiądz
w diecezji 99-letni Antoni Sumieński397. Następną wizytację biskup przeprowadził
w Opatowie. Zastał tam aż 13 księży, w tym trzech byłych zakonników (po kasacie
klasztorów), którym zlecił udzielanie regularnej pomocy plebanom w Cisowie,
Ptkanowie i Zbilutce398.
W roku 1824 Burzyński wizytował dekanat konecki. Rozpoczął od parafii
w Mninie, gdzie konsekrował świeżo odrestaurowany kościół399. Stamtąd przeniósł
się do Olbierzowic. Po zapoznaniu się z faktami zagroził karami kościelnymi młodemu byłemu zakonnikowi z Cieszyna z powodu jego pieniactwa i niegodziwego
związania się z dziewką folwarczną. Następnie wizytował Czermno, Przedbórz,
Stanowiska, Skórkowice, Skotniki, Fałków, Lipę, Bedlno i Końskie400. W Czermnie staruszek pleban mieszkał w sąsiadujących ze sobą dwóch izbach z dwoma
ubogimi i organistą w wielkiej nędzy i opuszczeniu. Natomiast w Stanowiskach
młody jeszcze pleban rodem z Nowego Targu z powodu choroby nerwów nie
nadawał się już do pracy401.
W 1826 r. biskup Burzyński ponownie wizytował Radom; wtedy również konsekrował tamtejszy kościół pijarów402. W drugiej połowie roku wybrał się z wizytacją dekanatu bodzentyńskiego. Rozpoczął od parafii Tumlin, gdzie duszpasterzował ks. Antoni Łęcki, bogaty szlachcic powszechnie szanowany za wielką kulturę bycia. Zyskał on duże zaufanie biskupa, o czym świadczą późniejsze listy
proboszcza do Burzyńskiego403. Z Tumlina odjechał do parafii w Ćmińsku – tam
z kolei pracował 82-letni pleban ks. Piotr Dąbski przejawiający wciąż dużą aktywność. Stamtąd udał się do Zagnańska, potem do parafii strawczyńskiej, dębnińskiej
393

ADS, Akta wizytacyjne dekanatu opatowskiego 1811-1868, n. 69.
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ADS, A.t.s. Domu Księży Emerytów w Sandomierzu, n. 97, 104.
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i piekoszowskiej. W tej ostatniej łagodził konflikt między plebanem a dworem.
Biskup zakończył wizytację w Bodzentynie u archidiakona sandomierskiego ks.
Józefa Czekajowicza404.
W roku 1827, przy okazji pobytu u Czartoryskich w Puławach, zwizytował parafię Wysokie Koło (9 km na zachód od Puław); zobowiązał wówczas miejscowych dominikanów do regularnej pracy duszpasterskiej405. W tym samym roku
zwizytował jeszcze parafie Sieciechów, w której oglądał coraz bardziej upadające
pobenedyktyńskie zabudowania klasztorne406. W połowie kwietnia 1828 r. biskup
Burzyński wziął udział w poprzedzających wizytację dwutygodniowych misjach
w Ćmielowie407, następnie udał się do Zawichostu i tam 3 maja konsekrował odrestaurowany kościół parafialny408.
Adam Prosper Burzyński bywał zwykle osobiście w tych parafiach, w których
zwyczajny tok pracy duszpasterskiej uległ zaburzeniu czy to z powodu podeszłego
wieku lub choroby plebana (Cisów, Ptkanów, Zbilutka, Stanowiska, Ćmińsk), braku funduszy na utrzymanie plebana lub zabudowań kościelnych (Kozienice, Jedlnia, Brzeźnica, Czermno), złej reputacji zarządców parafii (Olbierzowice, Grocholice), czy też konieczności rozstrzygnięcia sporów (Piekoszów, Sieciechów). Chętnie przyjmował zaproszenia i wyruszał do tych parafii, gdzie miał konsekrować
kościoły (Radom, Magnuszew, Mnin, Zawichost)409. Jeszcze jako nominat sandomierski nieznany plebanom parafii oddalonych od centrum diecezji, bez biskupich
dystynkcji, w reformackim habicie, na kwestarskim wózku rozpoczął wizytacje
parafii. Zjawiał się w nich niespodziewanie, a brany za zakonnego kwestarza rozmawiał z parafianami i bystrym okiem notował w pamięci różne niedostatki duszpasterstwa i życia parafialnego. Podczas tych pierwszych, niekonwencjonalnych
w formie wizytacji nie obyło się bez zabawnych, ale i bolesnych incydentów. Biskup przyjechał np. do parafii w Trójcy pod Zawichostem. Czekając na gospodarza
usiadł przy stole, podparł głowę rękami i zasnął. Pleban, widząc śpiącego kwestarza, rozgrzał kawałek laku i „przyspawał” długą brodę zakonnika do stołu. Kiedy
Burzyński ocknął się i poderwał głowę, krzyknął z bólu. Niestety, potrzebne okazały się nożyczki. To zbyt bolesne żarty, miał powiedzieć biskup w habicie. Nie wiadomo, czy proboszcz w Trójcy miał jeszcze później okazje, by w tej samej parafii
„spawać” ze stołem brody innych, prawdziwych kwestarzy410.
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Okólniki i listy pasterskie
Ważną dziedziną działalności duszpasterskiej Adama Prospera Burzyńskiego
były listy okólne czyli tzw. kurendy oraz listy pasterskie.
W latach 1820-1830 biskup wydał 722 kurendy do duchowieństwa (1820 r. –
59, 1921 r. – 61, 1822 r. – 73, 1823 r. – 74, 1824 r. – 69, 1825 r. – 63, 1926 r. – 71,
1827 r. – 68, 1828 r. 65, 1829 r. 76, 1930 r. – 43; warto zaznaczyć, że biskup płocki A. Prażmowski napisał ich w tym samym czasie 36, a biskup krakowski P. Woronicz tylko 29), czyli średnio jeden okólnik co pięć dni411. Teksty Burzyńskiego
były zróżnicowane, nierówne i z trudnością poddają się charakterystyce. Od strony
zawartości można je podzielić na cztery grupy. Pierwszą stanowiły kurendy dyscyplinarno-liturgiczne, które precyzowały charakter nabożeństw, opisywały miejsce
i czas ich odprawiania, przypominały o obowiązku przestrzegania postów, informowały o nominacjach, wakansach i zgonach, zawierały komentarze dotyczące
przepisów o prowadzeniu ksiąg parafialnych. Druga grupa to listy promulgujące
przepisy związane z „interesami” rządowymi”: wszelkie uchwały rządowe, a także
rozporządzenia władz, które duchowni jako obywatele i „podpora tronu” mieli
obowiązek zachować sami i pouczyć o nich swoich parafian. Okólniki tej grupy
tematycznej stanowiły ok. 40% wszystkich. Trzecią grupę można nazwać „porządkowo-społeczną”, bowiem regulowały one takie sprawy, jak np. zabezpieczenie
kościoła przed pożarem, gromadzenie narzędzi i materiałów do gaszenia pożarów,
usunięcie siana ze strychów, spisanie inwentarza żywego i martwego, odsunięcie
obornika z otoczenia kościołów i budynków plebańskich, opis formularzy do prowadzenia korespondencji z konsystorzem biskupim itp. Czwarta grupa nosiła charakter kurend okolicznościowych; zawierała szczegółowe wiadomości o rocznicach
kościelnych i państwowych, jak np. jubileusz papieża Leona XII, śmierć generała
J. Zajączka czy cara Aleksandra, a także zalecenia i zachęty, m.in. do szczepienia
dzieci przeciwko ospie.
Kurendy były zatem swoistym informatorem społeczno-administracyjnokurialnym. Parafia jako najmniejsza, również państwowa, jednostka administracyjna poprzez kurię biskupią odbierała wszelkie ustawy tak kościelne jak i świeckie.
Ogromna liczba kurend biskupa Burzyńskiego może być wyrazem ówczesnego
rozumienia duszpasterskiej troski o diecezjan, świadczy też o sumiennym wykonywaniu przez rządcę diecezji zaleceń administracji państwowej.
Z nieustalonej ostatecznie liczby listów pasterskich biskupa Burzyńskiego udało
się odnaleźć tylko siedem412. I tak: jako biskup nominat wydał 11 lutego 1820 r.
list pasterski skierowany do duchowieństwa i diecezjan o doniosłości postu z punktu widzenia wiary, prawa i medycyny413. W liście z 10 kwietnia 1820 r. autor
informował duchowieństwo o swojej nominacji na ordynariusza sandomierskiego
411
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oraz przedstawił w zarysie program działalności duszpasterskiej414. Z kolei list
z 20 kwietnia 1820 r. do wszystkich diecezjan jest w pierwszej części kopią poprzedniego, druga natomiast zawiera barwny opis pracy misyjnej Burzyńskiego
w Egipcie w latach 1791-1808. Czwarty list-odezwa z 31 lipca 1820 r. do dziekanów dotyczy przygotowania wizytacji duszpasterskiej w poszczególnych dekanatach415, a piąty z 30 sierpnia 1821 r. adresowany do duchowieństwa i wiernych
powiadamia o konieczności przygotowania się do wizytacji delegata biskupa
w poszczególnych dekanatach, po której nastąpi wizytacja biskupa. Listy szósty
z 8 czerwca 1824 r. i siódmy z 1 maja 1829 r. dotyczą kwestii żydowskich: odpowiednio o Żydach wśród chrześcijan na terenie diecezji416 oraz o pracy katolików
u Żydów417.
Do końca XVIII w. w polskiej rzeczywistości ustrojowej i politycznej można
mówić o niezależności politycznej episkopatu z jednej strony i jego udziale w elitach władzy państwowej z drugiej. W zakresie rządów w diecezji biskup nie miał
ograniczeń ani nie podlegał kontroli ze strony państwa, a kontrola Kurii Rzymskiej
była formalna. Nadto biskup-senator posiadał zwykle rozległe dobra ziemskie
i kapitały, które stanowiły podstawę do wywierania przez niego rozmaitych nacisków, a także realizowania szerokiej działalności oświatowej oraz charytatywnej418. Dopiero rozbiory i włączenie części Rzeczypospolitej w obręb trzech państw
zaborczych przyniosło uzależnienie biskupów od monarchów i władzy świeckiej,
które dotyczyło również wielu spraw kościelnych czy też wykonywania władzy
biskupiej w diecezji. Pod rządami zaborców rola biskupów polskich znacząco
skurczyła się. Jedynie w Królestwie Polskim utrzymały się pewne formy współudziału biskupów w rządach, choć w zarządzaniu swoimi diecezjami byli skrępowani. Tak więc np. listy pasterskie biskupów podlegały cenzurze prewencyjnej, zaś
kopie wszystkich okólników z końcem każdego roku przesyłano do Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do wglądu i tam pozostawały419.
Prace w kościele katedralnym
Adam Prosper Burzyński poświęcał wiele troski kościołowi katedralnemu. Jako
człowiek głęboko religijny rozpoczynał i kończył każdy dzień modlitwą w miejscowej katedrze. Inaczej niż znakomita większość biskupów, nie miał on w swojej
siedzibie biskupiej kaplicy domowej. Gdy przebywał w Sandomierzu, przychodził
do katedry już o godzinie 5 i siadał w konfesjonale. O godzinie 6 odprawiał mszę
św. Po obiedzie również wstępował do katedry, aby odmówić pacierze kapłańskie.
Wieczorem odmawiał tam nieszpory brewiarzowe. Odprawiał w katedrze wszyst414
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ADS, Akta wizytacyjne dekanatu koneckiego, n. 46, 76.
416
ADS, Akta parafialne kościoła katedralnego w Sandomierzu 1818-1830, n. 190, 309.
417
J. Wiśniewski, Adam Prosper Burzyński…, s. 90.
418
W. M ü l l e r , Diecezja w okresie…, s. 136.
419
ADS, Akta dziekańskie dekanatu staszowskiego, n. 1096.
415

KS. PIOTR FRANCISZEK WŁOCZYK

78

kie najważniejsze nabożeństwa. Dbał – zgodnie z własnym poczuciem estetyki,
choć bez konsultacji z ekspertami – o wystrój wewnętrzny i stan zewnętrzny świątyni420. W roku 1823 wydał polecenie z dzisiejszego punktu widzenia „barbarzyńskie”, mianowicie by wnętrze i zewnętrzne mury starej gotyckiej katedry pokryć
tynkami. W celu utrwalenia „dzieła” jej zeszpecenia całą ceglaną powierzchnię
pocięto głębokimi rysami, dzięki czemu osiągnięto efekt solidniejszego związania
tynkowej zaprawy z cegłą. Tak rozumiana i zrealizowana renowacja kosztowała
biskupa 40 tys. złp.421 Zimą 1826 r. architekt sandomierski J. Popławski przygotował plany wzmocnienia fundamentów świątyni, a także murowanego, a w części
drewnianego, ogrodzenia i jej, i cmentarza. Plany zatwierdził urząd municypalny
miasta Sandomierza. W marcu 1827 r. przystąpiono do prac, które mimo rozmaitych trudności dokończono rok później. Również i to przedsięwzięcie budowlane
biskup Burzyński sfinansował z własnej kiesy422. Wzmocnienie fundamentów zewnętrznym murem oporowym było działaniem dalekowzrocznym, albowiem przesuwające się w następnych dziesięcioleciach zwały ziemi na skarpie nie uszkodziły
statyki gotyckiej katedry.
Biskup Burzyński wobec innowierców
Zakonnicy reformaccy rekrutowali się w większości z ubogiej szlachty zagrodowej, biedniejszych mieszczan i zamożniejszych włościan423. Wywodzili się więc
z warstw społecznych o trudnym dostępie do szkół. Chociaż pod względem dyscypliny i karności zakonnej franciszkanie-reformaci plasowali się wysoko wśród
ówczesnych polskich zakonów, to formacja intelektualna jego członków – stabilna
i, jak wynika z badań, solidna – pod koniec XVIII w. znajdowała się w kryzysie.
Wiązało się to z protestem franciszkanów-reformatów wobec józefińskiego programu reformy studiów seminaryjnych424. Zakonnicy znali na pamięć wiele modlitw, psalmów i składowych części pacierzy brewiarzowych, przewyższając pod
tym względem kler diecezjalny, ale do nauki, poza teologią i filozofią scholastyczną, odnosili się z rezerwą. Ten specyficzny klimat religijno-intelektualny (osiem
godzin na dobę alumni poświęcali modlitwie, ale tylko 160 dni w roku wypełniały
wykłady) miał więc znaczny wpływ na formację Burzyńskiego, jego wizję społeczeństwa, a także miejsca w nim dla „innych”. A jednak podczas spotkania z kulturą arabską w Egipcie Adam Prosper Burzyński okazał się człowiekiem niezwykle
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otwartym, taktownym i tolerancyjnym425. Zarówno mahometanom jak i niekatolickim Koptom czy melchitom okazywał prawdziwy szacunek i zrozumienie. Ci
biedni poganie – pisał w jednym z listów – nie ślubowali ubóstwa, a żyją ubogo
(…), panów swoich wielce szanują, choć ich życie w oczach panów tyle warte, co
życie muchy426. Jako prefekt w północnym Egipcie zalecał podwładnym sobie duchownym wielki szacunek dla „innych”, jak do braci pozostających jeszcze
w ciemnościach niewiary. Zalecał, by nawracać bardziej chrześcijańską postawą
i przykładem życia aniżeli słowami. Każdemu misjonarzowi przypominał, by
z innowiercami rozmawiać delikatnie oraz przekonywać ich o prawdziwości i autentyczności Kościoła rzymskokatolickiego427. Zalecenia te pozostawały zresztą
w zgodzie z dyrektywami Kurii Rzymskiej, dotyczącymi misji katolickich w krajach pogańskich, w których współistniały różne wyznania chrześcijańskie428.
W Egipcie, gdzie wyznania te stanowiły ledwie nikły procent i z trudnością je tolerowano, konieczność domagała się postaw ekumenicznych i wzajemnego szacunku. Niemal dwudziestoletnia praca misyjna Burzyńskiego była zatem pasmem poświęceń dla innowierców.
Zupełnie odmienny był stosunek biskupa Burzyńskiego do niekatolickich grup
religijnych na terenie własnej diecezji. O ile wiele serca i zrozumienia okazywał
biednym poganom i odłamom chrześcijańskim na egzotycznej egipskiej ziemi,
o tyle w Polsce z trudnością znosił zarówno protestantów jak i żydów. Zdawał
sobie doskonale sprawę z tego, że bez kupieckiej ruchliwości Żydów, ich „finansowego imperium” i praktycznego zmysłu do interesów nie mogła się obyć ani
magnateria, ani szlachta, ani duchowieństwo. A jednak w swej działalności społeczno-duszpasterskiej i patriotycznej chciał uwolnić społeczność katolicką w swej
diecezji od żydowskich wszechobecnych grup nacisku, zwłaszcza ekonomicznego.
Również stosunek ludności polskiej do Żydów już od XVII w. przesuwał się od
wcześniejszej tolerancji i współpracy ku podejrzliwości i wrogości. Złożyły się na
to rozmaite przyczyny, z których najważniejszą było monopolizowanie przez
przedsiębiorczych Żydów wybranych gałęzi produkcji i handlu, a z drugiej strony
nietolerancja religijna, narastająca tak wyraźnie w epoce reakcji katolickiej. Na
Żydów patrzono niechętnie, zarzucano im rzekome zbrodnie popełniane w ustawicznej walce przeciwko chrześcijanom. Także w XIX w. powtarzano stary zarzut
sprzed wieków o zatruwaniu studni. Powtarzano bez jakichkolwiek dowodów,
jednak podtrzymywano w ten sposób przekonanie, że Żydzi potrzebują w swych
obrzędach hostii, które kradną z kościołów, opowiadano o mordach rytualnych
dzieci chrześcijańskich dla zdobycia krwi koniecznej do wypieku obrzędowego
ciasta. W klasztorach wieszano obrazy ilustrujące sceny mordu rytualnego. Zdarza425

Zob. APR sygn. ApB, n. 6, List okólny Burzyńskiego z 25 VIII 1803 r. wysłany
z Achmim do wszystkich hospicjów Górnego Egiptu.
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ły się z tego powodu procesy, Żydzi odpierali zarzuty, ale zapadały także surowe
wyroki429. Żuchowski, archidiakon, oficjał i pleban sandomierski wydał w 1713 r.
w Sandomierzu „Proces kryminalny”, w którym dowodził dziesięć przyczyn dla
których Żydzi krwi chrześcijańskiej potrzebują430. Zebrał w swoim piśmie z różnych historycznych ksiąg setki dowodów zabijania dzieci chrześcijańskich przez
Żydów431. Kasztelan Jezierski przypisywał im wywołanie wojen kozackich i koliszczyzny. Bezimienni autorzy broszur oskarżali ich o przemytnictwo na komorach,
wywożenie kapitału za granicę, fabrykowanie weksli, fałszowanie papieru stemplowego, ujmowanie wagi złota metodami chemicznymi, gnębienie włościan poprzez rozpijanie ich w szynkach i karczmach, co powodowało próżniactwo itp.
Żydzi tworzyli na terenie nowej diecezji sandomierskiej grupę, której inna religia,
mowa, strój i obyczaje tworzyły w stosunkach społecznych barierę, zdawało się
wówczas, nie do pokonania. W 1791 r. stanowili 10,2% ludności Rzeczypospolitej.
Byli w tym czasie liczniejsi od szlachty (8%) i mieszczan (5,7%)432. W Księstwie
Warszawskim w 1808 r. stanowili blisko 8% mieszkańców433, a w Królestwie Polskim w 1828 r. ponad 9% ogółu ludności434. W ich rękach znajdował się niemal
cały handel, kierowali większością poważnych operacji finansowych, mieli także
największe udziały w przemyśle krajowym435. Założyciel Tomaszowa Mazowieckiego, działacz polityczny i przedsiębiorca A. Ostrowski pisał: Można to przyznać,
że nie ma w Polsce innego handlu, tylko żydowski, nie ma kramarstwa tylko żydowskie, nie ma przemysłowego ruchu (prócz pewnych tylko tu i ówdzie od tej prawie
reguły ekscepcji) […]. Wyrażała się starszyzna francuska i innych wojsk obcych
w czasie kampanii Napoleona w Polsce, że gdyby nie Żydzi wasi, wśród waszych
dostatków, urodzajności ziemi polskiej, nieraz cierpielibyście głód i niedostatek
wszystkiego436. W 1827 r. w miastach i miasteczkach Królestwa Polskiego mieszkało 67,7% całej ludności żydowskiej; reszta mieszkała na wsiach. Największe
skupiska żydowskie znajdowały się w następujących miastach: Warszawa – 24%
(o 7% więcej niż w 1808 r.), Lublin – 50% (o 8% więcej niż w 1808 r.), Zamość –
54%, Hrubieszów – 55%437.
429
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Polityka rządu Królestwa Polskiego wobec Żydów była przedłużeniem polityki
Księstwa Warszawskiego. Emancypację Żydów i stosunek do nich uzależniano od
ich asymilacji. Ponieważ asymilowały się tylko jednostki, społeczno-polityczną
sytuację Żydów określono jako status in statu. Według ustawy konstytucyjnej Królestwa Polskiego z 1815 r. prawa obywatelskie mogły być przyznane tym Żydom,
którzy wykazali się określonym stanem majątkowym lub stopniem tzw. ucywilizowania. Skorzystała z tego nieliczna grupa finansjery i wzbogaconego na handlu
zagranicznym kupiectwa. W 1825 r. powstał Komitet Starozakonny, który rozważał kwestię osadzenia części Żydów na roli, zreformowania szkolnictwa żydowskiego, poparcia ich rzemiosła, uwolnienia ludności żydowskiej od administracji
kahałów, podniesienia stanu oświaty przez założenie szkoły rabinackiej przy Uniwersytecie Warszawskim, drukowania książek hebrajskich na terenie Królestwa438.
Wszystkie te projekty i akcje z różnych powodów utknęły w martwym punkcie439.
Stanowili więc Żydzi w dalszym ciągu tworzyli kastę zamkniętą na wpływy z zewnątrz, dysponującą w Królestwie znacznym kapitałem oraz niezwykle skuteczną
w dziedzinie operacji finansowych. Podajemy wykaz sum ulokowanych przez duchowieństwo sandomierskie w kahałach żydowskich (dane pochodzą z 1826 r.)440:
dekanat
sandomierski
staszowski
zawichojski
koprzywnicki
kunowski
solecki
iłżecki
opoczyński
radomski
jedliński
kozienicki
zwoleński
opatowski
konecki
szydłowiecki
skrzyński
bodzentyński
suma ogółem

suma w złotych polskich
68.800
44.100
7.000
10.300
30.450
17.300
28.466
11.000
40.000
8.000
19.238
21.800
30.000
500
2.400
16.500
7.250
363.104

Nie wiadomo, jaki był stosunek Burzyńskiego do Żydów zanim został biskupem i rządcą diecezji. Jako biskup i równocześnie senator Królestwa Kongresowe438

AGAD, Zespół I Rady Stanu Królestwa Polskiego, sygn. 285, Raporta z czynności
Komitetu wyznaczonego do zaprowadzenia reformy ludu starozakonnego, s. 218.
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go robił wszystko, aby uwolnić społeczeństwo katolickie w podległej sobie diecezji
od żydowskich wpływów. Pod karą wstrzymania rozgrzeszenia na spowiedzi zabronił katolikom pełnienia jakichkolwiek posług w domach żydowskich rodzin,
uzasadniając swój zakaz w listach i komunikatach441. Nakazał wszystkim dziekanom przekazywać do konsystorza sandomierskiego co trzy lata dokładne sprawozdania, gdzie na terenie dekanatu katolicy służą Żydom przeciw prawu kościelnemu
i cywilnemu442. Na marginesie dziekańskich sprawozdań biskup czynił odręczne
uwagi i wysyłał rządcom parafii pisma zobowiązując ich do usunięcia służących
katolickich z domów żydowskich. Niejednokrotnie domagał się od proboszczów,
by znaleźli zatrudnienie owym służącym u siebie, względnie u panów chrześcijańskich443. Również w dekretach powizytacyjnych zwracał baczną uwagę na problem
katolików służących u Żydów i domagał się od duchowieństwa znalezienia im
innej pracy68.
W dniu 15 grudnia 1828 r. biskup Burzyński wydał list pasterski, w którym
pod karą odmowy rozgrzeszenia zabronił odbywania targów i jarmarków w niedziele i święta444. Zakaz dotyczył zarówno właścicieli placów, dzierżawców jak
i sprzedających i kupujących, głównie włościan445. Kilka dni później Komisja Województwa Sandomierskiego wystosowała pismo do konsystorza, w którym zauważano, że list pasterski biskupa zdaje się bydź [sic!] w sprzeczności z założeniami rządowymi446. Tymczasem Komisja Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przesłała Burzyńskiemu wypis z protokołu posiedzenia Rady Administracyjnej Królestwa, który to organ wyrażał zgodę na odbywanie jarmarków w niedziele
i święta447. Biskup zebrał od dziekanów dokładne informacje o tym, gdzie w dni
441

Z powodu pewnej niewiasty religii katolickiej od lat już wielu u Żydów służącej,
w miesiącu przeszłym w parafii w Iwaniskach gdy się okropne i tyrańskie wykazało zamordowanie przez Żydów dziecięcia katolickiego, skradzionego przez tęż niewiastę i za małą
cenę Żydom sprzedanego, czego dowodzi sprowadzenie obwinionych o tę szkaradną zbrodnię Żydów pod strażą wojskową do trybunału miasta Sandomierza w dniu 27 przeszłego
miesiąca. Z tego więc smutnego wypadku zaprzedania przez katoliczkę dziecięcia a przez
żydów zamordowanego, ponawiamy nasze pasterskie polecenie, aby WW XX Proboszczowie i Rządcy parafii swoich najusilniej zabraniali chrześcijanom nie tylko rocznej służby
u Żydów, ale nawet wszelkiej usługi jak to: szynkowania w szabas i święta żydowskie, noszenie wody, pranie chust, palenie w piecu, zgoła wszelkich zarobków, a to pod zatrzymaniem i odmówieniem rozgrzeszenia na świętej sakramentalnej spowiedzi tym katolikom,
którzy by odtąd ważyli się nadsługiwać żydom ile zawsze nienawistnym religii chrześcijańskiej – Prosper Biskup. Sandomierz 1 maja 1829 r. ADS, Akta dekanatu staszowskiego,
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świąteczne funkcjonują targi i jarmarki i 16 maja 1829 r. przesłał do Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego obszerną petycję, w której pisał: … lud
włościański obciążony zbytnio pańszczyzną w dnie robocze, a z drugiej strony
ośmielony przez głoszenie wolnych targów po miastach, nie tylko artykuły do wiktuałów służące, ale drwa, słomę, siano obładowanymi furami wywozi, a co gorsze,
że dziedzice a szczególniej posessorowie dóbr rządowych tylko w dnie świętalne do
spichlerzów lądowych, pańszczyzną i fornalkami swymi zboże wywożą […] sprzedawane są żydostwu naśmiewającemu się z napomnień dawanych po kościołach448.
Sprawa listu pasterskiego Adama Prospera Burzyńskiego nabrała w Królestwie
pewnego rozgłosu i oparła się o kancelarię carską w Petersburgu. Car Mikołaj I
poczuł się urażony i nakazał odwołanie listu, zaś w razie sprzeciwu – zawieszenie
biskupa w sprawowaniu urzędu. Car uznał bowiem list za nadużycie i ingerencję
w ustawodawstwo świeckie, które wszak zezwalało na targi i jarmarki poranne
w każdą niedzielę i święto do godziny 10. Tymczasem Burzyński wydał jeszcze
dwa okólniki do proboszczów, aby przestrzegali ściśle zaleceń podanych we
wspomnianym liście pasterskim. Wówczas Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki
oraz minister Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zaprosili
biskupa do Warszawy w celu złożenia wyjaśnień. Po tej rozmowie z ministrem
finansów Burzyński ustąpił podpisując kompromisowy list pasterski zredagowany
wespół z Druckim-Lubeckim, w którym precyzował niby własną myśl zawartą
w inkryminowanym liście o zakazie odbywania jarmarków i targów w niedziele
i święta właśnie po godzinie 10. Kopię wspólnego dzieła biskupa i ministra wysłano do Petersburga i w ten sposób spór został zażegnany449.
Burzyński reagował niechęcią na wszystkie wiadomości o duchownych w diecezji, którzy często z konieczności prowadzili z Żydami transakcje handlowe czy
finansowe. Dążył do eliminowania ich pośrednictwa w operacjach finansowych
sądząc, że właśnie na owym pośrednictwie Żydzi bogacą się nadmiernie, sami ponosząc tylko minimalne koszty tudzież ryzyko. O tych przeświadczeniach i stanowisku biskupa świadczą odręczne notatki i uwagi na protokołach dziekanów lub
wizytatorów z wizyt dekanalnych, które dotyczyły rozmaitych stwierdzonych niedociągnięć w poszczególnych parafiach oraz konieczności ich naprawienia450. Burzyński nie pozwalał księżom wypuszczać Żydom w dzierżawę dóbr plebańskich451. Domagał się, aby gminom żydowskim wyznaczyć ostateczne terminy
zwrotu długów parafianom452. Jego zalecenia respektowano jednak tylko w niewielkim stopniu i w niewielu przypadkach. Wiekowe zaniedbania w dziedzinie
handlu, brak prężnego mieszczaństwa, brak banków i dostępu do kredytów zmu-
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szały duchowieństwo do omijania lub wyraźnego łamania zaleceń biskupa i szukania pomocy oraz pośrednictwa u Żydów453.
W czerwcu 1829 r. Burzyński zwrócił się do Komisji Województwa Sandomierskiego z wnioskiem o nieudzielenie zezwolenia na budowę kirkutu w obrębie
miasta Sandomierza454. Gdy otrzymał oględną odpowiedź o braku kompetencji Komisji do wydania takiego zakazu455, biskup podjął interwencję bezpośrednio
w urzędzie stanu w Warszawie. Powołał się na niedawno wydane przepisy rządowe
zabraniające budowy cmentarzy w obrębie miast456. I faktycznie: po miesiącu nadeszło z Warszawy stosowne pismo, w którym sformułowano kategoryczny zakaz
budowy kirkutu na terenie Sandomierza457.
Kiedy w marcu 1830 r. skradziono cenne srebra z kościoła parafialnego w Staszowie, biskup za pośrednictwem konsystorza prosił Komisję Województwa Sandomierskiego, by zleciła poszukiwanie sreber w domach Żydów staszowskich458.
Nie wiadomo jednak, czy i gdzie odzyskano kosztowności.
Na terenie diecezji sandomierskiej istniały poszczególne niewielkie „wysepki”
Niemców-ewangelików, natomiast w Radomiu mieszkała znacząca, zorganizowana
wspólnota. Archiwalia dotyczące działalności Burzyńskiego zawierają opis jednego tylko konfliktu, w którym biskupia interwencja okazała się konieczna. Podczas
pogrzebu mieszczanina radomskiego, znanego i cenionego majstra ewangelika
Siega, policja wtargnęła na plebanię po klucze od dzwonnicy i kościoła, aby podczas ceremonii bić w dzwony i nieść kościelne chorągwie pogrzebowe. Proboszczowi ks. Satryanowi policjanci rozkazali, by rozdał świece członkom cechu,
w większości katolikom, i zachęcił ich do udziału w pogrzebie. Proboszcz odmówił
spełnienia żądań policji i napisał skargę do biskupa459. Tymczasem druga strona
wystosowała skargę do Warszawy, wskutek czego Komisja Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego nakazała Burzyńskiemu ukarać krnąbrnego proboszcza
powołując się na prawa rządowej kolacji kościoła parafialnego w Radomiu460. Biskup, który – i trudno się temu dziwić – nie był zwiastunem ekumenizmu, odpisał
taktownie, w duchu obowiązującego prawa kościelnego: Jak każde religijne wy453
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do Konsystorza Sandomierskiego z 30 VII 1829.
458
ADS, Akta parafii Staszów 1806-1843, n. 298.
459
ADS, Akta parafii Radom (1816-1835), n. 345, List J. Satryana do A. Burzyńskiego
z 26 VII 1828.
460
ADS, Akta parafii Radom (1816-1835), n. 351.
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znanie, tak i protestanci maja swoje przepisy, które przy obrzędach pogrzebowych
zachowywać winni (…). Nie ma przykładu w Królestwie, aby osoby w jedności
Kościoła z tego świata zeszłe podobnej pogrzebowej usługi od protestantów zażądali. Podobne przypadki praktykowały się już poprzednio w Radomiu, ale teraźniejszy jest najgorszy, bo sam dom Boży przez wtargnięcie się policjantów do niego
i samowolne wynoszenie świec i chorągwiów z tegoż znieważonym został. Z tegoż
to powodu żądam zwołania komissyi świecko-duchownej dla rozpatrzenia tego
incydentu461.
Równocześnie należy dodać, że Burzyński w latach 1820-1830 wydał cztery
okólniki-kurendy do duchownych w diecezji, aby wstrzymywali się od wypowiedzi
i zachowań obrażających inne wyznania462. Domagał się również szczegółowych
informacji o najmniejszym nawet uchybieniu w tej dziedzinie. Nie ma jednak
w dostępnych źródłach śladu wiadomości o tym, jaka była reakcja biskupa wówczas, gdy zachowanie duchownego wobec Żydów czy ewangelików było niegodne
i zasługiwało na naganę.
Wcześniejsza praca misyjna Adama Prospera Burzyńskiego w Egipcie, w środowiskach zdominowanych przez islam, przygotowała go dobrze do kontaktów
z innowiercami na terenie własnej diecezji. Jak ukazują źródła, jego relacje zarówno z protestantami, a zwłaszcza z Żydami nie wychodziły poza granice wyznaczone przez przepisy prawa kanonicznego oraz tzw. interes społeczno-narodowy czyli
ochronę wartości religijnych i ekonomicznych własnych diecezjan.
VII. S z k o ł y i s z p i t a l e w d i e c e z j i s a n d o m i e r s k i e j
w okresie rządów biskupa Burzyńskiego
Badacza dziejów Kościoła i kultury inspirowanej przez chrześcijaństwo w danym okresie i na określonym terenie interesuje szczególnie oświata i caritas. Odpowiedzi na pytania o stan oświaty i szpitalnictwa w nowej diecezji sandomierskiej
postawione materiałom archiwalnym i literaturze przedmiotu przedstawiam w tym
rozdziale. Logiczny opis zagadnienia porządkują jego trzy części: szkoły elementarne, szkoły średnie i szpitale.
Szkoły elementarne
Idee naukowo-wychowawcze Komisji Edukacji Narodowej przejęła w Księstwie Warszawskim Izba Edukacyjna, której naczelna władza Księstwa powierzyła
dozór nad edukacją i oświeceniem narodowym. W dniu 12 stycznia 1808 r. Izba
Edukacyjna wydała odezwę do obywateli ziemskich i duchowieństwa w sprawie
szkół elementarnych. Dodano do niej rozporządzenie, w którym Izba uzależniła od
461

ADS, Akta parafii Radom, n. 353, List A. Burzyńskiego do KWRiOP z 16 IX 1828.
ADS, Akta dziekańskie dekanatu staszowskiego, n. 56 (1826), 46 (1827), 61 (1828),
43 (1829).
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siebie całokształt organizacji szkół elementarnych463. W pierwszym artykule Urządzenia postanowiono, że: Każda miejscowość winna mieć szkółkę. W następnych
artykułach, na wzór pruski, powoływano Towarzystwo Szkolne. Wieś, która sama
w sobie nie jest w stanie utrzymać szkoły, ma być przyłączona do szkoły najbliższej… Takowe połączenie składać będą towarzystwo, czyli parafię szkolną, mniej
więcej 200 gospodarzy zajmującą. Do towarzystwa mieli należeć: dziedzic
względnie jego zastępca, pleban lub pastor, burmistrz lub wójt i jeden lub dwóch
gospodarzy. Dozór czyli rada szkolna miała się troszczyć o wybudowanie, materialne zabezpieczenie szkoły i jej funkcjonowanie. Koszty budowy szkoły i jej
utrzymania rozkładano, proporcjonalnie do stanu majątkowego, na wszystkich
członków Towarzystwa Szkolnego.
Wszystkie dzieci od szóstego roku życia w miastach i ósmego na wsiach obejmował obowiązek szkolny. W Urządzeniu nie było mowy o przymusie szkolnym,
a górna granica wieku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym nie została dokładnie określona. W artykule 46 Urządzenia podano ogólną wskazówkę: dopóki nie
zdobędą wiadomości stanowi swemu potrzebnych. Wewnętrzną organizację szkoły
ustanawiał Regulamin szkół wiejskich i miejskich elementarnych z dnia 16 października 1808 r.464 Celem szkoły była nie sama nauka czytania i pisania, ale
ukształtowanie ludu moralne, oświecenie go w czystych prawidłach religii, wprawienie w gospodarną pracowitość, przezorną nadal oszczędność i rządność, odprowadzenie go od wad, które nałogiem i przykładem stały się dziedzicznymi.
W Regulaminie podano trzyletni program nauki w szkole wiejskiej. Obejmował on
czytanie, pisanie, rachunki, naukę moralną i religię. Do tych przedmiotów głównych dodano jeszcze naukę o zachowaniu zdrowia, utrzymaniu i leczeniu bydła,
wiadomości rolnicze, o pomiarze gruntów, o wagach, pieniądzach i prawach obywateli.
Rok szkolny zaczynał się 1 października i kończył się 24 lipca. Lekcje odbywały się we wszystkie dni powszednie od godziny 8.00 do godziny 11 oraz od 14 do
godziny 16. Nauczycielem mógł zostać każdy, kto zdał egzamin przed rektorem
szkół465.
W Królestwie Polskim po roku 1815 organizacja szkół elementarnych nie uległa
zmianie466. Komisja Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zabiegała
o budowę nowych szkół. Z tego powodu uzupełniła nadzór nad szkołami wiejskimi
i miejskimi przez utworzenie okręgów szkolnych, obejmujących kilka lub nawet
kilkanaście parafii. Równocześnie dla każdego okręgu szkolnego mianowano tzw.
463

Z. K u k u l s k i , Źródła do dziejów wychowania i szkolnictwa w Polsce z doby Izby
Edukacyjnej, Lublin 1931, s. 19.
464
E. S u c h a n , Historyczny rys szkolnictwa elementarnego w Polsce od Komisji Edukacji Narodowej po dobę obecną, Brześć 1938, s. 92-95; S. U d z i e l a , Ustrój szkół ludowych w Polsce przy końcu XVIII w. i w początkach XIX w., Kraków 1892, s. 30-31.
465
E . S u c h a n , dz. cyt., s. 96-97; S. U d z i e l a , dz. cyt., s. 33.
466
Zerwano jednak z tradycją KEN oddając administrację szkolną podległą uniwersytetowi w ręce władzy wykonawczej, jaka była KWRiOP. Zdaniem ministra Potockiego państwo powinno nadawać kierunek szkolnictwu, udzielać opieki i sprawować nadzór.
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organizatora spośród aktywnych społecznie ziemian i plebanów, którzy mieli trudnić się wraz z miejscowymi dozorami doskonaleniem już zaprowadzonych szkół
tudzież zakładaniem i urządzeniem ich tam, gdzie by sobie tego mieszkańcy życzyli467. Przy komisjach wiejskich utworzono również Wydziały Oświecenia, którym
przekazano administrację szkół, pozostawiając dozorom szkolnym jedynie ogólną
baczność na wychowanie młodzieży468.
Szkolnictwo elementarne organizowano w trudnych warunkach: w kraju wyniszczonym wojnami i z pustym skarbcem, bez kadry naukowo-dydaktycznej
i z niewydolną administracją. Napotykano więc na rozliczne trudności. Przede
wszystkim z powodu braku funduszów nie zdołano zapewnić funkcjonowania
szkół środkami z budżetu państwa. Podstawą finansową szkół były przymusowe
składki ściągane od włościan przez dozory szkolne469. Nie udało się wprowadzić
przymusu szkolnego i nie stosowano żadnych sankcji wobec sabotujących zarządzenia władz powiatowych. Jednak mimo tylu trudności szkolnictwo elementarne
obejmowało coraz więcej dzieci i młodzieży pobierających edukację w coraz gęstszej sieci szkół. Ukazują to dane z tabeli 1.
Tabela 1
Szkoły i ich uczniowie w Królestwie Polskim w latach 1816-1821
Rok
1816

Liczba szkół
720

Liczba uczniów
23 101

1818

969

32 355

1821

1222

37 623

W 1821 r. na obszarze Królestwa Polskiego w miastach były 342 szkoły, a we
wsiach 880. Pęd do nauki zaznaczał się szczególnie w miastach. Rosnąca liczba
szkół sprawiała, że brakowało nauczycieli. Dozory starały się o nich na własną
rękę. W szkołach często uczyli zdymisjonowani żołnierze i urzędnicy470.
W diecezji sandomierskiej, której obszar i granice pokrywały się całkowicie
z granicami województwa sandomierskiego, sytuacja szkolnictwa elementarnego
w latach 1819-1830 przedstawiała się gorzej niż w północno-zachodniej części
Królestwa. Wraz z województwem podlaskim i lubelskim, było Sandomierskie
467

P. G ł u s z y ń s k i , Rys historyczny działań Dyrekcji Edukacji Narodowej i Komisji
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego od 1812 r. do końca 1821 r., w: Archiwum
do dziejów literatury i oświaty w Polsce PAU, t. 1, Kraków 1878, s. 168.
468
E. S u c h a n , dz. cyt., s. 103.
469
Na utrzymanie szkoły włościanie klasy naymaiętniejszej płacili rocznie 6 złp
a naymniey maiętni 1 złp i 50 gr. Zob. AGAD, KWiP, sygn. 62568, s. 4, List S. Potockiego
do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policyi z 12 II 1820.
470
Według danych z 27 marca 1820 r. w województwie mazowieckim były 304 szkoły
elementarne, do których uczęszczało 9858 uczniów; w województwie sandomierskim były
103 szkoły, a w nich z 2990 uczniów. Zob. AGAD, KWiP, sygn. 6258, s. 17.
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rejonem najbardziej zaniedbanym pod względem oświatowym. Sieć szkół podstawowych w tych województwach była o wiele rzadsza niż w województwie mazowieckim. Było to zapewne wynikiem niższego poziomu gospodarczego i kulturalnego na tych ziemiach, mniejszej gęstości zaludnienia i dużej liczby dworów zubożałej szlachty. Znaczny wpływ na rozwój szkolnictwa w województwach mazowieckim, kaliskim i płockim miały liczne na tych terenach kolonie niemieckie, tak
miejskie jak i wiejskie, w których istniały dobrze zorganizowane szkoły elementarne471. Wystarczy wspomnieć, że w 1838 r. w Dyrekcji Szkolnej Mazowieckiej
były zarejestrowane 94 szkoły ewangelickie (niemieckie), co stanowiło 28% szkół
i prawie 33% uczniów tego województwa472. Tymczasem szkolnictwo parafialne
w Sandomierskiem było uzależnione od zrozumienia i dobrej woli właścicieli
ziemskich oraz duchowieństwa. Niezainteresowany oświatą własnych dzieci chłop
nie domagał się odpowiedniej troski o szkołę od panów świeckich i duchownych.
Składka na szkołę wydawała się chłopom jeszcze jednym więcej ciężarem feudalnym473. W dokumentach parafialnych diecezji sandomierskiej z lat 1819-1830 często spotyka się żale plebanów i administratorów na okropną biedę chłopów pańszczyźnianych, którzy przymierając głodem na przednówku żyli bardziej do zwierząt
niż do ludzi podobni474. Plebani żalili się na niezwykłe trudności w zakładaniu
szkół parafialnych. Ks. B. Bziński, dziekan bodzentyński, donosił biskupowi Burzyńskiemu: W parafii Piekoszów szkółki parafialnej z organizacji nie ma z przyczyny panów, usiłowaniom organizatora ozięble odpowiadającym. Ksiądz pleban
utrzymuje przy sobie zakrystiana, temu powierzył edukację dzieci dopóki z czasem
zgromadzenie szkółki nie nastąpi. W parafii Dębnin nie masz szkółki z braku funduszów. W parafii Zagnańsk na naleganie rządu, parafianie w roku bieżącym przyobiecali płacić alimenta dla nauczycieli i przez dwa kwartały oddawali dzieci.
Dzieci zbiegło się 30, przez kilka tygodni chodzili do szkoły. Dalej chłopom zabrakło zboża na składkę i dzieci rozbiegły się za bydłem475.
Dziekan opatowski w tym samym roku informował biskupa: w parafii Ociesęki
ani prywatnej, ani organizowanej szkółki nie masz. Zachęca ksiądz pleban parafian
do organizowania składki w tym celu, ale bezskutecznie. W parafii Cisów nie masz
szkoły. Patron tutejszy jest rząd. Przez rok utrzymywał nauczyciela, ale wieśniacy
dzieci do szkoły nie oddawali. W parafiach Zbilutka, Modliborzyce, Łagów, Ra471

R. G e r b e r , Szkolnictwo Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym,
w: Rozprawy z dziejów oświaty, red. Ł. Kurdybacha, t. 3, Wrocław 1960, s. 51-54.
472
Tamże, s. 52.
473
Składkę ściągało Towarzystwo Szkolne tylko od włościan, którzy zdeklarowali się
płacić na utrzymanie szkoły i nauczyciela. Bardzo często składki do Towarzystwa napływały nieregularnie, co w konsekwencji groziło odejściem nauczyciela lub zamknięciem
szkoły. KWRiOP stosowała w celu wymuszenia składek exekucyę administracyjną. Coraz
słabsza pozycja S. Potockiego w rządzie nie rokowała nadziei na powstanie nowych szkół
elementarnych, a nawet na utrzymanie przy życiu już istniejących. Zob. Korespondencja
w sprawie szkół elementarnych, AGAD, KWiP, sygn. 6258, s. 3-24.
474
ADS, Akta dekanatu kunowskiego 1818-1830, n. 56.
475
ADS, Akta wizytacyjne dekanatu bodzentyńskiego 1816-1830, n. 32, 67, 94.
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chowice szkółek nie masz z powodu niechęci parafian do robienia składek na
utrzymanie nauczyciela476.
Ks. F. Szałapowski, organizator szkół elementarnych w okręgu sandomierskim
pisał do biskupa Burzyńskiego, że w parafii Sobótka nie ma parafialnej szkoły
z powodu wielu przyczyn, a szczególnie dla sprzeczności posiadacza wsi Sobótki,
iż nie chce placu na szkołę dla nauczyciela nadać. Wszelako ksiądz wikary uczy
początki czytania niektóre dzieci uczęszczające do niego w czasy wolne od paszenia bydła. W parafii Ożarów domu odrębnego na parafialną szkółkę dotąd nie
masz. W domu tylko plebańskim, dla organisty do pomieszczenia przeznaczonym,
dzieci z miasta uczyły się. Lecz w tym roku dla niezałatwienia przez rząd klasyfikacji mieszkań, dzieci przestały do szkoły chodzić. W parafii Tarłów był dom wynajęty na szkółkę, w którym było 36 dzieci, ale że lud ubogi nie był w stanie nauczyciela
opłacać, przeto teraz żadnej szkółki nie masz. Prócz tylko że kilkoro dzieci u organisty miejscowego się uczy477. Dziekan opoczyński narzekał: Szkółki parafialnej nie
masz zaprowadzonej, o której zaprowadzenie już po kilka razy pisałem do rządu
i doprosić się nie mogę478. W parafii Świętomarz pleban zachęca do składek, dał
sam już 50 złp, ale nikt nie pragnie go naśladować479. W parafii Chlewiska jest
szkoła, ale niektóre dzieci nie mogą do niej chodzić dla niedostatku przyzwoitej
odzieży. W parafii Mniów przeszły pleban w części przysposobił drzewo na wystawienie domu szkolnego. Teraźniejszy administrator z małą pomocą parafian dom
ten stawiać rozpoczął. Gdy jednak dziedziczka nie okazuje się skłonną do zrobienia
funduszu na nauczyciela, pleban zaś dla szczupłości funduszu uczynić tego nie może, szkoły natenczas nie masz. W parafii Grzymałów szkółki nie masz ani kolatorowie ani właściciele nie chcą obmyśleć fundusze. Lud zaś za biedny, nie jest w stanie
czynić składek480.
Na podstawie akt wizytacyjnych 198 parafii z 1820 r. da się wyróżnić 47 skarg
kleru na rozmaite trudności, na jakie napotykano podczas organizowania szkół
parafialnych. Główną i najważniejsza przeszkodą był brak funduszów na budynki
szkolne i na pensje dla nauczycieli. Rozporządzenie namiestnika J. Zajączka zwalniające chłopów z obowiązkowych składek na szkoły podcięło byt szkół wiejskich,
bazujących wszak przede wszystkim na owych składkach. Eksploatowani na
wszelkie możliwe sposoby włościanie nie widząc lepszej przyszłości dla dzieci,
które ukończyły szkołę, dosyć pospiesznie rezygnowali z troski o jej utrzymanie.
Niektórzy właściciele ziemscy rozmyślnie likwidowali szkoły odrywające młodzież od pracy na folwarku. Stąd w latach 1821-1830 liczba szkół elementarnych
w Królestwie zmniejszyła się o 558 placówek, czyli prawie o 40%, podczas gdy
476

ADS, Akta wizytacyjne dekanatu opatowskiego 1820-1832, n. 356, 65, 89, 97.
ADS, Akta dziekańskie dekanatu sandomierskiego, n. 18, 60, 79, List P. Szałapskiego do A. Burzyńskiego 13 I 1820.
478
ADS, Akta dekanatu opoczyńskiego, n. 38, List A. Markiewicza do A. Burzyńskiego
z 25 II 1820.
479
ADS, Akta wizytacyjne dekanatu kunickiego 1803-1836, n. 354.
480
ADS, Akta wizytacyjne dekanatu szydłowieckiego 1817-1838, n. 89, 109, 123.
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równocześnie liczba ludności zwiększyła się w tym czasie o 600 tys. osób481.
W miastach natomiast, gdzie ludność mogła utrzymać nauczyciela, liczba szkół
wzrosła w tym czasie z 342 do 412 placówek. Sieć szkół elementarnych w granicach diecezji sandomierskiej w okresie 1820-1830 przedstawiają tabele 2 i 3.
Tabela 2
Szkoły elementarne w diecezji sandomierskiej w 1821 r.
Razem
uczniów

Szkoły
w trakcie
organizowania

7

200

2

4

150

-

30

6

120

-

4

60

7

160

1

1

30

3

80

-

220

1

10

7

230

-

1

20

2

120

3

140

1

2

90

2

30

4

120

-

16

6

150

1

30

7

180

1

radomski

13

4

200

2

30

6

230

1

sandomierski

13

3

90

7

60

10

150

2

skrzyński

11

2

120

8

80

10

200

-

staszowski

11

3

220

-

-

3

220

-

szydłowiecki

10

5

170

1

20

6

190

2

Liczba
parafii

Szkoły
zorganiz.

bodzentyński

10

5

180

2

20

iłżecki

10

3

140

1

10

jedliński

13

3

90

3

konecki

13

3

100

koprzywnicki

13

2

50

kozienicki

10

6

kunowski

11

opatowski

11

opoczyński

Dekanat

Liczba
uczniów*

Szkoły
prywatne

Liczba
uczniów

Razem
szkół

zawichojski

12

4

160

5

40

9

200

-

zwoleński

12

5

240

-

-

5

240

-

solecki
Razem**

9

3

120

3

60

6

180

1

198

60

2360

43

630

103

2990

11

* Liczbę uczniów dziekan wizytujący podawał w zaokrągleniu.
** Tygodnik „Gazeta Literacka” t. 1 (1822), s. 105 podaje, że w 1820 r. na obszarze
województwa sandomierskiego było 26 szkół parafialnych (najmniej ze wszystkich województw), 22 szkoły istniały w miastach i miały łącznie 1370 uczniów, a cztery we wsiach
mające 50 uczniów. W 1821 r. było 36 szkół (25 w miastach z 1270 uczniami i 11 na
wsiach z 488 uczniami). Otóż najprawdopodobniej „Gazeta Literacka” ujęła w swojej statystyce wyłącznie szkoły zatwierdzone przez KWRiOP, pomijając inne prowadzone przez
parafie a niezatwierdzone przez KWRiOP. One jednak działały i były wpisywane przez
wizytującego dziekana do akt jako szkoły zorganizowane. Zwiększenie się liczby szkół
elementarnych w 1821 r. w stosunku do 1820 r. wyraźnie o tym świadczy.

481

R. G e r b e r , dz. cyt., s. 42.
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Tabela 3
Szkoły elementarne w diecezji sandomierskiej w 1830 r.

Liczba Razem
uczniów szkół

Razem
uczniów

Szkoły
w trakcie
organizowania

Liczba
parafii

Szkoły
zorganiz.

Liczba
uczniów

Szkoły
prywatne

bodzentyński

10

2

150

2

20

4

170

iłżecki

10

3

120

1

20

4

140

1

jedliński

13

konecki

13

1

70

2

40

3

110

3

koprzywnicki

13

3

110

-

-

3

110

-

kozienicki

10

4

150

1

70

5

220

-

kunowski

11

-

-

1

20

1

20

-

Dekanat

brak danych

opatowski

11

3

165

-

-

3

165

-

opoczyński

16

3

140

1

10

4

150

-

radomski

13

2

130

3

50

5

180

-

sandomierski

13

1

70

2

30

3

100

-

skrzyński

11

3

130

5

60

8

190

-

staszowski

11

4

260

-

-

4

260

-

szydłowiecki

10

3

160

1

20

4

180

1

zawichojski

12

3

100

3

40

6

140

1

zwoleński

12

solecki
Razem**

brak danych

9

2

100

1

20

3

120

-

198

37

1855

23

400

60

2255

6

Z tabeli wynika, że najwięcej rządowych szkół elementarnych w 1821 r. miały
dekanaty: kozienicki (na 10 parafii – 6 szkół), bodzentyński i szydłowiecki (na 10
parafii – 5 szkół), najmniej zaś dekanaty: kunowski (na 11 parafii – 1 szkoła), koprzywnicki (na 13 parafii – 2 szkoły) oraz opatowski i skrzyński (na 11 parafii –
2 szkoły).
Do rządowych szkół elementarnych w 1821 r. najwięcej dzieci uczęszczało
w dekanacie zwoleńskim (ok. 240), staszowskim i kozienickim (ok. 220), zaś najmniej w dekanacie kunowskim (ok. 20) oraz koprzywnickim (ok. 50). Liczba
uczniów przypadających na jedną szkołę rządową była różna. Do szkoły w Chlewiskach (dekanat staszowski) uczęszczało 20 dzieci (tylko w zimie), w Staszowie 140
dzieci, w Lasocinie (dekanat zawichojski) 60 dzieci. Średnia uczniów przypadająca
w 1821 r. na jedną rządową szkołę w województwie sandomierskim wynosiła niemal 40 osób (dokładnie 39,3)482.

482

Obliczono na podstawie akt wizytacyjnych 17 dekanatów, obejmujących 198 parafii
diecezji sandomierskiej z roku 1821 oraz na podstawie akt wizytacyjnych 15 dekanatów,
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Zupełnie odmiennie przedstawiał się obraz parafialnych szkół prywatnych.
W 1821 r. było ich na terenie diecezji 43 z 630 uczniami. Szkoły parafialne nie
podlegały dozorowi szkolnemu, utrzymywane były przeważnie przez miejscowych
duchownych. Szkoła mieściła się zazwyczaj na plebanii, w domu wikariusza lub
organisty względnie w innych zabudowaniach plebańskich. Niektóre szkoły parafialne (17 w omawianym okresie) z biegiem czasu stawały się szkołami rządowymi. W większości szkół prywatnych dzieci uczyły się tylko w porze zimowej oraz
w czasie wolnym od pilnych prac polowych i pilnowania bydła. Średnia uczniów
przypadająca w 1820 r. na jedna szkołę parafialną w diecezji sandomierskiej wynosiła 14 osób. Poziom nauczania był zróżnicowany i zależał przede wszystkim od
poziomu przygotowania pedagoga. Uczyli przeważnie organiści (w 20 szkołach),
proboszczowie lub wikariusze (w ośmiu szkołach), ale uczył też dziad szpitalny
względnie zakrystianin (w ośmiu szkołach)483. Trudno stwierdzić, w ilu szkołach
prywatnych i w jakim zakresie realizowano program nauczania przewidziany przez
centralne władze oświatowe.
Przyjmując, że w roku 1821 na terenie diecezji sandomierskiej mieszkało 340
tys. osób484, jedna szkoła elementarna przypadała na 3.300 mieszkańców, natomiast jedna szkoła elementarna rządowa przypadała na 5.666 mieszkańców. Jeden
uczeń elementarnej szkoły w ogóle przypadał w omawianym roku na 114 mieszkańców, a jeden uczeń szkoły rządowej na 143 mieszkańców. Tereny diecezji sandomierskiej były zatem pod względem oświaty szkolnej jednym z najbardziej zaniedbanych regionów Królestwa.
Odnosi się wrażenie, że morale nauczycieli było wysokie, skoro tylko jeden raz
w aktach dziekańskich przy nazwisku nauczyciela zapisano uwagę: Był niemoralny, ale został usunięty485. We wszystkich innych badanych aktach ocena nauczycieli była pozytywna, a wizytujący dziekan często pisał o nich i o ich pracy w słowach
pełnych uznania486.
W 1830 r. liczba elementarnych szkół rządowych i prywatnych wyraźnie zmalała. Z powodu braku danych dla dekanatu zwoleńskiego i jedlińskiego, na terenie
których w 1820 r. było osiem szkół rządowych i trzy prywatne, trudno dokładnie
ustalić liczbę szkół zamkniętych w latach 1820-1830. W każdym razie dekret namiestnika Zajączka z 1821 r. podciął byt około 1/3 szkół elementarnych w diecezji
sandomierskiej. W dekanacie opoczyńskim i bodzentyńskim zamknięto po trzy
szkoły, a w dekanatach: koneckim, kozienickim, radomskim i szydłowieckim zamknięto po dwie szkoły. W dekanatach soleckim, kunowskim i zawichojskim zaobejmujących 173 parafie z roku 1830, w których znaleziono najwięcej danych o szkołach
elementarnych.
483
Obliczono na podstawie akt wizytacyjnych z 17 dekanatów diecezji sandomierskiej
z 1821 r. Dla sześciu szkół brak danych dotyczących nauczyciela. Podczas kwerendy nie
napotkano informacji, by dzieci wiejskie uczył ktoś z dworu.
484
Obliczono na podstawie schematyzmu diecezji sandomierskiej z 1820 r.
485
Dotyczyło parafii Bałtów w dekanacie soleckim. Por. ADS, Akta wizytacyjne dekanatu soleckiego, n. 323.
486
Wizytujący dziekan formułował opinie o nauczycielu w oparciu o wypowiedzi miejscowego proboszcza i znaczących społecznie parafian.
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mknięto po jednej, a w dekanacie iłżeckim liczba szkół nie zmieniła się. Natomiast
w dekanatach staszowskim, skrzyńskim i opatowskim po jednej szkole przybyło.
Najgorzej sytuacja przedstawiała się w dekanacie kunowskim, gdzie w 1830 r. nie
istniała żadna szkoła rządowa, a w jedynej parafialnej dzieci uczył organista.
W 1830 r. szkoły podlegające Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego w województwie sandomierskim były liczniejsze niż 10 lat wcześniej.
O ile w 1821 r. na jedną szkołę rządową przypadało średnio 39,3 uczniów, to
w roku 1830 przypadało już ich 50. W roku 1821 do szkół uczęszczali niemal wyłącznie chłopcy, natomiast 10 lat później dziewczęta stanowiły już 35% uczących
się. Ówczesną elementarna szkołę rządową można lepiej poznać analizując listy
uczniów. Oto informacje o uczniach szkoły w Koprzywnicy:487
Liczba uczniów – 31, uczennic – 18, wszyscy wyznania rzymskokatolickiego;
wiek – troje 6-letnich, troje 7-letnich, po jednym uczniu 13-, 14-, i 15-letnim oraz
dwóch 17-letnich. Na oddziale pierwszym było 26 uczniów i uczennic, na drugim –
13, a na trzecim 10 (w tym jedna uczennica). Na 49 uczniów i uczennic 24 uczyło
się pierwszy rok, 15 uczyło się drugi rok, czworo – trzeci rok, dwoje – czwarty rok,
troje – piąty rok, jedno – szósty rok. Dzieci mieszczan było 44, chłopskich czworo
oraz syn dziedzica.
Poziom nauczania w roku 1830 w szkołach rządowych był zapewne wyższy niż
dekadę wcześniej, ponieważ uczyła w nich większa liczba pedagogów po ukończonym seminarium nauczycielskim oraz realizowano prawie w całości przewidziany program nauczania. W szkole rządowej w Wierzbicy (dekanat radomski)
nauczyciel Ignacy Bogdański dawał dzieciom początki języka niemieckiego i łacińskiego, dając egzamin z dziećmi przy publiczności z zadowoleniem wszystkich488.
W Opocznie nauczyciel Albrecht Janicki zaprowadził bibliotekę w szkole i nagrody
dla wyróżniających się uczniów, które kilka razy do roku dawał489. W Szydłowcu
nauczyciel Mikołaj Kamiński ucząc dzieci metodą Lancastra, nad wyraz wielkie
otrzymywał efekta490.
Jak się wydaje poziom nauczania w szkołach parafialnych w stosunku do
1820 r. nie uległ żadnej zmianie. Religii tak w szkołach prywatnych jak i rządowych z reguły uczył ksiądz. Domagał się tego stanowczo biskup Burzyński491.
487

ADS, Akta dziekańskie dekanatu koprzywnickiego 1816-1842; Lista uczniów szkoły
elementarnej w Koprzywnicy w roku szkolnym 1828/29, na pierwsze półrocze z dniem
28 września 1828 zaczynająca się, a w dniu 20 lipca 1829 r. kończąca się.
488
ADS, Akta wizytacyjne dekanatu radomskiego 1820-1854, n. 267.
489
ADS, Akta wizytacyjne dekanatu opoczyńskiego 1817-1838, n. 352.
490
ADS, Akta wizytacyjne dekanatu szydłowieckiego 1817-1838, n. 198.
491
Jako nauczyciel szkoły elementarnej w Sandomierzu wedle metody Lancastra zaprowadzonej, której uczyłem się w instytucie puławskim, gdym biskupa Prospera z polecenia
dozoru szkolnego na popis publiczny zaprosił, przyszedł i gdy po stosownej modlitwie zaczął słuchać religii to dostrzegłem, że mu się broda okropnie trzęsie, aż struchlałem. Gdy
przeszedłem do nauki moralnej, czytania, wzajemnego uczenia się, rachunków, uśmiechał
się i słuchał z zajęciem a po ukończeniu pochwalił mnie i uczniów ale zaraz się zapytał,
dlaczego ksiądz nie daje religii. Gdy mu zaś odpowiedziałem, że księża wikariusze dla swoich wielkich zatrudnień, odmówili dozorowi szkolnemu udzielania nauki religii, zaraz zawo-
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Uposażenie nauczycieli szkół rządowych w latach 1820-1830 było zróżnicowane. Ilustruje to zestawienie podane w aneksie 1492.
Najwyższe uposażenie w 1820 r. miał nauczyciel szkoły rządowej w Staszowie.
Pobierał rocznie 1.200 złp, oprócz tego otrzymywał opał, mieszkanie i korzystał
z ogrodu przed domem. Nauczyciel w Lasocinie pobierał rocznie 900 złp. Czterech
nauczycieli otrzymywało po 800 złp (w Zawichoście dodatkowo pięć korców zboża). Jeden otrzymywał 700 złp, ale nieregularnie. Najniższe pensje dostawali nauczyciele w Klimontowie – 150 złp oraz Odrzywole i Wysokiej – po 200 złp.
Średnia rocznego uposażenia nauczycielskiego w 1820 r. w diecezji sandomierskiej
wynosiła 558,18 złp nie licząc świadczeń w naturze, jakie otrzymywali niektórzy.
W tym samym roku zakonnice zarówno zniesionych jaki zredukowanych w 1819 r.
klasztorów dostawały rocznie po 800 złp, zaś ksieni 1.200 złp. Zakonnikom po 60.
roku życia pozostałym w klasztorach supremowanych wypłacano 800 złp.
Przeciętna cena podstawowych zbóż w Królestwie kształtowała się wówczas
następująco: korzec żyta (128 litrów) – 12 i ¾ złp, owsa – 6 i ¾ złp, jęczmienia –
9 i ½ złp.493
Uposażenie nauczycieli szkół prywatnych wahało się od 30 do 300 złp rocznie;
mogli oni również korzystać z przyznanego im niewielkiego obszaru plebańskiego
pola, łąki czy lasu. Nierzadko utrzymywali ich wyłącznie rodzice uczących się
dzieci. Najczęściej jednak pleban zapewniał im mieszkanie w budynku parafialnym494. Tylko wyjątkowo szkołę prywatną i jej nauczyciela utrzymywał dwór495.
W roku 1830 uposażenie nauczycieli szkół rządowych uległo znacznej poprawie. Przyczyniła się do tego polityka podatkowa K. Druckiego-Lubeckiego. Uposażenia wypłacano regularnie, chociaż ich rozpiętość była spora. Nauczyciele
otrzymujący niskie pensje dostawali rekompensatę w naturze. Najniższe pensje
mieli praktykanci w Bogorii (140 złp) oraz nauczyciele w Odrzywole i Wierzbicy
(200 złp), najwyższe zaś nauczyciele w Staszowie (1.200 złp) i Wozdole (1.100
złp). Średnia pensja nauczycieli w porównaniu z rokiem 1820 była wyższa i wynosiła 672,17 złp rocznie.
Jaki był stosunek biskupa Burzyńskiego do szkolnictwa elementarnego? Jak
przedstawiała się jego działalność na polu oświaty? Biskup był przede wszystkim
łał do siebie księży Tarapacińskiego, Słowikowskiego, Świętochowskiego i tak ich jak mi
mówił kamerdyner Jakubowski zwymyślał, że potruchleli i ani słowa odpowiedzieć nie
mogli i zaraz na drugi rok ks. Słowikowski regularnie na religię przychodził. Fragment
pamiętnika nauczyciela szkoły rządowej w Sandomierzu. Zob. J. W i ś n i e w s k i , Adam
Prosper Burzyński…, s. 65.
492
ADS posiada dane dla 22 szkół rządowych z roku 1820 i dla 25 szkół z roku 1830.
493
C. S t r z e s z e w s k i , Kryzys rolniczy na ziemiach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego 1807-1830, Lublin 1934, s. 101.
494
Nie zanotowano przypadku, by pleban zabronił użytkowania pomieszczenia parafialnego przez dzieci wiejskie i nauczycieli.
495
W miasteczku Przysucha nauczyciel miał dodaną morgę gruntu ze dworu. W miejscowości Chlewiska przez pewien czas szkołę utrzymywali wspólnie dziedzic i pleban.
Wkrótce jednak dziedzic wycofał się z finansowania szkoły i ta upadła. Nauczyciela szkoły
w Klimontowie utrzymywali Ledóchowscy.
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gorliwym duszpasterzem, który doceniał również wartość edukacji narodowej496.
Jednak poważne trudności organizacyjno-duszpasterskie w nowej diecezji, obowiązki senatorskie oraz wiek (obejmując biskupstwo miał ukończonych 65 lat) nie
pozwoliły mu na osobiste zajęcie się szkolnictwem497. Zachęcał do tego podległy
mu kler diecezjalny. Polecał opiekę nad szkołami elementarnymi, żądał dokładnych sprawozdań dotyczących szkół parafialnych oraz zlecał plebanom, ze względu na ubóstwo włościan, przynajmniej częściowe finansowanie szkół. Proponował,
by pleban wraz z dworem utrzymywali nauczyciela. Plebani, bardziej jeszcze niźli
rodzice, mieli się w tej dziedzinie kierować miłosierdziem498. Takie stawianie
sprawy tylko w części pomagało w rozwiązaniu problemu. Stosunkowo duża liczba
szkół parafialnych w 1821 r. utrzymywanych przeważnie przez duchowieństwo
świadczy o tym, że prośby Burzyńskiego nie pozostawały bez echa. Zbyt małe
zaangażowanie się w sprawy szkolnictwa elementarnego miało jeszcze inne podłoże. Wydaje się, że ogólna niechęć episkopatu, a później jego wrogi stosunek do
ministra Stanisława Kostki Potockiego, musiały udzielić się i biskupowi499. Kontrolę nad całym szkolnictwem w Królestwie obejmowało państwo, odsuwając od
niego kler. Duchowieństwo czuło się pokrzywdzone, więc patrzyło nieufnie na
antyklerykalne stanowisko rządu, pod którego kierownictwo przechodziło całe
szkolnictwo. Poza tym ludzie na wsi przymierali głodem, bowiem kraj był wyniszczony, obciążony długami i antycypacjami podatków. W 1820 r. zagrażało mu
bankructwo. W krytycznej sytuacji na ministra skarbu powołano Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, który za cenę drakońskich podatków uratował autonomię Królestwa, przy czym podatki uderzyły w najuboższą ludność. Biskup Burzyński nie
mógł zobowiązać proboszczów do finansowania szkolnictwa elementarnego,
zwłaszcza że na terenie diecezji było wiele innych ważkich spraw do załatwienia.
Duża część parafii nie miała środków na przeprowadzenie koniecznych remontów
kościołów i zabudowań plebańskich500. Brakowało sprzętów i szat liturgicznych501.
496

Zachował się przekaz o wizycie biskupa w szkołach wąchockich: Biskup ex reformata Prosper Burzyński na wizytę do szkół naszych zawitał… Tak nas zajechał, żeśmy się go
wcale nie spodziewali. Ledwie na pół godziny przed przybyciem rektor się dowiedział, że
biskup wprzód do szkoły niż do kościoła przybędzie… a potem biskup zasiadł za stołem na
wielkim krześle i przystąpił do egzaminowania uczniów, co trwało kilka godzin. Zob.
J. W i ś n i e w s k i , Adam Prosper Burzyński…, s. 66
497
ADS Teka Hołowczyc – Burzyński, cz. 1, n. 42, List A. Burzyńskiego do F. Szałapskiego, organizatora szkół okręgu sandomierskiego z 15 I 1820 (brulion).
498
ADS Akta dziekańskie dekanatu szydłowieckiego, n. 89, Kurenda Burzyńskiego do
dziekanów diecezji sandomierskiej z dnia 22 III 1820 r. (kopia).
499
S. Potocki cenił biskupa Burzyńskiego, o którym pisał: Wszak, co dotąd było u nas
bez przykładu, zasiadł świeżo w senacie polskim szanowny zakonnik, co się bynajmniej
o ten zaszczyt nie starał. To go na tę godność wyniosło, że po oddalonych świata krainach
z niebezpieczeństwem zdrowia i życia leczył tych, których zbawiał […]. Zob. S. P o t o c k i ,
dz. cyt., s. 120.
500
Na podstawie akt wizytacyjnych dekanatów diecezji sandomierskiej z 1823 r. obliczono, że w całej diecezji było aż 57 kościołów i 42 plebanie, które wymagały pilnych
remontów, a więc i funduszy na ten cel. ADS, Akta dziekańskie z 1823 r.
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Z powodu braku funduszów kasa wojewódzka nie wypłacała regularnie kompetencji lub też, gdy chodziło o mniejsze parafie, nie wypłacała ich w ogóle502. Trzeba
więc było zaradzić złu we własnym zakresie, nie oglądając się na należne dotacje.
W tej sytuacji biskup Burzyński nakazał wszystkim plebanom, by w każdą niedzielę i święto urządzali w kościołach wszystkich parafii nauki katechizmowe i moralne. Miały one trwać przez godzinę, aby ukształcić lud moralnie i oświecić go
w czystych prawidłach religii503. Po nauce lub przed nią miała być msza św. z kazaniem504. Równocześnie kilkakrotnie zachęcał plebanów do kupowania użytecznych książek i czytania ich dla pożytku własnego lub nauczania ludu505.
Biskup Burzyński, sam pochodzący z biednej szlachty zagonowej, z mozołem
i uparcie zdobywający wiedzę, doceniał wagę istnienia placówki oświatowej
w każdej parafii. Chciał utrzymać funkcjonujące i zakładać nowe, mimo że całe
szkolnictwo przeszło w ręce państwa stając się jego agendą. Niesprzyjające warunki i okoliczności nie pozwoliły mu jednak zająć w tej sprawie zdecydowanego
stanowiska. Z konieczności wybrał inny sposób edukowania tak młodszych jak
i starszych – nauki w kościołach w każdą niedzielę i święto, które z jego nakazu
duchowni prowadzili w każdej parafii.
Gdy Komisja Edukacji Narodowej nauczyła myśleć o szkolnictwie jako państwowej agendzie i gdy ugruntowała zręby szkolnej administracji, warunki polityczne i gospodarcze w Królestwie Kongresowym tylko w niewielkiej mierze pozwalały na kontynuację dawniejszych doświadczeń. Zmuszały zaś do tego, by organizować oświatę samorzutnie i dzięki inicjatywie społecznej, z potrzeb manifestujących się poza oficjalnym systemem władzy i szkolnictwa506.
501

19 kościołów potrzebowało siedmiu monstrancji, 22 kielichów, 11 puszek, 11 paten
(…). ADS, Teka Hołowczyc – Burzyński, cz. 1, n. 103, List A. Burzyńskiego do S. Hołowczyca 30 VI 1822 r.; Wykaz kościołów w diecezji sandomierskiej utensili kościelnych
potrzebujących (kopia). Wykaz ubogich kościołów w diecezji sandomierskiej aparatów
kościelnych potrzebujących (kopia), według którego 34 kościoły potrzebowały 165 sztuk
szat liturgicznych i bielizny kościelnej. ADS Teka Hołowczyc – Burzyński, cz. 1, n. 29,
List A. Burzyńskiego do Deputacji SZID z 22 II 1820.
502
Tamże, n. 384, Rejestr ręką J.E. X. biskupa spisany z 1829 r., tyczący się zaległości
funduszów rządowych za lata 1820-1828 (brulion).
503
Kurenda Burzyńskiego do wszystkich dziekanów diecezji sandomierskiej z 13 I
1828 r. W niektórych sformułowaniach kurenda przypomina pierwsze strony Regulamentu
szkół wiejskich i miejskich z 16 X 1828 r. Być może, że Burzyński pisząc wspomnianą
kurendę miał pod ręką tekst Regulamentu. Kurenda zawiera wiele ciepłych zdań pod adresem przeciążonego pracą pańszczyźnianego chłopa. Ukazuje wielka troskę biskupa o materialny byt włościan. Kładzie duchowieństwu na serce sprawę ubogich, niedołężnych i starców. ADS, Akta dziekańskie dekanatu staszowskiego 1817-1832, n. 93.
504
Biskup Burzyński zalecał duchowieństwu ułożone przez siebie Materie do kazań.
Były to szkice kazań, bardzo proste i praktyczne. ADS, Teka Hołowczyc – Burzyński,
cz. 1, n. 428.
505
ADS, Akta dziekańskie dekanatu staszowskiego 1817-1832, n. 845, 864, 973.
506
B. S u c h o d o l s k i , Komisja Edukacji Narodowej na tle roli oświaty w dziejach
rozwoju Polski, Warszawa 1973, s. 211.
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Szkoły średnie
Statystyka wykazuje, że w diecezji sandomierskiej większość szkół wydziałowych i podwydziałowych w interesującym nas okresie prowadziły zakony. Szkolnictwo średnie było zdominowane przez pijarów, ale zajmowali się nim również
benedyktyni, cystersi, bernardyni i reformaci. Do połowy 1819 r. w całym Królestwie Polskim było 11 szkół wojewódzkich, 13 wydziałowych i 12 podwydziałowych507.
W województwie sandomierskim, którego granice, jak już wspomniano, pokrywały się z granicami diecezji, była w tym czasie jedna szkoła wojewódzka
w Radomiu, dwie szkoły wydziałowe – w Sandomierzu i Wąchocku oraz pięć
szkół podwydziałowych: w Sulejowie, Koprzywnicy, Sieciechowie, Słupi Nowej
i Opatowie. Szkołę wydziałową w Radomiu utrzymywali pijarzy, wydziałową
w Wąchocku cystersi, podwydziałową w Sulejowie i Koprzywnicy również
cystersi, w Sieciechowie i Słupi benedyktyni, zaś w Opatowie – bernardyni.
W latach 1820-1821 szkoła podwydziałowa w Wąchocku miała 145 uczniów
i siedmiu nauczycieli508. Klasztor wąchocki płacił rocznie na nauczycieli i utrzymanie placówki 10.475 złp.509 Rektorem był tam człowiek świecki. W 1819 r.
skarżył się on Samuelowi B. Lindemu, że brak dobrze przygotowanych nauczycieli
do niektórych przedmiotów, m.in. do religii510. S. Linde spodziewał się, że szkoła
podzieli los skasowanego klasztoru. Utrzymywała się jednak dalej; całkiem możliwe, że jej ocalenie łączyło się z faktem jej świeckiego kierownictwa.
Niemal wszystkie szkoły średnie w województwie sandomierskim związane ze
zniesionymi w 1819 r. klasztorami zostały zdegradowane. Trudno ocenić, w jakim
stopniu wpłynęła na to sama kasata, a w jakiej mierze inne czynniki. Kasata zakonów zbiegła się bowiem z reformą szkolnictwa. W raporcie czynności 1819 r. Komisja Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego informowała, że szkoły podwydziałowe nie odpowiadają dokładnie ich przeznaczeniu, więc niektóre spośród
nich postanowiła podnieść do stopnia wydziałowych, a inne utrzymywane przez
zakonników, zniżyć do stopnia wyższych elementarnych za jakie już teraz po części
są uważane. Dwa lata później, w 1821 r. przy składaniu raportu z czynności, Komisja podała powody degradacji szkół zakonnych. Napisano wtedy: Z powodu
supresyi niektórych zgromadzeń zakonnych, kilka szkół przez nich utrzymywanych
i uczonych w stopniu podwydziałowym… na niższe elementarne zniżone zostały511.
507

AGAD, Rada Stanu Królestwa Polskiego, sygn. 99; List KWRiOP do Namiestnika
z 31 V 1817 – raport z czynności roku 1816; tamże, Wykazy szkół jako załączniki do raportów KWRiOP z lat 1817 i 1819.
508
Tamże, Porównanie liczby uczniów i nauczycieli z lat 1820 i 1821 jako załączniki
do raportu KWRiOP z 1821.
509
ADS, Akta zakonne. Cystersi – Wąchock 1802-1845, spis dochodów i rozchodów
z 1817 r., n. 59.
510
M. Ł o d y ń s k i , Materiały do dziejów państwowej polityki bibliotecznej w Księstwie
Warszawskim i Królestwie Polskim 1807-1831, Wrocław 1958, s. 54.
511
AGAD, Rada Stanu Królestwa Polskiego, sygn. 99, List KWRiOP do Namiestnika
z 23 V 1820 – raport z czynności za rok 1819; AGAD, Rada Stanu Królestwa Polskiego,
sygn. 99, List KWRiOP do Namiestnika z 30 VI 1820 – raport z czynności za rok 1821.
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Widocznie brakowało zarówno pieniędzy jak i nauczycieli512. W wykazach szkół
podwydziałowych z 1819 r. brak już Słupi Nowej i Sulejowa513. W szkole benedyktynów świętokrzyskich w Słupi Nowej uczyli ojcowie W. Molętowski
i H. Jopkiewicz. W 1819 r. szkoła została zdegradowana do stopnia wyższej elementarnej514. Szkoła sulejowska upadła zupełnie. Jej prorektorem podczas kasaty
był cysters o. P. Gorajski, który po kasacie klasztoru przeniósł się do województwa
kaliskiego. Wykazy zakonników nie mówią, czy w szkole oprócz rektora pracowali
jeszcze inni zakonnicy515. Możliwe, że rektorem był sam przeor. Spisy sporządzane
podczas zajmowania klasztorów wymieniają przeważnie jedną funkcje zakonnika,
i to raczej spełnianą w klasztorze, dlatego brak stanowiska szkolnego przy nazwisku nie daje pewności, że dany zakonnik nie pracował w szkole.
Z raportu Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z czynności
w 1820 r. i załączonego doń wykazu szkół dowiadujemy się, że prowadzone przez
zakonników szkoły podwydziałowe w Koprzywnicy i Sieciechowie zostały
zdegradowane do poziomu elementarnych516. Wykaz podaje liczbę nauczycieli
i uczniów w Koprzywnicy, ale nie przytacza już danych dla Sieciechowa, bowiem
szkoła przy klasztorze sieciechowskim już wówczas nie istniała. Prawdopodobnie
do supresji obsługiwana była jedynie przez benedyktynów. Spis zakonników tego
klasztoru dokonany podczas okupacji 30 czerwca 1819 r. nazywa profesorami
szkół o. B. Lipowskiego i czterech braci: A. Staszowskiego, L. Brekowskiego,
I. Sienickiego i P. Orłowskiego. Przy nazwisku o. A. Kowalskiego figuruje tytuł:
wicedyrektor szkół517. Wiadomo też, że funkcję rektora pełnił przeor o. H. Kurosz.
Szkołę podwydziałową w Koprzywnicy również utrzymywali miejscowi zakonnicy
– cystersi i przynajmniej w części ją prowadzili. Jej rektorem był przeor klasztoru
o. Wiesiołowski518. Jako nauczyciele pracowali w szkole prawdopodobnie jeszcze
dwaj cystersi: o. M. Kuczępa i o. E. Walęcki pochodzący z Sulejowa519.
512
W raporcie z czynności KWRiOP w 1820 r. pisano o szkołach podwydziałowych:
Dwie zaś jako to w Miechowie i Sieciechowie do dalszego czasu za wyższe elementarne
uważane być muszą, dopóki przy następnym urządzeniu funduszów supresyjnych nie będzie
obmyślony stały fundusz na ich utrzymanie i dopóki wedle miejscowej potrzeby stałymi
nauczycielami nie będą opatrzone. AGAD, Rada Stanu Królestwa Polskiego, sygn. 99.
513
Porównanie liczby uczniów i nauczycieli przygotowano jako załącznik do raportu
KWRiOP z roku 1819. AGAD, Rada Stanu Królestwa Polskiego, sygn. 99.
514
Tabela szkół i instytutów publicznych przy końcu roku 1819, jako załącznik do raportu KWRiOP z roku 1819. AGAD, Rada Stanu Królestwa Polskiego, sygn. 99.
515
PAR, ZDP, sygn. 1390; Lista cystersów klasztoru sulejowskiego z 28 VI 1819,
k. 10-11; Tamże, Lista cystersów sulejowskich z 12 VIII 1820, k. 195-198.
516
AGAD, Rada Stanu Królestwa Polskiego, sygn. 99, Porównanie liczby uczniów
i nauczycieli jako załącznik do raportu KWRiOP z 1819; Tamże, Porównanie liczby
uczniów i nauczycieli z lat 1819 i 1820 jako załącznik do raportu KWRiOP z 1820.
517
PAR, ZDP, sygn. 1225, k. 39-40. Liczba profesorów nie zgadza się z tą, jaka podano
w wykazie KWRiOP z 1819.
518
ADS, Akta parafialne, Koprzywnica 1802-1844, n. 112, List S. Hołowczyca do ks.
Lisikiewicza z 8 XI 1819.
519
ADS, Akta parafialne, Koprzywnica 1802-1844, Wykaz cystersów w Koprzywnicy
w miejscu obecnym z 1 VIII 1820; PAR, ZDP, sygn. 1390, k.1, Lista cystersów klasztoru
sulejowskiego z 28 VI 1819.
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Z zestawienia liczby uczniów w szkole w Koprzywnicy wynika, że w roku 1820
było ich mniej niż w latach poprzednich. Bezsprzecznie wpłynęła na to kasata.
Kiedy przy wykazie szkół dołączonym do raportu z czynności roku 1821 Komisja
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nie podała liczby nauczycieli
i uczniów koprzywnickiej szkoły, tylko umieściła notatkę: Z powodu supresyi
zgromadzenia na elementarną zamieniona520, było to niezgodne z rzeczywistością,
bowiem od 1821 do 1826 r. włącznie budynek szkolny w Koprzywnicy stał pusty.
Stwierdził to dziekan koprzywnicki ks. Jastrzębski i komisarz generalny dóbr supremowanych J. Kuczewski podczas rewizji zabudowań klasztornych 23 maja
1821 r. Wówczas to zaproponowano przystosowanie budynku szkolnego na mieszkania dla duchowieństwa parafialnego521. Biskup Burzyński skłaniał się raczej do
otwarcia tam szkoły parafialnej oraz szpitala i jego projekt zaaprobowała Komisja
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W 1827 r. była tam faktycznie
szkoła parafialna, a wszystkie zajęcia odbywały się w jednym pomieszczeniu522.
Szkoła wojewódzka w Radomiu oraz wydziałowe w Wąchocku i Sandomierzu
utrzymały się; wszystkie trzy prezentowały wówczas wyższy poziom nauczania
i miały większą liczbę uczniów. Natomiast szkoła podwydziałowa w Opatowie
w 1821 r. znacznie podupadła i została zdegradowana do poziomu szkoły elementarnej.
W przebadanych źródłach i opracowaniach nie ma żadnej wzmianki o stosunku
biskupa Burzyńskiego do szkół średnich na terenie jego diecezji. Milczenie w tej
materii może wskazywać na to, że zaaprobował on przejęcie szkolnictwa średniego
przez władze państwowe.
Probostwa szpitalne i szpitale parafialne
W średniowieczu szeroko rozumianą dobroczynnością zajmowały się przede
wszystkim zakony. Do Polski sprowadzono nawet specjalne kongregacje zakonne,
jak kanonicy Ducha Świętego czy też krzyżowcy z czerwoną gwiazdą, których
głównym celem była opieka nad ubogimi w szpitalach. Zakonnicy zajmowali się
wyłącznie chorymi ubogimi523. Szpitale te powstawały tylko w dużych miastach,
natomiast instytucja tzw. szpitali czyli przytułków w parafiach wiejskich i małych
miasteczkach w średniowiecznej Polsce nie była znana. Stosunki polskie odbiegały
pod tym względem od zachodnioeuropejskich, gdzie w pierwszej połowie XIV w.
prawie w każdej parafii, a we Francji nawet w każdej wsi, znajdował się przytu520

AGAD, Rada Stanu Królestwa Polskiego, sygn. 99, Raport z czynności roku 1821.
ADS, Akta parafialne, Koprzywnica 1802-1844, List ks. Jastrzębskiego do Konsystorza Sandomierskiego z 25 V 1821; Tamże, List J. Kuczewskiego do Deputacji SZID
z 26 V 1821 r. (kopia). Wcześniej ks. Jastrzębski pisał do konsystorza: Gmach poszkolny
stoi pustkami. Tamże, List ks. Jastrzębskiego do Konsystorza Sandomierskiego z 15 III
1821.
522
ADS, Akta parafii Koprzywnica 1802-1844, n. 98, List A. Burzyńskiego do
KWRiOP z 27 VIII 1821, Tamże, brulion KWRiOP do Burzyńskiego z 13 IX 1821.
523
Z. G ó r a l s k i , Opieka społeczna i szpitalnictwo w dawnej Polsce, na przykładzie
Lubelszczyzny, „Zeszyty Historyczne Uniwersytetu Warszawskiego” 1963, t. 3, s. 88-89;
S. Litak, dz. cyt., s. 420-425.
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łek524. Polska przejęła je niejako w gotowej formie na początku XVI w. W niedługim czasie, na mocy zaleceń soboru trydenckiego, posiadała je niemal każda parafia525. Były one pod wyłączną opieką duchowieństwa i pozostawały bez jakiejkolwiek kontroli państwa.
Kościół w Polsce miał więc monopol w zakresie kierowania akcją charytatywną. Jedynie w większych miastach i niektórych miasteczkach dzielił się władzą nad
szpitalami z tzw. prepozyturami i z radą miejską. Polska przejęła instytucję szpitali
z Zachodu w okresie, kiedy reformacja zaczęła tworzyć tam nową organizację charytatywną, opartą na stabilnych funduszach społecznych. Opiekę nad ubogimi zaczęło przejmować państwo, konfiskując przedtem dobra kościelne. Polska przejęła
zachodnioeuropejskie wzory instytucji charytatywnych akurat wtedy, gdy przestały
one być instytucjami czysto kościelnymi i nie dorównywały liczbą podobnym,
istniejącym w średniowieczu. Ogromny wpływ na szybki rozwój sieci szpitali
w Polsce miał sobór trydencki, podczas którego aż czterokrotnie wracano do kwestii szpitali (sesje: VI, XIV, XXII, XXV), a także polska rzeczywistość politycznospołeczno-gospodarcza526.
Pomijając przytułki prowadzone przez zakony i bractwa oraz szpitale istniejące
przy klasztorach, szpitale można podzielić na dwie zasadnicze grupy: prepozytury
i szpitale parafialne. Prepozytury czyli probostwa szpitalne były samoistnymi
organizmami administracyjno-gospodarczymi. Posiadały osobny kościół z proboszczem, odrębne uposażenie i były bezpośrednio zależne od biskupa. Szpitale
parafialne były agendą parafii zarządzaną przez proboszcza; częstokroć nie miały
one własnego uposażenia lecz utrzymywał je proboszcz lub cała parafia527. Te
ostatnie występowały przede wszystkim na wsi lub w mniejszych miasteczkach,
choć zdarzało się, że nawet w niedużych miastach istniały równocześnie obydwa
rodzaje szpitali (Bodzentyn, Głogów, Jasło, Łuków, Pszczyna, Wieliczka, Zwoleń)528.
Jak wspomniano, u źródeł powstawania szpitali w Polsce leżało konkretne zapotrzebowanie społeczne. Wzrastało ono wraz z rosnącą liczbą ubogich, co było
wynikiem ogólnej sytuacji gospodarczo-społecznej kraju. Szczególnie wielkie skupiska ubogich, zarówno zdolnych jak i niezdolnych do pracy, występowały w miastach. Po wojnach kozackich, moskiewskich i szwedzkich w XVII i XVIII w.,
w okresie pauperyzacji społeczeństwa w wyniku ostrych kryzysów gospodarczych
istniały w Polsce szczególnie sprzyjające warunki do pojawiania się coraz większej
rzeszy żebraków. Kwestia żebraków i wszelkiego rodzaju włóczęgów była
i w dawnej Polsce problemem społecznym. Skrajnie ubodzy ratowali się żebraniem, kradzieżą i innymi niezgodnymi z prawem zachowaniami, byle tylko utrzymać się przy życiu. Zresztą zawód żebraka bywał całkiem intratny. Decydowały
o tym pańskie jałmużny, datki w pieniądzach i naturze, które z łatwością dorównywały dziennemu zarobkowi najemnego robotnika, a jeżeli zdarzały się specjalne
524

S. L i t a k , dz. cyt, s. 420.
Z . G ó r a l s k i , art. cyt., s. 86; S. L i t a k , dz. cyt., s. 420.
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S. L i t a k , dz. cyt, s. 420-428.
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Z. G ó r a l s k i , art. cyt., s. 86.
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S. L i t a k , dz. cyt., s. 423.
525

ADAM PROSPER BURZYŃSKI OFM

101

okazje, to je przewyższały. Zawodowi żebracy byli jednakowoż wśród ubogich
arystokracją. Pozostawała cała rzesza ludzi zubożałych, zdeklasowanych, chorych,
starców bez środków do życia czy kalekich, którzy nie potrafili sobie poradzić,
często nie chcieli lub wstydzili się żebrać. W XVIII w. żebractwo stało się w Rzeczypospolitej plagą, którą ze szczególną wyrazistością dostrzegali przebywający
w Polsce cudzoziemcy529.
Od XVI w. datował się stały wzrost liczby obu rodzajów szpitali, a do końca
XVII w. ten wzrost był gwałtowny. Szczytowy poziom osiągnął u schyłku XVII w.
Później liczba budowanych szpitali sukcesywnie malała, aż w połowie XVIII w.
zupełnie zanikła. Od tego czasu powstawanie nowych placówek należało już do
wyjątków530. Najwięcej parafii ze szpitalem (ponad 70% ogólnej liczby parafii)
występowało na północny-wschód od Krakowa, na terenach województwa sandomierskiego i lubelskiego531. W połowie XVIII w. na obszarze późniejszej diecezji
sandomierskiej było 71-100% parafii ze szpitalami, z czego 61% miało szpitale,
w których przeciętnie mieszkało po sześciu podopiecznych. W pozostałych przebywało od jednego do pięciu pensjonariuszy532. Uposażenie szpitali było bardzo
zróżnicowane. Składało się ono z ziemi uprawnej (często ogrody), odsetek od sum
zabezpieczonych na różnych dobrach lub na kahałach, dziesięcin, tzw. krów czynszowych oraz żywności i odzieży dostarczanych bądź przez właścicieli dóbr, bądź
przez plebanów. Na ogół jednak uposażenie było niewystarczające, dlatego ubodzy
w wielu przypadkach zmuszeni byli do żebrania, szczególnie u bram kościołów533.
W zamian za pobyt w szpitalu ubodzy byli zobowiązani do słuchania katechez
w kościele oraz określonych modlitw i praktyk religijnych zadekretowanych
w aktach synodalnych534.
Od połowy XVIII w. coraz wyraźniej występował w Polsce kryzys idei dobroczynności chrześcijańskiej, czego dowodem wydawał się być upadek prowadzonych przez Kościół instytucji charytatywnych. Fundusze szpitalne zamiast dzięki
stałym zapisom wzrastać – malały. Należne szpitalom dziesięciny czy ordynaria
niemal do nich nie dochodziły. Gospodarka majątkami szpitalnymi nie była należyta, a budynki niepoddawane reperacjom groziły zawaleniem lub były zrujnowane.
Już w 1792 r. na 198 parafii rzymskokatolickich województwa sandomierskiego
przypadało 108 parafialnych budynków szpitalnych. Sześciu spośród nich groziło
zawalenie, zatem pozostawały niezamieszkałe (Przysucha, Zakrzów, Jedlińsk,
Chotcza, Mydłów, Ożarów), natomiast osiem domów szpitalnych w parafiach:
529

Cudzoziemcy w Polsce, relacje i opinie. Wybrał i opracował J. Gintel, t. 2, Kraków
1971, s. 76-81; Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, opr. W. Zawadzki, t. 1-2,
Warszawa 1963, zob. hasło Żebractwo w indeksie rzeczowym.
530
Można to stwierdzić odczytując daty powstania szpitali parafialnych i prepozytur
w diecezji krakowskiej na podstawie tzw. Tabel Załuskiego. ADK, sygn. 9, por. S. L i t a k ,
dz. cyt., s. 424-425.
531
S. L i t a k , dz. cyt., s. 429.
532
Kościół w Polsce wieki XVI-XVIII, dodatek, mapa n. 10, Szpitale parafialne diecezji
krakowskiej około polowy XVIII wieku.
533
W Tabelach Załuskiego często mówi się o żebraninie pensjonariuszy szpitali (szczególnie parafialnych) jako jedynym środku ich utrzymania. ADK, sygn. 9.
534
Z. G ó r a l s k i , art. cyt., s. 99; S. L i t a k , dz. cyt., s. 427.
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Malice, Bogoria, Zemborzyn, Grocholice, Ruszków, Kunice, Gowarczów, Łoniów
mimo że nadawały się do zamieszkania, stało pustych. W budowie znajdowały się
dwa szpitale w Magnuszewie i Skrzyńsku, a w jednej parafii (Smardzewice) szpital
korzystał z użyczonego budynku. W sześciu parafiach budynki szpitalne były również organistówkami (Mnin, Bedlno, Kleczanów, Ostrowiec Świętokrzyski, Drzewica, Dębno). Stan większości obiektów był zły. W okresie rządów biskupa Burzyńskiego: Szpital dla ubogich w Wąchocku (…) długości 4 sążni, szerokości sążni
3, z drzewa rżniętego wystawiony, gontami pokryty. Do sieni drzwi na biegunach,
z desek z wrzeciondzem żelaznym, dalej z sieni drzwi do izby mieszkalnej, w której
okno jedno średniej wielkości z kilkunastu szyb złożone, piec, kominek, komin wielki nad dachem wywiedziony, z kamienia białego wymurowywany. Z izby są drzwi
na biegunach do komory, w której nie ma żadnego okna. Dach przegniły, ściany
wyrudziałe. Dom pomieniony jest zupełnie zdezelowany i nawet reperowany być
nie może535. W parafii Sławno jest duży szpital mający cztery izby i dwie komory…
szyb w oknach nie ma… słoma na dachu przegniła536. W parafii Skotniki po ostatnich wojnach budynek szpitalny wielce zdezelowanym się ostał537. W parafii Mirzec
szpital w najgorszym znajduje się stanie538. W parafii Nieznamierowice dla wielkiego ubóstwa plebana tudzież mieszkańców, szpital ledwo egzystuje539.
Zapisy w aktach wizytacyjnych dowodzą, że więcej niż 50% budynków szpitalnych było w złym stanie technicznym i prawie nie nadawało się do zamieszkania.
Świadczyć o tym może fakt, że wizytatorzy ocenili pozytywnie stan obiektów szpitalnych jedynie w parafiach: Drzewica, Wrzeszów i Bałtów540. Tam, gdzie domy
szpitalne nadawały się do zamieszkania bez konieczności przeprowadzenia remontów, wizytatorzy jedynie rejestrowali w aktach fakt ich istnienia, nie dodając żadnych uwag. Około 40% placówek w całej diecezji nie uzyskało żadnej oceny wizytatorów. Były to domy, których wiek można oszacować na 50-100 lat. Pozostałe
60% znajdowało się w stanie śmierci technicznej.
Spośród owych 90 parafii diecezji sandomierskiej nieposiadających w 1820 r.
szpitali, większość miała je w przeszłości. Wskazują na to adnotacje w aktach wizytacyjnych: budynek szpitalny spłonął (Wójcin, Janików, Tarłów, Krynki) czy też
został rozebrany przez dwór (Lipsko). Są także inne uwagi: ubodzy mieszkają
obecnie na plebanii (Tarłów, Skaryszew, Wysoka, Cerekiew, Zakrzów, Sucha,
Policzna, Oleksów, Solec, Magnuszew, Czermno, Lipa, Żarnów, Smogorzów, Odrowąż, Mniów).
535

ADS, Akta zakonne. Cystersi – Wąchock 1802-1845, n. 87, Inwentarz urzędowy kościoła i parafii Wąchock w 1822 r. sporządzony.
536
ADS, Akta wizytacyjne dekanatu opoczyńskiego, n. 67.
537
ADS, Akta wizytacyjne dekanatu iłżeckiego, n. 56.
538
ADS, Akta wizytacyjne dekanatu koprzywnickiego, n. 41.
539
ADS, Akta wizytacyjne dekanatu skrzyńskiego, n. 47.
540
O budynku szpitalnym w Drzewicy wizytator napisał: Budynek jest w bardzo dobrym
stanie. ADS, Akta wizytacyjne dekanatu opoczyńskiego, n. 64. O budynku szpitalnym
w parafii Wrzeszów napisał: Budynek szpitalny murowany. ADS, Akta wizytacyjne dekanatu radomskiego, n. 54. O budynku szpitalnym w parafii Bałtów wizytator napisał: Jest
nowy. ADS, Akta wizytacyjne dekanatu soleckiego, n. 78.
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W 1819 r. stałymi podopiecznymi z pełnym utrzymaniem w 42 domach szpitalnych było 200-220 ubogich (Studzianna, Połaniec, Trójca, Bałtów, Żeleźnica,
Ćmielów, Opatów, Bodzentyn, Wzdół, Osiek, Raków, Łagów, Kunów, Momina,
Rogów, Zwoleń, Jankowice, Wrzeszów, Chlewiska, Szydłowiec, Sulejów, Radom,
Sandomierz, Samborzec, Skórkowice, Czermno, Skrzyńsko, Gielniów, Drzewica,
Sławno, Opoczno, Przedbórz, Dębno, Wysoka, Skaryszew, Słupia Nowa, Piekoszów, Mniów, Mnin, Smardzewice). Okazjonalnych pensjonariuszy z pełnym
utrzymaniem było 20-30 w czterech szpitalach (Staszów, Klimontów, Świętomierz,
Końskie)541. W pozostałych 62 szpitalach ubodzy utrzymywali się wyłącznie
z jałmużny542.
W 1820 r. na terenie diecezji funkcjonowało 87 szpitali parafialnych (21 mniej
niż rok wcześniej), a dwa były w trakcie budowy (Kunice i Magnuszew). W okresie 11 lat (1819-1830) ubyło łącznie 30 szpitali: Ćmińsko, Sołek, Gielniów (w ruinie), Gowarczów, Końskie (zawalił się), Skórkowice (spłonął), Kleczanów,
Koprzywnica (spłonął), Radom, Krzyżanowice, Wąchock, Jedlińsk (rozebrany),
Kazanów, Sieciechów, Chotcza (zawalił się), Pawłowice, Ciepielów (zawalił się),
Szewna, Osiek, Czyżów, Przybysławice, Grocholice, Żeleźnica, Gierczyce,
Zemborzyn, Włostów, Mychów (rozebrany), Wolanów (w ruinie), Skrzyńsko
(rozebrany) i Radzanów. W tym samym okresie przybyło dziewięć szpitali w następujących parafiach: Nieznamierowice, Lipa, Wysoka, Jastrząb, Cerekiew, Chybice, Ożarów, Wojciechowice i Wysokie Koło. Niezamieszkałe przez ubogich były
cztery budynki (Malice, Ptkanów, Wojciechowice, Lasocin). Ubodzy mieszkali
wspólnie z miejscowymi organistami w czterech parafiach (Bedlno, Drzewica,
Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz – parafia Św. Pawła).
W 1830 r. pełne i stałe utrzymanie w 42 szpitalach miało 290-300 ubogich
(około 80 więcej niż w roku 1819), a okazjonalnie siedmiu ubogich w szpitalu
w Sławnie. W pozostałych 44 szpitalach ubodzy utrzymywali się z jałmużny543.
W roku 1830 na jeden szpital w diecezji przypadały 3,5 osoby, podczas gdy
w 1819 r. tylko dwie osoby. Stan budynków szpitalnych uległ pewnej poprawie,
ale ich liczba zmniejszyła się o 30544. Nowo powstałe w latach 1819-1830 były
541

Proboszczowie utrzymywali ubogich mieszkających na plebaniach w Nieznamierowicach, Odrowążu, Lipie i Zakrzowie. Zamieszkałych w 13 plebaniach (Tarłów, Janików,
Skaryszew, Wysoka, Cerekiew, Sucha, Policzna, Oleksów, Solec, Magnuszew, Czermno,
Żarnów, Mniów) w części utrzymywali proboszczowie, a w części dwór. W trzech parafiach (Trójca, Bałtów i Piekoszów) zarówno szpitale jak i ubogich utrzymywali tylko proboszczowie. W parafii Klwów dwór utrzymywał 12 ubogich, a w parafii Oleksów dwór
wraz z proboszczem utrzymywali sześcioro ubogich. Zob. ADS, Akta wizytacyjne z 1819 r.
542
Obliczono na podstawie akt wizytacyjnych 17 dekanatów, które w 1819 r. obejmowały 198 parafii diecezji sandomierskiej.
543
Szpitale w Klimontowie i Sołku, w których mieszkało 15-20 ubogich, utrzymywały
dwory. Szpital we Wzdole posiadał stały fundusz. Szpitale w Studziannie, Trójcy, Chybicach, Pawłowie, Białaczowie i Piekoszowie utrzymywali plebani. Zob. ADS, Akta wizytacyjne z 1830 r.
544
O czterech parafiach można z pewnością powiedzieć, że przeprowadzono tam konieczne remonty budynków szpitalnych. Były to: Wsola, Jedlnia, Magnuszew i Ćmielów.
Zob. ADS, Akta wizytacyjne.
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lepiej dostosowane do potrzeb, lepiej wykorzystywane i sprawniej administrowane.
W otwartym w 1829 r. szpitalu w Wysokim Kole mieszkało już w tymże roku 13
osób w pełni utrzymywanych przez szpital: były żołnierz Jakub Pokrzywa wraz
z żoną, były wyrobnik Wawrzyniec Żółtek wraz z żoną, były gospodarz Tomasz
Gajewski wraz z żoną, były sługa Wawrzyniec Ćwikła wraz z żoną, Jadwiga Gaworkowa, Jadwiga Śmigas, niewidoma Marianna Śliwionka, Zofia Śliwionka
i dawna żebraczka Marianna Starzębina545.
Zasługą biskupa Burzyńskiego było również powstrzymanie procesu przekazywania przez plebanów budynków szpitalnych dzierżawcom dóbr szpitalnych. Proboszczowie zajmowali się w tych przypadkach jedynie duszpasterstwem pensjonariuszy. Przekazywanie budynków szpitalnych dzierżawcom powodowało ich szybkie niszczenie546 lub zamykanie547. Biskup wydał w tej sprawie kilka listów okólnych do duchowieństwa548, a w 1827 r. instrukcję dla dziekanów549. Większość
szpitali borykała się z licznymi i trudnymi problemami, wśród których dwa były
najpilniejsze: rewindykacja utraconych dóbr oraz redukcja narosłych zobowiązań.
Podstawowym funduszem większości szpitali w diecezji sandomierskiej były
nadania gruntowe, dziesięciny, ordynaria i zapisy sum (około 60% szpitali miało
fundusze podstawowe zagwarantowane przy erekcji). W ciągu wieków uzupełniano je dzięki nowym zapisom i darowiznom. Mimo to szpitale ubożały i w pierwszej połowie XIX w. już tylko niektóre (z braku funduszów) mogły spełniać swoją
rolę opiekuńczą. Grunty szpitalne były nieustannie przedmiotem chciwości sąsiadów, przyłączających ziemię szpitalną do swych posiadłości. Było to o tyle łatwiejsze, że szpitale posiadały kawałki ziemi rozrzucone w wielu miejscach550.
Stąd też fundusze szpitalne nierzadko od ponad 100 lat nie były już praktycznie
własnością parafii, bo przejęły je obce ręce. Należało je odzyskać. Niestety, w bardzo wielu przypadkach było to niemożliwe. Gdy chodzi o zapisy funduszy, to nie545

AGAD, Rada Główna Opiekuńcza, A.t.s. szpitala na Wysokim Kole, sygn. 136,

n. 42.

