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Ks. Józef Wołczański

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

Ks. Kanonik Augustyn Mednis (1932 –2007).  
Człowiek – kapłan – humanista

Przyszedł na świat 11 i 1932 w chutorze Ošulejas w powiecie bawskim, parafia 
Janči, diecezja Lipawa, na terenie historycznej Kurlandii (Łotwa). Niewiele wiado-
mo o jego rodzinie i wczesnym dzieciństwie. Pewnym jest fakt, że urodził się w śro-
dowisku protestanckim. Jego matka zmarła podczas porodu, po czym asystująca 
pielęgniarka oddała noworodka na wychowanie katolickiemu starszemu wiekiem 
małżeństwu. W rezultacie, tak w pamięci dojrzałego Augustyna, jak i na ścianie 
jego mieszkania były dwa portrety: matki biologicznej i matki przybranej, którą 
zresztą traktował niczym tę pierwszą. Przybranym ojcem był rolnik Marcin Mednis. 
Od rodziców – poza katolickim wychowaniem – otrzymał także nazwisko1.

Naukę w sowieckiej już szkole rozpoczął w roku 1940 w miejscowości 
Bruknas. Tam, pomimo trwających działań wojennych, w latach 1940 –1946 
ukończył 7 klas, przy czym w sowieckim systemie oświaty „wypadła” klasa trze-
cia, choć de facto liczono ją w wykazie lat nauki. Przez kolejne 4 lata (1947 –1951) 
edukację kontynuował w Vecumniekos. W pierwszych dwóch klasach największe 
sukcesy odnosił z języka łotewskiego i śpiewu. Potem ze znajomości języka ło-
tewskiego wystawiano mu corocznie ocenę „dobry” (z wyjątkiem klasy vi), nato-
miast pojawiły się stopnie bardzo dobre z przedmiotów ścisłych: arytmetyki, geo-
metrii, algebry, fizyki, chemii. Ponadto bardzo dobre oceny w vii klasie otrzymał 
ze znajomości konstytucji Związku Sowieckiego, jak też z geografii. Niezmiennie 
najwyższe oceny otrzymywał za wzorowe sprawowanie się w przeciągu całego 
nauczania2. W klasach wyższych, od vii do xi, poprawił noty z języka łotewskie-
go na bardzo dobre, takie same oceny widniały w rubryce: historia, geografia, 
chemia, fizyka. Uczył się nadto języka angielskiego z dobrym wynikiem. Z po-
zostałych przedmiotów otrzymywał oceny dobre i dostateczne, natomiast jego 
zachowanie niezmiennie nauczyciele oceniali jako bardzo dobre3.

Szkołę średnią ukończył w roku szkolnym 1950/1951, otrzymując 22 vi  951 
świadectwo dojrzałości. Tym razem okazało się, że jego uzdolnienia, czy raczej 

1 Informacje własne autora.

2 Archiwum Diecezjalne w Łucku [cyt. dalej: adł], b. sygn., Liecība i klases skolniekam Mednim Augustam 

1940/41 mācības gadas, [Bruknas 1941]; adł, b. sygn., Liecība ii klases skolniekam Augustam Mednim 

1941/42 mācības gadas, [Bruknas 1942]; adł, b. sygn., Liecība iv klases skolniekam Augustam Mednim 

1942/43 mācības gadas, [Bruknas 1943]; adł, b. sygn., Liecība v klases skolniekam Augustam Mednim 

1943/44 mācības gadas, [Bruknas 1944]; adł, b. sygn., Liecība vi klases skolniekam Mednim Augustam 

1944/45 mācības gadas, [Bruknas 1945]; adł, b. sygn., Izglītības Ministr’ija. Apliecība, [Bruknas 1946].

3 adł, b. sygn., Liecība viii klases skolniekam Augustam Mednim 1947/48 mācības gadas, [Vecumnieku 

1948]; adł, b. sygn., Liecība ix klases skolnieks Mednis Augusts 1948/49 mācību gads, [Vecumnieku 1949], 

b. sygn.; adł, b. sygn., Liecība x klases skolnieks Mednis Augusts 1949/50 mācību gads, [Vecumnieku 1950].
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ich ocena ze strony nauczycieli, nie były już tak jednoznaczne. Tak więc, z ję-
zyka i literatury łotewskiej, języka i literatury rosyjskiej, historii zsrr, historii 
powszechnej, fizyki, astronomii, logiki i psychologii wystawiono mu ocenę „do-
bry”. Z kolei z geometrii, konstytucji zsrr, geografii oraz chemii otrzymał stopień 

„bardzo dobry”. Natomiast pojawiła się nota „dostateczny” z trygonometrii4. 
Świadectwo ukończenia szkoły średniej dawało absolwentowi podstawę 

do ubiegania się o indeks wyższych uczelni w całym Związku Sowieckim. Po 
maturze podjął studia (w roku akademickim 1951/1952) na Wydziale Filologii 
Bałtyckiej w Instytucie Pedagogicznym w Rydze. Pełnego cyklu wszakże nie 
ukończył, bowiem po zaliczeniu pierwszego roku zmienił uczelnię, wstępując 
w roku akademickim 1952/1953 do tamtejszego rzymskokatolickiego Seminarium 
Duchownego. Instytucja ta stanowiła swego rodzaju fenomen w skali całego po-
wojennego Związku Sowieckiego, bowiem jako jedyna placówka przygotowywa-
ła do kapłaństwa kandydatów z całego imperium5.

Ówczesne studia w ryskim Seminarium Duchownym trwały pięć lat. W okre-
sie pobytu alumna Mednisa, zakładem kierował rektor bp Peteris Strods, admini-
strator diecezji ryskiej i lipawskiej. Grono wykładowców i wychowawców tworzyli 
kapłani zatrudnieni w duszpasterstwie, bez specjalistycznego przygotowania dy-
daktyczno-naukowego. Spośród nich wyróżniał się w tym względzie jedynie bi-
skup-rektor, absolwent filozofii Uniwersytetu Katolickiego w Innsbrucku. Zdaniem 
ks. Mednisa, szczególnymi talentami odznaczało się kilku przełożonych. Byli to: 
ks. Leonard Kozłowski – wykładowca prawa kanonicznego i homiletyki a zarazem 
proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Bolesnej w Rydze, ks. Richardis Smilga – wy-
kładowca dogmatyki i apologetyki oraz proboszcz parafii p.w. św. Alberta tamże, 
jak również ks. Janis Akmanis – wykładowca języka łacińskiego. Wykłady odby-
wały się zarówno w języku łacińskim (teologia), jak też w języku łotewskim (filo-
zofia). Prawdopodobnie, w ramach lektoratu, uczono także języka polskiego, po-
nieważ część kandydatów do kapłaństwa pochodziła z terenów ówczesnej Ukrainy 
Sowieckiej o stosunkowo licznej ludności polskiej obrządku łacińskiego i gdzie 
potem jako duchowni powracali. Podstawę studiów stanowiły notatki z wykładów 
oraz przestarzała nieco drukowana literatura przedmiotu. W sowieckiej rzeczywi-
stości nie istniały bowiem żadne możliwości publikowania nowszych prac filozo-
ficzno-teologicznych, ani też sprowadzania książek z zagranicy6.

Dzięki zachowanym katalogom ocen, można prześledzić postępy naukowe 
alumna Mednisa. I tak w pierwszym semestrze roku akademickim 1952/1953, pro-
gram studiów obejmował trzynaście dyscyplin: teologię fundamentalną, historię 
Kościoła, język łaciński, historię zbawienia, archeologię biblijną, logikę, teorię 
poznania, kosmologię, teodyceę, sztukę chrześcijańską, liturgikę, historię zsrr 

4 adł, b. sygn., Latvijas psr. Izglītības Ministr’ija. Gatavības apliecība, Vecumnieku 22 vi 1951.

5 J. Wołczański, „Przybysz z Północy”. W 60. rocznicę urodzin ks. Augustyna Mednisa, „Gość Niedzielny”, 

1992, nr 14, s. 6.

6 Ibidem.

i konstytucję zsrr. Wszystkie egzaminy końcowe student złożył z wynikiem bar-
dzo dobrym, z wyjątkiem archeologii biblijnej i logiki. Wiedzę z tych ostatnich 
oceniono na stopień „dobry”. W drugim semestrze, zamiast logiki, pojawiła się 
ontologia. Tym razem jedynie archeologia biblijna została oceniona na „dobry”. 
W roku akademickim 1953/1954 odpadły dyscypliny filozoficzne, a cały punkt 
ciężkości przechodził powoli na teologię. Przedmiotem wykładów w pierwszym 
semestrze było siedem dyscyplin: teologia fundamentalna, historia Kościoła, 
teologia moralna, język łaciński, archeologia biblijna, wstęp ogólny do Pisma 
Świętego, historia zsrr. Większość egzaminów Augustyn Mednis złożył z wy-
nikiem bardzo dobrym; jedynie z teologii moralnej otrzymał ocenę dobrą, a ze 
wstępu ogólnego do Pisma Świętego – dostateczną. W drugim semestrze poprawił 
noty, pozostając wszakże przy ocenie dobrej z archeologii biblijnej i dostatecznej 
ze wstępu ogólnego do Pisma Świętego7. 

Władze sowieckie, jakkolwiek tolerowały propagandowo istnienie ryskiego 
Seminarium Duchownego w ateistycznym państwie, nie zamierzały bynajmniej 
zgodzić się na normalny rozwój tej instytucji. I tak, w ramach różnorodnych szy-
kan, jesienią 1954 roku zarządzono pierwszy pobór alumnów do wojska. W gru-
pie dwunastu poborowych znalazł się m.in. absolwent pierwszego roku studiów 
– Augustyn Mednis. Skierowano go w do jednostki Wojsk Taboru Kolejowego 
w Baku (Azerbejdżan), oddzielając tym samym od pozostałych alumnów. Tam 
natychmiast otoczono go ścisłą kontrolą funkcjonariuszy nkwd, bowiem wie-
dziano o rozpoczętych przezeń studiach teologicznych. Oddelegowani do roz-
mów z nim oficerowie sowieccy z pionu agitacyjno-propagandowego, usiłowali 
metodą dość prymitywnej argumentacji przekonać go do zmiany planów i drogi 
życiowej. Kandydat nie okazywał jednak zainteresowania nowymi perspektywa-
mi awansu socjalnego. Po upływie roku zdołał wydostać się z wojska, wracając 
do Rygi celem kontynuacji rozpoczętej formacji duchowo-intelektualnej8.

Po rocznej przerwie spowodowanej służbą wojskową, student podjął naukę 
w roku akademickim 1955/1956. Przez cały rok słuchał wykładów z dziesięciu 
dyscyplin naukowych: teologii fundamentalnej, teologii dogmatycznej, teologii 
moralnej, teologii ascetycznej, prawa kanonicznego, homiletyki, wstępu szczegó-
łowego do Pisma Świętego, katechetyki, historii filozofii oraz liturgiki. Tym ra-
zem, w pierwszym semestrze, na egzaminach przeważały oceny dobre; otrzymał 
je z teologii dogmatycznej, teologii moralnej, teologii ascetycznej, homiletyki, 
wstępu szczegółowego do Pisma Św. i liturgiki. Z pozostałych przedmiotów skla-
syfikowano go bardzo dobrze. W drugim semestrze poprawił ocenę z dogmatyki9.

7 Archiwum Seminarium Duchownego w Rydze, [cyt. dalej. asdr], b. sygn., Rīgas Archidiēcēzes Rom.-Katolu 

Teoloģijas Augstskolas studentu sekmju grāmata. Liber profecstus scientifici Alumnorum Seminarii Maioris 

Archidioecesani Rigensis, poz. 92, s. 324.

8 Wołczański, op. cit., s. 6.

9 asdr, b. sygn., Rīgas Archidiēcēzes Rom.-Katolu Teoloģijas Augstskolas studentu sekmju grāmata. Liber 

profecstus …, poz. 92, s. 324.
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Rok akademicki 1956/1957 zaznaczył się w programie studiów niewielką 
zmianą; w miejsce teologii fundamentalnej weszła egzegeza biblijna, a zamiast li-
turgiki – teologia pastoralna. W pierwszym semestrze, oceny bardzo dobre otrzy-
mał Mednis z teologii moralnej, pastoralnej, homiletyki oraz wstępu szczegóło-
wego do Pisma Świętego, w drugim zaś – z teologii ascetycznej, homiletyki, eg-
zegezy i historii filozofii. Pozostałe egzaminy złożył z wynikiem dobrym10  (il. 1).