546

Z listu proboszcza parafii szpitalnej w Iłży do plebana iłżeckiego: Posessor Pan Supiński poczyniwszy znaczne pustki w zabudowaniach probostwa szpitalnego św. Ducha,
żadnych na gruntach szpitalnych przez 5 lat nie uczyniwszy sterkoryzacji, słomę corocznie
do swego dziedzica wywożąc, nie zostawiając żadnego snopka na reparację spustoszałych
stodół prebendowskich, których gdybym nie reperował, dawno by upadły… komorne płacić
sobą muszę, gdy Pan Supiński przez umowę obowiązanym się do tego został. ADS, Akta
kościoła parafialnego w Iłży 1800-1834, n. 81.
547
W parafiach Chotcza i Ciepielów oddane w dzierżawę – zawaliły się. W parafii
Mychów budynek szpitalny został przez dworskich rozebrany. W parafii Gielniów dzierżawca oddał proboszczowi budynek zupełnie zdewastowany (trzymał w nim bydło). ADS
Akta wizytacyjne.
548
W roku 1821 – jeden, w roku 1822 – dwa, w roku 1825 – jeden, w roku 1826 – trzy.
549
ADS, Akta wizytacyjne i Kurendy, n. 189.
550
Dobra ziemskie prepozytury koprzywnickiej obejmujące 2076 zagonów gruntu
ornego, 4 morgi łąk i 330 zagonów mokradeł i piasków, w roku 1827 znajdowały się
w posiadaniu dziewięciu dzierżawców. Spośród nich szlachcianka J. Pełczyńska dzierżawiła grunty rozrzucone w siedmiu miejscach. Zob. AGAD, Rada Główna Opiekuńcza, A.t.s.
szpitala w mieście Koprzywnicy, sygn. 129, n. 7.
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zmiernie rzadko szpital otrzymywał je w gotówce. Przeważnie ofiarodawca oddawał je na wyderkaf551, a szpital pobierał odsetki. Zapisy sum, wyderkafy, ich przenoszenie, przeznaczenie procentów na określone cele były sprawami skomplikowanymi, wymagały wiele czasu, znajomości przepisów, słowem – sprawiały plebanom sporo kłopotów. Prawie we wszystkich prepozyturach i w wielu szpitalach
parafialnych część kapitałów obciążały hipoteki; znajdowały się one w rękach kilku lub kilkunastu osób. Kapitały szpitala prepozytury w Osieku były w rękach 17
osób552, zaś szpitala prepozytury w Tarłowie w rękach 18 osób553 (ten ostatni został
zamknięty w 1828 r. z powodu braku funduszy oraz zagarnięcia gruntów szpitalnych przez nieuczciwych dzierżawców). Ordynaria i dziesięciny w większości
przypadków również do szpitali nie docierały.
Czasami do zubożenia szpitali przyczyniali się sami proboszczowie, szczególnie wtedy, gdy fundusze szpitali i inne fundusze parafii nie były wyraźnie oddzielone czy też należycie kontrolowane.
Drugim problemem natury kościelno-prawnej, ale ściśle związanym z dobrami
szpitalnymi, były narosłe w ciągu wieków obligacje czyli ciążące na szpitalu zobowiązania do modlitw i nabożeństw za ofiarodawców. Z reguły każdy fundator
i dobrodziej szpitala w zamian za przekazane dobra czy kapitał żądał odprawiania
w ciągu miesiąca lub roku określonej liczby mszy św. lub nabożeństw (zazwyczaj
wieczystych). Obligacji narosło tyle, że duchowni opiekujący się szpitalami nie
mogli im zadośćuczynić. Pleban szpitala Świętego Ducha w Radomiu był zobowiązany do odprawienia za zmarłych fundatorów 228 mszy św. rocznie554, a pro551

Wyderkafy (od Wiederkauf) są to pobożne nadania gwoli pewnym obowiązkom religijnym. W Polsce bez mała wszystkie dobra ziemskie były obciążone takimi wyderkafami. Jako ofiary dobrowolne, wiekować mające, przywiązane do miejsca, nie ulegały te
kapitały realizacji ani translokacji. Oprócz opłaty procentu nie miały żadnego innego obowiązku. Cyt. za: Encyklopedia S. Orgelbranda z 1868 r. Nieco inne rozumienie wyderkafu
– zob. J. B a r d a c h , Historia państwa i prawa Polski, t. 1, Warszawa 1968, s. 505-506.
552
Z opisu funduszów probostwa w Osieku z 1818 r. wynika, że przy probostwie istniał
fundusz 1580 złp, który znajdował się w rękach 17 osób, przeznaczony na utrzymanie sześciu niedołężnych ubogich. Suma ta nie dochodziła do zarządu szpitala. AGAD, Rada
Główna Opiekuńcza, A.t.s. szpitala w Osieku, sygn. 179, n. 18.
553
Wykaz funduszów szpitalnych w mieście Tarłowie tu się załączający obejmuje 18 pozycji funduszów pieniężnych, ogólną sumę 3387 złp wynoszących na której procent roczny
5%, co czyni 169 złp i 33/8 gr. W szczególności fundusze te znajdują się: 10 u Błażeja Jaworskiego – 17 złp; 20 u Wincentego Jaworskiego – 100 złp; 3) u Łukasza Rożenek – 55
złp; 4) u Maryanny Lipskiej – 55 złp; 5) u Wawrzyńca Lebkiewicza – 100 złp; 6) u Mateusza Łobodzińskiego – 70 złp; 7) u Kazimierzowej Zaczkowej – 35 złp; 8) u Feliksowej
Wójtowiczowej – 35 złp; 9) u Dominika Krawczyk – 30 złp; 10) u Gabryela Janowskiego –
30 złp; 11) u Szymonowej Zaczkowej – 100 złp; 12) u Józefa Kostul – 35 złp; 13) u Wawrzyńca Janowskiego – 35 złp; 14) u Jana Szyparów po Dawidzie Lejbusiewiczu – 190 złp;
17) na kahale miasta Ożarowa – 1000 złp; 18) na kahale miasta Tarłowa – 1000 złp.
Razem 3387 złp. AGAD, Rada Główna Opiekuńcza, A.t.s. szpitala w Tarłowie, w woj.
sandomierskim, sygn. 239, n. 1.
554
Oprócz fundatorów było jeszcze kilkunastu ofiarodawców, za których należało odprawić 348 mszy św. ADS, Akta prepozytury radomskiej, n. 132.
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boszcz szpitalny w Iłży zobowiązany był do odprawienia w ciągu roku 893 mszy
św. za zmarłych ofiarodawców. Warto zaznaczyć, że szpital korzystał już tylko
z okruchów funduszy, jakie ocalały555. Nic więc dziwnego, że biskupa Burzyńskiego zasypywano prośbami o częściowe skasowanie nagromadzonych obligacji.
Biskup, wyrobiwszy sobie odpowiednie pozwolenie papieskie556, zniósł w szesnastu przypadkach ciężary zobowiązań557.
Problemem częstokroć nie do rozwiązania była rewindykacja utraconych dóbr.
Zachował się rozległa korespondencja Burzyńskiego w tej sprawie. Pisał do Komisji Województwa Sandomierskiego, do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych
i Policji, do urzędów administracji lokalnej. Była to zazwyczaj korespondencja
daremna.
Ginęły skrypty dłużne, zapisy i umowy, niejednokrotnie wprost je ukrywano:
Szpital w Tarłowie nie posiada żadnych dokumentów, bo te w 1802 r. zgorzały. (…)
Ściągnięte akta archiwalne wykazują, że Zofia z Tarłów Gostomska, secundo voto
Oleśnicka (fundatorka szpitala) grunt dla ubogich ani z obszerności ani z położenia nie spisała558. Fundusz szpitala w mieście Kunowie początkowo pierwiastkowo
szczupły, w ciągu czasu zwiększonym został (…) zalegających ze sumami i fundatorów realności szpitalnych dotąd odnaleźć się nie udało559.
Rewindykację utrudniał również bałagan prawno-administracyjny związany
z czterokrotną zmianą rządów na tych ziemiach w ostatnim ćwierćwieczu. Komisja
Wojewódzka (Sandomierska) otrzymała przedłożenie biskupa sandomierskiego pod
dniem 4 VII 1821 r. wprost do Komisji Rządowej wzniesione, przywodzące potrzebę zwrócenia funduszu szpitala parafialnego w mieście Koprzywnicy, na cel właściwy jakie za byłego rządu austriackiego na rzecz Skarbu pod tytułem prebendy
przeniesione i dotąd przez Skarb administrowane są. Okoliczność ta wymagała
niemałego czasu do wyjaśnienia i dlatego w ciągłych korespondencjach aż dotąd
zeszła. Dziś zaś Komisja Wojewódzka zebrawszy dokładniejsze wiadomości i niektóre dokumenta z przedstawieniem tychże przy zwrocie komunikatu w następującym porządku pospiesza: Natura probostwa szpitalnego w Koprzywnicy jest równa
wszystkim innym podobnym funduszom przy kościołach parafialnych, które składają jedno źródło i mają jedno przeznaczenie na wsparcie ubogich, służy zarazem na
uposażenie kapelanom mającym obowiązki odprawiania nabożeństw za umarłych
i opatrywanie ubogich. Były rząd austriacki ze zasad rozciągnionej opieki nad
instytutami, fundusze podobne zostawił w używalności praw takich, jakie zastał, aż
do śmierci administrującego kapelana, po których obejmował administrację i probostwa takie dzierżawił. Lubo z akt austriackich nie można się doczytać, jaki był
dalszy zamiar rządu ówczesnego w użyciu wpływów. Wątpliwości jednak nie ulega,
555

ADS, Akta kościoła parafialnego w Iłży 1800-1834, n. 28, 31.
ADS, Teka Hołowczyc – Burzyński, cz. 2, k. 29.
557
Dotyczyły wyłącznie prepozytur w: Radomiu, Iłży, Sandomierzu, Przedborzu, Połańcu, Opatowie, Staszowie, Szydłowcu, Wąchocku, Kunowie, Koprzywnicy, Osieku,
Tarłowie, Skrzynnie, Bodzentynie i Zawichoście. Zob. ADS, Akta wizytacyjne.
558
AGAD, Rada Główna Opiekuńcza, Akta KSWiP, A.t.s. szpitala w Tarłowie, sygn.
239, n. 3-4.
559
Tamże, A.t.s. szpitala w mieście Kunowie, sygn. 136, p. 24, 42.
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że nie mógł być inny, jako na właściwy cel utrzymywania szpitali obracany. Po
zgasłym rządzie austriackim w 1809 r. były rząd Księstwa Warszawskiego wszedł
w posiadanie takich prebend a wpływy z nich obrócił na korzyść Skarbu. Na fundamencie reskryptu JW. Ministra Spraw Wewnętrznych z 23 XI 1812 r. szpitalne
probostwo odzyskano, jako i w mieście Skrzynnie i do właściwego źródła zwrócono… Probostwo pomienione na teraz jest administrowane przez Komisję Rządową
Przychodów i Skarbu i na mocy reskryptu tejże Komisji z 17 IX 1818 r. w dwunastoletnią dzierżawę p. Bankowskiemu puszczone a według reskryptu z 16 X 1824 r.
na J.W. Pełczyńskiej przelane… KW Sandomierskiego ma honor upraszać KSWiP,
aby o zwrócenie tegoż na właściwy cel z KPiS znieść raczyła560.
Niekiedy sytuację komplikowały zaniedbania, a nawet nadużycia plebanów. Po
rezygnacji dobrowolnej ks. Feliksa Święcickiego (z probostwa szpitalnego w Opatowie – przyp. aut.) nie znalazłem inwentarza żadnego ruchomego, tylko pomieszkanie z oknami i zamkami popsutemi, wyjąwszy pierwszy pokój. Bramy i drzwi po
stodołach, chlewach i wozowni wszystkie popsute, dachy bardzo spustoszałe, krokwie wszystkie – przez zaniedbanie reperacji – pochylone… dopraszam się, aby
wzwyż wzmiankowany rezygnans zwrócił złp 550, które już po rezygnacji z gromady odebrał, a to na wynagrodzenie niedosiewów i spustoszenia budowli reperacji
potrzebującej… Bez porozumienia z Konsystorzem Biskupim wydzierżawił na jeden
rok nieruchomości szpitalne Jonaszowi Exurowi561.
Biskup Burzyński częstokroć zwracał się do władz administracyjnych z prośbą,
aby podjęły się egzekwowania od dzierżawców zaległych procentów562. Prosił też
o pomoc w przywróceniu szpitalom utraconych fundacji563. Zabiegał u władz
o specjalne subsydia na szpitale, ale niestety – władze odpowiadały negatywnie, bo
nie dysponowały żadnymi dotacjami na ten cel564.
Jak w tym czasie wyglądały budynki szpitalne? Miały zazwyczaj dwie izby,
w których mieszkali ubodzy. Przepisy nakazywały, by kobiety i mężczyźni
mieszkali osobno, choć nie wszędzie to respektowano. Przyczyną był brak po560

AGAD, Rada Główna Opiekuńcza, A.t.s. szpitala w mieście Koprzywnicy, sygn.
129, n. 3. Pismo Komisji Województwa Sandomierskiego (dalej KWS) do KSWiP z 1 I
1828 r.
561
ADS, Akta kapitulne opatowskie 1803-1829, n. 231, List K. D. Bienieckiego do kapituły kolegiaty opatowskiej z 3 VI 1818 r.
562
ADS, Teka Hołowczyc – Burzyński, cz. 1, n. 325 (kopia), List A. Burzyńskiego do
KWS z 3 II 1820; Tamże, n. 354 (kopia), List A. Burzyńskiego do KWS z 30 V 1821;
Tamże, n. 401 (kopia), List A. Burzyńskiego do KWS z 24 VIII 1823.
563
Fundacje dla ubogich przeznaczone w dzierżawę popuszczone, ubodzy bez przyzwoitego funduszu zostawieni. Dzierżawy dóbr ubogich niszczą i pustoszą. Kościoły nawet bez
przełożonych i rządców zostające upadają i niszczeją […]. Proszę iżby fundacje ubogich
zwrócone były do tych przeznaczeń, dla których je wniosła pobożna przodków naszych
ręka. ADS, Akta kościoła parafialnego w Iłży 1800-1834, n. 29, List A. Burzyńskiego do
KWS z 21 V 1821.
564
ADS, Teka Hołowczyc – Burzyński, cz. 1, n. 330, List KWS do A. Burzyńskiego
z 11 VII 1820; Tamże, n. 386, List KWS do A. Burzyńskiego z 30 X 1823; Tamże, n. 501,
List KWS do A. Burzyńskiego z 18 I 1821.
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mieszczeń dla innych agend parafii czy służby kościelnej, a niekiedy chęć zysku
w postaci czynszu za najem lokalu w domu szpitalnym. W dużych szpitalach, gdzie
liczba pensjonariuszy była większa i które zachowały jakieś gospodarstwa, utrzymywano personel pomocniczy. Były to osoby najemne, oddzielnie wynagradzane.
Ich zadanie polegało na opiece nad ubogimi i prowadzeniu gospodarstwa szpitalnego. Prawie we wszystkich szpitalach pożywienie było proste, oparte głównie na
chlebie i potrawach mącznych. Bardziej urozmaicone zdarzało się tam, gdzie szpital otrzymywał ordynaria. Trudniej było z odzieżą. Starali się o nią sami ubodzy,
niekiedy otrzymywali ja od ofiarodawców. Darowizny te czyniono zazwyczaj
w testamentach. Dla ubogich-chorych przeznaczano zwykle osobna izbę lub
w dużej izbie wydzielano lepsze miejsca. W większości przypadków ubodzy byli
zupełnie pozbawieni pomocy lekarskiej565.
W Sandomierzu dzieło opieki społecznej prowadziły wcześniej trzy szpitale:
Świętego Ducha566, Św. Hieronima567 oraz Św. Piotra568 (dwa ostatnie zamknięte
w 1799 r.). Najstarszym i najlepiej wyposażonym był szpital Świętego Ducha,
prowadzony przez zakon szpitalny kanoników de Saxia. Na początku XVIII w.
warunki materialne chorych i ubogich nie były tam najlepsze, skoro prowincjał
z Krakowa w 17000 i 1716 r. zalecał braciom większą troskę o szpital569. Przebywali tam zwykle stosunkowo licznie pensjonariusze: w 1800 r. 30 chorych i 26
ubogich utrzymywanych przez zakonników570. Po kasacie zakonu w zaborze austriackim w 1787 r. i w 1819 r. na terenie Królestwa zakonnicy powoli wymierali.
W grudniu 1819 r. biskup Burzyński oddał w opiekę siostrom miłosierdzia zdewastowane urządzenia szpitalne i zrujnowane folwarki, jakie zostały po duchakach.
Namiestnik J. Zajączek, podejmowany w 1821 r. przez Burzyńskiego w Sandomierzu, ze swej strony powierzył siostrom miłosierdzia administrację szpitala
i wszystkich jego funduszów571. Niestety, klasztor po duchakach nie nadawał się do
użytku, a w szpitalu były jedynie dwie izby, w których mieszkało 40 osób. Dzięki
energicznym staraniom biskupa Burzyńskiego wybudowano w latach 1827-1829

565

Z. Góralski, art. cyt., s. 98-100.
Ufundował go kasztelan krakowski Żegota w 1292 r. aby ubodzy wsparcie, chorzy
ratunek, sieroty i podrzutki z miasta Sandomierza i okolicy przytułek i pożywienie znajdowali. M. Zimałek, Siostry Miłosierdzia w Sandomierzu (1819-1916), „Kronika Diecezji
Sandomierskiej” 64(1971), nr 1-2, s. 21.
567
Założony przez Hieronima Gostomskiego w 1604 r.
568
Fundacja z 1679 r. mieszczan sandomierskich Nahajskich i sufragana krakowskiego
Mikołaja Oborskiego. Po zamknięciu szpitala w 1799 r. jego fundusze przeniesiono na
szpital Świętego Ducha. A. Antosiewicz, Klasztor Świętego Ducha de Saxia w Sandomierzu, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 65(1972), nr 1-2, s. 32-44.
569
Tamże, s. 39.
570
Wcześniej duchacy sandomierscy opiekowali się również dziećmi i młodzieżą, których uczono i przygotowywano do zawodu. Zdarzało się, że uczniowie duchaków studiowali na Uniwersytecie Jagiellońskim. K. Antosiewicz, art. cyt., s. 39-42
571
Archiwum Sióstr Miłosierdzia w Sandomierzu (dalej cyt. ASMS), Kronika domu
i szpitala sióstr miłosierdzia w Sandomierzu.
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piętrowy pawilon, łączący kościół Świętego Ducha z bramą opatowską572. Szpital
Świętego Ducha w Sandomierzu po wprowadzeniu się tam sióstr miłosierdzia stał
się pierwszą w diecezji i województwie lecznicą – nowocześnie urządzoną, z przygotowaną i oddana służbą zdrowia, którą stanowiły przede wszystkim same szarytki573. Chorzy w szpitalu byli pod stałą opieką lekarza, który ich codziennie odwiedzał574.
W 1815 r. burmistrz radomski Józef Królikowski założył Towarzystwo Dobroczynności Województwa Sandomierskiego. Sześć lat później Towarzystwo uzyskało zatwierdzenie cara Aleksandra575. W skład Towarzystwa wchodzili miejscowi
i okoliczni obywatele ziemscy, oficerowie i bogaci mieszczanie radomscy. Wpisując się do Towarzystwa wpłacali 18 złp, a następnie składali dobrowolne datki.

572

Resztę zabudowań, a więc drugi pawilon, boczne skrzydło wzdłuż dzisiejszej ulicy
Szpitalnej, oficynę, spiżarnię, pralnię i budynki gospodarcze wybudował siostra Ewa
Jabłońska w latach 1833-1852. ASMS, Kronika domu i szpitala sióstr miłosierdzia w Sandomierzu.
573
AGAD, Rada Główna Opiekuńcza, sygn. 53, s. 31.
574
Instrukcję dla lekarza szpitala sandomierskiego z dnia 9 I 1819 r. przepisuję prawie
w całości. Określono w niej postawę lekarza wobec chorego i wysunięto postulaty, dotyczące jakości posługi lekarskiej. Instrukcja dla lekarza w szpitalach ordynujących. Lekarz
tak powinien sobie z chorym postępować, aby pewne w nich położyć mógł zaufanie i niejako w jego osobie znajdowali pociechę, łagodność i skromność… i aby chorego nie obarczał
mniej potrzebnymi pytaniami. Nie powinien od chorego żądać wyznania tych okoliczności,
które on przez powierzchowne gesta lub westchnienia daje poznać, jednak dla wiadomych
sobie przyczyn słowem wyrazić nie chce… Nie należy w niczym obrażać wstydliwości
i chorego, osobliwie osób niewinnych, czego z okoliczności i od osób choremu poufałych
wywiedzieć się można, tudzież z jego powierzchowności. Powinien uważać na twarz chorego, oczy, położenie ciała, całej jego postawy i kształtu, aby chorego niczym nie zatrwożyć…
do obowiązku lekarza należy zwrócić uwagę na sześć rzeczy nienaturalnych: na to co szkodzi lub pomaga, na czas konstytucji, pory roku w którym choroby jakie przypuszczalnie
panują, na sposób życia chorego i zaszłe odmiany w ciągu jego życia, tudzież na skłonności
i edukację. Lekarz powinien odwiedzać chorego codziennie w lecie rano o godz. 6.30
a wieczorem o 17.00, porą zaś zimową o 7.30 i 16.00. Prócz tego, gdy tego wymaga potrzeba, rzeczą lekarza jest dyslokować ich według gatunku choroby, zaprowadzić etat łóżek,
czystość i ochędóstwo w całym szpitalu. Na tablicach nad łóżkami chorych napisać należy
lekarstwa i diety, w kuchni naczynia kuchenne oglądać, jedzenie kosztować, przy rozdawaniu jedzenia czasami być przytomnym. Szlafroki, kołdry, sienniki wełniane często w ługu
prać i przewietrzać, słomę raz na dwa tygodnie zmieniać. Podłogę w salach skrapiać wodą
z octem, okna gąbką obmywać i trocinami potrząsać, aby wilgoć chorym nie szkodziła.
Ściany raz w roku bielić. Lampy w salach tak ustawiać, aby dym z tychże łatwiej mógł wychodzić. Dla oczyszczenia powietrza w zimie dobry jest kominek, który ma być otworzony
w kącie sali dla wyciągania zepsutego powietrza. Łóżka powinny być numerowane. Na
drzwiach napisane na jakie choroby w sali leżą. AGAD, Rada Główna Opiekuńcza, sygn.
53, s. 73. Kopię instrukcji znaleziono również w ASMS. Pochodzi ona ze szpitala sióstr
miłosierdzia w Szczebrzeszynie.
575
AGAD, Rada Główna Opiekuńcza, sygn. 199, s. 5-9.
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W sierpniu 1827 r. w kasie Towarzystwa było już 6.585 złp 14 gr.576 Towarzystwo
zamierzało sprowadzić do Radomia siostry miłosierdzia, aby zajęły się zorganizowaniem szpitala577. Ponieważ szarytki pracowały już w większości szpitali w Królestwie, a zapotrzebowanie było coraz większe, siostry nie mogły wówczas podjąć
pracy w Radomiu578. Zarząd Towarzystwa postanowił zatem otworzyć w mieście
szpital Św. Aleksandra i poprowadzić go własnymi siłami. Zgodnie ze statutem
postanowiono utrzymywać w nim 10 osób. Bezpośredni dozór powierzono ekonomowi i felczerowi. Kontrolę nad troską o chorych przejął W. Lewandowski –
lekarz wojewódzki, radca i jałmużnik Towarzystwa579. W szpitalu mógł się leczyć
każdy chory i potrzebujący pomocy lekarskiej, przy czym ubodzy chorzy mieli
zapewnione leczenie nieodpłatnie. Przepisy dotyczące porządku w szpitalu,
obowiązków personelu i leczonych w pełni odpowiadały ówczesnym wymogom
higieny580.
W tym samym czasie powstała w Radomiu jeszcze jedna lecznica – dla kobiet
wenerycznie chorych. Zakład pozostawał pod nadzorem tego samego lekarza wojewódzkiego W. Lewandowskiego. Do dozoru szpitala należał chirurg, zastępca
chirurga czyli cyrulik pełniący równocześnie funkcję dozorcy szpitala. Leczenie
pacjentek opłacał urząd municypalny Radomia z kasy miejskiej581. Kwoty te miały
być zwrócone szpitalowi przez pacjentki po wyleczeniu. W 1834 r. połączono szpi-

576

Tamże, sygn. 199, s. 9-12.
Szpital Św. Aleksandra, który Towarzystwo zamierzało powierzyć siostrom miłosierdzia, planowano urządzić w przystosowanym do nowych potrzeb byłym kościółku
benedyktynów sieciechowskich w Radomiu. Jednakże budynek sprzedano radomskiej gminie ewangelicko-augsburskiej za sumę 3000 złp. Szpital urządzono w innym budynku.
AGAD, Rada główna Opiekuńcza, sygn. 199, s. 16.
578
O sprowadzenie sióstr miłosierdzia do szpitala radomskiego zabiegał również biskup
Burzyński, niestety bezskutecznie. Radzono mu, by prosił o siostry z Galicji, ale i ta próba
była daremna. ADS, Teka Hołowczyc – Burzyński, cz. 2, n. 290, 307, 378 (kopie).
579
AGAD, Rada Główna Opiekuńcza, sygn. 199, s. 18.
580
W sprawozdaniu z czynności Towarzystwa Dobroczynności z 1827 r. zamieszczono
również przepisy dotyczące szpitala radomskiego. Zacytujemy trzy spośród nich: 5. Wszelkie efekta które chorzy do szpitala ze sobą przynoszą jak odzież, bielizna, pieniądze są zapisywane i przechowywane do wyjścia; 7. Żaden chory nie może chodzić za obwód szpitala
bez zezwolenia lekarza szpitalnego, najdalej o godz. 19.00 winien się w szpitalu znajdować;
21. Chorzy winni co najmniej 21/3 stopy jeden od drugiego leżeć, nad łóżkiem tablica, na
której są napisane: imię, nazwisko, rodzaj choroby, dzień przyjęcia do szpitala, lekarstwa
jakie zażywa. Przy każdym łóżku ma być stolik na którym lekarstwo i napój przepisany stać
powinien. AGAD, Rada Główna Opiekuńcza, sygn. 199, s. 32.
581
Począwszy od roku 1819 fundusz szpitalny Królestwa Polskiego wynosił 494.393
złp. Od roku 1824 car Aleksander polecił dodatkowo przekazywać 1000.000 złp najbardziej
potrzebującym szpitalom. W 1826 r. sumę ową podzielono w następujący sposób: szpital
Dzieciątka Jezus w Warszawie – 47.000 złp, Św. Łazarza w Krakowie – 37.000 złp, Braci
Miłosierdzia w Warszawie – 36.000 złp, Sióstr Miłosierdzia w Lublinie – 1.200 złp,
w Szczebrzeszynie – 4.000 złp, w Płocku – 1.200 złp, w Pułtusku – 1.800 złp. AGAD,
Zespół I Rady Stanu, sygn. 472, s. 307.
577
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tal weneryczny ze szpitalem Św. Aleksandra582. Głównym tego powodem był brak
funduszów, zwłaszcza na utrzymanie szpitala wenerycznego.
Nabierający coraz większego znaczenia w Królestwie Radom, oprócz wspomnianych dwóch szpitali oraz prepozytury Świętego Ducha, miał jeszcze szpital
więzienny. Biskup Burzyński wyznaczył dla niego kapelanów, którymi byli na
zmianę miejscowy ksiądz diecezjalny i bernardyn583.
Na koniec warto dodać, że sprawa ubogich istotnie leżała biskupowi Burzyńskiemu na sercu. W ciągu 11 lat rządów diecezją napisał w tej kwestii trzy listy
okólne do kleru diecezjalnego i zakonnego584. Co miesiąc przeznaczał pewną sumę
pieniędzy na wyżywienie i wspieranie ubogich w Sandomierzu585. Wyprosił u generała Zajączka zapomogi dla kilku wdów po żołnierzach i oficerach polskich586.
Dzięki jego interwencji niejeden zdolny ale ubogi młodzieniec otrzymał posadę
w urzędach państwowych587. Prawie co roku biskup zwalniał (na rok lub dwa)
chłopów pańszczyźnianych z jednej lub kilku wiosek biskupich od uciążliwych
obowiązków588. W roku 1824, z polecenia cara Aleksandra, Burzyński został przewodniczącym komisji do rozdziału funduszów dla ubogich w Królestwie589.
Jako synowi duchowemu św. Franciszka z Asyżu, ubodzy byli mu bliscy w ciągu całego życia, i to nie tylko w kraju. Już podczas pracy misyjnej w Egipcie zarówno katolicy jak i Koptowie oraz mahometanie nazywali go prawdziwym ojcem
ubogich590.
Zakończenie
Czasy, w których przyszło żyć Adamowi Prosperowi Burzyńskiemu, były
brzemienne w wypadki i wyjątkowo burzliwe. We wszelkich dziedzinach życia
następowało jakoby przesilenie. Były to czasy rewolucji umysłowej, wielkich
przeobrażeń społeczno-polityczno-gospodarczych, czasy wojen, rozterek i niepokojów, czasy utraty niepodległości i próby jej odzyskania. Wszędzie kruszyło się
i dewaluowało stare. Powstały oświecone monarchie absolutystyczne z rozległą
582

AGAD, Rada Główna Opiekuńcza, sygn. 47, s. 33.
ADS, A.t.s. kościoła parafialnego w Radomiu 1817-1832, n. 79, 93.
584
Wszystkie w tece „Kurendy”, n. 47, 190, 309.
585
Zachowane rachunki niekiedy opiewają na wysokie sumy, np. w roku 1823 biskup
Burzyński wydał na ubogich sandomierskich 37.461 złp. ADS, Teka Hołowczyc – Burzyński, cz. 2, n. 48, 65, 79, 84, 99, 109.
586
Tamże, n. 289, 398, 680; Według J. Wiśniewskiego ubogie wdowy i sieroty pobierały u biskupa Burzyńskiego stałe zasiłki. Zob. J. W i ś n i e w s k i , Adam Prosper Burzyński…, s. 58.
587
ADS, Teka Hołowczyc-Burzyński, cz. 1, n. 368, 389; cz. 2, n. 60.
588
ADS, A.t.s. wsi pańszczyźnianych przynależnych do stołu biskupa sandomierskiego,
t. 2, n. 79, 88; t. 4, n. 128, 148.
589
ADS, Teka Hołowczyc – Burzyński, cz. 2, n. 298.
590
J. P a c h o ń s k i , Legiony Polskie, prawda i legenda 1797-1799, Warszawa 1976,
s. 131.
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administracją i wielkimi armiami, nowy ład i porządek… nowożytny sposób myślenia.
Burzyński, urodzony w sądeckiej wiosce z wolnych, ale biednych rodziców,
najpiękniejsze lata przeżył w czasach saskich. Szkoła Nowodworskiego w Krakowie, zetknięcie się z dużym miastem i z nowymi kolegami, wykłady retoryki i ślęczenie całymi godzinami nad książkami, twardy regulamin szkolny – wszystko to
wyzwoliło w Burzyńskim takie przymioty jak upór w dążeniu do celu i wytrwałość, a także poszerzyło jego horyzonty myślowe.
W zakonie franciszkanów-reformatów przeżył dwa rozbiory Polski, ale już
ostatni zastał go w egzotycznym Egipcie. Tam poznał późniejszego namiestnika
Królestwa Polskiego, jakobińskiego generała Józefa Zajączka, oddając duże usługi
armii „Wschód” jako duszpasterz, lekarz i tłumacz. Niezwykła przyjaźń z generałem Zajączkiem zaprowadziła Burzyńskiego na biskupstwo sandomierskie. Przyjaźni tej pozostał wierny do końca życia namiestnika w 1826 r. To Burzyński był
przy jego śmierci, udzielił ostatnich sakramentów, a po uroczystych egzekwiach
w Warszawie 29 lipca 1826 r. odprowadził doczesne szczątki przyjaciela do grobowca w Poznańskie, do Opatówka.
W Egipcie Burzyński zadziwił gorliwością misyjną, talentem organizatorskim
oraz umiejętnościami medycznymi najpierw jako misjonarz, a następnie (jako
pierwszy Polak) prefekt apostolski.
Po powrocie z misji zarządzał prowincją małopolską franciszkanów-reformatów
twardą ręką, ale ojcowskim sercem.
Obejmując zarząd nad nowo powstałą diecezją sandomierską Adam Prosper
Burzyński miał 65 lat. Mimo leciwego wieku wykazał się nieprzeciętną aktywnością: podzielił diecezję na 17 dekanatów, utworzył konsystorz biskupi oraz zarząd,
a także kadrę dydaktyczną dla dopiero co otwartego Seminarium Duchownego.
Zlecił dziekanom regularne wizytowanie parafii i nakazał, by sprawozdania przesyłali do konsystorza. Sam wizytował większe placówki duszpasterskie oraz te parafie, gdzie obecność biskupa była konieczna. Dbał o szkolnictwo i szpitalnictwo
parafialne, sprowadził do Sandomierza siostry miłosierdzia, a szpital po duchakach
przekształcił w najlepszą lecznicę na terenie województwa.
Zajął się skasowanymi w 1819 r. klasztorami i przyległymi do nich świątyniami
ratując je niejednokrotnie przed ruiną.
Był prawdziwym ojcem ubogich, a jego patriotyzm można określić jako cichy,
czynny i skuteczny. Szczególnie bliscy byli mu żołnierze i oficerowie walczący
o wolność ojczyzny, jak również wdowy po nich.
Adam Prosper Burzyński zmarł w 75. roku życia, 9 września 1830 r. Został pogrzebany w krypcie starej katedry sandomierskiej, gdzie jego zwłoki spoczywają
do dzisiejszego dnia.
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ANEKSY
Aneks 1
Uposażenie nauczycieli w szkołach parafialnych diecezji sandomierskiej
w 1820 i 1830 r.
Dekanat
bodzentyński

iłżecki

konecki
koprzywnicki

kozienicki
kunowski
opatowski

opoczyński
radomski
skrzyński

solecki
staszowski

Szkoła
parafialna
Bodzentyn
Ćmińsk

Tumlin
Wzdół
Iłża
Wąchock
Wierzbnik
Końskie
Przedbórz
Klimontów
Koprzywnica
Połaniec
Kozienice
Kunów
Łagów
Opatów
Słupia Nowa
Opoczno
Drzewica
Wierzbica
Radom
Odrzywół
Przysucha
Lipsko
Solec
Bogoria
Iwaniska
Raków
Staszów

szydłowiecki

zawichojski

Chlewiska
Radoszyce
Szydłowiec
Wysoka
Zawichost
Lasocin

Uposażenie roczne nauczyciela
1820 r.
1830 r.
600 złp i ogród
896 złp
300 złp, 24 korce zboża,
17 korców ziemniaków, 12 cent.
słomy, 12 cent. Siana
400 złp, opał i ogród
1100 złp z funduszu fabrycznego
brak danych
500 złp, 12 korców zboża i 12 fur
drzewa
brak danych
400 złp
brak danych
385 złp ordynaria za ok. 200 złp
800 złp
500 złp
150 złp od Ledóchowskich
770 złp
480 złp
brak danych
600 złp
330 złp
brak danych
400 złp
400 złp oraz zboże i opał na cały rok
700 złp (nieregularnie)
700 złp
700 złp
800 złp
800 złp i w ordynariach 400 złp
800 złp
brak danych
200 złp oraz zboże i opał na cały rok
brak danych
800 złp
200 złp od plebana
200 złp i ordynaria (wartość nieznana)
596 złp, 24 gr oraz mórg pola
600 złp
600 złp
650 złp
300 złp, mieszkanie i ogród
140 złp i ordynaria (bez podania
wartości)
600 złp
500 złp i ordynaria (bez podania
wartości)
400 złp
1200 złp, mieszkanie, opał,
1200 złp
ogród
500 złp
500 złp
800 złp
800 złp
793 zlp
00 zlp
800 złp oraz 5 korców zboża
600 złp
900 złp
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Aneks 2
Szkoły średnie w Królestwie Polskim w latach 1819-1821
Województwo*
krakowskie
sandomierskie
kaliskie
lubelskie
płockie

mazowieckie

podlaskie
augustowskie
Razem w województwach
Województwo*
krakowskie

sandomierskie

kaliskie
lubelskie

płockie
mazowieckie

podlaskie
augustowskie

Razem
w
województwach

Szkoły
wojewódzkie
Kielce
Radom XX
pijarów
Kalisz
Lublin
Płock
Pułtusk XX benedyktyni
Liceum
Warszawskie
Konwikt pijarów
Szkoła
Mazowiecka
XX pijarów
Łuków – pijarzy
Łomża

1819 r.
NauczyUczniów
cieli

Kielce XX
komuniści
Pińczów
Sandomierz
Wąchock
– cystersi
Wieluń – pijarzy
Piotrków – pijarzy
Opole – pijarzy
Chełm – pijarzy
Szczebrzeszyn
Włocławek –
pijarzy
Warszawska,
N. Miasto
Warszawska,
ul. Królewska
Łęczyca
Łowicz – pijarzy
Węgrów XX
komuniści
Biała Podlaska
Sejny

1821 r.
NauczyUczniów
cieli
13
359

5

88

9
13
12
12

145
276
304
301

11
16
14
13

247
566
460
331

7
13
14
13

268
628
442
298

12

404

14

438

15

450

28
20

384
81

26
22

432
96

27
21

419
77

24
8
11

436
237
189

17
14
13

492
232
275

21
11
14

632
230
314

154

Szkoły
wydziałowe**

1820 r.
Nauczy- Uczniów
cieli
11
354

2845
1819 r.
NauczyUczniów
cieli
6
147

171

3925
1820 r.
Nauczy- Uczniów
cieli
-

169
4117
1821 r.
Nauczy- Uczcieli
niów
-

3
7

93
99

8

125

8

137

8
6
8
9
8
8

93
199
209
107
167
162
brak

7
7
10
7
6
8

145
188
259
113
60
143

7
7
8
6
8
7

145
135
200
84
58
172

-

-

5

40

6

153

8

227
215

8
7

152
210

8
11

158
79

10
7
6

160
132

6
6

114
90

8
5

118
132

8
8
7

302
221
180

7
7

180
126

8
7

175
160

105

2374

99

1943

104

1906
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Województwo*
krakowskie

sandomierskie

kaliskie
lubelskie
płockie
mazowieckie

podlaskie
augustowskie

Razem
w województwach

*

Szkoły
podwydziałowe
Jędrzejów –
cystersi
Pińczów
Nowa Słupia
benedyktyni
Koprzywnica –
cystersi
Sulejów – cystersi
Opatów
Siechów –
benedyktyni
Warka –
bernardyni
Hrubieszów
Żuromin
Skępe –
bernardyni
Zarożniów –
reformaci
Góra – pijarzy
Siedlce
Węgrów
Tykocin
Szczuczyn

1819 r.
NauczyUczniów
cieli
4
79

115

1820 r.
Nauczy- Uczniów
cieli
-

1821 r.
Nauczy- Uczcieli
niów
-

-

-

4

93

5

110

5

56

-

-

-

-

6
3
2

83
50
79

4
2

28
9

-

-

6

66

-

-

-

-

3
6

132
114
brak

3
6

48
89

3
4

47
48

3

153

-

-

-

-

3
5
-

192
51
-

5

83

4
6
3
6

68
93
25
113

5
7
3
6

82
78
59
84

51

1143

576

576

33

508

Tablica szkół i instytutów publicznych przy końcu 1817 r., jako załącznik do Raportu KWRiOP
z czynności roku 1817, złożonym 15 marca 1818 r. (poprawiono na podstawie raportów z lat
1816, 1818 i 1819), AGAD Rada Stanu Królestwa Polskiego, n. 43 a.
** „Gazeta Literacka” t. 1 (1822), s. 105.
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Aneks 3
Szpitale parafialne w diecezji sandomierskiej w 1820 r.
Parafia*

Budynek
szpitalny**

Fundusz szpitalny

Liczba ubogich w szpitalu

Piekoszów

jest

plebański

6

Tumlin

-

-

-

Chełmce

jest

-

2

Grzymałków

-

-

2

Mnin

-

nieregularny

3 w domu organisty

Staszów

jest

-

10-15

Przedbórz

jest

mały grunt

2

Libiszów

jest

-

2

Sławno

jest

jest

4

Dąbrowa

-

-

-

Białobrzegi

-

-

-

Drzewica

jest w b. dobrym
stanie

jest

organista i 2 ubogich

Odrzywół

-

-

-

Sołek

jest

-

2-3

Nieznamierowice

-

-

2 na utrzymaniu plebana

Gielniów

jest

25 zagonów piasku

4

Końskie

jest

niestały

7

Borkowice

jest

-

4 na utrzymaniu plebana

Smogorzów

-

-

2 na utrzymaniu plebana

Skrzynno

-

-

2

Wrzos

-

-

-

Białaczów

jest

-

2

Bedlno

-

-

3 w domu organisty

Radoszyce
Pilczyca
Fałków
Skórkowice
Samborzec
Koprzywnica
Kleczanów
Magnuszew
Mniszew
Kowala

jest
jest
jest
jest
w budowie
-

jest
jest
-

2
6
4
5
3 w domu organisty
2 na plebanii
2
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Parafia*

Budynek
szpitalny**

Fundusz szpitalny

Liczba ubogich w szpitalu

Skaryszew
Wysoka
Szydłowiec
Krzyżanowice
Skarżysko
Wolanów
Cerekiew
Jarosławice
Wrzeszczów
Kaszów
Jedlińsk
Stromiec
Zagnańsk
Ćmińsk
Strawczyn
Mniów
Słupia Nowa
Stanowiska
Opoczno
Kunice
Wójcin
Błogie
Kraśnica
Brudzewice
Łęgonice
Klwów
Bieliny
Gowarczów
Odrowąż
Przysucha
Skrzyńsko
Wieniawa
Żarnów
Petrykozy
Lipa
Miedzierza
Czermno
Skotniki
Denków
Łoniów
Sandomierz

jest
jest
jest
jest
brak danych
murowany
nędzna chata
brak danych
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
zrujnowany
w budowie
jest
jest
jest
jest
jest

jest
jest
500 złp rocznie

6 na plebanii
4 na plebanii
9
2
3
2
4 na plebanii

13000 złp rocznie
-

16
3

jest
jest
jest
jest
jest

2
2
2 na plebanii
12
2-3
4
2
12 na utrzymaniu dworu
3 na utrzymaniu plebana
4
5
3 na utrzymaniu dworu
4 na plebanii
3 na utrzymaniu plebana
2 na plebanii
3
3
21
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Parafia*

Budynek
szpitalny**

Fundusz szpitalny

Liczba ubogich w szpitalu

Chobrzany
Sulejów
Radom
Wsola
Wierzbica
Mirzec
Jastrząb
Iłża
Chlewiska
Mniszek
Zakrzów
Wąchock
Błotnica
Jankowice
Goryń
Baćkowice
Jasionna
Wyśmierzyce
Radzanów
Bukówno
Przytyk
Jedlnia
Sucha
Tczów
Odechów
Kazanów
Zwoleń
Policzna
Gródek
Oleksów

jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
stara rudera
jest
jest
jest
-

jest
1000 złp rocznie
jest
jest
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
3000 złp rocznie
jest
-

13
4
5
5
2
7 na plebanii
3
4
3
2 na utrzymaniu plebana
2
2
3
-

Sieciechów
Brzeźnica
Kozienice
Świerże
Brzóza
Grabów
Solec
Chotcza
Janowiec
Góra

jest
jest
jest
jest
jest
jest

jest
spłonął
zniszczony
-

brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-

3
3
1 na plebanii
2
1
4
6 na utrzymaniu plebana
i dworu
2

2
2 na plebanii
-
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Parafia*

Budynek
szpitalny**

Fundusz szpitalny

Liczba ubogich w szpitalu

Rogów
Ciepielów
Sulisławice
Niekrasów
Strzyżowice
Mydłów
Lisów
Goźlice
Klimontów
Olbierzowice
Wiązownica
Strzegom
Ociesęki
Ostrowiec Św.
Lasocin
Wielgie
Lipsko
Krępa
Rzeczniów
Grabowice
Sienno
Pawłowice
Momina
Mychów
Szewna
Kunów
Krynki
Wierzbnik
Pawłów
Chybice
Grzegorzewice
Waśniów
Łagów
Zbilutka
Raków
Bardo
Szumsko
Osiek
Czyżów
Bidziny
Wzdół
Tarczek

jest
jest
jest
zniszczony

jest
brak danych
jest
brak danych
nie dochodzą
jest
jest
jest
brak danych
jest
kawałek gruntu
jest
2280 złp rocznie
-

6
3
4
2

jest
jest
jest
jest
jest
rozebrany
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
spalony
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
-

2
7
3
organista i 4 ubogich
3
3
4
2
3
5
4
3
9
3
4
3
7
4
2
7
3
8
9
-
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Parafia*

Budynek
szpitalny**

Fundusz szpitalny

Liczba ubogich w szpitalu

Bodzentyn
Suchedniów
Świętomarz
Dębno
Gliniany
Ożarów
Przybysławice
Sobótka
Janików
Łukawa
Góry Wysokie
Zawichost
Opatów
Ruszków
Grocholice
Ruda Kościelna
Wojciechowice
Żeleźnica
Gierczyce
Ptkanów
Bałtów
Tarłów
Zemborzyn
Trójca
Obrazów
Połaniec
Wiśniowa
Bogoria
Kiełczyna
Szczeglice
Modliborzyce
Iwaniska
Ryczywół
Włostów
Malice
Studzianna
Smardzewice

jest

jest
brak danych
jest
brak danych
jest
jest
plebański
jest
plebański
jest
wysoki
jest
jest
-

10

Wysokie Koło

jest
spustoszony
jest
jest
spalony
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest nowy
spalony
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
budynek
zastępczy
-

-

3
2 w domu organisty
1
4
3
2 na plebanii
2
21
17
8
5
3
4 na plebanii
7
4
6
7
4
2
4
2
18
4
-

* Obliczono na podstawie akt wizytacyjnych 17 dekanatów diecezji sandomierskiej w 1820 r., ADS.
** Dla 15 parafii brak danych.
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Aneks 4
Szpitale parafialne w diecezji sandomierskiej w 1830 r.
Parafia*
Piekoszów
Tumlin
Chełmce
Grzymałków
Mnin
Staszów
Przedbórz
Libiszów
Sławno
Dąbrowa
Białobrzegi
Drzewica
Odrzywół
Sołek
Nieznamierowice
Gielniów
Końskie
Borkowice
Smogorzów
Skrzynno
Wrzos
Białaczów
Bedlno
Radoszyce
Pilczyca
Fałków
Skórkowice
Samborzec
Koprzywnica
Kleczanów
Magnuszew
Mniszew
Kowala
Skaryszew
Wysoka
Szydłowiec

Budynek
szpitalny**
jest
jest
jest
jest
jest
obszerny
jest
jest
spustoszony
jest
wzorowo urządzony
spalił się
jest
spalił się
w budowie
jest
jest

Fundusz
szpitalny
plebański
jest
pieniądze i grunt
jest
nieregularny
jest
jest
plebański
jest
-

Liczba ubogich
w szpitalu
3
2
10-15
4
3
7
organista i 2 ubogich
2
3 na plebanii
3
1 na plebanii
4
4 w domu organisty
2
2 na plebanii
3 na plebanii
2
3-6
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Parafia*

Fundusz
szpitalny
jest

Liczba ubogich
w szpitalu
3
2
5

jest
jest

jest
jest
jest
-

Opoczno
Kunice
Wójcin
Błogie
Kraśnica
Brudzewice
Łęgonice
Klwów
Bieliny
Gowarczów
Odrowąż
Przysucha
Skrzyńsko
Wieniawa

jest
nowy w budowie
zawalił się
jest

jest
jest
-

6
3
12
mieszka służba dworska
4
2 na plebanii
3 na utrzymaniu
dworu

Żarnów
Petrykozy
Lipa
Miedzierza
Czermno
Skotniki
Denków

jest
jest
jest

brak danych
jest
jest

Krzyżanowice
Skarżysko
Wolanów
Cerekiew
Jarosławice
Wrzeszczów
Kaszów
Jedlińsk
Stromiec
Zagnańsk
Ćmińsk
Strawczyn
Mniów
Słupia Nowa
Stanowiska

Budynek
szpitalny**
jest
wali się
jest
brak danych
jest
jest

3
3
7
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Parafia*

Budynek
szpitalny**
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
-

Fundusz
szpitalny
jest
jest
-

Łoniów
Sandomierz
Chobrzany
Sulejów
Radom
Wsola
Wierzbica
Mirzec
Jastrząb
Iłża
Chlewiska
Mniszek
Zakrzów
Wąchock
Błotnica
Jankowice
Goryń
Baćkowice
Jasionna
Wyśmierzyce
Radzanów
Bukówno
Przytyk
Jedlnia
Sucha
Tczów
Odechów
Kazanów
Zwoleń
Policzna
Gródek
Oleksów

jest
jest
jest
-

jest
jest
jest
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
jest
jest
jest
-

Sieciechów
Brzeźnica
Kozienice
Świerże
Brzóza

jest

-
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Liczba ubogich
w szpitalu
3
40
12
5
3
3
4
12
3-5
4 w domu organisty
2 na plebanii
2
5
-

2
2
4
ubogich utrzymuje
pleban
-
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Parafia*
Grabów
Solec
Chotcza
Janowiec
Góra
Regów
Ciepielów
Sulisławice
Niekrasów
Strzyżowice
Mydłów
Lisów
Goźlice
Klimontów
Olbierzowice
Wiązownica
Strzegom
Ostrowiec Św.
Ociesęki
Lasocin
Wielgie
Lipsko
Krępa
Rzeczniów
Grabowiec
Sienno
Pawłowice
Momina
Mychów
Szewna
Kunów
Krynki
Wierzbnik
Pawłów
Chybice
Grzegorzowice
Waśniów
Łagów

Budynek
szpitalny**
zawalił się
jest
zawalił się
jest
jest
stara rudera
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
rozebrany
jest
jest
jest
jest
jest
jest

Fundusz
szpitalny
brak danych
brak danych
dworski
brak danych
jest
jest
plebański
plebański
-

Liczba ubogich
w szpitalu
4 na plebanii
6
3
2
3
7
2
4 u organisty
3
3
6
3
5
4
6
2
4
3
1 na plebanii
5
3
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Parafia*
Zbilutka
Raków
Bardo
Szumsko
Osiek
Czyżów
Bidziny
Wzdół
Tarczek
Bodzentyn
Suchedniów
Świętomarz
Dębno
Gliniany
Ożarów
Przybysławice
Sobótka
Janików
Łukawa
Góry Wysokie
Zawichost
Opatów
Ruszków
Grocholice
Ruda Kościelna
Ćmielów
Wojciechowice
Żeleźnica
Gierczyce
Ptkanów
Bałtów
Tarłów
Zemborzyn
Trójca
Obrazów
Połaniec
Wiśniowa
Bogoria

Budynek
szpitalny**
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest

Fundusz
szpitalny
jest
fabryczny
jest
brak danych
jest
jest
jest
plebański
jest
wysoki
jest
-
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Liczba ubogich
w szpitalu
2
3
28
4
10
2
2
3
3
2
14
3
6
3
4
4
6
5
2

126
Parafia*
Kiełczyna
Szczeglice
Modliborzyce
Iwaniska
Ryczywół
Włostów
Malice
Studzianna
Smardzewice
Wysokie Koło
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Budynek
szpitalny**
jest
jest
jest
jest
jest
jest

Fundusz
szpitalny
jest
jest
klasztorny
-

Liczba ubogich
w szpitalu
3
9
7
11
13

* Obliczono na podstawie akt wizytacyjnych 17 dekanatów diecezji sandomierskiej
w 1830 r., ADS.
** Dla 9 parafii brak danych.
Streszczenie
Adam Prosper Burzyński (1755-1830) franciszkanin, misjonarz w Egipcie i drugi biskup Diecezji Sandomierskiej, był jedną z najciekawszych osobowości początku dziewiętnastego wieku. Czasy, w których żył były wyjątkowo niepokoje i obfitujące w wydarzenia.
Był to okres rewolucji i wojen, czas przemian społeczno-politycznych i ekonomicznych,
utraty niepodległości i prób odzyskania jej, tworzenia się nowych struktur oraz umacniania
się ideologii.
Burzyński był silną osobowością, człowiekiem dobrego serca, wymagającym zarówno
od siebie jak i od otoczenia. Dzięki ciężkiej pracy, talentowi organizacyjnemu oraz życiowej mądrości utrzymał Prefekturę Kościoła Rzymskokatolickiego w Egipcie w ciężkich
czasach wojny i klęsk żywiołowych. Jako prefekt Egiptu pragnął harmonijnego współistnienia wszystkich Kościołów Chrześcijańskich i zjednoczenia ze Stolicą Apostolską. Dzięki
przyjaźni z generałem Józefem Zajączkiem został mianowany biskupem nowo powstałej
Diecezji Sandomierskiej. W chwili podejmowania tego obowiązku nie był już najmłodszy,
miał sześćdziesiąt pięć lat. Obawiano się, że ten ciężar okaże się dla niego zbyt wielki.
Jednakże, wydaje się że był on pożądanym kandydatem do zarządzania tą diecezją, która
będąc w trakcie formowania się potrzebowała gorliwego pasterza i dobrego organizatora.
W ciągu dziesięciu lat Burzyński podzielił diecezję na siedemnaście dekanatów. Spośród najznakomitszych przedstawicieli duchowieństwa diecezji utworzył radę doradców
(Kurię Diecezjalną). Założył również Seminarium Duchowne. Polecił swoim Dziekanom
aby wizytowali swoje parafie cztery razy do roku oraz przesyłali dokładne sprawozdania
do kurii. Na ile pozwalały mu siły wizytował większe parafie. W 1820 r. zaprosił siostry ze
Zgromadzenia Miłosierdzia i oddał im będący ruinie szpital-schronisko, który dzięki jego
własnym nakładom finansowym przekształcił się w pierwszy na terenie Sandomierza szpital. W 1819 r. zainteresował się zlikwidowanymi zakonami i kościołami chcąc chronić je
przed zniszczeniem.
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Na koniec, należy podkreślić nie używając przy tym wielkich słów, że jego patriotyzm
choć cichy, był czynny i prawdziwy. Bliscy jego sercu byli szczególnie żołnierze i oficerowie, którzy walczyli o niepodległość i wolność swojej ukochanej ojczyzny, oraz wdowy
po nich.
Burzyński zmarł w wieku siedemdziesięciu pięciu lat, dziewiątego września 1830 r.
i został pochowany trzy dni później w krypcie Katedry Sandomierskiej, gdzie nadal spoczywają jego szczątki.
Adam Prosper Burzyński OFM (1775-1830)
– a monk – a missionary – a bishop
Summary
Adam Prosper Burzyński (1755-1830) a franciscan, missionary in Egypt and the second
Bishop of the Diocese of Sandomir was one of the most interesting personalities at the turn
of the 19th century. The times in which he lived were extremely turbulent and eventful.
It was the time of revolutions and wars, the time of socio-political and economic transformation; of the loss of the independence and attempts to recover it; of the creation of new
structures and the assertion of ideologies.
Burzyński was a strong personality, a true man of a good heart, demanding of himself
but also from others around him. Due to his hard work, organizational talent and life’s wisdom he retained the Latin Apostolic Prefecture in Egypt in terrible times of war and natural
disasters. As a prefect of Egypt, he longed for the harmonious coexistence with all the
Christian Churches and the union with the Holy See. Thanks to favourable friendship with
General Joseph Zajaczek he was named bishop of newly created Diocese of Sandomir.
Taking the lead of diocese he was not the youngest man, he was 65 years old. There were
fears that the burden on his shoulders put him down. However, it appears he was a desired
candidate to govern the diocese which was still to be formed and needed a zealous shepherd
and a good organizer.
Within 10 years he divided the diocese into 17 Deaneries. From the best of the diocesan
clergy he formed an advisory board (Diocesan Curia) and found an Ecclesiastical Seminary.
Four times a year he ordered his Deans to visit the adjacent parishes and send to the curia
careful reports. As his strength permitted, he canonically visited larger parishes. In 1820 he
invited the Sisters of Charity in Sandomir and gave them a ruined hospital – shelter that
was converted with his own money into the first hospital in the province Sandomir. In 1819
he was interested in abolished monasteries and churches pertaining to them to protect them
from ruin.
Finally, it should be emphasized without big words that his patriotism was quiet, active
and real. Particularly close to his heart were soldiers, officers who fought for independence
and freedom of their beloved homeland and their widows.
Burzyński died at the age of 75 on 9 September 1830 and was buried on 12 September
1830 in Sandomir Cathedral crypt where his remains still lie.
(tł. Jana Bujnak)
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NOWA SŁUPIA MIASTO KLASZTORU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Los dziejowy sprawił, że Nowa Słupia należy do bardzo nielicznych klasztornych ośrodków miejskich w Małopolsce, do których dawnej przeszłości zachował
się stosunkowo znaczny zasób wiadomości źródłowych. Nie informuje on wprawdzie o dekadach istnienia miasteczka w XIII czy XIV stuleciu, jednakże dzięki
szczęśliwemu odkryciu i zabezpieczeniu dawnego archiwum miejskiego1 – mamy
do czynienia z unikalnym, dotąd w zasadzie niewykorzystanym przez historyków,
materiałem archiwalnym2.
Położona u stóp Łysej Góry w bliskim sąsiedztwie benedyktyńskiego sanktuarium Św. Krzyża osada, nosiła nazwę Słup, co wskazuje na jej charakter obronny3. Początki jej sięgają więc czasów odległych, z całą pewnością wyprzedzają
przypadającą na XII w. fundację opactwa łysogórskiego. Kiedy benedyktyni usadowili się na Św. Krzyżu, zagradzała dostęp do klasztoru, gdyż przez jej teren właśnie prowadziła do niego droga. Trudno nie dostrzec zatem, że stała się od fundacji
klasztornej, najważniejszą na terytorium świętokrzyskim włością opactwa. W miarę rozwoju ruchu pątniczego na Św. Krzyżu rola jej, jako miejscowości dającej
schronienie pielgrzymującym, systematycznie wzrastała i nic dziwnego, że dążący
na Św. Krzyż i wracający stamtąd wierni, nazywali ją niegdyś osadą gościnną4.
Drogi wiodące na wzgórze klasztorne z północy, zachodu i południa były spadziste
i przez to szereg dni w roku niedostępne, najbardziej dogodne połączenie z sanktuarium prowadziło właśnie przez Słupię. Ale i ten trakt, który zyskał w okresie no1

Inwentarz rękopisów Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu XIII-XX wieku, opr. F. K i r y k, Sandomierz 2010 (dalej cyt.: AKKKS), nr 629-652; tam też we Wstępie (s. X) opisana historia odkrycia owych archiwaliów w 1902 r. przez ks. Józefa Rokosznego.
2
Zob. F. K i r y k, Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie XIII-XVI
wiek, Kielce 1994, s. 77-78; por. też M. D e r w i c h, Benedyktyński klasztor Św. Krzyża na
Łysej Górze w średniowieczu, Warszawa-Wrocław 1992, passim, a także ciągle aktualne
opracowanie J. G a c k i e g o, Benedyktyński klasztor Św. Krzyża na Łysej Górze, Warszawa 1873, s. 55 et passim.
3
Słownik staropolski, t. 8, Wrocław 1977-1981, s. 298; por. też Słownik starożytności
słowiańskich, t. 5, Wrocław 1975, s. 305 oraz 307.
4
J. G a c k i, dz. cyt., s. 147.
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wożytnym miano gościńca słupskiego, był niegdyś tylko dróżką, pokonywaną
z trudem przez pociągowe woły, poszerzony nieznacznie dopiero w XVIII w. Pielgrzymki odbywały się więc przeważnie pieszo i konno. Ale i niedostępność usytuowanego na owym kamienistym wzgórzu klasztoru, okazała się rychło problematyczna. W zimie 1259/1260 r. zdobyli go atakujący od strony Sandomierza Tatarzy
i dokonali rzezi zakonników5. Zniszczeniu uległa niewątpliwie również, będąca
od dłuższego czasu miejscowym ośrodkiem parafialnym, wieś Słupia6. Odbudowa
opactwa przy wsparciu materialnym ze strony księcia Bolesława Wstydliwego
i jego małżonki, Kingi, oraz stale rosnącym tu ruchu pątniczym, postępowała – jak
niesie tradycja7 – dynamicznie, lecz i ona zajęła kolejne, z pewnością całe, dekady
XIII stulecia. Dają się stwierdzić istotne zmiany, nie tylko na wzgórzu łysogórskim, gdzie odbudowano kościół i klasztor, lecz także na obszarze pobliskiej Słupi,
gdzie przywrócono działalność religijną miejscowego kościoła i związanej z nim
parafii. Do tych zmian należy przede wszystkim lokacja Słupi Nowej, która pojawiła się w bezpośredniej niemal styczności z klasztornym wzgórzem łysogórskim,
nieco na południowy zachód od Słupi dawnej, którą nazywano odtąd Słupią Starą.
Wydarzenie to można byłoby łączyć z dokumentem książęcym z 23 lutego 1269 r.,
dotyczącym lokacji przez klasztor pobliskiej wioski Grzegorzewice na prawie niemieckim, jakiego używała miejscowość Słup8, gdyby dało się udowodnić, że to
ostatnie stwierdzenie odnosi się istotnie do Słupi Nowej i wykluczyć, że dotyczy
Słupi Starej Tymczasem z tego aktu wynika jedynie, że w stosunkach osadniczych
włości klasztornej znalazło zastosowanie w latach sześćdziesiątych XIII w. prawo
niemieckie i jak to pokazują źródła późniejsze, w wersji prawa średzkiego9. Nie
wiadomo więc, kiedy nastąpiła lokacja Słupi Nowej, gdyż nie zachował się nie
tylko przywilej lokacyjny tej osady, lecz także nie dotrwał do naszych czasów też
inny, bliski lokacji czasowo, konkretny jej ślad. Dotkliwa posucha źródłowa w tym
względzie sprawia także, iż na podstawie tego, co przynosi dokument z 1269 r. nie
można wnioskować, że dotyczy lokacji wsi Słupi Nowej10. Miejscowością wzorcową na prawie niemieckim dla wspomnianych Grzegorzowic mogła być (i zapewne była) przeniesiona wcześniej na prawo niemieckie Słupia Stara. Tym bardziej można powątpiewać w to, że w jej najbliższym jej sąsiedztwie doszło do założenia wsi, a niedługo potem na gruncie tej nowej wioski – miasta. Bardziej logiczne wydaje się dopatrywanie się tu lokacji nie wsi, lecz od razu miasta Słupi
Nowej, które tu się istotnie pojawiło, chociaż jego istnienie zostało poświadczone
późno, bo dopiero w połowie XIV w.
5

Tamże, s. 13, 55, 155.
Kościół parafialny odnotowały w Słupi (de Slup) rejestry świętopietrza w latach 13251358. Monumenta Poloniae Vaticana, t. 1, wyd. J. P t a ś n i k, Cracoviae 1913, s. 169, 244
i in.; t. II, s. 176, 181, 199, 371, 419.
7
M. D e r w i c h, dz. cyt., s. 311.
8
Kodeks dyplomatyczny Małopolskie, t. 1, wyd. F. P i e k o s i ń s k i, Kraków 1876, nr
78, s. 95.
9
Tamże, t. 3, nr 1434, s. 408.
10
Zob. M. D e r w i c h, dz. cyt., s. 311.
6
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Oto przebywający w sobotę w oktawie Św. Krzyża (17 IX) 1351 r. w Szydłowie
król Kazimierz Wielki, potwierdził na prośbę opata Świętosława uposażenie benedyktynów łysogórskich, wymieniając imiennie blisko 30 wsi oraz miasto Słupię
(Slup civitatem cum villula sibi adiacenti, que eadem nomine Slup appellatur)
i przenosząc je na prawo średzkie11. Dowodzi to jednak tylko, że realizacja lokacji
tego miasta czyli Słupi Nowej nastąpiła przed połową XIV w. Ponieważ w rejestrach świętopietrza z lat 1325-1342, (a także 1373-1375)12 spotykamy tylko jeden
kościół słupski (in Slupp), który można odnieść tylko do Słupi Starej, gdzie w czasach Długosza stał dawny kościół Św. Wincentego, który ten historyk nazwał matką kościoła Św. Wawrzyńca w Słupi Nowej – wskazuje to, że lokacji miasta dokonano tu później, prawdopodobnie w końcowych latach panowania króla Władysława Łokietka lub nawet w ciągu pierwszego siedemnastolecia rządów Kazimierza
Wielkiego13. Razem z miastem wzniesiono kościół Św. Wawrzyńca, do którego
niebawem przeniesiono prawa parafialne. Z dzieła Długosza o uposażeniu diecezji
krakowskiej wiadomo, że w XV w. uprawnienia parafialne posiadał istotnie drewniany kościół Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi, kościół Św. Wincentego w Starej
Słupi natomiast, podporządkowano parafii miejskiej14. Wszystko, co dotyczyło
lokacji miasteczka oraz zmian w stosunkach kościelnych, w tym budowy i odbudowy świątyń, nastąpiło w wyniku działalności, znajdujących zawsze wsparcie
panujących w kraju, opatów świętokrzyskich (skoro większość z nich otarła się
o pracę w kancelarii koronnej, jako sekretarze królewscy), oni też zachowali wobec
wymienionych tu kościołów, jako dziedzice włości, prawo patronatu. Rządcy tej
parafii ujawnili się wcześnie, jako duszpasterze aktywni, rozbudowujący jej agendy. Z końca XIV w. pochodzą bowiem ślady istnienia tu szkoły parafialnej, zdradzające aspiracje oświatowe także mieszczaństwa nowosłupskiego, skoro w 1391 r.
zabiegał w Rzymie o odpowiednie dla siebie beneficjum Paweł, syn Idziego ze
Słupi, kleryk diecezji krakowskiej, a w latach 1417-1418 podobnie atrakcyjne beneficjum upatrzył sobie w parafii w Łapczycy, kleryk Maciej, syn Mikołaja mieszczanina nowosłupskiego15. Z 1441 r. pochodzi, dokonana przez Zbigniewa Oleśnickiego, biskupa krakowskiego, fundacja przy parafii w Nowej Słupi Bractwa

11

Kodeks Dyplomatyczny Polski, t. 3, Warszawa 1858, s. 231; J. G a c k i, dz. cyt.,
s. 198-199.
12
Monumenta Poloniae Vaticana, t. 1, s. 169, 244; t. 2, s. 176, 189, 419; t. 9, s. 18, 38.
13
F. K i r y k, Urbanizacja…, s. 77.
14
Slup utraque Nova et Vetus. Nova Slup est oppidum habens in se ecclesiam
parochialem ligneam, sancto Laurentio martyri dicatam… et est filialis ecclesiae Antiquae
Slup… Slup Antiqua, villa habens in se ecclesiam matricem ligneam sancto Vincentio
dicatam, sub parochia Novae Slup sitam. Joannis Dlugosz senioris, Liber beneficiorum
dioecesis Cracoviensis (dalej cyt.: LB), t. III, Cracoviae 1864, s. 489.
15
Bullarium Poloniae, t. 3, wyd. Sułkowska-Kurasiowa i S. Kuraś, Romae-Lublini
1992, nr 196 oraz t. 4, nr 83, 288 i in.
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Ubogich16. W 1463 r. z kolei odnotowany został Piotr Pietrzyk, malarz opata łysogórskiego, zapewne (przynajmniej okresowo) mieszkaniec Słupi Nowej17.
W 1361 r. odnotowano wśród świadków na dokumencie opacim Przybylona
wójta oraz Mikołaja Smagę i Stanisława kowala, mieszczan nowosłupskich18. Poświadcza to funkcjonowanie miasta i jego samorządu. Wójtostwo dziedziczne zostało wzmiankowane natomiast w 1437 r., kiedy sąd ziemski sandomierski przyznał je prawem bliższości szlachetnemu Janowi Murczy z Boleborowic, procesującemu się w tym względzie ze Stefanem, byłym wójtem nowosłupskim oraz sołtysem w Starej Słupi19. Połączenie sołectwa z wójtostwem w obu Słupiach świadczy
zapewne, że zasadźcami miasteczka byli z ramienia klasztoru sołtysi starosłupscy.
Nie widać jednak jego prężnego rozwoju. Przywilej z 22 lipca 1405 r., wystawiony przez Władysława Jagiełłę (który pielgrzymując do sanktuarium Św. Krzyża, przejeżdżał często przez Słupię Nową, a nawet w niej się zatrzymywał i znał
miasteczko z autopsji)20, nie pozostawia wątpliwości, że rozwijało się ono słabo.
Dla wydobycia go z ubóstwa, nadał mu król właśnie targ we czwartki21. Symptomy
ożywienia życia miejskiego zdają się zdradzać zapiski w zachowanej we fragmentach, wspomnianej już, księgi radziecko-wójtowskiej (acta consularia et advocatialia). Pierwsza z nich informuje o złożonym z ławy i rady (circumsedentes scabini et consules) urzędzie miejskim, którego członkowie zebrali się razem w 1431 r.
w domu podwójciego Mikołaja, zwanego lantwójtem w celu rozpatrzenia sprawy
kupna domu z łąką w mieście Turobinie oraz ich podarowania nowosłupskiemu
kościołowi parafialnemu. Podaje więc, iż w sesji tego urzędu uczestniczył także
Jan pleban obu kościołów słupskich (in utraque Slup), ponieważ sprawa dotyczyła
konkretnie kościoła Św. Wawrzyńca w mieście Nowej Słupi, obdarowanego właśnie owym domem z przyległościami w Turobinie, utrzymującym ze Słupią zapewne kontakty handlowe22. Potwierdza działalność rady i ławy miejskiej, głów16

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Acta visitationum, t. 30, k. 384.
Codex diplomaticus Universitatis studii generalis Cracoviensis, t. 2, Cracoviae 1873,
s. 118.
18
Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. 3, nr 742, s. 145.
19
Zbiór dokumentów małopolskich (dalej cyt.: ZDM), t. 2, wyd. S. K u r a ś. Wrocław
1963, nr 502.
20
Np. dwa dni w 1410 r., skąd pieszo pielgrzymował na Łysą Górę. Zob. Roczniki
czyli kroniki sławnego królestwa polskiego, ks. 10 i 11, Warszawa 1982, s. 71; por.
A. G ą s i o r o w s k i , Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386-1434, Warszawa 1972,
s. 54.
21
ZDM, t. 6, nr 1681.
22
Item veniens Andreas mercator vendidit domum cum prato Alberto dicto Salomon
cum consorte sua ac pueris legitimis pro dimidia septima marca, existens de (!) civitate
dicta T u r o b i n cum consensu domini plebani Johannis pro dualis ecclesie in utraque
Slup, promittens Alberum, dictum Salomon intervadere, defendere, ab omni impedimento
tuere. Et istam domum, quam habet in civitate dicta Turobin cum omnibus suis utilitatibus,
istam post obitum sui et consortis eius commisit ad ecclesiam sancti Laurencii ad oppidum
dictum S l u p. In cuius rei testimonium manu in libris civilibus est conscriptum, ubi consedentes in domo viceadvocati Nicolai, dicti l e n t h w t, circumsedentes scabini et consules,
17
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nych składników samorządowych prawa miejskiego z burmistrzem i wójtem na
czele, prowadzenie ksiąg przez pisarza oraz zwraca uwagę na brak w miasteczku
ratusza, gdyż omawiana sesja sądowa i sesje kolejne, odbywały się w domu wspomnianego dopiero co wójta czy też w mieszkaniu burmistrza, Stanisława Sowy23.
Zapiski kolejne z lat 1431-1433 dotyczą przyjęć do prawa miejskiego oraz wydatków, przeważnie na podwody czyli koszty podróży do miast sąsiednich, a nawet
do Krakowa. Związane z tym wszystkim posiedzenia odbywały oba urzędy (rada
i ława) wspólnie, pod przewodnictwem (zależnie od sprawy) przedstawiciela rady
(burmistrza) czy też wójta. Wspólna była księga, do której wpisywano transakcje
kupna i sprzedaży (przeważnie domów, pól i ogrodów), kary sądowe, przyjęcia
do prawa miejskiego itd. Składy obu urzędów, jak było to w praktyce i zwyczaju
innych miast, obejmowały czterech rajców oraz wójta i siedmiu ławników24.

dicti Sowa, Milka, Stanislaus Mostowi, Petrus Cygan Stanislaus sutor, Nicolaus pywowar
et aliis quamplurimis fidedgnis. AKKKS, rps 629, s. 1.
23
Tamże, s. 2-3. Wprawdzie zachowała się informacja z 1448 r. o domu wielkim
w rynku, który Piotr wielkorzadca dóbr klasztornych i konwent świętokrzyski ustąpili Wojciechowi rybakowi (resignaverunt Alberto piscatori d o m u m m a g n u m in oppido
Slup, in circulo), lecz nie był to zapewne rausz miejski (Tamże, s. 19).
24
Z wielu powodów warto przytoczyć ich imiona i nazwiska. Oto w 1431 r. in domo
Stanislai prefati Sowa, w obecności Macieja Sadłka, Mikołaja Mostowego i Mikołaja Burepiwo przyjęto do prawa miejskiego niejakiego Mikołaja z Nowej Słupi, rok później (1432)
w tym samym domu i w tym samym składzie rajców (domini consules) prawo miejskie
przyznano niejakim Marcinowi oraz Janowi, a także niejakiemu Klemensowi i (1433) Maciejowi szewcowi, mieszczanom słupskim. W 1433 r. coram scabinis tunc sedentibus Petro
Soyka, Idzyk, Walach (czrnifex), Martino Pióro, Andrea Ankazi (?), et consulibus Nicolao
Gay, Nicolao Burepiwo, Nicolao Mostowy, Mathia Sadłkone – ks. Jan pleban de Chybicze
spłacił dom swojej siostrze Jadwidze (Tamże, s. 2-3). W 1440 r. Nos Stephanus advocatus
de utraque Slup, nec nom consules eiusdem civitatis, videlicet Petrus Para, Nicolaus Czywer, Petrus Nosiwor, Nicolaus Gay, Stanislaus viceadvocatus – zajmowali się sprzedażą
domu po śp. Boguchnie alias Grudliny (Tamże, s. 3). W 1443 r. urząd radziecki sprawowali
Mikołaj Gay, Maciej Sadłek, Bogusz i Piotr Para, rok później natomiast (1444) – Piotr
Para, Bogusz, Mikołaj Sak I Maciej Strycharz. W składzie ławy funkcjonowali zaś Egidius
(Idzi), Pióro, Jan Mostowicz i Mykon murarz. (Tamże, s. 4). W tym samym roku in domo
viceadvocati Katarzyna, żona Stefana Mikoszkowicza ustąpiła ojcowiznę Maciejowi Moszczygroszowi za 2 kopy groszy, przy czym ręczyli za niego – wobec Piotra prokuratora
(czyli wielkorządcy) klasztornego, Stefana wójta i rajców (Sadłek, Mysszy, Nosiwor, Gay)
i ławników (Myko murarz, Idzik, Jan Pergala) – Stanisław Sowa i Andrzej Pióro (Tamże,
s. 5). W 1445 r. w urzędzie miejskim zasiadali rajcy Siodłek, Gay, Bogusz, Piotr Para,
Stefan wójt dawny (advocatus antiquus) i ławnicy – Stanisław kowal, Trzczieński, Maciej
Papieszowicz, Borowy, Stanisław, Maciej Liszka ze Słupi Starej, Stanisław Szkapa, Zdun,
Stanisław Miąsko prothoconsul – rozpatrujący sprzedaż przez Mścichnę alias Filipczynę z
Nowej Słupi połowy łanu pod Lipiem (Tamże, s. 11). Coram nobis in iudicio banito residentibus, videlicet Stanislao advocato Sowa, Stanislao fabro, Nicolao Trzeczyensky, Stanislao Cony de Antiqua Slup, Mathia Papiesz, et cosnulibus Bogusz, Petro Para, Nicolao Sak,
Mathia Stricharz – stanęła sprawa Piechny z dwoma synami Piotrem i Mikołajem, miano-
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Z przytoczonych imion i nazwisk mieszczan nowosłupskich wynika nie tylko
fakt, że urzędy miejskie zajmowali w stu procentach ludzie o nazwiskach rodzimych, polskich, lecz także, iż ich udział we władzach miejskich był wieloletni, a to
wskazuje na silny wpływ na wybory tych władz ze strony właściciela włości czyli
opata łysogórskiego. Interesujący jest dalej udział w samorządzie miejskim Stanisława Sowy, który pełnił urząd wójta i naprzemian ławnika oraz rajcy przez kilkanaście lat, podobnie zresztą, jak Stephanus advocatus de utraque Slup25 W drugiej
ćwierci XV w. krzesła w obu urzędach miejskich, ławie i radzie, zajmowali reprezentanci rodzin Boguszów, Burepiwo, Gajów, Idzików, Miąsków, Milków, Mostowych, Mostowiczów, Nosiworków, Parów, Piórów, Sadłków, Sowów, Trzczieńskich. W drugiej połowie tego stulecia natomiast – rodziny Biodrkow, Boguszów,
Borowych, Cierpiszów, Gałków, Jakuszowiczów, Jambroszów, Janowskich, Kostrzewów, Miąsków, Papieszów, Paprotków, Przewłoków, Rakowskich, Rudzkich,
Sojków, Sowów, Stanów, Strumieńskich, Szydłowskich, Trzczieńskich26. Przebiło
się do rady i ławy miejskiej również wielu rzemieślników. W latach 1431-1446
w ławie zasiadali Stanisław szewc, Mikołaj piwowar, Wałach rzeźnik i Stanisław
kowal. Krzesła radzieckie zajmowali natomiast Stanisław krawiec (1447), Maciej
Jaro szewc (1451) oraz Wojciech kowal (1466-1474)27. Zapisów przyjęć do prawa
miejskiego niestety nie kontynuowano. O kontaktach Nowej Słupi z miastami okolicznymi informują skąpo tylko rejestry podwód. Wiadomo, że w 1437 r. opłacano
podróż do Krakowa niejakiego Barzyckiego, w 1439 wyjazd do stolicy królestwa
Sowy, następnie wyprawę (1442) Jana murarza z żoną Katarzyną nie tylko pod
Wawel, lecz także do Chęcin; w 1451 r. do Łagowa wysłano niejakiego Gawła,
Sadłek jeździł do Bodzentyna, inni w różnych miesiącach roku znowu do Łagowa,
kilka razy do Wąchocka, Waśniowa i Szydłowa28. Podróże te miały z pewnością
charakter przeważnie ekonomiczny, wyjazdy na targi i jarmarki do Bodzentyna
i Kielc, a przede wszystkim do Sandomierza zdają się potwierdzać zapiski miejskie, tyle że jarmarki sandomierskie uznawano za najbardziej atrakcyjne, skoro
owe fora annualia Sandomiriensia traktowano nawet jako terminy oddawania
długów29.
W 1547 r. pisarz miejski zanotował, że rajcy rozpatrywali sprawy sądowe
w swojej siedzibie (in nostra residentia), a trzy lata później, iż stanowił ją ratusz
(in pretorio nostro)30, z czego możemy wnosić, iż ważny ten obiekt samorządowy
wicie sprzedaży ich ojcowizny (hereditas seu area prope balneum) Maciejowi, opatowi
łysogórskiemu, za 3 złote. (Tamże, s. 16).
25
Tamże, s. 3, 4, 6, 11.
26
Tamże, passim.
27
Tamże, s. 1-5, 16, 24, 28, 44, 46, 57, 75, 77-79. Tu dodamy jeszcze, że Piotr krawiec
zajmował ważny i intratny urząd podkomorzego opata świętokrzyskiego (1436), pozycję
wysoką wśród mieszczan osiągnęli wreszcie Maciej (1439) i Jan (1440) muratorzy nowosłupscy. Tamże, s. 7, 32.
28
Tamże, s. 8, 28-29.
29
Tamże, s. 10, 32.
30
AKKKS, rps 632, s. 67, 97.
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został – zapewne w pierwszych dekadach XVI w. – zbudowany. Nie dochował się
do naszych czasów jakikolwiek jego opis.
O wójtostwie dziedzicznym owa najstarsza księga podaje faktów niewiele.
W 1440 r. natrafiamy na zapiskę o wzmiankowanym już Stefanie, wójcie obu Słupi
(advocatus de utraque Slup), występującym w tej roli także w 1443 r. (nobilis Stephanus advocatus de utraque Słup) oraz jeszcze rok później. W 1445 r. spotykamy
go już tylko wśród ławników, lecz z adnotacją, iż był wójtem starym (advocatus
antiquus), po czym informacje o nim urywają się31. W 1452 r. sąd ławniczy w Nowej Słupi obradował bowiem pod przewodnictwem Bogusza podwójciego i rozstrzygał sprawę przekazania ojcowizny przez Stanisława kmiecia ze Słupi Starej na
rzecz swego brata Jana, a wśród zasiadających w sądzie rajców i ławników nie
było już owego Stefana, niegdyś wójta nowosłupskiego i zarazem sołtysa w Starej
Słupi32. Domyślać się można trafnie, iż wójtostwo dziedziczne zostało wykupione
(tak, jak sołectwa we wsiach) przez klasztor łysogórski. Skup sołectw przeprowadził klasztor w XV w., zamieniając je zwykle na folwarki. Oznaczało to nie tylko
zmianę w stosunkach własnościowych, lecz także zmianę w ustroju wiejskim, gdyż
sołtys przestawał być reprezentantem gromady i jej urzędnikiem oraz sędzią
(przewodniczącym sądu ławniczego). Ponieważ sprawy samorządowe pozostawały
dla panów włości nadal ważne, powierzano je wybieranym, a faktycznie naznaczanym spośród włościan wójtom. Powoływano również sądy dla całej włości, jako
czynnik odwoławczy od wyroków sądów wójtowsko-ławniczych. Tak było zapewne w dobrach klasztoru łysogórskiego, dla którego włości nie zachowały się z zakresu ich ustroju, jakiekolwiek świadectwa źródłowe. W cytowanych tu ciągle
nowosłupskich księgach miejskich czytamy jedynie o sądzie starościńskim, sprawowanym przez starostę dóbr klasztornych (zapewne dawnego wielkorządcy),
przed którym stawał też urząd radziecki i wójtowski33. Nazywano go sądem komisarskim. Rozstrzygał on najważniejsze sprawy włości, wyrokował w karnych
sprawach gospodarczych, administracyjnych i cywilnych, a nawet obyczajowych34.
Domyślać możemy się zatem, że spełniał także rolę uciążliwych dla poddanych
sądów rugowych35.
31

AKKKS, rps 629, s. 3, 4, 6, 11
Nos igitur Nicolaus Gaj, Mathias Papyesz, Nicolaus Trzczensky et Nicolaus Karom
consules, Bogussius viecadvocatus una cum septem iuratis, videlicet Stanislao Rychlicza,
Stanislao Byalek, Nicolao sartore alias Ambrosz, Mathia Lanczyczka, Nicolao Brzeczka,
Stanislao alias Stanik et Stephano dicto Dzban notum facimus... quod veniens ad
presenciam nostram, nostri banniti iudicii in Nova Slup, tunc per nos celebrati, laboriosus
Stanislaus, alias Stanislaus kmetho in Antiqua Slup recognovit. Archiwum Główne Akt
Dawnych (dalej. cyt.: AGAD) w Warszawie, perg. 3252.
33
AKKKS, rps 640, s. 3.
34
Tamże, s. 101 i n.
35
Por. Księgi sądowe wiejskie klucza łąckiego, wyd. A. V e t u l a n i, t. 1. Wrocław
1962, s. 16-18, 23; Księgi sądowe wiejskie klucza jazowskiego 1663-1808, wyd. S. G r o d z i s k i , Wrocław 1967, s. 15 i n.; zob. także S. P ł a z a, Ustrój i sądownictwo nad chłopami w kluczu muszyńskim XVI-XVIII w., „Roczni Sądecki” 29 (2001), s. 17-52.
32
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Pozostając przy sprawach sądowych informujemy czytelnika, że dotrwał do naszych czasów fragment rejestru złoczyńców, które (!) gubiono w miasteczku Słupiej
z 1561 r. Wynika z niego zatem, że miało ono prawo miecza36. Oto w środę, w dniu
Św. Jadwigi (15 X), zgromadzili się na rozprawę sądową (nad dwoma ujętymi
złoczyńcami, mianowicie Maciejem Heliaszkiem oraz Sobkiem Drabikiem z Brzezin spod Szydłowca) właściciele okolicznych dóbr szlacheckich (m.in. Jan Zaklika,
Paweł Kotkowski, Mikołaj Kochowski, Wojciech Zagórski i Jan Dobrucki, starosta
słupski) oraz wszistek urząd miejski (Szymon Antonik burmistrz, Marcin Gol, Jan
Niewczas rajcy oraz Jakub Pas, Olesz, Wawrzyniec Cierpisz, Maciej Pluskwa,
Stanisław Zimny, Jakub Szerzawski i Jakub Grzegorzewski ławnicy). Czytamy
w nim dalej, że ławnik Jakub Grzegorzewski był oskarżycielem, lecz sądowi przewodniczył, jak można domyślać się trafnie, Jakub Dobrucki, starosta dóbr klasztornych37 Podamy tu jeszcze, że Maciej Heliaszek zeznał podczas tortur, że ukradł
dwa konie w Starej Słupi u Marcina Stanko, które sprzedał za 2 grzywny w Przedborzu, w tej wsi także przywłaszczył sobie konia Andrzeja Derlika, którego przekazał za kopę groszy furmanowi Maciejowi Bielińskiemu w Skrzynnie, nadto konia ukradł w Wąchocku (którego zastawił za długi w Dębnie) oraz kolejnego konia,
tym razem cisawego, ukradł pod Grabkowem i sprzedał go za kopę groszy w Solcu. Kradł nie tylko konie. We dworze w Sierosławicach ukradł panu Bobowskiemu
krawatkę, w Słupi natomiast futro, w Barczkowie suknię. Drugi z sądzonych, Sobek Drabik, kradł także różne rzeczy: garderobę w Brzezinach, obrus w Grabkach,
pęto żelazne, gęsi, kopę żyta (Markowi Kotoniowi z przedmieścia), nie wymienionemu z imienia i nazwiska krawcowi wziął 6 miar sukna, w Kurozwękach ukradł
krowę, w Brzezinach 4 świdry, korzec żyta w Osowcu oraz konie Piotrowi, wójtowi z Potoka lecz koń ten został poznany i odebrany na gościńcu opatowskim38.
Niewiele możemy powiedzieć o sposobie powoływania władz miejskich. Wiadomo tylko, że w Nowej Słupi, tak jak w innych miastach Małopolski, obowiązywała roczna kadencja tych władz, a z zapiski z 1500 r. wynika, iż elekcji ich członków, dokonywano w oktawie Trzech Króli39. Osoba prokuratora czyli wielkorządcy klasztornego miała zapewne w tej mierze wiele do powiedzenia, ale i tak nie
wiadomo dokładnie ilu rajców i ławników wybierało w czasach średniowiecza
nowosłupskie pospólstwo, a ilu mianował reprezentujący władzę właściciela włości czyli opata, wspomniany dopiero co wielkorządca. Informacja datowana na
36

AKKKS, rps 630, s. 391-393.
O składzie takich sądów, w których uczestniczyli właściciele dóbr, ich dzierżawcy,
rządcy oraz reprezentanci sądownictwa miejskiego pisze O. Balzer (we wstępie do wydawnictwa) Rejestr złoczyńców grodu sanockiego 1554-1638. Lwów 1891, s. 24-37, stwierdzając, że podległe im sprawy kryminalne leżały w kompetencjach grodu czyli sądu grodzkiego. W naszym przypadku jednak uprawnienia tego rodzaju posiadał, zwoływany w razie
potrzeby, sąd obejmujący dobra klasztorne, a więc najpewniej sąd starościński. Por. też na
ten temat uwagi W. U r u s z c z a k a, Acta maleficorum Wisniciae 1629-1665, Kraków
2003, s. 7 i n.
38
Tamże.
39
AKKKS, rps 629, s. 8, 19.
37
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1633 r., iż mieszczanie wybierali spośród siebie ośmiu, a z nich opat jednego obierał na burmistrza i jednego na rajcę, burmistrz zaś z pozostałych sześciu, dwóch
wybierał na radnych40 nie wyjaśnia również dostatecznie nowosłupskich zawiłości
wyborczych.
*
Wyrazem rozwoju każdego dawnego miasta była zawsze wielkość jego zabudowy i zaludnienia, ukształtowane stosunki produkcyjne i rynkowe oraz poziom
życia intelektualnego i kulturalnego. U schyłku średniowiecza nowosłupska gmina
miejska była zabudowana 58 domami mieszczańskimi, kilkoma budynkami parafialnymi na czele z kościołem Św. Wawrzyńca oraz zabudowaniami dworskimi
i folwarcznymi. Dwór opata zgodnie z informacją Jana Długosza stał wówczas
w Słupi Nowej, co potwierdza też wzmianka o nim w najstarszej księdze miejskiej
z 1518 r. (piscarium… sub curia in Nova Slup)41. Wszystkie te obiekty były drewniane i w większości – jak można sądzić – pokryte strzechą, tylko kościół i zapewne dwór, miały drewniane pokrycie gontowe. W obrębie zabudowy miejskiej mogło zamieszkiwać wówczas około czterysta osób. Odstawała od miasta pod koniec
średniowiecza pod tym względem znacznie Stara Słupia, obejmująca użytkowników 17, 5 łanu roli. Przyjmując, iż na każdego z nich przypadała (jak wyglądało to
dowodnie później) połowa łanu, otrzymujemy 36 półłanowych gospodarstw kmiecych, dających utrzymanie co najmniej 36 rodzinom, a więc mniej więcej ponad
200 osobom. Mimo tego była to wieś nie tylko najstarsza w parafii, lecz także najrozleglejsza na klasztornym terytorium słupskim. Pozostałe wioski parafii w tym
czasie, to osady znacznie mniejsze. Tylko Wola Milanowska (gdzie utrzymało się
długo sołectwo)42 usadowiła na się 9 łanach i dochodziła przez to do połowy potencjału gospodarczego i demograficznego Starej Słupi. Baszowice gospodarowały
natomiast na 7, Mirocice i Pokrzywianka na 6 oraz Bielów na 5 i Wola Bostowska
na 4 łanach43. Zaludnienie całej parafii nowosłupskiej przekraczać mogło 600, lecz
nie dochodziło zapewne do 800 głów. Nie był to zatem obszar o gęstym zaludnieniu. Dodać trzeba tu jeszcze, że dekada końcowa XV w. okazała się dla miasteczka
i całej łysogórskiej włości klasztornej bardzo niepomyślna. Charakteryzowała się
bowiem nie tylko niepokojami wewnętrznymi, wywołanymi w wyniku rabunkowych przemarszów wojsk rodzimych44 lecz także wynikłymi z najazdów tatarskich
40

J. W i ś n i e w s k i, Dekanat opatowski, Radom 1907, s. 407.
AKKKS, rps 629, s. 128 i por. s. 49.
42
W 1494 r. Albertus scultetus de Wola Mylanowa przekazał sołectwo w tej wsi (dom
z rolą, łąkami, nieużytkami i młynem) zięciowi Marcinowi zw. Clonek, za 60 grzywien.
Tamże, s. 34.
43
LB III, s. 230-233, 235, 240.
44
Zob. Matricularum regni Poloniae summaria, t. 2, ed. Th. W i e r z b o w s k i,
Varsoviae 1906, nr 85; A. W a l a w e n d e r, Kronika klęsk elementarnych w Polsce i krajach sąsiednich 1450-1586, Lwów 1935, nr 85 i in.
41
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w 1500 i 1502 r.45, niszczących zabudowę i mienie oraz wyludniające dotkliwie
obszary wiejskie i miejskie ziemi sandomierskiej.
Trudnych lat odbudowy miasta i włości, tworzących klasztorny klucz ziemski,
nie jesteśmy w stanie z racji niedostatków źródłowych nawet najogólniej odtworzyć. Dokonano jej jednak jeszcze w pierwszych latach XVI stulecia. Rejestry podatkowe z tego okresu (oraz późniejsze) nie pozostawiają co do tego wątpliwości.
Poświadczają równocześnie, że Nowa Słupia w dalszym ciągu, po kres doby staropolskiej, była miastem niewielkim o niskiej liczbie ludności. Na tle miast sąsiednich sytuowała się pod względem wysokości świadczonego podatku od domów
(tzw. szosu) wśród ośrodków miejskich najsłabiej zaludnionych. Przedstawia to
częściowo poniższa tabela.
Tab. 1. Nowa Słupia i miasta sąsiednie wg wysokości podatku
od domów (w grzywnach)
Rok

Nazwa miasta
Nowa Słupia
Łagów
Bodzentyn

1504
5
20

1510
5
4
20

1530
5
4
22

1538
5
8,5
40

Koprzywnica
Wąchock
Osiek
Szydłów
Nowe Miasto Korczyn
Wiślica

2
6
30
18
50

20
2
6
30
16
50

18
2
7
30
17
50

30
4
8
-

Źródło: AGAD, ASK I, ks. pob. 7, k. 83, 203; ks. pob. 10, k. 109, 111.

Wynika z niej, że Nowa Słupia miała opodatkowanych domów ponad trzykrotnie mniej od Nowego Miasta Korczyna, czterokrotnie od Koprzywnicy, sześciokrotnie od Szydłowa i aż dziesięciokrotnie od Wiślicy. W niewielkim stopniu ulegała pod względem zabudowy mieszkalnej Osiekowi, ale posiadała (okresami)
znacznie więcej domów, niż sąsiedni Łagów i zdecydowanie więcej, niż Wąchock.
Nadmienimy przy tym jeszcze, że w ostatniej ćwierci XVI stulecia wypełniało
osadę nowosłupską 26 opodatkowanych domów rynkowych i 39 domostw przy
ulicach46.
Z 1527 r. zachował się rejestr szosu łącznie z właścicielami domów z nazwiskami oraz wykaz mieszkających w ich domach komorników (inquilini). Pozwala
45

F. Kiryk, Opatów w XIII-XVI w., w: Opatów. Materiały z sesji 700-lecia miasta, red.
F. Kiryk, Sandomierz 1985, s. 23-24 i przyp. 18 oraz 19.
46
AGAD, ASK I, ks. pob. 51, k. 884.
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to na obliczenie, że owych posiadaczy domów żyło wówczas w Nowej Słupi pięćdziesiąt trzech47. Z mieszczanami w domostwach tych mieszkali odpłatnie również
komornicy, a więc ludność bezdomna. Naliczyliśmy ich trzydziestu jeden48.
Z obu zestawień wynika, że miasteczko zamieszkiwało we wspomnianym roku
84 rodziny, co pomnożone – jak przyjmują od dawna demografowie – przez 6,
wskazuje na cyfrę 504 osoby. Nie jest to jednak liczba ścisła mieszkańców osady,
w której nie brakowało domów zwolnionych od szosu czasowo, następnie domów
nieopodatkowanych, jak dwór opata, domy duchowieństwa parafialnego z czeladzią i mieszkańcami przytułku ubogich. Biorąc to pod uwagę, przyjmujemy że
ludność miasteczka przekraczała w pierwszej połowie XVI w. wyraźnie pół tysiąca
osób.
Zastanawia także fakt, że ponad połowę ludności miejskiej stanowili komornicy, wśród których spotyka się stosunkowo wielu, z pewnością biegłych w zawodzie, rękodzielników, a więc 2 krawców, kuśnierza, tkacza i rymarza49. Podobnie,
chociaż nie tak samo, przedstawiało się to w późniejszych latach XVI stulecia, tyle
że komorników nie zawsze rejestrowano; w latach, w których zamieszczono o nich
dane, daje się zauważyć w osadnictwie miejskim znaczna fluktuacja tej kategorii
ludności (por. tabelę 2). Mimo tego rękopis, z którego czerpiemy informacje
o mieszkańcach Nowej Słupi, chociaż zszyty z luźnych, nieuporządkowanych
składek, zniszczony, bez okładek – jest bardzo cenny, gdyż przedstawia stan zabudowy miejskiej, a także imiona i nazwiska mieszkańców miasteczka. Ostatnia zapiska, datowana na rok 1594, dotyczy sporu między Jakubem Gowinem a Wawrzyńcem Nowkiem, mieszczanami słupskimi, który załagodził ks. Łukasz Janowski,
proboszcz w Koniemłotach i administrator klasztoru Św. Krzyża, ostatnie wykazy
szosu natomiast pochodzą z 1574 r.50.
47

Byli to: Mikołaj, Miczek, Marcin Gul, Wawrzyniec Swiaczony, Jan Bujak, Mikołaj
Wilczek, Ruta, Szymon Farmuszka, Stanisław Fibik, Andrzej Nowak, Chuda, Stanisław
Skoczyński, Borowcowa, Marcin Sowa, Maciej kucharz, Skóra, Piotr Niewczas, Jakub
Biskupek, Jan Jarz, Jan Niewczasek, Jan Szczodrek, Mikołaj Witosławski, Stanisław
Smarz, Wojciech Ciupka, Stanisław Pythka, Katarzyna Bykczyna, Stanisław Wrzosek,
Katarzyna Jambroszowa, Marcin Cierpisz, Jan Niedziela, Stanisław Motyl, Agnnieszka
Paprotczanka, Aleksius, Stanisław Kuchta, Stanisław Pełka, Jakub Dryja, Marcin Zimnoszek, Andrzej Ocz, Wojciech krawiec, Grzegorz hutnik, Jeleniowski, Szydłowscy, Paweł
Skóra, Jeleniowski (drugi), Heliaszek, Mikołaj Ligęza, Maciej Pasz, Łukasz Mazurek, Jan
Derlik, Stanisław Paczota, Marcin Mazur, Sebastian łaziebnik, Zofia Kuligowska. AKKKS,
rps 630 (Regestrum exactionis… alias szosu), s. 1-4.
48
Byli to: Adam (mieszkający u Skóry), Mikołaj kuśnierz, Jan tkacz, Dorota Bujakowa,
Katarzyna Żywkowa, Katarzyna Miąskowska, Katarzyna Wieczorkowska, Katarzyna
(mieszkajaca u wójta), Małgorzata (u krawca), Dorota (u Wilczka), Ewa (u Bykczyny),
Walenty krawiec, Mikołaj Minalo, Katarzyna (u Swiaczyny), Poterala, Jakub rymarz,
Stanisław Pióro, Jadwiga (u Niewczasa), Bodoszowa oraz tzw. inquilini simplices: Żywa,
Bujak, Mędrek, Miąskowa, Pylatkowa, Pasiowa, Poczatszyna, Swiączyna, Elzbieta,
Jadwiga, Jan Ostanowicz, Zofia Mazana. Tamże.
49
Tamże, oraz s. 94.
50
Tamże, s. 49.
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Tab. 2. Wykaz domów i zamieszkujących w nich komorników
w latach 1520-1576
Rok
1520
1524
1526
1527

domów
60
55
58
51

komorników
12
31

Rok
1537
1550
1554
1576

domów
57
60
68
68

Komorników
19
20
19
-

Źródło: AKKKS, rps 630, s. 4, 9, 10, 24, 25, 62, 63, 77-79, 91, 105, 109,119-124.

Narażona na niebezpieczeństwa pożarów zabudowa miejska nie była w historii
miasteczka nigdy czynnikiem stałym. Zagrożenie ogniem dotyczyło nie tylko czasów wojen z nieprzyjacielem koronnym i zbrojnych konfliktów wewnętrznych.
Tkwiło też immanentnie w łatwo ulegającej pożarom drewnianej i słomianej zabudowie. Pożary miasteczka i otaczających go wiosek zdarzały się więc często, przeciętnie co 15-20 lat. Źródła nie pozwalają na pełną ich rejestrację. Co się tyczy
zniszczeń wojennych, wiadomo na pewno, że uległo im miasteczko nie tylko podczas wspomnianych już inwazji tatarskich, lecz także w 1657 r. w czasie najazdu
siedmiogrodzkiego pod dowództwem księcia Rakoczego. Z tego względu, a przede
wszystkim z powodu słabości ekonomicznej, miasteczko nie było w stanie rozwinąć się na większy ośrodek miejski także w XVIII w. Posiadamy na ten temat
dane źródłowe z ostatniej ćwierci tego stulecia, w świetle których Nowa Słupia
trzymała się nie tylko niskiej, drewnianej zabudowy, lecz także nie pomnożyła
wydatnie liczby domostw mieszkalnych, a także zamieszkującej je ludności. Widać
to z tabeli 3.
Tab. 3. Zabudowa i ludność Nowej Słupi w latach 1789-1790*
Rok
1789
1790

domów
77
80

Słupia Nowa
mieszkańców
411
440

Słupia Stara
Domów
Mieszkańców
57
405
50
408

* Nadto w mieście: browar, karczma, szpital ubogich z kościołem, kościół parafialny,
plebania. W Słupi Starej: dwór, browar, karczma, 2 młyny, wójtostwo (sołectwo), plebania.
Źródło: Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski Średniowiecznej
PAN w Krakowie, Materiały Atlasu Historycznego Polski PAU.

Zatrudnieni w klasztorze oficjaliści i rzemieślnicy mieszkali zwykle w Nowej
Słupi. Tu posiadał swoją rezydencję w XV w., jak można mniemać, znany nam już
Piotr, wielkorządca opata (religiosus vir dominus Petrus procurator), będący wobec miasta czynnikiem zwierzchnim, tu żył jego zastępca, gdyż w 1469 r. został
odnotowany, jako mieszkaniec Nowej Słupi, Marcin Stocki, podrzęczy dóbr klasz-
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tornych.51 Oni właśnie trzymali mieszczan nowosłupskich oraz kmieci i innych
wieśniaków włości w posłuszeństwie wobec opata świętokrzyskiego i – jak świadczy zapiska z 1465 r. – karali w jego imieniu krnąbrnych poddanych52. U schyłku
XVIII w. murowany pałac opacki stał w Starej Słupi, wzniesiony ok. 1780 r. przez
ostatniego opata przed kasatą klasztoru, mianowicie Józefa Niegolewskiego.
Obejmował 6 pokoi, obszerną salę przyjęć oraz kaplicę. Kapelan oraz goście
mieszkali w oficynie. Mniej okazałe rezydencje drewniane posiadał opat jeszcze
w Boleszynie, Rzepinie i Wierzbątowicach, dwór w Baszowicach zajmował
przeor, dwór z kaplicą w Boiskach natomiast utrzymywał prokurator klasztorny53.
W 1790 r. posiadali swoje domy w mieście cyrulik klasztorny, pisarz prowentowy,
leśniczy oraz studniarz z rodzinami, następnie doglądający browaru klasztornego
piwowar, a przede wszystkim skupieni na probostwie farnym dwaj księża i 12
członków czeladzi; w szkole natomiast zamieszkiwał jej dyrektor z małżonką oraz
przebywający na parafii dorywczo, czworo innych ludzi. W mieście również,
w stojącym przy kościele szpitalnym Św. Michała przytułku, spędzało w czterech
izdebkach w 1790 r. resztę życia 11 ubogich (5 mężczyzn i 6 kobiet), na probostwie szpitalnym natomiast zamieszkiwał w okazałym budynku mieszkalnym
ksiądz i czterech rezydentów szlacheckich oraz siedem osób czeladzi54.
Z księgi zgonów z lat 1723-1775 (wcześniejsze się nie zachowały) wynika, że
w parafii miejskiej, podobnie jak w innych rejonach Małopolski, umierało najwięcej dzieci okresu niemowlęcego, następnie do lat dziesięciu. Przeciętny wiek
mieszczanina nowosłupskiego kończył się między 50 a 60 rokiem życia. Umierało
co roku 9 do 20 osób, co przy przyroście naturalnym (znanym z księgi chrztów)
wahającym się między 24 a 46 noworodkami rocznie, wpływało na dodatni bilans
ludnościowy55. Tylko w 1730 r. pogrzebano 50 osób, co może wskazywać na jakąś
epidemię morowego powietrza jako przyczynę tak wielu zgonów56. Nie brakowało
jednak ludzi, którzy przekraczali znacznie 60 rok życia, jak np. Anastazja Patalina,
która zmarła w 80 (1735) czy Andrzej Gawłowski, który żył 83 oraz Andrzej Patała z Baszkowic, który zmarł w wieku 93 lat57. Zmarłych chowano na cmentarzu
przy kościele Św. Wawrzyńca, najznaczniejszych i najzamożniejszych we wnętrzu
świątyni. W dniu 20 października 1701 r. zarządzono uporządkowanie przykościelnych miejsc grzebalnych (purgatio sepulcri) i pochowanie uroczyste zebranych szczątków kostnych w północnej części cmentarza. Towarzyszyły temu trzy
nabożeństwa mszalne z czuwaniem i pieśniami za zmarłych, swego rodzaju tridu51

… circumspectus Martinus Stoczky viceprocurator domini abbatis ibidem de Slup –
kupiec domu z rolą I ogrodem, usytuowanych w mieście między domami Wojciecha kowala i Miąska przy ulicy Opatowskiej. Tamże, rps 629, s. 44.
52
Tamże, s. 81.
53
J. G a c k i, dz. cyt., s. 105-107, 245.
54
Pracownia SHG Małopolski Średniowiecznej, Materiały Atlasu Historycznego PAU,
jw.
55
AKKKS, rps 645, s. 147-203; rps 648, s. 4-18.
56
Tamże, rps 648, s. 10-13.
57
Tamże, s. 18, 30, 72, 74, 88.
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um, odprawione przez dominikanów klimontowskich z udziałem 6 zakonników,
kolejne – przez benedyktynów łysogórskich z udziałem 10 braci zakonnych oraz
trzecie, celebrowane przez prałata Horoszewicza, dziekana i kanonika wiślickiego,
z udziałem plebanów parafii okolicznych oraz Nowej Słupi, na czele z miejscowym prepozytem, Józefem Zarzyckim58.
Orientację w położeniu materialnym mieszkańców Nowej Słupi i warunkach
utrzymania rodzin mieszczańskich, posiadamy niewielką. Jeżeli udaje się wyrobić
na podstawie zachowanych materiałów źródłowych, jakie takie wyobrażenie
w odniesieniu do kondycji materialnej reprezentantów wolnych zawodów, jak górnictwo i hutnictwo, młynarstwo, profesje sanitarne i medyczne (łaziebnicy, balwierze i cyrulicy) oraz niektórych rękodzieł – to jednak życie codzienne podstawowej
masy ludności miejskiej pozostaje poza polem obserwacji badawczej. Trzeba pogodzić się więc z tym, że nasza wiedza o ich życiu produkcyjnym, społecznym
i kulturalnym jest bardzo ograniczona i fragmentaryczna. Musimy poprzestać bowiem na wpisanych w księgi miejskie niezbyt licznych i treściwych testamentach,
na dających się wydobyć z bogatych zapisek transakcjach majątkowych oraz koligacjach, następnie kontaktach z innymi miastami, a wreszcie wzmiankach o wywodzących się z rodzin mieszczańskich przedstawicielach ówczesnej inteligencji.
Wszystko to dotyczy jednak bogatszej części społeczności miejskiej.
O górnikach i hutnikach już wspominaliśmy wielokrotnie (zob. też s. 157
i przyp. 136 i 137). Tu przypomnimy tylko, że wydobywanie i obróbka rudy żelaznej na obszarze słupskim posiada słabe odbicie w źródłach. Ogranicza się właściwie do wzmianki o Katarzynie (Catherina mineratrix), córce Mikołaja o nazwisku
Manyek, po którym odziedziczyła firmę i prowadziła ją do 1570 r., kiedy ustąpiła
ją razem z domem i ogrodem w Nowej Słupi na rzecz Marcina Duplety oraz Pawła
Orła59. Dalsze losy kuźnicy nie są nam znane. Znacznie więcej wiadomo o hutnictwie szkła, którego rozwój na obszarze słupskim ujawniają do dzisiaj nazwy miejscowości typu huta, hucisko itp. (np. położone w gminie Bieliny: Nowa Huta
i Huta Szklana). Najgłośniejszymi hutnikami w XVI i XVII wieku byli niewątpliwie wspomniani już w tym opracowaniu, Jeleniowscy. Spis domów opodatkowanych w mieście z 1527 r. wymienia dom Stanisława Jeleniowskiego oraz dom drugiego Jeleniowskiego (bez imienia). Ze spisów kolejnych (1549, 1553) wynika, że
Stanisław Jaleniowski zajmował krzesło rajcy w samorządzie miejskim, natomiast
58

Tamże, s. 78-79.
AKKKS, rps 631, s 344. Z 1541 r. zachował się testament sławetnego Stanisława
Mańka (Manyek) faktora słupskich dóbr klasztornych, ale znane nam źródła nie pozwalają
wiązać go górnikiem Mikołajem i jego córką Katarzyną. Podamy jednak, iż ów Stanisław
Maniek spisał wspomniany akt ostatniej woli na plebanii w Starej Słupi w obecności wikarych słupskich, mianowicie ks. Jana w farze Św. Wawrzyńca w mieście oraz ks. Macieja
w kościele starosłupskim Św. Wincentego. Czytamy w nim, że testator przekazał bratu
Mikołajowi, faktorowi dóbr w Rzepinie, dom (wartości 30 grzywien) w Osieku oraz 15
sztuk bydła (w tym 4 woły robocze, kilka krów oraz jałówek i cieląt, a także 27 kóz i 20
wieprzów). Garderobę czyli suknie ustąpił żonie Annie, ona też oraz siostrzenice (Zofia,
Anna, Elżbieta i Katarzyna) otrzymały pozostałe po nim pieniądze (Tamże, s. 31-34).
59
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drugi Jeleniowski nosił może imię Szczepan60. Żył w tym czasie jeszcze trzeci z tej
rodziny mieszczanin nowosłupski, zajmujący się wytwarzaniem szkła, mianowicie
Maciej Jeleniowski. Pozostawił testament z 1546 r., z którego wynika, że prowadził przedsiębiorstwo na dużą skalę. Produkował szkło, które znajdowało zbyt
w Bochni, Iłży, Stężycy, nie mówiąc już o jarmarkach nowosłupskich oraz rynkach
miast nieodległych, jak Opatów czy Sandomierz61. Jego rodzina spokrewniła się
przez córkę Jadwigę z Józefem Naphamusem alias Huthnykiem, który w 1580 r.
sprzedał odziedziczone przez żonę, dwie niwy roli w mieście za 20 grzywien62
i prowadził zapewne dalej produkcję szklaną.
Inną rodzinę hutników stanowili w Nowej Słupi w drugiej połowie XVI w.
Kleszczykowie, a więc Krzysztof i Stanisław, synowie Tomasza Kleszczyka oraz
w pierwszych dekadach XVII stulecia rodzina zamieszkałego w rynku i uprawiającego także rolnictwo, hutnika Stanisława Śliwki (zob. s. 31).
Niemniej liczną grupę mieszkańców Nowej Słupi tworzyli młynarze, o których
mieliśmy już wiele okazji wspominać. Przypomnimy tu więc tylko, że w XVI w.
doglądał wielkiego młyna starosłupskiego młynarz Stanisław, utrzymujący poprawne zapewne stosunki sąsiedzkie z młynarzami nowosłupskimi63. Wyróżniali
się wśród nich Idzikowie, stara rodzina młynarska, której przedstawiciele zajmowali już w XV w. krzesła ławnicze oraz radzieckie64. Informacja z 1529 r. podpowiada, że prowadzili pod miastem młyn klasztorny, zwany młynem Idziego65. Prowadził go wówczas zapewne Egidius molendinator, ojciec lub bliski krewny Walentego Idzika, który zakupił w 1540 r. od Jana Bujaka dom z rolami w Nowej
Słupi za 70 grzywien i był młynarzem (1574) we młynie zwanym Zerwikaptur,
Zerwisz i Serwis czy też (1587) młynem Na Sarniszu. Wiadomo, że spłacił z ojcowizny (dom, ogród, sad w mieście) brata Stanisława oraz siostrę Annę; w tym czasie także wziął w zastaw pół łanu roli w Nowej Słupi od Tomasza hutnika za 20
grzywien oraz nabył (1581) za 60 grzywien część dziedzictwa w nieruchomościach
od Jana Rzeszotko z Rakowa, jakie w Nowej Słupi przypadły mu po matce66. Jego
bratem był może Marcin Idziczek, który ustąpił w 1598 r. półanek roli Stanisławo60

Tamże, rps 630, s. 1- 4, 41-43; rps 631, s. 99; rps 632, s. 112.
Przekazał ks. Janowi wikaremu w Nowej Słupi 2 grzywny, należność za 20 szyb
(vitreos) miał u Marcina Jaśko, u Feliksa Łagowskiego za 30 szyb., następnie u Mikołaja
Gardziecza w Bochni miał 60 groszy za szkło; u miecznika w Bochni miecz za szkło;
u Andrzeja hutnika z Woli Dzyernikowej należność za 500 sztuk szkła; u Grygla w Stężycy
24 grosze też za szkło; u Erazma w Iłży – połowę wozu żelaza; u Wojciecha Smarza 6
grzywien i 6 groszy. W Nowej Słupi u Łukaszowej Barteczkowej – wiardunek. Inne dobra
pozostawił żonie Katarzynie oraz córce Jadwidze. Po grzywnie przekazał kościołowi oraz
bractwu, którego imienia pisarz nie podał. (Tamże, rps 632, s. 84-86).
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wi Marzeckiemu za 20 grzywien67, skoro był czynny jeszcze (lub jego potomek
o tym samym imieniu) w latach 1624-163668. Z licznego grona jego krewnych,
w tym zapewne jego potomstwa, młynarstwem trudnił się Maciej Idzik (1602)
i może Andrzej, Łukasz i Stanisław Idzikowie, którzy zajmowali w obu pierwszych
dekadach XVII w. krzesła rajców i ławników nowosłupskich, tyle że na tych stanowiskach utrzymywał się najdłużej Stanisław Idzik (Idziczek), pełniąc na przemian urząd rajcy, burmistrza i ławnika, a w końcu wójta miasta69. Zachował się
interesujący testament innego młynarza nowosłupskiego, świadczący o wielkiej
zamożności młynarzy, mianowicie Macieja Lechowskiego, znanego wcześniej
z groźnego i ostrego konfliktu o zaoranie gruntu z napastliwym Tomaszem Kopytkiem (1626), uśmierzonym dopiero w wyniku interwencji opata świętokrzyskiego,
oraz Walentego Kałuskiego, plebana nowosłupskiego70. W 1628 r. zdrowy na umyśle a chory na ciele Maciej Lechowski, zostawił żonie Elżbiecie Kubiance dożywotnio i gromadce dzieci, dom z ogrodem i rolą oraz łąkami w miasteczku, aby
mogła dać im utrzymanie. Młyn, na którym, miał zapisane 60 grzywien, puścił
zięciowi Banasiowi Tepperowi. Bydło (5 krów, 3 cieląt, parę wołów) i klacz zostawił także żonie Elżbiecie, bo wniosła je w posagu, jej przypadła też oraz wnukom reszta bydła rogatego; przekazał więc parę ciołków Łazarczykowi, parę Jakubowi, jałówkę Annie. Dorocie natomiast 2 krowy, jałówkę i cielca, a Sebastianowi
krowę i parę ciołków. Dziesięć wołów polecił zaprowadzić do stajni księdza plebana w kościele Św. Wawrzyńca; drobną zwierzynę i ptactwo miała przejąć żona
Elżbieta, jej również przypadły statki domowe i zboże w stodołach. Zobowiązał ją
testator za to do spłacania długów i przekazania do szpitala Św. Michała w miasteczku po korcu pszenicy i żyta71.
Z informacji, które przechowały księgi miejskie wynika, że Lechowski nie był
spokrewniony ani z Idzikami, ani z wywodzącym się z Nowej Słupi Jakubem Niewczasem, w 1584 r. młynarzem w Łagowie, ani też (wzmiankowanym w 1638 r.)
Stanisławem Zgłobińskim, młynarzem słupskim72. Co się tyczy Niewczasów
(Niewczasków) podamy, że była to również rozrodzona (jak Idzikowie) rodzina
młynarska. Wśród obciążonych szosem budynków mieszkalnych, wymieniono
w Nowej Słupi w 1527 r. dom Piotra Niewczasa oraz dom Jana Niewczasa (Niewczaska)73. Obu poświadczają zapiski w księgach miejskich z drugiej ćwierci
XVI w., więcej nieco szczegółów biograficznych zachowało się jednak o Janie
Niewczasie. Był żonaty z Katarzyną, której zapisał w akcie ostatniej woli w 1547 r.
68
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cały swój majątek, gdyż ich dzieci zostały już uposażone74. Domyślać możemy się,
iż do wspomnianych dzieci testatora, należał Jan Niewczas, właściciel domu
w rynku, w latach 1560-1566 rajca i burmistrz nowosłupski. Jego potomków można by dostrzec z kolei w Jakubie Niewczasowiczu, który został odnotowany
w 1569 r. jako zarządca dóbr klasztornych w Nowej Słupi (factor bonorum Slup,
civis de ibidem) z żoną Barbarą, której zapisał 30 grzywien oprawy oraz Macieju
Niewczasie, wówczas ławniku miejskim75.
W XVII i XVIII wieku były czynne na terytorium słupskim – młyn Kuligowski
oraz młyn Idzikowski. Z bardziej oddalonych od miasta natomiast – młyn Zagaje
i Chłopięta oraz młyny w Cząstkowie i we Włochach76 Z nimi należy łączyć zatem
więzi produkcyjne z piwowarami i karczmarzami oraz młynarzami poza miastem,
mianowicie Cypriana Młynarczyka ze młyna Baranieckiego (Baranicha) oraz Tomasza Młynarczyka ze młyna w Wymysłowie77.
O karczmarzach w licznych w obu Słupiach (i wioskach okolicznych) karczmach zachowało się sporo wzmianek, brakuje jednak wiadomości o ich zasobach
majątkowych i pozycji społecznej. Wiadomo tylko, iż byli to ludzie zamożni, prowadzili nie tylko instytucje hotelowo-gastronomiczne, lecz także – w pogoni za
samowystarczalnością – duże gospodarstwa rolno-hodowlane. Kiedy w 1573 r.
Sebastian Brethko sprzedawał klasztorowi łysogórskiemu swoje bona mobilia ich
wartość oszacowano na 28 grzywien, a stanowiło je 8 krów, 2 woły, 5 cieląt,
3 wieprze, 7 prosiąt; nadto zboże zasiane i zboże w sąsiekach, trawy i siano na
łąkach oraz wszelkie sprzęty i naczynia gospodarskie78.
Krąg zamożniejszych mieszczan nowosłupskich nie był wielki. Tworzyli go
w XVII i XVIII wieku wzmiankowani często Flakowie, Kucharscy, Kopytkowie,
Niewczasowie i niewielu innych. Czajków spotykamy w pierwszej połowie XVI w.
jako komorników nowosłupskich, ale już w 1552 r. został odnotowany Jakub Czajka, mistrz kuśnierski, broniący dobrej opinii cechu krawiecko-kuśnierskiego
w utarczce słownej ze sławetnym Wojciechem Stachem. Pamiętano mu jednak
nadal pochodzenie z najniższych słojów społecznych, skoro w 1555 r stanął przed
burmistrzem Stanisławem Szerzawskim i rajcami w obronie swojej czci w procesie
z Maciejem szewcem, zarzucającym mu nieprawe pochodzenie79. Jego synem,
(a nawet wnukiem) był może Stanisław Czajka, w latach 1622-1635 rajca i burmistrz, jeden z aktywniejszych i wpływowych samorządowców nowosłupskich80.
Był zapewne bliskim krewnym Macieja Czajki, znanego nam z inwentarza rzeczy
zapisanych w 1630 r., które przekazał córce Reginie Malinowskiej, mieszczce opa74
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towskiej, oszacowanych na 563 zł.81 W 1613 r. został odnotowany nobilis dominus
Stanislaus Czayka, przyjmujący w roczną dzierżawę od ks. Stanisława Sroczkowskiego dochody parafii obu Słupi za sumę wysoką, sięgającą kwoty 600 zł.82 Nie
był postacią wzorową. W 1625 r. ks. Jakub Librovius, komendarz kościoła farnego
skarżył go przed rajcami i wójtem o swawolę i łotrostwo, gdyż pod nieobecność
opata w Słupi ostrzelał z synami dach kościoła oraz domu wikarego z rusznic, nie
zważając na czas upalny i wielkie przez to niebezpieczeństwo pożaru83.
Z nizin społecznych wznieśli się również Kucharscy, wywodzący się ze zwykłych mieszkańców Nowej Słupi, noszący przez XV i XVI wiek nazwisko Kuchta.
Sugeruje ono, że czynnikiem wzrostu znaczenia rodziny było kucharstwo w klasztorze łysogórskim i cierpliwe ciułanie grosza oraz korzystanie ze wsparcia materialnego klasztoru. W 1500 r. Jan Kuchta, tabernator Montis Calvi, zakupił łan roli
od Piotra Nowika (Nowka), mieszczanina nowosłupeckiego. Był może ojcem Stanisława Kuchty, wykazywanego w latach dwudziestych i trzydziestych XVI w.
wśród właścicieli domów w mieście. Trawiony ciężką chorobą w 1541 r. niknie
w źródłach; rok później zapisano, że w radzie miejskiej zastąpił go Jan Niewczasek. Jego potomkiem był zapewne kolejny Stanisław Kuchta (młodszy), odnotowywany w latach 1570-1598 na przemian jako rajca i burmistrz oraz wójt nowosłupski, noszący nazwisko Kuchta, Kucharzyk, Kucharczyk.84 W 1527 r. występował obok Stanisława (starszego) Mathias cocus, zapewne jego bliski krewny85.
W latach 1544-1551 zasiadał ów Stanisław w ławie miejskiej, był teściem Jana
Stawinogi, któremu zapisał 3 grzywny oraz w 1574 r. żonie Helenie pośmiertnie,
położone przy drodze do Biskupic, całe swoje dziedzictwo (dom, ogród, pola
i łąki)86. W drugiej połowie XVI w. tradycje samorządowe rodu podtrzymywał
jednak Stanisław młodszy. Jego potomek, także Stanisław, nosił już nazwisko Kucharski i był w latach 1617-1641 nieprzerwanie niemal, wójtem Nowej Słupi.
W 1659 r. mieszczanie Kucharscy z tytułem szlacheckim nobiles zapisali swoje
pola i łąki kościołowi Św. Michała w Nowej Słupi z obowiązkiem odprawiania
dwu mszy miesięcznie oraz mszy anniwersalnej co roku w czerwcu, w intencji
zbawienia Andrzeja i Adama Kucharskich87. Obaj wynieśli ród swój na wyżyny
społeczne. Uzyskali nie tylko wykształcenie i dostąpili zaszczytu doktoratu
(Andrzej w zakresie praw obojga, a nadto profesury uniwersyteckiej, Adam nato-
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miast z filozofii88) – lecz także osiągnęli kanonie, pierwszy krakowską, drugi
w kolegiacie klimontowskiej i probostwo w Chybicach89.
Zainteresowanie budzi również rodzina Kopytków, którą w ostatniej ćwierci
XVI w. reprezentował Wawrzyniec Kopytko, w 1574 ławnik, następnie (15801594) na przemian rajca i burmistrz nowosłupski90. Jego potomek nosił sto lat później nazwisko Kopczyński (Kopceński, Koptenski) i sprawował urząd miejskiego
pisarza przysięgłego (1684-1687). Mimo pracy w środowisku rodzinnym nie stanowił postaci świetlanej. Pogoń za zyskiem, ciułanie środków finansowych i dokupywanie gruntów rolnych dominowały w jego działalności samorządowej. W 1684
r. znieważył miejscowego rzeźnika Stanisława Morzykiszkę plugawymi słowami
i uderzył go laską, wywołując gwałtowną reakcję poszkodowanego, który wykrzykiwał na rynku za to: ten niecnotliwy matki syn, złodziej, Kopytko, wszarz, nie godzien być pisarzem. Wywołało to spadek zaufania mieszczan do pisarza, który
zdołał jakoś przezwyciężyć, gdyż w 1685 r. zanotowano, iż Kopczyńskiego na
pisarstwie miejskim potwierdził zarówno dwór, jak rzeczypospolita. Dwa lata później Ignacy Kalwatowicz, sąsiad skryby miejskiego, doniósł nań do dworu (do pana
starosty), iż Kopczyński spowodował znaczne szkody w zasiewach dworskich
przez wypasienie ich nocą przez parobka końmi oraz świniami. Oskarżony uznał
ów donos jednak za niesprawiedliwy. Nie znamy dalszego biegu tej sprawy. Wiadomo jednakże, iż z posady nie zrezygnował, co więcej w 1691 r. wszedł do rady
miejskiej i zasiadał w niej, jako rajca oraz burmistrz (1697)91.
Ale pióro miejskie trzymali także inni wykształceni nowosłupianie. Już w 1513
roku występował jako notarius publicus Marek Sowa92, poprzednikami Kopczyńskiego byli później również krajanie, jak np. Wojciech Oleszkowski, pisarz przysięgły i arendarz miar (1663-1664). Nie było to jednak regułą, skoro w 1574 r.
kancelarią miejską kierował bliżej nieznany sławetny Wojciech Turski. Wiadomo
jeszcze, że bezpośrednim następcą Kopczyńskiego na pisarstwie miejskim był
Wojciech Majchrowicz (1692), a w latach czterdziestych XVIII w. – Emeryk Morzykiewicz (1743)93, o których pochodzeniu z Nowej Słupi nie zdołaliśmy zebrać
pewnych dowodów. Nie znany jest również związek (jak w innych ośrodkach
miejskich) pisarzy w ratuszu ze szkołą parafialną. Widocznie w Nowej Słupi nie
łączono pisarstwa w kancelarii miejskiej z nauczaniem chłopców w czynnej tu od
średniowiecza szkółce przykościelnej, a może wynika to z defektów źródłowych.
Z innych wykształconych słupian na uwagę zasługuje ks. Jan Idzikowicz, który
w 1624 r. odprawiał w farze słupskiej w zastępstwie (in absentia proprii vicarii)
nabożeństwa, chrzcił dzieci i dawał swoim ziomkom śluby94 oraz Walenty Flako88

W źródle – doktorat z filozofii. W rzeczywistości było to z pewnością magisterium
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wicz, chirurgus monasterii s. Crucis, a także Franciscus pictor, civis Słupensis95.
W drugiej i trzeciej ćwierci XVIII w. żyła i tworzyła w Nowej Słupi pokaźna grupa
artystyczna, reprezentowana w latach 1724-1742 przez rodaka, Szymona Maciejskiego (żonatego z Agnieszką Kozłowską, także nowosłupianką), miejscowego
malarza (pictor de oppido Slupia) oraz przez Dominika Stroynowskiego, który był
poictor de aula Antiqua Slupia. Dochodzi do nich jeszcze (1758) Paweł Woynowski, musicus de oppido Slup96.
W dążeniu do podwyższenia poziomu życia materialnego chwytali się mieszczanie nowosłupscy nie tylko zawodów przemysłowych i rękodzielniczych czy
w jakiejś części związanych z praca umysłową. Spotkaliśmy w księdze radzieckiej
notatkę z 1557 r. świadczącą, iż dostrzegali polepszenie warunków życia nawet
w zaciąganiu się do najemnej służby wojskowej. Dotyczyło to sławetnego Jakuba
Antonika, który uczynił opiekunką majętności w mieście (agros, hortos, prata
omnia) do powrotu z wojny swoją siostrę Agnieszkę oraz sławetnego Walentego
Czecha, który przekazał żonie na własność dom w rynku oraz dom drugi z ogrodem przy drodze do Opatowa, gdyby nie było mu dane powrócić szczęśliwie
z wojny97.
Posiadali w Nowej Słupi domy, pola, ogrody i łąki także reprezentanci (przeważnie drobnej) szlachty rodowej, a także mieszczanie, którzy uzyskali (zwykle
wysługą na dworach możnowładczych oraz miejscowym dworze opacim) tytuły
szlacheckie. Tu podamy, że w 1587 r. szlachetni Wojciech i Marcin Kochowscy
posiadali na terytorium miejskim role i łąki, zakupione przez ich matkę Annę od
Walentego Walowskiego, mieszczanina słupskiego za 42 grzywny, następnie że
szlachetny Kasper Głuszyński zapisał w 1597 r. przed miejscowym urzędem wójtowsko-ławniczym benedyktynom łysogórskim pieniądze jak i chusty (w sumie ok.
50 zł) za pochowanie go po śmierci w kościele klasztornym Św. Krzyża98.
Z mieszczaństwa nowosłupskiego wywodzili się szlachcic Wacław Witosławski
(który ustąpił w 1547 r. dom z ogrodem w mieście bratu Adamowi za 20 grzywien)
oraz Krzysztof Derlik, który sprzedał w 1602 r. szlachetnemu Fryderykowi Mogilnickiemu za 17 grzywien ogród przy drodze do Łagowa; Fryderyk Mogilnicki żył
w Nowej Słupi nadal jako mieszczanin, w 1621 r. wchodził w skład rady miejskiej99.
Nie wszystko układało się w życiu społecznym miasta. Nadmierna skłonność
do kłótni, zawiść materialna i ambicjonalna, a nade wszystko skłaniająca do walki
o byt zwykła bieda, były przyczyną licznych patologii. Źródła w tej mierze nie są
wprawdzie wymowne, ale i one odnotowują fakty i wydarzenia przykre, a nawet
tragiczne. Najznaczniejszą ich część wypełniają opisy sporów i kłótni, kończących
się zwykle rękoczynami. Trudno wyrokować dzisiaj o tym, czy pomówienia, prze95
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kleństwa i wszelakie wyzywania przy użyciu słów niegodnych, były szczególną
pasją żeńskiej połowy mieszczaństwa nowosłupskiego. Pewne pozostaje jednak, że
były to wyrazy braku poszanowania, nietolerancji i agresji. Mężczyźni kończyli
powstałe na tym tle nieporozumienia jeszcze bardziej radykalnie. Posiadali broń
białą, zwłaszcza miecze i noże, niektórzy nosili nawet broń palną100, której użycie
podczas targu czy jarmarku było rzadsze, jednakże również się zdarzało. Większość konfliktów ujawniała się w karczmach i gospodzie w rynku, na tle urażonych
ambicji, skrywanej od lat nienawiści, wreszcie z powodu pijaństwa. Nie widzimy
tu miejsca dla rejestracji tych licznych aktów przemocy. Podamy jednak, że notorycznym awanturnikiem w miasteczku w czwartej ćwierci XVI w. był cyrulik
Wojciech Chrostowski, człowiek krewki, kłótliwy, maltretujący żonę i mający na
sumieniu wiele bójek i awantur w mieście101. W 1584 r. sądzono Jakuba Koziołka,
mieszczanina słupskiego, który pobił dotkliwie organistę konwenckiego ze Św.
Krzyża, a kiedy ujęła się za napadniętym straż miejska, rzucił się na nich ze swoimi pomocnikami. Posadzono go na kilka dni w kaźni, po czym przyrzekł solennie
poprawę i wyszedł na wolność102. Powstawaniu starć i tumultów sprzyjały dni jarmarczne i targowe czy nawet niedzielne103. Tylko w 1661 r. za bójki, za pobicia
i poranienia, sądzono Grygla Sępolika (m. in. za pobicie Ewy Pełczyny), Bartosza
Kalwatka za powstałe w bójce obrażenia fizyczne Tomasza kołodzieja czy za
zniewagę członków rady miejskiej przez Sebastiana Kalwatka104; w roku następnym rozpatrywano sprawę Krzysztofa Jadamowskiego, mieszczanina łagowskiego
o dotkliwe pobicie przez swojego czeladnika Jana w dniu targowym czy w 1664 r.,
kiedy Grzegorz Mendel, rajca słupski oskarżał Bartosza Kalwatka, iż w dzień niedzieli kwietnej publice na rynku podczas targu obrażał ludzi słowami niepoczciwymi; w 1668 r. znowuż oskarżali cechmistrze kowalscy i bednarscy o zniewagę
Wojciecha Kozieraba105. W 1588 r. został pobity w wyniku zwady Adam piekarz
nowosłupski przez Jana Konieckiego, tutejszego także mieszczanina. Stan ofiary
tego pobicia był tak ciężki, że jego sprawcę zamknięto w kaźni miejskiej, po czym
za poręką niejakiego Szymona oraz Stanisława kowala oskarżony miał się pojednać z owym Adamem i został zwolniony z aresztu. Tymczasem Adam piekarz
zmarł, wobec czego wsadzono do więzienia żonę Konieckiego, która okazała się
brzemienna i musiano ją wypuścić, znowu za rękojmią Kaspra, Jakuba Kociołka,
Franka szewca i Matysa kuśnierza. Zapewniali bowiem, że do czterech niedziel
Koniecki stanie przed obliczem opata świetokrzyskiego106. W 1603 r. zmarli Jan
Biesaga i jego żona Jadwiga, pozostawiając półroczną dziewczynkę, Zofię. Ich
gwałtowny zgon, może w wyniku choroby zakaźnej sprowadził do Nowej Słupi do
opieki nad osieroconą Zofią, brata zmarłego, Błażeja Olecha z matką Katarzyną,
100
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mieszczan z Wąchocka. Przejęli z tego tytułu dom z ogrodem oraz rzeczy ruchome
(czapkę aksamitną, pierzynę, 4 poduszki, lazurowy letnik muchajerowy oraz inwentarz domowy i gotówkę). Uderza niezwykła pazerność opiekunów z Wąchocka: czapkę aksamitną sprzedali za półtorej grzywny na pożywienie dziecka, wieprza na opędzenie długów przekazali ks. Rufinowi, proboszczowi szpitalnemu,
kopę groszy oddali Barbarze Pluskwinej, resztę pieniędzy i garderoby zabrali sobie, półrocznej Zofii zostało zaledwie 4 zł.107 W 1613 r. Marusza Pełczanka zeznała przed sądem, że dość jej się stało od Sebastiana Sopala, z którym nie w zwyczaju
małżeństwa świętego spłodziła dziecię, za czym urząd (radziecki i ławniczy) obaczywszy, rozkazal ją wygnać z miasteczka108. Jan kramarz nowosłupski jeździł po
towar do Krakowa. W 1625 r. z podróży nie powrócił. Nieco później wieść nadeszła, że został zamordowany, nie wiadomo przez kogo i w jakich okolicznościach.
Osierocił córkę Annę109.
W 1641 r. żyło miasto konfliktem między braćmi Piotrowiczami. Wojciech
oskarżył swojego brata Jakuba o spowodowanie szkody przez powstały w dniu
Poczęcia NMP 1640 r. ogień w jego słodowni. Zgorzał wówczas browar powoda
oraz naczynia i sprzęty browarne. Jakub Piotrowicz wyjaśniał sądowi, że ogień
został zaprószony ze dworu, gdzie słód sypali, lecz sąd nie dał temu wiary i uznał
jego winę, kwalifikując ją, jako niedbalstwo. Jakub Piotrowicz odwołał się do opata Stanisława Sierakowskiego. Najgorsze było jednak to, że bracia kłócili się dalej
i zastępowali sobie drogę. Kiedy zasądzono zapłacenie przez Jakuba odszkodowania w wysokości 25 zł, zdecydował się na najście na dom Wojciecha i wymierzenie
mu swojej sprawiedliwości. Opinia publiczna wypowiedziała się jednak po stronie
Wojciecha. W 1642 r. wybrano go rady miejskiej, niebawem przejął w ratuszu
władzę burmistrza110.
Szerzyły się kradzieże gotówki, odzieży i obuwia, a także bydła i trzody, a najczęściej koni. Wspominaliśmy o tym wyczerpująco przy opisie rozprawy w sądzie
kryminalnym w Nowej Słupi, rozstrzygającym o przestępstwach notorycznych
złodziei, których – korzystając z prawa miecza – skazano na gardło (zob. s. 7).
W 1639 r. doszło do szczególnego procesu sądowego. Przed urzędem radzieckowójtowskim postawiono 9 letniego Wojciecha Siestrzeńca, oskarżając go kradzież
garnka z pieniędzmi, zakopanego potajemnie pod szafą w izbie, w której zamieszkiwał. Młody winowajca nie zdawał sobie zapewne sprawy z czynu, którego
się dopuścił. Pieniądze przyniósł bowiem do szkoły, co zwróciło uwagę uczniów
i nauczyciela oraz spowodowało kontrakcję poszkodowanego, którym okazał się
Kasper Kulęba111.
Pozostając jeszcze przy kwestiach spornych, zwrócimy uwagę na rozporządzenie opata z 1577 r. Nakazywało ono rajcom i ławnikom wpisywać do akt miejskich
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opuszczane przez mieszczan domy (de quibus discesserunt incolae et cives sine
ulla iniuria). Zdarzyło się to nawet Jakubowi Starostce, wójtowi nowosłupskiemu,
który opuścił nocą dom przy ulicy zmierzającej na Św. Krzyż, nie rozliczywszy się
ze stanu skarbca miejskiego112. Inny dom (przy drodze do Baszowic) opuścił
w tymże roku Jerzy Jurek, qui discesit sine consensu reverendi abbatis113. Wygląda
to na zbiegostwo mieszczan, zjawisko dotąd raczej mało znane.
* *
Nową Słupię oraz Słupię Starą otaczały lasy. Jeszcze w XVIII w. istniały tu
przestrzenie zalesione. Góra Łysiec była pokryta od strony miasteczka lasem bukowym i grabowym oraz w największej części lasem jodłowym, rozciągającym się
ku południowi od Baszowic, Mirocic, Bielowa za Trzciankę i Bartoszowiny. Na
północy w rejonie wsi Serwis zalegał las dębowy, łączący się z lasem bostowskim.
Wzdłuż rzeki Wodnicy i Góry Jeleniowskiej, na zachód ku Trzciance i Bartoszowinom, ciągnęły się zarośla przechodzące niebawem w las jodłowy, po części tylko brzozowy i grabowy, aż do granic Lechowa i Starej Huty. Na południe od Wólki była widoczna Góra Kobyla, porośnięta ku Paprocicom lasem jodłowym, również fragment ogromnej niegdyś Puszczy Jodłowej. Od strony Starej Słupi Górę
Konińską i Górę Skoczyńską pokrywał bór jodłowy, który zalegał również na Górze Jeleniowskiej, zalesionej częściowo także lasem bukowym i lasem grabowym.
Był to znaczny kompleks leśny, rozciągający się od Skoszyna, Kączan i Podleszan
do granicy Piórkowa we włości łagowskiej. Na północ od Słupi Starej odnotowano
w 1789 r. krzaki grabowe, bukowe i sosnowe, zwane Krukowa, ciągnące się od
drogi w kierunku Cząstkowa i Pokrzywnicy; Tu na Górze Chełm istniał od strony
południowej las modrzewiowy oraz częściowo młody las dębowy, od strony północnej natomiast las sosnowy, pokrywający należące do Cząstkowa skaliste ostre
górki114.
Życie gospodarcze osad klasztornych na terytorium słupskim opierało się
w znacznym stopniu na uprawie roli i hodowli, a także (zwłaszcza w Nowej Słupi)
rękodzielnictwie oraz – w skali znacznie mniejszej – szklanym przemyśle hutniczym115, a także wytopie żelaza116 i gospodarce leśnej. Nie był to obszar najbar112

In primis domum sitam in platea, que tendit in Montem s. Crucis, famati Jacobi
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dziej podatny do uprawy roli i produkcji roślinnej. Klimat bywał tu przeważnie
wietrzny i wilgotny. Zima trwała natomiast – w stosunku do naświetlonych okolic
Sandomierza – przeciętnie dwa tygodnie dłużej, zmniejszając wydatnie okres wegetacji roślin. Gleby były przeciętne, raczej liche, kamieniste, gdzieniegdzie tylko
pokryte płytką warstwą lessu, co podnosiło tylko w niektórych rejonach ich urodzajność. Tu siano nawet pszenicę i jęczmień. Był to jednak rejon glebowy, na
którym udawało się najlepiej żyto, owies i proso oraz konopie i len, a więc rośliny
dostarczające surowca tkackiego i oleju jadalnego, a także (używając określenia ks.
J. Gackiego) ogrodowizny czyli niektóre jarzyny i owoce. Mieli je – w opinii tradycji – wprowadzić w praktykę rolno-hodowlaną miejscowi benedyktyni, co
w pewnym stopniu poświadczył w XV w. także Jan Długosz, pisząc o znakomicie
urządzonym i prowadzonym przez zakonników przy dworze opata sadzie owocowym117. Ze względu na gęste zalesienie włość słupska obfitowała w zwierzynę
dziką, w gospodarstwach folwarcznych i kmiecych natomiast, hodowano wszelakie
bydło i trzodę oraz ptactwo domowe, a także konie. Warto przypomnieć może, iż
ujawniła się tu rasa bydła, zwana rasą świętokrzyską118. Preferowano wspólne pastwiska, dla kilku wsi. Klasztor zawarował sobie jednakże wyłączność wypasania
w niektórych partiach lasu, a także wyłączne użytkowanie żołędzi oraz bukwy.
Zdradza to nie tylko rozwiniętą w folwarkach klasztornych hodowlę bydła lecz
także trzody chlewnej119.
Z dzieła Jana Długosza o uposażeniu biskupstwa krakowskiego wiadomo, że
klasztorowi łysogórskiemu, jako panu feudalnemu, płacono czynsze (z każdego
łanu po wiardunku czyli po 12 groszy oraz po 4 grosze podatku zwanego poradlnym), daniny w naturze (po 30 jaj, 2 koguty i 2 sery), a nadto egzekwowano po
dniu pańszczyzny w tygodniu, swoim wozem lub swoim radłem, następnie odrabianie w lecie i zimie tzw. powabu, a wreszcie daninę po miarze żyta i owsa. Podobnie byli obciążeni daninami nieliczni zagrodnicy (Stara Słupia, Mirocice, Baszowice, Bielów), wykonujący jednak pańszczyznę pieszą. Zdumiewa znaczna
liczba folwarków klasztornych. Kanonik krakowski odnotował je w Baszowicach,
Pokrzywiance, Nowej Słupi oraz Starej Słupi. Nie stwierdziliśmy ich tylko w Bielowie, w Woli Bostowskiej, w Mirocicach oraz Woli Milanowskiej, gdzie zachowało się długo sołectwo, lecz opat Michał w końcu go wykupił i osadził na jego
gruntach kmieci120. W ten oto sposób klasztor skupił tu niemal wszystkie sołectwa
i pozakładał w większości na ich gruntach folwarki.
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Dostatek energii wodnej sprzyjał rozwojowi młynarstwa. Tylko w Nowej Słupi
pracowało w czasach J. Długosza trzy młyny (dwa wodne i jeden wietrzny czyli
wiatrak), trzy młyny były w Starej Słupi (przy czym w jednym z nich czynna była
piła); młyny istniały jeszcze nadto w pobliskim Bielowie i Pokrzywiance121. Odznaczały się niemałym potencjałem energetycznym i stanowiły ważny czynnik
gospodarczy, przede wszystkim jednak jako ośrodki przetwórstwa zbożowego, jak
też dostarczyciele surowca budowlanego. Przynosiły klasztorowi znaczne zyski122.
Nasycenie terytorium słupskiego w karczmy było już w czasach J. Długosza
zdumiewające. Pod samym klasztorem, sub monte były czynne dwie karczmy, po
dwie zostały odnotowane w Woli Milanowskiej oraz Starej Słupi. Karczmy istniały
nadto w pobliskich Baszowicach, Mirocicach i Pokrzywiance123. One przynosiły
opactwu łysogórskiemu również niemałe dochody lecz ich duże zagęszczenie na
terytorium słupskim jest zrozumiałe tylko w związku z przybywaniem tu w różnych porach roku tłumów pątników.
Kwitła przy tym również gospodarka rybacka. Jej rozwojowi sprzyjały od wieków miejscowe stosunki wodne, bogactwo naturalnych cieków górskich, przeradzających się w strugi i strumyki oraz potoki i rzeczki. Wykorzystywano je nie
tylko, jako źródło energii do młynów wodnych lecz także do zasilania świeżą wodą
licznych stawów i sadzawek rybnych. Powstało ich na terytorium słupskim kilkadziesiąt. Zachowały się dla większości z nich nazwy i opisy ich położenia124.
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Zob. Tamże, a przede wszystkim Rejestr podatkowy z 1510 r., w którym podano, że
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Co się tyczy młynarstwa winniśmy podać na podstawie źródeł z ostatniej ćwierci XVIII w. jeszcze, że cztery młyny wodne były czynne: w Wymysłowie, następnie na północ pod górą Chełm (przy stawku położonym przy drodze ze Starej Słupi
do Serwisa), kolejny na północ przy Serwisie nad stawem oraz młynek na dziedzińcu probostwa szpitalnego, 600 kroków na zachód od kościoła farnego. Dalsze
pięć młynów, mianowicie młyn na tzw. Baranisze (przyległy od południa do wsi
Jeleniów), następny zw. Dymarka (od strony północnej Jeleniowa), dalej młyn
w Starej Słupi, młyn za wsią w Cząstkowie oraz młyn w Pokrzywiance125.
Skąpe wiadomości źródłowe do dziejów miasteczka średniowiecznego nie pozwalają na ustalenie liczby łanów miejskich. Wiadomo tylko, iż uprawiane przez
mieszczan pola i ogrody pozostawały niepomierzone. Także w okresie nowożytnym, z którego dochowały się księgi miejskie i rejestry podatkowe, w sprawach
wielkości areału uprawnego w rękach mieszczan, jesteśmy słabo zorientowani.
Wspomniane rejestry podatkowe z XVI i XVII w. wykazują konsekwentnie, iż
miasteczko obciążone było poborem zaledwie z 2,5 łanu, czego w wyniku konfrontacji z materiałem szczegółowym, wydobytym z ksiąg miejskich, nie da się utrzymać126. Wynika z niego, że już u schyłku średniowiecza, mieszczanie nowosłupscy
dysponowali rozleglejszym areałem gruntów uprawnych. Daje się to zauważyć nie
tylko na podstawie zjawiska, iż odnotowany w najstarszej księdze miejskiej obrót
towarowy w osadzie, wypełniają zdecydowanie transakcje sprzedaży i kupna domów z rolami i ogrodami, lecz także w oparciu o wiele zapisek, których treść stanowi nabywanie czy też ustępowanie gospodarstw półłanowych127. W dobie nowożytnej liczba mieszczańskich gospodarstw rolno-hodowlanych znacznie wzrosła,
o czym świadczy ilość procesów sądowych w księgach miejskich o role, ogrody
czy też ich części. Cena ziemi uprawnej była tu cały czas wysoka i przywiązanie
mieszczan do posiadania chociażby niewielkiej niwki czy ogrodu, emanuje niezwykle mocno z niemal każdej zapisanej karty tych ksiąg.
Role i ogrody miejskie zalegały przeważnie przy drodze z miasteczka do klasztoru łysogórskiego, a także od strony południowo-wschodniej, w sąsiedztwie Woli
Milanowskiej. Grunty miejskie odnotowały źródła na Rudkach, na Brzezinach, na
Górkach (w stronę Bodzentyna), przy Dole Rudecznym, na Pasterniku, przekazały

klasztoru, w Baszowicach, istniała sadzawka nad strumykiem, płynącym ku dworowi baszowskiemu. Odnotować winniśmy jeszcze sadzawkę (na strumyku wypływającym z gór)
w Skoszynie, sadzawkę kolejną nad tym strumykiem w Koninie, następnie staw w Jeleniowie szlacheckim na strudze (wypływającej z lasów za Ząbkową Wolą), zwany Baranicha,
już w parafii łagowskiej, dalej stawek i młynek zwany Dymarką. Poruszająca ów młynek
Wodnica, meandrowała i wpływała do stawu w Starej Słupi i kierując się na zachód, łączyła się z innym strumykiem z sadzawek położonych na wschód od kościoła starosłupskiego,
wpadała do wspomnianego stawu pod górą Chełm. Pracownia Słownika HistorycznoGeograficznego Małopolski Średniowiecznej PAN. Materiały Atlasu Historycznego PAU.
125
Tamże.
126
Zob. F. K i r y k, Urbanizacja Małopolski…, s. 77.
127
AKKKS, rps 629, s. 6, 7, 34, 40.
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nazwy pól Wierzbie, Poręba, Lorek, Piszczek128. Nie zaprzestano karczunku lasów,
rozmaitych zarośli i nieużytków129. W powiększaniu obszaru użytków zielonych
był zainteresowany również klasztor. Podamy więc dla przykładu, że opat Andrzej
Kuczowski nadał w 1561 r. młodzieńcowi Walentemu Wałowskiemu za zasługi
rubetum situm penes agrum Lorek, ciągnące się od pola Piszczek do ról na Rudkach, do wykarczowania, przy czym wartość tego obszaru skalkulowano na 12
grzywien. Opat kolejny, Tomasz Polanowski, nadał Wawrzyńcowi Wachowi, również zasłużonemu, mieszczaninowi słupskiemu, opuszczony ager alias niwkę post
rupellam, przy drodze z miasta do klasztoru130. Wiele zapisek zawiera wiadomości
o prowadzonych przez klasztor zamianach gruntów z mieszczanami, a wreszcie
o ich skupie. Pokaźna liczba tych zamian nastąpiła w 1653 r. Oto klasztor zamienił
znaczną połać tych gruntów w Woli Milanowskiej za pola czterech braci Flaków
(Tomasza, Łukasza, Stanisława i księdza Jakuba), położone nad rzeką od Starej
Słupi do stawu serwiskiego (Zerwikaptur, Serwis), następnie z Agnieszką, wdową
po Franciszku Kaweckim, która zamieniła w imieniu potomstwa role i łąki zwane
Poręby na Pasterniku, za część gruntu folwarcznego zwanego Wierzbie w Woli
Milanowskiej; także Stefan Rzeszotko zamienił swój grunt zwany Poręba przy
stawie serwiskim na odpowiedni areał roli folwarcznej w tejże wsi. Dodajmy jeszcze, że pola i łąki przy Dole Rudecznym posiadał (zapewne z nadania opata) Jan
Ryszewski organista klasztorny131. Zachowały się stosunkowo liczne wiadomości
o skupowaniu przez klasztor pól mieszczańskich. W 1654 r. np. ustąpili klasztorowi za 30 złp. swoją rolę dziedziczną na Pasterniku Stefan i Klemens Wołowczykowie; tak samo postąpiły w 1662 r. siostry Anna Filipska i Agnieszka Górna,
które również pozbyły się pola na Pasterniku za 30 złp. na rzecz klasztoru. Przejmując w 1686 r. zarośnięty i zapuszczony grunt po niegdyś Fryderyku Mogileńskim, dokonał klasztor natomiast komisyjnego jego otaksowania, czego opis podaje, iż był to areał znaczny, ale porosły chrustem, w partiach górzystych nieurodzajny, lecz obejmujący 205 zagonów (zagon = 6 skibom), oceniony w sumie na 306
groszy czyli ponad 6 grzywien132.
Podtrzymując, iż posiadanie i uprawa ziemi należały do głównych źródeł
utrzymania mieszkańców Nowej Słupi – powołamy się jeszcze na spis z 1695 r.,
zatytułowany Role wszystkie do miasta Słupi należące, to jest po wielu miejscach

128

AKKKS, rps 650, s. 28-30.
Obfitych wiadomości o nich dostarczają księgi miejskie. Tu podamy tylko, że
w 1471 r. Jan Trzczyenski wykarczował w Woli Pawłowej pola. które pozostawił (razem
z domem w Nowej Słupi) synom Janowi, Tomaszowi, Stanisławowi oraz Wojciechowi (rps
629, s. 56). Sto lat później (1570) nic się pod tym względem nie zmieniło. Jakub Jędrzejowski, advocatus oppidi Slup, zakupił od klasztoru w celu karczunku rubetum de nova
radice penes metam Martini sartoris et ad viam stratam de Lagow pendentem (rps 231,
s. 340).
130
AKKS, msp 650, s. 17.
131
Tamże, k. 16,17, 27, 28.
132
Tamże, k. 30, 35.
129
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w tymże polu ma który mieszczanin zagonów, porządnie pole rozmierzone i w roku
1695 opisane. Pola pod Skałką i Łazy zwane (zob. tab. 4).
Tab. 4. Pola mieszczan nowosłupskich pod Skałką i na Łazach (w zagonach)
Flak Sebastian

322

Flak Sebastian

57

Piotrowski

234

Flak Szymon

55

Kozieł Grzegorz
Olaszkowski Wojciech
Wróblowie Tomasz i Krzysztof
Liberadzki Tomasz
Ogon Wojciech
Kwiatkowski Szymon
Bukowski Stanisław
Płaski Walenty
Ogon Grzegorz

182
151
115
93
82
68
3
58
58

Samsąt Krzysztof
Płaski Krzysztof
Kalwat Wawrzyniec
Staniek
Sadelewski Stanisław
Flak Grzegorz
Chamera Benedykt
Dziurzyński
Brudek Wojciech

53
53
45
35
34
31
26
12
12

Mimo, że wykaz powyższy zapoznaje nas z 23 właścicielami gruntów ornych,
przeliczonych na 1839 zagonów – nie wydaje się, aby obejmował pola w ręku
wszystkich posiadaczy rolnych użytków zielonych w mieście. Wyraźnie przecież
zaznacza, że są to pola pod Skałką i Łazy zwane, co zwraca uwagę na świeże ciągle
karczunki, ale nie dotyczy pól miejskich przy drodze do klasztoru, na Pastewniku,
na Rudkach, na Lipiu i in.
Zamianom z klasztorem ulegały nie tylko pola miejskie na grunty inne, nie
zawsze żyzne i dogodniej położone. Dotyczyło to również wytyczonego jeszcze
podczas lokacji pastwiska miejskiego. Jeszcze opat Andrzej Kuczowski potwierdził miastu w 1567 r. pascuarium civile alias Miejskie Pastwisko, które miasto
używało za jego poprzedników. Jednakże opat Tomasz Polanowski nadał swojemu
miastu Słupi Nowej w 1580 r. pascuarium commune alias Pastewnik Miejski na
łąkach folwarcznych przy sadzawce rybnej zwanej Zerwikaptur (sub piscina nostra
dicta Serwicaptur, in prata nostra praedialia). Konfirmacji tego nadania dokonał
w 1611 r. opat Bogusław Boxa Radoszowski. W 1567 r. jednak opat Andrzej Kuczowski podpisał akt zamiany owego pascuarium na inny pasternik zwany Ściegna
przy drodze do Woli Milanowskiej. Były to jednakże zarośla do wykarczowania
(rubeta pro extirpatione). Tu pod Wolskimi Gruntami posiadało miasto swój
pasternik w 1725 r. i wypasało tam bydło zapewne również w kolejnych dekadach
XVIII w.133
Korzystało od lokacji z lasów klasztornych. Dodamy tu, że w 1722 r. opat
Krzysztof Mirecki potwierdził prawa Słupi Nowej do wyrębu drewna opałowego
i budowlanego, jednakże ograniczył dostęp poddanych do lasów do dwu dni
w tygodniu, w poniedziałki i piątki134.
133
134

AKKKS, rps 650, k. 12, 25, 34, 39 i in.
Tamże, k. 12, 37.
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Poza możliwością zbadania pozostaje dom i obejście mieszkańca osady miejskiej. Niewiele przynoszą informacji w tym względzie, zawarte w księgach miejskich nieliczne testamenty. W 1547 r. Jan Niewczas, mieszczanin słupski, przekazał żonie Katarzynie (uposażywszy wcześniej dzieci) pól łanu roli oraz inne pole
z łąkami, nadto 2 krowy i 10 owiec oraz piec biały, zapewne kaflowy, z komorą
(hypocaustum album cum camera); poza tym po pół kopy groszy kościołowi Św.
Wawrzyńca oraz kościołowi w pobliskiej Nowej Słupi, ale położonej w północnozachodniej części Łysogór, Św. Katarzynie135. Bardziej interesujące jest jeszcze
rozporządzenie majątkowe Sebastiana Bratki karczmarza, który zeznał, że bydło
(8 krów, 2 woły, 5 cieląt, 5 świń, 2 wieprze 7 świnek małych alias prosiąt) i zboże
w spichlerzu, a także zasiewy i siano na łąkach – sprzedał za 28 grzywien braciom
z klasztoru łysogórskiego. Z rzeczy spisanych w 1630 r. po Macieju Czajce, mieszczaninie słupskim, dowiadujemy się, że pozostawił córce, Reginie Malinowskiej,
mieszczce opatowskiej, 4 krowy, 20 owiec, 2 woły wielkie, 20 sztuk cyny, 70 łokci
płótna cienkiego, 63 łokcie przędzy cienkiej, 7 łyżek srebrnych (wartości 80 zł),
powłoki i chusty białogłowskie, obrusy (wartości 100 zł), a wreszcie 2 pierścienie
złote (wartości 30 zł), koszule i in. Całość przekazanego majątku oszacowano na
563 zł136. Jeszcze bardziej ciekawy wydaje się Inwentarz rzeczy po śp. Macieju
Turowskim, spisany w jego domu w Nowej Słupi 8 lutego 1640 r. Podajemy go
zatem nie zmieniając kolejności pozostawionych spadkobiercom przedmiotów,
zachowując ich dawne nazwy. Przekazał im dom, zaznaczając iż z sieni szło się do
dobrze umeblowanej izby (szafa, ławka, dwa stoły, stolik i zydel) i komory oraz
kuchni (zaopatrzonych w drzwi z zamkami i okna na zawiasach), a także do stajni
o trojgu wrotach oraz do obory. W pomieszczeniach tych znajdowało się nadto
wiele sprzętów i naczyń oraz narzędzi gospodarskich (naczynia do sypania zboża,
naczynia piwne, 3 beczki, 7 achtelów, w lochu – beczka na kapustę); oddzielnie
stały naczynia gorzałczane (ceber, korce, konwie, konewki), dalej wymieniono
siekierę, rusznicę, skrzynię sieczkową, siekierę ręczną, szust, skrzynkę zieloną,
panew żelazną, kornetów dwa, talerze, puzdro z flaszami; wozów trzy, skórę starą,
dylamon stary, kształt turecki brunatny, kitlicę nową, listwy, kołpak, letkusz, barchankę-kobierzyk, kożuch stary turecki, magierka, pociesze różane, smary hufne,
pasek srebrny, koraliki kryształowe, buty safianowe, trzy koszule, dwoje gaci
i ręcznik137.

135

Tamże, rps 632, s. 87.
Tamże, rps 632, s. 87, 278; rps 635, s. 242, 250, 251.
137
Tamże, rps 635, s. 193-195. Nieco wcześniejszy, lecz podobny spis rzeczy znamy
z 1618 r., po zmarłym Andrzeju Kalkowskim mieszczaninie słupskim: kramarka wiotka
czarna, muchajerowa, królikami podszyta; podczamarze zielone, barankami podszyte; metlik barszczowy kotkami podbity; czapka aksamitna z bobrem; suknia zielona; kształt aksamitny czarny; suknia brunatna falendyszowa; letnik czerwony, muchajerowy; kształt
czerwony, muchajerowy; 7 koszulek kramnych, ósma zgrzebna; 2 fartuchy kramne, 3 prześcieradła,; obrus wiotki; fartuch zielony, odziemnica zgrzebna, 2 pierzyny; 2 poszewki;
trzecia pierzyna, fartuch zgrzebny; pasek mosiądzowy, pozłocisty; pas srebrny. Koraliki
136
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Miasto utrzymywało się nie tylko z rolnictwa i hodowli. W znacznej części żyło
bowiem z rzemiosła i potrosze z przemysłu szklanego oraz żelaznego, w tym także
(w celu uzyskania węgla drzewnego) z wypalania lasów. Z zaskoczeniem stwierdzamy jednak nasycenie osady w ludność rękodzielniczą i niemałe rozbicie rękodzieł na poszczególne specjalności. Zestawiliśmy wzmianki o rzemiosłach i imiona
i nazwiska przynależnych do nich rzemieślnikach, wypisane ze wspomnianych
wielokrotnie ksiąg miejskich. Oto w czterdziestoleciu 1525-1565 udało się odnotować imiona i nazwiska blisko 70 rzemieślników, kilkunastu specjalności, przy
czym uwagę przyciągają zwłaszcza majstrowie branży metalowej, a więc kowale,
ślusarze, górnicy, których naliczyliśmy jedenastu, następnie szereg hutników wytwarzających szkło138, z branży spożywczej 6 młynarzy, kilku karczmarzy, wreszcie piekarzy i rzeźników, z kolei 11 szewców, kilku kuśnierzy, rymarzy i siodlarzy,
a w końcu kilkunastu tkaczy i krawców oraz kilku łaziebników, Macieja złotnika,
czerwone, pierścionek; skrzynia zielona, garniec gorzałczany z naczyniem oraz inne, drobniejsze naczynia (Tamże, rps 634, s. 152).
138
W latach 1520-1550 Gregorius h u t h n y k płacił podatek od domów czyli szos,
był więc mieszkańcem Nowej Słupi; Inny h u t h n y k (bez imienia i nazwiska) pojawił
się wśród płacących szos w towarzystwie anonimowego r u d n i k a. Ponieważ w 1541
i 1543 r. płacił także czopowe, oznacza to, że zajmował się także wytwarzaniem piwa
(AKKKS, rps 630, s. 9, 21, 41, 43, 61, 91, 122-124, 383-384, 388-3389). Jego może potomkiem był Mikołaj hutnik, rajca nowosłupski w latach 1551-1552, niebawem zmarły,
gdyż jego majątkiem (dom z ogrodem i browarem) rozporządzał w 1553 r. w imieniu dzieci
zmarłego (Jana i Doroty), zapewne bliski krewny, także o imieniu Jan (rps 632, s. 119).
W tym czasie występowali, jako vitreatores Adam Mitasz szklarz i Wacław, który w 1563
r. przejął hutę szklaną; w 1568. odnotowany został Thomas Barteczko vitreator z Jeziorka,
lecz w 1570 r. mieszkający z braćmi Łukaszem i Marcinem w Nowej Słupi, wzmiankowany jeszcze w 1571 r., kiedy wykupił od swego kolejnego brata, Mikołaja, wówczas mieszczanina wiślickiego, przypadłą mu niegdyś część ojcowizny (rps 631, s. 255,310, 331, 351).
Należał do najzamożniejszych mieszkańców Nowej Słupi, nie ominęły go też zaszczyty
miejskie, skoro w 1579 r. piastował urząd ławnika (rps 633, s. 44). W 1574 r. odnotowano
Tomasza hutnika, o nazwisku Kleszcz, który zastawił młynarzowi Idzikowi pola z łąkami
od strony Woli (Milanowskiej) za 20 grzywien (rps 632, s. 279), w 1580 natomiast Józefa
zwanego Nathamus alias hutnik, z żoną Jadwigą Jeleniowską, ustępującego za 20 grzywien
niwkę oraz inną jeszcze rolę Stanisławowi Kucharczykowi, wójtowi nowosłupskiemu (rps
633, s. 50), a wreszcie w 1585 r. Tomasza Kleszczyka oraz jego synów hutników, Stanisława i Krzysztofa, sprzedawców domu przy drodze do Opatowa i roli na Brzezinach za 60
grzywien Wawrzyńcowi Nowkowi (Tamże, s. 125-126). Tu podamy jeszcze, że w 1570 r.
nowosłupski sąd ławniczy zajmował się w obecności opata świętokrzyskiego Andrzeja
Kuczowskiego, sprawą Katarzyny, córki śp. Mikołaja górnika (filia famati olim Nicolai
Manyek m i n e r a t r i x). W XVII w. hutnictwo uprawiali Stanisław Śliwka, który w 1603
roku ustąpił Stanisławowi Czajce za 80 grzywien stajanie roli na Górkach w stronę Bodzentyna (rps 634, s. 43), następnie majster Melchior hutnik (1626) oraz Maciej hutnik młodszy
(1629) i Jan Łysik (1637) (rps 635, s. 183) Znacznie później zawód ten uprawiał Wojciech
Trzaska hutnik (1665) i – jak świadczy ich nazwisko – inni mieszczanie nowosłupscy,
mianowicie Hamerowie, Benedykt, Wojciech i Jan, którzy w 1682 r. spłacali długi ojca (rps
637, s. 106; rps 638, s. 183).
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Marcina dudę, Franka sieczkarka i Grzegorza prasoła oraz nie znanego bliżej maziarza (zob. tab. 5).
Tab. 5. Rzemiosła i rzemieślnicy odnotowani w księgach miejskich
w latach 1525-1565
Kowale
Ślusarze
Górnicy
Hutnicy
Szklarze
Złotnicy
Bednarze
Cieśle
Młynarze
karczmarze
Piekarze
Kucharze
Rzeźnicy
Szewcy
Krawcy
Kuśnierze
Łaziebnicy
Siodlarze
miechownicy
Tkacze
Duda
Sieczkarz
Maźnik
Prasołowie

Albertus, Laurentius, Martinus, Mathias, Valentinus, Laurentuis
dictus Cierpisz
Bartholomeus, Szpykowski, Stanislaus, Lucas,
Nicolaus Manyek minerator
Gregorius, Nicolaus, Mathias Ruliewski de hutta
Adam Mitasz, Thomas Barteczko, Venceslaus, Martinus, Mathias
Jeleniowski
Mathias
Valentinus
Bartek carpentarius
Cegyelka Egidius, Bartholomeus Charasza, Joannes Pędzimąka,
Andreas Idzik
Marcus a Calvo Monte,
Andreas, Laurentius
Jacobus,
carnifex (rzeźnik)
Joannes, Albertus, Gawel, Stanislaus, Franek, Latala, Laurentius,
Felix, Andreas, Valentinus Kobilka, Mathias Gul
Albertus, Valentinus, Andreas, Jacobus, Stanislaus, Joannes,
Georgius (Jurek)
Nicolaus, Laurentius, Stanislaus
Sebastianus, Stanislaus, Sebastianus cirulicus
Jacobus, Martinus, Mathias
Stanislaus Szulc
Andreas, Joannes, Dominicus, Martinus
Maczyek
Franek
Maziarz
Grzegorz solarz

Źródło: AKKKS, rps 630, k. 1, 21-23, 27, 31, 61, 65-68, 79, 85, 91, 105, 119, 122-124,
398-399; rps 631, s, 1, 5, 13, 20, 59, 82, 89, 95, 99, 108, 114, 120, 137, 151, 162, 173, 240,
244, 255,265, 316; rps 632, s. 7, 17, 26, 28, 45, 50, 51, 68-69,87, 119, 160, 203, 211.

Pamiętając, że przytoczone dane przedstawiają tylko niepełne nasycenie miasteczka w rzemiosła, stwierdzamy, iż jego obraz faktyczny był o wiele bogatszy
i wypełniony rękodzielnikami innych jeszcze specjalności. Spostrzeżenie to uzasadnia w pełni materiał źródłowy z ostatnich dekad XVI i pierwszych dziesięcioleci XVII w., dokąd dotrwały czasy pomyślne dla miasta.
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Już w pierwszej połowie XV wieku działalność zawodową prowadził w Nowej
Słupi Jan murarz, który utrzymywał kontakty z Krakowem i Chęcinami, dokąd
udawał się w 1442 r. w towarzystwie żony, Katarzyny139. Na ten okres przypada
pojawienie się w mieście zapewne więcej rzemieślników budowlanych, lecz o kolejnych muratorach, zwanych mularzami, spotykamy wzmianki znacznie później.
Dopiero w 1591 r. bowiem został odnotowany Wojciech Wróbel mularz, który
wypalał osobiście wapno, a zapewne produkował też cegłę, na remont, jak się
zdaje, obiektów sakralnych, przeważnie na zamówienie pana miasta, opata łysogórskiego, a Maciej Jeleniowski, właściciel huty szkła, zaopatrywał w szyby budowle kościelne i dwory szlacheckie. Wiadomo również, iż murarką zajmował się
w Słupi Nowej w tym czasie także Franciszek mularz140.
Górnicy i kuźnicy oraz hutnicy szkła, podobnie jak młynarze i karczmarze, nie
byli objęci rygorami cechowymi. Ich działalność zawodowa opierała się na przywilejach indywidualnych. Wywierali jednak dodatni w pływ na życie gospodarcze
miasteczka, opłacali się sowicie klasztorowi, jako panu feudalnemu. Do tej samej
kategorii pracowników zaliczyć należy również łaziebników, balwierzy i cyrulików. Przyciągające do Nowej Słupi licznych uczestników głośne uroczystości kościelne na Św. Krzyżu, a także miejscowe targi i jarmarki, przysparzały im klientów. Księgi miejskie odnotowały sporo nazwisk ówczesnych strażników zdrowia
i higieny141, wśród których pojawił się 1690 r. aptekarz, sławetny Walenty Solański, zapożyczony zresztą (90 zł) u podrzęczego klasztoru142.
139

AKKKS, rps 629, s. 7-9.
AKKKS, rps 632, s. 84-86, 279; rps 640, s. 111, 118.
141
W 1446 r. została odnotowana łaźnia, która była położona przy drodze w stronę Opatowa (balneum iacens …ad viam ad Oppathow usque fluvium Stawyska (rps 631, s. 158
i zob. rps 629, s. 18). J. Długosz podał, że jej użytkownik czyli łaziebnik, był obciążony 2
grzywnami czynszu rocznie na rzecz klasztoru Św. Krzyża oraz obowiązkiem obsługi łaźni
klasztornej dla zakonników, gdy zaistnieje taka potrzeba (LB III, s. 230). W rejestrze szosu
z 1524 r. figuruje wśród właścicieli domów w Nowej Słupi Sebastianus balneator (rps 630,
k. 91), który przeniósł się następnie do Bodzentyna, gdyż w 1543 r. dochodził w Nowej
Słupi z żoną Anną spadku po krewnych (rps 632, s. 45). W trzeciej ćwierci XVI w. prowadził łaźnię Stnislaus balneator, żonaty z Anną mieszczką nowosłupską, która zapisała mu
w 1555 r. połowę domu z ogrodem (rps 631, s. 151), a dziesięć lat później (1565) w testamencie 4 grzywny oraz po grzywnie synom Marcinowi, Stanisławowi i Józefowi. Mężowi
przekazała również krowę, tunikę podbitą futrem króliczym, poduszkę, czapkę jedwabną,
letnik muchajerowy, grzywnę klasztorowi na Łysej Górze, grzywnę kościołowi parafialnemu i Janowi wikaremu oraz 24 grosze bractwu i 12 groszy bractwu młodszemu (iuniori
fraternitati), co dotyczyło zapewne bractwa ubogich (żebraków) oraz może utworzonego
już wówczas (a później wznowionego w drugiej połowie XVII w.) bractwa Św. Anny (rps
632, s. 207-208. W 1562 r. odnotowano Reginę, córkę sławetnego Macieja Reymsa, mieszczanina opatowskiego, a wdowę po Sebastianie cyruliku i obywatelu nowosłupskim, która
odziedziczyła po zmarłym mężu dom w rynku i 3 pola (rps 631, s. 243-244). W 1602 r.
głośno było w Nowej Słupi o Michale balwierzu, który poranił szlachcica Stanisława Sieniawskiego, sługę Hieronima Miękickiego, ale utrzymał się w zawodzie jeszcze w 1617 r.
(rps 634, s. 18; rps 636, s. 18). Medycyną trudnił się później (1641) Marcin balwierz140
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Rzemieślnicze organizacje zawodowe w Nowej Słupi ujawniają źródła znacznie później, niż doprowadzono do ich powstania. Nie dochował się bowiem ani
jeden statut cechowy. O cechach nowosłupskich wzmiankują księgi miejskie dopiero z trzeciej i czwartej dekady XVII w. W 1630 r, odnotowano Starszych cechu
rzemiesła szewskiego z bracią swoją. Rok później opisano sprawę pobicia Walentego Nalewajki, młodzieńca cechu szewskiego, przez Franciszka Piotralika z Wólki.
Osiem lat później (1639) wpisano w księgę radziecko-wójtowską imiona i nazwiska starszych cechu kuśnierskiego (Maciej Chramik), cechu płócienniczego (Jan
Pełka) i cechu szewskiego (Jan Wcisło)143. Inna księga miejska odnotowała pod
rokiem 1639 poranionego młodzieńca cechu kowalskiego, Tomasza Wieczorkiewicza, a pod 1661 braci rzemiosła bednarskiego miasta Słupi Nowej oraz 1668 r.
cechmistrzów rzemiosła kowalskiego i bednarskiego144. Z 1661 pochodzi wiadomość o sławetnych panach rzemiosła rzeźnickiego, z 1681 r. o piekarzy cechmistrzach, mających się zgłosić przed urząd wójtowski145.
Zdołaliśmy ustalić zatem, że w XVII stuleciu Nowa Słupia skupiała sześć rzemieślniczych organizacji zawodowych, których początki sięgają z pewnością XVI
wieku. Były to cechy jednobranżowe, jak szewski, płócienniczy czyli tkacki, następnie piekarski i rzeźniczy oraz cechy wspólne, jak kowalsko-bednarski (zrzeszający rzemiosła metalowe, drzewne, powroźnicze i zapewne ceramiczne), nazywany
przez to Cechem Wielkim, oraz zgromadzenie kuśnierzy, współdziałających organizacyjnie z krawcami, nazywane cechem krawiecko-kuśnierskim. Ustalenia te
cyrulik (1641), a przede wszystkim sławetny pan Laurentius cirulicus, lantwójt nowosłupski (1663-1665) oraz równocześnie (1665) Wawrzyniec cyrulik, rajca w Nowej Słupi (rps
635, s. 273, 277; rps 637, s. 31, 86). Najgłośniejszym z nich był jednak (wspomniany już)
Wojciech Chrostowski, cyrulik miasteczka naszego (rps 638, s. 37), człowiek popędliwy,
skłonny do kłótni i bójek. W 1684 r. został oskarżony przez Marcina Szmaderowskiego, że
(jako wyuczony rzemiosła u mistrza w Jarosławiu) znieważył wszystkie cechy nowosłupskie, wykrzykując, że to dziadostwo, ani praw ani przywilejów. W 1687 r. spostponował
przez swojego sługę żonę Stanisława Morzykiszki rzeźnika, ponieważ upomniała się
o należność za połeć mięsa, a w 1694 r. pobił Grzegorza Kozioła, mieszczanina nowosłupskiego (rps 640, k. 105, 121-123, 319-321). Dzięki księdze ślubów i zgonów zachowały się
z drugiej i trzeciej ćwierci XVIII w. imiona i nazwiska doglądających zdrowia zakonników
w klasztorze a p t e k a r z y: Andrzeja Kretkowskiego pharmacopolae Calvomontani
(1720) i Tadeusza Krasińskiego (1754) oraz c y r u l i k ó w klasztornych: Karola Piotrowskiego (1737-1744) i Walentego Flakowicza, chirurgii monasterii s. Crucis (1755), a także
pracujących w klasztorze lub dla klasztoru zwykłych rzemieślników: Antoniego Wydrzyńskiego ślusarza (1733), Andrzeja Tarnowskiego kowala (ferrifaber de austeria s. Crucis,
1738), Antoniego Kończaka piekarza klasztornego (1738) i Wojciecha Korzeniowskiego
szewca de Monte Calvo; nadto Szymona Agnińskiego karczmarza-dzierżawcy karczmy na
Łysej Górze oraz Stefana Guzika, zakrystiana kościoła Św. Krzyża (rps 645, s. 163, 166,
184, 214, 215, 192, 212, 227, 233).
142
Tamże, rps 638, s. 79.
143
Tamże, rps 635, s. 134, 158, 206, 207.
144
Tamże, rps 635, s. 27; rps 637, s. 4, 8, 125; rps 640, s. 296.
145
Tamże, rps 637, s. 3; rps 639, s. 1; zob. też rps 640, s. 150, 305.
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rzucają nowe światło na dzieje gospodarcze miasteczka pod Łysą Górą, traktowanego dotąd, jako nierozwinięta gospodarczo osada klasztorna, niewiele różniącą się
od wsi146. Okazało się jednak, że był to wyróżniający się w okolicy ośrodek przemysłowy (górnictwo, hutnictwo, młynarstwo), dostrzegane przez kupców i kramarzy centrum produkcji rękodzielniczej, ukierunkowanej na wytwórczość tkacką,
odzieżową, obuwniczą i metalową, a także spożywczą. Stanowił zaplecze gospodarcze odbywających się tu targów i jarmarków, zgranych z okresami natężonego
ruchu pątniczego. Nie brakowało tu ludzi obrotnych, inwestujących w przemysł
wydobywczy i hutniczy, dysponujących odpowiednimi środkami finansowymi.
O stosunkach handlowych Nowej Słupi zachowały się jednak wiadomości
skromne. Ożywiony od wieków ruch pątniczy był dźwignią wymiany towarowej
w dniach odpustu na Św. Krzyża, Zielone Świątki, a także w niedziele i święta.
Korzyści z niej ciągnął jednak długo przede wszystkim klasztor. Już za panowania
Władysława Jagiełły zauważono, że miasto Nowa Słupia pozostaje w stanie ubóstwa i nie rozwija się. Obdarzył go król w związku z tym nadaniem w 1405 r. targu
tygodniowego we czwartki, nie naruszając wielkiego targowiska w otoczeniu
klasztornym na Św. Krzyżu. Kiedy tamtejszy odpust z okazji Zielonych Świąt,
obchodzony przez miejscowych benedyktynów niezwykle uroczyście, przekształcił
się ów jarmark w łotrowskie igrzyska obyczajowe, siejąc zgorszenie, kradzieże
i rozpustę, nie wyłączając bójek i zabójstw, zdecydowano się przesunąć ową jarmarczną i rozrywkową część odpustu ze wzgórza klasztornego do Nowej Słupi.
Znalazło to w końcu wyraz w dyplomie królewskim z 4 grudnia 1468 r., w którym
czytamy o zakazie handlowania na Łysej Górze oraz o ustanowieniu dwu jarmarków u jej podnóża, w Nowej Słupi, w Zielone Świątki oraz w dniu Św. Wawrzyńca, patrona nowosłupskiego kościoła farnego147. Było to rozwiązanie Salomonowe.
Klasztor pozbył się uciążliwych handlarzy i konfliktowej gawiedzi, korzyści materialne czyli opłaty targowe z obu (mogących trwać po tygodniu) jarmarków, pozostawały w skarbcu klasztoru. Świadczy to o wpływach opata i konwentu łysogórskiego na dworze królewskim, a także przeświadczeniu monarchy o sile oddziaływania świętokrzyskiego ośrodka religijnego na wiernych. Nie usiłował więc Jan
Konarski, biskup krakowski, przeciwstawić się królewskim decyzjom w sprawie
jarmarków nowosłupskich. Kiedy mu uświadomiono, że ustanowiony świeżo jarmark zielonoświątkowy w Bodzentynie koliduje z jarmarkiem w Nowej Słupi –
postanowił przesunąć jarmark bodzentyński na inny termin148.
Nie zachowały się informacje o funkcjonowaniu tych jarmarków. Wiadomo
jednak, że odpusty w kościele klasztornym zestrojone organizacyjnie z jarmarkami
i targami nowosłupskimi, ściągały w owe odpusty oraz w niedziele i święta rzesze
pątników, którzy zatrzymywali się w Nowej Słupi, zaopatrywali się w towary, nie
146

Por. Miasta polskie w tysiącleciu, t. 1, Wrocław 1975, s. 542.
Codex diplomaticus Poloniae, t. 3, wyd. J. B a r t o s z e w i c z, Warszawa 1858,
s. 444-446, nr 222; J. G a c k i, dz. cyt., s. 215-216.
148
Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, t. 2, wyd. B. U l a n o w s k i , Kraków 1902, nr 624.
147
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omijając licznych tu karczem, a także kramów rynkowych. Przynosiło to korzyści
miejscowym karczmarzom i kramarzom, a także stosunkowo licznym tutejszym
rzemieślnikom.
Pozytywny wpływ jarmarków i targów na stosunki gospodarcze w mieście, nie
ustał również w epoce nowożytnej. W 1633 r. zyskało ono jeszcze przywilej króla
Władysława IV na dwa kolejne jarmarki, przypadające na dzień Św. Benedykta
(21 III) oraz Podwyższenie Św. Krzyża (14 IX). W 1690 r. z kolei król Jan III Sobieski podwyższył na prośbę opata liczbę jarmarków nowosłupskich o dalsze cztery, a to na pierwszą niedzielę po Trzech Królach, następnie na Znalezienie Św.
Krzyża (3 V) oraz Św. Macieja (24 II) i Wszystkich Świętych149.
Atrakcyjność targów i jarmarków nowosłupskich poświadczają niewątpliwie
liczne zapiski w księgach miejskich o bawiących w Nowej Słupi mieszkańcach
innych miast. Najczęściej pojawiali się tu mieszczanie Opatowa, Sandomierza,
Bodzentyna, Kunowa, Łagowa i Wąchocka, mniej liczni z Pilzna, Wiślicy, Szydłowa, Chęcin, Gielniowa, Secemina, Urzędowa, Turrobina oraz Kalisza150. Przewagę wśród odwiedzających miasteczko u podnóża Łysej Góry mieli, rzecz jasna,
mieszkańcy okolicznych wsi, których ściągały do Nowej Słupi niemal codziennie
rozmaite sprawy, nie tylko religijne. Po towary udawali się mieszczanie nowosłupscy do innych, nierzadko odległych miast koronnych i zapewne śląskich. W księgach miejskich czytamy, że odwiedzali tradycyjnie Kraków. W 1565 r. woził do
stolicy kraju drewno Mikołaj Wąsowicz, wójt nowosłupski, gdzie zaopatrywał się
zapewne w towar kramny i inne wyroby rękodzielnicze i przemysłowe151. Stosunki
rodzinne z Urzędowem (Jan Bogatek rajca urzędowski był żonaty z Anną, która
dochodziła w 1626 r. w Nowej Słupi majątku po krewnych) zdradzają prawdopodobnie udział mieszczan nowosłupskich w handlu z Rusią152. Z rejestrów celnych
na komorach województwa sandomierskiego z lat 1765-1766 wiadomo, że wywozili na rynki miast małopolskich i Rusi Czerwonej żelazo, blachy i szkło, a także
łój i sery oraz płótno konopne, a sprowadzali woły i konie w celu – jak sądzimy –
dalszej ich sprzedaży153.
Handel koncentrował się w rynku, w którym, jak już nadmienialiśmy, stał ratusz, siedziba władz miejskich, więzienie i zapewne (jak w innych miastach) waga
większa i mniejsza oraz piwiarnia. Źródła XVII-wieczne wzmiankują o gospodzie
rynkowej która mogła znaleźć pomieszczenie właśnie w ratuszu. W rynku, gdzie
rajcy wyznaczali kramy nie tylko dla kramarzy lecz także dla rzemieślników,
sprzedawano przede wszystkim płody rolne (pszenicę, żyto, jęczmień i inne) i ho149

AGAD, Akta Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych 2165, k 129-131. J. W i ś n i e w s k i, dz. cyt., s. 407.
150
AKKKS, rps 631, s. 21, 137; rps 635, s. 62, 142, 155, 169, 287; rps 636, s. 1, 65; rps
648, s. 10, 12, 15, 23, 25.
151
Tamże, rps 632, s. 196.
152
Tamże, rps 635, s. 82.
153
Z. G u l d o n, L. S t ę p k o w s k i, Statystyka obrotów towarowych na Komorach
celnych województwa sandomierskiego 1764-1766, Kielce 1986, s. 43, 99, 100-101, 103,
138, 181, 185.
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dowlane (bydło rogate, nierogaciznę, ptactwo domowe)154 oraz wytwory rzemieślnicze tekstylne, skórzane, metalowe, drzewne i powroźnicze, a także ceramiczne.
Sprzedawano też wyroby piekarnicze (chleb, ciasta) i masarskie (mięso, wędliny).
Z 1667 r. pochodzi informacja o piekarkach, mianowicie Jadwidze Januszewiczowej oraz Wawrzyńcowej Kalwatowej, obsługujących kramy z chlebem w dogodnych miejscach rynku, lecz stale niezadowolonych i kłócących się z sobą, używających brzydkich, niecenzuralnych słów155. Nie była to tylko ich specjalność. Targi
i jarmarki nowosłupskie były gwarne i krzykliwe, pełne wadzących się i bijących
się z sobą uczestników, nie przebierających w słowach. Zwady te kończyły się
nieraz tragicznie, poranieniem a nawet śmiercią. Pełno o tym (zwłaszcza o zmaganiach i zniewagach słownych) zapisek sądowych156. Rynek spełniał jednak swoją
podstawową funkcję. Był miejscem wymiany towarowej, zaopatrując miejscowych
i przyjezdnych w artykuły pierwszej potrzeby, jak np. sól (na której dowozie
i sprzedaży bogacili się miejscowi rajcy)157, ale też kosztowne tekstylia, jak np.
sprowadzane z zagranicy sukno, o czym wzmiankuje zapiska z 1543 r. Bogatsi
mieszkańcy Nowej Słupi nosili chętnie tuniki z sukna luńskiego, które było drogie,
przekazywali więc w testamentach garderobę sukienną swoim spadkobiercom158.
Społeczeństwo nowosłupskie nie wytworzyło warstwy kupieckiej. Reprezentowali ją nieliczni tylko kramarze. W latach 1591 – 1625 zostali odnotowani Jan
i Jerzy Chmielowski, następnie Marcin, a także (1630) Wojciech Miaskowski
i Krzysztof Sobespański, kramarze nowosłupscy159. W 1684 r. stanęli przed sądem
ławniczym Marcin Szydłowski i Marcin Siewierski, będący obydwa kupcami alias
kramarzami, wadzący się o miejsce na kramy w rynku; sąd skazał Siewierskiego,
aby pod karą pieniężną przeprosił Szydłowskiego z trzema innymi kramarzami,
z którymi rozkładali na tym samym miejscu od lat swoje towary160. Nie byli to
jednak najbardziej zamożni i wpływowi ludzie w mieście. Zaszczytu wyboru na
rajcę i burmistrza dostąpił w 1591 r. tylko Marcin kramarz, potem nie spotkaliśmy
już informacji, aby którykolwiek kramarzy zajmował krzesło w radzie lub ławie
miejskiej. Uwagę przykuwać może jeszcze kariera wprowadzonego w sfery kupieckie drogą koligacji, sławetnego Jakuba Niewczasowicza, zarządcy dóbr klasztornych (civis et factor bonorum Slup), żonatego z Barbarą, córką Michała Aleksandrowicza, którego księga miejska nazwała w 1569 r. kupcem (mercator)161,
jednakże mieszczanina z pewnością nie nowosłupskiego.