Ostatni rok studiów 1957/1958 wyróżniał się profilem ściśle pastoralnym. 
W pierwszym semestrze wykładano dziewięć przedmiotów, tych samych zresztą 
co w roku ubiegłym, ale zamiast wstępu szczegółowego do Pisma Świętego po-
jawiła się patrologia. Natomiast w drugim semestrze dodatkowo wprowadzono 
jeszcze liturgikę. Rezultaty egzaminów układały się podobnie nierównomier-
nie, jak w latach ubiegłych; w obu semestrach oceny bardzo dobre Augustyn 
Mednis otrzymał z teologii moralnej, homiletyki, patrologii, egzegezy biblijnej, 

10 Ibidem.

a ponadto w drugim semestrze z liturgiki. Wiadomości z pozostałych dyscyplin 
oceniono na poziomie dobrym11.

Reasumując Jego postępy naukowe, trudno wskazać na określone zaintere-
sowania, bowiem uzyskiwane cenzurki wykazywały znaczne rozbieżności nawet 
z tych samych przedmiotów zarówno w skali jednego roku, jak i całego toku 
studiów. Wydaje się wszakże, że łatwiej poruszał się na gruncie nauk filozoficz-
nych niż teologicznych. Natomiast w kręgu tych ostatnich, wraz z upływem lat, 
coraz lepiej sobie radził z homiletyką, egzegezą biblijną i teologią moralną. Nigdy 
wszakże z racji trudności oczywistych w sowieckiej rzeczywistości nie dane mu 
było pogłębiać określonych kierunków w ramach studiów specjalistycznych, za 
to przez całe życie wykazywał stosunkowo rzadką cechę, a mianowicie zapał do 
samokształcenia. Tą metodą doszedł w dziedzinie architektury i sztuki sakralnej 
do niebywałych wprost wyżyn.

Pięcioletnie studia filozoficzno-teologiczne oraz formacja duchowa zostały 
uwieńczone święceniami kapłańskimi, które Augustyn Mednis przyjął 29 vii 1958 
z rąk bpa Peterisa Strodsa w ryskiej katedrze p.w. Św. Jakuba12. Wprawdzie wraz 
z nim Seminarium Duchowne ukończyli jeszcze trzej 
inni alumni13, ale zostali oni wyświęceni dwa miesiące 
wcześniej, 15 maja tego roku. Na mocy święceń, duchow-
ny został inkardynowany do diecezji lipawskiej. Z po-
wodu obowiązującej pragmatyki sowieckiej w stosunku 
do Kościoła rzymskokatolickiego, nie mogły odbyć się 
prymicje neoprezbitera, bowiem musiał on oczekiwać 
na cywilną rejestrację w kompetentnym urzędzie wy-
znaniowym. Ale już w dniu święceń otrzymał on nomi-
nację na wikariusza parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny w Iłukszcie (Ilūkstes)14. 
Po uzyskaniu tzw. „sprawki”, upoważniającej kapłana 
do prowadzenia posługi duszpasterskiej, ks. Mednis 
wyjechał do Iłukszty, gdzie urządzono mu 10 viii 1958 
formalne prymicje (il. 2). Wydarzenie to uchodziło 
za swoisty ewenement w dziejach lokalnego Kościoła. 
Dopływ nowych kadr duchowieństwa ograniczały 
bowiem sowieckie restrykcje, a liczba przyjmujących 
święcenia kapłańskie nie odpowiadała olbrzymim 

11 Ibidem.

12 A. Budže, Monsinjors Augustīns Mednis (dz. 1932, ord. 1958, miris 2007), „Katoļu Baznīcas Vēstnesis”, 2007, 

nr 13, s. 2.

13 Byli to: Konstantins Bojārs, Pēteris Mickevičs i Henriks Viks. Zob. J. Cakuls, Latvijas Romas katoļu priesteri 

1918 –1995. Uzziņas, Rīgas 1996, s. 299.

14 adł, b. sygn., dekret nominacyjny bpa Peterisa Strodsa dla ks. Augustyna Mednisa na wikariusza par.

Iłukszta, Ryga 29 vii 1958.

il. 1 
Duchowieństwo podczas wizytacji kanonicznej w parafii Eversmuižas na Łotwie; w środku siedzi bp Kazimirs Duļbinskis, 
po prawej jego stronie: ks. prof. Pēteris Upenieks MIC – wykładowca Seminarium Duchownego w Rydze i ks. Pēteris 
Jakoveļs – proboszcz parafii Raipoles po lewej stronie: ks. Pēteris Gugāns – proboszcz parafii Eversmuižas. Stoją od lewej: 
ks. Jāzeps Gavars – proboszcz parafii Pasieni, ks. NN, ks. Boleslavs Valaiņs – proboszcz parafii Pildas, ks. Jāzeps Gugāns – 
proboszcz parafii Kaunatu, NN, Pēteris Švirksts MIC – diakon, Augustyn Mednis, Bernard Mickewicz – alumn, 10 VI 1956

il. 2  
Ks. Augustyn Mednis  
w dniu prymicji,  
10 VIII 1958



16 Ks. Józef Wołczański 17Ks. Kanonik Augustyn Mednis (1932–2007). Człowiek – kapłan – humanista

potrzebom pastoralnym Kościoła na obszarze Związku Sowieckiego. Tak więc 
przybycie neoprezbitera do określonej parafii stanowiło wydarzenie bez prece-
densu. W uroczystościach prymicyjnych uczestniczyło – obok laikatu – kilku 
duchownych. Byli to księża: Henriks Trūps – dziekan, Alberts Ancāns, Alberts 
Budže, Jānis Akmans i Zigfrīds Naglis (il. 3). Przedostatni z wymienionych wy-
głosił kazanie w języku łotewskim, ostatni zaś – po polsku15.

Po ochłonięciu z pierwszych wrażeń, ks. Mednis zapoznawał się z placów-
ką. Parafia liczyła wtedy około 100 wiernych, z czego przeszło połowę stanowili 
Polacy, a pozostałą część Łotysze. Funkcję proboszcza, a zarazem dziekana, peł-
nił pięćdziesięcioletni ks. Heinriks Trūps. Z powodu sowieckich ograniczeń ak-
tywność pastoralna obu duchownych realizowała się wyłącznie w murach świą-
tyni. Działalność zewnętrzna odnosiła się jedynie do przypadków zaopatrywania 
sakramentami chorych w domach prywatnych. Inne formy duszpasterstwa, jak 
np. katechizacja, praca w stowarzyszeniach religijno-społecznych, misja charyta-
tywna zostały zakazane sowieckim prawem16.

Roczny wikariat zakończył się nową nominacją. Tym razem władza du-
chowna przeniosła ks. Mednisa dekretem z 9 v 1960 na stanowisko wikariusza 
parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Dyneburgu 
nad Dźwiną (Daugavpils)17. To powiatowe miasto, położone w południowo-
wschodniej części Łotewskiej Republiki ssr, było zamieszkałe w zdecydowanej 

15 Cakuls, op. cit., s. 223.

16 Wołczański, op. cit., s. 6.

17 adł, b. sygn., dekret nominacyjny bpa Peterisa Strodsa dla ks. A. Mednisa na wikariusza par. Dyneburg, 

Ryga 9 v 1960.

większości przez Polaków, a w mniejszym stopniu przez Rosjan. Niegdyś tereny 
te wchodziły w skład historycznych Polskich Inflant. Praca duszpasterska nie wy-
chodziła poza tradycyjną sferę kościelną, ale obecność ludności polskiej dawała 
dobrą okazję do zapoznania się zarówno z językiem, jak i dziejami tej społeczno-
ści. Pomimo tego, nie doszło wtedy do zauroczenia się ks. Mednisa polską kulturą, 
zapewne wskutek siermiężnego w warunkach sowieckich jej wydania. Fascynacja 
ta miała nastąpić kilka lat później, w okolicznościach zgoła niecodziennych.

Zaledwie rok po objęciu przez ks. Mednisa placówki w Dyneburgu, władza 
duchowna przeniosła go dekretem z 8 vi 1961 na urząd administratora parafii Lénas 
i Vaiņodes, z rezydencją w Lénas18. Miejscowość ta, położona w dolnej Kurlandii, 
znana była w historii jako letnia rezydencja biskupów inflanckich. W podziemiach 
miejscowego kościoła spoczywały zwłoki dwóch z nich, dlatego raczej z pietyzmu 
dla rangi miejsca niż ze względów duszpasterskich mianowano kapłana swego ro-
dzaju kustoszem owej nekropolii. Wspólnotę parafialną tworzyła grupa około 100 
rodzin kołchoźników łotewskich, rozsiedlonych na stosunkowo rozległym terenie. 
Ich kontakt z Kościołem był sporadyczny, bowiem mijały tygodnie – zwłaszcza 
w okresie zimowym – gdy żaden parafianin nie pojawiał się na Mszy Świętej, ani 
w mieszkaniu duszpasterza. Nieco lepiej przedstawiała się sytuacja w okresie waka-
cji letnich, kiedy to wracające na wypoczynek do rodzin młode małżeństwa z miast, 
zgłaszały się z prośbą o chrzest dla swoich dzieci19. Dysponując więc w nadmiarze 
wolnym czasem, ks. Mednis raz po raz podróżował do Leningradu, gdzie mógł bez 
przeszkód oddawać się zwiedzaniu muzeów, wizytom w antykwariatach i sklepach 
z antykami, czy wertowaniu zasobów bibliotek. Natomiast w swoim mieszkaniu 
zajmował się z upodobaniem rysunkiem, szyciem bielizny kościelnej i szat litur-
gicznych, a nawet majsterkowaniem. Prawdopodobnie tam nauczył się umiłowa-
nia życia w samotności, która w jego wydaniu nie stanowiła pustki, lecz przestrzeń 
kontemplacji sztuki oraz tworzenia dzieł z niej wyrosłych20.

Ośmioletnia obecność w wyludnionej i pozbawionej zajęć duszpasterskich 
parafii, stanowiła dla młodego kapłana swoistą szkołę życia (il. 4). Niebawem 
jego losy miały ulec gwałtownemu przeobrażeniu. Otóż, w 1969 roku otrzymał 
on od swego ordynariusza bpa Julijansa Vaivodsa (1895 –1990) propozycję wyjaz-
du do Ukraińskiej srr. Zrodziła się ona wskutek petycji kapłana archidiecezji ry-
skiej (ale pracującego w tzw. Ukrainie Zachodniej), ks. Kazimierza Mączyńskiego 
(1928 –1996), skierowanej do Kurii Metropolitalnej w Rydze o pomoc w obsłu-
giwaniu miejscowych parafii. Ks. Mednis w pierwszym odruchu zdecydowanie 
sprzeciwił się tej sugestii, choć nie oznajmił tego biskupowi. Wewnętrzne opory 
przed podjęciem ostatecznej decyzji pomógł Mu przełamać dziekan z Dyneburga, 

18 adł, b. sygn., dekret nominacyjny administratora apostolskiego archidiecezji w Rydze ks. Julijansa Začestsa 

dla ks. A. Mednisa na administratora parafii Lénas i Vaiņodes, Ryga 8 vi 1961.

19 J. Wołczański, op. cit., s. 6.

20 Zbiory ks. Józefa Wołczańskiego w Krakowie [cyt. dalej: zjw], wywiad z bpem Markijanem Trofimiakiem 

ordynariuszem diecezji łuckiej, Łuck 10 ix 2007 r., zapis magnetofonowy.

il. 3 
Księża i klerycy 
uczestniczący 
w uroczystości 
prymicji  

ks. Augustyna 

Mednisa  
w Iłukszcie,  
10 VIII 1958
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sugerując odbycie próbnego rekonesansu bez żadnych zobowiązań. Kiedy zdecy-
dował się na taki wyjazd w 1969 roku, na Łotwie panowała jeszcze zima, nato-
miast Ukraina powitała Go gwałtownym wybuchem wiosny. Pierwsze zetknięcie 
z nową rzeczywistością kościelną nastąpiło w Samborze, gdzie przez cały okres 
sowiecki nieprzerwanie funkcjonowała parafia rzymskokatolicka, obsługiwa-
na wówczas przez wspomnianego ks. Mączyńskiego. Pierwszym człowiekiem, 
z którym przybysz zetknął się po przybyciu na miejsce był organista Markijan 
Trofimiak, który następnego dnia zawiózł gościa do Lwowa. Wizyta w tym mie-
ście okazała się punktem przełomowym dla dalszych losów ks. Mednisa. Obok 
eksplozji wiosennej przyrody, serce Łotysza podbiła architektura miasta z jego 
zabytkami, tak odmiennymi od łotewskich, a zwłaszcza łacińska Bazylika 
Metropolitalna, Cmentarz Łyczakowski oraz wspaniała panorama Lwowa oglą-
dana z Wysokiego Zamku. Wrażenia te odegrały decydującą rolę w podjęciu de-
cyzji o przeniesieniu się na teren tzw. Ukrainy Zachodniej21.