154

Z 1553 r. pochodzi wiadomość, iż Jakub wójt nowosłupski z żoną Hanną hodowali
na sprzedaż bydło, a przede wszystkim woły. AKKKS, rps 631, s. 129.
155
Tamże, rps 637, s. 121.
156
Por. rps 637, s. 123 et passim.
157
Tamże, rps 632, s. 101-102.
158
Tamże, s. 53.
159
Tamże, s. 415; rps 634, s. 130; rps 635, s, 27-28, 141, 142.
160
Tamże, rps 640, k. 5.
161
Tamże, rps 631, s. 311; rps 632, s. 415.

NOWA SŁUPIA MIASTO KLASZTORU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

165

***
Życie duchowe podzielonego na stany społeczeństwa staropolskiego, koncentrowało się przeważnie wokół parafii, kościołów kolegiackich i katedralnych,
w mniejszym znacznie stopniu wokół dworów i zamków. Czynnikiem kulturotwórczym była przede wszystkim parafia, oddziałująca na wiernych nie tylko pod
względem religijnym, lecz także oświatowym, gdyż była powiązana ze szkolnictwem i bractwami kościelnymi, a także z instytucją opieki społecznej, jaką stały się
od wieków średnich przytułki czyli szpitale ubogich. Największym atrybutem parafii było skupianie wiernych w niedziele i święta oraz oddziaływanie na nich poprzez wystawne nabożeństwa, wypływające z ewangelii kazania, modlitwy, śpiew
kościelny i udział w uroczystych procesjach. Warto zauważyć również, iż parafia
w czasach staropolskich była instytucją wytwarzającą autentyczne więzy społeczne, ugruntowujące poczucie tożsamości regionalnej. Dla historyka i prawnika pozostaje najniższą jednostką dawnej administracji państwowej, wykorzystywaną
przez poborców podatkowych czy też administrację wojskową. Dostrzegają oni jej
pozytywną rolę także w procesie regionalizacji poszczególnych rejonów kraju,
który był poddany wówczas podziałowi na województwa, powiaty i właśnie – parafie. Pojawienie się parafii miało także duże znaczenie gospodarcze, wpływało na
rozwój dróg dojazdowych, a zwłaszcza wymiany towarowej w niedziele i święta,
w tym szczególnie w dni jarmarczne z okazji odpustów.
Początki parafii starosłupskiej nie są znane. Wiadomo tylko, że należała do najstarszych wiejskich ośrodków kościelnych w ziemi sandomierskiej. Przyjmuje się
trafnie, że istniała już w pierwszej połowie XIII stulecia i podzieliła tragiczny los
klasztoru oraz włości łysogórskiej, podczas niszczących kraj ogniem i mieczem
inwazji mongolskich, zwłaszcza w zimie 1259-1260 r., kiedy Tatarzy dokonali
unicestwienia klasztoru świętokrzyskiego i wymordowania jego zakonników162.
Współczesny nam znawca dziejów benedyktyńskiego zgromadzenia na Łysej Górze doszedł do wniosku, iż odbudowa klasztoru oraz jego włości przebiegała jednak (po tym katakliźmie) pomyślnie, co więcej, stwierdził nawet, że w latach
sześćdziesiątych XIII w. benedyktyni byli w stanie podjąć kosztowną oraz pracochłonną akcję osadniczą i poszerzyć wydatnie stan posiadania klasztoru163. Na ten
czas przypadła z pewnością odbudowa kościoła parafialnego w Słupi, którego istnienie i funkcjonowanie poświadczają – jak o tym już wzmiankowaliśmy – rejestry
świętopietrza z 1325-1327 i późniejsze. Przekazały one (w 1325) imię plebana,
mianowicie ks. Przybysława (Pribislaus plebanus ecclesie de Slupp), zarządzającego parafią, oszacowaną na 630 wiernych164. Był to kościół Św. Wincentego
i Anastazego Męczenników w Starej Słupi.
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Pod koniec XIV stulecia razem z rozwojem miasta, wzniesiono w Nowej Słupi
kościół Św. Wawrzyńca i przyznano mu niebawem prawa parafialne. Wytworzyła
się stosunkowo rzadka w historii kościoła staropolskiego sytuacja, kiedy dwa pobliskie kościoły i wytyczone przy nich odrębne obszary parafialne poddano władzy
jednego proboszcza, rezydującego w naszym przypadku przy kościele nowosłupskim. W 1431 r. został odnotowany właśnie Jan pleban in utraque Slup165, jako
rządca parafii w obu Słupiach. Nie zmieniło się to zapewne również za jego następców. Jan Długosz, który pozostawił z lat siedemdziesiątych XV w. znacznie
więcej wiadomości o obu kościołach słupskich i ich uposażeniu, zagadnienia zarządu obu parafiami przez proboszcza nowosłupskiego właściwie nie podjął. Zaznaczył tylko, iż władzę nad oboma kościołami posiada pleban z Nowej Słupi.
Podał jeszcze, że zbudowany z drewna kościół starosłupski Św. Wincentego był
matką kościoła Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi i stwierdził, iż do plebana nowosłupskiego należały też dziesięciny od kmieci i zagrodników z połowy wsi Starej
Słupi, a także z pól należących do jednego z trzech miejscowych młynów oraz
karczmy (wartości 6 grzywien); dziesięcinę z drugiej połowy tej wioski i reszty
młynów oraz (drugiej) karczmy, ściągał właściciel włości, klasztor łysogórski
(wartości także 6 grzywien). W Słupi Nowej natomiast klasztor zachował 2/3 dziesięciny z niepomierzonych ról miejskich, wartości 2 grzywien. Plebanowi nowosłupskiemu przypadła trzecia jej część szacowana na kopę groszy. Posiadał on
nadto pola i łąki na obszarze należącym do miasta166.
Przytoczone informacje oznaczają więc zmierzch znaczenia kościoła starosłupskiego, który został przesunięty w życiu religijnym obu Słupi na plan drugi. Kościoła nowosłupskiego dotyczy zatem akt erekcji przy nim bractwa ubogich, wystawiony w 1441 r. przez kancelarię Zbigniewa Oleśnickiego, biskupa krakowskiego167, a także bulla papieża Pawła II informująca o włączeniu w 1472 r. kościoła
i parafii Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi do klasztoru łysogórskiego168. Można
domyślać się trafnie, iż trzy ćwierci XV w., a nawet jeszcze dwie dekady późniejsze, należały do czasów pomyślnych dla włości benedyktynów łysogórskich,
w tym również dla Nowej Słupi.
Gwałtowne załamanie się życia nie tylko religijnego lecz także gospodarczego,
społecznego i kulturalnego nastąpiło w końcu wspomnianego stulecia. Dokument
z 1506 r. informuje, że w wyniku najazdów Tatarów (w 1500 i 1502 r.) oraz zniszczeń spowodowanych przemarszami wojsk rodzimych, dobra klasztorne zostały
spustoszone. Zniszczeniu uległy więc kościoły i domostwa wieśniacze oraz mieszczańskie169. Wystawca tego dyplomu, Jan Konarski, biskup krakowski, starał się
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ułatwić benedyktynom łysogórskim przynajmniej odbudowę życia religijnego.
Skłoniony w tych przykrych okolicznościach przez opata świętokrzyskiego, dokonał połączenia parafii w Starej i Nowej Słupi oraz potwierdził ich wcielenie do
konwentu łysogórskiego. Postawił na jej czele wikarego wieczystego (vicarius
perpetuus), odwołując w tym celu ostatniego proboszcza obu parafii słupskich,
mianowicie ks. Mikołaja z Wawrzeńczyc; przyznał klasztorowi wreszcie prawo
prezenty odpowiedniego kandydata na owego wikarego wieczystego, stwarzając
przy kościele w Nowej Słupi w porozumieniu z opatem, coś w rodzaju kapelanii
wieczystej. Nie obeszło się też bez nadań na rzecz wikarego wieczystego, zarówno
ze strony biskupa, jak też opata, a więc nowych dziesięcin, kolędy, sadzawek rybnych i niewielkich kawałków gruntu uprawnego170. Funkcjonowanie obu kościołów słupskich poświadcza tzw. Liber retaxationum z 1529 r.171, a później protokół
powizytacyjny dopiero z końca XVI stulecia.
To ostanie źródło, datowane na rok 1597, podaje, że rektorat obu drewnianych
świątyń spoczywał w ręku ks. Stanisława Uszyńkiego, kanonika kieleckiego. Dobrze pokryty kościół Św. Wawrzyńca, ale o ścianach od fundamentu już zmurszałych i nadwątlonych, posiadał trzy ołtarze (w tym ołtarz wielki z kamienia). Otoczony był zabudowaniami kościelnymi, dzwonnicą i kostnicą oraz pozostającym w
ruinie budynkiem szkoły. Brakowało plebanii. Rządca parafii nie mieszkał zapewne w Nowej Słupi. Dobrze uposażony w pola, ogrody i dziesięciny, wyręczał się od
lat wikariuszem, ks. Krzysztofem Makowskim, któremu płacił rocznie 12 grzywien, oraz sługami kościelnymi, do których należeli rektor szkoły, wynagradzany 4
grzywnami rocznie oraz kantor, opłacany 12 groszami kwartalnie. W zasięgu ich
dozoru kościelnego pozostawały miasto Nowa Słupia, Baszowice, Zerwikaptur
czyli Serwis, Wola Milanowska, Bielów i Mirocice.
Podlegający ks. kanonikowi Uszyńskiemu kościół w Starej Słupi, miał opłacanego 8 grzywnami swojego wikariusza, mianowicie ks. Jana Słupskiego, prawdopodobnie tutejszego rodaka. Stanowiła go świątynia skromna, o jednym, chociaż
kamiennym ołtarzu. Wygląd jego nie był budujący. Podobnie zresztą, jak jego otoczenie – drewniana, wiekowa dzwonnica, brak kostnicy, podarty płot cmentarny,
plebania ruinosa. W lepszym stanie stał na szczęście dom wikarego, zbudowany
jednak in antiquo modo. O domu rektora szkoły wizytator nie wspomniał, zauważył jednakże, iż utrzymywał się on z dziesięciny, wartości 2 grzywien. Do kościoła
w Starej Słupi były przyporządkowane wsie Stara Słupia, Cząstków, Pokrzywianka, Skoszyn, Konin, Podleszany, Jeleniów i Wałsnów172.
Pod koniec XVI w. zbudowano w Nowej Słupi kościół Św. Michała Archanioła
i przy nim przytułek ubogich. Zarówno świątynię, jak i szpital ubogich ufundował
opat łysogórski, Michał Maliszewski, a zgodę na ich erekcję w 1593 r., wyrazili
papież Klemens VII oraz kardynał Jerzy Radziwiłł, biskup krakowski. Budynki
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obu wymienionych obiektów szpitalnych, zlokalizowano na gruncie klasztornym,
na przedmieściu Nowej Słupi (in suburbio oppidi Słupia, super radice Montis
Calvi, dicti sanctae Crucis). Wzbogaciło to miasteczko pełne pątników, w tym
ludzi bezdomnych, kalekich i chorych, o ważną kościelną instytucję opiekuńczą,
o czym wypadnie jeszcze napisać nieco szerzej.
Lata pięćdziesiąte XVII stulecia przeżywał kraj z trudem. Najpierw okres niespotykanych dotąd epidemii, których apogeum w Małopolsce nastąpiło w 1653 r.,
niecałe dwa lata później czas potopu szwedzkiego i najazdów innych nieprzyjaciół
koronnych. Brakuje wiadomości, jak przebiegało w obu Słupiach i okolicy morowe
powietrze oraz najazd szwedzki, wiadomo natomiast, iż bliski pełnego unicestwienia zabudowy i wszelkiego dobytku okazał się najazd siedmiogrodzki Rakoczego.
Zachowały się bowiem informacje źródłowe, że z dymem pożarów zniknęły obie
świątynie słupskie, spalone przez posiłkujące Rakoczego, znane z okrucieństwa
i rabunków, oddziały kozackie. Nie można wątpić, iż wielkie straty materialne
dotknęły ludność włości klasztornej, grabioną i zabijaną przy tym bez opamiętania.
Po tych zaburzeniach parafię nowosłupską objął ks. Maciej Sekulski, benedyktyn
łysogórski. Istnieją przesłanki źródłowe, iż na czele tej placówki stanął w 1659 r.,
zupełnie pewne pozostaje natomiast, że on właśnie zajął się odbudową kościoła
starosłupskiego oraz budową z kamienia kościoła farnego w Słupi Nowej. Dokonał
dzieła trudnego, angażując w wysiłek inwestycyjny również środki własne. Przywrócił bowiem do życia religijnego drewniany kościół w Starej Słupi oraz zbudował murowaną świątynię jednonawową w stylu późnego gotyku w Słupi Nowej.
Fragmenty księgi chrztów dokumentują jego gorliwość duszpasterską w latach
1666-1680, inne zaś materiały źródłowe oddają, jako wielką pasję, ogromne jego
zaangażowanie również w sprawy wiernych i miasta173. W 1684 r. oskarżał przed
sądem wójtowsko-radzieckim (in iudicio advocatiali et consulari in oppido Nova
Słupia) Grzegorza Flaka, ławnika słupskiego, że mając nakaz, aby nie konwersował z panem Sosnowskim, jako wyklętym w kościele bożym z ambony, /ale/ nie
zachowując tej publikacji… i owszem często i gęsto w domu swoim z pomienionym
panem Sosnowskim konwersuje, z nim siada i pija…, wymawiając się..., że „nie
mogę szlachcica z domu wygnać”… Ustalono, że Sosnowski u Flaka często przesiadywał, a nawet sypiał, wiedząc dobrze, że w ekskomunice zostaje, i skazano
gościnnego ławnika na dzień aresztu oraz dzień pobytu w kościele ze świecą
i przeproszenie proboszcza. Poinformowano go jeszcze, że gdyby nadal spotykał
się i rozmawiał z Sosnowskim, wówczas groziła by mu kara tygodnia aresztu, 3
grzywien, z których połowę miał przekazać kościołowi174. W 1685 r. wystąpił ks.
Sekulski w tym sądzie z oskarżeniem cechmistrzów nowosłupskich, tj. cechów
bednarskiego, krawieckiego i płócienniczego o niedbalstwo, że nie odprawiali należycie cechowych mszy kwartalnych, nie dbali o świece w kościele, nie interesowali się postawą młodych majstrów wobec cechowych obowiązków religijnych175.
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Doczekał się uznania nie tylko ze strony swoich przełożonych zakonnych. Obie
świątynie słupskie, odbudowany drewniany kościół Św. Wincentego w Starej Słupi
oraz wymurowany z kamienia kościół farny Św. Wawrzyńca, zostały konsekrowane 17 sierpnia 1677 r. (w tym samym dniu, miesiącu i roku) przez Mikołaja Oborskiego, pomocniczego biskupa krakowskiego176. Z kolei w dniu 23 maja 1678 r.
Andrzej Trzebicki, biskup krakowski, podniósł nowosłupski kościół farny do godności prepozytury (praepositura regularis) i zezwolił Sekulskiemu (oraz jego zakonnym następcom) używać tytułu prepozyta, a opat nagrodził go nadaniami gruntów ornych i sadzawek rybnych oraz czynszami i dziesięcinami177.
Akt biskupa Trzebickiego został jednak o kilkanaście dni poprzedzony, wystawionym 5 maja tego roku (1678) przez Mikołaja Goskiego, opata świętokrzyskiego
w imieniu konwentu, przywilejem fundacyjnym prepozytury nowosłupskiej. Wystawca tego ważnego dokumentu stwierdził m. in., iż ks. Sekulski, budowniczy obu
kościołów oraz plebanii, a także jego następcy w parafii sub utraque Slup, nosić
będą tytuł prepozyta. Na ich barki złożył w związku z tym obowiązek administracji
sakramentów, opieki nad wiernymi, a także troski o bractwo Św. Anny. Docenił
osiągnięcia ks. Macieja Sekulskiego również na gruncie materialnym, wspomnianymi dopiero co nadaniami pól, ogrodów i placów istniejących oraz pozyskanych
drogą karczunku nieużytków tak w celach uprawnych, jak i poszerzenia cmentarza.
Zezwolił mu na przejmowanie pól, ogrodów i placów opuszczonych, a także na ich
dokupywanie i w razie potrzeby, na zamienianie. Dopuścił go również do pobierania dziesięcin z pól słupskich oraz siedmiu wsi okolicznych. Zobowiązał go za to
wszystko wreszcie do otoczenia specjalną troską, stojącego na widocznym wzniesieniu, kościoła starosłupskiego oraz tamtejszego wikariusza, nauczyciela i pozostałych sług kościelnych, a przede wszystkim do odbywania regularnie nabożeństw
śpiewanych i cichych, następnie udzielania chrztów i ślubów oraz świadczenia
posługi żałobnej. Te ostatnie miały być odnotowywanie skrupulatnie w księgach
parafialnych178.
Opisał na koniec interesująco także starosłupskie obiekty kościelne i gospodarcze, a więc drewniany kościół Św. Wincentego ze cmentarzem, plebanią i domem
dla czeladzi, następnie stodoły i stajnie oraz spichlerz i browar, wreszcie (opuszczoną wówczas) karczmę plebańską, a także dom z ogrodem i szereg gruntów
ornych oraz łąk. Były to na obszarze Starej Słupi pola położone w pięciu miejscach
oraz trzy łąki. Dowiadujemy się jeszcze, że wikariusz starosłupski nie mieszkał na
plebanii. Posiadał tu swój oddzielny dom, a nieopodal kościoła stał dom z ogrodem
rektora szkoły oraz naprzeciw plebanii, przy drodze, przytułek ubogich (domus pro
recipiendis pauperibus de dicta ecclesia).
Dodajmy w końcu, że wystawiony przez opata 5 maja 1678 r. w klasztorze na
Św. Krzyżu streszczony tu akt fundacji prepozytury regularnej, sprawowanej przez
prepozyta zakonnego, został zaaprobowany, transsumowany i potwierdzony
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23 maja tego samego roku w Kielcach przez Andrzeja Trzebickiego, biskupa krakowskiego, który przyznał prepozytowi nowoslupskiemu – zaproponowaną przez
opata – jurysdykcję również nad kościołem Św. Michała i szpitalem przy nim oraz
polecił wzgląd na ich uposażenie, a także organisty szpitalnego179.
Całościowy w miarę obraz rządzonej przez prepozyta zakonnego parafii i kościołów na jej obszarze przedstawiają opisy ich wizytacji z XVIII w. W pierwszym
z nich, datowanym na 1711 r., wizytator odnotował w kościele starosłupskim Św.
Wincentego i Anastazego Męczenników, trzy ołtarze, skromnie uposażone w paramenty i dewocjonalia, przeciekający dach świątyni i dzwonnicy oraz brak kostnicy. Podlegał ks. Janowi Pawlikiewiczowi, wynagradzanemu przez prepozyta 100 zł
rocznie, także niemały obszar parafialny (Stara Słupia, Jeleniów, Podleszany, Skoszyn, Konin, Cząstków, Pokrzywianka), a więc sporo wiernych, skoro podano, iż
w 1677 r. przystąpiło do spowiedzi wielkanocnej 440 osób. Na głowie wikariusza
spoczywała organizacja odchodów odpustowych, przypadających w Starej Słupi na
niedzielę po Św. Franciszku, a nadto troska o działalność dewocyjną drewnianej
kaplicy, gromadzącej wiernych w niedziele i święta z rejonu Cząstkowa. Wiadomo
przy tym, że wikary, ks. Pawlikiewicz chował nie wszystkie sługi kościelne, jednakże mieszkali w domach przykościelnych zarówno rektor, jak i kantor szkoły, co
pozwala wnioskować, że w 1711 r. szkoła w Starej Słupi była czynna.
W murowanym kościele Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi wizytujący zauważył,
iż przykryty był dachem gontowym bez wieży, wewnątrz pobielony, o czterech
ołtarzach, wyposażony w proste meble kościelne oraz organy. Fara nowosłupska
otoczona była dosyć zniszczonymi budynkami szkoły i kantorii szkolnej oraz organistówki, lecz prepozyt nie trzymał rektora szkoły czyli nauczyciela, zresztą przy
aprobacie mieszkańców miasteczka. Na podległym mu obszarze parafialnym
(Zoraz, Hucisko, Bielów, Mirocice, Trocha, Baszowice, Paprocice, Wólka Bartoszow Strzeginka Radoszow) naliczono przystępujących do spowiedzi wielkanocnej
677 wiernych, zauważono też, że przyciąga ich do kościoła również, założone pół
wieku temu (w 1658 r.) Bractwo Św. Anny, które żyło z niewielkich datków pieniężnych i legatu 1000 zł, zapisanego na niedalekiej wiosce o nazwie Włochy
przez szlachcica Mikołaja Niemojewskiego. W 1711 r. przewodzili mu Andrzej
Bukowski i oraz Łukasz Hamera, mieszczanie nowosłupscy.
W stanie niezłym przedstawiał się drewniany kościół Św. Michała Archanioła
o trzech ołtarzach, wzniesiony razem z przytuliskiem dla ubogich za miastem (sub
radice monasterii sanctae Crucis), poświęcony w 1664 r. Była to świątynia lubiana
przez mieszczan, którzy (jak np. Klemens Wołowczyk, Stanisław Flak, Stanisław
Głażiński) legowali chętnie niewysokie sumy pieniężne (zwykle po 100 zł.) na
rzecz prepozytury szpitalnej180.
Więcej interesujących szczegółów zawiera protokół powizytacyjny z 1748 r.,
z wizyty biskupa Andrzeja Załuskiego. Czytamy w nim, że kościół farny w Nowej
Słupi zaopatrzony był wystarczająco w naczynia srebrne (monstrancja, puszka, 4
179
180

Tamże, s. 19 i n.
AKM, Acta visit. cons. 17, s. 421-423.
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kielichy z patenami, nadto lampa, krzyż, trybularz i inne przedmioty), następnie
w paramenty (27 ornatów, 4 kapy, liczne welony i obrusy) i inne przybory mszalne
oraz ozdoby ołtarzowe, a także księgi kościelne (2 mszały i kilkanaście ksiąg liturgicznych). Okazale prezentowały się budynki plebańskie, a zwłaszcza sama, murowana plebania181. Mniej szczegółowo, lecz dostatecznie treściwie, wygląda opis
kościoła w Starej Słupi, wyposażonego również w liczne naczynia srebrne (monstrancja, 3 kielichy z patenami, puszki, kociołki, lichtarze i inne) oraz 18 ornatów
(nadto bursy, welony, obrusy, nakrycia ołtarzowe itp.), a także dobrze uposażonego
w dobra materialne182. Kościół szpitalny Św. Michała został również dostatecznie
uposażony w paramenty i przybory mszalne. Posiadał ze srebra staroświecką monstrancję, 3 kielichy, puszkę, lampę, trybularz i krzyż, następnie 8 ornatów, liczne
wela, bursy, palle, 3 alby, 11 obrusów, sporo komży i innych paramentów; z ksiąg
natomiast – 2 mszały i mszalik gregoriański. Nadto solidne uposażenie materialne

181

Wchodzi się do plebanii przez ganek: trzy izby, komora, spiżarnia. Wszystko przyzwoicie umeblowane. Po schodach w sieni wchodzi się na górę. Tam izdebka, komora
z sąsiekami na zboże. Kominy trzy, murowane, wywiedzione na dach. Z sieni wejście do
piwnicy, ale zawsze w niej woda, gdyż na sapach kościół, dzwonnica i plebania zbudowane. W sieni kuchnia oraz za nią, piekarnia. Sadek za piekarnią, ogrodzony częściowo chrustem, częściowo sztachetami. Dalej stajnia pod strzechą, chlewiki dla drobiu, browar dobry
z naczyniem do warzenia piwa oraz gorzałki. Spichlerz murowany, pod nim stajnia na
krowy. Na podwórzu dwie sadzawki. Za plebanią dwie stodoły, szopa, gumno. Liczne
sprzęty gospodarskie (kolaska, 2 wozy, brony żelazne, kosa, kosa do sieczki, sanek 2,
rydlów 2, sierpów 4, rożnów 2, szorów 2 pary, kulbak 2, szli (szleji) rzemiennych 2 pary,
konopnych 1 para, naszelników żelaznych 2 pary, rzemiennych 1 para, lejce, liny, łańcuch
żelazny. Bydło: 2 klacze, 1 koń (stary), wieprzów 4, macior 3. Szkoła za cmentarzem
drewniana, dobrze zadaszona, izba jedna, wejście z sieni do niej, okna w drewno oprawne,
dobre, piec kaflowy na fundamencie murowanym. Z tej izby wejście do komory oraz do
drugiej komory z piecem kaflowym piekarskim. Okna w sieni. Komin dobry. AKM, AV
cap. 37, s. 269-272.
182
Budynki. Z cmentarza wchodzi się do folwarku, stanowiącego budynek drewniany
stary, pod gontami, ciągle reperowany; z sieni wejście do izby z 3 oknami, pod nimi ława,
piec kaflowy i kominek przy piecu. Szafa, podłoga drewniana. Z tej izby (komnaty) wejście
do komórki, drugie – do sieni. Druga izba z sieni po lewej ręce, tak samo urządzona (piec
z kominkiem) i umeblowana. Piwnica murowana. Po schodach wchodzi się na górę, dwa
kominy murowane. Z sieni drzwi na podwórze, schodkami. W tyle budynku – wozownia,
wołownia i stajnia pod jednym poszyciem. Bydło: wołów roboczych 4, cielców trzyletnich
3, ciołek jednoroczny, krów dojnych 3, jałówka. Koni para 1, owiec 2, kóz 2, gęsi 20, gąsior 1, kur 20, kogut 1. Statki gospodarskie: wóz kowany 1, wóz bosy 1, chomąty, szleje.
Radeł z radlicami 3, para bron żelaznych, jarzmów – para, pługów – para, kosa trawna – 1.
Piekarnia drewniana pod słomą (izba wielka o 2 oknach, piec piekarski z kominem). Zagroda na cielęta, żłób, stępa, szafa, ława pod oknami i koło pieca. Z piekarni wejście do
browaru, sień, chlewik dla gęsi. Spichlerz naprzeciw piekarni. Obora, 2 stodoły. Sady trzy,
ogrodzone żerdkami. Nieopodal s z p i t a l dla ubogich, drewniany, z izbą wielką i komorami. Tamże, s. 273-278.
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prepozyta183. Stojący przy kościele szpital ubogich, drewniany i pokryty strzechą,
a krajem pobity gontami, z wywiedzionym kominem na dach, obejmował sień, izbę
wielką o dwu oknach, z piecem i piecem piekarskim oraz dwie komory dla ubogich184.
Źródła z połowy XVIII w. przekazały nam jeszcze imiona organistów obu słupskich kościołów, mianowicie Dominika Ponikowskiego i Stanisława Gałeckiego,
a przede wszystkim nauczającego dzieci mieszczańskie, rektora szkoły Wojciecha
Bolewskiego. Z tego samego przekazu źródłowego wiadomo, że w 1747 r. dokonano w farze nowosłupskiej 48, w kościele natomiast starosłupskim 26 chrztów,
pogrzebano w Nowej Słupi 48, w Starej Słupi zaś 4 zmarłych. Rezydencję prepozyta nowosłupskiego określiły, jako budowle okazałą i wygodną (bene commodque
extructa)185.
Niecałe czterdzieści lat później obraz parafii nie zmienił się wiele. Przy nowosłupskim kościele farnym odnotowano w 1782 r. bowiem obszar parafialny złożony z miasta oraz z miejscowości wiejskich i osad przemysłowych, jak Wola Milanowa, Paprocice, Bartoszowiny-Huta, Trzcianka, Baszowice, Mirocice, Bielów,
Hucisko, Serwis, Trochowiny Młyn, Stefanowiny Młyn, Sołttystwo, Wymysłów
Młyn, Karczma pod Górą Klasztorną i folwarczek Mirecki. Dusz na tym obszarze
ustalono około 950, biorąc pod uwagę, że do komunii wielkanocnej przystąpiło
879 wiernych. W murowanym, ale liczącym już setkę lat, kościele Św. Wawrzyńca
stwierdzono spróchniałe legary więźby dachowej oraz gontowe pokrycie dachu do
wymiany, wewnątrz jednak w dalszym ciągu okazałym i przyciągającym oczy.
Mieścił bowiem siedem ołtarzy: wielki chociaż też wiekowy, św. Wawrzyńca,
malowany, na menzie kamiennej; drugi po stronie Ewangelii, św. Benedykta, malowany na niebiesko; trzeci Matki Boskiej Różańcowej, malowany na różne kolory; czwarty św. Jana Nepomucena, z obrazem tegoż, malowanym na płótnie; piąty
po stronie lekcji, św. Tekli również malowany na płótnie (za jej obrazem widoczny
183

Do probostwa (szpitalnego) wchodzi się ze cmentarza. Dom drewniany z kominem
na dach. Z sieni po prawej ręce izdebka na boku z piecem, z niej drzwi do komnaty o 2
oknach, oprawnych w okiennice. Z komnaty drzwi do sadu. Izdebka w sieni stara, okopciała. Naprzeciw izdebki spiżarka. Z sieni drzwi do izby wielkiej, tu piec stary z kominem
murowanym i pokrytym blachą. Okien 3. Z tej izby idzie się do alkierza o 2 oknach. Piwnica murowana, wejście z sieni. Sadek ogrodzony, od strony folwarku. Folwark. Dom folwarku: z sieni wejście do izby o dwu oknach, stół, ławki, szafa, piec z kafli. Stół, ława, piec
chlebowy. Obok stajenka z 2 drzwiami i podłogą. W sieni brak podłogi. Obora w kwadrat,
spustoszała, potrzebuje pilnego remontu. W oborze nowo wystawiona wołownia na bydło
rogate i młódź. Gumno: stodół 2 oraz szopa. Browarek. Ruszt do suszenia słodu. Naczynia:
garniec z pokrywą, 2 rury, koryto, beczki na piwo oraz 3, na wódkę. Stajnia wbudowana
w sad. Wozownia: maźnica, wozów 2, uprząż koński, 2 pługi z lemieszami, radlica, brony… S z p i t a l ubogich, drewniany pod strzechą, krajem pobity gontami, w dobrym stanie. Sień, izba i dwie komory dla ubogich. W izbie piec piekarski, 2 okna. Komin w sieni,
wywiedziony na dach. Tamże, s. 237.
184
AKM, Tabellae Załuskiego, k. 13.
185
Tamże.
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był jeszcze wizerunek NMP Sokalskiej); ołtarz szósty Św. Anny, posiadający sukienkę drewnianą, posrebrzaną; siódmy wreszcie z obrazem Św. Macieja, wykonanym również na płótnie. Z mebli kościelnych uwagę przyciągała stara ambona,
ławki oraz na chórze organy o jedenastu głosach i dwu miechach. Wizytujący zastał w kościele jeszcze, zatwierdzone przez Rzym w 1732 r. Bractwo Różańcowe,
oraz Bractwo Św. Anny, wprowadzone do kościoła w 1586 r., potem wygasłe
i reaktywowane w 1658 r. W skarbcu i zakrystii stwierdził bogate paramenty i naczynia liturgiczne, w bibliotece parafialnej 37 ksiąg kościelnych oraz księgi
chrztów od 1591, ślubów od 1665 oraz pogrzebów od 1702 r. Świątyni towarzyszyła drewniana dzwonnica z dwoma dzwonami, a na szczycie dachu kościoła
wiezyczka z sygnaturką. Cmentarz z kostnicą odgrodzony był od zabudowy miejskiej murem i częściowo płotem drewnianym, stanowił obiekt zamknięty, dostępny
przez bramę186.
Kościół w Starej Słupi, Św. Wincentego i Anastazego, w 1782 r. w znacznym
stopniu nadal był podupadły, o trzech starych ołtarzach, zamykanej na kłódkę kamiennej chrzcielnicy, zdezelowanym chórze muzycznym i popsutym pozytywie,
zniszczonej posadzce i ledwie stojącej zakrystii, mieszczącej jednak liczne sprzęty,
naczynia i szaty liturgiczne. Posiadał poprawiony dach gontowy z kopułką i sygnaturką oraz dzwonnicę z tarcic z trzema dzwonami. Skupiał wiernych miejscowych
oraz ze Skoszyna, Kunina, Jeleniowa, Kuczan, Podleszan, Młyna Dymarki, Młyna
Baranichy, Pokrzywianki i Cząstkowa, w sumie ok. 900 dusz. W pobliżu, za cmentarzem, stał budynek folwarku kościelnego, obejmujący trzy mieszkania- dla gospodarza, drugie – dla księdza wikarego oraz trzecie dla organisty. Sąsiadował
z niedużym spichlerzem, oborą i dwiema stodołami. Należące do kościoła grunty
orne leżały w dziewięciu miejscach, uprawiane przez siedmiu chałupników, obdzielonych za to polami, wykrojonymi z półłanków kościelnych, po 60 zagonów
każdy187.
W najgorszej sytuacji podczas opisywanej tu wizyty generalnej w 1782 r. pozostawał kościół szpitalny Św. Michała. Stary drewniany budynek świątyni został
rozebrany decyzją opata świętokrzyskiego, Teodora Karskiego, który postanowił
ufundować nowy, murowany obiekt kościelny i taką budowę rozpoczął przed
1769 r. Wzniesiono mury, w części dochodzące nawet do sklepienia, lecz na skutek
186

Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu, Akta wizytacji generalnej 1782 r., k. 129133. Nie tak dawno okazała, drewniana plebania o dwu wywiedzionych na dach kominach,
była zdatna do mieszkania, lecz potrzebująca już reperacji. Trzy pokoje z solidnymi oknami
i piecem kaflowym zajmował prepozyt, po drugiej stronie budynku była rezydencja wikariusza (izba z komnatką i spiżarnią). Schody prowadziły na strych oraz na dół do piwnicy.
Z zabudowań folwarcznych w sąsiedztwie plebanii, został wymieniony „browar podeszłego
wieku”, chlewiki przy browarze, wozownia, spichlerz, wołownia, stajnie i stodoły oraz
dwie sadzawki rybne. Także obszerne grunty orne w czterech miejscach, a z inwentarza –
5 koni roboczych, 8 wołów, 7 krów, 1 stadnik, 5 jałowic, 2 ciołki, 7 świń-samic, 5 wieprzków oraz 16 gęsi i tyleż kur; z inwentarza martwego – 3 wozy (2 okute, 1 wołowy bosy,
pług, brony żelazne, łańcuchy. W browarze produkowano piwo i gorzałkę. Ta m ż e.
187
Tamże, k. 134-135.
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śmierci fundatora, roboty wstrzymano, po czym już do nich nie powrócono. Nie
zabezpieczone mury zaczęły pękać i powoli rozsypywać się. Mimo niemałego uposażenia nie podjął się dokończenia budowy instytuowany w 1778 r. w Nowej Słupi
ks. Karol Smoleński, benedyktyn świętokrzyski. Nabożeństwa odprawiano w murach zasklepionej zakrystii niedokończonej świątyni zrazu w niedziele i święta,
potem tylko w dniach wielkich uroczystości kościelnych, a na msze niedzielne
i codzienne mieszkańcy szpitala ubogich udawali się do fary. I tak pozostało. Kościoła Św. Michała już nie odbudowano. Probostwo szpitalne jednak istniało nadal,
tyle, że jego rządca sprawował liturgię w kościele farnym. Przy budowanym kościele stał okazały dom murowany, zamieszkały przez prepozyta szpitalnego. Postawiono go jednak na płytkich fundamentach w suchym roku. Podczas dreszczów
i słoty zaczął podmakać i usuwać się, co groziło zawaleniem. Zbudowano więc
nową, drewnianą, pokrytą gontem, siedzibę proboszcza szpitalnego. Stał jeszcze
inny, należący do niego dom drewniany, podpiwniczony z podłogami z tarcic
i pokryty gontem. Nieopodal tych budynków od strony zachodniej, przy sadzawce,
stał folwark z izbą i komnatą dla dyspozytora należącego do prepozyta szpitalnego
gospodarstwa, izba dla czeladzi, sień z kominem na dach i kociołkiem dla warzenia
piwa; niezależnie od tego, proboszcz szpitalny miał swój browarek, a w nim garniec miedziany i inne należytości do robienia piwa oraz gorzałki188.
Religijność mieszkańców obu parafii słupskich jest trudna do zbadania. Źródła
ujawniają bardziej przywiązanie do świątyń, wyrażające się dbałością o ich wygląd, przestrzeganiu obowiązku ich odwiedzania w niedziele i święta oraz dokonywaniu w nich chrztów, ślubów i pogrzebów. Dają się zatem spostrzegać zewnętrzne objawy duchowości, zwłaszcza w postaci przyjmowania sakramentu komunii wielkanocnej i masowego udziału w nabożeństwach odpustowych, w tym
zwłaszcza w procesjach na Boże Ciało. Poza możliwością obserwacji źródłowej
pozostają niestety bractwa religijne, a więc wspomniane już, założone w 1441 r.
Bractwo Ubogich, następnie konfraternia nazwana w 1513 r. bractwem nowym
(fraternitas nova) oraz reaktywowane w 1658 r. Bractwo Św. Anny. Wymienione
w kościele farnym ołtarze w 1694 r., mianowicie NMP oraz Św. Anny, były
z pewnością ołtarzami brackimi. Podamy tu jeszcze, że także protokół powizytacyjny kościoła farnego z 1610 r. informował, iż działało w mieście zawodowo wielu różnych rzemieślników, tworzących przy tej świątyni liczne bractwa189. Wielka
szkoda, że nie zostały konkretnie wymienione.
Testamenty mieszczan dostarczają wielu dowodów przywiązania testatorów do
wiary przodków i do konkretnych kościołów. Większość z nich wymienia wśród
spadkobierców oba kościoły słupskie, następnie kościół klasztorny Św. Krzyża na
Łysej Górze oraz bardziej odległe dwa kościoły, mianowicie w Świętej Katarzynie,
a także bernardynów w Opatowie. Np. Marta Chradkowa przekazała w 1513 r.
członkom rodziny dom z obejściem, naczynia do wytwarzania piwa i różne sprzę188

Tamże, k. 139-141.
…ut quia complures sunt diversi artifices in oppido, plures fraternitates instituuntur.
AKM, AV 30, k. 382.
189
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ty, kościołowi Św. Wawrzyńca natomiast zapisała ogród dla zakupu dzwonu, następnie dwie skrzynki cynowe i palium, na inne wydatki; konwentowi Św. Katarzyny darowała dwa wieprze, trzy talerze i miednicę; wikaremu ze Starej Słupi –
wieprza, bernardynom w Opatowie (za msze) klejnoty srebrne, wreszcie wiardunek
czyli 12 groszy na rzecz bractwa nowego (ad novam fraternitatem) i trzy wiardunki
na pokrycie kosztów własnego pogrzebu190. W testamencie Jadwigi mieszczki nowosłupskiej z 1564 r. znalazły się takie legaty: na pogrzeb 3 grzywny, klasztorowi
Św. Katarzyny 1 zł, kościołowi Św. Krzyża na Łysej Górze – 1 zł; klejnoty podzieliła między siostrzenicę Elżbietę Wierciszkową (3/4) oraz Jana wikarego nowosłupskiego (1/4); ogród oraz sprzęty (misy cynowe 4 z przystawką i cztery talerze)
przypadły również siostrzenicy i jej mężowi, Stanisławowi191. Z kolei Zofia, żona
Stanisława łaziebnika, zarządziła w akcie ostatniej woli z 1565 r., aby mężowi
przypadły 4 grzywny, trzem synom natomiast po 1 grzywnie. Im pozostawiła również krowę oraz szaty wartości kilkunastu grzywien. Klasztor łysogórski otrzymał 1 grzywnę, Jan wikary nowosłupski 1 grzywnę, połowa grzywny przypadła
natomiast bractwu (starszemu) oraz 12 groszy bractwu młodszemu (iuniori fraternitati)192.
Z funkcjonowaniem kościoła było powiązane szkolnictwo parafialne. Stanowiło
najniższy szczebel nauczania i sięgało swoimi początkami na ziemiach polskich
XIII stulecia. Nauczano w jego ramach ministrantury, śpiewu kościelnego oraz
sztuki pisania i czytania, stwarzając możliwość, przynajmniej dla najzdolniejszych
i zamożniejszych, kontynuowania nauki, oraz widoki zatrudnienia w aparacie władzy kościelnej i świeckiej. Istnieją przesłanki do poglądu, że taka szkoła istniała
w XIV w. w Starej Słupi, a po utworzeniu parafii miejskiej Św. Wawrzyńca, również w Nowej Słupi. Przyjmujemy bowiem, iż absolwentami jednej ze słupskich
szkół parafialnych byli wspomniany w 1391 r. Paweł, syn Idziego (zapewne młynarza) oraz Maciej, syn Mikołaja, mieszczanina nowosłupskiego (1417), klerycy
diecezji krakowskiej. Źródła z XVI i XVII w. odnotowały imiona i nazwiska wielu
rektorów oraz kantorów szkół słupskich, potwierdzając działalność placówek
szkolnych przy kościołach w obu Słupiach193.

190

AKKKS, rps 629, s. 67.
Tamże, rps 632, s. 201.
192
Tamże, s. 207-208.
193
R e k t o r z y szkół: Szymon (1591-93); Adam (1593-94); Łukasz (15935-98); Wojciech Gul (1609-17); Jan Czajka (1594-1620); Marcin Kulewski (1610); Maciej z Sułkowa
(1617); Sebastian (1620-22); Szymon Mazurkowicz (1622-30); Walenty Czedzyński
(1625-29); Wojciech Sowiński (1613-30); Stanisław Nowek (631); Piotr Zalewczycki
(1634); Wojciech Strojek (1666-69), Bartłomiej Sopiński (1671-72); Grzegorz Mroczkowicz (1673); Jan Niemczykiewicz (Niemkowski, 1677-1701); Kazimierz in hoc oppido
puerorum instructor (1775). K a n t o r z y szkolni: Wojciech Gul (1604-1609); Walenty
Woźniczek (1609); Stanislaw Jarosek (1622); Wojciech Karamusz (1623); Jan Stanczik
(1623); Wojciech Ratajski (1626-68); Bartłomiej Januszek (1622-31). Tamże, rps 641, s. 3,
23, 28-31, 35, 41, 69, 80, 89-99, 103-141; rps 642, s. 1a, 5-64; rps 643, s. 4-7, 26-36, 40-50,
191
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Z imion i nazwisk rektorów obu słupskich szkół parafialnych można wnioskować, iż niektórym z nich udało się otrzymać pracę w miejscowości rodzinnej. Należał do nich Jan Czajka, rector scholae Novosłupiensis, czy Szymon Mazurkowicz, Stanisław Nowek i zapewne jeszcze inni. Byli to zwykle ludzie świeccy,
żonaci i ojcowie rodzin wielodzietnych (np. Wojciech Gul i Jan Niemczykiewicz,
rektorzy szkoły starosłupskiej), borykający się z trudnościami utrzymania swoich
najbliższych. Wynagrodzenie rektora szkoły nowosłupskiej wynosiło w 1597 r.
cztery grzywny rocznie, kiedy kantor szkolny musiał się zadowolić jedną grzywną.
Dla porównania podamy, że remuneracja wikariusza za coroczną pracę w kościele
wynosiła wówczas 12, a pisarza w ratuszu 5,5 grzywny194.
Najazd Rakoczego (1657) zniszczył dotkliwie osady świętokrzyskiego klucza
dóbr klasztornych. Posiłkujący go Kozacy spalili też szkołę195, taki sam los spotkał
zapewne również szkołę strosłupską. Wzmiankowany w latach 1666-1669 Wojciech Strojek rektor oraz Wojciech Ratajski kantor szkoły w mieście, a także Bartłomiej Sopiński rector scholae de Antiqua Slup – poświadczają, że obie szkoły
parafialne przywrócono do życia, podobnie jak dwór w Starej Słupi (aula Starosłupiensis), skupiający wielu oficjalistów i rezydentów na czele z Franciszkiem Różyckim, pisarzem dworskim196. Nie trwało to jednak długo. Przełom wieku XVII
i XVIII charakteryzuje się zmierzchem oświaty i upadkiem szkół parafialnych.
Akta miejskie podpisywali burmistrzowie, rajcy, wójtowie i ławnicy krzyżykami
analfabetów, zalew ciemnoty okazał się powszechny. Wprawdzie w 1711 r. wizytator zastał rektora szkoły i kantora szkolnego w Starej Słupi, ale w mieście tylko
zniszczony budynek szkolny oraz spalone domy kantora i organisty197. Dopiero
w 1748 r. odnotowano w Nowej Słupi czynną szkołę. Nauczał w niej dzieci mieszczan (filii oppidanorum) Wojciech Bolewski, magister scholae198. Jednym z jego
następców był zmarły w 1775 r. Casimirus in hoc oppido puerorum instuctor199.
Nie tylko szkoły parafialne lecz także opieka nad ludźmi pozbawionymi środków utrzymania, wysłużonymi, kalekimi i chorymi, przenosi nas do czasów odległych. Jej wyrazem są przypowieści biblijne o miłosiernym Samarytaninie, opieka
kościelna nad niepełnosprawnymi i chorymi, zalecanie jałmużny dla biednych oraz
wszelkie działania charytatywne, jako warunek zmazania win i grzechów doczesnych. Szpitali, na których gruncie leczono trędowatych, dotkniętych chorobą Św.
Wita i różnymi zapaściami psychicznymi, a wreszcie ludzi kalekich – było jednak
za mało. Nie rozwiązywały nadto problemu opieki społecznej. Z powstawaniem
miast w średniowieczu, zakładano przy parafiach miejskich, a od co najmniej XV
stulecia w parafiach wiejskich, przytułki ubogich i chorych, które nie były placów56-121; rps 644 s. 2-3, 11, 27, 29-36, 45, 50, 59, 78, 80-97, 101-129; rps 645, s. 9-46; rps
648, s. 126.
194
AKM, AV cap. 8, s. 1; AKKKS, rps 632, s. 197; rps 640, s. 19.
195
AKKKS, rps 640, s. 18-20.
196
Tamże, rps 644, s. 2, 7, 11, 20, 27, 36, 40, 57.
197
AKM, AV cap. 17, k. 421 i 422.
198
AKM, Tabellae Załuskiego, k. 13.
199
AKKKS, rps 648, s. 126.
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kami leczenia chorób, lecz miejscami schronienia przed głodem i zimnem ludzi
zwykle w wieku podeszłym, w tym również zapadłych na zdrowiu.
Źródła poskąpiły wiadomości o przytułkach ubogich przy obu kościołach słupskich. Dopiero w opisie wizytacji z 1711 r. czytamy o budynku szpitala w Starej
Słupi, w którym znajdowało schronienie i strawę czworo ubogich. W 1748 r. był to
szpital ubogich z wielką izbą i dwiema komorami, które zamieszkiwało 3 osoby200.
Przetrwał do końca XVIII w. Protokół powizytacyjny z 1782 r. podaje, że usytuowany przy cmentarzu, naprzeciw kościoła na górce, szpital dla dziadów obejmował nadal wielką izbę i dwie komory, tworząc dwa oddzielne mieszkania, z piecem
chlebowym201.
Także początki opieki społecznej w Nowej Słupi nie są znane, gdyż o istnieniu
przytułku dla ludzi starych i niedołężnych, chorych i kalekich w tutejszej parafii
w XIV i XV w. nic nie wiadomo. Dopiero fundacja kościoła Św. Michała oraz
(przy nim) budynku szpitalnego w 1593 r. przez opata Michała Maliszewskiego,
przysporzyła miastu nową drewnianą świątynię i przytułek ubogich. Utworzono
przy tym kościele – jak już wiadomo – prepozyturę szpitalną i dobrze ją uposażono, a ubodzy uzyskali stosunkowo obszerny i solidny, chociaż pokryty strzechą,
budynek drewniany z dużą sienią, obszerną izbą o dwu oknach i dwiema komorami
oraz piecem do ogrzewania pomieszczeń, a także piecem drugim, piekarniczym
i kominem wywiedzionym na dach. Obiekty te poświęcił w 1664 r. (widocznie po
odbudowie po zniszczeniach w wyniku najazdu Rakoczego) biskup Maciejowski,
utrzymując dawne patrocinium Św. Michała Archanioła202. Dotrwały one do trzeciej ćwierci XVIII w., a więc do czasu, kiedy sternikiem konwentu świętokrzyskiego został opat Teodor Karski, który – jak dawaliśmy już temu wyraz – usiłował
zbudować murowaną świątynię szpitalną, a przy nim zapewne również solidny
i wygodny przytułek ubogich. Jego śmierć przekreśliła te zamierzenia. Prepozyci
szpitalni dbali już tylko o swoje gospodarstwo, które przynosiło dochody. Zapomnieli przy tym zupełnie o obowiązku zajmowania się przytułkiem ubogich.
Tak więc po śmierci opata Karskiego nie tylko zaniechano budowy kościoła
szpitalnego lecz także dopuszczono (mimo kwitnięcia dóbr prepozytury szpitalnej)
do całkowitego niemal upadku przytułku ubogich. Wizytujący te obiekty w 1782 r.
z polecenia biskupa krakowskiego ks. Antoni Franciszek Kozicki, kanonik kolegiaty pileckiej, dziekan i proboszcz mrzygłodzki, napisał, że z wielką boleścią skonstatował, iż proboszcz szpitalny nie wypełniał tych postulatów aktu erekcji prepozytury szpitalnej, które dotyczyły ubogich, pozostawiając ich w skrajnym ubóstwie. Przypomniał mu więc, że do niego należała dbałość o wyżywienie, mieszkanie i okrycie ubogich. Miało ich mieszkać w przytułku ośmioro, 4 mężczyzn i 4
kobiety, a żyło w nim od przeszło 20 lat dwie starsze niewiasty. Ośmiu mieszkańcom przytułku miał dawać co roku 3 korce czystego (wymłynkowanego) żyta,
korzec jęczmienia, korzec tatarki i ćwierć korca grochu, które mieli przejmować
200

AKM, AV cap. 17, k. 421; AV cap. 37, s. 278; Tabellae Załuskiego, k. 13.
Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu, Akta wizytacji generalnej 1782, k. 134-135.
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starszy dziadek i starsza babka, kierować do szpitalnego młyna bez opłaty mlewa
i zaopatrywać w nie spiżarnię szpitalną; miał obowiązek przywrócenia ubogim
ogrodu, który sobie przywłaszczył, zaorywać go i nawozić oraz zasiać, pozostawiając ubóstwu tylko jego doglądanie i plewienie. Ze ściąganych przez siebie dziesięcin z pól o nazwach Pasternik, Chełm i Swarowiec, winien był odkładać taką kwotę, aby wystarczyła do zakupu dla ośmiu ubogich co trzy lata płaszczy oraz innego
odzienia i obuwia. Mieszkańcy przytułku mieli zajmować według płci dwie izby,
które winne być ogrzewane od ostatniego października do ostatniego kwietnia;
opału mieli dostarczać na polecenie prepozyta jego poddani. Ubogich zobowiązano
do codziennego gromadzenia się rano i wieczorem w farze, dla odprawiania modłów w intencji zbawienia swych dobrodziejów oraz brania udziału w nabożeństwach niedzielnych i świątecznych203.
Streszczenie
Usytuowane w sercu Gór Świętokrzyskich miasteczko Nowa Słupia stanowiło do końca
Rzeczpospolitej przedrozbiorowej główny ośrodek włości benedyktynów na Świętym
Krzyżu. Powstało w pierwszej połowie XIV wieku nieopodal dawniejszej miejscowości
parafialnej o takiej samej nazwie- Słupi (Starej). Początki i dalsze trwanie zawdzięczało
benedyktynom świętokrzyskim, jako przyklasztorne centrum pątnicze, skupiające co roku
liczne pielgrzymki wierzących (w tym i królów polskich), do sanktuarium św. Krzyża. Był
to główny czynnik miastotwórczy, wpływający na życie gospodarcze i kulturalne miasteczka. Otoczone osadami kuźniczymi, a przede wszystkim hutniczymi produkującymi szkło,
było też ważnym centrum hutniczym oraz lokalnym ośrodkiem młynarstwa, a także przemysłu spożywczego, drzewnego i włókienniczego.
Na przeszkodzie rozwoju miasteczka stanęły zniszczenia wojenne i klęski żywiołowe.
Trwałe ślady pozostawiły na osadach klasztornych najazdy mongolskie oraz liczne pożary i
epidemie morowego powietrza. Mimo tego udało się ustalić, że Nowa Słupia nie stanowiła
nigdy pustyni kulturalnej. Przy obu kościołach (w Starej i Nowej Słupi) czynne były szkoły, bractwa religijne i przybytki opieki społecznej.
Autor niniejszego artykułu wyraził nadto opinię, że opracowanie dziejów Nowej Słupi
mogło dojść do skutku dzięki szczęśliwie zachowanemu od XV w. archiwum miejskiemu.
Inne miasta klasztorne w Małopolsce takiej szansy nie mają. Materiały źródłowe do najdawniejszej ich przeszłości zachowały się w wymiarze zaledwie śladowym.
Nowa Słupia – The town of the Holy Cross Monastery
Summary
Nowa Słupia a small town, situated in the heart of the Świętokrzyskie (Holy Cross)
Mountains, was the main property of the Benedectine Order in the pre-partition Polish
Republic. It was established in the fourteenth century next to a previous parish settlement of
the same designation – Słupia (the Old one). Its beginnings and further existence were
203
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connected with the Benedictines of Holy Cross, as the pilgrim centre which attracted annually numerous believers (among others Polish sovereigns). The existence of the priory was
the main reason for the town to thrive, influencing its economic and cultural life. Surrounded by blacksmith and glassworks settlements, Nowa Słupia was also an important
metallurgical hub and a local centre of milling, as well as food, wood and textile industries.
The main obstacles which ceased the further development of the town were war destructions and natural disasters. Mongol raids, numerous conflagrations and plagues left enduring marks on the priory hamlets. Despite it all, it was established that Nowa Słupia was
never a cultural desert. There were schools, religious fraternities and social welfare institutions functioning within the scope of two parishes of Old and New Słupia.
The author of this article explains that the historical study of Nowa Słupia could only be
acomplished due to the municipal archive which was preserved fortunately since the fifteenth century. Other priory towns in Lesser Poland were not so fortunate. The source materials of their early times exist only in trace quantities.
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SPÓR O OBSADĘ PERSONALNĄ
PARAFII KRAŚNIK I JANÓW LUBELSKI
W OKRESIE STALINOWSKIM1
Wstęp
Po zakończonej II wojnie światowej Polska znalazła się w strefie wpływów
Związku Radzieckiego. Ludzie kształtujący politykę w naszym kraju, starali się
sprowadzić Kościół katolicki w życiu społecznym do roli marginalnej. Cel ten
realizowany zarówno poprzez ograniczanie duszpasterstwa, jak również przez różnego rodzaju represje wobec duchownych (m. in. zastraszanie, aresztowania,
restrykcje finansowe). Komuniści próbowali również ingerować w wewnętrzne
sprawy Kościoła. Szczególną formą tej działalności było utrudnianie biskupom
obsady stanowisk kościelnych. Konflikty dotyczące polityki personalnej stały się
jednym z głównych problemów relacji państwo – Kościół w okresie stalinowskim.
Celem niniejszego artykuły jest ukazanie tego rodzaju sporów w dwóch parafiach
dziekańskich, położonych na terenie diecezji lubelskiej, Kraśniku i Janowie Lubelskim. Autor pragnie przedstawić działania, jakie podjęły komunistyczne władze,
dążąc do usunięcia z tych placówek kapłanów nieprzychylnych rządom PRL
i umieszczenia tam wybranych przez siebie duchownych.
Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej, aż do roku 1953, komunistyczne władze nie posiadały norm prawnych, które pozwalałby na skuteczne manipulowanie obsadą personalną stanowisk duchownych. Jedynymi formami usuwania „wrogich” kapłanów z parafii stały się aresztowania i osadzanie ich w komunistycznych więzieniach. Działania te zostały podjęte również wobec niektórych hierarchów (m. in. bpa Czesława Kaczmarka). Jednak tak drastyczne kroki nie
mogły być zastosowane wobec ogółu duchowieństwa. Dlatego przygotowano
specjalne przepisy umożliwiające komunistom pełną kontrolę nad obsadą wszystkich stanowisk kościelnych. Zostały one zawarte w „Dekrecie o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych”, wydanym przez Radę Państwa w dniu 9 lutego
1953 r. Pierwsze prace zmierzające do wdrożenia takich rozstrzygnięć podjęto już
1

Niniejszy artykuł jest fragmentem szerszego opracowania poświęconego komunistycznym represjom wobec Kościoła katolickiego na terenie dekanatu Janów Lubelski,
przygotowywanego pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Bogdana Stanaszka.
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w 1946 r., a kontynuowano je w 1950 r.2 Wydanie powyższego dekretu nastąpiło
po szeroko nagłośnionym przez komunistyczną propagandę procesie kurii krakowskiej (21-27 stycznia 1953 r.)3. Podczas tej rozprawy wydano trzy wyroki śmierci,
co zwiększyło wśród duchowieństwa poczucie zagrożenia i terroru4. Omawiany
dekret zobowiązywał ordynariuszów, aby przed każdą nominacją, w tym także
2

Pierwszy projekt ustawy, umożliwiającej kontrolę obsadzania stanowisk kościelnych,
zaproponował prof. B. Wilamowski w 1946 r. Wzorce czerpano z rozwiązań zastosowanych w Czechosłowacji. Podczas posiedzenia Sekretariatu KC PZPR w dniu 23 lutego
1950 r. podjęto dyskusję, a następnie zaprojektowano ustawę, „która by uzależniała usuwanie i obsadzanie księży na probostwach od zgody władz administracyjnych”. W czasie
podpisywania porozumienia między rządem a episkopatem (14 kwietnia 1950 r.), Franciszek Mazur chciał włączyć do aneksu tegoż dokumentu następujący zapis: „Ordynariusz,
obejmując diecezję, złoży ślubowanie na wierność Polsce Ludowej. Przed dokonaniem
nominacji proboszcza kuria biskupia zasięgnie wiadomości u władz wojewódzkich, czy nie
ma w stosunku do kandydata zastrzeżeń. W wypadku niezgłoszenia przez władzę wojewódzką w przeciągu 30 dni zastrzeżeń, władza kościelna dokona nominacji”. Jednak ze
względu na protest strony kościelnej, zapis ten został wykreślony. J. Ż a r y n , Kościół
a władza w Polsce (1945-1950), Warszawa 1997, s. 311, 323.
3
„Sztandar Ludu”, który był organem prasowym Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w Lublinie, proces kurii krakowskiej omawiał m. in. w następujących artykułach: Zaślepieni nienawiścią do władzy ludowej zaprzedali się imperialistom amerykańskim. Pierwszy
dzień procesu księży-agentów wywiadu USA w Krakowie, „Sztandar Ludu” 9(1953), nr
20(2664), z 23 I 1953, s. 2; Proces księży- agentów wywiadu amerykańskiego obnaża antypolskie, antynarodowe oblicze kurii krakowskiej, „Sztandar Ludu” 9(1953), nr 21(2665),
z 24-25 I 1953, s. 2; Zeznania świadków w całej pełni potwierdzają winę oskarżonych.
Prokurator zażądał trzech wyroków śmierci. (Z procesu bandy szpiegów amerykańskich
w Krakowie), „Sztandar Ludu” 9(1953), nr 23(2667), z 27 I 1953, s. 2; Dla szpiegówagentów wywiadu amerykańskiego Polska będzie bezlitosna, „Sztandar Ludu” 9(1953), nr
24(2668), z 28 I 1953, s. 2; Przez ponad tydzień mieszkańcom Lubelszczyzny przedstawiano księży z kurii krakowskiej jako wielkich zbrodniarzy i wrogów Polski Ludowej.
W okresie tym średni nakład „Sztandaru Ludu” wynosił około 50 tys. egzemplarzy.
K. Zawadka, „Sztandar Ludu” – organ prasowy KW PZPR w Lublinie w latach 1948-1956,
„Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2010-2011, t. 7, s. 357-358.
4
B. S t a n a s z e k , Diecezja sandomierska w powojennej rzeczywistości politycznej
w latach 1945-1967, t. 1 Problematyka personalno-organizacyjna, Sandomierz 2006,
s. 288. Zob. F. M u s i a ł , M. L a s o t a , Kościół zraniony. Proces księdza Lelity i sprawa
kurii krakowskiej, Kraków 2003; F. M u s i a ł , „...Jesteś księdzem, więc musisz być wrogiem...”. Przebieg tzw. procesu Kurii krakowskiej, w: Do prześladowania nie daliśmy powodu..., Materiały z sesji poświęconej procesowi Kurii krakowskiej, red. R. Terlecki, Kraków 2003, s. 113-147; J. S z a r e k , Propaganda komunistyczna w czasie tzw. procesu Kurii
krakowskiej, w: tamże, s. 175-184. Dodatkowo było to po fali aresztowań duchowieństwa
diecezji lubelskiej, w tym księży pracujących w dekanacie janowskim: ks. Władysława
Stańczaka (5 grudnia 1952 r.), ks. Konstantego Chmiela (5 grudnia 1952 r.) oraz ks. Józefa
Dąbrowskiego (12 stycznia 1953 r.). P. T y l e c , Represje Urzędu Bezpieczeństwa wobec
księży związanych z podziemiem z okolic Janowa Lubelskiego w okresie stalinowskim,
w: Aparat represji wobec Kościoła w latach 1944-1956. Terytorium obecnej diecezji sandomierskiej, red. M. Krzysztofiński, J. Marecki, B. Stanaszek, Kraków 2012, s. 161-174.
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przeniesieniem księdza na inne stanowisko, uzyskali zgodę właściwego prezydium
wojewódzkiej rady narodowej. Poza tym artykuł 6 pozwalał władzom państwowym na usunięcie duchownych z zajmowanych stanowisk, jeżeli uprawiali, popierali lub osłaniali oni działalność „sprzeczną z prawem i porządkiem publicznym”.
Taki zapis pozwalał komunistom na dowolną interpretację poczynań kapłanów5.
Sposób wykorzystania dekretu z 9 lutego 1953 r. autor przedstawi na przykładzie działań władz administracyjnych wymierzonych wobec proboszczów parafii
Kraśnik i Janów Lubelski. W omawianym okresie placówki te znajdowały się
w województwie lubelskim, przynależąc do powiatu kraśnickiego. Od 1 stycznia
1956 r. parafia Janów Lubelski znalazła się na terenie nowo powstałego powiatu
janowskiego6. Prezentowane parafie miały charakter miejski i były jednymi z największych w diecezji lubelskiej. Liczba wiernych obu placówek sięgała 15 tys.
Parafia kraśnicka posiadała dwa budynki sakralne: główną świątynię pw. Wniebowzięcia NMP oraz kościół rektoralny pw. Ducha Świętego. Natomiast na terenie
parafii janowskiej znajdował się kościół pw. św. Jana Chrzciciela, będący jednocześnie sanktuarium MB Różańcowej oraz kaplica rektoralna w Momotach Górnych, przy której na stałe mieszkał kapłan. Na początku 1953 r. proboszczem
w Kraśniku był ks. Franciszek Trochonowicz7, natomiast w Janowie Lubelskim ks.
Józef Dąbrowski8. W pracy duszpasterskiej pomagali im wikariusze oraz prefekci
szkolni9.
5

Dziennik Ustaw PRL 1953, nr 10, poz. 32; A. D u d e k , R. G r y z , Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2005, s. 82; B. Fijałkowska, Partia wobec religii
i Kościoła w PRL, t. 1, 1944-1955, Olsztyn 1999, s. 114-115.
6
H. L a w e r a , A. B a t a , Powiat janowski. Historia, przyroda, zabytki, trasy turystyczne, Krosno, b.d., s. 28-29; W. S z y m a n e k , Z dziejów powiatu janowskiego i kraśnickiego
w latach 1474-1975, Kraśnik 2003, s. 163-164; Z. B a r a n o w s k i , Rys historyczny miejscowości powiatu janowskiego, Lublin 2001, s. 101-102.
7
Ks. Franciszek Trochonowicz – ur. 23 stycznia 1906 r., po ukończeniu szkoły średniej
wstąpił do WSD w Lublinie, kapłanem został w 1937 r. Ukończył studia specjalistyczne
w Lowanium na wydziale społeczno- gospodarczym. Po powrocie do kraju pracował
w Zamościu, gdzie w czasie okupacji został aresztowany przez Niemców i trafił do obozów
koncentracyjnych w Sachsenhausen i Dachau. Powrócił do Polski w czerwcu 1945 r., zostając jednocześnie dyrektorem „Caritas”. W związku z likwidacją kościelnego „Caritas”
w styczniu 1950 r. został mianowany proboszczem i dziekanem w Kraśniku. Został usunięty przez władze komunistyczne z Kraśnika w styczniu 1955 r. Objął wówczas stanowisko
proboszcza w Janowie Lubelskim. Funkcję zarządcy parafii janowskiej sprawował przez 14
lat, aż do swojej śmierci w 1969 r. J. W l a z ł y , Ś.P. Ks. Franciszek Trochonowicz, kanonik
Kapituły Kolegiaty Zamojskiej, proboszcz parafii Janów, dziekan dekanatu janowskiego
(1906-1969), „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 43(1969), nr 7-12, s. 260-265.
8
Ks. Józef Dąbrowski – ur. 3 września 1888 r. w Żabczu, par. Oszczów. Uczęszczał do
szkoły średniej w Zamościu. W 1905 r. wstąpił do lubelskiego Seminarium Duchownego,
które ukończył w roku 1910. W 1911 r. święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Franciszka
Jaczewskiego. Pracował jako wikariusz i prefekt w Łukowie, Zbuczynie, następnie był
prefektem gimnazjum Konstancji Zembrzuskiej w Siedlcach. Następnie pełnił funkcję
wikariusza w Czemiernikach, Wisznicy, Starej Wsi pod Węgrowcem, Tarnogórze, gdzie
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Niniejszy artykuł powstał w oparciu o archiwalia aparatu bezpieczeństwa, zachowane w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. Wśród
nich szczególnie ważne były akta spraw prowadzonych przez Urząd Bezpieczeństwa wobec ks. Franciszka Trochonowicza i ks. Franciszka Zawiszy. Istotnym
źródłem stały się również materiały archiwalne zgromadzone w Archiwum Państwowym w Lublinie. Kwerenda objęła akta Wydziału do Spraw Wyznań
(dalej cyt. WdSW) działającego przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
(dalej cyt. PWRN) w Lublinie oraz Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej (dalej cyt. KP PZPR). Autor wykorzystał także archiwalia przechowywane w Archiwum Parafialnym w Janowie Lubelskim. Dla pełnego ukazania problematyki niniejszego artykułu należałoby przeprowadzić kwerendę materiałów wytworzonych przez Kurię Biskupią w Lublinie. Jednak Archiwum Archidiecezjalne w Lublinie odmówiło autorowi zgody na korzystanie z tego rodzaju
dokumentów.
Artykuł składa się z 2 części. Pierwsza z nich przestawia spór personalny w parafii Janów Lubelski, mający miejsce po aresztowaniu ks. Józefa Dąbrowskiego
w 1953 r. W drugiej opisano konflikt o obsadę stanowisk proboszczowskich
w Kraśniku i Janowie Lubelskim w latach 1954-1955. Główną postacią tego sporu
stał się ks. Franciszek Trochonowicz.
Spór o obsadę parafii Janów Lubelski w 1953 r.
12 stycznia 1953 r. funkcjonariusze UB aresztowali proboszcza i dziekana janowskiego ks. Józefa Dąbrowskiego, osadzając go w więzieniu na zamku lubelskim. Oskarżono go o aktywną działalność w Narodowych Siłach Zbrojnych, popieranie kapłanów zaangażowanych w organizacje podziemia zbrojnego, zaopatrywanie w żywność oddziału „Wołyniaka” oraz odprawianie specjalnych nabożeństw w lesie. Poza tym próbowano udowodnić, iż ks. Dąbrowski dążył do zabójbył także prefektem. W latach 1917-1928 był wikariuszem w Zamościu. Opiekował się tam
sierotami, zorganizował: schronisko dla bezdomnych, warsztaty dla biednych chłopców
i bursę. Był organizatorem Związków Zawodowych. Za tę pracę otrzymał Złoty Krzyż
Zasługi od prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Od 1928 r. był proboszczem i dziekanem
w Lubartowie, a od 1931 r. w Janowie Lubelskim. W czasie okupacji organizator i pełnomocnik PCK na terenie powiatu janowskiego. W 1942 r. mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Zamojskiej. Ukrywał się przed Gestapo. Po II wojnie światowej został prałatem- scholastykiem i dziekanem – infułatem Kapituły Zamojskiej. Od 1956 r. był proboszczem parafii św. Pawła w Lublinie, a od 1957 r. dziekanem dekanatu lubelskiego. Zmarł
21 kwietnia 1976 w Lublinie. M. P i o t r o w s k i , Pro Fide et Patrie. Stronnictwo Pracy
i duchowieństwo Kościoła Katolickiego na Lubelszczyźnie po II wojnie światowej, Lublin
2001, s. 140.
9
Spis kościołów i duchowieństwa diecezji lubelskiej 1948, Lublin 1948, s. 93-100; Spis
kościołów i duchowieństwa diecezji lubelskiej 1955, Lublin 1955, s. 93-98; M. Z a h a j k i e w i c z , Diecezja lubelska. Informator historyczny i administracyjny, Lublin 1985,
s. 222-224.
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stwa dwójki osób narodowości żydowskiej, przetrzymywanych i torturowanych na
terenie parafii janowskiej. Większość z tych zarzutów, a zwłaszcza najpoważniejszy, dotyczący próby zabójstwa, oparta była na zeznaniach tylko jednego świadka
Kazimierza Wojtyny. Zeznania, obciążające dziekana janowskiego, składał on
bezpośrednio po zwolnieniu z komunistycznego więzienia, gdzie odbywał karę za
przynależność do NSZ. Być może oskarżenie wysunięte wobec duchownego było
warunkiem wyjścia na wolność? Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie, opierając
się jedynie na wspomnianych zeznaniach, skazał ks. Józefa Dąbrowskiego w dniu
24 kwietnia 1953 r. na 8 lat więzienia. Odwołanie od wyroku rozpatrywał Sąd
Najwyższy w Warszawie, który podtrzymywał wcześniejsze rozstrzygnięcia. Ks.
Dąbrowskiego nie zwolniono z więzienia nawet wtedy, gdy znacznie pogorszył się
stan jego zdrowia. Władze odmówiły skorzystania z prawa łaski. Ks. Józef Dąbrowski został uniewinniony od zarzutów dopiero 7 września 1955 r., gdy dała
się odczuć odwilż w relacjach państwo-Kościół. Natomiast w czerwcu 1957 r., za
1 rok i 9 miesięcy spędzone w więzieniu, przyznano mu odszkodowanie w wysokości 30 tys. zł.10
W momencie aresztowania ks. Dąbrowskiego tymczasowy zarząd nad parafią
Janów Lubelski przejął ks. Stanisław Barszczewski11. Kuria Biskupia w Lublinie,
licząc że proboszcz janowski zostanie rychło zwolniony z aresztu, przez kilka miesięcy nie zmieniała stanu tymczasowego i nie rozpoczęła procedury obsady parafii.
7 lipca 1953 r. księża dekanatu janowskiego, zebrani na odpuście w Wierzchowiskach, wystosowali prośbę do ordynariusza lubelskiego, aby wakujące stanowisko
dziekana objął ks. Stefan Jastrzębski, zarządzający parafią Polichna12. Kuria Biskupia nie wyraziła zgody na tę propozycję, być może licząc jeszcze na powrót ks.
Dąbrowskiego z więzienia. Jednak pod koniec sierpnia, kiedy odbywały się ostatnie wakacyjne zmiany personalne, a nadzieje na uwolnienie aresztowanego kapłana
zmalały niemal do zera, władze kościelne zaproponowały na stanowisko proboszcza i dziekana janowskiego ks. Dominika Maja13, dotychczasowego zarządcę para10

P. T y l e c , dz. cyt., s. 162-168.
APJ, Kronika parafii w Janowie Lubelskim (dalej cyt. KpJL), t. 1, s. 111.
12
S. M ł y n a r c z y k , Ś.P. Ks. prałat Stefan Jastrzębski, proboszcz w Polichnie (18811962), „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 36(1962), nr 1-3, s. 69.
13
Ks. Dominik Maj – ur. 21 sierpnia 1908 r. w Rzeczycy Księżej. Uczęszczał do szkoły
powszechnej w Rzeczycy Księżej, a następnie do gimnazjum w Kraśniku. W latach 19241926 uczył się w Liceum Biskupim w Lublinie. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, które ukończył w czerwcu 1930 r. Święcenia kapłańskie
otrzymał z rąk bpa Mariana Fulmana w dniu 22 lutego 1931 r. Jako wikariusz pracował
w parafiach: Bychawa (1931-1932), Fajsławice (1932-1937). Następnie został na krótko
proboszczem w Lipinach, a od marca 1937 funkcję tą pełnił w Łaszczowie. 14 czerwca
1940 został aresztowany przez Niemców i trafił do obozu w Sachsenhausen i Dachau. Po
zakończeniu wojny organizował pomoc chorym w szpitalach Austrii, a potem pracował
wśród emigracji polonijnej w Tyrolu, Haning, Landesk oraz Kufstein. Do Polski powraca w
maju 1947 r., zostając jednocześnie proboszcze parafii Boby. 29 września 1954 r. otrzymał
godność kanonika honorowego Kapituły Kolegiaty Zamojskiej. W parafii Boby pracował
11
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fii Boby (dekanat kraśnicki). Propozycja została rozważona przez kierownika Referatu do Spraw Wyznań Prezydium WRN w Lublinie, który podjął decyzję o odrzuceniu tej kandydatury. Kuria Biskupia została o tym poinformowana w dniu
2 września 1953 r.14 Można przypuszczać, iż na takie orzeczenie RdSW wpłynął
fakt, iż dotychczasowy proboszcz parafii Boby uznawany był za kapłana „wrogiego” PRL. Apelował on bowiem do ludności, aby nie czytała prasy partyjnej i nie
wstępowała do partii, wypowiadał się przeciw kolektywizacji wsi i zakładaniu
spółdzielni produkcyjnych15. Komunistyczna władza szukała na tak ważne stanowisko, jakim była wielotysięczna parafia w Janowie Lubelskim i urząd dziekański,
osoby bardziej uległej, a najlepiej sprzyjającej nowym rządom w Polsce. Kandydatem takim stał się ks. Stanisław Niedźwiński, który po trzyletnim pobycie w więzieniu, w dniu 23 maja 1953 r. wyszedł na wolność. Bezpośrednio po opuszczeniu
tam do października 1958 r., kiedy został mianowany proboszczem i dziekanem w Bychawie. Przez okres posługi w parafii Boby i Bychawa szykanowany przez komunistyczne
władze. Zmarł w opinii świętości 12 listopada 1976 r. w Krakowie. K. G a j d a , Obozowy
Tarsycjusz. Ksiądz Dominik Maj (1908-1976), w: W duchu i prawdzie. Wybrane sylwetki
Kościoła lubelskiego (1805-2005), red. H. Misztal, Lublin 2005, s. 235-242.
14
Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej cyt. APL), PWRN w Lublinie WdSW, sygn.
29, bs., Pismo PWRN w Lublinie WdSW do Kurii Biskupiej w Lublinie z dnia 2 IX 1953 r.
15
M. P i o t r o w s k i , Pro fide…, s. 152. Referat do Spraw Wyznań (dalej cyt. RdSW)
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (dalej cyt. PPRN) w Kraśniku w swoim sprawozdaniu za IV kwartał 1953 r. uznał ks. Dominika Maja wraz z kilkoma kapłanami dekanatu
kraśnickiego (ks. Franciszkiem Trochonowiczem, ks. Marianem Nowakiem i ks. Stanisławem Kultysem), za „niezwykle wrogo ustosunkowanych do obecnej rzeczywistości i przeszkadzających w realizowaniu uchwał Partii i Rządu w czym tylko mogą i jak mogą”. Dlatego referat ten postanowił o przeniesieniu ich do innych parafii, celem „oderwania ich od
wrogiej działalności w miejscowym sfanatyzowanym społeczeństwie”. APL, Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej cyt. KP PZPR) w Kraśniku, sygn.
877, s. 12-13. Ks. Dominikiem Majem interesował się również UB. Funkcjonariusze UB
zauważyli, iż duchowny w 1948 r. ostro napiętnował mieszkańców wsi Moniaki za to, iż
wywiesili czerwone flagi z okazji z dnia 1 maja. Uwadze pracownikom aparatu bezpieczeństwa nie umknęło również i to, że ks. Maj nie podpisał Apelu Sztokholmskiego. Fakt ten
wykorzystano, aby usunąć go z pracy katechetycznej w szkole. „Wrogie wystąpienia” proboszcza z Bobów skłoniły organy bezpieczeństwa do rozpoczęcia jego systematycznej
inwigilacji w ramach teczki ewidencyjnej nr 49, założonej przez Posterunek MO w Urzędowie w dniu 18 października 1950 r. W celu zastraszenia został przesłuchany 14 kwietnia
1951 r., jako podejrzany o zbieranie przysięgi od mieszkańców wsi Moniaki, w trakcie
poświęcenia tej miejscowości w czerwcu 1950 r. Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Po
odbytym przesłuchaniu duchowny zobowiązał się na piśmie, iż nigdy więcej nie wystąpi
przeciwko władzy PRL. Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego nadal prowadził
wobec ks. Maja stałą inwigilację. 18 czerwca 1956 r. założono mu sprawę ewidencyjnoobserwacyjną pod kryptonimem „Kruk”. K. Kołodziejczyk, Ks. Dominik Maj kontra lubelska bezpieka, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2008, t. 5, s. 393-396; tenże, Aparat
bezpieczeństwa wobec duchowieństwa Kościoła katolickiego w powiecie kraśnickim
w latach 1944-1952, w: Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku w latach 1944-1956, red. J. Romanek, Lublin 2011, s. 177.
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więzienia aktywnie zaangażował się on w działalność ruchu „księży intelektualistów”16. Władze kościelne chciały zapewnić ks. Niedźwińskiemu jak najszybszy
powrót do pracy duszpasterskiej, dlatego postanowiono mianować go proboszczem
parafii Czemierniki (powiat lubartowski). Na takie rozstrzygnięcie nie zgodził się
RdSW PWRN w Lublinie, wyrażając swój sprzeciw w piśmie do Kurii lubelskiej,
datowanym na dzień 4 września 1953 r.17 Referat wyznaniowy stał na stanowisku,
aby były więzień objął dużą placówkę duszpasterską. Taka postawa władz administracyjnych była podyktowana faktem, iż duchowny zaliczany był to tzw. grupy
księży „pozytywnych”, jawnie popierających komunistyczną władzę. Ordynariusz
diecezji mając na uwadze, iż ks. Niedźwiński sprawował już funkcję dziekańską
(w Chełmie i Tomaszowie Lubelskim), zdecydował się mianować go do Janowa
Lubelskiego. Ostatecznie, w dniu 14 października, RdSW PWRN w Lublinie zatwierdził propozycję Kurii Biskupiej, aby ks. Stanisław Niedźwiński został administratorem i dziekanem janowskim. Kanoniczne przejęcie parafii miało miejsce
w dniu 1 listopada 1953 r., w obecności wicedziekana dekanatu ks. Władysława
Golińskiego18. Funkcje te duchowny pełnił niespełna półtorej roku, bowiem
w styczniu 1955 r. został przeniesiony do Kraśnika19.
Spory personalne w latach 1954-1955
Parafia w Janowie Lubelskim stała się jeszcze raz areną sporu pomiędzy władzami kościelnymi a państwowymi w kwestii obsady personalnej. Konflikt rozgrywał się wokół trzech dziekanów20: ks. Franciszka Trochonowicza (Kraśnik), ks.
Franciszka Zawiszy21 (Zamość) oraz ks. Wacława Staniszewskiego22 (Chełm).
16

Okoliczności zwolnienia z więzienia ks. Stanisława Niedźwińskiego nie są do końca
jasne. Prawdopodobnie jeszcze w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności został
zwerbowany przez UB na tajnego współpracownika. Można tylko przypuszczać, iż nagłe
zbliżenie duchownego do władz PRL, mogło być podyktowane chęcią opuszczenia komunistycznego więzienia. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania
Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu, Oddział w Lublinie (dalej cyt. AIPNLu) - 011/243,
s. 7, 237; BULu - I-340/06, s. 1-3 (zapis ewidencyjny).
17
APL, PWRN w Lublinie WdSW, sygn. 29, bs., Pismo PWRN w Lublinie WdSW do
Kurii Biskupiej w Lublinie z dnia 4 IX 1953 r.
18
Tamże, bs., Pismo PWRN w Lublinie WdSW do Kurii Biskupiej w Lublinie z dnia
14 X 1953 r.; APJ, KpJL, t. 1, s. 111.
19
M. K a p r o ń , Ta jest wola Boża... Rzecz o sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Janowie Lubelskim, Sandomierz 2002, s. 41-42.
20
Podobne działania komunistyczna władza podjęła również w innych diecezjach. Dla
przykładu w diecezji sandomierskiej spór o obsadę urzędów dziekańskich miał miejsce
latem 1954 r. Zob. B. S t a n a s z e k , dz. cyt., s. 316-333.
21
Ks. Franciszek Zawisza – ur. w 1905 r. w Dąbrówce Warszawskiej koło Radomia.
Ukończył szkołę powszechną w Radomiu, a następnie gimnazjum biskupie w Lublinie. Po
maturze wstąpił do seminarium lubelskiego, święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Mariana Fulmana 21 czerwca 1931 r. Następnie rozpoczął studia z teologii dogmatycznej na
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Z racji, iż tylko pierwszy z nich posługiwał w omawianych parafiach, autor szczegółowo zajmie się postawą tylko tego duchownego. Jak to już zostało wspomniane
przy okazji omawiania postaci ks. Dominika Maja, RdSW PPRN w Kraśniku pod
koniec 1953 r. proponował usunąć z parafii kilku duchownych dekanatu kraśnickiego, wśród nich znalazł się również ks. Trochonowicz23. Powodów do podjęcia
takiej decyzji dziekan kraśnicki dał komunistom bardzo wiele: zwalczał „postępowy ruchu duchowieństwa”24, wygłaszał „wrogie” kazania25, aktywnie działał duszKUL, które ukończył stopniem licencjata. W 1934 r. został mianowany wikariuszem Kolegiaty Zamojskiej. Jako wikariusz rozpoczął budowę kościoła św. Krzysztofa na Nowym
Mieście w 1938 r. Został aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen w lipcu 1940 r., kilka miesięcy później przewieziono go do Dachau.
Do Polski powrócił w lipcu 1945 r., otrzymując jednocześnie nominację na tymczasowego
administratora parafii kolegiackiej i wicedziekana zamojskiego. Po śmierci ks. Wincentego
Hartmana w marcu 1947 r., został mianowany proboszczem parafii kolegiackiej i dziekanem tegoż dekanatu. Otrzymał też godność kanonika gremialnego Kapituły Kolegiaty Zamojskiej. W Zamościu pracował do końca życia. Zmarł 20 września 1976 r., został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. K. Radziejewski, Wojenne wspomnienia ks. Franciszka Zawiszy, „Archiwariusz Zamojski” 2003, s. 39-40.
22
Ks. Wacław Staniszewski – ur. w 1907 r. w Nowym Brzesku na Ziemi Kieleckiej.
Uczęszczał do gimnazjum w Miechowie, skąd przeniósł się do liceum biskupiego w Lublinie. Następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie. Święcenia kapłańskie
otrzymał w 1931 r. Został wikariuszem w Gościeradowie, jednocześnie rozpoczął studia
teologiczne na KUL. Doktoryzował się w 1936 r. na podstawie pracy „Kościół jako Mistyczne Ciało”. Następnie został prefektem gimnazjum i liceum męskiego w Zamościu oraz
rektorem kościoła św. Katarzyny w tymże mieście. Aresztowany przez Niemców w 1940 r.,
był więźniem obozu koncentracyjnego w Oranienburgu i Dachau. Po powrocie do Polski
w lipcu 1945 r. został proboszczem w Mełgwi (1945-1949), a następnie zarządcą parafii
Rozesłania Apostołów i dziekanem w Chełmie. Skąd został usunięty przez władze komunistyczne w 1955 r. i mianowany administratorem w Starym Zamościu. Po 10 latach,
na własną prośbę, zostaje przeniesiony do Kazimierza Dolnego. Zmarł 10 maja 1978 r.
A. F. Czuk, Ś.P. Ks. Dr Wacław Staniszewski (1907-1979), „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 1981, nr 2, s. 43-48.
23
APL, KP PZPR w Kraśniku, sygn. 877, s. 12-13.
24
Ks. Franciszek Trochnowicz objął parafię w Kraśniku w pierwszej połowie 1950 r.
Pod koniec sierpnia tegoż roku, podczas zebrania dekanalnego, omówił sprawę wyjazdu na
I Krajowy Zjazd Obrońców Pokoju w Warszawie, zabraniając zebranym kapłanom udziału
w tej inicjatywie. A po jej zakończeniu, uczestników spotkania nazwał „wyrzutkami nie
tylko wiary i kościoła ale i społeczeństwa, uzasadniając, że dobry kapłan nie powinien brać
udziału w żadnych zjazdach organizowanych przez komunistów”. W marcu 1952 r., podczas rozmowy z referentem wyznaniowym PPRN w Kraśniku Henrykiem Kabasą, oświadczył, iż nie pozwoli, aby żaden z podległych mu księży wyjechał na zjazd Obrońców Pokoju. Natomiast w trakcie konferencji dekanalnej w dniu 5 lutego 1953 r., zabronił kapłanom
udziału w życiu politycznym, a w szczególności w organizowanym przez państwo zjazdom.
Swoje decyzje uzasadnił przepisami prawa kanonicznego, dodając, iż „władze państwowe
w Polsce oficjalnie sprzyjają niektórym księżom jednak w ich planie dąży się do likwidacji
wiary i kościoła”. AIPNLu - 010/164, t. 1, s. 10; AIPNLu - 010/164, t. 2, s. 15; AIPNLu 010/164, t. 3, s. 50-51.
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pastersko oraz podejmował próby utrzymania katechezy w szkole26. Nie może więc
dziwić, iż referenci wyznaniowi uznali, iż był on „wrogo ustosunkowany do obecnej rzeczywistości”, nadając mu nawet tytuł „zdecydowanego wroga Polski Ludowej”27. Inicjatywy komunistów, idące w kierunku usunięcia z Kraśnika ks. Franciszka Trochonowicza, zostały zintensyfikowane wraz z rokiem 1954, kiedy to
duchowny podjął starania o uzyskanie pozwolenia na budowę nowej świątyni na
osiedlu robotniczym (tzw. „Budzyniu”)28. Związane to było również z faktem, iż
w roku tym osiedle przekształcono w nowe miasto – Kraśnik Fabryczny. Miało to
być tzw. „miasto robotnicze”, a więc pozbawione kościoła (podobnie jak Nowa
Huta, Świdnik)29. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia 1953 r. ks. Trochonowicz udał się do dyrektora Kraśnickiej Fabryki Wyrobów Metalowych Henryka
Flikierskiego, prosząc, aby ten wystarał się u władz państwowych plac pod budowę
kościoła30. Podobną wizytę dziekan kraśnicki złożył temuż dyrektorowi w lutym
1954 r., prosząc o barak, w którym mógłby urządzić kaplicę31. Następnie duchowny starał się o uzyskanie zezwolenia na odprawienie Mszy świętej w domu kultury,
znajdującym się na terenie osiedla robotniczego32. Jednocześnie na terenie zakładu
produkcyjnego pojawiły się listy, zachęcające robotników do wysuwania postulatów, związanych z budową budynku sakralnego33. Propozycje te były przedstawia25

Przykładowo podczas kazania wygłoszonego pod koniec września 1953 r., ks. Trochonowicz stwierdził, iż w Polsce jest 95% ludzi wierzących, a pozostałe osoby to niewierzący. Swoją wypowiedź podsumował następująco: „jesteśmy pewni, że [wierzący] nie
przejdą na stronę komunistów, którzy wyrzekli się Boga”. AIPNLu - 010/164, t. 2, s. 61.
26
W październiku 1951 r. ks. Franciszek Trochonowicz udał się zastępcy kierownika
Wydziału Oświaty PPRN w Kraśniku, oświadczając, iż jeżeli ks. Marian Nowak nie otrzyma zezwolenia na nauczanie w szkole, to ogłosi w najbliższą niedzielę z ambony, mówiąc
że przewodniczący PPRN walczy z religią. Dodatkowo nadmienił, iż napisze skargę
do Komisji Mieszanej w Warszawie. Natomiast podczas konferencji dekanalnej w lutym
1952 r., zachęcał księży do aktywnej pracy duszpasterskiej z młodzieżą. Zalecał, aby kapłani dekanatu kraśnickiego pracowali w szkołach jako prefekci, celem ograniczenia wpływów ZMP na młode pokolenie. AIPNLu - 010/164, t. 2, s. 15, 17.
27
AIPNLu - 010/164, t. 2, s. 13, 15.
28
AIPNLu - 010/164, t. 4, s. 183.
29
T. Brzustowski, Studium perfidii. Bezpieka wobec lubelskiego Kościoła katolickiego
za czasów biskupa Piotra Kałwy w latach 1949-1974, Lublin 2010, s. 152.
30
Ks. Trochonowicz próbował przekonywać dyrektora KFWM, iż nowy kościół przyczyni się do „walki z chuligaństwem i do wykonywania planów produkcyjnych”. AIPNLu 010/164, t. 2, s. 36.
31
Po spotkaniu z ks. Trochonowiczem w lutym 1954 r., dyrektor KFWM zaczął unikać
tego typu spotkań. Nie odebrał on 29 połączeń telefonicznych, wykonanych przez dziekana
kraśnickiego. W końcu ks. Franciszek Trochonowicz wysłał do dyrektora pismo, datowane
na dzień 7 kwietnia 1954 r., w którym przedstawił swoje dotychczasowe postulaty. Na
powyższe pismo dyr. Flikierski odpowiedział odmownie. AIPNLu - 010/164, t. 4, s. 175.
32
AIPNLu - 010/164, t. 2, s. 24.
33
W marcu 1954 r. Piotr Ginał, kierownik Stolarni KFWM i członek PZPR, otrzymał
odręcznie pisany list, zachęcający do zaangażowania w organizację kościoła na osiedlu
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ne na różnego rodzaju posiedzeniach komisji pracowniczych, organizowanych
przez kierownictwo fabryki. Za głównego „prowodyra i inicjatora tej wrogiej działalności” uznano ks. Franciszka Trochnowicza, który miał „wykorzystywać swoje
stanowisko do zaszczepiania wśród młodzieży i załogi mniej świadomej ideologię
idealistyczno- klerykalną”34. Taka postawa duchownego dla rządzących komunistów była nie do zaakceptowania.
Sprawę usunięcia trzech dziekanów diecezji lubelskiej, w tym ks. Franciszka
Trochonowicza, komuniści postanowili ujawnić przed ogółem duchownych tego
terenu. Kwerenda nie wykazała w jaki sposób informacja ta została rozpowszechniona. Informator ps. „Bagiński” donosił o istniejącej „pogłosce”, zaś inf. „Miś”
o „krążących informacjach”35. Nie ma na to jasnych dowodów, ale wydaje się, iż
była to starannie zaplanowana akcja aparatu bezpieczeństwa, mająca na celu zastraszenia duchowieństwa i wzmocnienie „postępowych ruchów katolickich”. Proboszcz z Kraśnika dowiedział się o planach władz administracyjnych w początkach
lipca 1954 r. Już wtedy wraz z ks. Franciszkiem Zawiszą rozważali możliwość
„spokojnego i nieznacznego” zaangażowania się w akcje Frontu Pokoju lub podpisania deklaracji przystąpienia do Komisji Księży przy ZBoWiD. Pomocy chcieli
szukać również u ks. Stanisława Niedźwińskiego, aktywnego członka zrzeszenia
„księży intelektualistów”. Nie wiedzieli oni jednak, że był to informator UB
o pseudonimie „Miś”, którego zadaniem było „pogłębienie obaw [w sprawie przeniesienia] w/w kapłanów”36. 12 sierpnia dziekani udali się do bpa Piotra Kałwy
przedstawiając mu zaistniały problem. Zadeklarowali oni wówczas, iż „biskup
fabrycznym. Pismo to zawierało również prośbę, aby sporządzić jej odpis w 13 kopiach
i przesłać do zaufanych osób. Podobne pisma otrzymały Zofia Kret i Lucyna Mytyk.
AIPNLu - 010/164, t. 2, s. 24.
34
Najbardziej zaangażowanymi pracownikami KFWM, propagującymi idee budowy
nowej świątyni, byli: Stefan Kulawiak (skierował on ustny postulat w tej sprawie do podkomisji rozpatrującej wnioski racjonalizatorskie), Bronisława Pruszczyńska i Natalia Ciekanowska (swoje wnioski złożyły do komisji głównej) oraz Wojciech Kossowski (złożył
ustną propozycję do podkomisji w Dziale Głównym Technologicznym, która została przekazana komisji głównej). Ze względu, iż postulaty te wpłynęły do komisji głównej, na jej
posiedzeniu dyr. Henryk Flikierski omówił sprawę budowy nowego kościoła. Po wystąpieniu dyrektora, żaden z członków komisji głównej nie zabrał głosu w tek kwestii, stąd wniosek został odrzucony. Poza tym funkcjonariusze UB ustalili, iż na osiedlu robotniczym
w prywatnych mieszkaniach, miały miejsce rekolekcje, prowadzone przez siostry zakonne
i księży. Natomiast w dniu 15 kwietnia ks. Franciszek Trochonowicz urządził na osiedlu
fabrycznym zbiorowe poświęcenie pokarmów wielkanocnych. AIPNLu - 010/164, t. 4,
s. 175-176.
35
AIPNLu - 011/324, t. 2, s. 204, 215. Informator ps. „As” w swoim doniesieniu z dnia
20 sierpnia 1954 r. również używał sformułowania „krążące pogłoski wśród księży diecezji
lubelskiej”. Poza tym dodał: „o ile chodzi o gadanie na temat dziekanów, to księża żyją
tym, wielu liczy, że przy tej okazji będzie mogło wypłynąć na stanowisko, na lepsze placówki. Sam jestem zdania, że atmosfera nie zaszkodzi”. AIPNLu - 011/324, t. 2, s. 207;
AIPNLu - 010/164, t. 3, s. 105-106.
36
AIPNLu - 011/324, t. 2, s. 201-202; AIPNLu - 010/164, t. 3, s. 100-101.
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może na nich liczyć i że w każdym wypadku oni ze swoimi księżmi dekanalnymi
gotowi są nawet życie poświęcić w obronie autorytetu biskupiego”37. Wydaje się,
iż mogli również poprosić o zezwolenie, na chwilowe zaangażowanie się w „postępowe ruchy katolickie”38. Bezpośrednio po rozmowach u ordynariusza, ks.
Franciszek Trochonowicz wyjechał do Warszawy, aby spotkać się z przedstawicielami „Słowa Powszechnego” (organu Stowarzyszenia „PAX”): Zygmuntem Przetakiewiczem i Leonardem Barszczewskim. Dziekan kraśnicki uzyskał wówczas
zapewnienie, że zagrożeni usunięciem dziekani pozostaną na swoich placówkach39.
W zamian złożył obietnicę założenia sklepu „Veritasu” w Zamościu i Kraśniku.
Poza tym duchowni chcieli wyjechać na zjazd FJN, aby tam „zamydlić oczy
i wszystko zostało po staremu”40. Podbudowany zapewnieniami członków Stowarzyszenia PAX ks. Franciszek Zawisza, podczas spotkania Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Lublinie w dniu 15 sierpnia, zapewniał zebranych, iż
komunistyczna władza nie usunie zagrożonych kapłanów z zajmowanych stanowisk41. Nie przypuszczał jednak, iż właśnie takie rozstrzygnięcie obejmie tylko
jego osobę, bowiem z parafii zostaną usunięci zarówno ks. Franciszek Trochonowicz, jak i ks. Wacław Staniszewski (we wrześniu 1954 r.)42.
37

AIPNLu - 011/324, t. 2, s. 208; AIPNLu - 010/164, t. 3, s. 107.
Informator ps. „Miś” w doniesieniu z dnia 2 października 1954 r., stwierdził, iż po
przedstawieniu sprawy usunięcia trzech dziekanów przez komunistów, „biskup miał im
odpowiedzieć, że jest bezradny i nic im poradzić nie może. Wtedy przedstawili biskupowi
swój projekt, a mianowicie, że zamierzają pojechać do Warszawy do PAXu i tam złożyć
oświadczenie, że gotowi są podpisać deklarację przystąpienia do komisji [Księży przy
ZBoWiD], czy też do ruchu postępowego i z nim współpracować, ale co w zamian za to
Warszawa ma ich wziąć w obronę i dołożyć starań, aby pozostali na swoich stanowiskach”.
Następnie tajny współpracownik UB wyraził swoją osobistą opinię: „osobiście jestem
przekonania, że są to objawy oportunizmu i że ci księża strachem podszyci chcą siebie
uratować od faktycznego czy urojonego niebezpieczeństwa, chcą się wprost utrzymać na
dobrych stanowiskach, ale w ich szczerość nie wierzę, ani nie wierzę, że się przestawią
pozytywnie do wciąż wzrastającego ruchu społecznie postępowego”. AIPNLu - 011/324,
t. 2, s. 215-216; AIPNLu - 010/164, t. 3, s. 110-111.
39
Zygmunt Przetakiewicz podczas spotkania z ks. Franciszkiem Trochonowiczem miał
zapewniać, iż „władze wojewódzkie ich usunięcia nie zażądają, w skutek czego bezwzględnie odpada propozycja zmiany dobrowolnej”, którą dziekani również rozważali.
AIPNLu - 011/324, t. 2, s. 205; AIPNLu - 010/164, t. 3, s. 103.
40
AIPNLu - 011/324, t. 2, s. 204-205; AIPNLu - 010/164, t. 3, s. 102-103.
41
AIPNLu - 011/324, t. 2, s. 211; AIPNLu - 010/164, t. 3, s. 109.
42
Komunistyczne władze doprowadzają do usunięcia ks. Wacława Staniszewskiego
z Chełma we wrześniu 1954 r. Parafie chełmscy poczynili wiele starań idących w kierunku
powrotu duchownego na dotychczasowe stanowisko: czterokrotnie złożyli odpowiednie
podania do kurii biskupiej w Lublinie, podobne pisma przesłali dwukrotnie do prymasa
Polski, udali się również w delegacji do kard. Stefana Wyszyńskiego. Ostatecznie WdSW
działający przy PRWN w Lublinie wyraził zgodę na mianowanie ks. Staniszewskiego
do parafii Stary Zamość. Miało to miejsce dopiero 24 stycznia 1955 r. A. F. C z u k ,
dz. cyt., s. 47.
38
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Wraz z początkiem października WdSW PWRN w Lublinie skierował pismo do
Kurii Biskupiej, w którym zażądał usunięcia ze stanowiska proboszcza i dziekana
w Kraśniku ks. Franciszka Trochonowicza. W piśmie tym zawarto trzy podstawowe zarzuty skierowane pod jego adresem: „wytwarzanie w dekanacie wśród duchowieństwa nieżyczliwego stosunku do władzy”, tolerowanie „wrogich i jątrzących” wystąpień swojego wikariusza ks. Mariana Nowaka oraz utrudnianie realizacji 15 punktu „porozumienia kwietniowego” (dotyczącego kultu publicznego: procesji i pielgrzymek)43. Kuria Biskupia w Lublinie poinformowała ks. Trochonowicza o rzekomych oskarżeniach ze strony władz państwowych. Kapłan skierował
wówczas swoje wyjaśnienia zarówno do Kurii Biskupiej, jak i UdSW w Warszawie. W swoim piśmie z dnia 4 października podkreślił szczególnie fakt, iż nigdy
nie występował przeciwko ówczesnej władzy: „nie będąc charakteru awanturniczego i kłótliwego, starałem się żyć w zgodzie i ułożyć sobie możliwie jak najlepsze warunki pracy i mam świadomość, iż nie lekceważyłem żadnego danego mi
polecenia, a częstokroć i prośby”44. Kilka dni później dziekan kraśnicki spotkał się
z informatorem „Miś” (ks. Stanisławem Niedźwińskim), któremu oświadczył, iż
wysunięte wobec niego zarzuty są „banalne i bez najmniejszych podstaw”. Zdawał
sobie jednak już sprawę, że „nie o to chodzi czy jest winien czy nie, ale o to,
by wyrugować go z Kraśnika”. Mimo to wierzył, iż jego odwołanie wysłane do
UdSW, pozwoli mu pozostać na dotychczasowej placówce45. Kwerenda nie wykazała, kiedy ks. Trochonowicz otrzymał odpowiedź z Warszawy, wydaje się iż mogło to być końcem października lub początkiem listopada. UdSW podtrzymał decyzję władz administracyjnych z Lublina, dlatego 10 listopada miało miejsce spe-

43

Punkt 15 porozumienia zawartego pomiędzy przedstawicielami Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Episkopatu Polski brzmiał następująco: „Kult publiczny, tradycyjne pielgrzymki i procesje nie będą napotykały na przeszkody. Obchody te dla zachowania porządku będą uzgadniane przez władze kościelne z władzami administracyjnymi”. Cyt. za
J. Żaryn, dz. cyt., s. 362. Ks. Franciszek Trochonowicz otrzymał nawet karę administracyjną za nie podporządkowanie się zaleceniom przewodniczącego PPRN w Kraśniku i zorganizowanie 3 procesji ulicznych w tzw. „dni krzyżowe”. Dodatkowo bez zgody RdSW urządzał majówki poza terenem kościelnym. AIPNLu - 010/164, t. 2, s. 40.
44
Jako przykład takiej postawy ks. Trochonowicz przypomniał sytuację, kiedy po
śmierci Stalina, powiadomił wszystkich księży dekanatu o obowiązku uruchomienia dzwonów. Poza tym duchowny dodał, iż „do Władzy Ludowej nigdy nie wytwarzał nieżyczliwego stosunku wśród duchowieństwa dekanatu, owszem, w miarę moich możliwości władzę tę popierał i umacniał na gruncie codziennego pozytywnego czynu”. Dziekan kraśnicki
poruszył też sprawę rzekomego tolerowania wrogiego zachowania ks. Nowaka, wyjaśniając, iż zaproponował on Kurii Biskupiej w Lublinie przeniesienie tego duchownego na inną
placówkę, jednak ta tego nie uczyniła. Natomiast w kwestii kary za przeprowadzenie procesji w tzw. „dni krzyżowe”, ks. Trochonowicz usprawiedliwiał się faktem braku odpowiedzi władz administracyjnych na podanie, które w odpowiednim czasie złożył w tej sprawie.
AIPNLu - 010/164, t. 4, s. 244-245.
45
AIPNLu - 011/324, t. 2, s. 114.
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cjalne spotkanie w tej sprawie u pracownika Kurii Biskupiej ks. Jana Wlazłego46.
Podczas tej narady ustalono, iż ks. Franciszek Trochonowicz zostanie przeniesiony
na stanowisko proboszcza i dziekana w Janowie Lubelskim, zaś na jego miejsce
zostanie mianowany dotychczasowy administrator tej placówki ks. Stanisław
Niedźwiński. Pomysł ten został zaakceptowany przez bpa Piotra Kałwę w dniu
20 listopada 1954 r.47
Bezpośrednio po akceptacji tej inicjatywy przez ordynariusza diecezji lubelskiej, o zamiarach Kurii Biskupiej zostały poinformowane władze administracyjne.
WdSW PWRN w Lublinie w piśmie z dnia 24 listopada 1954 r., wyraził zgodę na
mianowanie ks. Niedźwińskiego dziekanem i zarządcą parafii w Kraśniku. Jednocześnie zablokowano przenosiny ks. Trochonowicza do Janowa, deklarując gotowość na mianowanie go administratorem „innej parafii”48. Takiej propozycji nie
przyjął jednak ordynariusz lubelski Piotr Kaława. W wyniku powstałego spór doszło do spotkania bpa Kałwy z przewodniczącym PWRN w Lublinie, które miało
miejsce w dniu 7 grudnia 1954 r. Przedstawiciel władz zażądał usunięcia księży:
Trochonowicza, Staniszewskiego i Zawiszy z zajmowanych placówek, „jako
skompromitowanych swą antypaństwową postawą”. Stawianych postulatów biskup
nie przyjął do wiadomości, dodając iż stawiane im zarzuty są „niewiarygodne,
gdyż pochodzą od organów bezpieczeństwa, które w ostatnim okresie poważnie się
skompromitowały”49. Z pewnością na tym spotkaniu nie podjęto decyzji co do
przyszłości ks. Trochonowicza, bowiem ordynariusz lubelski mocno optował za
dotychczasowym dziekanem kraśnickim50. W okresie tym można zauważyć pewne
znużenie i przygnębienie ks. Trochonowicza związane z żądaniem usunięcia go
46

Można przypuszczać, iż podczas tego spotkania oprócz ks. Jana Wlazłego i ks. Franciszka Trochonowicza obecny był również ks. Stanisław Niedźwiński. W okresie tym bowiem często bywało, iż to strony zainteresowane zmianą parafii umawiały się wspólnie na
taką inicjatywę. Świadczy również o tym zapis ks. Trochonowicza w janowskiej kronice
parafialnej: „za zgodą J. E. Biskupa Kałwy zamieniłem się z ks. Niedźwińskim [placówkami]”. APJ, KpJL, t. 1, s. 113.
47
AIPNLu - 011/324, t. 2, s. 231-232; AIPNLu - 010/164, t. 3, s. 123-124.
48
APL, PWRN w Lublinie WdSW, sygn. 56, bs., Pismo PWRN w Lublinie WdSW do
Kurii Biskupiej w Lublinie z dnia 24 XI 1954 r.; APL, Komitet Wojewódzki PZPR, sygn.
1239, s. 34.
49
AIPNLu - 055/92, s. 189. Bp Piotrowi Kałwie zapewne chodziło o ujawnienie faktu
ucieczki na Zachód wysokiego rangą urzędnika MBP ppłka J. Światły w dniu 5 grudnia
1953 r. Jesienią 1954 r. na falach Radia Wolna Europa rozpoczęło się nadawanie relacji
Józefa Światły z działalności aparatu bezpieczeństwa w Polsce. Były to cykliczne audycje
pod wspólnym tytułem „Za kulisami bezpieki i partii”. Audycje te docierały również do
Polski. R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce
1944-1989, Kraków 2009, s. 113-121. Zob. Z. B ł a ż y ń s k i , Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii 1940-1955, Warszawa 2003; A. Paczkowski, Trzy twarze Józefa
Światły, Kraków 2009.
50
W kronice parafii janowskiej znalazł się zapis, iż to właśnie bp. Piotr Kałwa „długo
zabiegał” u władz wyznaniowych na mianowanie ks. Franciszka Trochonowicza do Janowa
Lubelskiego. APJ, KpJL, t. 1, s. 113.
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z Kraśnika. 6 grudnia informator o ps. „Profesor Stanisław” relacjonował funkcjonariuszom UB stan emocjonalny kapłana: „jest już zdecydowany na wszystko,
pójdzie na jakąkolwiek parafię, byle tylko miał spokój”51.
Wraz z początkiem nowego roku 1955 władze administracyjne wyraziły zgodę
na mianowanie ks. Trochonowicza zarządcą parafii w Janowie Lubelskiej, lecz nie
pozwoliły mu na wykonywanie funkcji dziekańskiej. Stanowisko to zostało zlecone
proboszczowi z Godziszowa ks. Czesławowi Dmochowskiemu52. 13 stycznia
1955 r. miała miejsce ostatnia konferencja dekanatu kraśnickiego, w której uczestniczył jako dziekan ks. Franciszek Trochonowicz. Podczas tego spotkania kapłan
ten podziękował zebranym księżom za czteroletnią współpracę duszpasterską53.
Uroczystości wprowadzenia nowego zarządcy parafii janowskiej miały miejsce
w dniu 30 stycznia, w obecności nowego dziekana ks. Dmochowskiego54. Według
informacji kierownika RdSW PPRN w Kraśniku uroczystość ta miała charakter
bardzo podniosły („procesja z całą dekoracją kościelną, ludności było bardzo
dużo”), w przeciwieństwie do ceremonii wprowadzenia ks. Stanisława Niedźwińskiego do parafii kraśnickiej, która miała „wypaść blado”, pomimo obecność bpa
Tomasza Wilczyńskiego55. Wydaje się, iż wierni parafii janowskiej mogli być poinformowani o usunięciu ks. Trochonowicza z Kraśnika. Informator ps. „Mrok”
w doniesieniu z dnia 10 marca 1955, zauważył, iż wśród ludności była opinia, że
„[duchowny] został przeniesiony do Janowa przez Komitet Powiatowy [PZPR]”56.
Ks. Franciszek Trochonowicz dziekanem janowskim został dopiero po „odwilży
październikowej” w dniu 8 maja 1957 r.57
51

Duchowny wyraził jeszcze obawę, iż okres zimowy będzie przeszkadzał w przeprowadzce, mając nadzieję, że ostateczne decyzje zostaną podjęte dopiero na wiosnę. AIPNLu
- 010/164, t. 3, s. 125.
52
APJ, KpJL, t. 1, s. 113; T. S o w a , Rys historyczny parafii w Janowie Lubelskim
(cz. I), „Janowski Korzenie” 2005, nr 5, s. 14.
53
AIPNLu - 010/164, t. 3, s. 127-128. Według doniesienia informatora ps. „Ł. J.”
z 6 marca 1955 r., ks. Franciszek Trochonowicz nominację do Janowa „przyjął serdecznie.
Nie widać było po nim jakiegoś żalu mającego związek z przeniesieniem. A raczej wskazywał, że jest mu obojętne to wszystko- mówiąc, że wszędzie trzeba pracować. Chociaż
znam dobrze ks. Trochonowicza i wiem, że jest on bardzo skrytym i z pewnością nie pokazał po sobie co wewnętrznie przeżywał”. AIPNLu - 010/164, t. 3, s. 130-131. Swoje rozgoryczenie duchowny przelał zaś na karty kroniki parafii janowskiej, pisząc: „żal mi było
porzucać parafię kraśnicką, którą w ciągu przeżytych tam 4 lat i 6 miesięcy, poznałem dość
dobrze, zżyłem się bardzo z ludźmi i włożyłem dużo uczciwej pracy tak na odcinku czysto
duszpasterskim, jak i gospodarczym. APJ, KpJL, t. 1, s. 114.
54
APJ, KpJL, t. 1, s. 114.
55
APL, PWRN w Lublinie WdSW, sygn. 89, bs., Meldunek kierownika RdSW w Kraśniku z dnia 11 II 1955 r.
56
AIPNLu - 010/164, t. 3, s. 132.
57
Nominacje i zmiany wśród duchowieństwa, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie”
31(1957), nr 5-7, s. 134. Sytuację tą wykorzystali funkcjonariusze SB, którzy w 1961 r.
rozpoczęli akcję skłócenia dotychczasowego dziekana ks. Czesława Dmochowskiego z ks.
Franciszkiem Trochonowiczem. Dążeniem pracowników aparatu bezpieczeństwa było
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Streszczenie
Komunistyczna władza w swojej polityce wobec Kościoła katolickiego w Polsce, kierowała się zasadą ograniczania życia religijnego w społeczeństwie. Cel ten osiągała nie
tylko poprzez blokowanie inicjatyw duszpasterskich, ale również dzięki działaniom represyjnym wobec duchowieństwa. Komuniści nie mogli jednak jawnie walczyć z ogółem
duchownych, więc dążyli do jego wewnętrznego rozbicia. Służyć temu miały działania
dezintegracyjne, wśród których kluczową rolę odgrywał „Dekret o obsadzaniu duchownych
stanowisk kościelnych” z 9 lutego 1953 r. Władze administracyjne województwa lubelskiego wykorzystały go dwukrotnie wobec decyzji Kurii Biskupiej w Lublinie, odnoszących się
do obsady proboszczowskiej parafii Kraśnik i Janów Lubelski. Pierwszy ze sporów miał
miejsce po aresztowaniu ks. Józefa Dąbrowskiego, kiedy komuniści nie pozwolili objąć
parafii janowskiej ks. Dominikowi Majowi, jednocześnie proponując na to stanowisko ks.
Stanisław Niedźwińskiego, aktywnego członka ruchu „księży intelektualistów”. Ostatecznie proboszczem w Janowie został ten drugi. Drugi spór, tym razem o obsadę parafii kraśnickiej i janowskiej, miał miejsce na przełomie 1954/1955, kiedy to władze administracyjne usunęły z Kraśnika ks. Franciszka Trochonowicza, blokując jednocześnie jego przejście
do Janowa Lubelskiego. Duchowny został proboszczem janowskiej placówki duszpaster„potęgowanie nieufności” u ks. Dmochowskiego względem dziekana janowskiego. Próbowali oni wyrobić wrażenie jakoby ks. Trochonowicz, pozbawił proboszcza z Godziszowa
funkcji dziekańskiej, a w przyszłości będzie chciał się go pozbyć z dekanatu. Była to akcja
dezintegracyjna mająca na celu skłócenie kluczowych duchownych dekanatu janowskiego.
Informacje o „skrytych niechęciach” ks. Dmochowskiego do dziekana janowskiego funkcjonariusze SB zdobywali podczas rozmowy z ks. Antonim Chodorowskim w lutym
1961 r. Duchowny ten wyjawił również fakt, iż ks. Dmochowskich miał chęć zostania proboszczem i dziekanem w Janowie Lubelskim, a nawet „chorował na tym tle”. Stąd por.
L. Graczyk w swoich zaleceniach dla TW ps. „Czesław” z 5 czerwca 1961 r., wydał takie
zarządzenie: „w rozmowach z ks. D[mochowskim] i w chwili kiedy on żywi antypatię do
T[rochonowicza] należy to powstrzymać i odpowiednio wtrącić zdanie, że wy to wyczuwacie i nie chcecie przesądzać sprawy, ale to może być obliczoną taktyką pozbycia się
ks[iędza] jako osoby niewygodnej. Tu nawiązać do przeszłości i zagrać jemu na emocjach,
że wygryzł go z dziekana, a teraz nawet usiłuje zepchnąć z v-ce dziekana czym również do
pewnego stopnia pomagają mu ludzie z Kurii. [...] Można również użyć takiego stwierdzenia, że dało wam się słyszeć- od kogo nie pamiętacie, że ks. T[rochonowicz] usilnie dąży
i załatwia sprawę pozbycia się ks[iędza] co będzie ukoronowaniem jego taktyki”. W planach „operacyjnych przedsięwzięć” na rok 1961 i 1962, zarówno względem ks. Franciszka
Trochonowicza i ks. Czesława Dmochowskiego, proponowano prowadzenie rozmów
z proboszczem z Godziszowa, „pogłębiając niechęć jaką takowy ma do dziekana janowskiego”. SB zaniechała swoich działań po 1962 r. zapewne z powodu dwóch faktów: planowanego werbunku ks. Dmochowskiego na tajnego współpracownika oraz jego ciągłym
staraniom przeniesienia na większą parafię, przez co ten nie chciał jawnie występować
przeciwko ks. Trochonowiczowi, widząc w nim swojego sojusznika. Ostatecznie ks. Czesław Dmochowski w lutym 1967 r. został mianowany administratorem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju i dziekanem dekanatu biłgorajskiego. AIPNLu - 010/164, t. 2,
s. 75, 146, 188; AIPNLu - 010/164, t. 3, s. 225-226; AIPNLu - 014/287, s. 29, 38; APL,
PWRN w Lublinie WdSW, sygn. 293, bs., Pismo PWRN w Lublinie WdSW do Kurii Biskupiej w Lublinie z dnia 2 II 1967; APL, PWRN w Lublinie WdSW, sygn. 315, s. 98.
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skiej po kilku miesiącach konfliktu z władzami administracyjnymi, jednak bez możliwości
wykonywania funkcji dziekańskiej. Pomimo tak daleko idącej ingerencji władz państwowych w kwestie obsady personalnej, nie rozbiły one jedności Kościoła katolickiego, choć
poważnie utrudniły jego swobodne funkcjonowanie.
The dispute over the personal appointments in the parishes of Kraśnik
and Janów Lubelski during the Stalinist regime
Summary
The communist establishment in its policy towards the Polish Catholic Church was following the rule of limiting the religious activity in the society. This aim was achieved not
only by obstructing pastoral initiatives, but also by repressive actions against the clergy. As
communists could not work against the clergy openly, therefore, they strived for its internal
split. The tool to achieve this aim were disorganising operations, among which the key role
played „The Clergymen Position Appointment Decree” released on February 9, 1953. The
administrative authorities of Lublin Voivodeship took advantage of it twice towards the
decisions of the Episcopal Curia in Lublin which concerned appointing parish priests in
Kraśnik and Janów Lubelski. The first conflict occured after the imprisonment of father
Józef Dąbrowki when the communists forbade father Domink Maj to take charge of the
parish in Janów. The position was offered to father Stanisław Niedźwiedziński, an active
member of so-called „intellectual priests”. Finally, the position was given the latter. The
other dispute, concering parishes in Janów and Kraśnik this time, happned at the turn of
years 1954 and 1955 when the administrative authorities dismissed father Franiszek Trochoniwicz form Kraśnik. At the same time, they hindered his transfer to Janów Lubelski.
Father Trochonowicz became the parish priest in Janów after several months of conflicts
with the authorities, being, however, deprieved of a dean position. Despite being so advanced, the interferences into the personal appointment policy by the state authorites did not
split the internal unity of the Catholic Church, hampering, nevertheless, its free existence.
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O LOGICE LIBERALIZMU
Wstęp
Logika jako nauka zajmująca się procesem rozumowania w aspekcie jego formalnej poprawności odgrywa ważną rolę w ludzkiej działalności naukowej. O ile
w starożytności logika pełniła funkcję swego rodzaju narzędzia służącego filozofom do poprawnego myślenia, a w szczególności pomocnego w poprawnym budowaniu wnioskowań, o tyle od czasów średniowiecznych, przez nowożytne, aż do
współczesnych, dokonała się jej emancypacja do rangi oddzielnej nauki utożsamianej niekiedy z całą filozofią. Wnioskowania logiczne, które w dawnych wiekach służyły bądź to jako środek do uprawomocniania tez filozoficznych, bądź to
jako wyostrzona broń stosowana w erystyce i retoryce, w ciągu wieków historii
filozofii zajęły miejsce metody filozofowania czy nawet stały się formą samej filozofii. Była to jednak filozofia zupełnie inna niż ta, z którą mieliśmy do czynienia
w starożytności i średniowieczu. Chociaż zadaniem filozofii nadal było szukanie
odpowiedzi na pytania fundamentalne, to jednak te pytania nie dotyczyły już zakrytej dla przeciętnego umysłu Natury Wszechrzeczy, ale sposobu uprawiania
przyrodniczych nauk szczegółowych, które miały być dopiero właściwym narzędziem badania rzeczywistości.
Poruszana w niniejszym artykule problematyka jest żywo obecna w zainteresowaniach współczesnej nauki. Z jednej strony filozofia jest często wiązana z naukami społecznymi. Między innymi liberalizm jako kierunek filozoficzny pretenduje do bycia filozofią szukającą odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące
zjawisk społecznych. Z drugiej strony w obszarze zainteresowania logiki coraz
częściej pojawiają się postulaty konstruowania logiki dla języka naturalnego, zwanej w literaturze philosophical logic w odróżnieniu od klasycznie rozumianej logiki
zwanej mathematical logic. Rodzą się nowe systemy logiki, których języki są kolejno uściślane rozmaitymi modalnościami. Pominąwszy zasadność konstruowania
coraz to nowych rachunków i systemów logicznych, dostrzec można wyraźnie
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obecną w dobie komputeryzacji chęć opisywania świata za pomocą rachunków.
Jeśli dołożyć do tego dryf filozofii współczesnej w kierunku nauk społecznych,
legitymujących się metodami rachunkowymi, problem logicznej analizy języka
a w konsekwencji twierdzeń filozoficznych, z jaką mamy do czynienia w niniejszym artykule wydaje się być wyjątkowo na czasie. Ponadto w dobie popularności
różnych form liberalizmu – od filozoficznego i społecznego aż do gospodarczego
i ekonomicznego – ważną wydaje się refleksja nad jego tezami. Jeśli jest to refleksja logiczna, daje ona możliwość wniknięcia w strukturę rozumowań wyjaśniających dzisiejsze procesy społeczne i ekonomiczne, mocno zakorzenione w liberalnej
kulturze i filozofii. Jako sztandardowy przykład liberalizmu została wzięta pod
uwagę myśl społeczno-ekonomiczna klasyka liberalizmu – Johna Stuarta Milla1.
Problemem głównym tej skromnej pracy nie jest dowodzenie ani obalanie tez
millowskiego liberalizmu. Jest nim odpowiedź na pytanie: czy w świetle rozważań
Milla współcześni zwolennicy liberalizmu – na mocy przyjętych wcześniej stwierdzeń – są uprawnieni do przyjęcia, w świetle swojego paradygmatu liberalistycznego, konieczności zawieszania w pewnych okolicznościach zasady leseferyzmu?
Klasyk liberalizmu John Stuart Mill na to pytanie odpowiedziałby twierdząco.
Teza postawiona przez niego w Piątej Księdze drugiego tomu jego Zasad Ekonomii
politycznej wydaje się początkowo nie do przyjęcia przez zdrowy rozsądek: oto
uczony i piewca skrajnej formy liberalizmu – zwanego leseferyzmem – propagującej nieingerencję państwa w wolną działalność jego obywateli postuluje interwencję państwa w celu zrealizowania wolnych dążeń jednostki, których realizacja leży
u fundamentów filozoficznego liberalizmu.
Celem niniejszego wywodu jest logiczna analiza wnioskowania przeprowadzonego przez J. S. Milla na potwierdzenie jednego z omawianych przezeń wyjątków
od zasady liberalizmu. Dla osiągnięcia wyznaczonego celu autor posłuży się metodą analizy językowej oryginalnego tekstu w języku angielskim oraz, w głównej
mierze, metodą dedukcyjną, typową dla logiki klasycznej.
Kolejność podejmowanych tu rozważań jest następująca. Najpierw zarysowane
zostanie filozoficzne tło omawianej tu tezy Milla. W tym celu omówione będą
liberalne i utylitarystyczne założenia filozofii klasyka liberalizmu. Opisana zostanie zasada liberalizmu laissez-faire, która ma zastosowanie w ekonomii w postaci
koncepcji leseferyzmu. W dalszej kolejności przywołane będą cztery wyjątkowe
przypadki sytuacji, w której – według Milla – zawieszenie zasady laissez-faire nie
sprzeciwia się paradygmatom filozofii liberalizmu, ale służy do ich urzeczywist1

John Stuart Mill (ur. 1806, zm. 1873), jeden z twórców i klasyków filozofii liberalizmu, w odpowiedzi na współczesne mu empirycystyczne i scjentystyczne nastawienie
filozofii, skonstruował zasady naukowej, w jego mniemaniu, logiki indukcyjnej, jako metody filozofii, która w tamtych czasach była synonimem metodologii oraz refleksji nad
dorobkiem nauk szczegółowych. Filozofia Milla była w zasadzie logiką indukcyjną. Polegała ona na formułowaniu ogólnych twierdzeń i zasad w oparciu o analizowane szczegółowe przypadki. Zastosowanie tej logiki w refleksji antropologicznej zaowocowało powstaniem liberalizmu we wszystkich jego obecnie występujących formach, a w szczególności
leseferyzmu.
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nienia. Dalsza część artykułu poświęcona będzie nieco żmudnej próbie odtworzenia i przeanalizowania wnioskowania Milla, przeprowadzonego przezeń dla poparcia jednego z tych wyjątków od zasady liberalizmu. Analiza ta będzie polegała na
przywołaniu i odtworzeniu krok po kroku przykładu podanego przez klasyka liberalizmu w Zasadach Ekonomii politycznej, mającego zilustrować pewien przypadek wyjątku od zasady liberalizmu. W dalszej kolejności autor dokona logicznej
analizy omawianego tu wnioskowania Milla. W tym celu zostaną wyraźnie sformułowane przesłanki i konkluzja wnioskowania oraz zostanie przeprowadzone badanie jego materialnej poprawności.
1. Koncepcja laissez-faire w ekonomii i polityce
Mill, autor Zasad ekonomii politycznej, w swojej filozofii społecznej reprezentował pogląd teleologicznego konsekwencjalizmu i utylitaryzmu czynów w szerszym rozumieniu. Konsekwencjalizm jest to pogląd głoszący, że każdy akt ludzki
ma źródło swojego dynamizmu poza podmiotem2. Ściślej mówiąc, człowiek podejmuje działania zawsze nie tylko ze względu na coś innego niż on sam, ale konkretnie ze względu na skutki tego działania. W etyce liberalnej zwolennicy konsekwancjalizmu twierdzą, że dobro leży poza naturą aktów ludzkich. Jest funkcją
ludzkiego czynu, przyporządkowującą mu dobry skutek. Do formułowania ocen
i norm na gruncie etyki potrzebne jest pewne doprecyzowanie, dlatego też Mill był
zwolennikiem konsekwencjalizmu teleologicznego. Teleologizm to pogląd, który
głosi, że każdy ludzki akt jest celowy, to znaczy, iż człowiek wybierając taki a nie
inny sposób postępowania ma na uwadze cel działania3. Perspektywa celowościowa rozkłada się na cel ostateczny, nadający kierunek wszelkim dążeniom i aktom
ludzkim oraz cele partykularne, przyjęte zawsze na mocy swojej zgodności z celem
ostatecznym. Na gruncie etyki teleologicznej dążenie człowieka, które przejawia
się w działaniu, jest w sposób naturalny skorelowane z dobrem. Mamy tu do czynienia z zupełnie naturalnym przejściem od dążenia do działania. W samym działaniu uwidacznia się równie naturalne przejście ze stanu pragnienia dobra do stanu
jego zaspokojenia, czyli do posiadania dobra, bo dobro jest naturalnym celem działania. Normy teleologiczne zawierają nakaz działania ze względu na właściwy cel,
a ocena czynu zależy od tego, czy prowadzi on do osiągnięcia tegoż celu czy nie.
Utylitaryzm szeroko rozumiany jest stanowiskiem głoszącym, że cel działania
człowieka jest właściwy, jeśli jego skutkiem jest dobro, które w sposób naturalny
staje się udziałem podmiotu za pośrednictwem działania. Wynika stąd, że rodzaj
dobra osiąganego jako cel wyznacza natura podmiotu działającego4. Utylitaryści
2

Por. T. B i e s a g a , Konsekwencjalizm, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red.
A. Maryniarczyk, t. 5, Lublin 2004, s. 801-803.
3
Por. J. W o j t y s i a k , Teleologizm, w: Słownik Filozoficzny, red. J. Hartman, Kraków
2006, s. 125; por. A. A n z e n b a c h e r , Wprowadzenie do etyki, Kraków 2008, s. 39-40.
4
Por. J. H e r b u t , Utylitaryzm, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. 9, Lublin 2008, s. 626-627.
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różnie określali rodzaj dobra, do którego człowiek z natury dąży. Twórca tego prądu etycznego Jeremy Bentham, uznawał przyjemność za istotę dobra. J. S. Mill
jako zwolennik indywidualizmu nieco zrewidował ten pogląd. Pisał: „Jeśli ludzie
pragną szczęścia to szczęście jest przedmiotem pragnień, a szczęście każdej osoby
jest dla niej dobrem, więc ogólne szczęście to suma dóbr poszczególnych osób”5.
„Jeżeli natura ludzka jest tak ukształtowana, że pragnąć może tylko części szczęścia, albo środków do niego prowadzących, to stanowi to jedynie możliwy i całkowicie wystarczający dowód na to, że innych rzeczy pożądanych nie ma. Jeśli tak, to
szczęście jest jedynym celem ludzkiego działania”6. Za pokłosie wyznawanego
przez Milla utylitaryzmu wolno uznać fakt, że szczęście jest rozumiane przez niego
jako swego rodzaju przyjemny z natury dobrostan, polegający na szeroko rozumianej korzyści (ang. utility), której elementami są bez wątpienia: wolność, rozwój
i stan posiadania jednostki. W świetle monistycznego utylitaryzmu Milla, sam proces dążenia do szczęścia ma naturę techniczną7, a refleksją na jego temat są m.in.
Zasady ekonomii politycznej. Ostatnie rozdziały Księgi Piątej tego dzieła są poświęcone roli państwa w zapewnieniu jednostkom warunków potrzebnych do swobodnego rozwoju.
U podstaw liberalizmu leży filozoficzny indywidualizm Jana Dunsa Szkota oraz
nominalizm W. Ockhama. Myśliciele tacy jak T. Hobbes, J. Locke i D. Hume łączyli elementy indywidualizmu średniowiecznego z liberalną teorią społeczeństwa.
Rzecznikiem indywidualizmu w polityce był Machiavelli, który uznawał skuteczność za najważniejsze kryterium sprawności polityczno-społecznej8. Choć poglądy
liberalistów (od Hobbesa do Rousseau) bywają skrajnie różne, to łączy je przeświadczenie o tym, że człowiek nie jest z natury istotą społeczną, a jeśli działa
w jakiejś społeczności, to ta społeczność w jakiś sposób ogranicza jego indywidualną wolność a więc i człowieczeństwo. Jedynym ratunkiem jest działanie społeczności dla dobra jednostki. W ten sposób społeczność może niejako spłacić jednostce dług wolności jaki zaciąga wobec niej kiedy obejmuje ją swym zasięgiem
i w ten sposób ogranicza jej (jednostki) indywidualną wolność9. Liberalizm, jak
każda teoria społeczna musiał prędzej czy później zetknąć się z zagadnieniem wolności i praw człowieka. W liberalnej koncepcji wolność jednostki aktualizuje się
niejako w konfrontacji z wolnością innych jednostek. Ponieważ wolność rozumiana jako możliwość działania według własnej woli jest według Milla najwyższym
dobrem człowieka jako jednostki, dlatego wolno wyprowadzić wniosek, że według
zwolenników liberalizmu wolne działanie człowieka sprowadza nań dobro oraz
działanie dla dobra jednostki jest działaniem najbardziej wolnym. To ostatnie
stwierdzenie jest z punktu widzenia filozofii chrześcijańskiej bardzo ryzykowne.
5

J. S. M i l l , Utylitaryzm, w: tenże, Utylitaryzm, O wolności, Warszawa 1959, s. 51.
Tamże, s. 52.
7
Por. I. B e r l i n , Dwie koncepcje wolności, w: tenże: Dwie koncepcje wolności i inne
eseje, red. J. Jedlicki, Warszawa 1991, s. 108.
8
S. K o w a l c z y k , Człowiek a społeczność, Lublin 2005, s. 58.
9
Tamże, s. 66, n.
6
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W innym miejscu Mill wypowiadał się również z podziwem o wolnym i naturalnym dynamizmie jednostki w jej dążeniu do szczęścia: „Pogańska obrona swoich praw jest tyle samo warta co chrześcijańskie samozaparcie i wszystkie błędy,
które człowiek ma możliwość popełnić, są, wbrew opiniom i przestrogom, daleko
mniej brzemienne w skutki, niż zło, jakim jest pozwalanie innym na zmuszanie go
do tego, co sami uważają za dobre”10. Klasyk liberalizmu postulował zagwarantowanie każdej jednostce obszaru wolności, sfery jej swobodnego rozwoju i przede
wszystkim osiągania korzyści11. Wolność rozumiał on bowiem jako „nasze dążenie
do naszego własnego dobra na nasz własny sposób”12. Państwo i prawo istniałyby
tylko na mocy umowy wolnych jednostek i tylko po to, by jako swego rodzaju
stróż zabezpieczyć ich podstawową, indywidualną i nienaruszalną wolność, inaczej
mówiąc by pozwolić (franc. lessaire) im robić (franc. faire) wszystko, co przyczynia się do ich własnego dobra, czyli szczęścia. Powyższa doktryna zastosowana także na polu ekonomii i polityki nosi u Milla nazwę laissez-faire (z franc. pozwalacie/pozwólcie robić), a potocznie znana jest jako leseferyzm (także ekonomiczny)13. Skoro na gruncie liberalizmu wolność jest nadrzędnym postulatem,
ponieważ pozwala jednostkom ludzkim na osiąganie ich własnych celów, to leseferyzm należy do głównych zasad liberalizmu14.
2. Wyjątki potwierdzające regułę
Na poparcie proponowanej przez siebie zasady leseferyzmu Mill przytaczał kilka argumentów15. Wymienił je kolejno w postaci zarzutów pod adresem państwa,
które wtrąca się w życie swoich obywateli tam, gdzie robić tego nie musi i gdzie
robić tego nie powinno. Pomimo postawy sprzeciwu wobec interwencji państwa,
w dalszej części uczony zwrócił uwagę na sytuacje wyjątkowe, w których część –
ze wspomnianych wyżej ogólnych zarzutów – w ogóle nie ma zastosowania, a te,
które mają zastosowanie, są przeważane przez względy przeciwne o większym od
tych pierwszych znaczeniu. Przyczyna zaistnienia wspomnianej wyjątkowej sytuacji leży według Milla w naturze ludzkiej. Jeśli, według niego, natura ludzka jest
taka, że pragnąć może tylko dobra i jednocześnie jest rozumna, to może działać
tylko w sposób celowy a celem, który podmiot posiadający ludzką naturę chce
osiągnąć jest zawsze jakieś dobro. Człowiek działa w perspektywie teleologicznej,
a więc realizacja celu jest dla niego dobrem (największym osiągalnym dobrostanem). Oprócz tego autor Zasad ekonomii politycznej jest utylitarystą, czyli pojmuje
10

J. S. M i l l , O Wolności, w Tenże: Utylitaryzm, O Wolności, Warszawa 1959, s. 227;
por. I. B e r l i n , Dwie koncepcje wolności, s. 123.
11
Por. I. B e r l i n , Dwie koncepcje…, s. 117.
12
Tamże, s. 115.
13
Por. J. S. M i l l , Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii
społecznej, t. 2, Warszawa 1966, s. 778, nn.
14
S. K o w a l c z y k , Człowiek…, s. 67.
15
J. S. M i l l , Zasady ekonomii politycznej…, s. 740-777.
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dobro człowieka jako jego możliwie największą korzyść w szerokim rozumieniu.
J. S. Mill reprezentuje utylitaryzm czynów, więc uznaje, że człowiek w życiu społeczno-ekonomicznym ze swej natury działa tak, aby osiągnąć możliwie największą społeczno-ekonomiczną korzyść. Pytanie o dobro, które jednostka lub grupa
jednostek ma wziąć za cel swojego działania, jest pytaniem o możliwie najlepszy
bilans możliwych korzyści, które z tego działania miałyby płynąć dla jego sprawców. Jeśli owo dobro jest tego rodzaju, że „bilans korzyści może wypadać na rzecz
pewnego sposobu i stopnia interwencji przez autoryzowanych przedstawicieli zbiorowego interesu państwa”16, to mamy tu do czynienia z wyjątkiem od zasady laissez-faire, czyli od zasady liberalizmu.
Zasada leseferyzmu nie obowiązuje wtedy, kiedy zaistnieje przypadek, w którym interwencja państwa przyniesie więcej korzyści człowiekowi niż przyniósłby
jej brak. Mill analizuje cztery możliwości wystąpienia takiego przypadku.
Przypadek pierwszy polega na tym, że konsument jest najlepszym sędzią w odniesieniu do przedmiotów wytwarzanych bądź dla jego użytku, czyli dla zaspokojenia jego potrzeb fizycznych, pewnych upodobań lub skłonności, bądź będących
najlepszymi dostępnymi narzędziami do wykonania jakieś pracy lub – ogólnie
mówiąc – środkami do celu. Niemniej jednak istnieją dobra, których miarą jakości
nie jest sąd konsumenta ani podaż rynkowa, a są one rzeczami użytecznymi dla
podnoszenia ludzkiej natury17. Są to dobra specyficzne, których brak, jak zauważa
Mill, jest najmniej odczuwalny, gdy ich potrzeba jest największa. Jako przykład
dobra wspomnianego rodzaju podaje on kulturę. Za autorem Zasad ekonomii politycznej można przywołać dostępny za pomocą zwykłej obserwacji przykład: osoby
potrzebujące udoskonalenia w sferze kultury, najczęściej nie mają dokładnie pojęcia o tym, czego im brak, ponieważ posiadanie takiego pojęcia wymaga określonego poziomu ogólnie rozumianej kultury. W tym przypadku rząd, jako posiadający
w dziedzinie kultury wyższy stopień doskonałości niż przeciętna jednostka, ma
prawo i obowiązek zatroszczyć się o wspomniane dobro za i dla obywateli. Zatem
interwencja państwa w postaci nałożenia na obywateli prawnie usankcjonowanego
obowiązku szkolnego (przynajmniej do ukończenia pewnego wieku albo w pewnym podstawowym zakresie) jest jak najbardziej zasadna18.
Przypadek drugi sprowadza się do tego, że jednostka sama usiłuje rozstrzygnąć
nieodwołalnie w chwili obecnej, co będzie dla niej korzystne w przyszłości19. Wyjątek ten może nastąpić w sytuacjach dwojakiego rodzaju, które wyraźnie ukazują
następujące przykłady:
a) Nałożony przez państwo i prawnie usankcjonowany zakaz zmuszania dzieci
do pracy zarobkowej na rzecz całej rodziny, byłby jednym z możliwych zabezpieczeń przed wymuszaniem przez innych wspomnianego wyżej rozstrzygnięcia

16

Tamże, s. 796-797.
Tamże, s. 797.
18
Tamże, s. 803.
19
Tamże, s. 807.
17
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o ewentualnej, przyszłej korzyści na osobie, która z różnych powodów do takiego
nieodwołalnego rozstrzygnięcia nie jest zdolna.
b) Zagwarantowane przez państwo prawo do rozwodów byłoby jednym z możliwych zabezpieczeń przed skutkami błędnego rozstrzygnięcia przez osobę, która
jakkolwiek może być zdolna i przygotowana do wspomnianego nieodwołalnego
rozstrzygnięcia to jednak z jakichś przyczyn wykona je błędnie.
Przypadek trzeci – wyjątek odnosi się do sporej grupy sytuacji, w których jednostki mogą prowadzić sprawy tylko przez czynnik zastępczy, i w których lepiej
sprawdziłby się zarząd przez urzędnika publicznego niż zarząd przez osoby zainteresowane (np. towarzystwa akcyjne)20. Jako przykład może posłużyć przypadek
monopolu jakiejś spółki (towarzystwa akcyjnego) powiedzmy na dostarczanie
jakiegoś surowca odbiorcom (np. wody, gazu, itp.). Ta działalność powinna być
uregulowana prawnie przez rząd, aby zapobiec sytuacji, w której jedynym zabezpieczeniem rzetelności wykonania danej usługi przez spółkę jest interes zarządu
spółki.
Przypadek czwarty to wyjątek od zasady leseferyzmu polegający na tym, że interwencja rządu służy urzeczywistnieniu dążeń jednostek działających we własnym
interesie. Dla uzasadnienia tego wyjątku Mill przedstawił wywód, który w porównaniu do poprzednich jest dość zawiły i niejasny, dlatego wymaga szczegółowego
odtworzenia oraz osobnej analizy. Analiza ta jest m.in. przedmiotem niniejszego
artykułu.
3. Przykładowy wyjątek od zasady liberalizmu
Jak już zostało wspomniane, według Milla pożyteczna, a wiec korzystna jest interwencja rządu, która nie ma na celu uchylenia dążeń jednostek działających we
własnym interesie, ale potrzebna jest dla urzeczywistnienia tychże dążeń, gdyż
jednostki nie są w stanie ich zrealizować bez wzajemnego porozumienia, a to porozumienie może stać się skuteczne dopiero jako zatwierdzone i obłożone sankcjami
przez prawo21. Jako przykład wspomnianego urzeczywistnienia dążeń jednostek
podaje skrócenie godzin fabrycznej pracy robotników z dziesięciu do dziewięciu.
Zaznacza on również, że jest to jedynie wymyślony, możliwy przykład. Chociaż
angielski filozof, jak stwierdza w innym miejscu, nie byłby zwolennikiem takiej
redukcji godzin pracy fabrycznej22, to chodzi mu jedynie o podanie prostego przykładu potwierdzającego istnienie potrzeby interwencji państwa w postaci narzucenia pewnego prawa jako obowiązującego, a więc usankcjonowanego karami za
jego złamanie. Przykład ten przywołany jest na potwierdzenie tezy Milla, która
głosi, że zaistnienie interwencji państwa nie przekreśla zasady liberalizmu ekonomicznego, w przypadku, kiedy interwencja ta służy urzeczywistnieniu działań korzystnych dla jednostek działających.
20

Tamże, s. 809.
Tamże, s. 813.
22
Tamże, s. 815.
21
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Analizując wywód angielskiego klasyka liberalizmu można zauważyć złożone
zdania i zawiłości języka. Z tego powodu dopiero wnikliwe czytanie oryginalnego
tekstu wspomagane tłumaczeniem E. Tylora, pozwala na wyłuszczenie treści
millowskiego argumentu. Dla potrzeb analizy tekstu napisanego przez Milla, zostały ponumerowane jego zdania kolejno numerami od 1 do 1323. Nie ma obecnie
konieczności przytaczania dosłownego pisanego starą angielszczyzną i zawiłego
tekstu.
Można, korzystając z pomocy Tylora odtworzyć millowski przykład w następujący sposób. Otóż Mill proponuje by przyjąć, że powszechne i ogólnie przyjęte
obniżenie godzin pracy fabrycznej z dziesięciu na dziewięć (co jest przynajmniej
możliwe), nie odbije się w sposób znaczący na zarobkach pracowników (zdanie nr
1)24. Jeśliby istotnie tak było, to przypuszczalne zmniejszenie godzin pracy z dziesięciu na dziewięć byłoby korzystne dla robotników25. Taki wniosek można wyprowadzić w oparciu o znane, choć explicite nie sformułowane tutaj założenie utylitarystyczne o postaci zdania: jeżeli jakieś działanie przynosi maksymalną korzyść
w danej sytuacji, to należy je w tej sytuacji spełnić. Wydawać by się mogło, że to
wystarczy, by redukcja godzin pracy była przez robotników przyjęta spontanicznie,
co znaczy, że stałaby się praktyką każdego z nich (zdanie nr 2). Mill sądzi, iż owa
spontaniczność jest oczywista tylko pozornie. Robotnicy musieliby najpierw sami
zobowiązać się miedzy sobą do obstawania przy tej redukcji (zdanie nr 3)26. Co
więcej, redukcja taka mogłaby nastąpić dopiero wówczas, jeśli byłaby narzucona
przez opinię tak zgodną i powszechną, że nakładałaby ona na jednostki rygor posłuszeństwa bliski prawu, a i to okazuje się nie wystarczające (zdanie nr 8)27.
Przyjmując zatem, że byłoby korzystne dla każdego robotnika pracować krócej ze
świadomością, że inni pracują tak samo, nie byłoby innej możliwości osiągnięcia
takiego stanu rzeczy jak tylko przekształcenie przypuszczalnego, wzajemnego porozumienia robotników w zobowiązanie narzucone przez prawo pod sankcjami
karnymi (zdanie nr 13)28.
4. Przesłanki i konkluzja wnioskowania
Wnioskowanie jest procesem myślowym, w którym dochodzimy do uznania
pewnego zdania – wniosku, na podstawie uznania pewnych zdań, będących prze23

Por. J. S. M i l l , Principles of Political Economy with some of their applications to
social philosophy. Books IV and V, Harmondsworth 1970, s. 329-330; por. A. F i s h e r , The
Logic of Real Arguments, Cambridge 2004, s. 71-72.
24
they would receive as high wages, or nearly as high (J. S. M i l l , Principles of Political Economy, s. 329).
25
for the advantage of the work people (Tamże).
26
unless […] the body of operatives bind themselves to one another to abide by it
(Tamże).
27
opinion with a rigour practically equal to that of law (Tamże).
28
Por. J. S. M i l l , Zasady ekonomii politycznej…, s. 815.
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słankami tego wnioskowania lub wypowiedzią, w której proces ten znajduje wyraz.
Przy czym wniosek jest połączony z przesłankami związkiem uprawniającym do
jego uznania na podstawie uznania przesłanek. Jeżeli pomiędzy koniunkcją zdań –
przesłanek i konkluzją wnioskowania zachodzi relacja wynikania logicznego,
to mamy do czynienia z wnioskowaniem dedukcyjnym, w którym koniunkcja przesłanek jest racją a wniosek – następstwem. We wnioskowaniu dedukcyjnym
z prawdziwych przesłanek wynika logicznie prawdziwy wniosek29.
Łatwo zauważyć, że w omawianym fragmencie Zasad ekonomii politycznej,
Mill uznaje zdanie głoszące, że w określonej sytuacji interwencja państwa jest
korzystna, w oparciu o uznanie zdań wchodzących w skład opisu przykładu, a więc
mamy tu – bez wątpienia – do czynienia z wnioskowaniem. Należy teraz pokazać
wyraźnie, które zdania z omawianego fragmentu są przesłankami wnioskowania,
a które jest jego konkluzją.
W próbie rekonstrukcji wnioskowania Milla pomocna będzie analiza przeprowadzona przez A. Fishera w książce The Logic of Real Arguments. Punktem wyjścia tej analizy jest odnalezienie w tekście oryginalnym zdań języka naturalnego,
które są zapisem sądów logicznych wchodzących w skład wnioskowania. Aby tego
dokonać należy odnaleźć spójniki, które w języku naturalnym odpowiadają funktorom logicznym. A. Fisher wskazuje na spójniki: „therefore”, „for” i „then”30. Łatwo można również odnaleźć tezę Milla, która brzmi: „Interwencja rządu jest potrzebna […] dla urzeczywistnienia dążeń jednostek działających we własnym interesie”31. Według Fishera, zawiera się ona również w ostatnim zdaniu omawianego
fragmentu: „Pewne klasy osób mogą potrzebować pomocy prawa, by uczynić efektywne ich domniemanie zbiorowej opinii na temat własnej korzyści każdego
z nich”32. Fisher zauważa, że poprzednie zdanie wynika ze zdania nr 13: „Przyjmując, że byłoby korzystne dla każdego robotnika pracować krócej, jeżeli ma świadomość, że inni pracują tak samo, to nie byłoby innej możliwości osiągnięcia takiego stanu rzeczy jak tylko przekształcenie przypuszczalnego, wzajemnego porozumienia robotników [do obstawania przy tym] w zobowiązanie pod karą, poprzez
zgodę na to, by mieć je wymuszone przez prawo”33. Sięgając do oryginalnego tekstu można stwierdzić, że zdanie nr 13 jest zdaniem warunkowym (ang. conditional). Występowanie w angielskim zdaniu warunkowym spójników „if” (z ang.
jeżeli) i „then” (z ang. wtedy, wówczas) sprawia, że może być ono traktowane jako

29

Por. L. B o r k o w s k i , Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości, Lublin 1991,
s. 23-24.
30
Por. A. F i s h e r , The Logic of Real Arguments, Cambridge 2004, s. 73.
31
J. S. M i l l , Zasady ekonomii politycznej…, s. 813.
32
Tamże, s. 815.
33
Assuming then that it really would be in the interest of each to work only nine hours if
he could be assured that all others would do the same, there might be no means of attaining
this object but by converting their supposed mutual agreement into an agreement under
penalty, by consenting to have it enforced by law. (J. S. M i l l , Principles of Political Economy..., s. 329).
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zapis słowny implikacji34. Można wówczas układ spójników „if … then …” przełożyć na polskie spójniki „jeżeli … to …”. Przebieg wnioskowania da się w oparciu
o budowę zdania nr 13 odtworzyć w sposób następujący:
Powzięte na początku wywodu założenie utylitarystyczne czyli pożądane jest
osiąganie maksymalnej korzyści w danej sytuacji należy uznać za pierwszą przesłankę wnioskowania.
Jeżeli skrócenie godzin pracy fabrycznej z dziesięciu do dziewięciu byłoby korzystne dla robotnika, to każdy robotnik, jako zdolny do bilansu ewentualnych
zysków i strat, powinien zacząć pracować krócej (zdanie nr 2). Jednak, jeśli wszyscy robotnicy pracują po dziesięć godzin (tyle trwa dniówka, za którą pracownik
otrzymuje pewne wynagrodzenie) i jakiś robotnik chce pracować mniej niż dziesięciu godzin (np. dziewięć), to robotnik ten nie będzie zatrudniony, jeśli nawet
pozostanie zatrudniony, to będzie zarabiał o jedną dziesiątą mniej od pozostałych
(zdanie nr 4). Taki skutek nie może być uznany za korzystny, a więc za pożądany35. W takim razie należy stwierdzić, że jeżeli każdy robotnik podejmie działanie
indywidualnie, to nie nastąpi osiągnięcie maksymalnej korzyści. Stwierdzenie trzeba uznać za drugą przesłankę wnioskowania.
Wydawać by się mogło, że dopiero wtedy, kiedy nastąpiłoby ogólnie przez robotników przyjęte, korzystne dla nich, skrócenie godzin pracy z dziesięciu do
dziewięciu, to skrócenie owo byłoby korzystne dla robotnika jako jednostki. Mill
stwierdza, że zasada polegająca na krótszej o godzinę pracy będzie efektywna wtedy i tylko wtedy, gdy będzie zgodnie przyjęta przez wszystkich robotników (zdanie
nr 7). Jeżeli poszczególny robotnik, nastawiony w działaniu na swoją maksymalną
korzyść, będzie przekonany o wprowadzeniu w życie zasady krótszej pracy, to
w jego własnym interesie leżałoby w takiej chwili jej złamanie (zdanie nr 8). Nie
decydując się na skrócenie pracy (a wiedząc, że zrobią to inni), zarabiałby dodatkowe pieniądze za teoretycznie trwającą tyle samo co przedtem, a praktycznie
dłuższą pracę (zdanie nr 9). Jeśliby każdy racjonalnie myślący robotnik zadziałał w
ten sposób, to zasada nie weszłaby w życie i nadal obowiązywałby dłuższy czas
pracy, a byłby to stan rzeczy niekorzystny, a więc niepożądany36. W takim razie,
jeżeli robotnicy podejmą działanie grupowo, to nie nastąpi osiągnięcie maksymalnej korzyści. Stwierdzenie należy uznać za trzecią przesłankę wnioskowania.
Jeśli przyjmiemy, że większość robotników utożsami swoją własną, jednostkową korzyść z korzyścią klasy robotniczej, nie byłoby to z uszczerbkiem dla ich
korzyści gdyby znalazło się kilka bardziej ambitnych jednostek, które chciałyby
pracować więcej po to, by więcej zarabiać. Byłby to stan rzeczy nawet pożądany
(zdanie nr 10). Odpowiadając za Millem, załóżmy, że krótsza praca za praktycznie
tę samą płacę nie przyniesie niepożądanych skutków ekonomicznych (jeśli przynosi, to nie dzieje się tak z zasady, ale zależy to od konkretnego przypadku). Pożądanym sposobem na wprowadzenie zasady zmniejszenia godzin pracy byłaby spo34

Por. R. A. G i r l e , Possible Worlds, Montreal 2003, s. 8 nn.
Por. J. S. M i l l , Zasady ekonomii politycznej…, s. 813.
36
Tamże, s. 813-814.
35
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kojna zmiana powszechnych zwyczajów w gospodarstwie społecznym usankcjonowana opinią i zgodą klasy robotniczej (zdanie nr 11). Człowiek jednak dąży
z natury do korzyści, więc można przyjąć, że nie kilku, ale znacząca większość
robotników chciałaby pracować na lepszych warunkach. Tym samym zmniejszenie
nie doszłoby w ogóle do skutku z braku powszechnej opinii klasy robotniczej,
a więc pomysł spaliłby na panewce a stan rzeczy nie odróżniłby się od poprzedniego. Wówczas ci, którzy rzeczywiście chcieliby pracować dziewięć godzin znaleźliby się w takiej sytuacji, że musieliby pracować dziesięć godzin, aby się uchronić przed zwolnieniem lub ewentualną stratą części zarobków (zdanie nr 12). Taki
rezultat byłby również niekorzystny, czyli niepożądany37. Można stwierdzić,
że jeżeli wystąpi zgodna opinia klasy robotniczej, to nie nastąpi osiągnięcie maksymalnej korzyści. Stwierdzenie to trzeba uznać za czwartą przesłankę wnioskowania.
Mill uważa, że przekształcenie przypuszczalnego porozumienia jednostek
(robotników), polegające na omawianym wyżej skróceniu godzin pracy, w zobowiązanie narzucone przez prawo (rząd) pod zagrożeniem karą, byłoby jedynym
środkiem do osiągnięcia przez każdego pracownika celu, jakim jest krótsza o godzinę praca, bez znaczącego zmniejszenia zarobków, przy jednoczesnej pewności,
że inni robotnicy postępują tak samo. Wówczas każdy robotnik podejmowałby
korzystną dla siebie krótszą pracę, a więc działałby w swoim własnym interesie.
Taki stan rzeczy byłby pożądany (zdanie nr 13)38. Ingerencja państwa jest w tym
przypadku warunkiem koniecznym do zaistnienia pożądanego stanu rzeczy, czyli
realizacji dążeń jednostek działających w ich własnym interesie. Można stwierdzić,
że jeżeli nastąpi ingerencja państwa, to jej skutkiem będzie osiągnięcie maksymalnej korzyści. Ponieważ nie istnieje żadna inna możliwość39, zatem mamy do dyspozycji alternatywę czterech możliwości działania. Stwierdzenie to trzeba uznać za
piątą przesłankę wnioskowania.
Konkluzją tego wnioskowania będzie teza, że powinna nastąpić interwencja
państwa, będącą w domyśle jedynym środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest
maksymalna korzyść możliwa w danej sytuacji.
5. Logiczna analiza wnioskowania
Aby odpowiedzieć na pytanie o poprawność tego wnioskowania, należy sprawdzić, czy jego schemat logiczny jest schematem dedukcyjnym, a w tym celu należy
dokonać formalizacji przesłanek i konkluzji tego wnioskowanie i zbadać, czy implikacja, której poprzednikiem jest koniunkcja przesłanek schematu a następnikiem
jego wniosek, jest prawem logiki40. Zostały przeprowadzone obydwie operacje.
Jednak ze względu na sformalizowany język logiczny dowód ten nie zostanie tutaj
37

Tamże, s. 814
Tamże, s. 815.
39
Tamże.
40
Por. L. B o r k o w s k i , Wprowadzenie do logiki…, s. 24-25.
38
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zamieszczony. Niemniej jednak należy stwierdzić bez żadnych wątpliwości, że
odpowiedź na pytanie o formalną poprawność wnioskowania Milla jest twierdząca.
Pozostaje jednak pytanie o materialną poprawność omawianego tu wnioskowania,
a polega ona na zasadności uznania jego przesłanek za prawdziwe. Na razie pomijamy badanie prawdziwości pierwszej przesłanki. Aby odpowiedzieć na zadane
pytanie w odniesieniu do kolejnych przesłanek należy skorzystać z analizy, jaką
przeprowadził A. Fisher.
Założone zostało, że skrócenie godzin pracy jest dla robotników korzystne, co
oznacza, że każdy powinien dążyć do jego zrealizowania, a więc owo skrócenie
zostałoby przez nich przyjęte spontanicznie41. Oznacza to, że robotnicy pewnego
dnia zaczęliby pracować dziewięć godzin zamiast dziesięciu. Jednak zdaniem
twórcy Zasad Ekonomii politycznej nie jest to możliwe. Jednostka, która zaczęłaby
pracować krócej, nie mając jednocześnie pewności, że inne jednostki zrobią to
samo, narażałaby się na przykre konsekwencje w postaci utraty pracy lub utraty
jednej dziesiątej zarobków, w związku z czym, działałaby na własną szkodę. To
działanie – według Milla – jest niemożliwe, ponieważ obowiązuje założenie występujące jako pierwsza przesłanka wnioskowania, głosząca, że pożądane jest osiąganie maksymalnej korzyści w danej sytuacji. Fisher dodaje, że podobna sytuacja
ma miejsce bardzo często w codziennym życiu. Dla przykładu natychmiastową
korzyść przyniosłoby zniesienie obowiązkowych opłat związanych z prowadzeniem samochodu (podatku i ubezpieczenia). Nie dyskutując nad dalekosiężnym
skutkiem tej praktyki wiemy dobrze o tym, że jeśli jakiś kierowca ruszy w drogę
bez ich uiszczenia, narazi się na przykre konsekwencje42. Ten przykład wydaje się
być nie do końca adekwatny, ponieważ uiszczenie wspomnianych opłat jest już
narzucone przez prawo. Bardziej odpowiednim przykładem, na zobrazowanie
prawdziwości tej przesłanki, może być np.: powszechne świętowanie uroczystości
o charakterze religijnym, które nie jest usankcjonowane przez prawo lub wzięcie
przez pracownika urlopu ojcowskiego43, itp.

41

Mill czyni dwie uwagi: „if this would be the result” (z ang. jeśli taki byłby rezultat)
oraz „if the operatives are generally convinced that it would” (z ang. jeśli robotnicy ogólnie
są przekonani, że taki właśnie byłby); zob. J. S. M i l l , Principles of Political Economy,
s. 329.
42
Por. A. F i s h e r , The Logic of Real Arguments, Cambridge 2004, s. 79.
43
Dla przykładu Objawienie Pańskie obchodzone w kalendarzu katolickim 6-go stycznia, było do niedawna świętem religijnym, które według prawa jest zwykłym dniem pracy.
Idąc za tokiem myśli J. S. Milla można by przyjąć, że pracownicy mogliby sami ustanowić
6 stycznia dniem wolnym od pracy przez to, że wszyscy nie przyszliby do pracy tego dnia.
Podobnym przykładem może być prawo do tzw. „urlopu ojcowskiego”. Ta sytuacja polega
na tym, że choć pracujący mężczyzna ma fizyczną możliwość wzięcia „urlopu ojcowskiego”, to jednak praktycznie nikt z niej nie korzysta nie chcąc narazić się na przykre konsekwencje ze strony pracodawcy. Innym jeszcze przykładem może być również odwołanie
zajęć szkolnych z powodu nieobecności wszystkich uczniów. We wszystkich trzech powyższych przypadkach chodzi o to, że istnieją pewne działania skuteczne przy powszech-
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Przesłanki trzecia i czwarta są dla Fishera najbardziej dyskusyjne, a dostrzega
w nich podobny problem. Mill uważa, że ogólna i powszechna zgoda robotników
to za mało, by zapewnić spodziewaną korzyść płynącą z przedsięwziętego działania. Przypomnieć należy stojące na początku wywodu założenie, że skrócenie godzin pracy jest korzystne dla robotnika, czyli każdy robotnik będzie dążył do jego
zrealizowania. Przypuśćmy, że jednostka chce pracować krócej i wie, że inni chcą
i zrobią tak samo. Stoi wówczas przed podjęciem decyzji czy rzeczywiście skrócić
pracę i tym samym przyczynić się do upowszechnienia zasady czy nie. Prowadząc
bilans ewentualnych zysków i strat, jednostka musi podjąć następujące rozważanie:
jeśli wszyscy, lub prawie wszyscy, zaczęliby w myśl wzajemnego porozumienia
pracować krócej, to skrócenie owo stałoby się to zasadą obowiązującą. Dla Milla
podstawa obowiązywania jakiejkolwiek zasady winna leżeć w jej służbie realizacji
celu (dobra) jednostki, czyli – w utylitarnym rozumieniu – wszelakiej korzyści.
W takim razie „słusznie obowiązująca zasada” znaczyłaby tyle, co „zasada korzystna”. Jeżeli zachowanie korzystnej zasady przynosi jednostce korzyść, to
w tym akurat przypadku większą korzyść przynosiłoby jednostce jej złamanie. Już
Hume twierdził, że wszystkie prawa opierają się na międzyludzkich konwencjach.
Efektem tego twierdzenia było przekonanie, że etos życia publicznego (także państwowego) jest bardziej hipotetyczny w stosunku do etosu osobistego (prywatnego)
regulującego stosunki międzyludzkie44. Ponieważ istnieją tylko jednostki, a „klasa
robotnicza” jest jedynie nazwą ogólną (denotującą wiele jednostek) to prawdziwą
korzyścią, którą należy brać pod uwagę przy ustanawianiu zasad wprowadzanych
na drodze umowy, jest suma korzyści poszczególnych jednostek. Z tego nominalistycznego podejścia płynie jeszcze jeden wniosek, o którym nie wolno zapominać:
omawiana zasada, porozumienie czy umowa nie istnieje realnie jako organ ciała
pracowniczego. Nie istnieje także idealnie jak np. kąt prosty, ani intencjonalnie jak
np. powieść, ale jedynie nominalnie, jako nazwa jednakowego działania jednostek,
motywowanego podobnym (również tylko z nazwy) celem. Na tej podstawie należałoby określić wspomnianą zasadę jako „przypuszczalne wzajemne porozumienie”45. Jeśliby większa korzyść dla jednostki płynęła ze złamania tej zasady, to tym
samym należałoby ją określić jako absurdalną lub sprzeczną, a w najlepszym razie
szkodliwą. Jeśliby takie porozumienie robotników dotyczące skrócenia godzin
pracy było zasadą korzystnego działania opartą jedynie na powszechnej opinii, to
natychmiastowa korzyść płynęłaby dla poszczególnego robotnika z łamania tej
zasady. Zasada, której złamanie daje korzyść, sama nie jest korzystna, a to jest
sprzeczne z założeniem obowiązywania korzystnych zasad. W tym rozumowaniu
Fisher zauważa pewną nieścisłość: twierdzenie, jakoby dla każdego robotnika płynęła natychmiastowa korzyść z pracy w nadgodzinach, nawet za większe pieniąnej praktyce a nieskuteczne i przynoszące przykre konsekwencje przy działaniu indywidualnym.
44
D. H u m e , Traktat o naturze ludzkiej, tłum. C. Znamierowski, t. 2, Warszawa 2005,
s. 386, n.
45
supposed mutual agreement (J. S. M i l l , Principles of Political Economy..., s. 330).
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dze, uznaje on za przyjęte nieprawnie. Jeśli większy zarobek przynosi korzyść niektórym, czy nawet prawie wszystkim robotnikom, to jeszcze nie znaczy, że będzie
korzystnym dla każdego. Mogą przecież istnieć jednostki, dla których większą niż
dodatkowe pieniądze korzyścią byłaby dodatkowa godzina spędzona np. w towarzystwie rodziny. Byłby to błąd formalny w postaci bezzasadnej asercji zdania
ogólnego w miejsce zdania szczegółowego (jest to błąd zwany totum pro parte),
albo błąd asercji konkluzji polegający na uznaniu konkluzji na mocy uznanych
przesłanek oraz przesłanki ukrycie dołączonej w procesie wnioskowania (jest to
błąd zwany entymematem).
Wydaje się jednak, że patrząc z perspektywy całości filozofii Milla, czy nawet
z perspektywy samych Zasad Ekonomii politycznej, da się obronić jego wnioskowanie. Należy zauważyć, że na początku omawianego fragmentu przyjął on pewne
założenie: „jeżeli godziny pracy w fabryce zostałyby skrócone z dziesięciu do
dziewięciu, to bądź nie powodowałoby to obniżenia ich zarobków, bądź ewentualne obniżenie płacy robotników nie byłoby dla nich stratą większą, niż korzyść uzyskana przez skrócenie pracy o godzinę”46. Nie jest powiedziane w sposób jasny,
dlaczego robotnicy nie ponieśliby straty jednej dziesiątej zarobków. Można przypuszczać z kontekstu, że chodzi o wykonanie tej samej lub mniej więcej tej samej
pracy w krótszym czasie, a zatem o cięższą i bardziej wydajną pracę, albo też
o postawienie pracodawców przed faktem dokonanym, czyli o „wymuszenie” takiego skrócenia – jako prawa robotników – za pomocą ich powszechnej i zgodnej
praktyki. Ostatnia możliwość wydaje się za najbardziej prawdopodobna, a na potwierdzenie tego wystarczy przywołać wspomniane już zdanie nr 13: „Przyjmując,
że jeżeli byłoby korzystne dla każdego robotnika pracować krócej ze świadomością, że inni pracują tak samo, to nie byłoby innej możliwości osiągnięcia takiego
stanu rzeczy jak tylko przekształcenie przypuszczalnego, wzajemnego porozumienia robotników [do obstawania przy tym] w zobowiązanie pod karą, poprzez zgodę
się na to, by mieć je wymuszone przez prawo”47. Wydaje się, że według Milla,
korzyść jednostki w tym przypadku jest już ściśle określona i nie polega na zyskaniu dodatkowej godziny, ale na wzroście zarobku. Jeżeli za dziesięciogodzinną
pracę robotnicy otrzymywali zarobek pewnej wysokości, a założone zostało, że
wysokość zarobku nie zmieni się lub prawie nie zmieni się, to w przeliczeniu na
zarobek np. godzinny będzie on w konsekwencji większy niż poprzednio, czyli
zmiana ta przyniesie korzyść poszczególnym robotnikom. Jeśli w bilansie możliwych korzyści na pierwszym miejscu ustawi się zarobek a dalej dopiero czas wolny, to nic dziwnego, że przyjęcie dążenia każdego robotnika do natychmiastowej
finansowej korzyści nie było dla Milla entymematem tylko sprawą oczywistą. Jeśli
dodać do tego fakt, że domniemane nadgodziny nie przekroczą czasu pracy, jaki
dotychczas normalnie obowiązywał, to spodziewana korzyść z podjęcia dodatkowej pracy wydaje się jeszcze bardziej wyraźna.

46
47

J. S. M i l l , Zasady ekonomii politycznej…, s. 813.
Tamże.
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Pojawia się teraz pytanie o słuszność uznania pierwszej z przesłanek. Można
w niej wyraźnie dostrzec redukcję momentu deontycznego obecnego w założeniu
utylitarystycznym, które ma postać postulatu, do opisowego – obecnego w przesłance wnioskowania, która ma postać twierdzenia. W logice deontycznej nie obowiązuje ogólna zależność: „jeżeli powinno być p to p” („Op → p”). Asercja tego
deontycznego zdania stałaby w sprzeczności ze zdroworozsądkową zasadą zwaną
Gilotyną Hume’a48.
Niech zdanie głoszące, że następuje osiągnięcie stanu maksymalnej korzyści
będzie oznaczane przez „Y”, zaś stała oznaczająca funktor „powinno być tak,
że …” będzie oznaczana przez „O”. Należałoby teraz postawić hipotezę, że teza
liberalizmu na temat ludzkiej natury głosi, że w przypadku zdania „Y” obowiązuje
zależność: „jeżeli powinno być tak, że Y to Y” („OY → Y”). Bierze się ona stąd,
że szczęście jest rozumiane jako realizacja własnych pragnień jednostki49. Jeśliby
istotnie tak było, to pierwsza przesłanka omawianego wnioskowania („Y”) zostałaby w sposób uprawniony przyjęta na podstawie koniunkcji zasady liberalizmu
i zasady utylitaryzmu: „(OY → Y) Λ (OY → Y)”.
Filozofia klasyczna odcinając się od determinizmu nie solidaryzuje się bynajmniej z indywidualizmem i indeterminizmem. Niepodważalnie istniejąca wolność
ludzka (czy też – jak chcieli liberaliści – wolność jednostki) istnieje w świecie,
w którym obowiązuje przecież determinizm praw przyrody. Istnieją ponadto inne
granice ludzkiej wolności, np. funkcjonowanie społeczeństwa czy system przyjętych przez jednostkę zobowiązań. Jak twierdzi Levinas każde „powinien/powinna”
wypowiedziane w odniesieniu do człowieka suponuje jego/jej „może”. Poznanie
intelektualne objawia wolnemu podmiotowi splot przyczyn i uwarunkowań i w ten
sposób niejako przygotowuje jego motywację do wolnego wyboru. Wszystkie opisane tu „ograniczenia” sprawiają, że człowiek – jednostka dostrzega niekiedy malejący zakres możliwości wyboru. Jednak nawet w sytuacji, gdy nie jest dostępne
żadne alternatywne działanie, jeśli człowiek w sposób rozumny i wolny zdecyduje

48

Hume mówi o tym, co nazywamy za M. Blackiem Gilotyną Hume'a w Traktacie
o naturze ludzkiej w Księdze III, Części I, Rozdziale 1: In every system of morality, which I
have hitherto met with, I hale always remarked, that the author proceeds for some time in
the ordinary ways of reasoning, and establishes the being of a God, or makes observations
concerning human affairs; when all of a sudden I am surprized to find, that instead of the
usual copulations of propositions, is, and is not, I meet with no proposition that is not connected with an ought, or an ought not. This change is imperceptible; but is however, of the
last consequence. For as this ought, or ought not, expresses some new relation or affirmation, 'tis necessary that it shou'd be observ'd and explained; and at the same time that
a reason should be given; for what seems altogether inconceivable, how this new relation
can be a deduction from others, which are entirely different from it. (D. H u m e , A Treatise
of Human Nature, Londyn 1969); zob. M. B l a c k , The gap between “Is” and “Should”,
„The Philosophical Review”, 1964, wol. 73, nr 2, s. 165-181.
49
Por. I. B e r l i n , John Stuart Mill i cele życia, w: tenże, Dwie koncepcje wolności
i inne eseje, red. J. Jedlicki, tłum. Warszawa 1991, s. 242.
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się działać jego wolność nie zostaje w żaden sposób naruszona. Stanowisko takie
nazywamy autodeterminizmem50.
Jeśliby okazało się, że którakolwiek z przesłanek jest przyjęta bezpodstawnie, to
mielibyśmy do czynienia z błędem materialnym wnioskowania. Cała trudność polega na tym, że dyskusja na temat zasadności przyjętych przez Milla założeń jest
w gruncie rzeczy dyskusją o prawdziwości tez utylitaryzmu i liberalizmu, a to już
nie jest problem ściśle logiczny, ale filozoficzny. Jeśli nawet można by się zgodzić
z tezą głoszącą, że każda jednostka dąży do maksymalnej korzyści, to trzeba by
przyznać jednostce prawo do decyzji o tym, co jest dla niej maksymalną korzyścią
w danej sytuacji. Wolność ludzka, według Milla, zasadza się na tym, aby człowiek
dążył sam do własnej korzyści uznanej za taką przez niego51. Należy też bronić
prawa jednostki do jej własnej, uświadomionej sobie przez nią drogi do szczęścia52.
W analizowanym w tej pracy przykładzie dochodzimy jednak do zgoła odmiennych wniosków: skoro państwo ma ingerować w sytuacji, gdy na horyzoncie pojawi się możliwość osiągnięcia maksymalnej korzyści przez jego obywateli, to znaczy, że do państwa albo do filozofów – liberałów należy uznanie, czym jest w danej sytuacji owa maksymalna korzyść. Tu z kolei rodzą się dwa niepokojące spostrzeżenia.
Pierwsze z nich polega na tym, że Mill wcale nie uważa jakoby państwo swoją
decyzją narzucało obywatelom obieranie celów innych niż ich własne. Państwo
swoją decyzją uświadamia mniej wykształconym czy też z jakiegoś innego powodu mniej świadomym obywatelom, co jest ich własną, prawdziwą korzyścią53. Wygląda na to, że organa państwowe rezydujące w stolicy kraju wiedzą, co jest
w danej chwili najlepsze dla poszczególnego obywatela na prowincji, co więcej,
wiedzą to lepiej niż on sam.
Drugie spostrzeżenie sprowadza się do tego, że należy zastanowić się, co Mill
rozumie przez „państwo”. Jako nominalista nie uznaje on istnienia bytów kolektywnych, co najwyżej godzi się na określenie grupy jednostek złączonych wspólnotą pochodzenia, religią, językiem, granicami geograficzno-terytorialnymi54, za
pomocą wspólnej nazwy. Organy władzy państwowej na tej podstawie reprezentują
wszystkie jednostki. W skład tych organów wchodzą niektóre jednostki, którym
pozostałe powierzyły w drodze wyborów swoje zaufanie. Mówiąc o działaniu pań50

S. K o w a l c z y k , Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, Wrocław 1995, s. 80n.
Pursuing our own good in our own way; cyt. za: I. B e r l i n , Two concepts of liberty.
An Inaugural Lecture delivered before the University of Oxford on 31 October 1958,
Oxford 1958, s. 11.
52
Pagan self assertion is as wothy as christian self denial and all errors which a man is
likely to commit against advice and warning are far outweighted by the evil of allowing
others to constrain him to what they deem his good; cyt. za: I. B e r l i n , Two concepts of
liberty…, s. 12.
53
Por. J. S. M i l l , Zasady ekonomii politycznej…, s. 797.
54
Por. Tenże, O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet, tłum G. Czernicki,
Kraków 1995, s. 227; por. S. K o w a l c z y k , Naród, Państwo, Europa; z problematyki
filozofii narodu, Radom 2003, s. 172.
51
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stwa, myślimy o działaniu pewnej wąskiej grupy jednostek. W konsekwencji można dojść do wniosku, że jedne jednostki będą decydować za inne jednostki, co będzie dla tych ostatnich najlepsze. Co więcej, uświadomione liberalnie jednostki
będące u steru rządów, będą miały możliwość narzucania innym swojej woli, nawet uciekając się do stosowania przymusu. Ta, zaczerpnięta żywcem z platońskiego Państwa metoda, jest bliska oświeconej tyranii, w której daleko jest do wolności
jednostki. Jak wiadomo Mill twierdził, że nie można od razu kwalifikować jako
moralnie naganne podporządkowywanie jednych ludzi innym, ale tylko w warunkach pewnej kulturowej wyższości. W domyśle można stwierdzić, że wyższość ta
objawia się w przyjmowaniu jako sztandarowej filozofii liberalizmu55.
Zakończenie
Celem tego artykułu było odtworzenie i zbadanie poprawności jednego, przykładowego wnioskowania przeprowadzonego w łonie filozofii liberalnej, a dotyczącego wyjątku od zasady liberalizmu. W dużej mierze cel udało się zrealizować,
dzięki czemu można twierdząco odpowiedzieć na pytanie o poprawność badanego
wnioskowania. Odpowiedź ta nie jest i nie powinna być zaskakująca, zważywszy
na fakt poddania analizie wnioskowania jednego z klasyków logiki. Analiza jego
wywodu pozwoliła odkryć dyskusyjne z punktu widzenia filozofii i niebezpieczne
z punktu widzenia etyki i moralności założenia liberalizmu i to nie tylko ekonomicznego.
Udało się ukazać, że powszechnie obowiązująca zasada liberalizmu, także ekonomicznego, realizuje się w głównej mierze przez zastosowanie w praktyce zasady
leseferyzmu. Dało się przy tym zauważyć, że wnioskowanie przeprowadzone przez
klasyka liberalizmu, a odtworzone i przeanalizowane w niniejszym artykule, jest
dowodem przemawiającym za przyjęciem tezy Milla głoszącej, że w pewnych
przypadkach interwencja państwa w postaci nawet narzuconego siłą prawa, choć
w danym przypadku zawiesza zasadę leseferyzmu, jest zgodne z generalną zasadą
liberalizmu, także ekonomicznego, głoszącą, że każdy dąży w sposób wolny do
osiągnięcia maksymalnej korzyści.
Jak widać, samo stwierdzenie formalnej poprawności wnioskowania zbudowanego na potwierdzenie millowskiej tezy, otwiera także dalsze perspektywy badań.
Mogą to być badania nad prawomocnością przesłanek i konkluzji. Otwiera się
również perspektywa badania treści przesłanek i filozoficznych założeń liberalizmu, na których one się opierają. W przyszłości warto będzie zająć się „wybitnie
nieliberalnymi” wnioskami, jakie da się wyprowadzić z liberalistycznych przesłanek, takimi jak: uświadamianie obywatelom ich własnego dobra przez organy władzy państwowej oraz problemem narzucania większości jednostek woli organów
rządzących za pomocą środków nadzwyczajnych, do jakich niewątpliwie należy
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J. S. M i l l , O rządzie reprezentacyjnym…, s. 230n; 244, nn.
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użycie siły. Niemożliwe było również odtworzenie głównych tez czy też całego
systemu logiki liberalizmu.
Streszczenie
Celem tego artykułu jest analiza wnioskowania Johna Stuarta Milla o pewnych wyjątkach od zasady liberalizmu. Ta zasada jest z francuskiego nazywana zasadą leseferyzmu.
Gwarantuje ona to, że ani rząd ani jakakolwiek inna władza nie ma prawa ingerencji
w wolną aktywność wolnych jednostek ludzkich na polu społecznym, politycznym i ekonomicznym. Mogą jednak istnieć pewne wyjątkowe sytuacje, które – według Milla – nie
powodują odrzucenia tej zasady, ale raczej w sposób pełny umożliwiają jej realizację. Nie
wszystkie te sytuacje da się łatwo opisać i wyjaśnić, dlatego też Mill przedstawia pewne
wnioskowania opisujące właśnie te sytuacje, w których zasada leseferyzmu nie obowiązuje.
W niniejszym artykule jedno z tych wnioskowań jest szczegółowo przedstawione i prześledzone w celu zbadania jego prawomocności. Dla osiągnięcie tego celu pokazuje się, które
z tez liberalizmu muszą zostać założone, by uniknąć materialnego błędu w przesłankach
badanego wnioskowania. Ukazują się tutaj również niektóre możliwe konsekwencje, jakie
przynieść może praktyczne zastosowanie tego wnioskowania w życiu społecznym.
About the logic of liberalism
Summary
The aim of this article is to analyse John Stuart Mill’s argumentation concering some
exceptions to the rule of liberalism. That rule, called in French laissez-faire, ensures that
neither government nor any other power will interfere in free social, political and economical activities of free human beings. However, there can be some exceptions which – according to Mill – do not cause the rejection of the rule itself, but on the contrary, they contribute
to its fulfillment. Not all of these circumstances are easy to understand or explain. Therefore, Mill proposes some arguments describing the situation when the laissez-faire rule
does not work.
In this article, one of these reasoning is presented in detailed manner and analysed to
prove its validity. To achieve this aim, we try to explain which theses of liberalism must be
assumed in order to avoid the material error in the premises of the examined argument. We
also try to present some possible consequences of the practical application of this reasoning
can cause in social life.
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GIERASIŃSKI JAKUB (1806-1868), profesor i regens Seminarium sandomierskiego.
Ur. 28 VII 1806 r. w Mikułowicach w pow.
opatowskim, w rodzinie włościańskiej. Uczęszczał
do szkoły wydziałowej w Sandomierzu, utrzymując
się z korepetycji. W 1824 r. wstąpił do Seminarium
Duchownego w Sandomierzu. W 1828 r. przyjął
święcenia kapłańskie, był wikariuszem w Czyżowie Szlacheckim i Radomiu (w parafii św. Jana
Chrzciciela), a następnie od 1835 r. proboszczem
w Łukawie. W styczniu 1838 r. został regensem
sandomierskiego Seminarium Duchownego. Funkcje tę pełnił do 1846 r. oraz w latach 1852-1855.
W okresie od 1832 do 1855 roku wykładał
w Seminarium historię Kościoła, filozofię, archeologię biblijną, rubrycystykę, teologię moralną
i teologię dogmatyczną, liturgikę, język hebrajski
oraz oficja brewiarzowe o świętych dla użytku
księży diecezjalnych. W pamięci swoich wychowanków ks. Gierasiński zapisał się
jako kapłan, który „słynął zadziwiającą pamięcią”, a jako rektor Seminarium
„umiał dziwnie połączyć powagę z serdecznością, surowość chrześcijańską
z chrześcijańską miłością”1. Równocześnie zajmował stanowisko proboszcza
1