Zanim ks. Augustyn Mednis mógł wyjechać na Ukrainę celem podjęcia 
nowych obowiązków duszpasterskich, musiał uzyskać od kompetentnych władz 
sowieckich „Zaświadczenie o rejestracji funkcjonariusza kultu”. Wystawiono 
je 5 v 1969 na prośbę Kurii Metropolitalnej w Rydze. Dokument podpisał 
Pełnomocnik Rady do Spraw Religii przy Radzie Ministrów zsrr dla Lwowskiej 
Obłasti – N. Winniczenko22. Cztery dni później, 9 v 1969, Kuria Metropolitalna 
w Rydze wręczyła kandydatowi nominację na wiceadministratora parafii Sambor, 
Mościska i św. Antoniego we Lwowie. Miejscem stałej rezydencji miał być 

21 Ibidem.

22 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Rydze [cyt. dalej: akmr], b. sygn., akta personalne ks. A. Mednisa, 

Справка о регистрации служителя культа, [Львов] 5 v 1969.

Sambor23 (il. 5, 6). Duszpasterz przybył na nowe miejsce pracy przed uroczysto-
ścią Zielonych Świąt 1969 roku. Osiadł w Samborze, powiatowym mieście, przy 
parafii p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, którą kierował ks. Kazimierz Mączyński. 
Do obsługi obaj duchowni mieli ponadto jeszcze dwie inne placówki: parafię 

23 akmr, b. sygn., akta personalne ks. A. Mednisa, dekret nominacyjny dla ks. A. Mednisa na wiceadministratora 

par. Sambor, Mościska i św. Antoniego we Lwowie, Ryga 9 v 1969. 

il. 4  
Ks. Augustyn 
Mednis w otoczeniu 
duchowieństwa 
łotewskiego.  
Fot. 1964 

 
 
il. 5 
Ks. Augustyn Mednis 
w mieszkaniu na 
plebanii w Samborze 
Fot. ze 1969

 
 
il. 6 
Ks. Augustyn Mednis 
w mieszkaniu na 
plebanii w Samborze 
Fot. 1969
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p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Mościskach oraz parafię p.w. Św. Antoniego 
we Lwowie. Dwie pierwsze jednostki wchodziły do 1945 roku w skład diecezji 
przemyskiej, natomiast ostatnia z wyżej wymienionych należała do archidiecezji 
lwowskiej. W powojennej rzeczywistości sowieckiej wszystkie trzy jurysdykcyjnie 
podlegały biskupowi w Rydze, wskutek braku lokalnej hierarchii rzymskokatolic-
kiej (il. 7).

Ks. Mednis (il. 8) wywołał wśród wier-
nych poruszenie zarówno swoim młodym 
wiekiem, jak również cudzoziemskim pocho-
dzeniem, słabą znajomością języka polskiego 
oraz towarzyszącą mu sławą estety i znawcy 
sztuki. Nade wszystko jednak w parafii do-
minowała radość z obecności nowego, mło-
dego duszpasterza, rokującego nadzieję na 
ożywienie duszpasterstwa. Początkowo ka-
płan porozumiewał się z otoczeniem w języ-
ku rosyjskim, stopniowo opanowując język 
polski. W liturgii posługiwano się językiem 
łacińskim, z którym duszpasterz nie miał 
żadnych trudności24.

24 zjw, wywiad z bpem Markijanem Trofimiakiem, zapis magnetofonowy.

Pierwsze lata pobytu w nowej rzeczywistości zapisały się w świadomości 
ks. Mednisa cennym doświadczeniem zetknięcia się z przedwojenną jeszcze ge-
neracją polskiej inteligencji, zarówno na prowincji, jak i we Lwowie. Do jej grona 
w pierwszym rzędzie należeli lwowscy duszpasterze, o wielkiej kulturze umysłu 
i ducha, świadomie trwający, mimo sowieckich szykan, na placówkach dusz-
pasterskich w granicach Związku Sowieckiego (il. 9). Byli to: ks. prałat Ignacy 
Chwirut (1887 –1973) – kanonik gremialny Kapituły Metropolitalnej we Lwowie, 
dziennikarz i wydawca literatury religijnej, ks. prałat Zygmunt Hałuniewicz 
(1889 –1974) – kanclerz Kurii Metropolitalnej we Lwowie, ks. kanonik Karol 
Jastrzębski (1882 –1966) – zasłużony katecheta i wychowawca lwowskiej mło-
dzieży i o. Rafał Kiernicki ofm Conv. (1912 –1995) – długoletni proboszcz parafii 
katedralnej we Lwowie. Dwaj pierwsi, piastujący do 1945 roku wysokie stanowi-
ska w hierarchii Kościoła lwowskiego, przeżyli gehennę łagrów, po czym podjęli 
pracę duszpasterską we Lwowie, ciesząc się zasłużonym mianem świadków wiary. 
Trzeci jakkolwiek nie doświadczył losów łagiernika, uchodził nie tylko wśród 
katolików za wielki autorytet moralny. Ostatni ze wspomnianych duchownych 
również przeszedł sowieckie łagry, duszpasterzując przez dziesięciolecia po wyj-
ściu na wolność w różnych miejscach archidiecezji lwowskiej mimo ustawicznych 
represji. Kontakty ze wspomnianymi kapłanami, z całą pewnością stanowiły dla 
ks. Mednisa nie tylko szansę czerpania z ich bogatego doświadczenia życiowego 

 
il. 7 
Święcenia kapłańskie 
duchownych 
w katedrze 
św. Jakuba w Rydze;  
stoją od lewej, 
w pierwszym szeregu:  
ks. Pēteris Skredeļs,  
ks. Ludwik Kamilewski, 
bp Julijans Vaivods, 
ks. Markijan Trofimiak,  
ks. Vladislavs 
Zavaļņuks.  
Pomiędzy  
dwoma ostatnimi 
z wymienionych stoi 
ks. Augustyn Mednis,  
26 V 1974 

 
il.8 
Ks. Augustyn Mednis. 
Fot. 1974

il. 9 
Msza Św. 
jubileuszowa  
ks. prałata Zygmunta 
Hałuniewicza (stoi 
pośrodku) w Bazylice 
Metropolitalnej 
we Lwowie; z lewej 
strony ks. Augustyn 
Mednis, z prawej 
ks. Jan Olszański, 
1 VII 1972 
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i kulturowego, ale nade wszystko pozwalały mu uczyć się specyfiki lokalnego 
Kościoła ujarzmionego sowieckimi okowami, ale czerpiącego siły z wielowieko-
wej historii25.

Nie mniej owocne okazały się spotkania z ludźmi świeckimi, z grona których 
szczególnie głęboka przyjaźń połączyła go z osobą i domem Janiny Zamojskiej 
(ur. 1922) we Lwowie (il. 10). Miejsce to przez cały okres sowiecki stanowiło 
punkt oparcia dla duchownych przejeżdżających przez Lwów, w którym mogli 
nie tylko czuć się bezpiecznie, ale nawet celebrować Msze Święte i udzielać sakra-
mentów. Głęboko patriotyczno-religijna atmosfera domu, wyrafinowana kultura 
osobista mieszkańców, liczne pamiątki historyczne, zasobna w unikatowe dzieła 
biblioteka – wszystko to stanowiło dla ks. Mednisa swoistą „arkę przymierza 
między dawnymi i nowymi laty”. Nic więc dziwnego, że do ostatnich lat życia 
był wierny tej przyjaźni, doświadczając jej odwzajemnienia26.

Działalność duszpasterska ks. Mednisa polegała na podtrzymywaniu i kul-
tywowaniu tradycyjnych form życia moralno-religijnego wiernych. Wskutek 

25 Informacje własne autora.

26 zjw, wywiad z bpem Markijanem Trofimiakiem, zapis magnetofonowy.

zakazów sowieckich, nie funkcjonowała w zasadzie katechizacja. 
Obowiązek religijnego wychowania dzieci i młodzieży spoczywał na 
rodzinie. Natomiast duszpasterskie oddziaływanie ograniczało się 
do celebrowania Mszy Świętej, głoszenia kazań, udzielania sakra-
mentów świętych: chrztów, bierzmowania, ślubów, spowiedzi oraz 
grzebania zmarłych. Niekiedy udawało się przeprowadzać niewiel-
kie renowacje kościołów, choć uzyskanie zgody władz państwowych 
nie było łatwe. Znaczną trudność stanowiły dojazdy do placówek 
duszpasterskich. Ks. Mednis kursował więc pomiędzy Samborem, 
Mościskami a Lwowem, spełniając podstawowe funkcje szafarza 
sakramentów.

14 xii 1972 otrzymał z Rygi nominację na administratora parafii 
p.w. Św. Stanisława biskupa i męczennika w Szczercu pod Lwowem27. 
Miejscowy kościół, jako jeden z nielicznych na tzw. Ukrainie 
Zachodniej, funkcjonował nieprzerwanie od chwili zakończenia 
ii wojny światowej. W miasteczku zamieszkiwało kilkuset Polaków, 
wśród nich znaczna grupa młodzieży i dzieci obrządku łacińskiego, 
identyfikujących się z miejscową parafią. I tym razem aktywność duszpasterska 
kapłana plasowała się w kanonach tradycyjnie pojmowanej posługi sakramental-
nej (il. 11, 12). Z powodu zajęcia plebanii przez organy państwowe, ks. Mednis 
nabył niewielki, stary dom w niedalekim sąsiedztwie kościoła, w którym na wie-
le lat zamieszkał. Urządził w nim nie tylko mieszkanie, ale również pracownię 
krawiecką i warsztat renowacji przedmiotów zabytkowych28.

W grudniu 1973 roku, po aresztowaniu przez nkwd dotychczasowego 
administratora parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Stryju 
ks. Bernarda Mickiewicza (1929 –2006), wyłoniła się konieczność zabezpiecze-
nia potrzeb religijnych miejscowych parafian. Jako najbliższy sąsiad osieroco-
nej parafii, ks. Mednis rozciągnął systematyczną opiekę duszpasterską nad ową 
wspólnotą. Wprawdzie po trzech latach więzienia dotychczasowy administrator 
stryjskiej parafii wyszedł na wolność, to jednak wskutek zakazu władz nie mógł 
powrócić na placówkę. W tej sytuacji ks. Mednis pełnił swoje funkcje w Stryju 
aż do 1990 roku29. Ale owa dorywcza posługa wywołała ze strony parafian stryj-
skich, przyzwyczajonych do stałej obecności na miejscu duchownego, kilkukrot-
ne petycje do Kurii Metropolitalnej w Rydze o przydział osobnego duszpasterza. 
Argumentowano, że domaga się tego nie tylko ranga dużej parafii, do której przy-
należą wierni z dwóch obwodów: iwanofrankowskiego (dawnego stanisławow-
skiego) i lwowskiego, ale nadto, w przypadku pogrzebu, trudności z dotarciem 
do kapłana rezydującego w Szczercu – wskutek czego obrzędom przewodniczą 

27 akmr, b. sygn., akta personalne ks. A. Mednisa, dekret nominacyjny dla ks. A. Mednisa na administratora 

par. Szczerzec, Ryga 14 xii 1972.