Ks. A.B. [Alfons Bułakowski], Ks. Jakób Gierasiński. Prałat Kustosz Katedry Sandomierskiej (Wspomnienie pośmiertne), PKat. 6 (1868), nr 13, s. 199.
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w Bielinach (1844-1856) i dziekana opatowskiego (1848-1851). Jako wykładowca
rytów w Seminarium układał rubrycele dla diecezji sandomierskiej. W 1851 r. został kanonikiem gremialnym, a w 1859 r. prałatem kustoszem Kapituły sandomierskiej. Od 1856 r. był proboszczem we Wzdole, a następnie w parafii Trójca
(od 1860). Pracował też w Konsystorzu Biskupim jako egzaminator prosynodalny
(1837) i sędzia prosynodalny (1843), a później jako oficjał generalny (od 1859).
Przewodniczył Bractwu Sodalisów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny przy sandomierskim kościele katedralnym, ożywił jego działalność i uzyskał
w Rzymie dla bractwa różne łaski duchowe. W 1866 r. został kapelanem w domu
sióstr miłosierdzia w Sandomierzu. Był człowiekiem gruntownie wykształconym,
znał kilka języków obcych, a podczas swoich podróży zwiedził prawie wszystkie
stolice europejskie. Notatki z tych podróży oraz psalmy z objaśnieniami pozostawił
w rękopisach. Zmarł 13 II 1868 r. w Sandomierzu. Na pomniku nagrobnym
umieszczono następujący napis: „Ks. Jakób [sic!] Gierasiński prałat kustosz sandom. Wdzięczni uczniowie swemu profesorowi, regensowi i oficjałowi”.
1864
Officia Sanctorum, quae in antiquis Breviariis desiderantur, pro commoditate
cleri Dioecesis Sandomiriensis: cum licentia et approbatione illustrissimi excellentissimi ac reverendissimi domini Josephi Michaelis Juszyński episcopi Sandomiriensis edita, Varsaviae1864, ss. nlb 4, 212, nlb. 2, 8°, Typis Alexandri Gins.
Odpusty udzielone Bractwu Sodalisów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny i objaśnienie takowych, Warszawa 1864, ss. 54.
1865
Directorium divini officii peragendi juxta rubricas breviarii et missalis romani,
tam generales, quam particulares, nec non Decreta S. R. C. in annum 1865 post
bissextilem et embolismalem primum, ad usum dioecesis Sandomiriensis conscriptum per....,Varsaviae [1865], ss. 60, 8°, Typis J. Krokoszyński.
BIBLIOGRAFIA: Ks. A.B. [Alfons Bułakowski], Ks. Jakób Gierasiński. Prałat
Kustosz Katedry Sandomierskiej (Wspomnienie pośmiertne), PKat. 6 (1868), nr 13,
s. 198-202; B a n a s z a k M., Gierasiński Jakub, w: SPTK, t. 1, s. 524; E s t r e i c h e r K., Bibliografia polska XIX stulecia przez…, t. 2, Kraków 1874, s. 33;
K o t k o w s k i S., Seminarium Duchowne w Sandomierzu…, s. 64-65, 241-242;
W i ś n i e w s k i J., Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od 1186
do 1926 r. tudzież Sesje Kapituły Sandomierskiej od 1581 do 1866 r., Radom 1928,
s. s. 73-74, 210, 213.
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GOŁĘBIOWSKI PIOTR PAWEŁ (1902-1980), biskup sandomierski, profesor
Seminarium Duchownego w Sandomierzu, krypt.: A.; B.; C.; I.; Ks. P. G.;
X. P. G.; Ł.; N.; P.; P. G.; R.; S.; W.; X.; Y.
Ur. 10 VI 1902 r. w Jedlińsku k. Radomia,
gdzie ukończył szkołę elementarną, a następnie uczęszczał do męskiego progimnazjum
w Radomiu, które po upaństwowieniu przyjęło imię Jana Kochanowskiego. W 1919 r.
rozpoczął naukę w Seminarium Duchownym w Sandomierzu, kontynuował studia
w Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie
uzyskując tam najpierw stopień doktora
filozofii, a następnie doktora teologii. Jako
pierwszy Polak zdawał tam publicznie
egzamin doktorski w obecności papieża
Piusa XI (oceniony „summa cum laude”).
W 1924 r. otrzymał święcenia kapłańskie.
Po powrocie do kraju w 1928 r. został
wikariuszem przy katedrze w Sandomierzu i notariuszem sandomierskiej Kurii
Diecezjalnej. Po roku został profesorem w Seminarium Duchownym w Sandomierzu, gdzie wykładał teologię moralną i apologetykę, a także teologię ascetyczną
i mistyczną, liturgię praktyczną oraz wstęp do życia wewnętrznego. Pełnił funkcję
ojca duchownego alumnów oraz był prefektem w Żeńskiej Szkole Rolniczej
w Mokoszynie. W 1941 r. na własną prośbę podjął pracę w duszpasterstwie parafialnym jako proboszcz w Baćkowicach, następnie rektor kościoła Świętej Trójcy
i kapelan więzienia w Radomiu (1945-1947) oraz proboszcz i dziekan w Koprzywnicy (1947-1951). W 1950 r. powrócił na stanowisko wykładowcy w Seminarium
Duchownym w Sandomierzu. Z dużym zaangażowaniem i sumiennością prowadził
zajęcia z teologii moralnej (do 1962 r.) i etyki (do 1957 r.) oraz doraźnie z zakresu
teologii ascetycznej i liturgii praktycznej (1954/55) oraz teologii dogmatycznej
(1956/57). Równocześnie pełnił funkcje: sędziego w Trybunale Biskupim, egzaminatora prosynodalnego, penitencjarza i spowiednika zakonnic. W 1957 r. został
mianowany przez papieża Piusa XII biskupem pomocniczym w Sandomierzu (sakrę biskupią przyjął 28 VII 1957 r.) i biskupem tytularnym Panium. Przez kolejne
dziesięć lat sprawował urząd wikariusza generalnego, a po śmierci biskupa Jana
Lorka w 1967 r. Kapituła sandomierska wybrała go wikariuszem kapitulnym. Na
mocy decyzji papieża Pawła VI został mianowany administratorem apostolskim
diecezji sandomierskiej z prawami biskupa ordynariusza (20 II 1968 r.). Na tym
stanowisku pracował do śmierci. Był wyróżniony godnością kanonika i dziekana
kapituły katedralnej w Sandomierzu, sprawował też funkcję diecezjalnego i krajowego dyrektora Unii Apostolskiej Kapłanów oraz należał do Komisji Duszpasterstwa Dobroczynnego, Komisji do Spraw Liturgii oraz Komisji do Spraw Zakonnych Konferencji Episkopatu Polski. Zmarł nagle w Nałęczowie 2 XI 1980 r., zo-
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stał pochowany w podziemiach katedry sandomierskiej. Trwają starania o jego
beatyfikację, zapoczątkowane w 1994 r. przez biskupa Edwarda Materskiego. Prace prowadzone obecnie w Watykanie zmierzają do przygotowania dla Kongregacji
ks. Kanonizacyjnych tzw. positio, znacznie przybliżając moment wyniesienia na
ołtarze biskupa Piotra Pawła Gołębiowskiego.
Zgodnie z duchem II Soboru Watykańskiego zdynamizował działalność duszpasterską
w parafiach diecezji sandomierskiej i dążył do
pogłębienia życia religijnego wiernych. Szczególną czcią i uwielbieniem otaczał Matkę Boską.
Emblemat maryjny umieścił w swoim herbie,
a myślą przewodnią pełnionej posługi duszpasterskiej uczynił słowa: „Maria spes nostra”.
Zorganizował uroczyste obchody 150. rocznicy
utworzenia diecezji sandomierskiej (1968)
i Seminarium Duchownego w Sandomierzu
(1970) oraz trzykrotnie przeprowadził koronacje słynących łaskami obrazów Matki Bożej
w kościołach w Studziannie (1968), Wysokim
Kole (1974) i Błotnicy (1977). Za jego rządów
odbyła się peregrynacja wizerunku Matki Boskiej
Częstochowskiej w diecezji sandomierskiej (1972-1973), przeprowadzono rekolekcje trzeźwościowe (fatimskie) oraz urządzono uroczystości z racji jubileuszu
1000-lecia Sandomierza. Za swoją niezłomną postawę duszpasterską, przeciwstawiającą się działaniom władz państwowych zmierzającym do zdyskredytowania
duchowieństwa i prowadzonych przez niego instytucji, podważenia autorytetu
i jedności Kościoła oraz fundamentalnych zasad religii rzymskokatolickiej, był
represjonowany przez aparat bezpieczeństwa PRL (pozbawiono go m.in. paszportu,
uniemożliwiając udział w obradach soborowych w Rzymie oraz nie wyrażono zgody na objęcie funkcji biskupa ordynariusza w Sandomierzu).
Opublikował liczne artykuły o tematyce teologiczno-duszpasterskiej, odezwy
i listy do wiernych oraz teksty kazań. Jedną z pierwszych swoich prac zamieścił
w 1921 r. w miesięczniku Związku Sodalicji Mariańskich uczniów szkół średnich
w Polsce „Pod Znakiem Marji” jeszcze jako kleryk, członek Sodalicji Mariańskiej
alumnów Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Swoje publikacje ogłaszał
zarówno na łamach lokalnych czasopism religijno-społecznych, takich jak: „Siewca Prawdy”, „Prawda Katolicka” z dodatkiem „Drogi Akcji Katolickiej”, czy
„Kronika Diecezji Sandomierskiej”, jak również poczytnych wydawnictw wychodzących poza diecezją sandomierską. Do tej ostatniej grupy należało włocławskie
„Ateneum Kapłańskie” (mające liczne grono współpracowników wśród przedstawicieli katolickich środowisk naukowych w całym kraju), warszawski miesięcznik
„Kółko Różańcowe” – poświęcony bractwom i kółkom Żywego Różańca oraz
czasopismo homiletyczne „Współczesna Ambona” ukazujące się od 1946 r.
w Kielcach i zajmujące się sprawami kaznodziejstwa polskiego.
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1921
Na Przyjście Pana…, „Pod Znakiem Marji” 2 (1921), nr 3, s. 41-42.
1931
Głos Ojca św. w sprawie miłosierdzia, Praw.Kat. 2 (1931), nr 11, s. 4-6.
Miłosierdzie chrześcijańskie i czasy obecne, Praw.Kat. 2 (1931), nr 10, s. 2-3.
Słowo Boże. Ewangelia na III niedzielę Adwentu, SPr. 1 (1931), nr 3, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelia na IV niedzielę Adwentu, SPr. 1 (1931), nr 4, s. 2.
1932
Słowo Boże. Ewangelia na I niedzielę po Trzech Królach, SPr. 2 (1932), nr 2, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelia na I niedzielę Wielkiego Postu, SPr. 2 (1932), nr 7, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelia na II niedzielę Wielkiego Postu, SPr. 2 (1932), nr 8, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelia na III niedzielę po Wielkiej Nocy, SPr. 2 (1932), nr 16, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelia na III niedzielę Wielkiego Postu, SPr. 2 (1932), nr 9, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelia na IV niedzielę po Wielkiej Nocy, SPr. 2 (1932), nr 17, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelia na IV niedzielę Wielkiego Postu, SPr. 2 (1932), nr 10, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelia na niedzielę II po Trzech Królach, SPr. 2 (1932), nr 3, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelia na niedzielę II po Wielkiej Nocy, SPr. 2 (1932), nr 15, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelia na niedzielę II po Świątkach, SPr. 2 (1932), nr 22, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelia na niedzielę Męki Pańskiej, SPr. 2 (1932), nr 11, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelia na niedzielę mięsopustną, SPr. 2 (1932), nr 5, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelia na niedzielę Przewodnią, SPr. 2 (1932), nr 14, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelia na niedzielę starozapustną, SPr. 2 (1932), nr 4, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelia na niedzielę V po Wielkiej Nocy, SPr. 2 (1932), nr 18, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelia na niedzielę Wielkanocną, SPr. 2 (1932), nr 13, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelia na niedzielę XV po Świątkach, SPr. 2 (1932), nr 35, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelia na niedzielę XXI po Świątkach, SPr. 2 (1932), nr 41, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelia na niedzielę zapustną, SPr. 2 (1932), nr 6, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelia na urocz.[ystość] Trójcy Przenajśw[iętszej], SPr. 2 (1932),
nr 21, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelia na VI niedzielę po Wielkiej Nocy, SPr. 2 (1932), nr 19, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelia na XI niedzielę po Świątkach, SPr. 2 (1932), nr 31, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelja na III niedzielę po Świątkach, SPr. 2 (1932), nr 23, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelja na IX niedzielę po Świątkach, SPr. 2 (1932), nr 29, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelja na niedzielę 27 po Świątkach, SPr. 2 (1932), nr 47, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelja na niedzielę IV po Świątkach, SPr. 2 (1932), nr 24, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelja na niedzielę po Nowym Roku, SPr. 2 (1932), nr 1, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelja na niedzielę VIII po Świątkach, SPr. 2 (1932), nr 28, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelja na niedzielę X po Świątkach, SPr. 2 (1932), nr 30, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelja na niedzielę XII po Świątkach, SPr. 2 (1932), nr 32, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelja na niedzielę XIV po Świątkach, SPr. 2 (1932), nr 34, s. 2.
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Słowo Boże. Ewangelja na niedzielę XIX po Świątkach, SPr. 2 (1932), nr 39, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelja na niedzielę XVII po Świątkach, SPr. 2 (1932), nr 37, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelja na niedzielę XX po Świątkach, SPr. 2 (1932), nr 40, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelja na niedzielę XXII po Świątkach, SPr. 2 (1932), nr 42, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelja na niedzielę XXV po Świątkach, SPr. 2 (1932), nr 45, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelja na niedzielę XXVI po Świątkach, SPr. 2 (1932), nr 46, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelja na urocz. [uroczystość] Chrystusa-Króla, SPr. 2 (1932),
nr 44, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelja na urocz. Zesłania Ducha św., SPr. 2 (1932), nr 20, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelja na V niedzielę po Świątkach, SPr. 2 (1932), nr 25, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelja na VII niedzielę po Świątkach, SPr. 2 (1932), nr 27, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelja na XIII niedzielę po Świątkach, SPr. 2 (1932), nr 33, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelja na XVI niedzielę po Świątkach, SPr. 2 (1932), nr 36, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelja na XVIII niedzielę po Świątkach, SPr. 2 (1932), nr 38, s. 2.
Słowo Boże. Ewangelja na XXIII niedzielę po Świątkach, SPr. 2 (1932), nr 43, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela I adwentu, SPr. 2 (1932), nr 48, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela II adwentu, SPr. 2 (1932), nr 49, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela III adwentu, SPr. 2 (1932), nr 50, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela IV adwentu, SPr. 2 (1932), nr 51, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela Palmowa, SPr. 2 (1932), nr 12, s. 2.
Słowo Boże. Uroczystość Bożego Narodzenia, SPr. 2 (1932), nr 52, s. 2.
Św. Antoni Pustelnik, SPr. 2 (1932), nr 2, s. 4-5.
Znaczenie Kongresu w chwili obecnej, SPr. 2 (1932), nr 26, s. 5-6.
1933
Słowo Boże. Niedziela 4 po Trzech Królach, SPr. 3 (1933), nr 5, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela 5 po Trzech Królach, SPr. 3 (1933), nr 6, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela I adwentu, SPr. 3 (1933), nr 49, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela I W. Postu, SPr. 3 (1933), nr 10, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela II adwentu, SPr. 3 (1933), nr 50, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela II po Świątkach, SPr. 3 (1933), nr 25, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela II po Wielkiejnocy, SPr. 3 (1933), nr 18, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela II W. Postu, SPr. 3 (1933), nr 11, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela III adwentu, SPr. 3 (1933), nr 51, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela III po Świątkach, SPr. 3 (1933), nr 26, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela III po Wielkiejnocy, SPr. 3 (1933), nr 19, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela III W. Postu, SPr. 3 (1933), nr 12, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela IV po Świątkach, SPr. 3 (1933), nr 27, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela IV po Wielkiejnocy, SPr. 3 (1933), nr 20, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela IV W. Postu, SPr. 3 (1933), nr 13, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela IX po Świątkach, SPr. 3 (1933), nr 32, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela Męki Pańskiej, SPr. 3 (1933), nr 14, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela Mięsopustna, SPr. 3 (1933), nr 8, s. 2.
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Słowo Boże. Niedziela Palmowa, SPr. 3 (1933), nr 15, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela Przewodnia, SPr. 3 (1933), nr 17, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela Starozapustna, SPr. 3 (1933), nr 7, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela V po Świątkach, SPr. 3 (1933), nr 28, s. 2;
Słowo Boże. Niedziela V po Wielkiejnocy, SPr. 3 (1933), nr 21, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela VI po Świątkach, SPr. 3 (1933), nr 29, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela VI po Wielkiejnocy, SPr. 3 (1933), nr 22, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela VII po Świątkach, SPr. 3 (1933), nr 30, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela VIII po Świątkach, SPr. 3 (1933), nr 31, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela Wielkanocna, SPr. 3 (1933), nr 16, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela X po Świątkach, SPr. 3 (1933), nr 33, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela XI po Świątkach, SPr. 3 (1933), nr 34, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela XII po Świątkach, SPr. 3 (1933), nr 35, s. 2;
Słowo Boże. Niedziela XIII po Świątkach, SPr. 3 (1933), nr 36, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela XIX po Świątkach, SPr. 3 (1933), nr 42, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela XV po Świątkach, SPr. 3 (1933), nr 38, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela XVI po Świątkach, SPr. 3 (1933), nr 39, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela XVII po Świątkach, SPr. 3 (1933), nr 40, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela XVIII po Świątkach, SPr. 3 (1933), nr 41, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela XX po Świątkach, SPr. 3 (1933), nr 43, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela XXII po Świątkach, SPr. 3 (1933), nr 45, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela XXIII po Świątkach, SPr. 3 (1933), nr 46, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela XXIV po Świątkach, SPr. 3 (1933), nr 47, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela XXV po Świątkach, SPr. 3 (1933), nr 48, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela Zapustna, SPr. 3 (1933), nr 9, s. 2.
Słowo Boże. Uroczystość Chrystusa-Króla, SPr. 3 (1933), nr 44, s. 2.
Słowo Boże. Uroczystość Obrzezania Pańskiego, SPr. 3 (1933), nr 1, s. 2.
Słowo Boże. Uroczystość Zesłania Ducha św., SPr. 3 (1933), nr 23, s. 2.
W rocznicę koronacji Piusa XI, SPr. 3 (1933), nr 7, s. 1.
1934
Co to jest modlitwa ? Dr.Ak.Kat. 1 (1934), nr 6, s. 3-5.
Co to jest życie wewnętrzne ? Dr.Ak.Kat. 1 (1934), nr 1, s. 7-8; nr 2, s. 4-5.
Modlitwa obowiązkiem człowieka, Dr.Ak.Kat. 1 (1934), nr 7, s. 5-6.
Pan Bóg w duszy człowieka sprawiedliwego, Dr.Ak.Kat. 1 (1934), nr 4, s. 4-5.
Po co się modlić ?, Dr.Ak.Kat. 1 (1934), nr 8, s. 4-6.
Słowo Boże. Niedziela 3 po Trzech Królach, SPr. 4 (1934), nr 4, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela I W. Postu, SPr. 4 (1934), nr 8, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela II po Świątkach, SPr. 4 (1934), nr 23, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela II po Trzech Królach, SPr. 4 (1934), nr 3, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela II W. Postu, SPr. 4 (1934), nr 9, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela III po Świątkach, SPr. 4 (1934), nr 24, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela III po Wielkiej Nocy, SPr. 4 (1934), nr 17, s. 2.
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Słowo Boże. Niedziela III W. Postu, SPr. 4 (1934), nr 10, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela IV po Wielkiej Nocy, SPr. 4 (1934), nr 18, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela Męki Pańskiej, SPr. 4 (1934), nr 12, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela Przewodnia, SPr. 4 (1934), nr 15, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela Starozapustna, SPr. 4 (1934), nr 5, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela Sześćdziesiątnica, SPr. 4 (1934), nr 6, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela V po Wielkiej Nocy, SPr. 4 (1934), nr 19, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela VI po Wielkiej Nocy, SPr. 4 (1934), nr 20, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela VIII po Świątkach, SPr. 4 (1934), nr 29, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela Wielkanocna, SPr. 4 (1934), nr 14, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela X po Świątkach, SPr. 4 (1934), nr 31, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela XI po Świątkach, SPr. 4 (1934), nr 32, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela XII po Świątkach, SPr. 4 (1934), nr 33, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela XIII po Świątkach, SPr. 4 (1934), nr 34, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela XIV po Świątkach, SPr. 4 (1934), nr 35, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela XV po Świątkach, SPr. 4 (1934), nr 36, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela XVI po Świątkach, SPr. 4 (1934), nr 37, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela zapustna, SPr. 4 (1934), nr 7, s. 2.
Słowo Boże. Uroczystość Najświętszej Rodziny, SPr. 4 (1934), nr 2, s. 2.
Słowo Boże. Uroczystość Obrzezania Pańskiego, SPr. 4 (1934), nr 1, s. 2.
Słowo Boże. Uroczystość Zesłania Ducha św., SPr. 4 (1934), nr 21, s. 2.
Rec. P. Renaudin, Assumptio B. Mariae Virginis Matris Dei. Disquisitio theologica. Marietti, Turyn-Rzym 1933, KDS 27 (1934), nr 1, s. 29-30.

1935
Słowo Boże. Niedziela I Adwentu, SPr. 5 (1935), nr 49, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela XIII po Zielonych Świątkach, SPr. 5 (1935), nr 37, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela XIX po Świątkach, SPr. 5 (1935), nr 43, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela XV po Zielonych Świątkach, SPr. 5 (1935), nr 39, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela XVII po Świątkach, SPr. 5 (1935), nr 41, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela XXI po Świątkach, SPr. 5 (1935), nr 45, s. 2.
Słowo Boże. Niedziela XXIII po Świątkach, SPr. 5 (1935), nr 47, s. 2.
Z życia naszych wychodźców w Jugosławii, SPr. 5 (1935), nr 52, s. 5; nr 53, s. 3; 6
(1936), nr 1, s. 4.
1936
Czytanka niedzielna. O przygotowaniu do św. sakramentu małżeństwa, SPr. 6
(1936), nr 3, s. 2-3.
Czytanka niedzielna. O wartości postu, SPr. 6 (1936), nr 8, s. 2-3.
O zdrowie rodzin naszych, SPr. 6 (1936), nr 2, s. 2-3.
Wiara ludzi uczonych, SPr. 6 (1936), nr 1, s. 2-3.
Rec. A. M. de Ligurii, Rozmyślania na wszystkie dni całego roku, z pism św. Alfonsa Marji
Liguori zebrał Jakób Cristini, przekł. z jęz. włoskiego W. Szołdrski, t. 1-2, Toruń1935,
ss. 784+827, KDS 29 (1936), nr 5, s. 158.
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1937
Słowo Boże. Niedziela I W. Postu, SPr. 7 (1937), nr 7, s. 2-3.
Słowo Boże. Niedziela II po Trzech Królach, SPr. 7 (1937), nr 3, s. 2-3.
Słowo Boże. Niedziela mięsopustna, SPr. 7 (1937), nr 5, s. 2-3.
Słowo Boże. Niedziela starozapustna, SPr. 7 (1937), nr 4, s. 2-3.
Słowo Boże. Niedziela zapustna, SPr. 7 (1937), nr 6, s. 2-3.
1938
Chrystus Król, SPr. 8 (1938), nr 44, s. 6-7.
Chwała bądź Bożemu Sercu! SPr. 8 (1938), nr 22, s. 6-7.
Karnawał się kończy, SPr. 8 (1938), nr 8, s. 6-7.
Na Wielki Post, SPr. 8 (1938), nr 9, s. 6-7.
Niedzielna Msza św., SPr. 8 (1938), nr 39, s. 6-7.
Papieskie dzieło św. Dziecięctwa Jezusowego, KDS 31 (1938), nr 4, s. 128-130.
Pomyśl o wieczności !, SPr. 8 (1938), nr 47, s. 6-7.
Ze zjazdu księży dyrektorów Apostolstwa Modlitwy, KDS 31, 1938, nr 11,
s. 345-348.
1939
Kanon Mszy św. przed konsekracją, SPr. 9 (1939), nr 34, s. 6-7.
Kapłan u stopni ołtarza, SPr. 9 (1939), nr 27, s. 6-7.
Katolik podczas Mszy św., SPr. 9 (1939), nr 26, s. 6-7.
Konsekracja, SPr. 9 (1939), nr 35, 6-7.
Msza św. – ofiarą błagalną, SPr. 9 (1939), nr 23, s. 6-7.
Msza św. – ofiarą dziękczynną, SPr. 9 (1939), nr 21, s. 6-7.
Msza św. – ofiarą przebłagalną, SPr. 9 (1939), nr 22, s. 6-7.
Msza św. – ofiarą uwielbienia, SPr. 9 (1939), nr 20, s. 6.
Msza święta, SPr. 9 (1939), nr 17, s. 6-7.
Od gloria do lekcji Mszy św., SPr. 9 (1939), nr 29, s. 6-7.
Od introitu do gloria, SPr. 9 (1939), nr 28, s. 6-7.
Od lekcji Mszy św. do ofiarowania, SPr. 9 (1939), nr 30, s. 6-7.
Od ofiarowania do kanonu Mszy św., SPr. 9 (1939), nr 33, s. 6-7.
Ofiara Nowego Zakonu, SPr. 9 (1939), nr 18, s. 6-7.
Ofiarowanie, SPr. 9 (1939), nr 32, s. 6-7.
Pan zmartwychwstał, SPr. 9 (1939), nr 15, s. 6-7.
Pierwsza Msza św., SPr. 9 (1939), nr 19, s. 6-7.
Pokój wam !, SPr. 9 (1939), nr 16, s. 6-7.
Wielki Tydzień, SPr. 9 (1939), nr 14, s. 6-7.
Wielki Tydzień, SPr. 9 (1939), nr 14, s. 6-7.
Zaszczytny obowiązek katolika, SPr. 9 (1939), nr 24, s. 6-7.
Zwolnienie od słuchania Mszy św., SPr. 9 (1939), nr 25, s. 6-7.
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1946
Jednego potrzeba, KRóż. 37 (1946), nr 8, s. 138-139.
Łaski Pełna, KRóż. 37 (1946), nr 12, s. 234-235.
Przez Chrystusa Pana, KRóż. 37 (1946), nr 9, s. 166-167.
W Chrystusie Panu, KRóż. 37 (1946), nr 10, s. 190.
Z Chrystusem Panem, KRóż. 37 (1946), nr 11, s. 213-215.
1947
Kościół cierpiący, KRóż. 38 (1947), nr 11, s. 218-219.
Królowa Różańca św., KRóż. 38 (1947), nr 10, s. 193-194.
Na Prymicje Kapłańskie, Wsp.Amb. 2 (1947) nr 3(9), s. 388-392.
Niedziela II po 3 Królach. Modlitwa, Wsp.Amb. 2 (1947) nr 1(7), s. 51-54.
Niedziela II W. Postu. Naśladowanie Chrystusa, Wsp.Amb. 2 (1947) nr 2(8),
s. 177-180.
Niedziela IV W. Postu. Wyznanie grzechów, Wsp.Amb. 2 (1947) nr 2(8), s. 152156.
Niedziela XVIII po Świątkach. Lekarz dusz ludzkich, Wsp.Amb. 2 (1947) nr 5(11),
s. 616-619.
Patron Kościoła św., KRóż. 38 (1947), nr 4, s. 80-81.
Poniedziałek Zielonych Świątek. Skarb wiary, Wsp.Amb. 2 (1947) nr 3(9), s. 330333.
Pośredniczka łask, KRóż. 38 (1947), nr 1, s. 10-11.
Śladami świętych, KRóż. 38 (1947), nr 5, s. 109-110.
Środa Popielcowa (Kazanie liturgiczne), Wsp.Amb. 2 (1947) nr 1(7), s. 41-45.
Święty na ziemi, KRóż. 38 (1947), nr 7-8, s. 148-149.
Świętych obcowanie, KRóż. 38 (1947), nr 9, s. 171-172.
Trzech Króli (Kazanie liturgiczne), Wsp.Amb. 2 (1947) nr 1(7), s. 12-16.
Unia Apostolska, KDS 36-40 (1943-1947), nr 2, s. 49-51.
W towarzystwie aniołów, KRóż. 38 (1947), nr 3, s. 50-51.
Za przykładem Matki, KRóż. 38 (1947), nr 2, s. 34-35.
Zwycięstwo Niepokalanej, KRóż. 38 (1947), nr 12 s. 242-243.
1948
Boże Macierzyństwo Marii, KRóż. 39 (1948) nr 10, s. 265-266.
Królowa męczenników, KRóż. 39 (1948) nr 9, s. 233-234.
Królowa Polski, KRóż. 39 (1948) nr 5, 134-135.
Matka Boska Szkaplerzna, KRóż. 39 (1948) nr 7, s. 185-186.
Matka Dobrej Rady, KRóż. 39 (1948) nr 4, s. 100-101.
Matka Nieustającej Pomocy, KRóż. 39 (1948) nr 6, s. 158-159.
Niepokalane Serce Marii, KRóż. 39 (1948) nr 8, s. 209-210.
Oczekiwanie Marii, KRóż. 39 (1948) nr 12, s. 323-324.
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Odpust Narodzenia Najśw. Marii Panny w Sulisławicach [w 35. Rocznicę Koronacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Bolesnej], KDS 41 (1948), nr 5, s. 222223.
Opieka Marii, KRóż. 39 (1948) nr 11, s. 299-300.
Tajemnica Lourdes, KRóż. 39 (1948) nr 2, s. 39-41.
Zaślubiny Maryi, KRóż. 39 (1948) nr 1, s. 7-8.
1949
Matka Boska Bolesna, KRóż. 40 (1949), nr 9, s. 257-259.
Matka Miłosierdzia, KRóż. 40 (1949), nr 11, s. 321-322.
Matka Najczystsza, KRóż. 40 (1949), nr 10, s. 289-290.
Matka pięknej miłości, KRóż. 40 (1949), nr 3, s. 70-71.
Matka świętej nadziei, KRóż. 40 (1949), nr 2, s. 39-40.
Na uroczystość św. Stanisława Kostki. Ofiara św. Stanisława Kostki, Wsp.Amb.
4 (1949), nr 6(24), s. 866-871.
Panna roztropna, KRóż. 40 (1949), nr 5, s. 130-131.
Patronka wytrwania, KRóż. 40 (1949), nr 12, s. 345-346.
Pobożność Maryi, KRóż. 40 (1949), nr 7, s. 195-196.
Pokora Maryi, KRóż. 40 (1949), nr 8, s. 226-227.
Św. Izydor Oracz wzorem uświęcenia pracy, Wsp.Amb. 4 (1949), nr 3(21), s. 355360.
W sprawiedliwości przed Panem i ludźmi, KRóż. 40 (1949), nr 6, s. 163-164.
Wiara Marii, KRóż. 40 (1949), nr 1, s. 9-10.
Wzór miłości bliźniego, KRóż. 40 (1949), nr 4, s. 99-100.
1950
Maryja – Patronką konających, KRóż. 41 (1950), nr 10, s. 281-282.
Maryja – pocieszycielką strapionych, KRóż. 41 (1950), nr 9, s. 249-250.
Maryja – ucieczką grzeszników, KRóż. 41 (1950), nr 8, s. 217-218.
Maryja – uzdrowienie chorych, KRóż. 41 (1950), nr 7, s. 185-186.
Maryja – wzorem matek, KRóż. 41 (1950), nr 5, s. 122-123.
Maryja – wzorem panien, KRóż. 41 (1950), nr 3, s. 59-60.
Maryja w życiu mężczyzn, KRóż. 41 (1950), nr 6, s. 156-157.
Maryja w życiu młodzieńca, KRóż. 41 (1950), nr 2, s. 33-34.
Matka dusz czyśćcowych, KRóż. 41 (1950), nr 11, s. 313-314.
Matka Najwyższego Kapłana, KRóż. 41 (1950), nr 12, s. 345-347.
Opiekunka dzieci, KRóż. 41 (1950), nr 1, s. 4-5.
1951
Błagalna modlitwa Maryi, KRóż. 42 (1951), nr 5, s. 129-130.
Cnota nadziei chrześcijańskiej (Niedziela IV po Wielkanocy), Wsp.Amb. 6 (1951),
nr 2(32), s. 202-207.
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Cnoty w życiu chrześcijańskim (Niedz. II po Trzech Królach), Wsp.Amb. 6 (1951),
nr 1(31), s. 6-12.
Dary Ducha Św. (Siedemdziesiątnica), Wsp.Amb. 6 (1951), nr 1(31), s. 12-17.
Dziękczynna modlitwa Maryi, KRóż. 42 (1951), nr 4, s. 97-98;
Grzechy przeciwko nadziei chrześcijańskiej: rozpacz i zbytnia ufność (Niedz. w okt.
Wniebowstąpienia), Wsp.Amb. 6 (1951), nr 2(32), s. 214-220.
Łaska uczynkowa (Sześćdziesiątnica), Wsp.Amb. 6 (1951), nr 1(31), s. 17-24.
Maryja – wzorem modlitwy w imię Jezusa, KRóż. 42 (1951), nr 12, s. 354-356.
Maryja – wzorem modlitwy w skupieniu, KRóż. 42 (1951), nr 11, s. 321-323.
Maryja – wzorem pokornej modlitwy, KRóż. 42 (1951), nr 5, s. 161-162.
Maryja – wzorem ufnej modlitwy, KRóż. 42 (1951), nr 7, s. 193-194.
Maryja – wzorem wspólnej modlitwy, KRóż. 42 (1951), nr 10, s. 289-291.
Maryja zadośćczyni za grzechy świata, KRóż. 42 (1951), nr 3, s. 68-70.
Maryja uwielbia Pana, KRóż. 42 (1951), nr 2, s. 33-34.
Maryja wzorem ustawicznej modlitwy, KRóż. 42 (1951), nr 9, s. 257-258.
Maryja wzorem wytrwałej modlitwy, KRóż. 42 (1951), nr 8, s. 228-229.
Modlitwa w życiu Maryi, KRóż. 42 (1951), nr 1, s. 1-3.
Nadzieja nagrody i bojaźń kary – dwa bodźce moralności chrześcijańskiej (Niedz.
V po Wielkanocy), Wsp.Amb. 6 (1951), nr 2(32), s. 208-213.
1952
Chrześcijanin wobec dóbr materialnych (Niedz. I W. Postu), Wsp.Amb. 7 (1952),
nr 1(35), s. 1-6.
Eucharystyczne życie Maryi, KRóż. 43 (1952), nr 6, s. 153-154.
Grzechy przeciw VII i X przykazaniom Bożym (Niedz. IV W. Postu), Wsp.Amb. 7
(1952), nr 1(35), s. 16-21.
Królowo Niebios, wesel się !, KRóż. 43 (1952), nr 4, s. 97-98.
Maryja w liturgii Nowego Roku, KRóż. 43 (1952), nr 1, s. 2-3.
Matka Boska Gromniczna, KRóż. 43 (1952), nr 2, s. 33-34.
Matka Boska Różańcowa, KRóż. 43 (1952), nr 10, s. 265-267.
Matka karmiąca Zbawiciela, KRóż. 43 (1952), nr 12, s. 321-323.
Narodzenie Maryi, KRóż. 43 (1952), nr 9, s. 237-238.
Nawiedzenie Maryi, KRóż. 43 (1952), nr 7, s. 185-186.
Równowaga ducha i ciała – owocem umiarkowania (Niedziela XVI po Ziel. Świętach), Wsp.Amb. 7 (1952), nr 2(36), s. 244-249.
Salve Regina, KRóż. 43 (1952), nr 11, s. 293-294.
Sposoby zdobywania dóbr materialnych (Niedz. II W. Postu], Wsp.Amb. 7 (1952),
nr 1(35), s. 6-11.
Stała Matka Bolejąca, KRóż. 43 (1952), nr 3, s. 65-66.
Uczciwość w sprawach materialnych (Niedz. III W. Postu), Wsp.Amb. 7 (1952),
nr 1(35), s. 11-16.
Witaj Gwiazdo morza, KRóż. 43 (1952), nr 5, s. 129-130.
Wniebowzięcie Maryi, KRóż. 43 (1952), nr 8, s. 209-211.
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1953
Dobroć Niepokalanej Matki, KRóż. 44 (1953), nr 2, s. 34.
Dziecię Jezus a Maryja, KRóż. 44 (1953), nr 1, s. 3-5.
Maryja – Matka Boga, KRóż. 44 (1953), nr 3, s. 65-66.
1957
Nauki na pierwsze piątki miesiąca. Grudzień. Niepokalana Dziewica w świetle
Ewangelii św., Wsp.Amb. 8 (1957), nr 4(39), s. 661-663.
Nauki na pierwsze piątki miesiąca. Listopad. Niepokalana Dziewica w świetle
ksiąg St. Test., Wsp.Amb. 8 (1957), nr 4(39), s. 659-661.
Nauki na pierwsze piątki miesiąca. Styczeń. Niepokalana Dziewica w świetle tradycji Kościoła, Wsp.Amb. 8 (1957), nr 4(39), s. 663-664.
Nauki na pierwsze soboty miesiąca. Czerwiec. Wiara Maryi, Wsp.Amb. 8 (1957),
nr 2(36), s. 289-291.
Nauki na pierwsze soboty miesiąca. Lipiec. Maryja – przykładem życia z wiary,
Wsp.Amb. 8 (1957), nr 2(36), s. 292-294.
Nauki na pierwsze soboty miesiąca. Maj. Przyrzekamy szerzyć cześć i nabożeństwo
do Maryi, Wsp.Amb. 8 (1957), nr 2(36), s. 286-289.
Nauki na pierwsze soboty miesiąca. Październik. Wierność Bogu w życiu rodzinnym, Wsp.Amb. 8 (1957), nr s. 448-450.
Nauki na pierwsze soboty miesiąca. Sierpień. Wierność Bogu w codziennej służbie,
Wsp.Amb. 8 (1957), nr s. 444-446.
Nauki na pierwsze soboty miesiąca. Wrzesień. Wierność Bogu wśród doświadczeń,
Wsp.Amb. 8 (1957), nr s. 446-448.
Nowy Błogosławiony – papież Innocenty XI, KDS 50 (1957), nr 5-6, s. 181-188.
1958
Nauki na pierwsze soboty miesiąca. Czerwiec. Maryja a życie katolickie,
Wsp.Amb. 9 (1958), nr s. 407-409.
Nauki na pierwsze soboty miesiąca. Luty. Wierność krzyżowi – środkiem uświęcenia, Wsp.Amb. 9 (1958), nr s. 90-92.
Nauki na pierwsze soboty miesiąca. Maj. Maryja strzeże życia katolickiego
w rodzinach, Wsp.Amb. 9 (1958), nr s. 405-407.
Nauki na pierwsze soboty miesiąca. Marzec. Wierność krzyżowi – środkiem
apostolstwa, Wsp.Amb. 9 (1958), nr s. 92-94.
Śp. Ks. Franciszek Góralski, KDS 51 (1958), nr 6, s. 191-192.
1959
Śp. Ks. Bronisław Ekiert, KDS 52 (1959), nr 7-8, s. 235-238.
Śp. Ks. Kazimierz Wędzikowski, KDS 52 (1959), nr 11, s. 348-349.
Z dziejów cudownego obrazu N.[Najświętszej] Maryi P.[Panny] w Sulisławicach,
KDS 52 (1959), nr 7-8, s. 222-225.
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1960
Posługiwanie Eucharystycznemu i Mistycznemu Ciału Chrystusa a świętość kapłańska, At.Kap. 52 (1960), t. 61, z. 3, s. 276-283.
W sprawie nabożeństw jubileuszowych w katedrze sandomierskiej, KDS 53 (1960),
nr 4, s. 107-109.
1961
W sprawie złotego jubileuszu kapłaństwa i srebrnego – sakry biskupiej
J. E. Ks. Biskupa Jana Kantego Lorka Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej,
[razem z W. Wójcikiem], KDS 54 (1961), nr 4, s. 98-100 .
Nota bibl. F. Jop, Przemówienia i kazania, Opole 1960, ss. 364, KDS 54 (1961),
nr 3, s. 96.
1963
„Wy jesteście Kościołem”, At.Kap. 55 (1963), t. 66, z. 1, s. 47-54.
Śp. Ks. Hieronim Cieślakowski, KDS 56 (1963), nr 5-6, s. 123-124.
Śp. Ks. Władysław Dziubek, KDS 56 (1963), nr 12, s. 274-276.
Śp. Ks. Stanisław Szczepaniak, KDS 56 (1963), nr 1, s. 30-31.
Śp. Ks. Jan Jagiełło, KDS 56 (1963), nr 2-3, s. 63-64.
1964
Śp. Ks. Franciszek Zbroja, KDS 57 (1964), nr 1, s. 20-21.
1965
Śp. Ks. Marian Stankowski, KDS 58 (1965), nr 7-8, s. 190-191.
Śp. Ks. Jan Klimkiewicz, KDS 58 (1965), nr 12, s. 282-285.
W sprawie uroczystości 26 sierpnia 1965 roku w parafiach i na Jasnej Górze, KDS
58 (1965), nr 9, s. 197-198.
1966
Odezwa z okazji 30-lecia sakry biskupiej i rządów w Diecezji Sandomierskiej
J. E. Ks. Biskupa Jana Kantego Lorka, [razem z W. Wójcikiem], KDS 59
(1966), nr 7, s. 149-152.
Rozwój prawem życia kapłana, At.Kap. 58 (1966), t. 69, z. 4, s. 223-229.
Śp. Ks. Wacław Nowakowski, KDS 59 (1966), nr 12, s. 282-283.
Śp. Ks. Stefan Świetlicki, KDS 59 (1966), nr 9, s. 213-216.
W sprawie 30-lecia sakry biskupiej J. E. Ks. Biskupa Jana Kantego Lorka, Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej, KDS 59 (1966), nr 7, s. 149.
1967
Mowa żałobna J. E. Ks. Biskupa P. Gołębiowskiego [na pogrzebie bpa J. Lorka],
KDS 60 (1967), nr 2-3, s. 38-42.
Odezwa w sprawie Tygodnia Misyjnego, KDS 60 (1967), nr 12, s. 265-267.
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Odezwa z racji Tygodnia Miłosierdzia, KDS 60 (1967), nr 10-11, s. 253-254.
Porządek konferencji dekanalnych [w II półroczu 1967 r.], KDS 60 (1967), nr 5-6,
s. 131-132; [w I półroczu 1968 r.], nr 12, s. 268-269.
Rozkład wizytacji pasterskich w 1967 r., KDS 60 (1967), nr 4, s. 87-88; nr 5-6,
s. 132-133.
Szczególna rola ojca duchownego w formacji wewnętrznej alumna, At.Kap. 59
(1967), t. 70, z. 1-2, s. 99-110.
Śp. Ks. Franciszek Chlebny, KDS 60 (1967), nr 8-9, s. 212-213.
Śp. Ks. Stanisław Wrona, KDS 60 (1967), nr 1, s. 23-24.
Śp. Ks. Antoni Szczepański, KDS 60 (1967), nr 8-9, s. 213-214.
Śp. Ks. Marian Gul, KDS 60 (1967), nr 8-9, s. 214-215.
Tematy do opracowania pisemnego na egzaminy wikariuszowskie w 1967 r., KDS
60 (1967), nr 7, s. 164-165.
W sprawie duplikatów ksiąg parafialnych, KDS 60 (1967), nr 12, s. 269.
W sprawie dzwonienia podczas Mszy świętej, KDS 60 (1967), nr 8-9, s. 197-198.
W sprawie ofiar na Katolicki Uniwersytet Lubelski, KDS 60 (1967), nr 12, s. 269.
W sprawie przedłużenia jurysdykcji do słuchania Spowiedzi św., KDS 60 (1967),
nr 12, s. 269.
W sprawie rocznicy wyboru i koronacji Ojca św. Pawła VI, KDS 60 (1967), nr 4,
s. 86-87.
W sprawie Tygodnia powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan, KDS 60 (1967),
nr 12, s. 267-268.
Wezwanie duchowieństwa na rekolekcje do Sandomierza, KDS 60 (1967), nr 4,
s. 88-92.
Wezwanie na egzaminy trzechletnie i konkursowy w 1967 r., KDS 60 (1967), nr 5-6,
s. 133-134.
Zarządzenie w sprawie Tygodnia Modlitw o powołania kapłańskie i zakonne, KDS
60 (1967), nr 4, s. 85-86.
1968
Komunikat w sprawie modłów w intencji Ojca św. Pawła VI, KDS 61 (1968), nr 8,
s. 176-177.
Komunikat w sprawie nabożeństw w niedzielę 18 sierpnia br., KDS 61 (1968), nr
9-10, s. 205.
Odezwa na m.[miesiąc] marzec 1968 r. Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny,
KDS 61 (1968), nr 1-2, s. 22-23.
Odezwa na rozpoczęcie jubileuszu 150-lecia Diecezji Sandomierskiej, KDS 61
(1968), nr 8, s. 170-172.
Odezwa przed koronacją Cudownego Obrazu N. [Najświętszej] Maryi Panny
w Studziannie, KDS 61 (1968), nr 8, s. 172-175.
Odezwa w sprawie nominacji Administratora Apostolskiego Diecezji Sandomierskiej, KDS 61 (1968), nr 4-5, s. 78-80.
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Odezwa z okazji 150-lecia Diecezji Sandomierskiej i Dni Maryjnych w 1968 r.,
KDS 61 (1968), nr 1-2, s. 17-22.
Porządek konferencji dekanalnych [w II półroczu 1968 r.], KDS 61 (1968), nr 8,
s. 176; [w I półroczu 1969 r.], nr 11, s. 250-251.
Przypomnienie w sprawie tacy na KUL w uroczystość św. Szczepana w 1968 r.,
KDS 61 (1968), nr 12, s. 273.
Rozkład wizytacji pasterskich w 1968 r., KDS 61 (1968), nr 4-5, s. 80-82; nr 6-7,
s. 134-135.
Tematy do opracowania pisemnego na egzaminy wikariuszowskie w 1968 r., KDS
61 (1968), nr 4-5, s. 85-86.
W sprawie duplikatów ksiąg parafialnych, KDS 61 (1968), nr 11, s. 251.
W sprawie modłów do św. Józefa w miesiącu marcu 1968 r., KDS 61 (1968), nr
1-2, s. 23.
W sprawie odpustu zupełnego z okazji uroczystości jubileuszowych diecezji, KDS
61 (1968), nr 6-7, s. 133-134.
W sprawie przedłużenia jurysdykcji do słuchania Spowiedzi św., KDS 61 (1968),
nr 11, s. 251.
W sprawie Tygodnia powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan, KDS 61 (1968),
nr 12, s. 272-273.
Wezwanie duchowieństwa na rekolekcje do Sandomierza w roku 1968, KDS 61
(1968), nr 4-5, s. 82-85.
Wezwanie na egzaminy trzechletnie i konkursowy w 1968 r., KDS 61 (1968), nr 4-5,
s. 86-87.
Wizytacje pasterskie w 1968 r., KDS 61 (1968), nr 1-2, s. 23-24.
1969
Nabożeństwo dziękczynne za plony, KDS 62 (1969), nr 8-9, s. 194.
Odezwa do Braci Kapłanów w sprawie budzenia powołań, KDS 62 (1969), nr 4,
s. 78-79.
Odezwa na rozpoczęcie Tygodnia Misyjnego w 1969 r., KDS 62 (1969), nr 11-12,
s. 275.
Porządek konferencji dekanalnych, KDS 62 (1969), nr 4, s. 81; nr 11-12, s. 276.
Rekolekcje kapłańskie dla duchowieństwa diecezjalnego w Sandomierzu w 1969 r.,
KDS 62 (1969), nr 4, s. 81-85.
Rozkład wizytacji pasterskich w 1969 r., KDS 62 (1969), nr 4, s. 80-81; nr 5,
s. 108-109.
Śp. Ks. Adolf Laurman, KDS 62 (1969), nr 6-7, s. 164.
Śp. Ks. Bronisław Godzisz, KDS 62 (1969), nr 5, s. 120.
Śp. Ks. Jan Chałupczak, KDS 62 (1969), nr 6-7, s. 165.
Śp. Ks. Józef Paluch, KDS 62 (1969), nr 6-7, s. 164-165.
Śp. Ks. Franciszek Runo, KDS 62 (1969), nr 8-9, s. 215.
Śp. Ks. Roman Żywczyk, KDS 62 (1969), nr 6-7, s. 166.
Śp. Ks. Wincenty Martusiewicz, KDS 62 (1969), nr 10, s. 240.
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W sprawie duplikatów ksiąg parafialnych, KDS 62 (1969), nr 11-12, s. 277.
W sprawie modłów do św. Józefa w miesiącu marcu 1969 r., KDS 62 (1969), nr
1-2, s. 35.
W sprawie procesji odprawianych poza obrębem kościoła i przykościelnego cmentarza, KDS 62 (1969), nr 10, s. 228.
W sprawie przedłużenia jurysdykcji do słuchania spowiedzi, KDS 62 (1969), nr
11-12, s. 276.
W sprawie rocznicy wyboru i koronacji Ojca św., KDS 62 (1969), nr 5, s. 107-108.
W sprawie zakończenia roku 1969 i rozpoczęcia Nowego Roku, KDS 62 (1969),
nr 11-12, s. 277.
Wezwanie na egzaminy, KDS 62 (1969), nr 5, s. 109-110.
Wizytacje pasterskie w 1969 r., KDS 62 (1969), nr 1-2, s. 35.
1970
Komunikat w sprawie dnia modlitwy dziewcząt diecezji sandomierskiej w Studziannie, KDS 63 (1970), nr 9, s. 194-195.
List pasterski biskupa Administratora Apostolskiego z racji 150-lecia Wyższego
Seminarium Duchownego w Sandomierzu, KDS 63 (1970), nr 5-6, s. 97-102.
List pasterski księdza biskupa Administratora Apostolskiego diecezji sandomierskiej na Wielki Post 1970 r., KDS 63 (1970), nr 1, s. 4-8.
Nabożeństwo dziękczynne za plony, KDS 63 (1970), nr 7-8, s. 150.
Odezwa na miesiąc marzec 1970 r., KDS 63 (1970), nr 2-3, s. 64-65.
Odezwa na rozpoczęcie Tygodnia Biblijnego [1970], KDS 63 (1970), nr 10-11,
s. 227-228.
Odezwa przed rozpoczęciem Tygodnia Biblijnego [1969], KDS 63 (1970), nr 1,
s. 1-2.
Odezwa przed Tygodniem Misyjnym w 1970 r., KDS 63 (1970), nr 9, s. 197-198.
Odezwa przed Tygodniem modłów o powołania kapłańskie i zakonne w 1970 r.,
KDS 63 (1970), nr 4, s. 79-80.
Odezwa z racji Tygodnia Miłosierdzia w 1970 r., KDS 63 (1970), nr 9, s. 196-197.
Odezwa z racji złotego jubileuszu kapłaństwa i srebrnego biskupstwa
J. E. Najdostojniejszego Księdza Biskupa Dra Franciszka Jopa Ordynariusza
w Opolu Śląskim, KDS 63 (1970), nr 7-8, s. 147-148.
Porządek konferencji dekanalnych, KDS 63 (1970), nr 4, s. 81; nr 12, s. 265.
Program duszpasterski na rok 1969/70, KDS 63 (1970), nr 1, s. 9-14.
Rozkład wizytacji pasterskich w 1970 r., KDS 63 (1970), nr 5-6, s. 102-103; nr 7-8,
s. 149.
Śp. Ks. Jan Gąsawski, KDS 63 (1970), nr 12, s. 283-284.
Śp. Ks. Adam Wąs, KDS 63 (1970), nr 9, s. 214-215.
Śp. Ks. Antoni Ormiański, KDS 63 (1970), nr 4, s. 94.
Śp. Ks. Piotr Dembowski, KDS 63 (1970), nr 5-6, s. 144.
Śp. Ks. Stanisław Warchoł, KDS 63 (1970), nr 4, s. 93-94.
Śp. Ks. Tadeusz Szubstarski, KDS 63 (1970), nr 12, s. 284-285.
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Tematy do opracowania pisemnego na egzaminy wikariuszowskie w 1970 r., KDS
63 (1970), nr 4, s. 86-87.
W sprawie dnia modlitw w intencji diecezjalnego Seminarium Duchownego, KDS
63 (1970), nr 7-8, s. 148-149.
W sprawie duplikatów ksiąg parafialnych, KDS 63 (1970), nr 12, s. 266.
W sprawie koncelebry, KDS 63 (1970), nr 4, s. 80-81.
W sprawie przedłużenia jurysdykcji do słuchania spowiedzi św., KDS 63 (1970),
nr 12, s. 266.
W sprawie Tygodnia powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan, KDS 63 (1970),
nr 1, s. 3-4.
W sprawie zakończenia roku 1970 i rozpoczęcia Nowego Roku, KDS 63 (1970),
nr 12, s. 266.
Wezwanie do modlitwy w intencji Ojca św. Pawła VI, KDS 63 (1970), nr 10-11,
s. 226-227.
Wezwanie duchowieństwa na rekolekcje w 1970 r., KDS 63 (1970), nr 4, s. 82-85.
Wezwanie na egzaminy w roku 1970, KDS 63 (1970), nr 4, s. 85-86.
Wizytacje pasterskie w 1970 r., KDS 63 (1970), nr 2-3, s. 65-66.
1971
Dekret [w sprawie wyborów do Rady Kapłańskiej Diecezji Sandomierskiej], KDS
64 (1971), nr 10-11, s. 236.
Dekret [w sprawie zatwierdzenia członków Rady Kapłańskiej Diecezji Sandomierskiej], KDS 64 (1971), nr 10-11, s. 238.
Nabożeństwo dziękczynne za plony, KDS 64 (1971), nr 8, s. 186.
Odezwa do Czcigodnych Braci Kapłanów Diecezji Sandomierskiej w sprawie
utworzenia Rady Kapłańskiej, KDS 64 (1971), nr 10-11, s. 223-227.
Odezwa na miesiąc marzec 1971 r. Św. Józef – Opiekunem „Wspólnoty w Chrystusie”, KDS 64 (1971), nr 1, s. 9-10.
Odezwa na rozpoczęcie Tygodnia Biblijnego w 1971 r., KDS 64 (1971), nr 10-11,
s. 244.
Odezwa przed stanowym nabożeństwem młodzieży w Studziannie, KDS 64 (1971),
nr 10-11, s. 240-241.
Odezwa przed Tygodniem Miłosierdzia w 1971 r., KDS 64 (1971), nr 10-11, s. 243.
Odezwa przed Tygodniem Misyjnym, KDS 64 (1971), nr 9, s. 195-196.
Odezwa z racji Diecezjalnego Dnia modlitw Czcicieli św. Franciszka z Asyżu, KDS
64 (1971), nr 10-11, s. 241-242.
Porządek konferencji dekanalnych [w II półroczu 1971 r.], KDS 64 (1971), nr 4-7,
s. 158-159; [ w I półroczu 1972 r.] nr 12, s. 275.
Program Duszpasterski, KDS 64 (1971), nr 10-11, s. 251-254.
Regulamin wyborów do Rady Kapłańskiej, KDS 64 (1971), nr 10-11, s. 236-237.
Rozkład wizytacji pasterskich w 1971 r., KDS 64 (1971), nr 4-7, s. 156-157.
Słowo wstępne, w: Antologia modlitwy patrystycznej. Modlitwy i rozmyślania łacińskich Ojców Kościoła, tłumaczenie, komentarz, indeksy: H. Wójtowicz,
Sandomierz 1971, s. 5-6, Wyd. Diecezjalne w Sandomierzu.

BIBLIOGRAFIA PIŚMIENNICTWA PROFESORÓW SEMINARIUM

233

Śp. Ks. Antoni Adamski, KDS 64 (1971), nr 1, s. 23-24.
Śp. Ks. Bernard Gabryszewski, KDS 64 (1971), nr 10-11, s. 260.
Śp. Ks. Franciszek Socha, KDS 64 (1971), nr 10-11, s. 257.
Śp. Ks. Jan Gajewski, KDS 64 (1971), nr 10-11, s. 261-262.
Śp. Ks. Roman Mazurkiewicz, KDS 64 (1971), nr 8, s. 190-191.
Śp. Ks. Tadeusz Michalski, KDS 64 (1971), nr 12, s. 281-282.
Śp. Ks. Zacheusz Smolarczyk, KDS 64 (1971), nr 10-11, s. 258.
Śp. Ks. Bolesław Wroniszewski, KDS 64 (1971), nr 1, s. 23.
Śp. Ks. Stefan Kolasa, KDS 64 (1971), nr 8, s. 189-190.
Śp. Ks. Stanisław Ciźla, KDS 64 (1971), nr 10-11, s. 261.
Śp. Ks. Stanisław Zbroja, KDS 64 (1971), nr 12, s. 282-283.
Śp. Ks. Symforian Paszkiewicz, KDS 64 (1971), nr 10-11, s. 256.
Śp. Ks. Władysław Gac, KDS 64 (1971), nr 10-11, s. 259-260.
Śp. Ks. Józef Kaczmarzyk, KDS 64 (1971), nr 12, s. 285.
Tymczasowy statut Rady Kapłańskiej, KDS 64 (1971), nr 10-11, s. 238-240.
W sprawie duplikatów ksiąg parafialnych, KDS 64 (1971), nr 12, s. 276.
W sprawie przedłużenia jurysdykcji do słuchania spowiedzi św., KDS 64 (1971),
nr 12, s. 275.
W sprawie zakończenia roku 1971 i rozpoczęcia Nowego Roku, KDS 64 (1971),
nr 12, s. 276.
Wezwanie do modlitwy o zjednoczenie chrześcijan, KDS 64 (1971), nr 12, s. 274.
Wezwanie do modłów w intencji Księdza Kardynała Prymasa Polski, KDS 64
(1971), nr 9, s. 193-195.
Wezwanie duchowieństwa na rekolekcje w 1971 r., KDS 64 (1971), nr 2-3, s. 25-28.
Wezwanie na egzaminy w roku 1971, KDS 64 (1971), nr 4-7, s. 158-159.
Wizytacje pasterskie w 1971 r., KDS 64 (1971), nr 1, s. 10-11.
1972
Duszpasterski Rok Pański 1972/1973, pod hasłem: „Parafia – wspólnota miłości –
urzeczywistnia hasło społecznej krucjaty miłości: pospieszę z pomocą zagrożonemu bratu”, KDS 65 (1972), nr 10, s. 226-234.
Komunikat z racji 150-lecia przyjścia na świat Sługi Bożej Wandy Malczewskiej,
KDS 65 (1972), nr 6-7, s. 139-140.
List pasterski ks. biskupa Administratora Apostolskiego diecezji sandomierskiej na
Wielki Post 1972 r., KDS 65 (1972), nr 3-4, s. 72-75.
Nabożeństwo dziękczynne za plony, KDS 65 (1972), nr 8-9, s. 209.
Odezwa do duchowieństwa diecezji sandomierskiej przed Nawiedzeniem Najświętszej Maryi Panny, KDS 65 (1972), nr 3-4, s. 76-78.
Odezwa na miesiąc marzec 1972 r., KDS 65 (1972), nr 1-2, s. 22-23.
Odezwa na rozpoczęcie Tygodnia Biblijnego w 1972 r., KDS 65 (1972), nr 10,
s. 224.
Odezwa przed dniem modlitwy młodzieży w Studziannie w 1972 r., KDS 65 (1972),
nr 8-9, s. 208-209.
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Odezwa przed Tygodniem Trzeźwości w 1972 r., KDS 65 (1972), nr 11-12,
s. 258-259.
Odezwa z racji Tygodnia Misyjnego w 1972 r., KDS 65 (1972), nr 10, s. 222-223.
Porządek konferencji dekanalnych, KDS 65 (1972), nr 5, s. 99; nr 10, s. 225.
Przed Tygodniem Modłów o zjednoczenie chrześcijaństwa w 1973 r., KDS 65
(1972), nr 11-12, s. 259-260.
Przypomnienie w sprawie przedłużenia jurysdykcji, KDS 65 (1972), nr 10, s. 225.
Rozkład wizytacji pasterskich w 1972 r., KDS 65 (1972), nr 5, s. 98-99.
Szczegóły o prowadzeniu ksiąg parafialnych, KDS 65 (1972), nr 11-12, s. 260-261.
Śp. ks. Stefan Mroczek, KDS 65 (1972), nr 1-2, s. 46-47.
Śp. Ks. Franciszek Sendys, KDS 65 (1972), nr 5, s. 118.
Śp. Ks. Roman Kapczyński, KDS 65 (1972), nr 5, s. 118-119.
W sprawie duplikatów ksiąg parafialnych, KDS 65 (1972), nr 10, s. 225-226.
W sprawie zakończenia roku 1972 i rozpoczęcia Nowego Roku, KDS 65 (1972),
nr 10, s. 226.
Wezwanie duchowieństwa na rekolekcje w 1972 r., KDS 65 (1972), nr 1-2, s. 24-27.
Wizytacje pasterskie w 1972 r., KDS 65 (1972), nr 1-2, s. 23.
Amalryk z Bène, Almaricus, Almaryk z Chartres, Amaury, w: EKat., t. 1, k. 400401.
Autobiografia duchowa, w: EKat., t. 1, k. 1155-1157.
1973
List pasterski… na Wielki Post w 1973 r., KDS 66 (1973), nr 2-3, s. 48-53.
Odezwa na miesiąc marzec 1973 r. Św. Józef – podporą rodzin, KDS 66 (1973),
nr 1, s. 1-2.
Odezwa na rozpoczęcie V Tygodnia Biblijnego, KDS 66 (1973), nr 10-11, s. 234235.
Odezwa przed dniem modlitwy w intencji diecezjalnego Seminarium Duchownego,
KDS 66 (1973), nr 12, s. 265-266.
Odezwa przed rozpoczęciem Tygodnia Trzeźwości w adwencie 1973 r., KDS 66
(1973), nr 12, s. 267-268.
Odezwa przed Tygodniem Miłosierdzia w 1973 r., KDS 66 (1973), nr 9, s. 186-187.
Odezwa z racji 750-lecia śmierci bł. Wincentego Kadłubka, KDS 66 (1973), nr 9,
s. 188-190.
Odezwa z racji Tygodnia Misyjnego, KDS 66 (1973), nr 9, s. 191-192.
Porządek konferencji dekanalnych, KDS 66 (1973), nr 5-8, s. 179-180; nr 10-11,
s. 235-236.
Program duszpasterski na rok 1973/74, KDS 66 (1973), nr 10-11, s. 236-243.
Przypomnienie w sprawie przedłużenia jurysdykcji, KDS 66 (1973), nr 12, s. 269.
Rozkład wizytacji pasterskich w 1973 r., KDS 66 (1973), nr 5-8, s. 179.
Śp. Ks. Władysław Krawczyk, KDS 66 (1973), nr 12, s. 282-284.
Śp. Ks. Edward Górski, KDS 66 (1973), nr 9, s. 215-216.
Śp. Ks. Jan Wiącek, KDS 66 (1973), nr 10-11, s. 259-261.
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W sprawie duplikatów ksiąg parafialnych, KDS 66 (1973), nr 10-11, s. 236.
W sprawie jubileuszu 750-lecia śmierci bł. Wincentego Kadłubka, KDS 66 (1973),
nr 9, s. 190-191.
W sprawie miesięcznego nabożeństwa misyjnego i stałej pomocy misjom, KDS 66
(1973), nr 10-11, s. 233-234.
W sprawie rejestracji pojazdów mechanicznych, KDS 66 (1973), nr 1, s. 3.
W sprawie terminu objęcia parafii, KDS 66 (1973), nr 9, s. 192.
W sprawie tygodniowego planowania prac duszpasterskich, KDS 66 (1973), nr 12,
s. 268-269.
W sprawie zakończenia roku 1973 i rozpoczęcia Nowego Roku, KDS 66 (1973),
nr 12, s. 269-270.
Wezwanie duchowieństwa na rekolekcje w 1973 r., KDS 66 (1973), nr 1, s. 3-7.
Wezwanie na egzaminy w roku 1973, KDS 66 (1973), nr 4, s. 83-85.
Wizytacje pasterskie w 1973 roku, KDS 66 (1973), nr 1, s. 2-3.
1974
Erekcja parafii p.w. św. Rodziny w Radomiu, KDS 67 (1974), nr 3-4, s. 71.
List pasterski… na Wielki Post Roku Świętego 1974, KDS 67 (1974), nr 3-4
s. 63-67.
List pasterski… przed koronacją łaskami słynącego Obrazu Najświętszej Maryi
Panny Różańcowej w Wysokim Kole, KDS 67 (1974), nr 5-6, s. 113-117.
Odezwa na miesiąc marzec 1974 r. Pomoc św. Józefa w Roku Jubileuszowym, KDS
67 (1974), nr 1-2, s. 17-19.
Odezwa na rozpoczęcie VI Tygodnia Biblijnego, KDS 67 (1974), nr 11-12, s. 255256.
Odezwa po odbyciu pielgrzymki do Progów Apostolskich, KDS 67 (1974), nr 1-2,
s. 14-17.
Odezwa przed dniem modlitwy w intencji diecezjalnego Seminarium Duchownego,
KDS 67 (1974), nr 11-12, s. 256-257.
Odezwa przed koronacją słynącego łaskami Obrazu Matki Bożej Różańcowej
w Wysokim Kole, KDS 67 (1974), nr 7-8, s. 163-164.
Odezwa przed Tygodniem Miłosierdzia w 1974 r., KDS 67 (1974), nr 9-10, s. 201202.
Odezwa przed Tygodniem Misyjnym w 1974 r., KDS 67 (1974), nr 9-10, s. 202-203.
Odezwa przed Tygodniem Trzeźwości w adwencie 1974 r., KDS 67 (1974), nr
11-12, s. 257-258.
Odezwa przed uroczystościami Zesłania Ducha Św. i Matki Kościoła, KDS 67
(1974), nr 5-6, s. 117-118.
Odezwa z racji trzechsetnej rocznicy przybycia Księży Filipinów do Studzianny,
KDS 67 (1974), nr 3-4, s. 68-70.
Porządek konferencji dekanalnych, KDS 67 (1974), nr 3-4, s. 73; nr 11-12, s. 259.
Program duszpasterski na rok 1974/1975, KDS 67 (1974), nr 9-10, s. 204-213.
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Rozkład wizytacji pasterskich w 1974 r., KDS 67 (1974), nr 3-4, s. 71-73l; nr 5-6,
s. 118-119.
[Rozporządzenie w sprawie odczytania listu Ojca św. Pawła VI w sprawie jubileuszu], KDS 67 (1974), nr 1-2, s. 9,
[Rozporządzenie w sprawie odczytania Papieskiego Orędzia Wielkopostnego],
KDS 67 (1974), nr 3-4, s. 62.
Śp. Ks. Piotr Figurski, KDS 67 (1974), nr 3-4, s. 95-96.
Śp. Ks. Antoni Sperzyński, KDS 67 (1974), nr 12, s. 285.
Śp. Ks. Władysław Zdąbłasz, KDS 67 (1974), nr 3-4, s. 93-94.
Tematy do opracowania pisemnego na egzaminy wikariuszowskie w 1974 r., KDS
67 (1974), nr 3-4, s. 75.
W sprawie obchodu trzechsetnej rocznicy przybycia księży Filipinów do Studzianny, KDS 67 (1974), nr 3-4, s. 70.
W sprawie wzmożonej ochrony zabytków, KDS 67 (1974), nr 5-6, s. 119-120.
Wezwanie do modlitwy w intencji księdza Kardynała Prymasa Polski, KDS 67
(1974), nr 7-8, s. 164-165.
Wezwanie duchowieństwa na rekolekcje w 1974 r., KDS 67 (1974), nr 1-2, s. 20-23.
Wezwanie na egzaminy wikariuszowskie w 1974 r., KDS 67 (1974), nr 3-4,
s. 73-74.
Wizytacje pasterskie w 1974 r., KDS 67 (1974), nr 1-2, s. 19.
1975
Odezwa na miesiąc marzec 1975 r. Św. Józef – wzorem modlitwy, KDS 68 (1975),
nr 1-2, s. 18-19.
Odezwa na rozpoczęcie VII Tygodnia Biblijnego w 1975 r., KDS 68 (1975), nr 11,
s. 241-242.
Odezwa przed dniem modlitwy w intencji diecezjalnego Seminarium Duchownego,
KDS 68 (1975), nr 11, s. 242-243.
Odezwa przed Tygodniem Miłosierdzia w 1975 r., KDS 68 (1975), nr 9-10, s. 209210.
Odezwa przed Tygodniem Trzeźwości w 1975 r., KDS 68 (1975), nr 12, s. 266-267.
Porządek konferencji dekanalnych, KDS 68 (1975), nr 4-5, s. 96-97; nr 11, s. 243244.
Program duszpasterski na rok 1975/76. „Człowiek w odwiecznych planach
Bożych” (chrześcijańska wizja człowieka), KDS 68 (1975), nr 9-10, s. 212-221.
Rozkład wizytacji pasterskich w 1975 r., KDS 68 (1975), nr 4-5, s. 96; nr 6-8,
s. 171;
Śp. Ks. Antoni Lipiec, KDS 68 (1975), nr 12, s. 286.
Śp. Ks. Antoni Morawiecki, KDS 68 (1975), nr 12, s. 283-284.
Śp. Ks. Bogdan Kowalski, KDS 68 (1975), nr 12, s. 284-285.
Śp. Ks. Stanisław Tuszyński, KDS 68 (1975), nr 4-5, s. 111-112.
Śp. Ks. Michał Słabek, KDS 68 (1975), nr 12, s. 285.
W sprawie akt parafialnych, KDS 68 (1975), nr 11, s. 244.
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Wezwanie na egzaminy trzechletni i konkursowy, KDS 68 (1975), nr 3, s. 59-60.
Wizytacje pasterskie na 1975 r., KDS 68 (1975), nr 1-2, s. 19-20.
1976
List pasterski na Wielki Post 1976 r., KDS 69 (1976), nr 2-3, s. 32-36.
List pasterski przed rozpoczęciem rekolekcji trzeźwościowych Orędzia Najświętszej
Maryi Panny Fatimskiej, KDS 69 (1976), nr 4-5, s. 84-88.
Odezwa na miesiąc marzec. Św. Józef wzorem ducha ofiary, KDS 69 (1976), nr 1,
s. 1-2.
Odezwa na rozpoczęcie VIII Tygodnia Biblijnego w 1976 r., KDS 69 (1976), nr
9-10, s. 206-207.
Odezwa na rozpoczęcie Tygodnia Trzeźwości w 1976 r., KDS 69 (1976), nr 11-12,
s. 246-247.
Odezwa pasterska z racji Tygodnia Miłosierdzia w 1976 r., KDS 69 (1976), nr 7-8,
s. 157-158.
Odezwa przed dniem modlitwy młodzieży w Studziannie, KDS 69 (1976), nr 7-8,
s. 156-157.
Odezwa przed dniem modlitwy w intencji diecezjalnego Seminarium Duchownego
w 1976 r., KDS 69 (1976), nr 11-12, s. 243-244.
Odezwa przed koronacją łaskami słynącego Obrazu Matki Bożej Pocieszenia
w Błotnicy, KDS 69 (1976), nr 11-12, s. 244-245.
Odezwa z racji mianowania ks. rektora kan. mgra Stanisława Sygneta biskupem
pomocniczym w Sandomierzu, KDS 69 (1976), nr 9-10, s. 203-204.
Odezwa z racji Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Filadelfii, KDS
69 (1976), nr 6, s. 130-131.
Odezwa z racji obchodu ku czci Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, KDS 69 (1976),
nr 4-5, s. 83-84.
Odezwa z racji obchodu w Radomiu 750-lecia śmierci św. Franciszka Serafickiego,
KDS 69 (1976), nr 6, s. 129-130.
Odezwa z racji Tygodnia Misyjnego w 1976 r., KDS 69 (1976), nr 9-10, s. 202-203.
Odezwa z racji zgonu śp. ks. biskupa Franciszka Jopa Ordynariusza diecezji opolskiej, KDS 69 (1976), nr 9-10, s. 204-206.
Porządek konferencji dekanalnych, KDS 69 (1976), nr 7-8, s. 158-159; nr 11-12,
s. 247.
Program duszpasterski na rok 1976/77. Człowiek w świecie współczesnym, KDS 69
(1976), nr 9-10, s. 216-232.
Regulamin dla katechetów w diecezji sandomierskiej, KDS 69 (1976), nr 4-5,
s. 105-109.
Regulamin i program egzaminów trzechletnich oraz konkursowych, KDS 69
(1976), nr 4-5, s. 90-91.
Rozkład wizytacji pasterskich w 1976 r., KDS 69 (1976), nr 4-5, s. 89-90; nr 6,
s. 132-133.
Śp. Ks. Piotr Chołoński, KDS 69 (1976), nr 2-3, s. 67-68.

238

DANUTA KRZEŚNIAK-FIRLEJ

Śp. Ks. Stanisław Dudziński, KDS 69 (1976), nr 2-3, s. 68-69.
Śp. Ks. Jerzy Lizińczyk, KDS 69 (1976), nr 2-3, s. 63.
W sprawie „Porządku nabożeństw liturgicznych i paraliturgicznych”, KDS 69
(1976), nr 2-3, s. 37.
W sprawie zabezpieczenia kościołów przed włamaniami i profanacją, KDS 69
(1976), nr 4-5, s. 88-89.
Wezwanie na rekolekcje dla duchowieństwa w 1976 r., które odbędą się w gmachu
Seminarium Duchownego w Sandomierzu, KDS 69 (1976), nr 2-3, s. 37-40.
Wizytacje pasterskie w 1976 r., KDS 69 (1976), nr 1, s. 2-3.
Wskazania praktyczne dotyczące przygotowania do małżeństwa i życia w rodzinie,
KDS 69 (1976), nr 9-10, s. 207-208.
Wymiana depesz ze Stolicą Apostolską, KDS 69 (1976), nr 7-8, s. 155.
1977
Dekret w sprawie erekcji parafii Gozdawa, KDS 70 (1977), nr 7-8, s. 155-156.
Dekret w sprawie erekcji parafii Kierz, KDS 70 (1977), nr 11-12, s. 247.
Dekret w sprawie erekcji parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu, KDS 70
(1977), nr 7-8, s. 154-155.
Dekret w sprawie erekcji parafii Rzuców, KDS 70 (1977), nr 7-8, s. 155.
Dekret w sprawie erekcji parafii Zajezierze, KDS 70 (1977), nr 7-8, s. 156.
Wezwanie do udziału w uroczystości koronacji słynącego łaskami obrazu Matki
Bożej Pocieszenia w Błotnicy, KDS 70 (1977), nr 7-8, s. 158-159.
Komunikat w sprawie modlitw o zdrowie J. Em. ks. Kardynała Prymasa Polski,
KDS 70 (1977), nr 9-10, s. 202.
List pasterski Biskupa Administratora Apostolskiego na dzień koronacji słynącego
łaskami Obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Błotnicy, KDS 70 (1977), nr 9-10,
s. 195-198.
List pasterski Ks. Biskupa Administratora Apostolskiego Diecezji Sandomierskiej
przed koronacją słynącego łaskami Obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Błotnicy, KDS 70 (1977), nr 1, s. 3-7.
Odezwa na miesiąc marzec w 1977 r. Św. Józef mężem zaufania Bożego, KDS 70
(1977), nr 2-3, s. 30-31.
Odezwa na rozpoczęcie IX Tygodnia Biblijnego w 1977 r., KDS 70 (1977), nr 1112, s. 249-250.
Odezwa przed Tygodniem Trzeźwości w 1977 roku, KDS 70 (1977), nr 11-12,
s. 251-252.
Odezwa w sprawie budowy kościołów i kaplic, KDS 70 (1977), nr 11-12, s. 252253.
Odezwa w sprawie przygotowania młodzieży do małżeństwa i życia rodzinnego,
KDS 70 (1977), nr 9-10, s. 199-200.
Odezwa z racji 25-lecia święceń kapłańskich J. E. Ks. Biskupa Stanisława Sygneta,
KDS 70 (1977), nr 7-8, s. 156-157.
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Odezwa z racji dnia modlitwy w intencji diecezjalnego Seminarium Duchownego,
KDS 70 (1977), nr 11-12, s. 248-249.
Odezwa z racji Tygodnia Misyjnego w 1977 r., KDS 70 (1977), nr 9-10, s. 202-203.
Odezwa z racji wręczenia krzyży i Ewangelii św. w kościele parafialnym w Smogorzowie Siostrom Służkom udającym się na misje do Afryki, KDS 70 (1977),
nr 9-10, s. 211-213.
Porządek konferencji dekanalnych, KDS 70 (1977), nr 9-10, s. 204.
Rozkład wizytacji w 1977 r., KDS 70 (1977), nr 2-3, s. 32-33; nr 7-8, s. 160-161.
Śp. Ks. Jan Adamski, KDS 70 (1977), nr 9-10, s. 238-239.
Śp. Ks. Jan Koziński, KDS 70 (1977), nr 2-3, s. 69-70.
Śp. Ks. Stanisław Wolski, KDS 70 (1977), nr 2-3, s. 70-71.
Śp. Ks. Wacław Kaszewski, KDS 70 (1977), nr 9-10, s. 239-240.
W sprawie akt parafialnych, KDS 70 (1977), nr 2-3, s. 33-35.
Wezwanie do modłów w intencji Ojca św. Pawła VI, KDS 70 (1977), nr 9-10,
s. 201.
Wezwanie duchowieństwa na rekolekcje do Sandomierza w 1977 r., KDS 70
(1977), nr 2-3, s. 35-40.
Wezwanie na egzaminy trzechletnie i konkursowy w 1977 r., KDS 70 (1977), nr 2-3,
s. 41-42.
Wizytacje pasterskie w 1977 r., KDS 70 (1977), nr 2-3, s. 32.
Zarys programu duszpasterskiego na rok 1977/78 „Człowiek we wspólnocie
Kościoła”, KDS 70 (1977), nr 11-12, s. 254-258.
1978
List pasterski Biskupa Administratora Apostolskiego Diecezji Sandomierskiej na
Wielki Post w 1978 r., KDS 71 (1978), nr 3-4, s. 49-54.
List pasterski Biskupa Administratora Apostolskiego Diecezji Sandomierskiej
z racji 300-lecia kultu publicznego łaskami słynącego Obrazu Pana Jezusa
cierniem koronowanego w Wielkiej Woli, KDS 71 (1978), nr 5-6, s. 103-106.
Odezwa Biskupa Administratora Apostolskiego Diecezji Sandomierskiej na dzień
modlitwy w intencji Ojca św. Jana Pawła II, w niedzielę 26 listopada 1978 roku, KDS 71 (1978), nr 11-12, s. 266-268.
Odezwa Biskupa Administratora Apostolskiego Diecezji Sandomierskiej na dzień
modlitwy w intencji Ojca św. Jana Pawła II, w niedzielę 26 listopada 1978 r.,
KDS 71 (1978), nr 11-12, s. 266-268.
Odezwa Biskupa Administratora Apostolskiego do Braci Kapłanów Diecezji Sandomierskiej w sprawie budzenia powołań kapłańskich, KDS 71 (1978), nr 7-8,
s. 176-180.
Odezwa na miesiąc marzec [w 1979 roku]. Św. Józef wzorem życia rodzinnego,
KDS 71 (1978), nr 11-12, s. 271-273.
Odezwa na miesiąc marzec w 1978 r. Św. Józef uczy poczucia odpowiedzialności,
KDS 71 (1978), nr 1-2, s. 8-10.
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Odezwa na rozpoczęcie X Diecezjalnego Tygodnia Biblijnego, KDS 71 (1978),
nr 9-10, s. 204-205.
Odezwa po zgonie Ojca św. Jana Pawła I, KDS 71 (1978), nr 9-10, s. 199-200.
Odezwa przed dniem modlitwy w intencji Diecezjalnego Seminarium Duchownego,
KDS 71 (1978), nr 11-12, s. 269-270.
Odezwa przed Tygodniem Miłosierdzia w 1978 roku, KDS 71 (1978), nr 9-10,
s. 202-203.
Odezwa przed Tygodniem Trzeźwości w 1978 r., KDS 71 (1978), nr 11-12, s. 270271.
Odezwa w sprawie modłów o rychłe wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego Ojca
Honorata, kapucyna, KDS 71 (1978), nr 9-10, s. 201-202.
Odezwa w sprawie modłów po zgonie Ojca św. Pawła VI, KDS 71 (1978), nr 7-8,
s. 174-176.
Odezwa z racji 15-lecia wyboru i koronacji Ojca św. Pawła VI, KDS 71 (1978),
nr 7-8, s. 171-174.
Odezwa z racji wyboru Ojca św. Jana Pawła I, KDS 71 (1978); nr 9-10, s. 197198.
Porządek konferencji dekanalnej w II półroczu 1978 r., KDS 71 (1978), nr 7-8,
s. 181.
Porządek konferencji dekanalnych w I półroczu 1979 r., KDS 71 (1978), nr 11-12,
s. 274.
Słowo wstępne, w: M. Wójcik, Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej,
t. 1: Powstanie, rozwój i działalność w latach 1878-1918, Mariówka 1978,
s. 5-6.
Śp. Ks. Stanisław Czechowski, KDS 71 (1978), nr 5-6, s. 138-139.
Śp. Ks. Władysław Nowak, KDS 71 (1978), nr 5-6, s. 139-140.
Śp. Ks. Edward Zenka, KDS 71 (1978), nr 5-6, s. 135-136.
Śp. Ks. Józef Wawer, KDS 71 (1978), nr 5-6, s. 136-137.
Śp. Ks. Wincenty Karwacki, KDS 71 (1978), nr 5-6, s. 140-142.
Telegram Biskupa Administratora Apostolskiego Diecezji Sandomierskiej do Jego
Świątobliwości Papieża Jana Pawła I, KDS 71 (1978), nr 9-10, s. 196.
Telegram Biskupa Administratora Apostolskiego Diecezji Sandomierskiej do Sekretariatu Stanu Jego Świątobliwości, KDS 71 (1978), nr 1-2, s. 7.
Telegram do Ojca św. Jana Pawła II z okazji wyboru na Stolicę Piotrową, KDS 71
(1978), nr 11-12, s. 266.
Telegram kondolencyjny Biskupa Administratora Apostolskiego z powodu śmierci
Ojca św. Pawła VI, KDS 71 (1978), nr 9-10, s. 196.
W sprawie akt parafialnych, KDS 71 (1978), nr 1-2, s. 11; nr 11-12, s. 273-274.
W sprawie modłów o powołania w pierwsze czwartki miesiąca, KDS 71 (1978),
nr 7-8, s. 180.
W sprawie terminu odpustów parafialnych, KDS 71 (1978), nr 5-6, s. 107.
Wezwanie do modłów i ofiar w tygodniu misyjnym, KDS 71 (1978), nr 7-8, s. 181182.
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Wezwanie duchowieństwa na rekolekcje do Sandomierza w 1978 r., KDS 71
(1978), nr 1-2, s. 12-15.
Wezwanie na egzaminy trzechletnie i konkursowy w 1978 r., KDS 71 (1978), nr 3-4,
s. 54-55.
Wizytacje pasterskie w 1978 r., KDS 71 (1978), nr 1-2, s. 10; nr 5-6, s. 107-108.
Wizytacje pasterskie w 1979 r., KDS 71 (1978), nr 11-12, s. 274-275.
Zmiana nazwy dekanatu słupskiego na łagowski, KDS 71 (1978), nr 5-6, s. 107.
1979
Komunikat w sprawie Tygodnia Modłów o powołania kapłańskie i zakonne, KDS
72 (1979), nr 7-8, s. 167-168.
List pasterski Biskupa Administratora Apostolskiego Diecezji Sandomierskiej na
Wielki Post w 1979 r., KDS 72 (1979), nr 1-2, s. 21-24.
Odezwa na miesiąc marzec [w 1980 roku]. Św. Józef żywicielem Syna Bożego,
KDS 72 (1979), nr 9-10, s. 213-214.
Odezwa na rozpoczęcie Diecezjalnego Tygodnia Biblijnego, KDS 72 (1979), nr
9-10, s. 210-211.
Odezwa na rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia w 1979 r., KDS 72 (1979), nr 7-8,
s. 171-172.
Odezwa z racji jubileuszu 800-lecia fundacji klasztoru cystersów w Wąchocku,
KDS 72 (1979), nr 7-8, s. 168-170.
Odezwa z racji Tygodnia Misyjnego w 1979 r., KDS 72 (1979), nr 9-10, s. 209-210.
Odezwa z racji Tygodnia Trzeźwości w 1979 r., KDS 72 (1979), nr 9-10,
s. 211-212.
Porządek konferencji dekanalnych w I półroczu 1980 r., KDS 72 (1979), nr 7-8,
s. 172.
Rekolekcje kapłańskie dla duchowieństwa diecezjalnego w Sandomierzu w 1979 r.,
KDS 72 (1979), nr 1-2, s. 24-28.
Rozkład wizytacji pasterskich w 1979 r., KDS 72 (1979), nr 3-4, s. 73; nr 5-6,
s. 128.
Śp. Ks. Jan Pietruszka, KDS 72 (1979), nr 1-2, s. 46-47.
Śp. Ks. Jan Śpiewankiewicz, KDS 72 (1979), nr 1-2, s. 47-48.
Śp. Ks. Józef Giżycki, KDS 72 (1979), nr 9-10, s. 236-237.
Śp. Ks. Jan Rutkowski, KDS 72 (1979), nr 1-2, s. 45-46.
Wezwanie duchowieństwa na rekolekcje do Sandomierza, KDS 72 (1979), nr 11-12,
s. 262-265.
Wezwanie na egzaminy w roku 1979, KDS 72 (1979), nr 1-2, s. 28-29.
Wizytacje pasterskie w 1980 r., KDS 72 (1979), nr 11-12, s. 261.
1980
Maria spes nostra. Listy i odezwy pasterskie (1961-1980), [red. M. Zimałek], Sandomierz 1989, ss. 304, [1] k. portr. Wyd. Diecezjalne w Sandomierzu.
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Dekret w sprawie przyłączenia wsi Kol. Wysoki Małe do parafii Bogoria, KDS 73
(1980), nr 5-6, s. 117-118.
Dekret w sprawie przyłączenia wsi Wojnowice do parafii Iwaniska, KDS 73 (1980),
nr 5-6, s. 118.
Komunikat w sprawie ksiąg parafialnych, KDS 73 (1980), nr 5-6, s. 118; nr 9-10,
s. 222-223.
List pasterski… na Wielki Post w 1980 r., KDS 73 (1980), nr 1-2, s. 29-32.
Odezwa przed rozpoczęciem Tygodnia Miłosierdzia w 1980 r., KDS 73 (1980),
nr 9-10, s. 219-220.
Odezwa przed tysiącleciem Sandomierza, KDS 73 (1980), nr 9-10, s. 216-218.
Porządek konferencji dekanalnej w II półroczu 1980 r., KDS 73 (1980), nr 5-6,
s. 119.
Przemówienie… 12 października 1980 r. [w uroczystość bł. Wincentego Kadłubka]
i Akt oddania żywych i umarłych miasta Sandomierza Niepokalanej Matce
Chrystusa, KDS 73 (1980), nr 11-12, s. 262-264.
Rozkład wizytacji pasterskich w 1980 r., KDS 73 (1980), nr 3-4, s. 83.
Słowo wstępne biskupa Administratora Apostolskiego w Sandomierzu, „Studia
Sandomierskie” 1 (1980), s. 7-11.
Śp. Ks. Emilian Asendi, KDS 73 (1980), nr 7-8, s. 187-188.
Śp. Ks. Jan Oracz, KDS 73 (1980), nr 5-6, s. 139-140.
Śp. Ks. Roman Ścisłowski, KDS 73 (1980), nr 3-4, s. 94-96.
Śp. Ks. Józef Janus, KDS 73 (1980), nr 7-8, s. 187.
W sprawie modlitwy w intencji Ojca św., KDS 73 (1980), nr 5-6, s. 117.
Wezwanie do czynnego udziału w Tygodniu Misyjnym, KDS 73 (1980), nr 9-10,
s. 221-222.
Wezwanie na egzaminy w roku 1980, KDS 73 (1980), nr 5-6, s. 119-120.
1981
List pasterski przed Uroczystością 50-lecia konsekracji kościoła i przeniesienia
łaskami słynącego Obrazu Najśw. [Najświętszej] Maryi Panny, Matki Miłosierdzia w Czarnej, KDS 74 (1981), nr 3-4, s. 58-61.
Odezwa na rozpoczęcie diecezjalnego Tygodnia Biblijnego, KDS 74 (1981), nr 1-2,
s. 17-19.
Odezwa przed Tygodniem Trzeźwości 14-20 XII 1980 r., KDS 74 (1981), nr 1-2,
s. 19-20.
Żył prawdą w miłości, „Studia Sandomierskie” 2 (1981), s. 44-47.
BIBLIOGRAFIA: Mowy wygłoszone z okazji pogrzebu Ks. Biskupa Piotra Gołębiowskiego, KDS 74 (1981), nr 1-2, s. 24-32; B a n a ś k i e w i c z J., Bp Piotr
Gołębiowski, Sandomierz 1989, ss. 32; L e w i ń s k i J., Pogrzeb śp. Ks. Biskupa
Piotra Gołębiowskiego, KDS 74 (1981), nr 1-2, s. 32-36; S i c z e k S., Kapłan –
Biskup – Administrator diecezji sandomierskiej, „Studia Sandomierskie” 3 (1982),
s. 9-43; S t a n a s z e k B., Diecezja sandomierska w powojennej rzeczywistości
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politycznej 1945-1967, t. 1, Sandomierz 2006, s. 42-48, 261-266; S z u m i ł H. I.,
Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa biskupa Piotra Gołębiowskiego, tamże,
s. 199-225; W ó j c i k T., Dobry Pasterz – Ksiądz Biskup Piotr Gołębiowski, KDS
74 (1981), nr 1-2, s. 36-44; W ó j c i k W., Gołębiowski Piotr, w: EKat., t. 5,
k. 1273-1274; W ó j c i k W., Ks. Piotr Gołębiowski – ojcem duchownym w Seminarium sandomierskim (1930-1941), „Studia Sandomierskie” 3 (1982), s. 197;
Z i m a ł e k M., Gołębiowski Piotr Paweł, w: SPTK, t. 8, s. 182-191. Fotografia:
www.diecezja.radom.pl.
Streszczenie
Zamieszczone materiały są kontynuacją cyklu rozpoczętego w 2011 r. prezentującego
życiorysy i bibliografię publikacji 48 profesorów Seminarium Duchownego w Sandomierzu
z XIX i XX wieku. Katalog publikacji ma układ chronologiczny i zawiera oryginalną pisownię tytułów, nie zawsze zgodną z obecnymi normami językowymi. Przy nazwiskach
niektórych księży podano kryptonimy i pseudonimy, którymi podpisywali swoje prace.
Materiały zamieszczone w obecnym zeszycie poświęcone są postaciom: ks. Jakuba Gierasińskiego (1866-1919) oraz ks. Piotra Pawła Gołębiowskiego (1902-1980).
The bibliography of the letters of Sandomierz Seminary professors
(Father Jakub Gierasiński, FatherPiotr Paweł Gołębiowski)
Summary
The materials included are the continuation of the cycle started in 2011 which presents
biographies and publication bibliographies of 48 professors from Ecclesiastical Seminary in
Sandomierz (nineteenth and twentieth century). The catalogue of the publications has
chronological order and contains the original spelling of the titles, which is no longer in
accordance with the modern linguistic norms. Codenames and pen names were added to the
surenames of some priests who used them to sign their works. The materials presented in
the current issue are dedicated to following inviduals: father Jakub Gierasiński (1866-1919)
and father Piotr Pawł Gołębiowski (1902-1980).
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WALDEMAR FIRLEJ
Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK Kielce

Studia Sandomierskie
20 (2013), nr 1

BIBLIOGRAFIA PIŚMIENNICTWA
PROFESORÓW SEMINARIUM SANDOMIERSKIEGO
(KS. JAN KANTY GAJKOWSKI, KS. WŁADYSŁAW GĄSIOROWSKI)
GAJKOWSKI JAN KANTY (1866-1919), profesor Seminarium sandomierskiego,
redaktor, krypt. i pseud.: X. G.; X. J. G.; Ks. J. G.; G.; R.; ks. Jan Gajk.; Don Casimiro G.; Don G. Casimiro; Kasimir Gajkowski, Radoszkowski.
Ur. 29 X 1866 r. w miejscowości Radoszki
k. Sandomierza w rodzinie włościańskiej, jako
syn Walentego Gajka i Marianny z Mędulów
(Mendalskiej vel Mendali). Ukończył progimnazjum w Sandomierzu. W 1887 r. rozpoczął
naukę w sandomierskim Seminarium Duchownym
i zgodnie z przyjętym zwyczajem potwierdzonym
decyzją biskupa ordynariusza, do jego nazwiska
rodowego dodano końcówkę „ski”: zmieniając je
na Gajkowski. Pod pozorem kuracji zdrowotnej,
od 1891 r. studiował na Uniwersytecie we Fryburgu szwajcarskim, gdzie uzyskał bakalaureat
z filozofii. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1893
roku i został wikariuszem przy katedrze sandomierskiej. W latach 1895-1913 był profesorem
w Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Od
1898 r. pełnił funkcję rektora miejscowego kościoła św. Józefa, był też proboszczem w Grzegorzowicach, Łukawie, Bardzie i Kowali, choć przebywając stale
w Sandomierzu, pracę duszpasterską w tych parafiach powierzał głównie wikariuszom. W 1905 r. został członkiem Kapituły katedralnej w Sandomierzu. Od 1906 r.
był regensem, a następnie asesorem konsystorza. Pełnił też m.in. funkcję komisarza
generalnego zgromadzeń zakonnych w diecezji sandomierskiej i cenzora książek
religijnych. W latach 1908-1919 był redaktorem „Kroniki Diecezji Sandomierskiej” – urzędowego miesięcznika diecezjalnego. W jego piśmiennictwie publicystycznym widoczne są akcenty antymariawickie i antycarskie. Z tego powodu płacił kary pieniężne za niektóre publikowane przez siebie artykuły. W 1910 r. wytoczono mu proces sądowy z racji wydania antymariawickiej broszury pt. Gdzie dia-
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beł nie może, tam babę pośle i skazano na trzy tygodnie więzienia. Wyrok odbył
w klasztorze jasnogórskim. Z powodów politycznych nie wyrażono zgody na objęcie przez ks. Gajkowskiego funkcji wizytatora klasztorów diecezji sandomierskiej.
Podróżował po Austrii, Włoszech i Szwajcarii, w 1911 r. uczestniczył w kongresie
eucharystycznym w Madrycie. W 1913 r. na żądanie władz carskich został zwolniony ze stanowiska profesora w Seminarium i przeniesiony na probostwo do Kowali k. Radomia. W ciągu kilkunastoletniej pracy w sandomierskim Seminarium
wykładał historię Kościoła, język polski i niemiecki, literaturę polską, wymowę
kościelną, introdukcję do Pisma świętego i patrologię. W 1914 r. po wkroczeniu do
Sandomierza wojsk austriackich został wybrany do obywatelskiego Komitetu
Miejskiego, a później także do Komitetu Powiatowego. Zaangażował się w organizację legionów na ziemi sandomierskiej i utworzenie gimnazjum polskiego w Sandomierzu, które powstało w 1915 r. pod nazwą czteroklasowej Męskiej Szkoły
Filologicznej. Troszczył się o sprawy kadrowe i materialne szkoły. Dzięki staraniom ks. Gajkowskiego otwarto bursę szkolną, a następnie utworzono tu Żeńską
Szkołę Filologiczną. Aktywnie działał w Towarzystwie Biblioteki i Czytelni Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu oraz uczestniczył w pracach miejscowego koła Polskiej Macierzy Szkolnej (był inicjatorem i kierownikiem sekcji czytelnianej). W końcu 1916 r. otrzymał nominację na stanowisko wizytatora szkół
w Sandomierzu i uczestniczył w ogólnopolskim zjeździe nauczycieli szkół elementarnych w Radomiu, stanowczo broniąc tam koncepcji oparcia wychowania szkolnego na zasadach wypływających z wiary katolickiej. Jako delegat biskupa sandomierskiego, należał do Komisji Organizacyjnej i Prezydium IV Zjazdu Księży Prefektów Królestwa Polskiego, który odbył się w czerwcu 1917 r. Wygłosił tam referat poświęcony działalności szkolnych organizacji religijnych. Pełnił też funkcję
wiceprezesa sandomierskiego Towarzystwa Dobroczynności oraz był członkiem
Zarządu Fundacji Szpitala Świętego Ducha i Stowarzyszenia Spożywców „Pomoc
Bratnia” w Sandomierzu. W 1917 r. został prałatem katedry sandomierskiej,
a w 1918 r. – wiceoficjałem Sądu Biskupiego i egzaminatorem prosynodalnym,
a także deputatem ds. wychowania i nauczania w Seminarium sandomierskim.
Zmarł na tyfus 8 IV 1919 r., został pochowany w grobowcu Kapituły sandomierskiej.
Obok dużego zaangażowania w działalność społeczną, którą zajmował się jednak bardziej z poczucia obowiązku niż z zamiłowania, największą jego pasją było
pisarstwo. Zainteresowanie literaturą ks. Gajkowski wykazywał już jako alumn.
Wraz z kilkunastoma kolegami założył i prowadził w Seminarium sandomierskim
kółko literackie. Jak wspominał ks. Józef Rokoszny: „zbierał nas, pobudzał do
czytania, rozdawał książki i zobowiązywał do pisania recenzji”1. Na zebraniach
kółka wygłaszano referaty i prowadzono dyskusje, a ze skromnych składek członkowskich systematycznie kupowano książki gromadzone w biblioteczce kleryckiej.
W tym czasie ks. Gajkowski wystawił też w Seminarium komedię zatytułowaną
„Z krainy nieprawdopodobieństw”, która – jak stwierdził ks. J. Wiśniewski, „wy1

R o k o s z n y J., X. Prałat Jan Gajkowski. (Przyjacielskie wspomnienie w rocznicę
zgonu), KDS 13 (1920), nr 4, s. 84.
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warła dużo wrzawy i krzyku”2. Podczas pobytu na Uniwersytecie fryburskim ks.
Gajkowski uczęszczał na wykłady z historii literatury polskiej prof. Józefa Kallenbacha, a następnie prof. Stanisława Dobrzyckiego, wybitnego slawisty i językoznawcy, kierownika Katedry Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie
we Fryburgu szwajcarskim. Jako wielki miłośnik książek, zwłaszcza w zakresie
literatury i historii polski, zgromadził dużą i cenną bibliotekę.
Opublikował liczne artykuły w gazetach i czasopismach religijno-społecznych, zwłaszcza na łamach powstałej
z inicjatywy ks. Gajkowskiego „Kroniki
Diecezji Sandomierskiej”, której przez
wiele lat był redaktorem. Otwierając
w 1908 r. pierwszy numer „Kroniki”
napisał: „Nie dla zysków materyalnych
podjęliśmy się wydawania w trudnych
niezmiernie warunkach miesięcznika
dyecezjalnego: pobudziło nas do tego
jedynie gorące pragnienie służenia
najświętszym interesom Religii i Kościoła, wielkim ideałom narodowym i tej ukochanej ziemi sandomierskiej, zroszonej i przepojonej krwią i potem przodków naszych”3. Jednocześnie podkreślał, że w jego zamierzeniu, czasopismo to miało
trafiać do jak najszerszego kręgu odbiorców, „aby treść jego była jak najbardziej
urozmaicona i nawet katolików świeckich zdołała zainteresować”4. W czasopiśmie
tym używał kryptonimów X. J. G. lub Ks. J. G., choć jako redaktor „Kroniki Diecezji Sandomierskiej” często też podpisywał się literami: G. oraz R.
Szereg publikacji ks. Gajkowski zamieścił w ogólnopolskim „Przeglądzie Katolickim”, które konsekwentnie podpisywał: Ks. Jan Gajk., aby odróżnić swoje artykuły od prac innego autora posługującego się w tym czasopiśmie kryptonimem:
X. J. G. oraz Ks. J. G. – prawdopodobnie ks. Jana Gnatowskiego, który znany był
z bogatej i różnorodnej działalności publicystycznej i redakcyjnej.