28 Informacje własne autora.

29 Archiwum Kurii Metropolitalnej ob. łac. we Lwowie, b. sygn., tabela służbowa ks. Augustyna Mednisa.

il. 10 
Ks. Augustyn 
Mednis w domu 
Janiny Zamojskiej 
we Lwowie.  
Fot. 1970 

il. 11 
Obrzęd sakramentu 
małżeństwa 
celebrowany przez 
ks. Augustyna 
Mednisa w kościele 
parafialnym 
w Szczercu.  
Fot. 1973 
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duchowni prawosławni. Ubolewano też nad wyludnianiem się para-
fii wskutek braku stałej rezydencji kapłana, jak też skarżono się na 
słabe rozumienie Słowa Bożego przepowiadanego przez ks. Mednisa, 
z powodu niestarannej dykcji kaznodziei. Jeden z listów zakończo-
no dramatycznym apelem: „Prosimy ratować przyszłość kościoła”30.

Jakkolwiek przytoczonym argumentom trudno odmówić logiki, 
a ostatni z nich był bezsprzecznie wiarygodny, choć łatwy do sko-
rygowania przy pewnym wysiłku ze strony duchownego i wiernych, 
to jednak nie sposób wykluczyć innych podtekstów. Mianowicie, 
zwolennicy ks. Mickiewicza, wydalonego przez władze sowieckie ze 
Stryja, wciąż usiłowali spowodować jego powrót, zapewne bojkotując 
ks. Mednisa31. Pomimo tych działań, Kuria Metropolitalna nie dys-
ponowała żadnymi tzw. rezerwami personalnymi, a sam ks. Mednis 
nadal chętnie kontynuował posługę w Stryju. Zresztą mimo zaistnia-
łych trudności, dawał realne dowody operatywności, choć nie tyle 
w dziedzinie duszpasterstwa, lecz na polu administracji. I tak w la-
tach 80. xx wieku przeprowadził gruntowny remont kościoła; przy 

pomocy fachowców z Wydziału Konserwacji Zabytków we Lwowie wykonano 
nową polichromię, uzupełniono ubytki w oknach witrażowych i pokryciu dachu, 
odnowiono zewnętrzną elewację świątyni32.

Wyraźny przełom w położeniu Kościoła rzymskokatolickiego w Związku 
Sowieckim nastąpił u schyłku lat 80. ubiegłego stulecia, wywołany tzw. „pie-
riestrojką”. Na terenie tzw. Ukrainy Zachodniej lawinowo wręcz odzyskiwano 
świątynie dla celów sakralnych. Wydarzenia te miały miejsce również na ob-
szarze obsługiwanym przez ks. Mednisa. Tak więc w 1989 roku wierni przy po-
mocy swego duszpasterza wywalczyli kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Żydaczowie, poświęcony 11 x tego roku. Podobna sytuacja miała 
miejsce w Medenicach, gdzie kościół p.w. Trójcy Świętej, zamieniony uprzednio 
na klub młodzieżowy przywrócono celom sakralnym. Rok później, 4 xi 1990, 
poświęcono dwie kolejne świątynie: w Mikołajowie – p.w. Św. Mikołaja oraz 
w Chodorowie – p.w. Wszystkich Świętych. Wszystkie wymienione obiekty sa-
kralne, nie wyłączając Szczerca i Stryja, pozostawały pod opieką ks. Augustyna 
Mednisa33.

Zmiany polityczno-ustrojowe zachodzące w Związku Sowieckim w dobie 
rządów Michaiła Gorbaczowa, nie pozostały bez wpływu na sytuację Kościoła 
rzymskokatolickiego. Na teren tzw. Ukrainy Zachodniej przybywali z Polski ka-
płani z pomocą duszpasterską, aby wspomagać odradzające się lokalne wspólnoty 

30 akmr, b. sygn., akta personalne ks. A. Mednisa, list zbiorowy parafian ze Stryja do Kurii Metropolitalnej 

w Rydze, Stryj 20 iv 1983.

31 akmr, b. sygn., akta personalne ks. A. Mednisa, list ks. A. Mednisa do Kurii Metropolitalnej w Rydze, 

[Szczerzec] 20 i 1986.

32 Wołczański, op. cit., s. 6.

33 Ibidem.

parafialne. Z chwilą pojawienia się kilku kapłanów na obszarze obsługiwanym 
dotąd przez ks. Mednisa, zrezygnował on z parafii w Szczercu, osiadając w 1990 
roku przy kościele w Chodorowie (il. 13). Kiedy na fali odwilży ustrojowej doszło 
do rozpadu zsrr i powstania państwa ukraińskiego, papież Jan Paweł ii reakty-
wował 16 i 1991 struktury administracyjne Kościoła rzymskokatolickiego w jego 
granicach. W tej sytuacji ks. Augustyn Mednis otrzymał 12 x 1991 z rąk metro-
polity lwowskiego abpa Mariana Jaworskiego nominację na funkcję dziekana na 
obszarze rejonów Drohobycz i Stryj34. Kilka dni później, 16 x 1991 nadesłano mu 
kolejne pismo, potwierdzające dotychczasową nominację na proboszcza parafii: 
Chodorów, Stryj i Żydaczów35.

W nowej sytuacji polityczno-kościelnej, ks. Mednis postanowił ostatecznie 
uregulować swój status państwowy i kanoniczny. 16 xii 1991 wniósł do metropolity  

34 adł, b. sygn., dekret abpa Mariana Jaworskiego dla ks. A. Mednisa z nominacją na dziekana, Lwów 16 x 1991.

35 adł, b. sygn., dekret abpa Mariana Jaworskiego dla ks. A. Mednisa, Lwów 16 x 1991.

il. 12 
Obrzęd sakramentu 
małżeństwa 
celebrowany przez 
ks. Augustyna 
Mednisa w kościele 
parafialnym  
w Szczercu.  
Fot. 1972 il. 13

Ks. Augustyn Mednis wraz z grupą inwentaryzacyjną studentów z Instytutu Historii Sztuki UJ; od lewej stoją: Andrzej 
Betlej, ks. Augustyn Mednis, Jacek Chrząszczewski, Rafał Quirini-Popławski, Jakub Kotowicz (z Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie), Małgorzata Charyłło i Łukasz Gorczyca (z Instytutu Historii Sztuki UW), Henryk Kompanowicz (kierowca), 
Joanna Wolańska, Dorota Piramidowicz (z d. Kuty), Marek Wojcik (Akademia Pedagogiczna w Krakowie), Tomasz Zaucha. 
Klęczą: Hubert Piątkowski, Ewa Herniczek, Joanna Klęczar, Agnieszka Krassuska, Chodorów. Fot. 1994
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ryskiego abpa Jānisa Pujatsa petycję o ekskardynację z diecezji lipawskiej. Pisał: 
„Prośbę swą motywuje tym, że na terenie Archidiecezji Lwowskiej pracuję od 
22 lat. W tym okresie czasu opanowałem język polski i ukraiński. Korzeniami 
wrosłem w tę ziemię, ciężko doświadczonej przeciwnościami losu. Podzielałem 
bóle i radości tutejszego ludu Bożego i dalej pragnę dzielić losy tej ziemi i tego 
ludu”36. Sprawę tę zresztą wcześniej omawiał z metropolitą lwowskim, uzyskując 
obietnicę inkardynacji. Prośba jego została bezzwłocznie niemal spełniona. Dnia 
9 i 1992 ordynariusz diecezji lipawskiej bp Jānis Bulis wyraził zgodę na ekskardy-
nację kapłana z tej diecezji oraz inkardynację do archidiecezji lwowskiej37. W tej 
sytuacji ks. Mednis skierował 16 iv 1992 pismo do metropolity lwowskiego o do-
pełnienie procedury inkardynacji. Stosowne pismo z pozytywną decyzją otrzy-
mał 21 iv 199238. Równocześnie został odznaczony godnością rokiety i mantoletu 
w uznaniu zasług dla dotychczasowej pracy, a zwłaszcza za renowację kościoła 
parafialnego w Stryju39.

W ślad za tym szły inne dowody uznania. Tak np. 10 ix 1990 Rada Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa rp przyznała mu Złoty Medal Opiekuna Miejsc 
Pamięci Narodowej. Dnia 12 xi 1992 został wybrany w skład Rady Kapłańskiej 
na czteroletnią kadencję, a 20 xii 1996 ponownie znalazł się w tym gremium40. 
Za widoczny dowód pozytywnej oceny działalności ks. Mednisa na rzecz 
Kościoła, należy uznać nominację 13 xi 1994 na kanonika gremialnego Kapituły 
Metropolitalnej we Lwowie41. Innym przejawem uznania dla osoby duchownego 
stał się fakt powołania go 16 i 1995 w skład synodu archidiecezji lwowskiej42.

Pomimo udanych relacji interpersonalnych z duchowieństwem archidie-
cezji lwowskiej, jak również dobrego samopoczucia duchowego, ks. Augustyn 
Mednis niebawem opuścił jej granice, pozostając nadal na obszarze Ukrainy. 
Mianowicie podążył za swoim przyjacielem Markijanem Trofimiakiem, który 25 
iii 1998 objął stolicę biskupią w Łucku na Wołyniu. Rok później, 17 viii 1999, 
ks. Mednis wniósł do Kurii Metropolitalnej we Lwowie podanie o zwolnienie 
z obowiązków proboszcza parafii Chodorów i dziekana dekanatu Stryj oraz zgo-
dę na podjęcie pracy duszpasterskiej w diecezji łuckiej. Dnia 20 viii tego roku 

36 akmr, b. sygn., akta personalne ks. A. Mednisa, list ks. A. Mednisa do abpa Jānisa Pujatsa, Chodorów 

16 xii 1991.

37 adł, b. sygn., dekret ekskardynacyjny bpa Jānisa Bulisa dla ks. A. Mednisa, Liepāja 9 i 1992.

38 adł, b. sygn., dekret inkardynacyjny abpa M. Jaworskiego dla ks. A. Mednisa, Lwów 21 iv 1992.

39 adł, b. sygn., dekret abpa M. Jaworskiego z odznaczeniem rokiety i mantoletu dla ks. A. Mednisa, Lwów 

21 iv 1992.

40 adł, b. sygn., dekret abpa M. Jaworskiego zatwierdzający wybór ks. A. Mednisa do Rady Kapłańskiej, Lwów 

18 xi 1992; adł, sygn., dekret abpa M. Jaworskiego, powołujący Radę Kapłańską Archidiecezji Lwowskiej, 

Lwów 20 xii 1996; Wołczański, op. cit., s. 6.

41 adł, b. sygn., dekret abpa M. Jaworskiego z nominacją dla ks. A. Mednisa na kanonika gremialnego 

Kapituły Metropolitalnej, Lwów 21 iv 1992.

42 adł, b. sygn., dekret abpa M. Jaworskiego powołujący ks. A. Mednisa na członka synodu archidiecezjalnego, 

Lwów 16 i 1995.

prośba jego została spełniona43. Po przybyciu do Łucka, osiadł w gmachu Kurii 
Biskupiej, stanowiącym zarazem rezydencję ordynariusza (il. 14). Po kilku latach, 
na własną prośbę, przeniósł się do niedalekiego Torczyna, obejmując zarazem 
miejscową parafię, skąd niemal codziennie dojeżdżał do różnych zajęć w Łucku. 
Dnia 7 ix 1999 otrzymał nominację na wikariusza generalnego diecezji łuckiej44. 
Kilka miesięcy później, 4 i 2000, bp Trofimiak powołał go do grona kanoników 
honorowych Kapituły Katedralnej w Łucku45. Jedną z ostatnich otrzymanych no-
minacji była powierzona mu 1 x 2004 funkcja kustosza Diecezjalnego Muzeum 
tamże, erygowanego pod tą samą datą46.

43 adł, b. sygn., pismo abpa M. Jaworskiego do ks. A. Mednisa zezwalające na pracę w diecezji łuckiej, Lwów 

20 viii 1999.

44 adł, b. sygn., dekret bpa Markijana Trofimiaka powołujący ks. A. Mednisa na urząd wikariusza generalnego 

diecezji łuckiej, Łuck 7 ix 1999.

45 adł, b. sygn., dekret bpa Markijana Trofimiaka mianujący ks. A. Mednisa kanonikiem honorowym 

Kapituły Katedralnej w Łucku, Łuck 4 i 2000.

46 adł, bsygn, dekret bpa Markijana Trofimiaka powołujący ks. A. Mednisa na stanowisko kustosza Muzeum 

Diecezjalnego w Łucku, Łuck 1 x 2004.

il. 14 
Ks. Augustyn Mednis 
w siedzibie biskupa 
łuckiego.  
Fot. 2001
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Instytucji tej poświęcił ostatnie lata życia. W pomieszczeniach nad kapli-
cą łuckiej katedry osobiście montował szafy i gabloty, mające pomieścić muze-
alne eksponaty. W celu uzyskania fachowej pomocy nawiązał kontakty z pra-
cownikami Pracowni Konserwacji Tkanin Zamku Królewskiego w Warszawie, 
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie oraz zaanga-
żował studentów i pracowników Instytutu Historii Sztuki uj w Krakowie (il. 15). 
Dzięki tej współpracy ukazała się pierwsza część szerszego katalogu47.

Ks. Mednis mimo pozornej tężyzny fizycznej nie cieszył się dobrym zdro-
wiem. Od wielu lat dokuczała mu arytmia serca, ale mimo tego nie zwalniał tempa 
codziennej pracy. Na kilka lat przed śmiercią skarżył się na ubytek sił, co zaniepo-
koiło ludzi z jego otoczenia. Kiedy wszakże poddał się badaniom, okazało się, że 
na ratunek jest zbyt późno. Diagnoza lekarska brzmiała jak wyrok śmierci: „rak 
krwi”. Pomimo nalegań, nie chciał przenieść się z Torczyna do Łucka, ciesząc się 
ciszą swego mieszkania. Dopiero dzień przed śmiercią zawiadomił bpa Trofimiaka 
o załamaniu się stabilnego dotąd stanu zdrowia. Przewieziony 9 iii 2007 do szpitala 
w Łucku, został poddany drobiazgowym badaniom. Następnego dnia odwiedził 
go m.in. bp Trofimiak, z którym po serdecznej rozmowie pożegnał się w radosnym 
nastroju. Kilka minut po rozstaniu się przyjaciół, ks. Mednis zmarł na szpitalnym 

47 Zbiory Muzeum Diecezjalnego w Łucku, cz. 1, Rzeźba, oprac. A. Betlej, M. Biernat, M. Kurzej, W. Walanus, 

Kraków 2006.

łóżku. Tak więc łucki ordynariusz był pierwszym człowiekiem, który zetknął się 
z przybyłym przed 38 laty na Ukrainę młodym kapłanem łotewskim, a zarazem 
ostatnim, jaki rozmawiał z nim przed jego śmiercią. Dnia 12 iii odbył się ceremo-
niał przeniesienia ciała do katedry łuckiej, a 13 iii miały miejsce uroczystości po-
grzebowe. Uczestniczyli w nich rzymskokatoliccy biskupi Ukrainy: Jan Purwiński 
– ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej, Stanisław Padewski – ordynariusz 
diecezji charkowsko-zaporoskiej, Leonid Dubrawski – ordynariusz diecezji ka-
mieniecko-podolskiej, Markijan Trofimiak – ordynariusz diecezji łuckiej, Marian 
Buczek – biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej. Przybyła delegacja Wydziału 
Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Instytutu Historii 
Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Europejskiego Kolegium Polskich 
i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie oraz Konsulatu Generalnego w Łucku. 
W pogrzebie brały udział nadto liczne rzesze wiernych z parafii archidiecezji lwow-
skiej, w których ks. Mednis niegdyś pracował oraz diecezjanie łuccy. Duchowieństwo 
reprezentowało kilkudziesięciu kapłanów obrządku łacińskiego z terenu Ukrainy 
i Polski, jak również kilku grekokatolików i prawosławnych różnych obediencji48. 

Wśród wygłoszonych przemówień i nadesłanych telegramów, na uwagę 
zasługuje list ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała 
Ujazdowskiego, adresowany do bpa M. Trofimiaka. Nadawca pisał: „Ks. Augustyn 
Mednis, który przybył z Łotwy, aby sprawować posługę duszpasterską na tere-
nie Ukrainy, dał się poznać nie tylko jako wybitny kapłan, otaczający miłością 
i szacunkiem swoich parafian. Jego zainteresowanie dziedzictwem kulturowym 
Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego stało się przyczynkiem do głębokich 
studiów nad dziejami regionu i podjęcia starań o ratowanie zabytkowych obiek-
tów sakralnych znajdujących się w nieczynnych i zdewastowanych kościołach, 
bądź tez przechowywanych w rękach prywatnych. […] W osobie ks. Augustyna 
Mednisa żegnamy dzisiaj Wielkiego Kapłana i Wybitnego Humanistę, który po 
wielokroć przypominał nam o chrześcijańskich fundamentach wspólnego dzie-
dzictwa kulturowego Ukrainy i Polski”49. Nie mniej wymowne świadectwo za-
wierało pismo dyrektora Instytutu Historii Sztuki uj prof. dr. hab. Wojciecha 
Bałusa: „We wdzięcznej pamięci zachowamy przede wszystkim wszechstronną 
pomoc, udzieloną przez Księdza Mednisa w akcji inwentaryzacji zabytków sztuki 
sakralnej na terenie archidiecezji lwowskiej i diecezji łuckiej, prowadzonej przez 
nasz instytut od kilkunastu lat. Z wielką życzliwością ułatwiał on inwentaryza-
torom dostęp do świątyń, a także troszczył się o zapewnienie odpowiednich wa-
runków pracy i wypoczynku. Wszyscy zapamiętali go nie tylko jako wybitnego 
znawcę sztuki i doskonałego administratora, ale także jako wyjątkowo serdecz-
nego człowieka, promieniującego chrześcijańską miłością”50.

48 Informacje własne autora.

49 adł, b. sygn., list ministra Kazimierza Michała Ujazdowskiego do bpa M. Trofimiaka, Warszawa 13 iii 2007.

50 adł, b. sygn., list prof. dr. hab. Wojciecha Bałusa do bpa M. Trofimiaka, Kraków 11 iii 2007.

il. 15 
Ks. Augustyn Mednis 
oraz ks. kanclerz  
Jan Buras (po lewej), 
wraz ze studentami 
z Koła Naukowego 
Studentów Historii 
Sztuki UJ: 
Marcinem Biernatem 
(po prawej) 
i Michałem Kurzejem 
(po lewej)  
– po zakupie (sic!)  
odnalezionej płyty 
nagrobnej Stanisława 
Radziwiłła z Ołyki,  
1 VIII 2005
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Po uroczystej Mszy św. żałobnej w łuckiej katedrze, przewieziono trumnę 
do pobliskiego Torczyna, gdzie w ostatnich latach życia ks. Mednis mieszkał, 
prowadząc jednocześnie lokalne duszpasterstwo. Ciało złożono do grobu na 
przykościelnym cmentarzu51.

Przyglądając się sylwetce charakterologicznej ks. Mednisa, dostrzegało się 
w nim przede wszystkim cechy właściwe mieszkańcom krajów Północy: dystans 
względem otoczenia, małomówność, powściągliwość w gestach. Ale 38-letni okres 
pobytu na terenach byłych Kresów Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej 
bezsprzecznie pozostawił w nim swoje pozytywne piętno. W jego osobowości 
i stylu bycia na pierwsze miejsce wybijała się potrzeba i umiłowanie samotności. 
Jakkolwiek potrzebował osamotnienia, nie oznacza to, iż był sam. Przeciwnie, ce-
nił towarzystwo ludzi, zwłaszcza tych, którzy byli mu bliscy, ale nawet najbardziej 
wyrafinowane gremium po pewnym czasie opuszczał, udając się do swego zacisza. 
Cenił w ludziach prostotę i szczerość. Nie znosił karierowiczów, brzydził się serwi-
lizmem wobec zwierzchników. Cechowała go dojrzała lojalność, a względem zaufa-
nych osób – bezgraniczne oddanie i wierność w przyjaźni. Dość trudno wchodził 
w bliższe relacje z otoczeniem, poddając niejako próbie kandydatów na przyjaciół. 
Kiedy wszakże kogoś zaakceptował, nic owej więzi nie mogło już zerwać. Ale z ko-
lei nadużycie Jego zaufania powodowało nieodwracalne konsekwencje52.

Niewiele można powiedzieć na temat jego sylwetki religijno-duchowej. 
Przestrzeń życia wewnętrznego stanowiła dla otoczenia trudną do przeniknięcia 
dziedzinę, choć zewnętrzna obserwacja odsłaniała pewne znamiona. Nie ulega 
wątpliwości, iż cechowała go dojrzała pobożność, daleka od ostentacji czy bigo-
terii. Swoją kapłańską posługę pojmował raczej jako rzetelny obowiązek zabez-
pieczenia duchowych potrzeb wiernych, niż powód do korzystania z towarzyszą-
cych niekiedy stanowi duchownemu przywilejów, możliwych do egzekwowania 
nawet w dobie sowieckiego reżimu. Z wielką starannością celebrował nabożeń-
stwa, posuwając się nieraz aż do swoistej teatralizacji liturgii. Nie były to wszak-
że puste, rytualne gesty, ale głównie troska o szacunek dla świętości obrzędów. 
Bardzo dbał o właściwy wystrój świątyni, eksponując jej walory artystyczne, 
a bezlitośnie usuwając przejawy kiczu, zrodzone na gruncie ludowej pobożno-
ści. Starał się wyrobić w sobie i powierzonych mu wiernych postawę uczciwości 
i prawości moralnej. Cechowała go dobrze pojmowana tolerancja wobec ludzkiej 
słabości, co nie oznacza pobłażliwości w stawianiu wymagań np. w sakramencie 
pokuty. Niezbyt chętnie korzystał z zaleceń Soboru Watykańskiego ii, apelujące-
go o przybliżenie ludziom Eucharystii metodą m.in. celebracji en face. Nie znając 
praktyki katechizacji dzieci, chętnie powierzał tę pracę po 1991 roku siostrom 
zakonnym53.

51 Informacje własne autora.

52 zjw, wywiad z bpem Markijanem Trofimiakiem, zapis magnetofonowy.

53 Informacje własne autora.

Dzięki długoletnim kontaktom z polską kulturą, znakomicie opanował ję-
zyk polski, posługując się nim, zwłaszcza w piśmie, po mistrzowsku. Zachowując 
do końca własną tożsamość narodową, do tego stopnia identyfikował się z pol-
ską kulturą, że korespondował z Kurią Metropolitalną w Rydze przeważnie nie 
w języku łotewskim, ale polskim. Pytany o motywy takiej postawy, powtarzał: 

„Pracuję wśród tego narodu i będę pisał w tym języku”. W życiu codziennym rów-
nież używał wyłącznie języka polskiego, za wyjątkiem kontaktów służbowych 
z instytucjami państwowymi. Nader sporadycznie korzystał z języka ukraińskie-
go, chociaż nie był mu obcy. Pomimo świetnej znajomości języka rosyjskiego, 
zawsze rezygnował z posługiwania się nim, o ile okoliczności nie zmuszały go 
do jego użycia. Co ciekawe, trudno go było sprowokować do rozmowy w języ-
ku łotewskim; na pytania stawiane w ojczystej mowie odpowiadał po polsku54.

Jego mieszkanie przypominało sale muzealno-biblioteczne. Przez lata gro-
madził dzieła sztuki, a także archiwalia i książki; na półkach podręcznej bibliote-
ki znajdowały się pozycje z literatury pięknej w kilku językach, publikacje histo-
ryczne, rarytasy bibliofilskie, wydawnictwa albumowe z zakresu historii sztuki. 
Dzieła te nie stanowiły bynajmniej efektownej dekoracji wnętrza, ale rzeczywi-
ście służyły jako przedmiot studiów. Dzięki lekturze, ks. Mednis posiadł nieby-
wałą erudycję, szczególnie w zakresie literatury pięknej, historii powszechnej 
oraz historii sztuki. Na owe tematy chętnie, często i długo rozmawiał ze swoimi 
gośćmi. Tych zaś miał zwykle bardzo dużo, głównie Polacy55.

Poza lekturą książek, ks. Mednis pasjonował się projektowaniem i szyciem 
szat liturgicznych. Od wczesnych lat kapłaństwa, dysponując w nadmiarze wol-
nym czasem, doszedł do perfekcji w tej dziedzinie. Jego dziełem były pierwsze 
posoborowe ornaty i kapy używane na terenie tzw. Ukrainy Zachodniej jeszcze 
w czasach komunizmu, a później w pierwszych latach odrodzonego Kościoła ar-
chidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Wzornictwo nawiązywało do najlep-
szych tradycji w tej dziedzinie56, a technika wykonania z biegiem lat osiągnęła 
wysoki poziom artystyczny. Z wielkim zamiłowaniem hodował kwiaty w ogro-
dzie, z których jesienią układał misterne suche bukiety. Znane były powszechnie 
kulinarne zdolności ks. Mednisa, który z prostych produktów wyczarowywał 
wyrafinowane smakowo i kolorystycznie potrawy57. 