Podpis ks. Jana Gajkowskiego

2

Zob. Ks. Jan Gajkowski we wspomnieniach swoich współczesnych, w: Ks. Jan Gajkowski (1866-1919). Kapłan – pisarz – społecznik. Materiały z sesji. Sandomierz, 22 października 1999 r., red. K. Burek, Sandomierz 2000, s. 141.
3
Od Redakcyi [Kroniki Diecezji Sandomierskiej], KDS, 1 (1908), nr 1 i 2, s. 1.
4
Tamże, s. 2.
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Artykuły ks. Gajkowskiego można znaleźć również na łamach poświęconego
wiedzy katolickiej „Kwartalnika Teologicznego” oraz okazjonalnie w wydawanych
w Warszawie popularnych tygodnikach: „Rola”, „Wędrowiec” i „Gazeta Świąteczna”. Za opowiadanie z 1903 r. zatytułowane Maszci, Magda, skarby (wydane pod
pseudonimem Radoszkowski), otrzymał wyróżnienie w 11 konkursie ogłoszonym
przez „Gazetę Świąteczną”. Warto zaznaczyć, że ks. Gajkowski był również autorem opowiadania pt. „Marysina dola. Historia jakich wiele” oraz modlitwy-wiersza
Do Świętego Kazimierza, ogłoszonego w 1903 r. w „Dzwonku Częstochowskim”.
Dwa lata wcześniej opublikował osobną broszurkę poświęconą temu świętemu,
który – jak podkreślał – żarliwie modląc się, spędzał wiele czasu na rozmowie
z Bogiem. Ks. Gajkowski gorąco zachęcał do rozpowszechnienia kultu św. Kazimierza w Polsce, co – w jego opinii – miało pomóc „wyplenić zło i zgorszenie”
oraz przyczynić się do odnowy moralnej społeczeństwa (książkę tę wydano w nakładzie aż 20 tys. egzemplarzy)5.
Drobne artykuły ks. Gajkowskiego drukowano w prasie lokalnej, zwłaszcza
w „Gazecie Radomskiej”. Ze względu jednak na brak niektórych roczników tego
czasopisma w zbiorach bibliotek, dotąd nie udało się dotrzeć do wydań „Gazety
Radomskiej” z 1895 i 1897 roku, stąd opisy artykułów zamieszczonych tam przez
ks. Gajkowskiego są niepełne i oparte tylko o informacje podane w biografiach
opublikowanych przez współczesnych mu księży.
W 1912 r. ks. Gajkowski został członkiem komitetu organizacyjnego nowego
tygodnika regionalnego ukazującego się pod tytułem „Sandomierzanin”, który
poświęcony był „sprawom Ziemi Sandomierskiej” i przeznaczony dla szerokiego
kręgu odbiorców: „i tym, którzy polską ziemię orzą, i tym, którzy w polskich miastach pracują”6. Na jego łamach, jak podkreślono w numerze inauguracyjnym
z sierpnia 1912 r., postanowiono podejmować szeroką problematykę z różnych
dziedzin wiedzy, obejmującej „wszystko, co budzi ciekawość człowieka współczesnego”7. Wśród autorów artykułów, pojawia się w tym tygodniku również nazwisko ks. Gajkowskiego.
Ks. Gajkowski był autorem licznych haseł zamieszczonych w Encyklopedii kościelnej…, wydawanej od 1873 r. przez M. Nowodworskiego oraz Podręcznej encyklopedii kościelnej, ukazującej się w latach 1904-1914 pod redakcją Z. Chełmickiego w serii Biblioteki Dzieł Chrześcijańskich. W wykazie współpracowników
Encyklopedii kościelnej… ks. Gajkowski wymieniony jest w tomach 22-32 pod
kryptonimem: J. G. (w rzeczywistości swoje hasła encyklopedyczne podpisywał:
Ks. J. G. lub X. J. G.). W tomach 30, 31, 32 ten sam kryptonim (Ks. J. G.) nosił
jednak również ks. Jan Gawrychowski, profesor Seminarium Duchownego w Płocku i prefekt miejscowego gimnazjum (zmarł w 1922 r.), co nie pozwala jedno5

Zob. Żywot świętego Kazimierza królewicza polskiego przez Jana Gajkowskiego z diecezji sandomierskiej, Warszawa 1901. Zob. Bibliografia polska 1901–1939, t. 8, red.
G. Federowicz, H. Machnik, I. Maziarz, Warszawa 2006, s. 272.
6
„Sandomierzanin” 1 (1912), nr 1, s. 1.
7
Tamże.
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znacznie stwierdzić, które spośród trzech haseł podpisanych tymi inicjałami
w tomach 30-32 należą do ks. Gajkowskiego, a które do ks. Gawrychowskiego
(niestety, brak jest wiadomości o dorobku piśmienniczym ks. Gawrychowskiego,
nie odnotowano też żadnych jego publikacji w katalogach bibliotek). Z treści biogramów pozostawionych przez ks. Jana Wiśniewskiego oraz ks. Pawła Kubickiego
wynika natomiast, że autorem hasła „Woronicz Jan Paweł” zamieszczonym w t. 32
Encyklopedii kościelnej… i podpisanego inicjałami X. J. G. był ks. Jan Gajkowski.
Na tej podstawie można więc przypuszczać, że również hasło „Zabłocki Franciszek” podpisane w t. 32 tymi samymi inicjałami zostało opracowane przez ks. Gajkowskiego, natomiast autorem hasła „Wiara” w t. 30 tej encyklopedii, noszącego
podpis: Ks. J. G. – jest ks. Jan Gawrychowski. Z drugiej strony należy jednak zauważyć, że we wcześniej wydanych tomach Encyklopedii kościelnej… ks. Gajkowski używał obu kryptonimów zamiennie (np. pod hasłem „Sandomierska diecezja”
widnieje podpis: Ks. J. G., a pod hasłem „Skarga Piotr” – X. J. G.).
Podobne trudności z określeniem autorstwa
dotyczą haseł podpisanych kryptonimem X. J. G.
w Podręcznej encyklopedii kościelnej. W informacji
o współpracownikach tej encyklopedii zamieszczonej
przy poszczególnych tomach inicjały te przypisano ks.
J. Gajkowskiemu oraz począwszy od t. 15 – również
ks. Jerzemu Gautier, znawcy prawa kanonicznego
i wykładowcy Seminarium Duchownego w Warszawie. Z informacji o życiu i działalności ks.
Gajkowskiego pozostawionych przez jemu współczesnych wiadomo, że był on autorem hasła
„Benedyktynki w Polsce” (t. 3-4). Jego autorstwa jest
zapewne również artykuł zamieszczony w tym samym
tomie i sygnowany tymi samymi inicjałami: X. J. G.
poświęcony Joachimowi Berthier – wykładowcy
teologii w Uniwersytecie fryburskim i znawcy twórczości literackiej Dantego, nazywanego przez autora „przyjacielem Polaków”. Być może ks. Gajkowski poznał
go osobiście podczas pobytu na studiach w tej uczelni. Nie budzi też wątpliwości
fakt, że ks. Gajkowski opracował hasła poświęcone biskupom sandomierskim
(Adamowi Prosperowi Burzyńskiemu – t. 5-6, Józefowi Joachimowi Goldtmanowi
– t. 13-14 oraz Józefowi Michałowi Juszyńskiemu – t. 19-20), jak również artykuły
o życiu i działalności współczesnych mu księży zaangażowanych w pracę duszpasterską, społeczno-oświatową i pisarską na terenie diecezji sandomierskiej – ks.
Antoniego Rewery i ks. Józefa Rokosznego (t. 33-34). Do jego dorobku piśmienniczego należy zapewne też zaliczyć opracowanie haseł poświęconych francuskiemu
filozofowi i teologowi Adolfowi Garnier (t. 13-14) oraz kardynałowi i wybitnemu
kaznodziei szwajcarskiemu Kacprowi Mermillod. Ponad czterdzieści innych haseł
podpisanych inicjałami X. J. G. zamieszczonych w tomach od 15-16 do 43-44 dotyczy kwestii prawnych dlatego z dużym prawdopodobieństwem można założyć,
że opracował je ks. Jerzy Gautier (jego współcześni biografowie wymieniają ok. 16
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publikacji w Podręcznej encyklopedii kościelnej, co wydaje się jednak być znacznie zaniżoną liczbą). Wątpliwości budzi pięć haseł zamieszczonych pod kryptonimem X. J. G. w Podręcznej encyklopedii kościelnej, poświęconych dziejom kultury i europejskiego malarstwa religijnego: „Leonardo da Vinci”, „Malarstwo religijne w Polsce”, „Michał Anioł Buonarotti”, „Murillo Bartłomiej”, „Odrodzenie”.
Publikacje te, jak można przypuszczać, także są autorstwa ks. Gautiera, który
w latach dwudziestych XX w. był m.in. członkiem Komisji Artystycznej i Architektonicznej archidiecezji warszawskiej, co tłumaczyłoby jego zainteresowanie tą
problematyką.
Na uwagę zasługują pionierskie przekłady z języka
niemieckiego dwóch wybitnych dzieł teologicznych
dokonane przez ks. Gajkowskiego. W ramach serii wydawnictw ukazujących się pod nazwą Biblioteka Dzieł
Chrześcijańskich opublikowano w jego tłumaczeniu
pracę Tilmana Pescha zatytułowaną Chrześcijańska filozofia życia (Warszawa 1902) oraz dzieło Gerharda
Rauschena pt. Zarys patrologii (Warszawa 1904).
Podkreślając we wstępie do pierwszej z ww. prac
potrzebę udostępnienia czytelnikowi polskiemu tego
wartościowego dzieła ks. Gajkowski napisał: „Nie
praktykowanie religii w życiu, przez pewną część
naszego inteligentnego ogółu, nie pochodzi ze złej wiary,
lecz z nieznajomości zasadniczych prawd religijnych.
Ludziom tym się zdaje, że to, co nazywamy religią, jest
tylko zbiorem kategorycznych nakazów, nie opartych na żadnych głębszych racjach, lecz owszem, często przeciwnych rozumowi i niezgodnych z postępem nauki i z naturą ludzką. Praca Pescha zbija właśnie znakomicie takie poglądy i dowodzi, że wszystko w religii ma głębokie uzasadnienie w rozumie, w naturze ludzkiej
i w historii; że wszystkie prawdy religijne, tak teoretyczne, jako też i praktyczne są
ze sobą cudownie powiązane i zespolone; że obalenie jednej prawdy pociąga za
sobą ruinę wszystkich”8. Nad przekładem tym ks. Gajkowski pracował prawie
dziesięć miesięcy, choć praca ta nie przychodziła mu łatwo. Jak wspominał, szczególnie cenna przy przekładzie okazała się pomoc redaktora i wydawcy Biblioteki
Dzieł Chrześcijańskich ks. Zygmunta Chełmickiego, który „nie tylko, że mi pomógł w tej pracy swoją doświadczoną radą, lecz nadto, kilkadziesiąt pierwszych
kartek sam sumiennie i gruntownie poprawił i na wiele błędów mego przekładu
otworzył mi oczy. Kto wie, jaką to trudną jest rzeczą tłumaczenie prac naukowych,
filozoficznych z obcych języków w ogóle, a z niemieckiego w szczególności, ten
8

T. P e s c h , Chrześcijańska filozofia życia. Wiązanka myśli o prawdach religijnych,
szerszym kołom czytelników ofiarowana przez o. Tilmana Pescha S. J. a z 6-go niemieckiego wydania na język polski, za pozwoleniem prawnych autora spadkobierców, przełożona
przez ks. J. Gajkowskiego (profesora Seminarium Duchownego w Sandomierzu), Warszawa
1902, t. 1, s. I-II.
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zrozumie, jak cenną jest taka rozumna, przychylna, sprawiedliwa krytyka i pomoc,
jaką mię darzył Szanowny Redaktor "Biblioteki"9”. Przekład ks. Gajkowskiego
został następnie udoskonalony w 1924 r. w kolejnym wydaniu Chrześcijańskiej
filozofii życia T. Pescha, opracowanym w krakowskim Wydawnictwie Księży Jezuitów pod redakcją ks. Józefa Andrasza10. We wstępie do nowego wydania książki
ks. Andrasz napisał: „Włączając tę wartościową książkę do Biblioteki Życia Wewnętrznego, mieliśmy pierwotnie zamiar po prostu przedrukować istniejące już
polskie tłumaczenie. Niestety przy bliższej jego konfrontacji z oryginałem okazała
się konieczność gruntownego przerobienia, tak że obecne wydanie jest prawie nowym przekładem. Poprawki szły w podwójnym kierunku: 1) by nadać tłumaczeniu
znacznie większą wierność w oddaniu myśli oryginału i przywrócić mu właściwą
zwartość, 2) by przełożyć po raz pierwszy sporą ilość ustępów zupełnie opuszczonych, zwłaszcza w drugiej części książki”11. Problem braku perfekcji w posługiwaniu się językiem niemieckim przez ks. Gajkowskiego
sygnalizuje również współczesny badacz, teolog
i historyk ks. prof. Józef Krasiński zaznaczając, że
język niemiecki wydanej przez ks. Gajkowskiego
Mariavitensekte (Krakau 1911) „nie był najwyższej
klasy”12. Zwraca on też uwagę na fakt, że „szereg
terminów z tego języka przytaczanych na łamach
„Kroniki” nie jest wolny od błędów”13.
Zarys patrologii G. Rauschena przez wiele lat służył
jako podręcznik w polskich seminariach duchownych.
Po 25 latach od pierwszego wydania także ta praca
doczekała się nowego przekładu ks. Józefa Nowackiego, opartego na 8 i 9 poprawionym wydaniu
niemieckim14.
Na uwagę zasługują również przekłady z języka
łacińskiego listów św. Hieronima dokonane przez alumnów sandomierskich pod
kierunkiem ks. Gajkowskiego, poprawione przez niego i uzupełnione, które ukazały się drukiem w początkach XX stulecia.
Duchowny ten opublikował również wartościowe prace poświęcone benedyktynkom sandomierskim oraz ich pierwszej ksieni Zofii Sieniawskiej.
9

Tamże.
T. P e s c h , Chrześcijańska filozofia życia, wyd. poprawione i uzupełnione, t. 1-2,
Kraków 1924, ss. 376+ 423; wyd. 2, Wyd. Księży Jezuitów, t. 1, Kraków 1930, ss. 376; t. 2,
Kraków 1931, ss. 423)
11
Tamże, t. 1, Kraków 1924, s. 8.
12
J. K r a s i ń s k i , Ks. Jan Gajkowski – założyciel i redaktor „Kroniki Diecezji Sandomierskiej” oraz polemista religijny, w: Ks. Jan Gajkowski (1866–1919). Kapłan – pisarz
– społecznik…, s. 50.
13
Tamże.
14
G. R a u s c h e n , Zarys patrologii: pisma Ojców Kościoła i nauka w nich zawarta,
przekład i uzupełnienie J. Nowacki, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1929.
10
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Wspominając postać ks. Jana Kantego Gajkowskiego, rektor Seminarium sandomierskiego ks. P. Kubicki
scharakteryzował go jako kapłana skromnego, nieposzlakowanego charakteru, „przekonań stałych i mocnych, a zawsze opartych o naukę katolicką”, o wielkiej
pracowitości15. Również w pamięci ks. Rokosznego
pozostał ks. Gajkowski jako „człowiek czynu raczej,
niż refleksji”, który „przed nikim się nie uniżał,
nikomu nie schlebiał”. Ten „działacz z piórem w ręku”,
„skrupulatny” w wypełnianiu swoich obowiązków
i „w pasterzowaniu dusz gorliwy”, stale się spieszył
i „zawsze gdzieś pędził”16. Wiele czasu spędzał przy
konfesjonale, czytał wiele prac z zakresu ascetyki
i „mawiał kazania”, systematycznie odmawiał brewiarz
i codziennie przed Mszą św. odbywał medytację,
a w każdą sobotę „odczytywał dłuższy ustęp z Pisma świętego”. Cechowała go
jednak „ciężka wymowa” i „nieśmiałość towarzyska”, przez co jego wykłady –
choć bardzo starannie zawsze przygotowane – „nie wzbudzały zapału” alumnów.
Swoich wychowanków traktował z wielką życzliwością i wyrozumiałością, dlatego „posiadał w każdem pokoleniu szacunek i zaufanie dla prawości swego charakteru”17.
Podsumowując działalność duszpasterską, redakcyjną, społeczną i pisarską ks.
Gajkowskiego warto posłużyć się jeszcze jednym cytatem ze wspomnień ks. Rokosznego: „Cieszył się powszechnym uznaniem kapłanów i ludzi świeckich.
W świecie naukowym był dobrze zapisanym. W dziedzinie życia wewnętrznego
był poważnym doradcą. (…) Był to niezmiernie dodatni typ. Człowiek i kapłan
wysoce wartościowy. Jego imię należy zapisać w złotej księdze obok najdostojniejszych nazwisk naszej diecezji”18.
1894
Słów parę z powodu artykułu p. Wł. M. Kozłowskiego w Gazecie Pol. o książce ks.
Zaborskiego p.t. Religje Arjów wschodnich [notatki z prasy periodycznej],
PKat. 32 (1894), nr 31, s. 492-493.
Z powodu fałszywych pogłosek o zdrowiu Ojca świętego [notatki z prasy periodycznej], PKat. 32 (1894), nr 31, s. 491-492.
1895
Henryka Sienkiewicza Rodzina Połanieckich, GRad. 12 (1895).
Z kroniki klasztornej o Benedyktynkach, GRad. 12 (1895).
15

Cyt. za: S. K o t k o w s k i , Seminarium Duchowne w Sandomierzu…, s. 295.
J. R o k o s z n y , X. Prałat Jan Gajkowski…, s. 84–87.
17
Tamże.
18
Tamże, s. 89.
16
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1896
Czego oni chcą od nas ?, „Wędrowiec”, 34 (1896), nr 2, s. 38.
1897
Idea zasadnicza i chrześcijaństwo w powieści Quo Vadis H. Sienkiewicza, GRad.
14 (1897).
Jeszcze słów kilka z powodu krytyki „Golgoty” Styki przez Ryszkiewicza [notatki
z prasy periodycznej], PKat. 35 (1897), nr 16, s. 246.

Rec. Sainte Hedwige, sa vie et ses oeuvres, par. G. Bazin [Paris 1895, ss. XXVII+336],
PKat. 35 (1897) nr 16, s. 254-255.

Wielobóstwo w „Prawdzie” i w naszych dziennikach „katolickich” [notatki z prasy
periodycznej], PKat. 35 (1897) nr 14, s. 216-217.
Z powodu krytyki „Golgoty” Styki przez Ryszkiewicza [notatki z prasy periodycznej], PKat. 35 (1897) nr 10, s. 150.

Rec. Hrabina de Flavigny, Św. Brygida Szwedzka, jej życie, jej objawienia i jej dzieło,
przekł. z jęz. francuskiego M. M., t. 1-2, Kraków 1897, ss. 328+391, PKat. 35 (1897),
nr 43, s. 686-688.
Rec. J. Pelczar, Zarys dziejów kaznodziejstwa w Kościele katolickim. Cz. 2: Kaznodzieje
polscy, Kraków 1896, ss. 401, PKat. 35 (1897), nr 20, s. 319-320.

1898
Jak to niektórzy panowie i niektóre pisma bronią sprawy czytelni przy WTD oraz
ich zarządu, „Rola” 16 (1898), nr 21, s. 350-351.
Rabelais Franciszek, w: EKośc., t. 22, Warszawa 1898, s. 513-514.
Rabulas (Rabbulas, Rabula, Rhambulas, Rabbulus)bp Edessy, w: EKośc., t. 22,
Warszawa 1898, s. 515-516.
Rabus (Rabe) Jan Jakób, w: EKośc., t. 22, Warszawa 1898, s. 516-517.
Raceburg, w: EKośc., t. 22, Warszawa 1898, s. 517-522.
Radevicus, w: EKośc., t. 22, Warszawa 1898, s. 547-548.
Radewijus, w: EKośc., t. 22, Warszawa 1898, s. 548-549.
Radinus (Rhadinus) Tomasz, w: EKośc., t. 22, Warszawa 1898, s. 549-550.
Radowitz Józef Marja, w: EKośc., t. 22, Warszawa 1898, s. 554-555.
Radulf, w: EKośc., t. 22, Warszawa 1898, s. 566-567.
Ś.p. ks. Józef Kijanka, Officyał, prałat-dziekan Kapituły Sandomierskiej, proboszcz
parafii Szewna, PKat. 36 (1898), nr 13, s. 198-200.
Zapoznana poetka [notatki z prasy periodycznej], PKat. 36 (1898), nr 35, s. 549552.
Znajomość katechizmu niektórych naszych pisarzy i logika osiecka pewnego poety
[notatki z prasy periodycznej], PKat. 36 (1898), nr 15, s. 232-233.
Rec. J. P. Chrząszcz, Drei schlesische Landesheilige: der heil. Hyacinth, der selige Ceslaus
und die selige Bronislawa, Breslau 1897, ss. 96, PKat. 36 (1898), nr 9, s. 143-144.

1899
Informacye watykańskie i korespondenci rzymscy „Kraju” [notatki z prasy periodycznej], PKat. 37 (1899), nr 14, s. 216-218.
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Egzorta wygłoszona 11 czerwca 1899 r. w kościele św. Michała w Sandomierzu
podczas pogrzebu ksieni Ludwiki Mathieu, w: Ks. Jan Gajkowski (1866-1919).
Kapłan – pisarz – społecznik. Materiały z sesji. Sandomierz, 22 października
1999 r., red. K. Burek, Sandomierz 2000, s. 116-120.
Raemond (Remond) Florymund, w: EKośc., t. 23, Warszawa 1899, s. 4-5.
Raess (Räss)Andrzej, w: EKośc., t. 23, Warszawa 1899, s. 5-7.
Rajnald z Dassel, w: EKośc., t. 23, Warszawa 1899, s. 27-28.
Ramus Piotr (Pierre de la Ramée), w: EKośc., t. 23, Warszawa 1899, s. 34-35.
Rathmann Herman, w: EKośc., t. 23, Warszawa 1899, s. 48-51.
Ratramn (Ratramnus), w: EKośc., t. 23, Warszawa 1899, s. 52-56.
Reims, w: EKośc., t. 23, Warszawa 1899, s. 179-190.
Reisach Karol August, w: EKośc., t. 23, Warszawa 1899, s. 192-194.
Remoboci, w: EKośc., t. 23, Warszawa 1899, s. 290.
Rennes, w: EKośc., t. 23, Warszawa 1899, s. 297-299.
Richelieu Armand Jan du Plessis, w: EKośc., t. 23, Warszawa 1899, s. 401-404.
Rogalski Leon, w: EKośc., t. 23, Warszawa 1899, s. 441-442.
Rottenburg, w: EKośc., t. 23, Warszawa 1899, s. 493-496.
Rouen, w: EKośc., t. 23, Warszawa 1899, s. 497-502.
Ruisbrok (Ruysbroek, Ruusbroec) Jan, w: EKośc., t. 23, Warszawa 1899, s. 578579.
Rupertsberg, w: EKośc., t. 23, Warszawa 1899, s. 588-590.
Ruricius święty, w: EKośc., t. 23, Warszawa 1899, s. 592.
Rusca Mikołaj, w: EKośc., t. 23, Warszawa 1899, s. 592-593.
Rutze Mikołaj, w: EKośc., t. 23, Warszawa 1899, s. 603-604.
Ryszard Fitzralph (Ricardus, filius Radulphi), w: EKośc., t. 23, Warszawa 1899, s.
615-619.
Z papierów po nieboszczyku Podfilipskim. (List Podfilipskiego, zawierający obfity
materiał do rozmyślania dla prenumeratorów niektórych pism warszawskich
przy zbliżającem się odnowieniu przedpłaty), PKat. 37 (1899), nr 50, s. 792793.
Z powodu powieści p. Augustynowicza p.t. „Ksiądz Prot”, nagrodzonej odznaczeniem na konkursie literackim „Głosu” [notatki z prasy periodycznej], PKat. 37
(1899), nr 42, s. 665-668.
Rec. J. Kallenbach, Wybór listów Adama Mickiewicza, Kraków 1899, ss. 292, PKat. 37
(1899), nr 51, s. 815-816.
Rec. J. P. Kirsch, Die Acclamationen und Gebete der altchristlichen Grabschriften von…,
Köln 1897, ss. 78, PKat. 37 (1899), nr 9, s. 144; nr 10, s. 159-160.
Rec. H. E. Plat, Kazania o sakramentach. Pierwszy rok nauczania. Z upoważnienia Autora
przełożył ks. Władysław Fudalewski, Warszawa 1898, ss. 393, PKat. 37 (1899), nr 3,
s. 47-48.

1900
Brak kapłanów dziś a dawniej [notatki z prasy periodycznej], PKat. 38 (1900), nr
41, s. 648.
Odkrycie naukowe kardynała Rampolli, PKat. 38 (1900), nr 43, s. 676-677.
Sabbatina, w: EKośc., t. 24, Warszawa 1900, s. 121-123.
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Sabeljusz (Sabeljanizm), w EKośc., t. 24, Warszawa 1900, s. 123-125.
Saksonja i Saksonowie, w: EKośc., t. 24, Warszawa 1900, s. 222-233.
Salamanka, w: EKośc., t. 24, Warszawa 1900, s. 233-236.
Salerno, w: EKośc., t. 24, Warszawa 1900, s. 237-239.
Salimbene (Ognibene de Adamo), w: EKośc., t. 24, Warszawa 1900, s. 245-246.
Salpetrjanie (Salpeterer, Salpetrzanie), w: EKośc., t. 24, Warszawa 1900, s. 257259.
Salwjan Marsylski, w: EKośc., t. 24, Warszawa 1900, s. 260-263.
Sandomierska diecezja, w: EKośc., t. 24, Warszawa 1900, s. 346-352.
Scheffler Jan (Anioł Ślązak), w: EKośc., t. 24, Warszawa 1900, s. 490-492.
Scheffmacher Jan Jakób, w: EKośc., t. 24, Warszawa 1900, s. 492.
Schelstrate (Scheelstrate) Emmanuel von, w: EKośc., t. 24, Warszawa 1900, s. 500501.
Schenkl (Maurus von), w: EKośc., t. 24, Warszawa 1900, s. 502-503.
Scherer-Boccard (von) Teodor, w: EKośc., t. 24, Warszawa 1900, s. 503-505.
Schiara Tomasz Antoni, w: EKośc., t. 24, Warszawa 1900, s. 505-506.
Schinner Mateusz, w: EKośc., t. 24, Warszawa 1900, s. 506-507.
Schloer Alojzy, w: EKośc., t. 24, Warszawa 1900, s. 516-517.
Schmier Benedykt, w: EKośc., t. 24, Warszawa 1900, s. 520.
Schmier Franciszek, w: EKośc., t. 24, Warszawa 1900, s. 520-521.
Schneemann Gerard, w: EKośc., t. 24, Warszawa 1900, s. 521-522.
Schönherr Jan Henryk, w: EKośc., t. 24, Warszawa 1900, s. 525-526.
Stanowisko Kościoła wobec przyrody i nauk doświadczalnych, PKat. 38 (1900), nr
48, s. 758-760; nr 49, s. 773-775; nr 50, s. 791-793; nr 52, s. 821-822.
Ś. Stanisław, Biskup, w świetle najnowszych hipotez, a w świetle faktów i świadectw
historycznych, PKat. 38 (1900), nr 12, s. 181-183; nr 13, s. 197-200; nr 14,
s. 215-217; nr 15, s. 231-234; nr 16, s. 246-249; nr 17, s. 264-265.
Rec. J. P. Kirsch, Die Lehre von der Gemeinschaft der Heiligen im christl. Altertum. Eine
dogmengeschichtliche Studie, Mainz 1900, ss. 230, PKat. 38 (1900), nr 41, s. 655-656.

1901
Żywot świętego Kazimierza królewicza polskiego przez Jana Gajkowskiego z diecezji sandomierskiej, Warszawa 1901, ss. 29, 1 tabl, 12, Druk. „Gazety Rolniczej” W. Musielewicz, Wyd. M. Godlewskiego.
Czechy. Brak powołań duchownych [kronika kościelna zagraniczna], PKat. 39
(1901), nr 11, s. 175.
Czynniki postępu moralnego [notatki z prasy periodycznej], PKat. 39 (1901), nr 41,
s. 649-651.
Nowy sposób ucnotliwiania społeczeństwa [notatki z prasy periodycznej], PKat. 39
(1901), nr 12, s. 184.
O księżach i nauce. (Kilka słów odpowiedzi komentatorom rozprawy „Księża
i nauka” J. E. Biskupa Niedziałkowskiego [notatki z prasy periodycznej], PKat.
39 (1901), nr 16, s. 247-250.
Ś.p. Antoni Xawery Sotkiewicz, Biskup Sandomierski, PKat. 39 (1901), nr 20,
s. 308-309.
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To wcale nie chrześcijańskie życzenie [notatki z prasy periodycznej], PKat. 39
(1901), nr 1, s. 8.
Włochy. Dysputa religijne [kronika kościelna zagraniczna], PKat. 39 (1901), nr 11,
s. 175.
1902
Przekł. T. Pesch, Chrześcijańska filozofia życia. Wiązanka myśli o prawdach religijnych, szerszym kołom czytelników ofiarowana przez o. Tilmana Pescha S. J.
a z 6-go niemieckiego wydania na język polski, za pozwoleniem prawnych autora spadkobierców, przełożona przez ks. J. Gajkowskiego (profesora seminarium duchownego w Sandomierzu), Warszawa 1902, t. 1-2, ss. XV, 244 + IV,
250, Księg. Gebethnera i Wolffa, Nakł. „Biblioteki Dzieł Chrześcijaskich” nr
20 i nr 21.
Duch i zadanie czasu, GRad. 19 (1902), nr 1, s. 2-3.
Jak „Prawda” kłamie [notatki z prasy periodycznej], PKat. 40 (1902), nr 21,
s. 331-332.
Nieuctwo czy zła wiara „Prawdy”? [notatki z prasy periodycznej], PKat. 40
(1902), nr 28, s. 443-445.
Skarga Piotr, w: EKośc., t. 25, Warszawa 1902, s. 441-461.
W imię słuszności [notatki z prasy periodycznej], PKat. 40 (1902), nr 31, s. 488489.
Rec. J. K. Huysmans, Sainte Lydwine de Schiedam, Paris 1901, ss. 368, PKat. 40 (1902),
nr 1, s. 14-16.
Rec. [Korespondencja Zygmunta Krasińskiego z Henrykiem Reeve poprzedzona wstępem
przez Józefa Kallenbacha], Correspondance de Sigismond Krasiński et de Henry
Reeve. Préface de M. Joseph Kallenbach membre correspondant de l’Academie des
sciences de Cracovie, t. 1,2-3, Paris 1902, ss. 455+364, „Kronika Rodzinna”,
35 (1902), nr 4, s. 660.

1903
Wyd. List Św. Hieronima do Eustochium o zachowaniu Dziewictwa. Z łaciny na
język polski przełożyli alumni kursów teologicznych Seminaryum sandomierskiego, przejrzał, poprawił i wydał ks. Jan Gajkowski profesor patrologii i wymowy kościelnej, Warszawa 1903, ss. 71, 8, Druk. Synów S. Niemiry.
Do Świętego Kazimierza [modlitwa-wiersz], DzCz. 3 (1903), t. 3, s. 47.
Klasztory Karmelitanek Bosych w Polsce, na Litwie i Rusi, PKat. 41 (1903), nr 3,
s. 47-48.
Maszci, Magda, skarby, „Gazeta Świąteczna” 23 (1903), nr 1169, s. 4-5; nr 1170,
s. 4; nr 1171, s. 3; nr 1172, s. 4.
Przyjazd do dyecezyi i ingres do katedry Najdostojniejszego Pasterza Sandomierskiego [kronika kościelna wewnętrzna], „Przegląd Katolicki”, PKat. 41 (1903),
nr 2, s. 28-29.
Sofronjusz grecki pisarz kościelny, w: EKośc., t. 26, Warszawa 1903, s. 133-134.
Sofronjusz święty, w: EKośc., t. 26, Warszawa 1903, s. 131-133.
Solidaires (solidarni), w: EKośc., t. 26, Warszawa 1903, s. 147-149.
Solis infantes (Słońca dzieci, Arevurds), w: EKośc., t. 26, Warszawa 1903, s. 151.
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Solminihac (Alanus de), w: EKośc., t. 26, Warszawa 1903, s. 155.
Solothurn (Salodurum, francuz. Soleure), w: EKośc., t. 26, Warszawa 1903, s. 155158.
Somaskowie (według urzędowego, nadanego im przez Piusa V tytułu: Clerici regulares S. Majoli Papiae congregationis Somaschae), w: EKośc., t. 26, Warszawa
1903, s. 162-164.
Somnium viridarii (Sen ogrodnika), w: EKośc., t. 26, Warszawa 1903, s. 178-179.
Sonnius Franciszek (właściwie Franciszek van der Velde), w: EKośc., t. 26, Warszawa 1903, s. 179-180.
Soto, w: EKośc., t. 26, Warszawa 1903, s. 190-191.
Sotomayor Ludwik, w: EKośc., t. 26, Warszawa 1903, s. 191-192.
Southwell (zwykle Sotwel, pierwiastkowo Bacon) Natanael, w: EKośc., t. 26, Warszawa 1903, s. 192.
Southwell Robert, w: EKośc., t. 26, Warszawa 1903, s. 192-193.
Sozomen (Hermias Salaminius S…), w: EKośc., t. 26, Warszawa 1903, s. 193-195.
Spalatyn Jerzy, w: EKośc., t. 26, Warszawa 1903, s. 195.
Spalding Marcin Jan, w: EKośc., t. 26, Warszawa 1903, s. 195-196.
Spanheim Fryderyk, w: EKośc., t. 26, Warszawa 1903, s. 196-197.
Sponheim, w: EKośc., t. 26, Warszawa 1903, s. 269-270.
Stanisław ś. ze Szczepanowa, w: EKośc., t. 26, Warszawa 1903, s. 403-410.
Z Opatowskiego, GRad. 20 (1903), nr 67, s. 2.
Zabytki mównictwa i ascezy niewieściej w dawnej Polsce, „Kwartalnik Teologiczny” 2 (1903), z. 1/2, s. LXXXV-XCVI.
1904
Przekł. G. Rauschen, Zarys patrologii ze szczególnem uwzględnieniem historyi
dogmatów… Z 1-go niemieckiego wydania przełożył na jęz. pol. z pozwolenia
aut. i wyd. B. Herdera we Fryburgu badeńskim Jan Gajkowski, Warszawa
1904, ss. VIII, 234, 9, 8, nlb. 3, Księg. Gebethnera i Wolffa, Druk. P. Laskauera, Nakł. „Biblioteki Dzieł Chrześcijaskich” nr 46.
Wyd. Listy św. Hieronima do Heliodora i Nepocyana o życiu pustelniczem, kapłańskiem i zakonnem, z łaciny na jęz. polski przełożyli Alumni Kursów Teologicznych Seminaryum Sandomierskiego, przejrzał poprawił i wydał ks. Jan Gajkowski, Warszawa 1904, ss. 41, 8, Druk. P. Laskauera i S-ki [Na okładce rok
wydania 1905].
Benedyktynki radomskie, GRad. 21 (1904), nr 79, s. 1-2; nr 83, s. 1.
Benedyktynki radomskie. Przyczynek do historyi zakonów w Polsce, „Kwartalnik
Teologiczny” 3 (1904), z. 3/4, s. 159-176.
Benedyktynki w Polsce, w: PEK, t. 3-4, Warszawa 1904, s. 216-219.
Berthier Joachim, w: PEK, t. 3-4, Warszawa 1904, s. 269.
Notatki i wrażenia z podróży, przez ks. Jana Gajkowskiego, PKat. 42 (1904), nr 8,
s. 119-120; nr 9, s. 134-136; nr 10, s. 150-152; nr 11, s. 167-169; nr 12, s. 182183; nr 13, s. 198-199; nr 14, s. 214-215; nr 15, s. 231-232.
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Zabytek ascezy niewieściej z pierwszej połowy wieku XVIII, „Kwartalnik Teologiczny” 3 (1904), z. 1/2, s. 85-98.
Rec. M. Nitecki, „Któryś za nas cierpiał rany”. Treściwy opis Męki Pańskiej ku pobożnemu
czytaniu i rozmyślaniu skreślił…, Łódź 1904, ss. 228, PKat. 42 (1904), nr 8, s. 128.

1905
Burzyński Adam Prosper, w: PEK, t. 5-6, Warszawa 1905, s. 230.
Kardynał Józef Hergenröther, w: [J. Hergenröther], Historya powszechna Kościoła
katolickiego, t. 18, Warszawa 1905, s. VII-XXVII, Skład główny Gebethner
i Wolff.
Położenie duchowieństwa, „Ruś” (1905), nr 68.
Szymon z Lipnicy, w: EKośc., t. 28, Warszawa 1905, s. 131-133.
Tillemont Ludwik Sebastjan Le Main de…, w: EKośc., t. 28, Warszawa 1905,
s. 476-479.
Tilly Jan Tserclaes, w: EKośc., t. 28, Warszawa 1905, s. 479-482.
Tortura, w: EKośc., t. 28, Warszawa 1905, s. 617-619.
W sprawie małej produkcyi naukowej księży. (Odpowiedź na interpelacyę ks. Jaskiego) [notatki z prasy periodycznej], PKat. 43 (1905), nr 7 i 8, s. 108-109.
Rec. M. Nitecki, Napaść na katechizm. Krótka odprawa p. St. Witkiewiczowi i „Gońcowi
Porannemu i Wieczornemu”, Warszawa 1905, PKat. 43 (1905), nr 25, s. 391-392.

1906
Jedno jest konieczne, „Gazeta Kielecka” 36 (1906), nr 11, s. 2.
Krótka odpowiedź na „Kilka pytań w sprawie autorstwa księży” [notatki z prasy
periodycznej], PKat. 44 (1906), nr 46, s. 714-715.
Na posterunku, „Rola” 24 (1906), nr 10, s. 148-149.
Zjazd duchowieństwa diecezji sandomierskiej (od 3-5 VII 1906 r.), „Wiadomości
Pasterskie” 2 (1906), nr 11, s. 684-696.
1907
Garnier Adolf, w: PEK, t. 13-14, Warszawa 1907, s. 48.
Goldmann Józef Joachim, w: PEK, t. 13-14, Warszawa 1907, s. 223-226.
1908
Jakie powinno zająć stanowisko duchowieństwo polskie względem ruchu neosłowiańskiego i jak z nim współpracować, KDS 1 (1908), nr 8, s. 209-212.
Notatki z podróży, KDS 1 (1908), nr 1 i 2, s. 34-40; nr 7, s. 205-208; nr 9, s. 267272; nr 12, s. 359-364.
Od Redakcyi [Kroniki Diecezji Sandomierskiej], KDS 1 (1908), nr 1 i 2, s. 1-2;
nr 7, s. 177-179.
Odpowiedź [na polemikę Jana Lubońskiego w sprawie recenzji jego książki pt.
„Monografia historyczna miasta Radomia”], KDS 1 (1908), nr 11, s. 336.
Pierwsze gniazdo kozłowickie w dyecezyi Sandomierskiej, KDS 1 (1908), nr 9,
s. 263-264.
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Święty Jan Chryzostom. Z powodu 1500 rocznicy śmierci, KDS 1 (1908), nr 3,
s. 49-58.
Rec. Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce, zebrał wg autentycznych źródeł ks. A. Friedrich, t. 1-3, Kraków 1903-1908, ss. 390+436+504, KDS 1
(1908), nr 10, s. 303-304.
Rec. J. Luboński, Monografia historyczna miasta Radomia, Radom 1907, ss. 348, KDS 1
(1908), nr 10, s. 302-303.

1909
Gdzie dyabeł nie może tam babę pośle. Prawda o Kozłowitach albo Mankietnikach
ku przestrodze tym, którzy jeszcze rozumu i wiary nie stracili, Sandomierz
1909, ss. 16, [2], 8, Nakł. autora, Druk. W. Byrzyński.
Dyrektor Maryawitów dyecezyi sandomierskiej, KDS 2 (1909), nr 6, s. 206-207.
Jakie współpracownictwo nam potrzebne ?, KDS 2 (1909), nr 1, s. 1-3.
O bractwach, KDS 2 (1909), nr 8, s. 272; nr 9, s. 341-346.
Odezwa w sprawie uregulowania Tercyarstwa. Konsystorz Jeneralny Dyecezyi
Sandomierskiej do Czcigodnego Duchowieństwa Dyecezjalnego [z 12 stycznia
1909 r., wspólnie z S. Sucheckim], KDS 2 (1909), nr 1, s. 19-20.
Wizyta kanoniczna biskupa Sołtyka 1762 r. w klasztorze Benedyktynek sandomierskich, KDS 2 (1909), nr 4, s. 97-102; nr 5, s. 129-135.
Rec. A. Gozdek, T. Campanellas Metaphysik, Posen 1909, ss. 117 [dysertacja doktorska
obroniona na Uniwersytecie we Fryburgu], KDS 2 (1909), nr 7, s. 254-255.
Rec. J. Górka, Żywot i dzieła wielebnego sługi Bożego Bartłomieja Holzhausera, Tarnów
1908, ss. 245 z ilustracjami, KDS 2 (1909), nr 7, s. 252-254.
Rec. J. Rokoszny, Przewodnik po Sandomierzu z dokładnym planem miasta, Warszawa
1909, ss. 70, KDS 2 (1909), nr 5, s. 154-155.
Rec. J. Wiśniewski, Pamiętnik podróży do Ziemi Świętej, Warszawa 1908, ss. 16, KDS 2
(1909), nr 4, s. 125-126.

1910
Juszyński Józef, w: PEK, t. 19-20, Warszawa 1910, s. 168-170.
Luźne wspomnienia i refleksye z pobytu w klasztorze jasnogórskim podczas zbrodni
Macochowej, KDS 3 (1910), nr 10, s. 403-410.
Rozwój chrystyanizmu w pierwszych trzech wiekach po Chrystusie, KDS 3 (1910),
nr 1, s. 1-7; nr 2, s. 42-47; nr 8, s. 305-312; nr 10, s. 427-429.
Rec. A. Jaskulski, O wychowaniu. Nauki do matek chrześcijańskich, Poznań 1909, ss. 308,
KDS 3 (1910), nr 3, s. 109.
Rec. K. J. Kantak, Mankietnicy i mankietnictwo, Poznań 1910, ss. 100, KDS 3 (1910), nr 3,
s. 109-110.

1911
Mariavitensekte. Einige Blätter aus der neuesten Kirchengeschichte Russisch –
Polens von Kasimir Gajkowski, Krakau 1911, ss. 99, 8; Selbstverlag des Verfassers, Universitäts – Buchdruckerei, Joseph Filipowski.
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Wyd. Świątobliwe życie przewielebnej Jej Mści Panny Zofiej z Granowa Sieniawskiej fundatorki i pierwszej xieniej klasztoru sendomirskiego reguły s. Benedykta z Kassynu reformacyej chełmińskiej według rękopisu z roku 1630 wydał ks.
Jan Gajkowski profesor Seminaryum sandomierskiego, Lwów 1911, ss. 194,
8, nlb. 2, Skład główny Kraków - Gebethner i S-ka, Warszawa - Gebethner
i Wolff, Druk. „Polonia” we Lwowie 1911.
Kongres eucharystyczny w Madrycie, KDS 4 (1911), nr 7, s. 217-235; nr 8, s. 251267.
Wspomnienie o śp. kardynale Puzynie, KDS 4 (1911), nr 9, s. 305-307.
Z parafii. Sandomierz. Otwarcie przytułku św. Zyty, KDS 4 (1911), nr 9, s. 303304.
Rec. J. Lamine, Nauka Kościoła wobec nowożytnej wiedzy, Warszawa 1910, ss. 48, KDS 4
(1911), nr 1, s. 32.

1912
Ksiądz Piotr Skarga. W 300 rocznicę po zgonie, „Sandomierzanin” 1 (1912), nr 4,
s. 1-2.
Mermillod Kacper, w: PEK, t. 27-28, Warszawa 1912, s. 10-11.
Mowa żałobna wypowiedziana w kościele katedralnym na nabożeństwie pogrzebowem za duszę śp. ks. prał. T. Sokalskiego, dnia 17 lutego 1912 r. przez ks.
J. Gajkowskiego, KDS 5 (1912), nr 3, s. 107-113.
Notatki i wrażenia z podróży do Hiszpanii, KDS 5 (1912), nr 6, s. 214-223; nr 7,
s. 256-264; nr 8, s. 290-295; R. 6, 1913, nr 6, s. 187-194.
O dusze ludu, KDS 5 (1912), nr 7, s. 251-253.
Po wyborach do Dumy, KDS 5 (1912), nr 10, s. 360-362.
Wystawa w Staszowie, KDS 5 (1912), nr 8, s. 285-289.
Rec. A. Palmieri, Theologia dogmatica orthodoxa (ecclesiae graeco-russicae) at lumen
catholicae doctrinae examinata et discussa, Florentiae 1911, ss. 815, KDS 5 (1912), nr
5, s. 191-192.
Rec. W. Hozakowski, Klemens z Aleksandryi o siedemdziesięciu tygodniach Daniela proroka, Poznań 1912, ss. 144, KDS 5 (1912), nr 8, s. 302-303.
Rec. P. A. Pichenot, Ewangelia Eucharystyi. Życie ukryte Pana Naszego Jezusa Chrystusa
w Najśw. Sakramencie ołtarza, przekł. z jęz. francuskiego M. K., Poznań 1911, ss. 484,
KDS 5 (1912), nr 5, s. 192-193.
Rec. S. Trzeciak, Literatura i religia u Żydów za czasów Chrystusa Pana, cz. 1-2, Warszawa 1911, ss. 348+428, KDS 5 (1912), nr 2, s. 68.
Rec. Z. Skarżyński, Żywoty świętych polskich, opracowane na tle dziejów ojczystych, Warszawa 1913, ss. 926, KDS 5 (1912), nr 10, s. 366.

Nota bibl. F. Kuraś, Tatarzy w Sandomierzu. Dwie legendy wierszem opowiedziane
z przedmową Zygmunta Kolasińskiego, wyd. 2, z portretem poety i 6 ilustracjami, Kraków 1912, ss. 65, KDS 5 (1912), nr 5, s. 192.
Nota bibl. W. Krynicki, Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości
całego roku, według Postylli Katolickiej Większej ks. Jakóba Wujka, Włocławek 1912, ss. 351, KDS 5 (1912), nr 10, s. 366.
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1913
„Kronika” o sobie samej, KDS 6 (1913), nr 11, s. 337-339.
Edykt Medyolański 313 r. wydany [przekł. z dzieła L. Lactantiusa, De mortibus
persecutorum (O śmierci prześladowców), KDS 6 (1913), nr 6, s. 161-163.
Ksiądz Piotr Skarga. Odczyt, wygłoszony w sali resursy obywatelskiej w Sandomierzu 20 października 1912 roku na wieczornicy ku uczczeniu Skargi przez ks.
Jana Gajkowksiego, KDS 6 (1913), nr 1, s. 3-12; nr 2, s. 40-44.
Piotr Skarga jako kapłan. Wykład, miany w seminaryum sandomierskiem, w uroczystość św. Stanisława Kostki, dnia 17 listopada 1912 r. przez ks. Jana Gajkowskiego, KDS 6 (1913), nr 6, s. 164-184. Toż. pod zmienionym tytułem:
Piotr Skarga jako kapłan. Wykład miany w Seminaryum Sandomierskiem
w uroczystość św. Stanisława Kostki 13 listopada 1913 r. przez…, Sandomierz
1913, ss. 23, 8, Nakł. autora, Druk. M. Byrzyńskiego, Skład główny w księgarni Wendego i Ski w Warszawie.
Starożytna mozaika Eucharystyczna w Akwilei, KDS 6 (1913), nr 5, s. 139-141.
Uroczystość koronacyi cudownego obrazu Matki Boskiej Bolesnej w Sulisławicach,
KDS 6 (1913), nr 8, s. 266-269.
Ustawy kapituł kolegiackiej i katedralnej sandomierskiej, KDS 6 (1913), nr 9,
s. 275-285; nr 10, s. 305-312; nr 11, s. 339-346; 7 (1914), nr 3, s. 65-70; nr 4,
s. 97-102; nr 7, s. 185-190; nr 8, s. 217-220; 8 (1915), nr 5, s. s. 76-81; nr 12,
s. 109-115; 9 (1916), nr 3, s. 33-35.
Wincenty Teofil Chościak Popiel, Arcybiskup Metropolita Warszawski, KDS 6
(1913), nr 1, s. 1-2.
Woronicz Jan Paweł, w: EKośc., t. 32, Płock 1913, s. 270-286.
Zabłocki Franciszek Ksawery, w: EKośc., t. 32, Płock 1913, s. 450-451.
Rec. E. Stateczny, Żywot św. Franciszka z Asyżu, Poznań 1912, ss. 716, KDS 6 (1913), nr 3,
s. 95.

1914
Z „Dziennika” [fragmenty], w: Ks. Jan Gajkowski (1866-1919). Kapłan – pisarz –
społecznik. Materiały z sesji. Sandomierz, 22 października 1999 r., red. K. Burek, Sandomierz 2000, s. 132-139.
Z „Pamiętnika” [fragmenty], w: Ks. Jan Gajkowski (1866-1919). Kapłan – pisarz
– społecznik. Materiały z sesji. Sandomierz, 22 października 1999 r., red.
K. Burek, Sandomierz 2000, s. 121-131.
Benedykt XV, KDS 7 (1914), nr 9-12, s. 251-252.
Dramat z dziejów Sandomierza, KDS 7 (1914), nr 2, s. 53-58.
Rewera Antoni, w: PEK, t. 33-34, Warszawa 1914, s. 255.
Rokoszny Józef, w: PEK, t. 33-34, Warszawa 1914, s. 299-300.
Sandomierz pod Austryakami, KDS 7 (1914), nr 9-12, s. 253-257.
Wspomnienie o śp. Piusie X Papieżu, KDS 7 (1914), nr 9-12, s. 249-251.
Rec. A. Lisiecki, Konstantyn Wielki, Poznań 1913, ss. 200, KDS 7 (1914), nr 3, s. 95.
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Noty bibl. J. Joergensen, Kłamstwo życia a prawda życia, przekł. F. M. Wolański,
Poznań 1914, ss. 63; J. Joergensen, In excelsis, przekł. I. Geppert, Poznań
1914, ss. 218; J. Joergensen, Z drogi, Poznań 1914, przekł. F. M. Wolański,
ss. 207, KDS 7 (1914), nr 5-6, s. 172-173.
Nota bibl. W. Miś, Z Ziemi Świętej. Wspomnienia i wrażenia, Poznań 1914, ss. 260,
KDS 7 (1914), nr 5-6, s. 173.
Nota bibl. M. W. Prawdzic, Nowsza literatura a nasze stanowiska katolickie, Poznań 1913, ss. 160, KDS 7 (1914), nr 5-6, s. 173.
1915
Skutki wojny w naszych kościołach i parafiach, KDS 8 (1915), nr 1, s. 10-13
[Kozienice, Brzóza, Głowaczów, Góra Jaroszyńska (Puławska), Grabów, Łagów
Filialny, Sieciechów-Opactwo, Oleksów]; nr 2, s. 24-26 [Regów (Wysokie Koło),
Jedlnia, Swierze, Magnuszew, Mniszew, Rozniszew]; nr 3, s. 40-41 [Zwoleń, Sucha, Brzeźnica, Tczów]; nr 4, s. 69-70 [Gródek, Chotcza]; nr 5, s. 82-83 [Bzin,
Słupia Nadbrzeżna]; nr 12, s. 115-116 [Kowala, Stępocina]; 9 (1916), nr 1, s. s. 1011 [Iłża, Sienno, Ciepielów, Kazanów]; nr 2, s, 26-28 [Magnuszew, Ryczywół,
Pawłowice, Wielgie, Tarłów, Sobótka, Brzeźnica]; nr 3, s. 43-45 [Krępa, Lipsko,
Tymienica, Bałtów, Gielniów, Tumlin, Wójcin]; nr 4, s. 58 [Janowiec].
Wiadomości kościelne, KDS 8 (1915), nr 12, s. 117-122.
1916
Benedyktynki sandomierskie (w 300-ą rocznicę fundacyi), KDS 9 (1916), nr 10,
s. 136-140; [od nr 11 pod tytułem: Dzieje benedyktynek sandomierskich] nr 11,
s. 147-153; nr 12, s. 163-171; R. 10, 1917, nr 1, s. 2-8; nr 2, s. 17-22; nr 3,
s. 33-39. Toż. w osob. odb.: Sandomierz 1917, ss. 172, 12, Druk. M. Byrzyńskiego.
Wizyty kanoniczne J. E. Pasterza Dyecezyi, KDS 9 (1916), nr 9, s. 123-124.
Słowo wstępne, w: E. Górski, Wykład Psałterza Dawidowego, Sandomierz 1916,
s. VII-XI.
Rec. E. Górski, Wykład Psałterza Dawidowego, Sandomierz 1916, ss. 372, KDS 9 (1916),
nr 5, s. 78-79.
Rec. W. Kosiński, Jacek Mijakowski, kaznodzieja barokowy. Przyczynek do dziejów kaznodziejstwa polskiego w XVII w., Radom 1916, ss. 172, KDS 9 (1916), nr 11, s. 162.
Rec. A. K. Patkowski, Apostoł nierozsądku (Gilbert Keith Chesterton), Kraków 1916,
ss. 66, KDS 9 (1916), nr 11, s. 162.

Nota bibl. S. Bartynowski, Apologetyka podręczna, Kraków 1916, ss. 445, KDS 9
(1916), nr 5, s. 78.
Nota bibl. P. Mańkowski, Ecce Mater tua. Rozważania dla kapłanów, WarszawaKraków 1916, ss. 239, KDS 9 (1916), nr 5, s. 78.
Nota bibl. M. Meschler, Na przyjęcie Pana. Nauka o Najświętszym Sakramencie
w modlitwach i rozważaniach, wyd. 2, Kraków 1916, ss. 383, KDS 9 (1916), nr
11, s. 162,
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Nota bibl. M. Skrudlik, Życie i działalność malarza bernardyńskiego O. Franciszka
Lekszyckiego, Sandomierz 1916, ss. 68, KDS 9 (1916), nr 5, s. 78.
Nota bibl. Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, Kraków 1916, KDS 9
(1916), nr 11, s. 162.
1917
Budowa państwa Polskiego, a jej burzyciele, KDS 10 (1917), nr 12, s. 172-173.
Co mi powiedziały akta zmarłych księży ?, KDS 10 (1917), nr 3, s. 39-40.
IV-ty ogólny zjazd X.X. prefektów Królestwa Polskiego, KDS 10 (1917), nr 7-8,
s. 106-111.
[Głos w dyskusji], w: Pamiętnik IV-go Ogólnego Zjazdu XX. Prefektów Królestwa
Polskiego w Warszawie w dniach 20, 21 i 22 czerwca 1917 roku, wyd. A. Fajęcki sekretarz zjazdu, Warszawa 1917, s. 189.
Mowa żałobna, wygłoszona dnia 15 listopada 1916 r. w katedrze sandomierskiej na
nabożeństwie za spokój duszy ś.p. Henryka Sienkiewicza, przez ks. Jana Gajkowskiego, KDS 10 (1917), nr 4, s. 51-54.
Nieznany list Jana Pawła Woronicza, KDS 10 (1917), nr 11, s. 146-147.
O. Władysław Szczepański i jego dzieło, KDS 10 (1917), nr 2, s. 22-24.
Od Redakcyi [Kroniki Diecezji Sandomierskiej] do Czytelników, KDS 10 (1917),
nr 1, s. 1-2.
Organizacye religijne wśród młodzieży szkolnej. (Referat, odczytany dnia
22 czerwca na zjeździe XX. Prefektów w Warszawie), KDS 10 (1917), nr 9,
s. 113-118. Toż.: w: Pamiętnik IV-go Ogólnego Zjazdu XX. Prefektów Królestwa Polskiego w Warszawie w dniach 20, 21 i 22 czerwca 1917 roku, wyd.
A. Fajęcki sekretarz zjazdu, Warszawa 1917, s. 314-324.
Pod znakiem Rady Regencyjnej, KDS 10 (1917), nr 11, s. 146.
Procesy o mordy rytualne w Sandomierzu, KDS 10 (1917), nr 6, s. 81-85; nr 7-8,
s. 97-101.
Ś.p. prałat Alfons Jan Prawdzic Bułakowski, KDS 10 (1917), nr 5, s. 76-77.
Zjazd nauczycielstwa w Radomiu, KDS 10 (1917), nr 1, s. 8-11.
Rec. J. S. Adamski, Nieśmiertelność duszy ludzkiej w świetle rozumu, Poznań 1917, ss. 55,
KDS 10 (1917), nr 4, s. 64.
Rec. Cztery Ewangelie, cz. 2, wstęp, nowy przekład i komentarz ks. W. Szczepański, Kraków 1917, ss. XXXII+611, KDS 10 (1917), nr 11, s. 159.
Rec. Ewangelie i Dzieje Apostolskie, przekł. i objaśnienia ks. W. Szczepański, Kraków
1917, ss. XVII+742, KDS 10 (1917), nr 11, s. 159.
Rec. L. C. Fillion, Historyczne istnienie Jezusa Chrystusa a racyonalizm współczesny,
przekł. z jęz. francuskiego R. K., Włocławek 1913, ss. 114, KDS 10 (1917), nr 11,
s. 159-160.
Rec. L. Gościcki, Budowa świątyni: wskazówki praktyczne przy wznoszeniu i odbudowie
kościołów oraz zdobieniu wnętrza, Warszawa-Lwów 1916, ss. 168, KDS 10 (1917), nr
2, s. 32.
Rec. E. Górski, Listy świętego Pawła, Radom 1917, ss. 280, KDS 10 (1917), nr 7-8, s. 112.
Rec. W. Kosiński, Dydaktyka, Sandomierz 1917, ss. 76; KDS 10 (1917), nr 4, s. 64.
Rec. P. Mańkowski, Po naszemu: pamiętnik liturgisty, Kraków 1917, ss. 286, KDS 10
(1917), nr 7-8, s. 112.
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Rec. K. Szczeklik, Casus conscientiae in praecipuas quaestiones theologiae moralis, Tarnoviae 1917, ss. 316, KDS 10 (1917), nr 2, s. 32.

1918
O przyszłą Polskę, KDS 11 (1918), nr 12, s. 180-182.
O tem, jak to w mieście Iłży przyszło do rządów sowieckich, o nowoczesnych naszych wszechnicach et quibusdam aliis, KDS 11 (1918), nr 10, s. 154-156.
Pobyt Wizytatora Apostolskiego w dyecezyi sandomierskiej i w Sandomierzu, KDS
11 (1918), nr 9, s. 133-138. Toż.: Pobyt Wizytatora Apostolskiego w diecezji
sandomierskiej i w Sandomierzu 1918 r., „Rocznik diecezji sandomierskiej na
rok 1929”, red. S. Grelewski, Radom 1928, s. 51-57. Toż w: „Kalendarz katolicki diecezji sandomierskiej na rok 1929”, red. S. Grelewski, Radom 1928,
s. 61-67.
„Pokój ludziom dobrej woli !”, KDS 11 (1918), nr 1, s. 1-3.
Polityka hr. Hertlinga wczoraj, a dziś, KDS 11 (1918), nr 3, s. 112-116.
Próby przeszczepienia bolszewickiego raju do Polski, KDS 11 (1918), nr 11,
s. 163-164.
Sandomierska korona królewska, KDS 11 (1918), nr 4, s. 57-61.
Wizytator Apostolski, KDS 11 (1918), nr 9, s. 129-133.
Z Kuryi Biskupiej [Sandomierz, 9 kwietnia 1918 r.]. Czynności J. E. Pasterza
dyecezyi. Tematy na egzamin konkursowy. O akcyi ratowniczej co do dzieci.
[Godziny przyjęć interesantów szefa cywilnego Komisariatu Cywilnego przy
Generalnym Gubernatorstwie w Lublinie], KDS 11 (1918), nr 4, s. 71-72.
BIBLIOGRAFIA: AP w Kielcach Oddział w Sandomierzu, Akta USC par. Jankowice z 1866 r., sygn. 57, poz. 69; [b. a.], Sprawa ks. Gajkowskiego, redaktora
„Kroniki” o broszurę przeciw Maryawitom, KDS 3 (1910), nr 4, s. 135-142; Bibliografia polska 1901-1939, t. 8, red. G. Federowicz, H. Machnik, I. Maziarz,
Warszawa 2006, s. 271-272; K o t k o w s k i S., Seminarium Duchowne w Sandomierzu…, s. 295-296; Ks. Jan Gajkowski (1866-1919). Kapłan – pisarz – społecznik. Materiały z sesji. Sandomierz, 22 października 1999 r., red. K. Burek, Sandomierz 2000; Ks. P. K. [Paweł Kubicki], Gajkowski Jan Kanty, w: PEK, t. XIIIXIV, s. 12-13; K u b i c k i P., Bojownicy kapłani…, s. 7, 101-103; O p i ł o w s k i F., Gajkowski Jan Kanty, EKat., t. 5, k. 807; R o k o s z n y J., X. Prałat Jan
Gajkowski. (Przyjacielskie wspomnienie w rocznicę zgonu), KDS 13 (1920), nr 4,
s. 84-89; W i ś n i e w s k i J., Katalog prałatów i kanoników sandomierskich…,
s. 67-70; W ó j c i k W., Gajkowski Jan, w: Polscy kanoniści…, cz. 1, s. 136;
W y c z a w s k i H. E., Gajkowski Jan Kanty, SPTK, t. 1, s. 500-504; W y r z y k o w s k i A., Gajkowski Jan Kanty, PSB, t. 7, s. 218; Zjazd prefektów, „Głos”
1 (1917), nr 139, s. 2; nr 143, s. 2; nr 145, s. 2; nr 146, s. 2.
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GĄSIOROWSKI WŁADYSŁAW (1878-1954), profesor Seminarium sandomierskiego, krypt.: Ks. Wł. G.
Ur. 1 XI 1878 r. w Wąwolnicy w diec. lubelskiej,
jako syn Franciszka i Karoliny z Surzyckich. Szkołę
elementarną ukończył w Lublinie, progimnazjum
w Sandomierzu. W 1895 r. został przyjęty do
Seminarium
Duchownego
w
Sandomierzu.
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1902 r. Pracował
jako wikariusz w Górach Wysokich i Bielinach
Opatowskich. W latach 1904-1908 studiował
w Akademii Duchownej w Petersburgu, gdzie
uzyskał tytuł kandydata teologii. Po ukończeniu
studiów otrzymał nominację na stanowisko profesora i ojca duchownego w Seminarium sandomierskim. Wykładał teologię dogmatyczną, historię
filozofii, socjologię, introdukcję ogólną do Pisma
świętego, teologię ascetyczno-mistyczną, uczył też
jęz. hebrajskiego. Pełnił równocześnie funkcje kościelne: radcy Kurii, cenzora
książek religijnych, był mianowany wikariuszem w Końskich, a następnie proboszczem w parafiach Łukawa (w 1911) i Bardo (w 1913). Podczas I wojny światowej był duszpasterzem w Sulisławicach. W 1917 r. został kanonikiem gremialnym, a później prałatem archidiakonem Kapituły sandomierskiej. W początkach
1919 r. opuścił Sandomierz i pracował jako proboszcz w Szewnej, gdzie ukończył
prace nad przygotowaniem książkowego wydania swoich wykładów seminaryjnych z historii filozofii. W 1933 r. został dziekanem w Opocznie i proboszczem
miejscowej parafii św. Bartłomieja. Sprawował pieczę nad chórem „Dzwon”, założonym w 1948 r. przy jego parafii przez organistę S. Piątkowskiego (chór ten istnieje do dnia dzisiejszego). Obok licznych obowiązków duszpasterskich i kierowania budową nowego kościoła parafialnego, pełnił także funkcje deputata ds. gospodarczych Seminarium Duchownego w Sandomierzu i egzaminatora prosynodalnego. Po II wojnie światowej podejrzewany był przez aparat bezpieczeństwa o nieprzychylny stosunek do nowego ustroju i władz socjalistycznej Polski. Ks. Gąsiorowski wyrażał opinię, że księża nie powinni brać udziału w konferencjach i zjazdach organizowanych przez władze świeckie, gdyż mają one „posmak polityczny”.
Odmówił współpracy z przedstawicielami administracji państwowej w akcji skierowanej przeciwko „Caritas” stwierdzając: „Żadnych nadużyć w „Caritasie” nie
było, jest to tylko fikcja. Rząd Polski walczy z Kościołem i religią (…) i my również podejmiemy walkę z Rządem o prawo religijne”19. Ze względu na duży autorytet jakim cieszył się w środowisku jako dziekan opoczyński, jego postawa i poglądy w istotny sposób oddziaływały na zapatrywania i postępowanie innych księ19

B. S t a n a s z e k , Diecezja sandomierska w powojennej rzeczywistości politycznej
1945-1967, t. 1, Sandomierz 2006, s. 319.
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ży, przez co w ewidencji urzędu bezpieczeństwa jego nazwisko umieszczono
w kartotece: „księża wrogo ustosunkowani”. Zmarł 6 IX 1954 r. i pochowany został na cmentarzu parafialnym św. Marii Magdaleny w Opocznie.
Z dużym zainteresowaniem przyjęto w środowisku naukowym książkę ks. Gąsiorowskiego
zatytułowaną Historia filozofii (Sandomierz 1928),
którą ks. Jan Wiśniewski ocenił jako „oryginalną
i przystępną dla umysłowości polskiej”20. Równie
pozytywną ocenę tej pracy zamieścił na łamach
„Kroniki Diecezji Sandomierskiej” inny recenzent,
piszący pod kryptonimem Ks. J. P.: „Praca ta
obliczona jest na podręcznik dla szkół wyższych
i seminariów duchownych (…). Układ materiału
przejrzysty, czasem może zbyt rozkawałkowany
przez podziały i podpodziałki, ale nie możemy
zapominać, że jest to podręcznik przeznaczony dla
początkujących filozofów, którym bardziej szczegółowy podział treści tylko ułatwia jej przyswojenie”. Cytowany autor podkreślał, że „mimo pewnych trudności językowych, myśl
jest przejrzysta i stylizacja poprawna”. Kończąc swój wywód nad książką ks. Gąsiorowskiego recenzent stwierdził: „Gdy się weźmie pod uwagę, że od dziesięciu
lat Ks. Kan. Gąsiorowski nie zajmuje się pracą profesorską, że zajęcia parafialne,
skierowując umysł ku praktycznym zagadnieniom duszpasterskim, nie zwykły się
przyczyniać do rozwinięcia upodobań filozoficznych, trzeba podziwiać młodzieńczy zapał i wytrwałość, z jaką Czcigodny Autor zabrał się do tak trudnej i żmudnej
pracy pisarskiej i można szczerze pogratulować wyników”21.
Na uwagę zasługuje również przekład encykliki Piusa X ogłoszonej w 800.
rocznicę śmierci św. Anzelma, dokonany przez ks. Gąsiorowskiego i opublikowany
w „Kronice Diecezji Sandomierskiej” w 1909 roku oraz czterostronicowa broszurka z 1930 r. wydana w nakładzie 6 tys. egzemplarzy, wymierzona przeciw próbom
rozwinięcia i zalegalizowania na ziemiach polskich działalności Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, założonego w początkach XX stulecia w USA
przez Franciszka Hodura poza strukturami Kościoła rzymskokatolickiego i bez
zgody papieża (w 1898 r. papież ekskomunikował F. Hodura).
1909
Przekł. Encyklika. Do czcigodnych Braci Patryarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Rządców dyecezyi w pokoju i jedności ze Stolicą Apostolską pozostających. Pius X Papież [encyklika z okazji osiemsetnej rocznicy śmierci
św. Anzelma], KDS 2 (1909), nr 6, s. 161-170; nr 7, s. 209-222; nr 8, s. 257-267.
20

J. W i ś n i e w s k i , Katalog prałatów i kanoników sandomierskich…, s. 341.
Ks. J. P., Rec.: W. Gąsiorowski, Historia filozofii, Sandomierz 1928, ss. XVI, 415,
KDS 21 (1928), nr 10, s. 287.
21
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1911
Rec. F. X. Brors, Prawda, przekł. F. F., t. 1, Warszawa 1910, ss. 140, KDS 4 (1911), nr
4, s. 126.
Rec. Wykłady dla Towarzystw Młodzieży, opr. Z. Cieplucha, Poznań 1911, ss. 80, KDS 4
(1911), nr 4, s. 125-126.

1925
[Głos w dyskusji], w: Pamiętnik trzeciego zjazdu [Związku Zakładów Teologicznych w Polsce pod wezwaniem św. Jana Kantego] odbytego w Łomży 15/IV –
17/IV 1925 roku, Lublin [1925], s. 148, 203, Drukarnia Państwowa w Lublinie.
1928
Historia filozofii, Sandomierz 1928, ss. XVI, 415, 8, Druk. Nowoczesna.
[Głos w dyskusji], w: Pamiętnik czwartego zjazdu [Związku Zakładów Teologicznych w Polsce pod wezwaniem św. Jana Kantego] w Kielcach 20/IV – 22/IV
1927 roku, Kielce [1928], s. 114, 121, Drukarnia Diecezjalna "Jedność".
1930
Ludowi katolickiemu ku rozwadze i przestrodze!: słowo o Hodurowcach [Sandomierz 1930], ss. 4.
BIBLIOGRAFIA: Bibliografia Polska 1901-1939, t. 8, red. G. Federowicz,
H. Machnik, I. Maziarz, Warszawa 2006, s. 506; Śp. Ks. Prałat Władysław Gąsiorowski, KDS 47 (1954), s. 44-45; K o t k o w s k i S., Seminarium Duchowne
w Sandomierzu…, s. 278-279; S k w a r a A., Gąsiorowski Władysław, w: SPTK,
t. 5, s. 432-433; S t a n a s z e k B., Duchowieństwo diecezji sandomierskiej…,
s. 91, 93, 198, 243, 249-250, 258, 260, 379, 384, 481; B. S t a n a s z e k , Diecezja
sandomierska w powojennej rzeczywistości politycznej 1945-1967, t. 1, Sandomierz 2006, s. 53, 63, 319, 561; W i ś n i e w s k i J., Katalog prałatów i kanoników sandomierskich…, s. 72, 341.
Streszczenie
Zamieszczone materiały są kontynuacją cyklu rozpoczętego w 2011 r. prezentującego
życiorysy i bibliografię publikacji 48 profesorów Seminarium Duchownego w Sandomierzu
z XIX i XX wieku. Katalog publikacji ma układ chronologiczny i zawiera oryginalną pisownię tytułów, nie zawsze zgodną z obecnymi normami językowymi. Przy nazwiskach
niektórych księży podano kryptonimy i pseudonimy, którymi podpisywali swoje prace.
Materiały zamieszczone w obecnym zeszycie poświęcone są postaciom: ks. Jana Kantego
Gajkowskiego (1806-1868) oraz ks. Władysława Gąsiorowskiego (1878-1954).
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The bibliography of the letters of Sandomierz Seminary professors
(Father Jan Kanty Gajkowski, FatherWładysław Gąsiorowski)
Summary
The materials included are the continuation of the cycle started in 2011 which presents
biographies and publication bibliographies of 48 professors from Ecclesiastical Seminary in
Sandomierz (nineteenth and twentieth century). The catalogue of the publications has
chronological order and contains the original spelling of the titles, which is no longer in
accordance with the modern linguistic norms. Codenames and pen names were added to the
surenames of some priests who used them to sign their works. The materials presented in
the current issue are dedicated to following inviduals: father Jan Kanty Gajkowski (1806–
1868) and father Władysław Gąsiorowski (1878-1954).
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Wykaz skrótów
[b. a.]
ADS
AP
A. per.
At.Kap.
Dr.Ak.Kat.
Buliński M., Monografia miasta
Sandomierza…
DzCz.
EKat.

Ekośc.

brak autora;
Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu;
Archiwum Państwowe;
Akta personalne;
„Ateneum Kapłańskie”
„Drogi Akcji Katolickiej”
M. Buliński, Monografia miasta Sandomierza..., wyd. pośmiertne przez
ks. W. Kuklińskiego, Warszawa 1879;
„Dzwonek Częstochowski”;
Encyklopedia katolicka, t. 1-2, pod red.
F. Gryglewicza, R. Łukaszyka,
Z. Sułowskiego; t. 3-4, pod red.
R. Łukaszyka, L. Bieńkowskiego,
F. Gryglewicza; t. 5, L. Bieńkowskiego,
P. Hemperka, S. Kamińskiego, J. Misiurka,
K. Staweckiej, A. Stępnia,
A. Szafrańskiego, J. Szlagi, A. Weissa; t. 6,
pod red. J. Walkusza, S. Janeczka,
S. Wielgusa, S. Fity, J. Misiurka,
M. Ruseckiego, A. Stępnia, A. Weissa; t. 7,
pod red. S. Wielgusa, J. Duchniewskiego,
M. Daniluka, S. Fity, J. Misiurka,
M. Ruseckiego, A. Stępnia, A. Weissa; t. 8,
pod red. naczelną A. Szostka, B. Miguta,
E. Gigilewicza, A. Bronka, S. Fity,
S. Napiórkowskiego, J. Pałuckiego,
R. Rubinkiewicza; t. 9, pod red. naczelną
A. Szostka, B. Miguta, R. Sawy,
K. Goździa, J. Herbuta, S. Olczaka,
R. Popowskiego, Lublin 1989-2002; t. 10,
pod red. A. Szostka, E. Ziemanna, R. Sawy,
K. Góździa, J. Herbuta, S. Olczaka,
R. Popowskiego;
Encyklopedia kościelna podług teologicznej
encyklopedii Weltzera i Weltego z licznemi
jej dopełnieniami przy współpracownictwie
kilkunastu duchownych i świeckich osób,
wydana przez ks. M. Nowodworskiego,
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t. 1-29, Warszawa 1873-1907; t. 30-32,
Płock 1910-1913; t. 33, pod red.
S. Biskupskiego, Włocławek 1933;
GRad.

„Gazeta Radomska”;

KRóż.

„Kółko Różańcowe”

Kb., Budownictwo kościelne…

Kb., Budownictwo kościelne w parafiach
diecezji sandomierskiej za pierwsze 28 lat
XX-go wieku, w: Rocznik diecezji sandomierskiej na 1930 rok, pod red. S. Grelewskiego, Radom [1929];

KDS

„Kronika Diecezji Sandomierskiej”;

Kotkowski S., Seminarium
Duchowne
w Sandomierzu…

S. Kotkowski, Seminarium Duchowne
w Sandomierzu w latach 1820-1926,
opr. I przyg. do druku H. I. Szumił,
Sandomierz 2010;

Kubicki P., Bojownicy kapłani…

Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła
i Ojczyzny w latach 1861-1915. Materiały
z urzędowych świadectw władz rosyjskich,
archiwów konsystorskich zakonnych
i prywatnych, opr. P. Kubicki, cz. 1, t. III,
Sandomierz 1933;

Nota bibl.

Nota bibliograficzna

Nitecki P., Biskupi Kościoła w
Polsce…

P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce.
Słownik biograficzny, Warszawa 1992;

PEK

Podręczna encyklopedia kościelna,
t. I-XLIV, Supl., red. Z. Chełmicki,
Warszawa 1904-1916;

PKat.

„Przegląd Katolicki”;

Praw.Kat.

„Prawda Katolicka”

Przekł.

Przekład;

PRM

„Pamiętnik Religijno-Moralny”;

Polscy kanoniści…

Polscy kanoniści (wiek XIX i XX), cz.1-2,
oprac. J. R. Bar, Warszawa 1981;

PSB

Polski słownik biograficzny, t. 1-37,
Kraków-Warszawa-Wrocław 1935-1997;
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Rec.

Recenzja;

SBKSP

Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, t. 1-3, pod red. R. Bendera,
S. Gajewskiego, M. Roszkowskiej i in.,
Lublin 1994-1995;

SPr.

„Siewca Prawdy”;

SPTK

Słownik polskich teologów katolickich,
t. 1-4, pod red. H. E. Wyczawskiego, t. 5-7
(1918-1981), pod red. L. Grzebienia, Warszawa 1981-1983, t. 8 (1981-1993), pod
red. J. Mandziuka, Warszawa 1995; t. 9
(1994-2003), pod red. J. Mandziuka, Warszawa 2006;

Stanaszek B., Duchowieństwo
diecezji sandomierskiej…

Duchowieństwo diecezji sandomierskiej
w latach 1918-1939, Lublin 1999;

Wiśniewski J., Biskupi
sandomierscy…

J. Wiśniewski, Biskupi sandomierscy,
Radom 1913;

Wiśniewski J., Katalog prałatów
i kanoników sandomierskich…

J. Wiśniewski, Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od 1186-1926 r.
tudzież sesje kapituły sandomierskiej
od 1581 do 1866 r., Radom 1926;

Wiśniewski J., Seminarium
Duchowne…

J. Wiśniewski, Seminarium Duchowne
Rzymsko-Katolickie w Sandomierzu
1820-1920 oraz stuletni katalog duchowieństwa świeckiego diecezji sandomierskiej, Sandomierz 1926;

Wsp.Amb.

„Współczesna Ambona”

Żmuda R., Działalność dydaktyczna R. Żmuda, Działalność dydaktyczna i pisarska profesorów i wychowawców warszawi pisarska…
skiej Akademii Duchownej 1837-1867,
Warszawa 1979.
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Uzupełnienie do części pierwszej
Kontynuując prezentację bibliografii piśmiennictwa profesorów Seminarium
Duchownego w Sandomierzu, zamieszczamy uzupełnienie do wykazu użytych
skrótów oraz wykaz błędów dostrzeżonych już po ukończeniu druku materiałów
zamieszczonych w nr 2 „Studiów Sandomierskich” z 2011 r., które wkradły się do
tekstu (zwłaszcza przy wprowadzaniu skrótów nazw czasopism), za co autorzy
serdecznie przepraszają.
Errata do I części bibliografii
zamieszczonej nr 2 „Studiów Sandomierskich” z 2011 r.:
Strona:
s. 198
s. 198
s. 202
s. 209
s. 210
s. 210
s. 210
s. 210
s. 211
s. 218

Wiersz:
6 wiersz od dołu
1 wiersz od dołu
4 wiersz od dołu
18 od góry
2 od góry
5 od góry
6 od góry
9 od góry
18 od góry
18 od góry

Jest:
Weltzera
Ekośc.
ks. M. Bulińskiego
SPr.
SPr.
SPr.
SPr.
SPr.
SPr.
SPr.

Powinno być:
Wetzera
EKośc.
ks. K. Bąkiewicza
PKat.
PKat.
PKat.
PKat.
PKat.
PKat.
PKat.

Danuta Krześniak-Firlej
Waldemar Firlej

Studia Sandomierskie
20 (2013), nr 1

HOMILIE O. ADAMA PROSPERA BURZYŃSKIEGO:
O ŚMIERCI I NA WIELKI PIĄTEK
Wstęp, edycja krytyczna, tłumaczenie: Krzysztof MODRAS, OP
Wydział Filozofii KUL JPII Lublin

Adam Prosper Burzyński, biskup sandomierski, urodził się w 1755 r. w Wojakowie k. Brzeska. W 1772 r. wstąpił do zakonu franciszkańskiego zakonu reformatów w Wieliczce, gdzie przyjął imię Prosper. Śluby złożył w 1773 r. Studia filozoficzne i teologiczne odbył w klasztorach prowincji małopolskiej. Święcenia
otrzymał w Krakowie w 1778 r. W pierwszych latach swej działalności kapłańskiej
wykładał retorykę w Zakliczynie (1781-1782), filozofię w Rzeszowie i Sandomierzu (1782-1788), a następnie był kaznodzieją w kolegiacie sandomierskiej (17881790). Po otrzymaniu w 1790 r. pozwolenia na wyjazd na misje udał się do Rzymu,
gdzie studiował języki wschodnie i medycynę1. Stąd, jak dowiadujemy się z dekretu Kongregacji Rozkrzewiania Wiary z 22 listopada 1790 r.2, wyjechał na Bliski
Wschód. Przez pewien czas przebywał w konwencie oo. reformatów przy grobie
Chrystusa w Jerozolimie3, był też na misjach w Syrii. W 1798 r. był gwardianem
klasztoru w Kairze4.
Podczas wyprawy egipskiej Napoleona Bonaparte w 1798 r., Prosper, jako
znawca języka arabskiego, tureckiego, włoskiego i francuskiego, zaangażował się
w armii francuskiej w roli kapelana, tłumacza i lekarza. Tam spotkał się z generałem Józefem Zajączkiem. Tak o ich pierwszym spotkaniu opowiada Sz. Askenazy:
„Spotkał on teraz w pustyni zabłąkanego ze swą jazdą Zajączka, wyprowadził go
i wyratował, przestrzegł przed zatrutą studnią, a i nadal doświadczoną stale wspierał radą, przychylał mu ciemne umysły tuziemców przez swe arabskie przeciw
"szemraniom" ewangeliczne kazania. Został też odtąd, mimo różnice pojęć, do1

Burzyński Adam Ofmref Bp. http://www.eduteka.pl/doc/burzynski-adam-ofmref-bp
[dostęp: 14.04.2013].
2
„... zastaliśmy w zakrystii Truka w zawoju, z brodą ogromną”. Egipt i Sandomierz biskupa Adama Prospera Burzyńskiego (1755-1830). Sandomierz: Muzeum Diecezjalne Dom
Długosza w Sandomierzu, kwiecień – październik 2012, s. 11.
3
J. W iśn iew sk i, Adam Prosper Burzyński. Od 1820 do 1830 r. biskup sandomierski,
Marjówka 1929, s. 8.
4
„...zastaliśmy...”, s. 5.
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zgonnym przyjacielem radykalnego generała; i kiedyś, po wielu leciech, zasiadłszy
dzięki niemu na sandomierskiej stolicy biskupiej i krześle senatorskiem warszawskiem, poróżnionemu z własnym narodem Namiestnikowi poczciwą dłonią stare
zamknie oczy”5.
Po wycofaniu się Francuzów z Egiptu (1801 r.), Prosper wraz z armią przybył
do Francji i w Rzymie starał się o zwolnienie z misji oraz powrót do Polski. Kongregacja Rozkrzewiania Wiary nie udzieliła mu jednak pozwolenia, tak że kontynuował misje do 1810 r.6, pełniąc funkcję prefekta apostolskiego Górnego Egiptu
(1802-1808). Ostatni okres swego pobytu na Bliskim Wschodzie spędził w Jerozolimie (1808-1809)7. W czasie misji wschodnich zaangażował się w pracę duszpasterską, również wśród wyznawców obrządków wschodnich, przez co przyczynił
się do powstawania katolickich Kościołów wschodnich. Jako prefekt apostolski
Górnego Egiptu, swą opieką obejmował też wikariat apostolski dla koptów katolickich8.
W 1810 r. Prosper powrócił do Polski i osiadł w Sandomierzu, gdzie można go
było zobaczyć jako „Turka w zawoju z brodą ogromną, w odzieniu z wielkimi rękawami, koloru ciemnego, klęczącego i przykładnie modlącego się”9. Wkrótce
został obrany prowincjałem prowincji małopolskiej reformatów (1812-1815),
a następnie gwardianem w klasztorze w Sandomierzu przy kościele św. Józefa
(1815-1818). W spełnieniu swego pragnienia powrotu na misje przeszkodził mu
w Warszawie gen. Zajączek, który w latach 1815-1826 pełnił funkcję pierwszego
namiestnika cara Aleksandra I (1801-1825) w Królestwie Polskim. Generał widział
w Prosperze przyszłego biskupa i w 1816 r. wystarał się w Rzymie, by Burzyński
nie wyjechał powtórnie do Egiptu10. W 1819 r. gen. Zajączek uzyskał u cara Aleksandra I zgodę na nominację Adama Burzyńskiego na biskupa sandomierskiego.
Wybór został potwierdzony przez papieża w 1820 r. Konsekracji dokonał arcybiskup Hołowczyc w kościele reformatów w Warszawie 19 marca 1820 r., a uroczysty ingres do katedry w Sandomierzu odbył się w Niedzielę Palmową 26 marca
1820 r. Urząd ordynariusza diecezji pełnił aż do śmierci (9 września 1830 r.)11.
Sytuacja polityczna w Egipcie na przełomie XVIII i XIX wieku
Egipt stał się prowincją Imperium Osmańskiego w 1517 r., w której dawni
władcy, Mamelucy, utrzymali nadal siłę militarną. W czasach osmańskich Egipt
osłabł ekonomicznie, stawał się coraz bardziej zależny od handlu zagranicznego.
W XVIII wieku władzę zdobyli mameluccy dowódcy zwani bejami. Przybrali oni
nowy tytuł szajcha al-balad (przywódca kraju) i rywalizowali z paszą reprezentującym władzę osmańską. Doprowadzało to do wielu niepokojów i zabójstw z mo5

Sz. Ask ena zy, Napoleon a Polska, Warszawa 1919, t. 3, s. 65-66.
Burzyński Adam Ofmref Bp…
7
„...zastaliśmy...”, s. 15.
8
Tamże, s. 6.
9
J. W iśn iewsk i, dz. cyt., s. 18.
10
„...zastaliśmy...”, s. 21-22.
11
J. W iśn iewsk i, dz. cyt., passim.
6
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tywów politycznych. W połowie XVIII wieku do władzy doszedł Ali-bej, uznany
przez Osmanów jako szajch al-balad, ale gdy wzrósł w siłę, chcieli się go pozbyć.
Ali wraz z innymi bejami ogłosił wtedy niezależność Egiptu. Zdobył południowe
tereny i część Półwyspu Arabskiego, a nowy szarif Mekki, który był jego kuzynem,
mianował go Sułtanem Egiptu i Chanem Dwóch Mórz. Ali został jednak opuszczony przez swych zwolenników i zamordowany, a rządy obejmowali kolejni bejowie.
W tym okresie Egipt ucierpiał z powodów licznych klęsk głodu i epidemii, tak że
doszło do znacznego spadku populacji tuż przed przybyciem Burzyńskiego.
W 1786 r. Osmanowie wysłali armię do Egiptu, ale władza pozostawała nadal
w rękach mameluckich bejów, kolejno Ismaila, a następnie Ibrahima i Murada, aż
do przybycia Napoleona Bonaparte w 1798 r. U Osmanów w międzyczasie zmarł
sułtan Abdulhamid I (1774-1789), a jego następcą został Selim III (1789-1807).
Francuzi, wybierając się do Egiptu, mieli zamiar przekształcenia go we francuską kolonię, ale oficjalnie deklarowali chęć przywrócenie władzy Osmanom
i stłumienie siły Mameluków. Ukazywano Napoleona Bonaparte jako zwolennika
islamu, obiecywano równość i powszechny dostęp do urzędów. W lipcu 1978 r.
Napoleon pokonał w bitwie pod piramidami armię Murada i Ibrahima, i ustanowił
radę miejską w Kairze, złożoną z szajchów, Mameluków i Francuzów, ale w rzeczywistości władzę sprawował francuski zarządca. W sierpniu 1798 r. flota brytyjska pokonała Francuzów w bitwie o Nil (Abukir). Francuzi nie zdołali też pokonać
Murada w Górnym Egipcie. Te niepowodzenia osłabiły ich pozycję na Wschodzie,
a gdy w październiku 1798 r. usiłowali wprowadzić podatki, doszło do wybuchu
powstania w Kairze na terenie uniwersytetu al-Azhar. Zginął wtedy francuski generał Dupuy, zarządca Kairu. Bonaparte, wspomagany przez gen. Jean Baptiste Kléber, stłumił powstanie. W grudniu tego samego roku dawną radę w Kairze zastąpiono dwoma urzędami zwanymi diwan, zwykłym i nadzwyczajnym. Na wieść
o zamiarach najazdu Osmanów na Egipt, Bonaparte udał się w styczniu 1799 r. do
Syrii, a w Egipcie zostawił zarządców.
W międzyczasie Murad i Ibrahim wzmocnili się i ruszyli w czerwcu na Kair, ale
Bonaparte, który powrócił z Syrii po nieudanej wyprawie, odparł ich atak. W lipcu
rozbił też turecką armię w Abukir, wspieraną przez brytyjską flotę, po czym opuścił
Egipt i wyznaczył gen. Kléber jako zarządcę. Tymczasem Osmanowie wysłali wojsko do Egiptu, i po sukcesach zawarli w styczniu 1800 r. porozumienie z Francuzami zobowiązujące ich do opuszczenia kraju. Pod wpływem brytyjskiego rządu
wstrzymano jednak wycofanie się, a Kléber zaatakował Turków w Mataria (północna dzielnica Kairu). Doprowadziło to do zamieszek w Kairze, w czasie których
zginęło wielu chrześcijan. Kléber w kwietniu zbombardował Bulaq i Kair, tłumiąc
bunt. Zawarto porozumienie, na mocy którego Murad uzyskał władzę nad Górnym
Egiptem, ale wkrótce zmarł, a po nim rządy przejął Osman Bej al-Bardisi.
14 czerwca 1800 r. Kléber został zabity przez Syryjczyka Sulejmana z Aleppo.
Dowództwo przejął generał Jacques-François de Menou, który przyjął islam i podjął się pogodzić Muzułmanów. Wykluczył chrześcijan z diwan, zastąpił w rządzie
Koptów muzułmanami i nałożył podatki na francuskich rezydentów. Egipt w rzeczywistości pozostawał pod francuskim protektoratem.
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W marcu 1801 r. Anglicy przybyli do Abukir i pod Aleksandrią odparli Francuzów dowodzonych przez gen. J.-F. de Menou. Pod koniec miesiąca nadeszła
też flota turecka i wspólnie z Anglikami zajęli portowe miasto Rosetta (Raszid),
a 30 maja oblegali Kair. Zawarto porozumienie zobowiązujące Francuzów do
opuszczenia Kairu. 30 sierpnia gen. J.-F. de Menou przyjął warunki i Francuzi wycofali się z Egiptu.
Po wyjściu Francuzów Osmanowie dążyli do usunięcia Mameluków od władzy,
i wbrew brytyjskim obietnicom, zabili głównych bejów a innych uwięzili, w tym
również Osmana al-Bardisi. Brytyjczycy zażądali ich uwolnienia. Osmańskim zarządcą Egiptu stał się Husrev Pasza. Nie pokonał jednak Mameluków, tak że doszło
do wojny domowej (1803-1807). W 1805 r. kontrolę nad Egiptem zdobył najemnik
albański z armii osmańskiej, Muhammad Ali, który przez sułtana został uznany
jako gubernator Egiptu (1805-1848), zależny nominalnie od Osmanów. W Imperium Osmańskim natomiast doszło od buntu janczarów, sułtan Selim III został zdetronizowany i zabity na rozkaz jego następcy Mustafa IV (1807-1808). Ten również stracił władzę w powstaniu, następnie został zabity, a sułtanem stał się
Mahmud II (1808-1839).
W Egipcie dynastia założona przez Muhammada Ali z czasem stawała się coraz
bardziej zależna od Brytyjczyków, ale utrzymała władzę aż do rewolucji w 1952 r.
W latach 1808-1823 Muhammad Ali dokonał w Egipcie wielu reform, znacjonalizował prywatne posiadłości i powoli zreformował armię na wzór europejski, pozbywając się podstępem mameluckich bejów. Z polecenia Osmanów, wyzwolił
w latach 1811-1818 Hidżaz spod wahhabitów. Od 1820 r. Egipt nabrał znaczenia
ekonomicznego dzięki eksportowi bawełny. Zmodernizowano przemysł, irygację
i transport. Rozwijał się handel z Europą. Rozwinięto też edukację i medycynę12.
Arabskie homilie o. Prospera Burzyńskiego
Okres działalności Adama Prospera Burzyńskiego w Egipcie nie jest dostatecznie znany. W zbiorach Archiwum OO. Reformatów w Krakowie13 zachowało się 91
jego kazań z tego okresu. Jedno jest pisane alfabetem łacińskim, pozostałe po arabsku14. Ich wydanie i opracowanie pozwoliłoby na lepsze poznanie charakteru misji
O. Prospera w Egipcie.
W niniejszym artykule prezentujemy dwie homilie O. Prospera. Zostały napisane w języku arabskim literackim, który wskazuje na kilkuletnie studia tego języka,
jakkolwiek nie brakuje w nim błędów ortograficznych i gramatycznych. Styl wykazuje też znaczny wpływ języka mówionego. Należy zatem sądzić, że zostały
wygłoszone raczej w późniejszym okresie działalności misyjnej Burzyńskiego
12

Szerzej na temat historii Egiptu, zob. Afaf Lutfi as-Sajjid Marsot, Historia Egiptu. Od
podboju arabskiego do czasów współczesnych, tłum. Z. Landowski, Warszawa 2009.
13
Archiwum Prowincji Franciszkanów – Reformatów; ul. Reformacka 4; 31-012 Kraków.
14
Zob. „...zastaliśmy...”, s. 14; Katalog rękopisów arabskich, oprac. W. Dembski, red.
A. Zajączkowski. Warszawa 1964, s. 13, 18, 54, 60-61.
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w Egipcie. Pierwsza z homilii, która nosi włoski tytuł: Sopra la morte (O śmierci),
jest skierowana do chrześcijan, a jej duchowa treść nie pozwala na dokładne ustalenie daty jej wygłoszenia. Kaznodzieja zaznacza w niej, że w chwili śmierci wszyscy są równi, niezależnie od tego, czy ktoś był sułtanem, wieśniakiem, bogatym,
biednym, księciem czy rolnikiem. Tłem do tych słów mogły być niepokoje polityczne w czasach pobytu o. Prospera w Egipcie, które nasiliły się po wyjściu wojsk
francuskich. Mówi też o narażaniu się na liczne niebezpieczeństwa w ciągu długiego życia, a także używa obrazów militarnych zaczerpniętych z życia żołnierzy
i floty morskiej. Możliwe, że wypowiadając te słowa, myślał o swoich licznych
morskich i pustynnych wędrówkach na Bliskim Wschodzie, być może związanych
z jego działalnością w armii Napoleona, gdzie flota odgrywała ważną rolę. Przy
tych założeniach można sądzić, że homilia została wygłoszona w czasach, gdy
pełnił funkcję prefekta apostolskiego Górnego Egiptu. Kazanie rozpoczyna się
wstępem, po którym następują dwie części. Pierwsza jest bardziej teoretyczna,
druga skupia się na praktycznym przygotowaniu się chrześcijanina do śmierci
przez dobre życie.
Druga homilia nosi arabski tytuł Na Wielki Piątek i zawiera refleksje nad wydarzeniami związanymi ze śmiercią Chrystusa na krzyżu. Opisuje w plastyczny sposób jego cierpienia, ukrzyżowanie i śmierć. Każdej z części towarzyszy zachęta
skierowana do chrześcijańskich słuchaczy, by praktycznie odpowiedzieli na rozważane tajemnice wiary. Homilia zawiera elementy Credo chrześcijańskiego i podkreśla istnienie dwóch natur i dwóch wól, boskiej i ludzkiej, w Chrystusie. Mówi
o śmierci Chrystusa jako człowieka, ale nie jako Boga. W kontekście „monofizytyzmu” koptyjskiego te tematy nabierają szczególnego wydźwięku, jakkolwiek Koptowie zgodziliby się z tymi ideami. W przeciwieństwie do pierwszej homilii, poruszającej ogólnie temat śmierci człowieka, druga spotkałaby się natomiast z ostrym
sprzeciwem ze strony muzułmanów. Według islamu Jezus jest tylko prorokiem,
a nie Bogiem. Prawda o Jezusie jako prawdziwym Synu Bożym jest nie do pogodzenia z ich koncepcją Jednego i Jedynego Boga. Poza tym, Jezus jako prorok Boga, w rzeczywistości nie umarł na krzyżu, jego śmierć była pozorna15. Odpowiedzialność człowieka jest indywidualna i nikt nie może zadośćuczynić za grzechy
kogoś innego. Nie można zatem przypisywać śmierci człowieka nieskończonej
wartości mogącej odkupić przed Bogiem innych ludzi. Również i ta homilia mogła
być wygłoszona w drugim okresie misji O. Prospera w Egipcie.