Inną jego pasją były podróże, choć w miarę upływu lat coraz rzadziej opusz-
czał dom. Chętnie odwiedzał zwłaszcza Litwę z jej historyczną stolicą Wilnem, 
Polskę, Łotwę, a nawet udał się z pielgrzymką do Włoch. Znając z literatury 
miejsca szczególnie cenne pod względem sztuki i historii, poruszał się wszędzie 
z taką łatwością, jakby znał je z autopsji od lat. Pozbawiony bliższych i dalszych 

54 zjw, wywiad z bpem Markijanem Trofimiakiem, zapis magnetofonowy;

55 Ibidem.

56 Ks. Mednis chętnie korzystał z dzieła ks. L. Żarnowieckiego: Historia i technika hafciarstwa kościelnego, 

Warszawa 1901.

57 zjw, wywiad z bpem Markijanem Trofimiakiem, zapis magnetofonowy.
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krewnych na Łotwie, nie tęsknił za ojczyzną, w której świat jego młodości od-
szedł do wieczności. Odczuwał nie tyle silne zakorzenienie w rzeczywistości geo-
graficzno-politycznej Ukrainy, ile raczej integralny związek z bogatą, wielowie-
kową kulturą i ludźmi tej ziemi. Najlepiej emocjonalny stan owych więzi scha-
rakteryzował bp Trofimiak: „Ks. Augustyn zostawił Łotwę, swoich przyjaciół 
i znajomych, bo bliższej rodziny już nie miał, ale myśmy naprawdę byli dla niego 
rodziną. On bardzo sobie cenił tę naszą przyjaźń, przyjaźń ze strony wszyst-
kich, z którymi się spotykał częściej czy rzadziej. Myślę, że ta nasza rodzina była 
udana, bo myśmy go kochali, bardzo ceniliśmy go i on o tym wiedział, on to 
odczuwał. Nieraz powtarzał, że na Łotwie nie miałby takich przyjaciół jak tu, bo 
tam zupełnie inny naród, a tu spotkał coś, czego nie doznawał nigdy na Łotwie: 
nieudawaną miłość i oddanie”58.

Dobrą puentą niniejszego szkicu mogą być słowa jednego z przyjaciół 
ks. Augustyna Mednisa: „Kiedy odchodzą z tego świata ludzie dobrzy, dobrzy jak 
codzienny chleb, cisi i skromni, oddani nade wszystko drugiemu człowiekowi, 
a zatem i Bogu, pozostaje wokół nas pustka. Wiemy, że coś z nas ubyło. To coś, co 
jest nie do zastąpienia. Wierzymy, że ta pustka kiedyś się wypełni. W przyszłym 
wiecznym życiu”59.

58 Ibidem.

59 A. Hlebowicz, Łotewski Sarmata, „Wołanie z Wołynia”, 13, 2007, nr 4, s. 16.
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Grzegorz Chajko

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

W trosce o Kościół katolicki na Wołyniu.  
Listy bpa Adolfa Szelążka do o. Włodzimierza Ledóchowskiego SJ  
i abpa Bolesława Twardowskiego z lat 1931–1937

1. Wprowadzenie

Po okresie ponad wiekowej niewoli narodowej Polska odzyskała niepodległość 
w listopadzie 1918 roku. Odrodzony kraj składał się z ziem bardzo zróżnicowa-
nych pod względem społecznym, kulturowym i gospodarczym. Sytuacja ta wy-
magała reform, które miały na celu konsolidację terenów powstałego państwa. 
Zmian organizacyjnych wymagał także Kościół katolicki, zwłaszcza obrządku 
łacińskiego, gdyż granice Rzeczypospolitej nie pokrywały się z granicami die-
cezji. Regulację prawną Kościoła przeprowadzono dość szybko. Reorganizacji 
tej dokonał papież Pius xi bullą Vixdum Poloniae unitas z 28 x1 925. W wyniku 
jej postanowień zniesiona została unia personalna Łucka i Żytomierza, a gra-
nice diecezji łuckiej zacieśniono do jej części znajdującej się w granicach pań-
stwa polskiego. Powstała diecezja włączona została wraz z diecezją przemyską 
do metropolii lwowskiej. Pod względem stosunków narodowościowych i wyzna-
niowych zdecydowanie się od tych dwóch odróżniała. W chwili rozgraniczenia 
w 1925 roku należała do najmniej ludnych diecezji w Polsce, gdyż liczyła zaled-
wie 195 109 wiernych i obejmowała powierzchnię 38 678 kilometrów kwadrato-
wych. W diecezji łuckiej niekorzystnie przedstawiała się sytuacja pod względem 
pastoralnym – na jedną parafię przypadał obszar o powierzchni 410,5 kilome-
trów kwadratowych1, podobnie jak sytuacja pod względem narodowościowym 
w diecezji łuckiej. Terytorium jej pokrywające się z granicami geograficznego 
Wołynia zamieszkiwało według danych z 1939 roku 1 936 000 ludzi, w tym 321 
474 wiernych obrządku łacińskiego oraz 11 425 obrządku wschodniego. Diecezja 
graniczyła od wschodu ze Związkiem Radzieckim, od północy z diecezją pińską, 
od zachodu z diecezją lubelską, a od południa z archidiecezją lwowską. Jej obszar 
zamieszkiwała ludność polska, ukraińska i żydowska oraz nieliczni koloniści cze-
scy i niemieccy.

Do 1925 roku obowiązki hierarchy sprawował bp Ignacy Dub-Dubowski, 
który rozpoczął urzędowanie w 1916 roku jako ordynariusz istniejącej jeszcze 

1 B. Kumor, Historia Kościoła, cz. 8, Lublin 1995, s. 392 –394; Zarys dziejów diecezji łuckiej od 1 ix 1939 r. do 

ostatnich czasów, 1975, mps, s. 2 [mps napisany przez księży diecezji łuckiej, kopia w posiadaniu autora].
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wówczas diecezji łucko-żytomierskiej. Po jego rezygnacji, nowym biskupem zo-
stał dotychczasowy biskup pomocniczy płocki Adolf Piotr Szelążek2. 

W życiu biskupa Szelążka warto zwrócić uwagę na jego rządy w diecezji 
łuckiej, które wydawał się sprawować z wyczuciem, dobrze rozumiejąc potrze-
bę umacniania Kościoła rzymskokatolickiego na Wołyniu. Troskę o rozwój oraz 
odbudowę Kościoła i świątyń w diecezji po okresie zaboru rosyjskiego rozumieli 
także jego księża, w większości podeszli wiekiem, pracując na ogół w nielicznych 
i ubogich parafiach, rozsyłali do różnych osób prywatnych i instytucji prośby 
o ofiary3. Jak wolno przypuszczać, prośby takie posyłał także sam ordynariusz 
łucki. Dowodem może być list skierowany do metropolity krakowskiego abpa 
Adama Stefana Sapiehy, w którym prosi, by Siostry św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
mogły kwestować w jego archidiecezji na rzecz budowy kościoła w Maszowie4.

Innym problemem, z którym starał sobie poradzić bp Szelążek, była niewiel-
ka w stosunku do potrzeb wiernych liczba duchowieństwa diecezjalnego, i, jak 
wspomniano powyżej, podeszły wiek kapłanów. Jak wynikać może z prezento-
wanego tutaj pisma do generała jezuitów, lukę tę hierarcha łucki starał się uzu-
pełnić duchowieństwem zakonnym, które w jego diecezji było nieliczne. Wolno 
przypuszczać, że bp Szelążek widział w zakonie jezuitów siłę napędową dla roz-
woju diecezji i dlatego też zdecydował się skierować swoją prośbę do generała 

2 Adolf Piotr Szelążek (1865 –1950), święcenia kapłańskie w 1888 roku w Płocku. Po rocznej pracy 

duszpasterskiej w płockim kościele farnym, skierowany w 1889 roku na studia do Akademii Duchownej 

w Petersburgu, gdzie uzyskał tytuł magistra teologii. Wróciwszy do Płocka pełnił obowiązki notariusza, 

następnie regensa w tamtejszym konsystorzu, a w latach 1894 –1904 wykładał prawo kanoniczne 

w Seminarium Duchownym płockim. W latach 1909 –1918 pełnił obowiązki rektora tejże instytucji. 

W latach 1904 –1907 był asesorem w kolegium petersburskim, a także profesorem prawa kanonicznego 

w Seminarium Duchownym mohylewskim. Przebywając w Płocku, żywo włączał się w działalność 

społeczno-charytatywną poprzez Towarzystwo Dobroczynności, czy też Związek Katolicki. Za swoją 

pracę otrzymał godność kanonika, a 29 vii 1918 mianowano go biskupem pomocniczym płockim. W latach 

1918 –1924 powierzono obowiązki radcy Wydziału Wyznania Rzymsko-Katolickiego w Departamencie 

Wyznań Religijnych Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W tym też ministerstwie, 

z biegiem czasu, został naczelnikiem wydziału i dyrektorem departamentu ad personam. W 1921 roku 

brał udział w konferencji pokojowej w Rydze jako ekspert spraw majątkowych Kościoła katolickiego, oraz 

w 1925 roku jako przedstawiciel Episkopatu Polski współpracował przy zawarciu konkordatu ze Stolicą 

Apostolską. W dniu 14 xii 1925 mianowany został biskupem łuckim. Czasy ii wojny światowej spędził 

w Łucku. W nocy, z 3 na 4 i 1945 roku został aresztowany, a następnie uwięziony w Kijowie. Zwolniony 

w maju 1946 roku, powrócił do Polski. Zmarł w zamku Bierzgłowo koło Torunia, zob. M. M. Grzybowski, 

Szelążek Adolf Piotr, [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, t. 3, red. R. Bender, Lublin 

1995, s. 100 –101; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 200; 

informacje własne autora.

3 Archiwum Lwowskiej Kurii Metropolitalnej w Krakowie, zespół: Akta Konsystorskie, passim.

4 Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. ts xii/284, list bpa A. Szelążka do abpa 

A. S. Sapiehy, Łuck 7 viii 193s7. 

tegoż zakonu o. Włodzimierza Ledóchowskiego5. Tenże jednak odesłał ją do pro-
wincjała w Krakowie6. 

Biskup Szelążek rozpoczął go od przedstawienia trudnej sytuacji lokalnego 
Kościoła łacińskiego na Wołyniu i groźbie jego zaniku. Jako główne przyczyny 
podawał: trudne warunki ekonomiczne zmuszające katolików do emigracji, małą 
ilość parafii rzymskokatolickich w stosunku do liczby parafii prawosławnych, 
dużą odległość od kościołów parafialnych oraz spodziewaną akcję wprowadza-
jącą misje obrządku greckokatolickiego na Wołyniu, która jednak nie została 
zrealizowana.

W kościele unickim widział bp Szelążek największe zagrożenie, gdyż li-
czył się z realną groźbą licznego przechodzenia wiernych wyznania łacińskiego 
na ten obrządek. Wskazywał na zjawisko, które miało miejsce w archidiecezji 
lwowskiej, a które udało się spowolnić i w wielu miejscach zahamować dzięki 
inicjatywie i działalności abpa lwowskiego Józefa Bilczewskiego, który wydat-
nie rozbudował sieć kościołów parafialnych i filialnych. On jednakże nie wi-
dział u siebie takiej możliwości z powodu braku funduszy, a także niedoboru 
zakonników. Podawał jako przykład nieudane próby instalacji na terenie die-
cezji łuckiej bernardynów i braci misjonarzy kresowych. Liczył więc, że jezuici 
wesprą go w pracy duszpasterskiej w diecezji, a chcąc im pomóc w utworzeniu 
pierwszej placówki, ofiarowywał im kościół w Krzemieńcu. Widział ich także 
w roli wychowawców młodzieży, zwłaszcza poprzez sodalicje, aby w ten spo-
sób złożyć podwaliny pod przyszłą Akcję Katolicką. Bardzo chwalił też trzech 
jezuitów, którzy na terenie jego diecezji z powodzeniem głosili misje i prosił 
o. Ledóchowskiego o ponowny angaż7. 

Nie udało się ustalić, jaki skutek wywołał ten list, ale faktem jest, że jezuici 
do końca ii Rzeczypospolitej nie objęli proponowanego im kościoła w Krzemieńcu. 
Przypuszczalnie odmówili propozycji złożonej przez metropolitę, a zamiast 
tego od 1931 roku objęli kierownictwo Papieskiego Seminarium Wschodniego 

5 Włodzimierz Ledóchowski (1866 –1942), generał jezuitów i działacz społeczny. Rozpoczął studia na wydziale 

prawa uj, a w 1885 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. W 1887 roku wyjechał na studia 

filozoficzne do Rzymu, które ukończył w 1889 roku z tytułem doktora. Po powrocie wstąpił do jezuitów 

i w 1894 roku przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1896 –1900 redaktor „Przeglądu Powszechnego”, od 

1900 roku rektor Kolegium, od 1901 roku wiceprowincjał, od 1902 roku prowincjał, a od 1915 generał 

zakonu. Zasłużony dla spraw polskich, zwłaszcza w okresie kształtowania się państwowości po i wojnie 

światowej. Przyczynił się do rozrostu zakonu i podniósł jego znaczenie. Zmarł 13 xii 1942 w Rzymie, 

zob. L. Grzebień, Ledóchowski Włodzimierz sj, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 10, Lublin 2004, szp. 638; 

B. Natoński, Ledóchowski (Halka-Ledóchowski) Włodzimierz Dionizy, [w:] Polski Słownik Biograficzny, 16, 

1971, s. 635 –637.

6 Prezentowany dokument nr 1 jest kopią tego, który otrzymał o. Ledóchowski, a przechowywany jest 

w Archiwum Krakowskiej Prowincji Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, w korespondencji do prowincjała 

z lat 1919 –1932, sygn. 1442.

7 Patrz publikowany poniżej dokument.
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w Dubnie i prowadzili je do wybuchu wojny8. Bez względu jednak na to list ten 
pozostaje istotnym dowodem świadczącym o zaangażowaniu biskupa w sprawy 
rozwoju duszpasterskiego i religijnego wiernych podległej mu diecezji.

Na koniec trzeba zaznaczyć, że pismo szeroko tu omawiane zostało przesła-
ne o. Ledóchowskiemu z datą 22 x 1931 i klauzulą „ściśle poufne”, którą zamiesz-
czono na pierwszej stronie.

Drugi z prezentowanych listów, skierowany do metropolity lwowskiego ob-
rządku łacińskiego abpa Bolesława Twardowskiego, co prawda krótszy, ale także 
istotny, przedstawiał trudne położenie religijne tej diecezji. Biskup Szelążek, sły-
sząc z nieoficjalnych źródeł informację, że rząd Polski postanowił przeznaczyć 
uposażenie na 50 etatów duchownych, nie czekając na decyzje, wysłał prośbę do 
swego arcybiskupa by dopomógł mu uzyskać minimum 20 z nich. 

W dokumentach zastosowano współczesną pisownię polską, ale zachowa-
no oryginalny styl autora. W przypisach zastosowano podwójny system znaków. 
Przypisy literowe odnoszą się do kwestii związanych z danymi formalnymi tek-
stu, natomiast cyframi arabskimi opatrzono merytoryczny komentarz edytorski.

2. Edycja źródła

Dokument 1

List bpa Adolfa Szelążka do generała zakonu jezuitów o. Włodzimierza 
Ledóchowskiego, [Łuck] 22 x 1931.
Kopia: Archiwum Krakowskiej Prowincji Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, sygn. 1442.

Najdostojniejszy a Księże Generale,
Wyjątkowe warunki, w jakich trwa na Wołyniu praca dla większej chwały bo-
żej, zmuszają mnie do przedstawienia Najdostojniejszemu Księdzu Generałowi 
gwałtownej potrzeby pójścia na Wołyń Zakonu Jezuitów z Jego gorliwą dzia-
łalnością, świętością, wiedzą, doświadczeniem i głębokim rozumieniem zadań 
kościelnych.

Na pierwszym miejscu stoi niebezpieczeństwo zaniku Kościoła obrządku 
zachodniego w tej części Polski. Niebezpieczeństwo tkwi najpierw w bardzo 
trudnych warunkach ekonomicznych, które zmuszają osadników katolików, za-
chodniego obrządku, do opuszczania zdobytych na Wołyniu siedzib, aby szukać 
pewniejszej egzystencji w innych częściach Polski. Na to lekarstwa nie możemy 
dostarczyć. 

Istnieje inna okoliczność, która w najwyższym stopniu zagraża ludności 
katolickiej, należącej do obrządku łacińskiego. Parafie katolickie (łacińskie) są 

8 Encykopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564 –1995, red. L. Grzebień, Kraków 1996, s. 134. 

(cyt. dalej ewj)

na Wołyniu nieliczne: 120, wobec ogromnej liczby prawosławnych parafii: 770. 
Na jedną więc parafię łacińską przypada siedm b prawosławnych. Cerkiewki 
prawosławne rozsiane są bardzo gęsto; istnieją nieledwie w każdej wsi większej. 
Ludność katolicka (obrz[ądku] łac[ińskiego]) rozsiana jest wśród tych wsi w bar-
dzo słabym procencie (12%). Większość katolików (łac[ińskiego] obrz[ądku]) 
mieszka w bardzo wielkiej odległości od swych kościołów parafialnych – 10 –70 
kilometrów. Przeciętna odległość – jest 20 kilom[etrów]. Natomiast ludność ta 
ma cerkwie w bliskości bezpośredniej. W przypuszczeniu rozszerzenia się Unii 
na Wołyniu i objęcia masowego prawosławnych parafii przez Unię, ludność ka-
tolicka (łac[ińskiego] obrz[ądku]), mogąca łatwo uczynić zadość swym potrze-
bom religijnym w posiadanych na miejscu cerkiewkach unickich, będzie z nich 
korzystała, przestanie zaś udawać się do własnych kościołów parafialnych (ła-
cińskich). Za tym pójdzie nawyknienie do obrządku wschodniego, a następnie 
przechodzenie do tego obrządku. Historia wskazuje fakty tego rodzaju. Wołyń 
specjalnie temu niebezpieczeństwu uległ w xvii stuleciu. Unia na Wołyniu w tym 
wieku była powszechną. Istniejąca zaś na Wołyniu bardzo liczna ludność pol-
ska (częściowo napływowa), przyjmowała dla wygody obrządek wschodni, ule-
gła potem wynarodowieniu, a z chwilą zniszczenia przez carów rosyjskich Unii 
i zaprowadzenia prawosławia, stała się prawosławną i ruską. Dziś masy Rusinów 
prawosławnych noszą nazwiska polskie, szlacheckie, nawet arystokratycznie 
(Karnkowcy, Sieniawscy itd.). Ci są najzaciętszymi prawosławnymi. Toż samo 
niebezpieczeństwo zagrażało we Wschodniej Galicji. Biskupi (łac[ińscy]), szcze-
gólniej – Arcyb[iskup] Bilczewski9, ratowali Kościół (łac[iński]) w ten sposób, 
że budowali wielką liczbę kościołów (łac[ińskich]) i tworzyli małe parafijki (eks-
pozytury). Mieli oni jednak na to fundusze wielkie. Archidiecezja Lwowska jest 
właścicielką wielkich kluczów10; posiada liczne duchowieństwo i wiele Zakonów. 
Na Wołyniu budować licznych kościółków niema za co. Duchownych – stu kil-
kadziesięciu c, w poważnej części już starych. Zakonów męskich (łac[ińskich]) – 

9 Józef Bilczewski (1860 –1923), święcenia kapłańskie w 1884 roku w Krakowie, doktorat w 1886 roku 

w Wiedniu, studia na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (1886 –1888), habilitacja 1890 roku na 

Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1891 roku profesor dogmatyki na Uniwersytecie Lwowskim, 

w 1896/1897 dziekan Wydziału Teologicznego tamże, a w 1900/1901 rektor tej uczelni. W 1900 roku 

mianowany arcybiskupem metropolitą lwowskim. Rozwinął na szeroką skalę akcję pastoralno-społeczną 

w archidiecezji. Zmarł w opinii świętości 20 iii 1923 we Lwowie. Beatyfikowany przez Jana Pawła ii we 

Lwowie 26 vi 2001 i kanonizowany przez Benedykta xvi w Rzymie 23 x 2005, zob. F. Stopniak, Bilczewski 

Józef, [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, 1, red. R. Bender, Warszawa 1991, 30 –32; 

Błogosławiony Józef Bilczewski arcybiskup metropolita lwowski obrządku łacińskiego. Sesja naukowa na 

Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków 4 –5 czerwca 2002, red. J. Wołczański, Kraków 2003; informacje 

własne autora.

10 Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego posiadała liczne majątki ziemskie, przede wszystkim w woj. 

tarnopolskim i stanisławowskim. 
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niema. Obecnie dopiero zyskałem dla Wiszniowca11 Karmelitów Bosych (na razie 
jeden Ojciec). Był w Dubnie12 jeden Bernardyn. Ten nic dla szerzenia chwały bo-
żej nie robił. Byli także w Dubnie „Bracia Misjonarze Kresowi13” (założeni przez 
Biskupa Dubowskiego14), lecz oskarżeni i karani sądownie za bijatyki, gorszyciele 
– podejrzani mocno o pederastię i inne rzeczy, musieli być usunięci z diecezji. Byli 
w Dederkałach15 PP de Poenitentia16, sprowadzeni przez Biskupa Dubowskiego, 
lecz ci pijatykami publicznymi z żołnierzami dawali dużo zgorszenia. Z wiel-
kim trudem zdołałem ich usunąć. Natomiast istnieje dom oo. Redemptorystów 
Wschodniego Obrządku, w Kowlu17. Ci zakonnicy pracują gorliwie nad szerze-
niem Unii. Unię tę propagować trzeba dla chwały bożej, dla zbawienia dusz, z cała 
gorliwością. Jednocześnie zaś trzeba zastosować możliwe w obecnych warunkach 
środki obrony obrządku zachodniego przed niebezpieczeństwem, które wskazane 
zostało wyżej. Najbardziej skutecznym i możliwym środkiem obrony jest wejście 
na Wołyń Zakonu Towarzystwa Jezusowego (łac[ińskiego] ob[rządku]).

11 Mowa o Wiśniowcu Nowym należącym w okresie międzywojennym do dekanatu krzemienieckiego. 

Karmelici osadzeni tamże w 1644 roku dzięki fundacji Jeremiego Korybuta Wiśniowieckiego, posiadali 

kościół i klasztor. W 1832 roku wskutek carskiej kasaty i konfiskaty dóbr, kościół zamieniono na cerkiew 

prawosławną. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości miejscowa ludność katolicka spontanicznie 

przejęła świątynię, którą formalnie zrewindykowano w 1921 roku. W 1931 roku bp Adolf Szelążek zaprosił 

karmelitów bosych do ponownego objęcia placówki. Renowację świątyni i dalszą pracę zakonników 

przerwały mordy nacjonalistów ukraińskich, od których ciosów zginęli w ii 1944 roku dwaj zakonnicy. 

Obecnie po kościele nie ma śladu, a w klasztorze mieści się internat, zob. L. Popek, Świątynie Wołynia, 

Lublin 1997, s. 125 –127.

12 Dubno w okresie międzywojennym było siedzibą dekanatu. W samym mieście funkcjonował kościół 

pobernardyński, wzniesiony przez księcia Janusza Ostrogskiego w latach około 1627 –1629. W 1855 roku 

przekształcono go na cerkiew prawosławną. Odzyskano w 1921 roku. Prawdopodobnie w tym kościele 

bp A. Szelążek próbował na nowo zainstalować bernardynów, jednakże w 1931 roku przekazał go wraz 

z budynkami klasztornymi pod siedzibę Papieskiego Seminarium Duchownego, zob. Popek, op. cit., s. 57.