15

Sura 4,157: „I za to, że powiedzieli: «zabiliśmy Mesjasza, Jezusa, syna Marii, posłańca Boga» – podczas gdy oni ani Go nie zabili, ani Go nie ukrzyżowali, tylko im się tak
zdawało; i, zaprawdę, ci, którzy się różnią w tej sprawie, są z pewnością w zwątpieniu; oni
nie mają o tym żadnej wiedzy, idą tylko za przypuszczeniem; oni Go nie zabili z pewnością”. Tłumaczenie polskie pochodzi z J. Bielawski, Koran, Warszawa 1986. Tradycja
muzułmańska wyjaśnia, że podobieństwo Jezusa zstąpiło na kogoś innego i ta osoba została
ukrzyżowana w jego miejsce. Mógł to być jeden z nieprzyjaciół Chrystusa (Judasz lub
strażnik aresztujący Jezusa) albo ochotnik spośród przyjaciół Chrystusa (Szymon z Cyreny
lub najmłodszy z uczniów, który się zgłosił, gdy Jezus prosił ich o to przed wstąpieniem do
nieba, obiecując im za to raj).
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ADAM PROSPER BURZYŃSKI: SOPRA LA MORTE (O ŚMIERCI).
Zakł. 1, s. 8:
Pamiętaj człowiecze, żeś prochem i w
proch się obrócisz.
O chrześcijanie, największy z nas jest
prochem i najmniejszy z nas jest prochem. Powstaliśmy z prochu i w proch
się obrócimy. Tak powiedział Bóg od
naszego ojca Adama. To też codziennie
obserwujemy, gdy wyprowadzamy
zmarłych z ich domów i w prochu ich
składamy. Przyjdźcie, posłuchajcie tej
mowy, wy wyniośli, którzy się wywyższacie nad ludźmi, uważając ich za niższych od siebie i nimi gardząc.
Przyjdźcie, sprawdźcie, że sułtan i wieśniak, bogaty i biedny, książę i rolnik,
wysokiego i niskiego stanu są w grobie
równi, a tych, których w nim grzebią,
robactwo i gady na równi ich jedzą.
Przyjdźcie, posłuchajcie chciwi i pożądający bogactw. Pragnęlibyście posiadać więcej niż to wszystko, gdybyście
mieli taką możność. Gdy jednak
umrzecie, co weźmiecie ze sobą? Wyszliście nadzy z łona waszej matki, waszej rodzicielki, i nadzy zstąpicie do
łona waszej drugiej matki ziemi, gdy
was pochowają. Przyjdźcie, posłuchajcie tej mowy, wy o sercu i umyśle całkowicie pogrążonym w żądzach i pełnych żaru nieczystościach. Powąchajcie
w grobie

.اذآﺮ اﻹﻧﺴﺎن أﻧﻚ ﺗﺮاب وإﻟﻰ ﺗﺮاب ﺗﻌﻮد
 ﻃﻠﻌﻨﺎ ﻣﻦ.ﻳﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﻴﻦ أوﻟﻨﺎ اﻟﺘﺮاب وأﺧﺮﻧﺎ اﻟﺘﺮاب
،  هﻜﺬا ﻗﺎل اﷲ ﻷﺑﻴﻨﺎ ﺁدم.اﻟﺘﺮاب وﻧﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺘﺮاب
هﻜﺬا ﻧﺤﻦ ﻧﻨﻈﺮ آﻞ ﻳﻮم ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻧﺴﻴﻞ اﻟﻤﻴﺘﻴﻦ ﻣﻦ
 ﺗﻌﺎﻟﻮا واﺳﻤﻌﻮا هﺬا.ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ وﻧﺮﻣﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاب
اﻟﻜﻼم ﻳﺎ ﻣﺘﻜﺒﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻌﻈﻤﻮا ﻋﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ
 ﺗﻌﺎﻟﻮا ﺗﺤﻘﻘﻮا أﻧﻪ.ﻞ ﻣﻨﻜﻢ وﺗﺤﺘﻘﺮوهﻢ
ّ ﺗﻈﻨﻮا أﻧﻬﻢ أﻗ
ﺳﻠﻄﺎن وﺧﻠﻮي ﻏﻨﻲ وﻓﻘﻴﺮ أﻣﻴﺮ وﻓﻼح ﻋﻠﻲ
وواﻃﻲء اﻟﺤﺎل ﻳﺘﺴﺎووا ﻓﻲ اﻟﻘﺒﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻓﻨﻮهﻢ ﻓﻴﻪ
 ﺗﻌﺎﻟﻮا واﺳﻤﻌﻮا.وهﻨﺎك واﻟﺪود اﻟﺪﺑﻴﺐ ﻳﺄآﻠﻮهﻢ ﺳﻮا
 هﺬا وﺗﺮﻳﺪوا وﺗﻤﻠﻜﻮهﺎ.ﻳﺎ ﻃﺎﻣﻌﻴﻦ وراﻏﺒﻴﻦ أﻣﻮال
 ﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﻮﺗﻮا أي.آﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻮ آﻨﺘﻮا ﺗﻘﺪروا
 ﻋﺮﻳﺎﻧﻴﻦ ﻧﺰﻟﺘﻢ ﻣﻦ ﺑﻄﻦ أﻣﻜﻢ.ﺷﻲء ﺗﺄﺧﺬوا ﻣﻌﻜﻢ
اﻟﺘﻲ وﻟﺪﺗﻜﻢ وﻋﺮﻳﺎﻧﻴﻦ ﺗﻨﺰﻟﻮا ﻓﻲ ﺑﻄﻦ أﻣﻜﻢ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ﺗﻌﺎﻟﻮا واﺳﻤﻌﻮا هﺬا.اﻟﺘﻲ هﻲ اﻷرض ﻟﻤﺎ ﻳﺪﻓﻨﻮآﻢ
ﻋﻘْﻠﻜﻢ آﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﻮات
َ اﻟﻜﻼم اﻟﺬﻳﻦ َﻗﻠْﺒﻜﻢ آﻠﻪ و
واﻟﻨﺎﺟﺴﺎت اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻧﻔﺴﻮا ﻓﻲ اﻟﻘﺒﺮ

Zakł. 1, s. 7
i uświadomcie sobie, że to ciało, które
tak kochacie, pożądacie i znajdujecie
w nim przyjemność, ono cuchnie, rozkłada się, i nikt z was nie może znieść
jego odoru. O chrześcijanie, gdyby ta
pamięć, znaczy pamięć o śmierci, była

واﻋﻠﻤﻮا أﻧﻪ هﺬا اﻟﺠﺴﺪ اﻟﺬي هﻜﺬا ﺗﺤﺒﻮﻩ وﺗﺸﺘﻬﻮن
وﺗﺴﺘﻠﺬّوا ﺑﻪ ﻳﻨﺘﻦ وﻳﻌﻔﻦ ورﻳﺤﺘﻪ ﻟﻢ أﺣﺪا ﻣﻨﻜﻢ ﻳﻘﺪر
 ﻳﺎ ﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﻴﻦ أن هﺬا اﻟﺬآﺮ ﻳﻌﻨﻲ ذآﺮ.ﻳﺤﺘﻤﻠﻬﺎ
اﻟﻤﻮت داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻜﻢ آﻨﺘﻮا ﺗﺒﻘﻮا ﻣﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻖ
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stale w waszej świadomości, bylibyście naprawdę chrześcijanami, nie
tylko z nazwy - to dzisiaj jest w modzie. Jest zaś obowiązkiem wierzących, by po pierwsze pamiętali, że
śmierć zbliża się do nich, i po drugie,
by przez całe swe życie przygotowali
się do śmierci. Ale...
Część pierwsza
Jest konieczną rzeczą, o słuchacze,
byśmy stale pamiętali, że śmierć zbliża
się do nas, że wszyscy pomrzemy. Nikt
nie może zaprzeczyć tej prawdzie,
gdyż ona pochodzi z wiary, i Pismo
Święte powiada, że wszyscy z pewnością umrzemy i jesteśmy jak woda rozlani na powierzchni ziemi (2 Sm
14,14). O tym poucza nas rozum i o
tym naocznie się przekonujemy z własnego doświadczenia w dniu, gdy wynosimy zmarłych z ich domów. Niemniej jednak, mimo stwierdzenia tego
faktu ze świata, niewielu pamięta o
śmierci, czym ona w istocie jest.
Stwierdzają jedynie fakt i moc śmierci,
sądzą jednak, że śmierć nie jest blisko
nich, ale jest od nich daleko. Niektórzy
z nich czują się spokojni, będąc jeszcze w swym młodzieńczym wigorze,
gdy
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ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻓﻘﻂ زي اﻟﻴﻮم وهﺬا هﻮ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ أوﻻ أﻧﻬﻢ ﻳﻔﺘﻜﺮوا أﻧﻪ ﻣﻮت ﻣﺘﻘﺮب ﻣﻨﻬﻢ
... ﻟﻜﻦ.ﺛﺎﻧﻴﺎ أﻧﻬﻢ ﻋﻤﺮهﻢ آﻞ ﻳﺠﻬﺰوا ﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻠﻤﻮت

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
أﻣﺮ ﻻزم ﻳﺎ ﺳﺎﻣﻌﻴﻦ ﻧﻔﺘﻜﺮ داﺋﻤﺎ أن اﻟﻤﻮت ﻣﺘﻘﺮب ﻣﻨﺎ
وأﻧﻨﺎ ﻧﻤﻮت ﺟﻤﻴﻌﺎ وﻟﻢ أﺣﺪا ﺑﻘﺪر ﺑﻨﻜﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻖ ﻷﻧﻪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹﻳﻤﺎن ﻓﺈﻣّﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘﺪس إﻧﻨﺎ ﻧﻤﻮت
2) أﺟﻤﻌﻮن وإﻧﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺎء ﻧﺴﻴﻞ وﺟﻪ اﻷرض
 هﺬا ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ ﺑﻪ اﻟﻤﻌﻘﻮل وهﺬا ﻧﻨﻈﺮ.(14:14 اﻟﻤﻠﻮك
ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻤﺎ ﻧﺸﻴﻞ اﻟﻤﻴﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ؛ ﻟﻜﻦ ﻣﻊ
ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ هﺬا ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﻠﻴﻠﻴﻦ ﻳﻮﺟﺪوا اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻔﺘﻜﺮوا ﻓﻲ اﻟﻤﻮت ﻧﺴﻴﺐ هﺬا ﻣﺎ ﻣﺎ هﻮ أﻻ أﻧﻬﻢ
ﻣﺘﺤﻘﻘﻮن ﻳﺤﺼﻨﻮن اﻟﻤﻮت ﻟﻜﻦ ﻳﻈﻨﻮا أﻧﻪ اﻟﻤﻮت ﻟﻴﺲ
هﻮ ﻣﺘﻘﺮب ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻞ ﻣﺘﺒﻌﺪ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻄﻤﺌﻨﻴﻦ
ﺑﺸﺒﻮﺑﻴﺘﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻘﻮة

Zakł. 1, s. 6
ich ciało jest silne i zdrowe. Inni spekulują, że najstarsi ludzie długo żyli, a
także i oni osiągają długi wiek podobnie jak tamci, dlatego nie pamiętają o
śmierci aż do czasu, gdy stają się starcami w podeszłym wieku, trzęsą się, a
na sobie mają tylko skórę i kości.
Niewielu z nich zwraca uwagę na
upływ lat z powodu długości ich wie-

ﻗﻮة وﺻﺤﺔ أﺟﺴﺎدهﻢ ﺑﻌﺾ ﻳﺨﻤﻨﻮا أﻧﻪ اﻟﻨﺎس
آﻮﺑﺎرهﻢ ﻗﺪ ﻋﺎﺷﻮا آﺜﻴﺮ ﻓﻬﻢ أﻳﻀًﺎ ﻳﻌﻴﺸﻮا ﻋﻤﺮا
ﻃﻮﻳﻼ ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻟﻬﺬا ﻟﻢ ﻳﻔﺘﻜﺮوا ﺑﺎﻟﻤﻮت ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺠﺎﺋﺰ
اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺘﻜﺒﺮ ﺳﻨﻬﻢ ﻳﺮﻋﺸﻮا وﻣﺎ ﻟﻬﻢ وﻋﻠﻴﻬﻢ إﻻ اﻟﺠﻠﺪ
واﻟﻌﻈﻢ ﻓﻘﻠﻴﻠﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻮﺟﺪون ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺮﻋﻮا ﻣﺪة ﺳﻨﻴﻦ
ﻟﻄﻮل ﻋﻤﺮهﻢ ﻷن إﺑﻠﻴﺲ ﻋﺪو اﻟﺨﻴﺮ هﻮ ﻳﻌﺮف ﺟﻴﺪا
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ku, ponieważ diabeł, wróg dobra, doskonale wie, że nie mógłby nam powiedzieć tego, co rzekł do naszego
ojca Adama i naszej matki Ewy: wcale
nigdy nie pomrzecie. A więc jak dokonuje wobec nas tego samego oszustwa? Wszelkimi siłami chce sprawić,
byśmy wierzyli, że nie umrzemy, jak
również, że nie umrzemy wkrótce, lub
też podszeptuje nam mówiąc: Nie, nie,
ty i tamten, nie bójcie się, nie umrzesz,
(nie bój się) podróży w tym chaosie w
tym roku, w tym czasie. Zresztą my
sami, którzy narażaliśmy się na niebezpieczeństwo w ciągu długiego życia, uważamy za prawdziwą jego mowę, i widzimy, że żyjemy długo.
Dlatego, i to jest błędem, w tym zaufaniu i spokoju nikt nie pamięta o
śmierci, nikt nie zwraca uwagi na stan
swojej duszy, na stan sumienia, na
grzechy. Nikt nie wykorzenia złych
skłonności ze swego serca, zamiłowania do pięknego wyglądu, umiłowania
złota i srebra, umiłowania dóbr tego
świata. Wielu z was mówi:

أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺪر ﻳﻘﻮل ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻗﺎل أﺑﻴﻨﺎ ﺁدم وأﻣﻨﺎ ﺣﻮا ﻻ
ﺗﻤﻮﺗﻮا أﺻﻼ ﻗﻂ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻳﻘﻮل ﻟﻨﺎ هﻜﺬا ﻓﺄي ﺷﻲء
ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻌﻨﺎ هﺬا اﻟﻐﺸﺎش اﻟﻌﻴﻦ ﻳﻌﻤﻞ آﻞ ﺟﻬﺪﻩ أن ﻳﺌﻤﻨﻨﺎ
أﻧﻨﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﻮت آﺬا وﻗﻮام أﻧﻨﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﻮت ﻣﻦ آﺮﻳﺐ إﻣﺎ
ﻳﻮﺳﻮﺳﻨﺎ وﻳﻘﻮل ﻟﻨﺎ ﻻ ﻻ ﻳﺎ ﻓﻼن ﻳﺎ ﻓﻼن ﻻ ﺗﺨﺎﻓﺎ ﻣﺎ
ﺗﻤﻮت اﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ هﺬا
اﻟﺰﻣﺎن ﻓﻨﺤﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻧﺼﺪق
 ﺑﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻣﺎ هﻮ.آﻼﻣﻪ وﻧﺴﺘﺮﻋﻲ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ آﺜﻴﺮ
ﻋﻴﺐ أن ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻜﺎل واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﺔ ﻟﻢ أﺣﺪا ﻳﻔﺘﻜﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮت ﻟﻢ أﺣﺪا ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺣﺎل ﻧﻔﺴﻪ إﻟﻰ ﺣﺎل ﺿﻤﻴﺮ
إﻟﻰ ﺧﻄﺎﻳﺎ ﻟﻢ أﺣﺪا ﻳﺴﺘﺄﺻﻞ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ اﻟﻤﻴﻼن اﻟﺮدﻳﺌﺔ
ﻣﺤﺒﺔ اﻟﺮوﻗﺔ ﻣﺤﺒﺔ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻣﺤﺒﺔ ﻣﺎل هﺬﻩ
 آﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﻜﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن.اﻟﺪﻧﻴﺎ

Zakł. 1, s. 5
tak, to prawda, Ojcze, muszę opuścić
to brudne towarzystwo, w którym żyję,
jednak nie dzisiaj, lecz za jakiś czas.
Tak, muszę zwrócić towary i dobra
bliźniego, ale nie chcę je zwracać dzisiaj, jeszcze jest czas. Tak, wiem że
jestem pijakiem, cudzołożnikiem, złodziejem, i pełno we mnie wszelkiego
rodzaju grzechów, i że dotąd nie uczyniłem prawdziwej pokuty, pokuty jak
należy, za moje grzechy. I w ten sposób, w ufności i spokoju, stale i stanowczo, tracę obecny czas, tak że się
nie pamięta o śmierci, z powodu mojej
niedbałości. O chrześcijanie, jak wiel-

ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻧﻌﻢ ﺻﺤﻴﺢ أﺑﻮﻧﺎ أﻧﻲ أﻧﺎ ﻣﻠﺰوم أﺗﺮك ﺗﻠﻚ
اﻟﻌﺸﺮة اﻟﻨﺠﺴﺔ اﻟﺬي أﻧﺎ أﻋﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ اﻟﻴﻮم ﺑﻞ
 ﻧﻌﻢ أﻧﻲ أﻧﺎ ﻣﻠﺰوم ﻷر ّد اﻟﻌﺮض.ﺑﻌﺪ ﻣﺪة اﻟﺰﻣﺎن
.وﻣﺎل اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ أرﻳﺪ أردّﻩ اﻟﻴﻮم ﺑﻞ ﻟﻪ وﻗﺖ
ﻧﻬﻢ أﻋﺮف أﻧﻲ ﺳﻜﻴﺮ وزاﻧﻲ وﺳﺮاق وآﻞ ﻣﻞء
ﻲ وأﻧﻲ إﻟﻰ اﻵن ﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ
ّ ﺟﻨﻮس اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓ
ﺗﻮﺑﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻮﺑﺔ آﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﻳﺎي ﻓﻬﻜﺬا ﺑﺎﻻﺗﻜﺎل
واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻤﺰﻣﻊ – ﻧﺴﺮف اﻟﺰﻣﺎن
.اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺑﻐﻴﺮ أن أﺣﺪا ﻳﻔﺘﻜﺮ ﺑﺎﻟﻤﻮت ﻷﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻔﻠﺔ
ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺎ هﻮ اﻟﻐﺶ اﻟﺬي ﻳﻐﺸﻜﻢ ﺑﻲ

O ŚMIERCI I NA WIELKI PIĄTEK

kie jest oszustwo, jakim was zwodzi
Szatan! Jak wyrafinowaną sztuczkę
stosuje wobec was! Najpierw oddala
od was myśl o śmierci, i dlatego umieracie, w beztrosce umierając w waszych grzechach, bez podjęcia trudu,
by pokutować za nie, i giniecie na
wieczność. Powiedźcie mi, chrześcijanie, gdybyście wiedzieli, że umrzecie
za osiem dni, jak bardzo pamiętalibyście o śmierci w tak krótkim czasie,
który wam przypadł, jaką skruchę okazalibyście za swoje grzechy, z jakim
żarem serca powstrzymalibyście się od
nich, z jakim wysiłkiem przeklinalibyście i opuścilibyście wasze złe postępowanie, natychmiast oddalilibyście
się od brudnego towarzystwa, natychmiast zwrócilibyście pomniejszony
towar
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 ﻣﺎ ﻣﺎ هﻲ ﺻﻨﻌﺔ رﻓﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻣﻌﻜﻢ.اﻟﺸﻴﻄﺎن
ﺑﻌﺪ ﻓﻜﺮ اﻟﻤﻮت ﻳﺠﻌﻠﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻨﻜﻢ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﺗﻤﻮﺗﻮا وأﻧﺘﻢ
ﻏﻔﻼﻧﻴﻦ ﺗﻤﻮﺗﻮا ﺑﺨﻄﺎﻳﺎآﻢ ﻟﻢ ﺗﻤﻠﻠﻮا ﺗﺘﻮﺑﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻗﻮﻟﻮا ﻟﻲ ﻳﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﻴﻦ إذ آﻨﺘﻢ.وﺗﻬﻠﻜﻮا إﻟﻰ اﻷﺑﺪ
ﺗﻌﺮﻓﻮا أﻧﻜﻢ ﺗﻤﻮﺗﻮا ﺑﻌﺪ ﻣﺪة ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﻓﻜﻴﻒ آﻨﺘﻢ
ﺗﻔﺘﻜﺮوا ﺑﺎﻟﻤﻮت ﺑﻌﺪ ﻣﺪة هﻜﺬا ﺑﺴﻴﺮة ﻳﺄﺗﻲ إﻟﻴﻜﻢ ِﺑﺄَي
ﻧﺪاﻣﺔ آﻨﺘﻮا ﺗﻨﺪﻣﻮا ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﻳﺎآﻢ ﺑﺄي ﺣﺮارة اﻟﻘﻠﺐ
آﻨﺘﻮا ﻳﻌﺰﻓﻮا ﺑﻬﺎ ﺑﺄي ﺟﻬﺪ آﻨﺘﻢ ﺗﻠﻌﻨﻮا وﺗﺘﺮآﻮا
ﺳﻴﺮﺗﻜﻢ اﻟﺮدﻳﺌﺔ ﺣﻼ آﻨﺘﻢ ﺗﺒﻌﺪوا ﻋﻦ ﻋﺸﺮة ﻧﺠﺴﺔ ﺣﻼ
آﻨﺘﻢ ردوا اﻟﻌﺮض اﻟﻤﻘﻄﻮع

Zakł. 1, s. 4
i skradzione przez was dobra, natychmiast uwolnilibyście się zupełnie od
tego co was obciąża. A kto z was wie,
czy będzie jeszcze żył przez jakiś
czas? Nikt wcześniej tego nie wie.
Dlaczego nie chcecie nawrócić się z
waszych grzechów? Trzeba byście
wierzyli jednemu: Bestii, Bogu albo
Szatanowi. Bóg was ostrzega w Piśmie
Świętym, że śmierć jest blisko was,
mówiąc wam: Pamiętaj mój synu, że
śmierć nie zwleka; a także: Dzień Pana
jest przy drzwiach i szybko nadejdzie.
Szatan zaś mówi wam coś przeciwnego, to znaczy: Śmierć jest daleko od
was. A jeśli jesteście podatni, by wierzyć temu wrogowi, jesteście nie tylko
oszukiwani, ale także nierozumni. (W
ten sposób) ten bogacz wspomniany w
Świętej Ewangelii martwił się w duchu, że posiadał dobra, i to w obfitości.

اﻟﻤﻘﻄﻮع واﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺮوق ﻣﻨﻜﻢ ﺣﻼ آﻨﺘﻢ ﺗﺨﻠﺼﻮا
دﺧﻤﺘﻜﻢ ﻣﻦ آﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻤﻦ ﻣﻨﻜﻢ ﻳﻌﺮف أﻧﻪ
 ﻓﻸي ﺳﺒﺐ ﻟﻢ.ﻳﻌﻴﺶ ﻣﺪة ﻟﻢ أﺣﺪا ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ
ﺗﺮﻳﺪوا ﺗﺘﻮﺑﻮا ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﻳﺎآﻢ أﻣﺮ ﻻزم أﻧﻜﻢ ﺗﺼﺪﻗﻮا
 اﷲ ﻳﻨﺒﻬﻜﻢ ﻓﻲ.واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻴﻦ أم اﷲ أم اﻟﺸﻴﻄﺎن
آﺘﺎب اﻟﻤﻘﺪس أﻧﻪ اﻟﻤﻮت ﻣﺘﻘﺮب ﻣﻨﻜﻢ ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻜﻢ اﻓﺘﻜﺮ
ﻳﺎ ﺑﻨﻲ أن اﻟﻤﻮت ﻣﺎ ﻳﺒﻄﺊ وأﻳﻀﺎ ﻳﻮم اﻟﺮب ﻋﻠﻰ
 ﻓﺸﻴﻄﺎن ﻳﻜﻠﻤﻜﻢ ﺑﺨﻼف ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ.اﻟﺒﺎب وﻳﺄﺗﻲ ﺑﺴﺮﻋﺔ
 ﻟﻜﻦ إذ ﻟﻨﺘﻢ ﺗﺼﺪﻗﻮا هﺬا اﻟﻌﺪو ﻓﺄﻧﺘﻢ.ﻣﻮت ﻣﺘﺒﻌﺪ ﻣﻨﻜﻢ
 ذﻟﻚ اﻟﻐﻨﻲ.ﻟﺴﺘﻢ ﻣﻐﺸﻮﺷﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺟﻬﺎل أﻳﻀﺎ
ﻣﺬآﻮر ﻓﻲ اﻹﻧﺠﻴﻞ اﻟﻤﻘﺪس ﻣﺎ ﺷﺄن روﺣﻪ أﻧﻪ ﺳﺎﺣﺐ
 ﻗﺎل ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻓﺮﺣﻲ ﻳﺎ ﻧﻔﺴﻲ آﻠﻲ.اﻟﻤﺎل وﻣﻮﺟﻮد آﺜﻴﺮ
اﺷﺮﺑﻲ اﻧﺒﺴﻄﻲ ﻷﻧﻪ أﻣﻮال آﺜﻴﺮة وﺗﻤﺴﻚ ﻟﻨﺎ ﺳﻨﻴﻦ
 ﻓﺄي ﺷﻲء ﻗﺎل ﻟﻪ اﷲ ﻳﺎ ﺟﺎهﻞ ﻣﺠﻨﻮن ﻓﻲ هﺬﻩ.آﺜﻴﺮة
 وﻟﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل اﷲ.اﻟﻠﻴﻠﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ ﻳﻄﻠﺒﻮا ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻨﻚ

282

HOMILIE O. ADAMA PROSPERA BURZYŃSKIEGO

Powiedział sobie: Raduj się, duszo
moja, jedz, pij, wypoczywaj, ponieważ
masz wielki majątek, który jest odłożony dla nas na wiele lat. Co powiedział do niego Bóg? O nierozsądny, o
głupcze, tej samej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. A ponieważ, według słowa Boga samego, był ufny i
spokojny w duchu w związku z daleką
śmiercią, dlatego, o chrześcijanie, pozwólcie, by śmierć pozostawała w waszej świadomości. Dlaczego zapominacie o niej? Dlaczego nie pamiętacie
o niej? O wy, małego wysiłku! O wy
małej troski o zbawienie waszych własnych dusz, by przygotować się na
śmierć!

،ﺑﺬاﺗﻪ هﻮ ﺟﻨﺎن اﻻﺗﻜﺎل واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮت اﻟﻤﺘﺒﻌﺪ
 ﻟﻤﺎذا.ﻓﻠﻬﺬا ﻳﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﺗﺘﺮآﻮا ﻣﻮت ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻜﻢ
 أﻩ ﻳﺎ. أﻩ ﻳﺎ ﻗﻠﻴﻠﻲ اﺟﺘﻬﺎد. ﻟﻤﺎذا ﻣﺎ ﺗﻔﺘﻜﺮوا ﻓﻴﻪ.ﺗﻨﺴﻮﻩ
ﻗﻠﻴﻠﻲ اهﺘﻤﺎم ﻓﻲ ﺧﻼص ﻧﻔﻮﺳﻜﻢ أﻧﺘﻢ أن ﺗﺠﻬﺰوا
 اﻟﻘﺴﻢ.ﻧﻔﺴﻜﻢ ﻟﻠﻤﻮت

Zakł. 1, s. 3
Część druga
Konieczną rzeczą jest, byśmy od dzisiaj jak najlepiej przygotowali się na
śmierć w ciągu dni naszego życia. Są
to sprawy o poważnych i ukrytych
konsekwencjach, niemniej jednak są
racjonalne. Potrzebujemy poważnego
przygotowania, zanim żołnierz dołoży
starań, by przygotować i poprawić
swoją broń, zanim powstanie na wojnie kapitan, to znaczy zanim dowódca
galeonu przygotuje się, spędzając całe
miesiące na budowie galeonu, zanim
odbije od stałego lądu; pisarz ciągle
chucha na materiały swojego rejestru
zanim je ogłosi w czasie rozliczenia.
W ten sposób chrześcijan powinien
siedmiokrotnie się przygotować, zanim
nadejdzie ten czas pełen lęku i ta
straszna godzina, znaczy godzina
śmierci, jak nas naucza Święta Ewangelia, mówiąc nam, a my (to) powtarzamy, znaczy Bóg: w świętości i

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﻣﺮ ﺿﺮوري هﻮ أﻧﻨﺎ ﻧﺠﻬﺰ ﻧﻔﺴﻨﺎ ﻟﻠﻤﻮت ﻣﻦ اﻟﻴﻮم
 اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻋﻮاﻗﺒﻬﺎ.ﺑﺎﻟﺤﺮي ﻃﻮل أﻳﺎم ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ
 ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰ.ﻋﻈﻴﻤﺔ وﻣﺨﻔﻴﺔ ﻓﻬﻦ ﻣﻌﻘﻮل
،ﻋﻈﻴﻢ ﻗﺒﻠﻤﺎ ﺗﺘﻌﻤﻞ اﻟﺠﻨﺪي ﻳﺠﻬﺰ وﻳﻌﺪل ﺳﻼﺣﻪ
ﻗﺒﻠﻤﺎ ﻳﻄﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﻘﺎﺑﺘﺎن ﻳﻌﻨﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﻐﻠﻴﻮن
ﻳﺠﻬﺰ ﻧﻔﺴﻪ ﺷﻬﻮر آﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎر اﻟﻐﻠﻴﻮن ﻗﺒﻠﻤﺎ
 اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﻨﻔﺲ وﻳﻨﻔﺲ ﻓﻲ ﻣﻮاد دﻓﺘﺮﻩ،ﻳﺤﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺮ
 آﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ واﺟﺐ.ﻗﺒﻠﻤﺎ ﻳﺒﺪوا ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب
ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺘﻌﺪ اﺳﺘﻌﺪادا ﺳﺎﺑﻌﺎ ﻗﺒﻠﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻤﺨﻴﻒ وﺗﻠﻚ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻤﺮهﻮﺑﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮت
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ اﻹﻧﺠﻴﻞ اﻟﻤﻘﺪس ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻨﺎ ﻓﻨﻌﻴﺪ ﻳﻌﻨﻲ اﷲ
 هﻜﺬا ﻳﺤﺜﻨﺎ.(1 ﺑﺮ وﻋﺪل ﻗﺪاﻣﻪ آﻞ أﻳﺎم ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ )ﻟﻮﻗﺎ
اﻟﺮﺳﻮل ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻌﻔﺎف
 ﻟﻤﺎ ﻧﻤﻮت ﻣﺮة.(4 واﻟﺒﺮ وﺗﻘﻮى اﷲ )ﻃﻴﻄﻮس
واﺣﺪة ﻓﻘﻂ وإذ ﻣﻮﺗﻨﺎ ﻣﻴﺘﺔ ردﻳﺌﺔ ﻟﻢ ﻧﻘﺪر ﻧﻌﻮد
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sprawiedliwości przed nim przez
wszystkie dni naszego życia (Łk 1,75).
Tak też zachęca nas apostoł, gdy mówi: żyjmy na tym świecie w powściągliwości, świętości i bogobojności (Tt
1,12). Gdy umieramy, umieramy tylko
raz, i jeśli nasza śmierć jest zła, nie
możemy wrócić i poprawić się, by
drugi raz umrzeć dobrze. Dlatego św.
Augustyn mówi: żyjcie dobrze, byście
źle nie umarli. Śmierć jest krokiem; a
nawet olbrzymim krokiem, który
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 ﻟﻬﺬا ﻳﻘﻮل ﻣﺎر.ﻧﺴﺘﻌﺪل أن ﻧﻤﻮت ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻴﺘﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ
أﻏﺴﻄﻴﻨﻮس أﻋﻴﺸﻮا ﻋﻴﺸﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺌﻼ ﺗﻤﻮﺗﻮا ﻣﻴﺘﺔ
 اﻟﻤﻮت هﻮ اﻟﺨﻄﻮة ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻈﻮة اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ.ردﻳﺌﺔ
اﻟﺘﻲ

Zakł. 1, s. 2
stawiamy z tego świata do radości lub
do płaczu i wiecznego lamentu. Och,
jak niewielu stawia dobrze ten krok z
powodu licznych pokus i niebezpieczeństw obecnych w momencie tego
wielkiego kroku, w tej godzinie, znaczy dobrej godzinie, w tej udręce, znaczy udręce śmierci. O jak Szatan dręczy duszę, która z tego świata kieruje
się ku temu wrogowi, tak złośliwemu,
tak zatwardziałemu. Jakim gniewem,
jakimi pomysłami, jaką mocą można
odnieść zwycięstwo? Jeśli nie będziecie przygotowani wcześniej, nie możecie spodziewać się, że go pokonacie i
zatriumfujecie nad nim w tej pieniącej
się godzinie, zwłaszcza gdy nikt z was
nie nabrał zwyczaju pokonywać Szatana za dni swego życia w jego pokusach. O, na moją bojaźń, nikt też nie
jest z góry na przegranej pozycji wobec niego w tej godzinie. Dlatego, na
długie wasze życie, pamiętajcie o
śmierci i przygotujcie się do dobrej
śmierci przez wspaniałe cnoty i dobre
czyny. Czytamy w proroctwie Proroka
Izajasza (Iz 38,1), że gdy Ezechiasz
król Arielu padł osłabiony chorobą,
przybył do niego Prorok Izajasz i po-

اﻟﺘﻲ ﻧﺨﻄﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺪﻧﻴﺎ أم إﻟﻰ ﻓﺮح أم إﻟﻰ
ﺑﻜﺎء واﻟﻨﻮح اﻷﺑﺪي أﻩ ﻣﺎ ﻗﻠﻴﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﻄﻮا هﺬﻩ
اﻟﺤﻈﻮة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ آﺜﺮة اﻟﺘﺠﺎرب
واﻟﻤﺨﺎﻃﺮات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ أوان هﺪﻩ اﻟﺤﻈﻮة
 ﻓﻲ، ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺨﻴﺮة،اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ
 ﻳﺎ ﻣﺎ ﻳﻀﺎﻳﻖ.ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻴﻘﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﺿﻴﻘﺔ اﻟﻤﻮت
اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺘﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ هﺬا
 ﺑﺄي ﻏﻀﺐ ﺑﺄي. هﻜﺬا ﺧﺒﻴﺚ هﻜﺬا ﻣﻘﻮى،اﻟﻌﺪو
 ﻟﻮ ﻣﺎ آﻨﺘﻮا ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ.ﻣﺨﻴﻼت ﺑﺄي ﻗﻮة ﻳﺤﺎز ﺑﻬﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﻢ ﺗﻘﺪر ﺗﺴﺮﺟﻮا أﻧﻜﻢ ﺗﻐﻠﺒﻮﻩ وﺗﻨﺘﺼﺮوا ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮﻏﻮﻳﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ إذ أﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ
ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻮد أﻧﻪ ﻳﻐﻠﺒﻪ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻓﻲ أﻳﺎم ﺣﻴﺎﺗﻪ
 أﻩ ﻳﺎ ﺧﻮﻓﻲ ﻻ ﻳﻮﻗﻊ ﻣﻨﻪ ﻣﻐﻠﻮب ﻓﻲ ﺗﻠﻚ.ﺑﺘﺠﺎرﺑﻪ
 ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮآﻢ ﺗﻔﺘﻜﺮوا ﺑﺎﻟﻤﻮت.اﻟﺴﺎﻋﺔ أﻳﻀﺎ
وﺗﺠﻬﺰوا ﻧﻔﺴﻜﻢ ﺑﻔﻀﺎﺋﻞ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﺑﺄﻓﻌﺎل ﺣﺴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻴﺘﺔ
 ﻧﻘﺮئ ﻓﻲ ﻧﺒﻮة أﺷﻌﻴﺎ اﻟﻨﺒﻲ أﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺣﺰﻗﻴﺎ.ﺻﺎﻟﺤﺔ
ﻣﻠﻚ أرﻳﺎل رﻗﺪ ﻣﺮﻳﻀﺎ وﺿﻌﻴﻒ ﺟﺎء ﻟﻪ أﺷﻌﻴﺎ اﻟﻨﺒﻲ
وﻗﺎل ﻟﻪ أوﺻﻲ ﻳﺎ ﻣﻠﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻴﺘﻚ أﻧﻚ ﺗﻤﻮت وﻟﻢ
 ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮر ﺑﻌﺪ هﺬا آﻼم اﻟﻨﺒﻲ ﻋﺎش.ﺗﻌﻴﺶ
 ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﻮن أﻣﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﺳﻨﺔ ﺣﺘﻰ أﻧﻪ ﻣﺎت15
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wiedział mu: uporządkuj, o królu, swój
dom, bo umrzesz i nie będziesz żył.
Niemniej jednak wspomniany król po
tym słowie proroka przeżył 15 lat, zanim umarł. Co przez to słowo chciał
nas nauczyć Najwyższy Bóg?

ﻳﺮﻳﺪ ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ ﺑﻬﺬا

Zakł. 1, s. 1
Gdybyśmy wiedzieli, że będziemy żyć
przez tysiąc lat, to i tak musielibyśmy
każdego dnia, każdej godziny, w każdym czasie przygotowywać się na
śmierć, to znaczy, zarządzać wszystkimi naszymi myślami, naszymi słowami i naszymi czynami tak, jakbyśmy mieli teraz umrzeć w tym czasie,
czasie, kiedy Szatan używa swej władzy, o chrześcijaninie, tak byś w zamieszaniu zajął swe myśli nieczystością, podejrzeniami, zemstą i tym
podobne, byś kłamał, udawał w roszczeniach, ubliżał, przysięgał nadaremnie, umniejszał wartość należną swoim
rodzicom, rujnował nastrój w domu
lub na zewnątrz, byś popełniał zły
czyn, niesprawiedliwość, byś kradł,
był gnuśny w czasie obecności na
Mszy Świętej i byś był świadomy o
tym, co powiedział Prorok: wydano
rozkaz, o moja biedna duszo, nieszczęście z tobą, (przyszła) na ciebie śmierć,
po tym jak popełniłaś wspomniane
grzechy. O, co ci przypadnie po śmierci? Właśnie sąd! A za sądem? A po
sądzie piekło! O chrześcijanie, pamiętajcie o śmierci, starajcie się przygotować do śmierci przez wasze dobre
czyny, czyńcie pokutę z całego waszego serca za wasze przeszłe grzechy,
płaczcie i żałujcie za nie. Powstrzymajcie się od zamierzonych grzechów.
Błagajcie najwyższego Boga przez
całe wasze życie o ostatnią łaskę, by

 وﻟﻮ آﻨﺎ ﻧﻌﺮف أﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ أﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﻣﻊ.هﺬا اﻟﻜﻼم
هﺬا واﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أﻧﻨﺎ آﻞ ﻳﻮم آﻞ ﺳﺎﻋﺔ آﻞ وﻗﺖ
ﻧﺠﻬﺰ ﻧﻔﺴﻨﺎ ﻟﻠﻤﻮت ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻓﻜﺎرﻧﺎ وأﻗﻮاﻟﻨﺎ
وأﻓﻌﺎﻟﻨﺎ ﻧﺪﺑﺮهﺎ هﻜﺬا آﻤﺎ آﻨﺎ ﻧﻤﻮت ذا اﻟﻮﻗﺖ ذا
اﻟﻮﻗﺖ إذ ﺳﻠﻄﻚ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻳﺎ ﻣﺴﻴﺤﻲ أﻧﻚ ﺗﻔﺘﻜﺮ
وﺗﺨﺒﻞ ﻓﻜﺮ اﻟﻨﺠﺲ ﻓﻜﺮ اﻟﻈﻦ ﻓﻜﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎم وﻏﻴﺮﻩ
أﻧﻚ ﺗﻜﺬب ﺗﺪﻋﻲ ﺗﺸﺘﻢ ﺗﺤﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﻄﻞ ﺗﻘﻞ ﻗﻴﻤﺔ
واﻟﺪﻳﻚ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺴﺠﺲ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ أم ﺑﺮا أﻧﻚ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻌﻞ
.رديء أﻧﻚ ﺗﻈﻠﻢ ﺗﺴﺮق ﺗﻜﺴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر اﻟﻘﺪاس
ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ وﺻﻲ أﻩ ﻳﺎ ﻧﻔﺴﻲ
ﻣﺴﻜﻴﻨﺔ أن ﺣﺪث ﻣﻌﻚ أﻧﻚ ﻣﻮت ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ
اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ اﻟﻤﺬآﻮرة أي ﺷﻲء ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻚ أﻩ وراء
 وﺑﻌﺪ دﻳﻨﻮﻧﺔ. وراء دﻳﻨﻮﻧﺔ. هﻲ اﻟﺪﻳﻨﻮﻧﺔ.اﻟﻤﻮت
 ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﺟﻠﻮآﻢ ﻣﻔﺘﻜﺮﻳﻦ أﻧﻪ.اﻟﺠﺤﻴﻢ
 ﻳﺎ أﻳﻬﺎ ﺗﺠﺘﻬﺪوا أﻧﻜﻢ ﺗﺠﻬﺰوا ﻧﻔﺴﻜﻢ ﻟﻠﻤﻴﺘﺔ..ﻣﻮت
ﺑﺄﻓﻌﺎآﻢ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺗﻮﺑﻮا ﻣﻦ آﻞ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﻳﺎآﻢ
اﻟﺘﻲ ﻣﻀﺖ ﺗﺒﻜﻮا وﺗﺘﻨﺪﻣﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻤﺘﻨﻌﻮا ﻋﻦ
 ﺗﻄﻠﺒﻮا ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻤﺮآﻢ.ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻣﺰﻣﻌﺔ
آﻠﻪ اﻟﻨﻌﻤﺔ اﻷﺧﺮﻳﺔ ﻳﻘﻮﻳﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻟﻤﺮهﻮﺑﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻄﻠﺒﻮا ﻣﻦ ﺳﻴﺪﺗﻨﺎ ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻌﺬراء
ﻣﺎرى ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻣﺎرى ﻳﻮﺳﻒ أﻧﻬﻢ ﻳﺤﻀﺮوآﻢ ﻓﻲ
.ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻴﻘﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ أﻣﻴﻦ
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was nią umocnił w tej strasznej godzinie. Błagajcie naszą Panią, Maryję
Dziewicą, Świętego Michała, świętego
Józefa, by wam towarzyszyli w tej
wielkiej udręce. Amen.
ADAM PROSPER BURZYŃSKI: NA WIELKI PIĄTEK
Zakł. 5, s. 6:
Na Wielki Piątek

ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺼﻠﺒﺎت

Cierpiał, został ukrzyżowany i umarł.

ﺗﺄﻟﻢ وﺻﻠﺐ وﻣﺎت

Kim jest ten, który umarł?
Syn Boży umarł! W jaki sposób? Bóg
nie umiera. Chrystus jest Bogiem, Bóg
prawdziwy z Boga prawdziwego,
światłość ze światłości, Syn Boży Jednorodzony, zrodzony z Ojca przed
wszystkimi wiekami, zrodzony a nie
stworzony, współistotny Ojcu, przez
Niego wszystko się stało. Jak mógł
umrzeć Bóg, który nie umiera? Wiedz,
że w Chrystusie są dwie natury i dwie
wole, pierwsza boska, a druga ludzka.
Chrystus umarł jako człowiek, a nie
jako Bóg. Jak to możliwe, Ojcze
przedwieczny, że wydajesz Twojego
Syna umiłowanego na śmierć? Miej
litość nad Twoim Synem i wybierz
sobie jednego z cherubów, serafinów
albo kogoś ze sprawiedliwych spośród
synów ludzkich. Ależ nie, tak bowiem
„Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Bóg mógł wybrać drogę Miłosierdzia, by przebaczyć grzechy, tak by nikt nie musiał
zadośćuczynić za nie, niemniej jednak
wybrał drogę sprawiedliwości. Nikt
jednak nie był zdolny zadośćuczynić

ﻣﻦ هﻮ اﻟﺬي ﻣﺎت؟
. اﻟﻤﺴﻴﺢ هﻮ اﷲ. اﷲ ﻣﺎ ﻳﻤﻮت. آﻴﻒ.اﺑﻦ اﷲ ﻣﺎت
. اﺑﻦ اﷲ اﻟﻮﺣﻴﺪ. ﻧﻮر ﻣﻦ ﻧﻮر.إﻻﻩ ﺣﻖ ﻣﻦ إﻻﻩ ﺣﻖ
 ﻣﻮﻟﻮد ﻏﻴﺮ.اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻣﻦ اﻷب ﻗﺒﻞ آﻞ اﻟﺪهﻮر
 اﻟﺬي ﺑﻪ ﺻﺎر. ﻣﺴﺎوي ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺠﻮهﺮ.ﻣﺨﻠﻮق
 اﻋﻠﻢ أن ﻓﻲ. ﻓﻜﻴﻒ ﻣﺎت اﷲ ﻣﺎ ﻳﻤﻮت.آﻞ ﺷﻲء
اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻴﻦ وﻣﺸﻴﺌﺘﻴﻦ اﻟﻮاﺣﺪة إﻟﻬﻴﺔ واﻷﺧﺮة
 وآﻴﻒ إﻳﻬﺎ.إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻤﺴﻴﺢ ﻣﺎت آﺈﻧﺴﺎن ﻟﻴﺲ آﺈﻟﻪ
 اﺷﻔﻖ.اﻷب اﻷزﻟﻲ ﺗﺴﻠﻢ اﺑﻨﻚ اﻟﺤﺒﻴﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﻮت
ﻋﻠﻰ اﺑﻨﻚ واﺧﺘﺎر ﻟﻚ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوﺑﻴﻢ أم ﺷﺮاﻓﻴﻢ
 ﻻ ﻷن هﻜﺬا أﺣﺐ اﷲ.أم ﻣﻦ اﻷﺑﺮار ﻣﻦ ﺑﻨﻲ اﻟﺒﺸﺮ
اﻟﻌﺎﻟﻢ أﻧﻪ ﺑﺬل اﺑﻨﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ آﻴﻼ ﻳﻬﻠﻚ آﻞ ﻣﻦ ﻳﺆﻣﻦ
 آﺎن ﻳﻘﺪر اﷲ ﺣﺲ ﻃﺮﻳﻖ.ﺑﻪ ﺑﻞ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﻴﺎة اﻷﺑﺪ
اﻟﺮﺣﻤﺔ ﻳﻐﻔﺮ اﻟﺨﻄﻴﺌﺔ ﺑﻐﻴﺮ أن أﺣﺪا ﻳﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻜﻦ
ﺣﺲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﺪل ﻣﺎ أﺣﺪا ﻗﺪر ﻳﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ إﻻ اﺑﻨﻪ
ﺑﺬاﺗﻪ وﻟﻜﻲ ﻳﻘﺪر ﻳﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ وﻳﺨﻠﺼﻨﺎ ﺗﺠﺴﺪ ﻟﻜﻲ
 أﻩ ﻳﺎ ﻣﺤﺒﺔ.ﻳﺘﻌﻠﻢ آﺈﻧﺴﺎن وﻳﻤﻮت ﻷﺟﻞ ﺧﻼﺻﻨﺎ
اﻹﻟﻬﻴﺔ آﺎن ﻳﻘﺪر ﻳﻮﻓﻰ ﺣﺘﻰ ﺑﻨﻘﻄﺔ دﻣﻪ واﺣﺪﻩ وأراد
ﻳﺴﻔﻚ دﻣﻪ آﻠﻪ ﻣﻦ ﺷﺄن ﻧﺤﻦ ﻏﻴﺮ
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za nie z wyjątkiem jego Syna; lecz, by
mógł zadośćuczynić za nie i nas zbawić, wcielił się, by cierpieć jako człowiek i umrzeć dla naszego zbawienia.
O Boska miłości! Mógł zadośćuczynić
tylko jedną kroplą swojej krwi, a jednak zechciał wylać całą swoją krew za
nas
Zakł. 5, s. 5:
niegodnych, i pomimo tego wszystkiego, nie chcemy go miłować, lecz wolimy sprzeciwiać się mu i gardzić nim
naszymi grzechami. Nie, bracia, lecz
miłujmy go z całego naszego serca,
nade wszystko i błagajmy go o tę łaskę, za wstawiennictwem Jego czystej
Rodzicielki, mówiąc: Zdrowaś Maryjo.

ﻣﺴﺘﺄهﻠﻴﻦ وﻣﻊ هﺬا آﻠﻪ ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﻧﺤﺒﻪ ﺑﻞ ﻧﺤﺐ أن
 ﻻ إﺧﻮة ﺑﻞ ﻧﺤﺒﻪ ﻣﻦ آﻞ.ﻧﺨﺎﻟﻔﻪ وﻧﻬﻴﻨﻪ ﺑﺨﻄﺎﻳﺎﻧﺎ
ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﻓﻮق آﻞ ﺷﻲء وﻧﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ هﺬﻩ اﻟﻨﻌﻤﺔ ﺑﺸﻔﺎﻋﺔ
.واﻟﺪﺗﻪ اﻟﻄﺎهﺮة ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ اﻟﺴﻼم ﻟﻚ ﻳﺎ ﻣﺮﻳﻢ

Cierpiał

ﺗﺄﻟﻢ

Chrystus, nasz Bóg, w swojej męce
poddał się wielkiej udręce, ponieważ
przecierpiał większe boleści niż wszyscy męczennicy, a wszystkie boleści na
świecie nie dosięgały jednej z boleści
Jezusa Chrystusa. Jego ręce były skrępowane powrozami, na jego szyi był
ciężki i długi łańcuch, za pomocą którego żydzi ciągnęli go przez środek
miasta, uderzali go, policzkowali, potrząsali go nim, biczowali go, pluli na
niego, cierniem go ukoronowali, przebili gwoździami jego ręce i nogi na
drzewie krzyża. Boleści w Jezusie
osiągnęły szczyt do tego stopnia, że
mógłby nam powiedzieć to, co doniośle głosił o nim prorok: „Przyjrzyjcie
się, czy jest boleść podobna do tej, co
mnie przytłacza” (Lm 1,12). Kto jednak jest zdolny opisać boleść, jaka by-

اﻟﻤﺴﻴﺢ إﻟﻬﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺁﻻﻣﻪ اﺗﻌﺬب ﺑﺎﻟﻌﺬاب أﻧﻪ ﺻﺎر
ﻣﺘﻮﺟﻊ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﻬﺪاء وﺟﻤﻴﻊ اﻷوﺟﺎع ﻓﻲ
.اﻟﺪﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻊ ﻳﺴﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ
أﻳﺎدﻳﻪ آﺎﻧﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺒﺎل وﻋﻠﻰ رﻗﺒﺘﻪ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﺛﻘﻴﻠﺔ وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﺟﺮﺟﺮوﻩ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ وﺳﻂ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﺿﺮﺑﻮﻩ وﻟﻄﻤﻮﻩ وهﺰوﻩ ﺑﻪ وﺟﻠﺪوﻩ وﺗﻔﻠﻮا
ﻋﻠﻴﻪ وآﻠﻠﻮﻩ ﺑﺎﻟﺸﻮك وﺳﻤﺮوا أﻳﺎدﻳﻪ ورﺟﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ
 واﻷوﺟﺎع ﻓﻲ ﻳﺴﻮع ﺣﺼﻠﺖ ﺣﺪهﺎ.ﺧﺸﺒﺔ اﻟﺼﻠﻴﺐ
ﺣﺘﻰ أﻧﻪ ﻳﻘﻮل ﻟﻨﺎ آﻤﺎ أﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺒﻲ اﻧﻈﺮوا أن
 ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻳﻘﺪر ﻳﻔﺴﺮ اﻟﻮﺟﻊ.ﻳﻜﻮن وﺟﻊ ﻣﺜﻞ وﺟﻌﻲ
 ﻧﻔﺴﻲ ﺣﺰﻳﻨﺔ إﻟﻰ: هﻮ ﺑﺬاﺗﻪ ﻗﺎل.اﻟﺬي آﺎن ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ
 وآﺎن ﺳﺒﺐ هﺬا اﻟﻮﺟﻊ ﻟﻤﺎ هﻮ ﺳﻤﻊ.اﻟﻤﻮت
اﻟﻤﻌﺎﻳﺮات واﻟﺘﺠﺎدﻳﻒ وﺷﻬﺎدات ﻣﺰورة ﺿﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ
 واﺣﺪ ﻧﻜﺮﻩ:ﺣﺘﻰ أن ﺷﻜﻜﻮا ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ

O ŚMIERCI I NA WIELKI PIĄTEK

ła w jego duszy? On sam powiedział:
„Smutna jest moja dusza aż do śmierci” (Mt 26,38). Ta boleść pojawiła się,
gdy usłyszał urągania, bluźnierstwa i
fałszywe świadectwa przeciwko swej
godności, tak że zwątpili w niego
wszyscy jego uczniowie; jeden się go
wyparł, drugi wydał go w ręce żydów,
a reszta uciekła od niego; z tego powodu, opuszczonego przez wszystkich, obnażono go wobec tłumu, by
oglądać
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واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺳﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻴﻬﻮد وﺑﻘﻴﺘﻬﻢ هﺮﺑﻮا ﻣﻨﻪ ﻷﺟﻞ
ذﻟﻚ ﻣﺘﺮوآﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﺘﻪ اﺗﻌﺮى ﻗﺪام اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻴﺘﻔﺮﺟﻮا
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jego skromne ciało. Czytamy o naszym ojcu Adamie w Księdze Rodzaju,
że poczuł wstyd przed Bogiem po
swoim grzechu, gdy zobaczył swego
ducha nagiego; jak bardzo czuje wstyd
Jezus Chrystus, gdy jest nagi przed
światem, mając na sobie grzechy całego świata, by zadośćuczynić za nie z
powodu wielkiej swej miłości. Bóg
okrył ptaki piórami, zwierzęta futrem,
a naszych pierwszych rodziców liśćmi
figowymi, a Jezus Chrystus nie miał
nic, by okryć swoje czyste i dziewicze
ciało.
Zwiększył się smutek duszy Jezusa
zwłaszcza, gdy zobaczył, że większość
ludzi nie skorzysta z tego wszystko, co
wycierpiał dla nich, i stąd boleść Jezusa w jego duszy i ciele przewyższa
ludzki umysł, dlatego że nie potrafi on
tego pojąć i wyrazić swym językiem.
O mój Boże i mój Panie Jezu Chryste,
znam powód, dla którego błagałeś Ojca Przedwiecznego, by ominął Ciebie
kielich (Mt 26,39.42). Wielki jest smutek matki, która po wielu udrękach
widzi, że porodziła martwe dziecko,
tym większy (jest twój smutek), o mój
Panie, który kochasz każdego z nas

 ﻧﻘﺮئ ﻋﻠﻰ أﺑﻴﻨﺎ ﺁدم ﻓﻲ ﺳﻔﺮ.ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪﻩ اﻟﻤﺘﺤﺸﻢ
اﻟﻜﻮن أﻧﻪ ﺗﺨﺰى ﺑﻌﺪ ﺧﻄﻴﺌﺘﻪ ﻗﺪام اﷲ أذ ﺷﺎف
روﺣﻪ ﻋﺮﻳﺎن وآﻴﻒ ﻳﺘﺨﺰى ﻳﺴﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ إذ هﻮ
ﻋﺮﻳﺎن ﻗﺪام اﻟﻌﺎﻟﻢ وهﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ آﻠﻪ ﻟﻴﻮﻓﻰ
 ﺳﺘﺮ اﷲ اﻟﻄﻴﻮر ﺑﺮﻳﺸﻬﻢ.ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ آﺜﺮة ﻣﺤﺒﺘﻪ
اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﺑﺸﻌﺮهﻢ واﻟﺪﻳﻨﺎ اﻷوﻟﻴﻦ ﺑﻮرق اﻟﺘﻴﻦ وﻟﻴﺴﻮع
.اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻟﻢ آﺎن ﻟﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺴﺘﺮ ﺟﺴﺪﻩ اﻟﻄﺎهﺮ اﻟﺒﺘﻮﻟﻲ
وﺧﺎﺻﺔ زاد ﺣﺰن ﻧﻔﺲ ﻳﺴﻮع إذ ﺷﺎف أن أآﺜﺮ
اﻟﻨﺎس ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻔﻴﻀﻮا ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻤﻞ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﻢ وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ وﺟﻊ ﻳﺴﻮع ﻓﻲ ﻧﻔﺲ وﻓﻲ ﺟﺴﺪﻩ
ﺗﻔﻮق ﻋﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺪر ﻳﺪرآﻪ وﻻ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻪ
.ﺑﺈﻟﺴﺎﻧﻪ
أخ ﻳﺎ إﻟﻬﻲ وﺳﻴﺪي ﻳﺴﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺴﺒﺐ
أﻧﻚ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ اﻷب اﻷزﻟﻲ أﻧﻪ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻚ اﻟﻜﺄس
ﻹن آﻤﺜﻞ اﻟﻮاﻟﺪة ﺣﺰﻧﻬﺎ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻌﺒﺖ
آﺜﻴﺮا ﺗﻨﻈﺮ أﻧﻬﺎ وﻟﺪت وﻟﺪ ﻣﻴﺖ آﺬﻟﻚ أﻧﺖ ﻳﺎ رﺑﻲ
أﻧﺖ اﻟﺬي ﺗﺤﺐ آﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻨﺎ أآﺜﺮ ﻣﻤﺎ اﻟﻮاﻟﺪة ﺗﺤﺐ
وﻟﺪهﺎ وﻗﺒﻠﺖ اﻵﻻم ﻣﻦ ﺷﺄن آﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻨﺎ وﻋﺮﻓﺖ
.أن أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻪ أﻧﺖ
اﺗﻌﺬﺑﺖ ﻣﻦ ﺑﻄﻦ أﻣﻚ إﻟﻰ ﺧﺸﺒﺔ اﻟﺼﻠﻴﺐ
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bardziej niż matka kocha swoje dziecko. Podjąłeś się męki dla każdego z
nas wiedząc, że dla większości z ludzi
nie będzie z niej pożytku. Poddałeś się
udręce od łona swej matki aż do drzewa krzyża
Zakł. 5, s. 3
i przez 33 lata nie spocząłeś, lecz znosiłeś głód, nagość, pragnienie, upał,
zimno i wszystkie trudy, które weszły
na świat z powodu grzechu naszego
ojca Adama. W końcu zniosłeś wszelkiego rodzaju męczarnie w całym
swym ciele, na głowie, twarzy, wargach, nerwach, kościach, żyłach, mózgu, gdy twoja głowa była przekłuta
cierniami, twarz pokryta plwocinami,
wargi opuchnięte z nabrzmienia, wnętrze języka gorzkie od żółci, którą cię
napojono, ramiona rozwarte, oczy pokryte kurzem i krwią, twoje ręce i nogi
zranione od łańcuchów i powrozów, a
to wszystko znosisz dla mnie grzesznika, dla mnie, który nie potrafię
znieść jednego słowa, by nie odpowiedzieć krzykiem na nie, lekkiej obelgi,
niezrozumiałego dla mnie lekkiego
ucisku. Szemrzę wtedy przeciwko Bogu, przeciwko mojemu towarzyszowi,
oskarżam go, biorę odwet na nim we
wszystkim, wymagam, by postępował
według mojego planu. O, Panie, ty
niewinny cierpiałeś męczarnie, podczas gdy ja jestem całkowicie pogrążony w grzechu i nieczystości, w przyjemnościach i uciechach. Nie tędy
droga! Nie jest to droga do zbawienia,
ale jak mówi św. Paweł: „Ci, którzy
należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało
swoje z jego namiętnościami” (Ga
5,24). Chrześcijański sposób życia
bowiem nie jest łatwy, i sam chrzest i

 ﺳﻨﺔ ﻟﻢ ارﺗﺤﺖ ﺑﻞ اﺳﺘﺤﻤﻠﺖ اﻟﺠﻮع33 وﺑﻤﺪة
واﻟﻌﺮي واﻟﻌﻄﺶ اﻟﺤﺮ واﻟﺒﺮد وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺎﻋﺐ
اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﻴﺌﺔ أﺑﻴﻨﺎ ﺁدم وأﺧﻴﺮا
 ﻓﻲ.اﺳﺘﺤﻤﻠﺖ آﻞ ﺟﻨﺲ اﻟﻌﺬاﺑﺎت ﻓﻲ آﻞ ﺟﺴﺪك
رأﺳﻚ ﻓﻲ وﺟﻬﻚ ﻓﻲ ﺷﻔﺘﻴﻚ ﻓﻲ ﻋﺼﺎﺑﻚ ﻓﻲ ﻋﻈﻤﻚ
ﻓﻲ ﻋﺮﻗﻚ ﻓﻲ ﻣﺨﻚ إذ رأﺳﻚ آﺎﻧﺖ ﻣﻨﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ
 ﺷﻔﺘﻴﻚ وارﻣﺔ، وﺟﻬﻚ ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺼﺎق،اﻟﺸﻮق
 وآﻔﻮف إﻟﺴﺎﻧﻚ ﻣﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺮارة اﻟﺘﻲ،ﻣﻦ اﻟﻄﻢ
 ﻋﻴﻨﻴﻚ ﻣﻐﻄﺎﻳﺔ ﻣﻦ. أذرﻋﻚ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ.ﺳﻘﻮك ﺑﻬﺎ
 أﻳﺎدﻳﻚ ورﺟﻠﻴﻚ ﻣﺠﺮوﺣﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ.اﻟﺘﺮاب واﻟﺪم
اﻷﺣﺒﺎل وهﺬا آﻠﻪ ﺗﺴﺘﺤﻤﻞ ﻷﺟﻠﻲ أﻧﺎ اﻟﺨﺎﻃﺊ أﻧﺎ ﻣﺎ
،أرﻳﺪ أﺳﺘﺤﻤﻞ آﻠﻤﺔ واﺣﺪة أﻻ أن أزﻋﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 أﻧﻲ أﺗﻤﺮﻣﺮ.ﻣﻌﻴﺮة ﺧﻔﻴﻔﺔ ﺿﻴﻖ ﺧﻔﻴﻒ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻘﻠﻲ
ﻋﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ رﻓﻴﻘﻲ أدﻋﺎ ﻋﻠﻴﻪ وأﻧﺘﻘﻢ ﻣﻨﻪ آﻞ ﺷﻲء
 أخ ﻳﺎ رب أﻧﺖ ﺑﻼ.أﻃﻠﺐ أﻧﻲ ﻳﺠﻲء ﻋﻠﻰ ﻣﺮادي
ﻋﻴﺐ ﻓﻲ ﻋﺬاب وأﻧﺎ آﻠﻲ ﺧﻄﻴﺌﺔ وﻧﺠﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺬات
 ﻻ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻴﺲ هﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﻼص.واﻟﺘﻨﻌﻢ
 اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ ﻓﻘﺪ ﺻﻠﺒﻮا:ﺑﻞ آﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻣﺎر ﺑﻮﻟﺲ
أﺟﺴﺎدهﻢ وﺷﻬﻮاﺗﻬﻢ ﻷن ﺳﻴﺮة اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻟﻴﺲ هﻜﺬا
.ﺳﻬﻠﺔ واﻟﻤﻌﻤﻮدﻳﺔ واﺣﺪهﺎ واﻟﻤﻴﺮون ﻣﺎ ﺗﻜﻔﻲ
اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﻘﻮاﻟﻪ وﺑﺄﻣﺜﺎﻟﻪ آﻠﻤﻦ ﻣﻦ أراد ﻳﺘﺒﻌﻨﻲ
 ﻟﻤﺎذا ﺗﻘﻮل أﻧﺎ.ﻳﻨﻜﺮ ﻧﻔﺴﻪ وﻳﺤﻤﻞ ﺻﻠﻴﺒﻪ وﻳﺘﺒﻌﻨﻲ
.ﻣﻈﻠﻮم
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bierzmowanie nie wystarczą. Chrystus
nauczył nas swoim słowem i przykładem: „Każdy kto chce pójść za Mną,
niech się zaprze samego siebie, niech
weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,24). Dlaczego mówisz: Jestem niesłusznie krzywdzony?
Zakł. 5, s. 2
„Błogosławiony mąż, który wytrwa w
pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia,
obiecany przez Pana tym, którzy Go
miłują” (Jk 1,12). „Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują
was, i gdy z mego powodu mówią
kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie” (Mt 5,1112).

ﻃﻮﺑﺎ ﻟﻠﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺼﺒﺮ اﻟﺒﻠﻮى ﻷﻧﻪ إذ اﻣﺘﺤﻦ

Został ukrzyżowany

ﺻﻠﺐ

Zakończeniem boleści i ich pełnią jest
ukrzyżowanie naszego Pana Jezusa.
Doniośle opiewał tę boleść Prorok Jeremiasz: „Wy wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy
jest boleść podobna do tej, co mnie
przytłacza” (Lm 1,12). Po tym bowiem, jak pocił się krwią w Ogrodzie
Oliwnym i jak rozdarli jego skórę na
6666 kawałków oraz nałożyli mu koronę z ciernia, nic zdrowego w nim nie
pozostało, z wyjątkiem połączonych ze
sobą kości. Wtedy przyszli obłudni i
błądzący Żydzi i rzucili nim z wielką
brutalnością i wielkim gwoździem i
młotkiem uderzali w jego prawą i błogosławioną rękę, przecięli żyły i nerw
w wielkiej boleści, większej niż
wszystkie inne męczarnie.

ﺁﺧﺮ اﻷوﺟﺎع وآﻤﺎﻟﻬﺎ هﻮ ﺻﻠﺐ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻳﺴﻮع وﻗﺪ

 ﻃﻮﺑﺎ ﻟﻜﻢ.ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺗﺎج اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺬي وﻋﺪ ﺑﻪ اﷲ ﻣﺤﺒﻴﻪ
إذا ﻋﻴﺮوآﻢ وﻃﺮدوآﻢ وﻗﺎﻟﻮا ﻋﻠﻴﻜﻢ آﻞ ﺳﻮء آﺎذﺑﻴﻦ
ﻣﻦ أﺟﻠﻲ ﻓﺎﻓﺮﺣﻮا وﺗﻬﻠﻠﻮا ﻓﺈن أﺟﺮآﻢ ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻲ
.اﻟﺴﻤﺎوات

أﺛﻨﻰ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻮﺟﻊ إرﻣﻴﺎ اﻟﻨﺒﻲ ﻗﺎﺋﻼ ﻳﺎ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺘﻢ
ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺗﺄﻣﻠﻮا واﻧﻈﺮوا هﻞ ﻳﻜﻮن وﺟﻊ
ﻣﺜﻞ وﺟﻌﻲ ﻷن ﺑﻌﺪ ﻣﺎ هﻮ ﻋﺮق دﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﺴﺘﺎن
اﻟﺰﻳﺘﻮن وﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺳﻠﺨﻮا ﺟﻠﺪﻩ ﺑﺴﺘﺔ ﺁﻻف وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ
وﺳﺘﺔ وﺳﺘﻴﻦ ﺟﻠﺪة وآﻠﻠﻮا ﺑﺘﻜﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻮق ﻟﻢ ﺑﻘﻰ
ﻓﻴﻪ ﺷﻲء ﺻﺤﻴﺤﺎ إﻻ اﻟﻌﻈﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ
ﻓﺤﻀﺮوا اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ اﻟﻀﺎﻟﻴﻦ وﻃﺮﺣﻮﻩ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﻘﺴﺎوة ﻋﻈﻴﻤﺔ وﺑﻤﺴﻤﺎر آﺒﻴﺮ وﺑﺎﻟﻤﻄﺮﻗﺔ ﻃﺮﻗﻮا
ﻓﻲ ﻳﺪﻩ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﺒﺎرآﺔ وﻗﻄﻌﻮا اﻟﻌﺮوق واﻟﻌﺼﺐ
.ﺑﻮﺟﻊ ﺷﺪﻳﺪ أﻋﻈﻢ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺳﺎﺋﺮ اﻷوﺟﺎع
أﺧﺬوا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﺪﻩ ﺷﻤﺎل وﺟﺬﺑﻮهﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺎل وﺳﻼﺳﻞ
ﺑﻐﺎﻳﺔ ﻗﺴﺎوة إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﻤﺤﺪود أﻧﻬﺎ ﻗﺼﺮت ﻣﻦ
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Wzięli następnie jego lewą rękę i z
największym okrucieństwem przyciągnęli ją powrozami i łańcuchami do
wyznaczonego miejsca, dlatego że była za krótka z powodu przygwożdżenia
pierwszej ręki i wbili

ﺗﺴﻤﻴﺮ اﻟﻴﺪ اﻷوﻟﻰ ودﻗﻮا

Zakł. 5, s. 1
gwóźdź w jego rękę w bardziej wielkiej boleści. Następnie przyciągnęli
jego nogi z wielkim trudem, i w tym
momencie otwarły się bardzo jego rany i rozerwało się ciało oraz rozdzieliły się kości jedne od drugich. O Jezu,
wielka jest twoja cierpliwość, pokora,
posłuszeństwo i twoja miłość dla mnie.
Kto słyszał od wieków o śmierci tak
zelżonej, jakiej się podjąłeś, tak żeś
uniżył samego siebie aż do śmierci na
krzyżu (por. Flp 2,8), o którym napisano: „przeklęty każdy, który umarł na
drzewie” (Ga 3,13). Takie było polecenie Ojca Przedwiecznego, byś nas
ochronił przed przekleństwem i stał się
sam przekleństwem ze względu nas.
Doniośle głosił o tobie Prorok Izajasz:
nie miał on wyglądu, mąż boleści, on
się obarczył naszymi chorobami, został zraniony za nasze winy (por. Iz
53,2-5). Z ogromu grzechu możemy
pojąć ogrom jego męczarni, a z ogromu jego męczarni pojmujemy ogrom
grzechu. Czuły żal nad tą śmiercią
wszystkie stworzenia, tak że słońce się
zaćmiło, ziemia się zatrzęsła, skały
popękały, groby się otwarły, zasłona
przybytku rozdarła się na dwoje, a rozumującemu człowiekowi z ciała i
krwi poruszyło się serce nad nią. Z
naszych oczu zaś ani jedna łza nie popłynie i nie chcemy nauczyć się od
Jezusa ukrzyżowanego cierpliwości,
pokory, posłuszeństwa i miłości, czyli

اﻟﻤﺴﻤﺎر ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﺑﻮﺟﻊ آﺜﻴﺮا ﺟﺪا وﺟﺮوا ﺑﻌﺪ رﺟﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻟﻜﺪ ﻋﻈﻴﻢ وﻓﻲ هﺬا اﻟﺤﻴﻦ اﻧﻔﺘﺤﻮا ﺟﺪا اﻟﺠﺮوﺣﺎت
 أخ ﻳﺎ.وﺗﻤﺰق اﻟﻠﺤﻢ واﻧﻔﺼﻞ اﻟﻌﻈﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻪ
ﻳﺴﻮع ﻳﺎ ﻋﻈﻴﻢ هﻮ ﺻﺒﺮك وﺗﻮاﺿﻊ وﻃﺎع وﻣﺤﺒﺘﻚ
 وﻣﻦ ﺳﻤﻊ ﻣﻨﺬ اﻟﺪهﺮ ﻣﻮت هﻜﺬا ﻣﻌﻴﺮ.ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻲ
اﻟﺬي ﻗﺒﻠﺘﻪ ﺣﺘﻰ أن وﺿﻌﺖ ﻧﻔﺴﻚ إﻟﻰ ﻣﻮت
اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻟﺬي ﻣﻜﺘﻮب ﻋﻨﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻌﻮﻧﺎ آﻠﻤﻦ ﻣﺎت
 وهﺬﻩ آﺎﻧﺖ وﺻﻴﺔ اﻷب اﻷزﻟﻲ.ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺸﺒﺔ
ﻟﺘﺴﺘﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻟﻌﻨﺔ ﻓﺼﺮت أﻧﺖ ﻟﻌﻨﺔ ﻷﺟﻠﻨﺎ وأﺛﻨﻰ
ﻋﻠﻴﻚ أﺷﻌﻴﺎ اﻟﻨﺒﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻨﻈﺮ وإﻧﻪ رﺟﻞ اﻷوﺟﺎع
 ﻓﻤﻦ.وإﻧﻪ اﺣﺘﻤﻞ أﻣﺮاﺿﻨﺎ وإﻧﻪ ﺟﺮح ﻷﺟﻞ ﺁﺛﺎﻣﻨﺎ
ﻋﻈﻤﺔ اﻟﺨﻄﻴﺌﺔ ﻧﻘﺪر ﻧﻔﻬﻢ ﻋﻈﻤﺔ ﻋﺬاﺑﺎﺗﻪ وﻣﻦ
 وﺗﻮﺟﻌﺖ ﻋﻠﻰ.ﻋﻈﻤﺔ ﻋﺬاﺑﺎﺗﻪ ﻧﻔﻬﻢ ﻋﻈﻤﺔ اﻟﺨﻄﻴﺌﺔ
هﺬا اﻟﻤﻮت اﻟﻤﺄ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت ﺣﺘﻰ أن ﻇﻠﻤﺖ
اﻟﺸﻤﺲ واﻷرض ﺗﺰﻟﺰﻟﺖ اﻟﺼﺨﻮر ﺗﺸﻘﻘﺖ واﻟﻘﺒﻮر
ﺗﻔﺘﺤﺖ وﺳﺘﺮ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻧﺸﻖ ﻧﺼﻔﻴﻦ واﻹﻧﺴﺎن اﻟﻨﺎﻃﻖ
 وﻻ دﻣﻌﺔ واﺣﺪة ﺗﻄﻠﻊ.ﻣﻦ ﻟﺤﻢ ودم ﺗﺤﺮك ﻗﻠﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ ﻋﻴﻮﻧﻨﺎ وﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻳﺴﻮع اﻟﻤﺼﻠﻮب
اﻟﺼﺒﺮ واﻻﺗﻀﺎع اﻟﻄﺎﻋﺔ واﻟﻤﺤﺒﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ اﻷرﺑﻌﺔ
 اﻟﺼﺒﺮ ﻓﻴﻦ:ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﻨﺎهﺎ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻓﻮق اﻟﺼﻠﻴﺐ
 اﻟﻄﺎع واﻻﺗﻀﺎع ﻓﻴﻦ إذ ﻧﺨﺎﻟﻒ،إذ ﻧﺰﻋﻖ وﻧﺸﺘﻢ
 اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻓﻴﻦ إذ ﻧﻄﻠﺐ،ﻟﻴﺲ آﺒﺎرﻧﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ اﷲ ﺑﺬاﺗﻪ
اﻟﺸﺮ وﻻ اﻟﺨﻴﺮ ﻟﻘﺮﻳﺒﻨﺎ وإهﺎﻧﺔ ﷲ
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czterech cnót, które nas nauczył Chrystus na krzyżu; cierpliwości w momencie, gdy krzyczymy i przeklinamy;
posłuszeństwa i pokory w momencie,
gdy sprzeciwiamy się nie tylko naszym przełożonym, ale samemu Bogu;
miłości w momencie, gdy życzymy
zła, a nie dobra dla naszego bliźniego
oraz ubliżamy Bogu.
Zakł. 5, s. 8:
I umarł

وﻣﺎت

Zaprawdę Jezus, gdyby chciał, mógłby
wybawić siebie na tysiąc sposobów z
rąk Piłata. Jest to oczywiste z jego
słów w ewangelii św. Jana, gdy mówi
do Piłata: „Nie miałbyś żadnej władzy
nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry” (J 19,11); jak również, gdy powiedział do Piotra w ewangelii Mateusza:
„Czy myślisz, że nie mógłbym prosić
Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi
więcej niż dwanaście zastępów aniołów?” (Mt 26,53) On bowiem wiedział
i wcześniej to zapowiedział swoim
uczniom, że Żydzi pragnęli zemścić
się na nim i doprowadzić do jego
śmierci, że pragnęli jego ubiczowania,
upokorzenia i w końcu zabicia go.
Niemniej jednak, nie ukrył się przed
nimi, ale sam wyszedł na spotkanie
swoich wrogów, którzy domagali się
jego zabicia, jak baranek na rzeź prowadzony (Iz 53,7). Wartość śmierci w
Chrystusie jest większa, niż u kogokolwiek z reszty ludzi, ponieważ
śmierci podlegają wszyscy ludzie z
powodu swoich grzechów, tymczasem
dusza Jezusa była błogosławioną ze
swej natury, a jego ciało ukształtowane
przez Ducha Świętego z krwi Maryi
Dziewicy, w pełni niepokalanej. Nie

إن ﻳﺴﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ آﺎن ﻗﺎدر أن ﻳﺨﻠﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄﻟﻒ
 ذﻟﻚ ﻓﻴﺒﺎن ﻣﻦ آﻼﻣﻪ.ﻧﻮع ﻣﻦ ﻳﺪي ﺑﻴﻼﻃﺲ ﻟﻮ أراد
ﻓﻲ إﻧﺠﻴﻞ ﻣﺎر ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻗﺎﺋﻼ ﻟﺒﻴﻼﻃﺲ ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻋﻠﻲ
ﺳﻠﻄﺎن وﻻ واﺣﺪ ﻟﻮﻻ أن ﻋﻄﻲ ﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻮق؛ وآﻤﺎ
أﻳﻀﺎ ﻗﺎل ﻟﺒﻄﺮس ﻓﻲ إﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﻰ أﺗﻈﻦ أﻧﻲ ﻻ
أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻃﻠﺐ إﻟﻰ أﺑﻲ ﻓﻴﻘﻴﻢ ﻟﻲ اﻵن أآﺜﺮ ﻣﻦ
 ﻷن آﺎن هﻮ ﻳﻌﺮف.اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺟﻮﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ
وأﻧﺒﺄ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ أي أن اﻟﻴﻬﻮد آﺎﻧﻮا ﻳﻔﺘﺸﻮن
ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﻤﻴﺘﻮﻩ وأﻧﻬﻢ آﺎﻧﻮا ﻳﺮﻏﺒﻮن ﺟﻠﺪﻩ اﻻﺳﺘﻬﺰاء
 وﻣﻊ ذﻟﻚ وﻟﻢ ﻳﺨﺘﻔﻰ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻞ أﻧﻪ.ﺑﻪ وأﺧﻴﺮا ﻳﻘﺘﻠﻮﻧﻪ
ﺗﻘﺪم واﺣﺪﻩ ﻟﻠﻘﺎء أﻋﺪاﺋﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻃﻠﺒﻮا ﻗﺘﻠﻪ وآﻤﺜﻞ
 وﺷﺪة اﻟﻤﻮت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻋﻈﻢ.ﺧﺮوف ﺟﺮوﻩ ﻟﻠﺬﺑﺢ
ﻣﻦ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻨﺎس ﻻن اﻟﻤﻮت هﻮ ﺣﻖ ﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻨﺎس
ﻷﺟﻞ ﺧﺎﻃﻴﺎهﻢ ﻟﻜﻦ ﻳﺴﻮع آﺎﻧﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻃﻮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻠﻘﺘﻬﺎ وﺟﺴﺪﻩ ﻣﺘﺼﻮر ﺑﺮوح اﻟﻘﺪس ﻣﻦ دم ﻣﺮﻳﻢ
اﻟﻌﺬري اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻄﻬﺎرة وﻷن وﻓﺎء اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺬي ﺣﻖ
،ﻋﻠﻴﻚ ﻟﻴﺲ ﺻﻌﺒﺔ آﻤﺎ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺬي ﻟﻢ ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻚ
ﻓﻤﻴﺘﺔ ﻳﺴﻮع آﺎﻧﺖ ﺻﻌﺒﺔ ﻷن اﻟﻤﻮت ﻣﺎ آﺎن ﺣﻖ
ﻋﻠﻴﻪ وﻻ اﺳﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮت أﺻﻼ إﻻ ﻷﺟﻠﻨﺎ وﻷﺟﻞ
 ﻋﻈﻤﺔ اﻟﺨﻄﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ.ﺧﻄﺎﻳﺎﻧﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﻔﻬﻢ آﻞ واﺣﺪ
ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺳﻘﻄﺖ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻣﻦ درﺟﺘﻬﻢ

292

HOMILIE O. ADAMA PROSPERA BURZYŃSKIEGO

jest bowiem trudną rzeczą zadośćuczynić tym, którym jesteś dłużny czy
też nie; śmierć zaś Jezusa była trudną,
dlatego że nikomu nie był w niczym
dłużny i wcale nie zasłużył na śmierć,
a zrobił to tylko ze względu na nas i
nasze grzechy, by za każdego zadośćuczynić. Wielki jest grzech, który doprowadził aniołów do upadku ze swej
godności,

Zakł. 5, s. 7:
ale też wypędził naszych prarodziców
Adama i Ewę z raju, pogrążył cały
świat w wodach potopu z wyjątkiem
ośmiu dusz, spalił Sodomę i Gomorę i
spowodował wszelkie zło na świecie, a
ponadto doprowadził do najgorszego
zła ze wszystkich, gdy wydał na
śmierć samego Syna Boga i oddzielił
Jego duszę od ciała tak wzniosłego. A
teraz, o grzeszniku, weź udział w
śmierci twojego Pana Jezusa Chrystusa, uderz się w piersi, byś odwrócił się
od swoich grzechów, któreś popełnił,
skończ z nimi po tym, jak ukrzyżowałeś Jezusa Chrystusa i zabiłeś go na
drzewie krzyża, będąc pod ciężarem
grzechów, a tymczasem ty nie chcesz
wyrzec się złej duszy i nie cenisz sobie, by osiągnąć swoje zbawienie bez
trudu, skoro żyjesz idąc za swoimi pożądliwościami. Nie wiesz, co powiedział Symeon na temat Jezusa Chrystusa, gdy był dziecięciem w świątyni,
że „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu”
(Łk 2,34)? A więc staraj się, by twoje
grzechy nie były dla ciebie przyczyną
twego zstąpienia do piekła podobnie
jak dla narodu Izraela z powodu ich
małej wiary w niego.

وﻃﺮدت واﻟﺪﻳﻨﺎ ﺁدم وﺣﻮا ﻣﻦ اﻟﻔﺮدوس وﻏﺮﻗﺖ
اﻟﺪﻧﻴﺔ آﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﻮﻓﺎن دون ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻧﻔﺲ وﺣﺮﻗﺖ
ﺳﺪوم وﻏﻤﻮرا وﺳﺒﺒﺖ آﻞ اﻟﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺬي
هﻮ ﺷﺮ اﻟﺸﺮور آﻠﻬﺎ ﺳﻠﻤﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﻮت اﺑﻦ اﷲ
 اﻵن أﻳﻬﺎ.ﺑﺬاﺗﻪ وﻓﺮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺟﺴﺪﻩ ﻓﺘﻌﺎﻟﻰ
اﻟﺨﻄﻲ واﺣﻀﺮ ﻣﻮت ﺳﻴﺪك ﻳﺴﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ
واﺿﺮب ﻋﻠﻰ ﺻﻄﺮك ﻟﺘﺮﺟﻊ ﻋﻦ ﺧﻄﺎﻳﺎك ﺣﺼﻠﺖ
ﺣﺪهﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺻﻠﺒﺖ ﻳﺴﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ وﻗﺘﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ
ﺧﺸﺒﺔ اﻟﺼﻠﻴﺐ وأﻧﺖ ﺗﺤﺖ اﻟﺨﻄﻴﺌﺔ وﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ
ﺗﻨﻜﺮ ﻧﻔﺴﻚ اﻟﺮدﻳﺌﺔ أم ﺗﺤﺎﻣﻦ أن ﺗﻮﺟﺪ ﺧﻼﺻﻚ
 ﻣﺎ.ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻌﺐ إذ ﺗﻌﻴﺶ ﺣﺴﺐ ﺷﻬﻮاﺗﻚ اﻟﺮدﻳﺌﺔ
ﺗﻌﺮف اﻟﺬي ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺎن ﻋﻠﻰ ﻳﺴﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ وهﻮ
ﻃﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﻜﻞ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﺴﻘﻮط
 ﻓﻮﻋﻰ ﻟﺌﻼ ﺧﻄﺎﻳﺎك ﺗﻜﻮن.وﻗﻴﺎﻣﺔ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻟﻚ ﺳﺒﺐ ﺳﻘﻮﻃﻚ ﻓﻲ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻌﺐ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
.ﺑﻘﻠﺔ إﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﻓﻴﻪ

O ŚMIERCI I NA WIELKI PIĄTEK
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Streszczenie
Wstępna część publikacji prezentuje sylwetkę Adama Prospera Burzyńskiego, zakonnika franciszkanina reformaty i misjonarza na Bliskim Wschodzie oraz biskupa sandomierskiego, żyjącego na przestrzeni XVIII i XIX wieku. Opisuje też polityczny kontekst misji
O. Prospera w Egipcie. Głównym celem publikacji jest wydanie dwóch kazań, pochodzących ze zbioru 91 arabskich homilii Burzyńskiego, zachowanych w Archiwum OO. Reformatów w Krakowie. Obie homilie są skierowane do chrześcijan. Pierwsza nosi włoski tytuł
Sopra la morte (O śmierci). Tłem dla niej mogły być niepokoje polityczne w czasach pobytu O. Prospera w Egipcie. Homilia rozpoczyna się wstępem, po którym następują dwie
części. Pierwsza jest bardziej teoretyczna, druga skupia się na praktycznym przygotowaniu
się chrześcijanina do śmierci przez dobre życie. Druga homilia, nosząca arabski tytuł Na
Wielki Piątek, jest refleksją nad wydarzeniami związanych ze śmiercią Chrystusa na krzyżu. Opisuje w plastyczny sposób jego cierpienia, ukrzyżowanie i śmierć. Każdej z części
towarzyszy zachęta skierowana do chrześcijańskich słuchaczy, by praktycznie odpowiedzieli na rozważane tajemnice wiary. Homilia zawiera elementy Credo chrześcijańskiego,
podkreślające istnienie dwóch natur i dwóch wól w Chrystusie, boskiej i ludzkiej, przez co
wpisuje się w kontekst „monofizytyzmu” koptyjskiego w Egipcie.
The Sermons of Fr. Adam Prosper Burzyński:
About death and for Good Friday
Summary
The first part of the publication presents the figure of Adam Prosper Burzyński, a friar
of the Reformed Order of Franciscans, a missionary in the Middle East and the Bishop of
Sandomierz, who lived in the eighteenth and nineteenth centuries. It also describes the
political context of the mission of Fr. Prosper in Egypt. The main objective of this work is
to publish two sermons derived from a collection of 91 Arab homilies of Burzynski,
preserved in the Archives of the Reformed Franciscans in Krakow. Both sermons are
addressed to Christians. The Italian title of the first is Sopra la morte (About death). Its
background could be the political unrest during the stay of Fr. Prosper in Egypt. The homily
begins with an introduction, followed by two parts. The first is more theoretical and the
second focuses on the practical preparation of a Christian for death by his good life. The
second homily, entitled in Arabic On Good Friday, is a reflection on the events related to
the death of Christ on the cross. It picturesquely depicts his suffering, crucifixion and death.
Each part is accompanied by an invitation addressed to Christian listeners to answer
practically to the contemplated mysteries of faith. The homily contains elements of
Christian creed, highlighting the existence of two natures and two wills in Christ, divine
and human, and therefore it fits into the context of Coptic “Monophysitism” in Egypt.
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