13 Bracia Misjonarze Kresowi iii Zakonu św. Franciszka – laickie zgromadzenie na prawie diecezjalnym 

założone zostało ok. 1923 roku w diecezji lubelskiej. Jego celem było prowadzenie zakładów dobroczynnych 

i wychowawczych oraz kolportaż prasy katolickiej. Zgromadzenie liczyło 25 –40 członków i posiadało 

według stanu z 1925 roku 3 domy: w Lublinie, Lubartowie i Dubnie. W 1929 roku założono placówkę 

w Eureka w stanie Missouri (usa), ale ta wkrótce upadła. Brak odpowiedniej organizacji wewnętrznej oraz 

łączności między braćmi doprowadziły do rozwiązania zgromadzenia 25 x 1938, zob. J. Bar, Polskie Zakony, 

„Prawo Kanoniczne”, t. 4, 1961, s. 515 –516; J. Bar, Bracia Misjonarze Kresowi, [w:] Encyklopedia Katolicka, 2, 

Lublin 1976, szp. 999.

14 Ignacy Dubowski (1874 –1953), święcenia kapłańskie otrzymał w 1899 roku w Żytomierzu, duszpasterz 

w Chodorkowie, Korcu i Kijowie. W 1904 roku, po odbytych studiach w Rzymie z prawa kanonicznego, 

uzyskał z tegoż doktorat. W latach następnych pełnił obowiązki proboszcza w Korcu i Żytomierzu. Od 1916 

roku biskup łucko-żytomierski i administrator diecezji kamienieckiej. W 1925 roku zrezygnował z rządów 

diecezją i przeniósł się do Rzymu, gdzie został doradcą Piusa xi do spraw wschodnich, zob. J. Szelchaus, 

Dub Dubowski Ignacy, [w:] Encyklopedia Katolicka, 4, Lublin 1983, szp. 268.

15 Dederkały – miasto powiatowe na Wołyniu, należące pod względem organizacji kościelnej do dek. 

krzemienieckiego. 

16 Łac.: ojcowie spowiednicy (penitencjarze).

17 Kowel – miasto powiatowe i siedziba dekanatu na Wołyniu.

Chciałbym ułatwić Zakonowi utworzenie pierwszej placówki. Mam na-
dzieję, że zdołam przekazać prześliczny kościół18, istniejący przy Liceum 
Krzemienieckim19. Zapewne zdołam również przeznaczyć dla Ojców, którzy ten 
kościół obejmą, niewielkie na razie mieszkanko. Kościół ten oglądali w tych 
dniach Księża Prowincjałowie: ks. Konopka20, ks. Machnicki21 i ks. Sopuch22. Są 
zachwyceni.

Inne także poważne racje przemawiają za koniecznością jak najszybszego 
utworzenia na Wołyniu domu oo. Jezuitów.

18 Mowa o kościele pojezuickim p.w. ŚŚ. Ignacego Loyoli i Stanisława Kostki, zbudowanym w latach 

1730 –1745 przez Pawła Giżyckiego, a fundowanym przez Janusza Antoniego Wiśniowieckiego. Po kasacie 

zakonu jezuitów w 1773 roku został on zamieniony na świątynię parafialną, po czym w 1840 roku 

zajęli go prawosławni. Kościół odzyskano dla wiernych obrządku łacińskiego w 1920 roku. Po ii wojnie 

światowej w świątyni urządzono salę gimnastyczną i sportową. Obecnie jest w posiadaniu Ukraińskiego 

Autokefalnego Kościoła Prawosławnego, zob. Popek, op. cit., s. 116.

19 Liceum Krzemienieckie – do 1818 roku Gimnazjum Wołyńskie. Szkoła założona w 1805 roku w Krzemieńcu 

przez Tadeusza Czackiego. Obejmowała wykształcenie od elementarnego do półwyższego, z nauką 

trwającą 10 lat. Liceum stało się ośrodkiem polskiego życia kulturowego na pd-wsch. ziemiach dawnej 

Rzeczypospolitej. Zamknięte przez władze carskie w 1831 roku, na nowo zostało otwarte w 1920 roku 

jako instytucja oświatowa nawiązująca do tradycji z i połowy xix wieku. Składało się z gimnazjum, szkoły 

pedagogicznej i rolniczej, prowadziło uniwersytet ludowy na Wołyniu. Przy Liceum Krzemienieckim 

istniała biblioteka publiczna, muzeum, a od 1938 roku także Wołyński Instytut Naukowy. Istniało do 1939 

roku, zob. M. Czajka, M. Kamler, W. Sienkiewicz, Leksykon historii Polski, Warszawa 1995, s. 1013 –1014.

20 Włodzimierz Konopka (1888 –1964), święcenia kapłańskie w 1917 roku w Krakowie w zakonie jezuitów. 

Minister w Chyrowie (1920 –1923), rektor w Nowym Sączu (1923 –1925) i Chyrowie (1925 –1929), superior 

we Lwowie (1929 –1930), rektor w Satu Mare w Rumunii (1930 –1931), prowincjał małopolski (1931–1935), 

instruktor iii probacji we Lwowie (1936 –1939), mistrz nowicjatu w Starej Wsi (1939 –1940), instruktor 

iii probacji (1940 –1941) oraz rektor w Krakowie (1941–1944). Aresztowany w 1944 roku przez gestapo 

w Krakowie. Uwolniony w 1945 roku pracował w duszpasterstwie na terenie Niemiec, następnie w domu 

jezuitów polskich w Chicago (1946 –1948), potem był rektorem Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie 

(1948 –53) i znowu pracował w duszpasterstwie polonijnym w Chicago (1953 –1962). W 1962 roku powrócił 

do Polski, zob. ewj, s. 300.

21 Szczepan Machnicki (1885 –1959), święcenia kapłańskie w 1917 roku w Czechowicach w zakonie jezuitów. 

Profesor matematyki i fizyki w gimnazjum w Chyrowie (1912 –1914 i 1923 –1926), logiki i metafizyki na 

Wydziale Filozoficznym w Nowym Sączu (1919 –1922) i Krakowie (1926 –1929), prowincjał Prowincji 

Wielkopolsko-Mazowieckiej (1929 –1935), profesor filozofii w Seminarium Duchownym w Gnieźnie 

(1935 –1937) i matematyki w Gimnazjum Św. Kazimierza w Wilnie (1937 –1939). Po wybuchu wojny 

wykładał teologię dogmatyczną w Wilnie. W marcu 1942 roku został aresztowany. Po zakończeniu wojny 

profesor matematyki w gimnazjum w Gdyni (1945 –1946), profesor teologii dogmatycznej i ascetycznej 

w zakonnym studium teologicznym w Starej Wsi (1946 –1949) i Krakowie (1949 –1950) oraz profesor filozofii 

w Seminarium Duchownym w Łodzi (1950 –1959), zob. ewj, s. 397.

22 Stanisław Sopuch (1869 –1941), święcenia kapłańskie 1897 roku w Krakowie w zakonie jezuitów. 

Wychowawca w Chyrowie (1891–1894), operariusz, kaznodzieja i organizator stowarzyszeń robotniczych 

w Krakowie (1897 –1899) i Lwowie (1899 –1904), superior rezydencji (1904 –1908) i (1913 –1915) oraz domu 

rekolekcyjnego (1908 –1913) we Lwowie, od 1919 roku prowincjał galicyjski. Rozszerzył działalność 

zakonu na teren dawnego zaboru pruskiego i rosyjskiego. Kandydat na prymasostwo Polski po śmierci 

kard. E. Dalbora. Doprowadził do podziału Prowincji Polskiej na Małopolską i Wielkopolsko-Mazowiecką 

w 1926 roku. Zbudował Kolegium Bobolanum w Lublinie. Po przekazaniu urzędu prowincjała w 1926 roku 

został rekolekcjonistą i misjonarzem ludowym. Powtórnie prowincjał wielkopolski (1935 –1938), zbudował 

Dom Pisarzy w Warszawie. Superior w Kaliszu (1938 –1941). Podczas ii wojny światowej aresztowany 

przez Niemców we wrześniu 1939 roku, zwolniony w październiku 1940 roku. Doskonały organizator 

i kaznodzieja, zob. ewj, s. 633.
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Prawie cała inteligencja na Wołyniu jest pogrążona w obojętności religijnej. 
Młodzież wychowywana jest w szkołach koedukacyjnych, pod wpływem wielu 
nauczycieli albo obojętnych, albo też zupełnie ateuszów, którzy, jakkolwiek jesz-
cze publicznie nie napadają na Kościół Święty, to jednak nie wpajają dostatecznie 
żywej wiary w duszach swych uczniów. Wieś, wskutek bliskości granicy bolsze-
wickiej, jest ogromnie podminowana przez komunistów, którzy przede wszyst-
kim uderzają na moją Diecezję, jako na pierwszy fort obronny w swym pochodzie 
szatańskim.

Trzeba by rozwinąć wśród młodzieży szkolnej sodalicje mariańskie, aby 
w każdym zakładzie była grupa młodzieży przykładnej, oddziałującej na innych.

W większych miastach chciałbym również pozakładać Sodalicje Panów 
i Pań, jako przyszłe podwaliny akcji katolickiej, a nie ma mi kto w tym pomóc.

Najskuteczniejszą obroną ludu na Wołyniu są misje. Ojciec Jarosz23 sj prze-
orał już około 40 parafii swą apostolską i niestrudzoną pracą, rezultaty tej pracy 
wspaniałe, plon obfity.

Jeśliby oo. Jezuici objęli kościół w Krzemieńcu, mieliby w Diecezji wiele 
pracy: więc co najmniej każdego roku w 20 parafiach misje [i] rekolekcje dla 
uczniów po gimnazjach, 2 serie rekolekcji dla kapłanów, rekolekcje dla kleryków 
w Seminarium, konferencje w Katedrze Łuckiej podczas nowenny do Patronki 
Diecezji, Św. Teresy od Dz[ieciątka] J[ezus].

Przy kościele jezuickim w Krzemieńcu jest słynne Liceum Krzemienieckie, 
pragnąłbym i najpokorniej prosiłbym Najprzewielebniejszego Księdza Generała, 
aby jednemu z przyszłych Ojców, rezydujących w Krzemieńcu, zezwolił na ob-
jęcie posady prefekta. Byłoby to wielką rzeczą dla sprawy Bożej. W tym Liceum 
szczególniej potrzebuję mądrego i świętego katechety.

Teren pracy na Wołyniu zupełnie różni się od innych terenów Polski dlate-
go też śmiałbym najpokorniej prosić, aby Najprzewielebniejszy Ksiądz Generał 
przeznaczył na Wołyń, o ile to możliwe, Ojców, którzy już pracowali na Wołyniu, 
a więc:

23 Szymon Jarosz (1886 –1961), święcenia kapłańskie w 1917 roku w Czechowicach w zakonie jezuitów. 

Przydzielony w 1919 roku do grupy misjonarzy ludowych wygłosił około 1000 serii misji i rekolekcji. 

Kierował grupą misjonarzy ludowych Prowincji Małopolskiej. Brał udział w misjach na kresach wschodnich, 

na Wołyniu i Podolu, gdzie umacniał w wierze tamtejszych katolików. Krzewiciel kultu Serca Bożego 

i dzieła poświęcenia rodzin. Autor broszur religijnych oraz sprawozdań z pracy misyjnej. Odznaczał się 

wybitnymi zdolnościami kaznodziejskimi i olbrzymią siłą głosu, który panował nad tłumami bez środków 

nagłaśniających, zob. W. Szetelnicki, Zapomniany lwowski bohater ks. Stanisław Frankl (1903 –1944), Roma 

1983, s. 68; ewj, s. 244.

– Ks. Kazimierza Konopkę24, który pozostawił wśród ludności Wołynia niezatartą 
pamięć i wdzięczność. Gdy wobec najazdu bolszewickiego inni księża opuszcza-
li swe stanowiska, on, z narażeniem swego życia, pozostał w r. 1920 i chlubnie 
zapisał swe nazwisko w dziejach Diecezji Łuckiej. Znana Energia ks. K. Konopki, 
jego wielka inicjatywa, rozum i wykształcenie wielkie, będą mi w Diecezji wielką 
podporą w szerzeniu chwały Bożej.
– Ks. St[anisław] Mirek25, którego poznałem, jako kapłana, mającego szczególniej-
szy dar do prowadzenia młodzieży i ożywiania w niej miłości Bożej. Byłby on 
znakomitym prefektem i moderatorem Sodalicji w Diecezji Łuckiej.
– Ks. Jarosz, nieugiętej gorliwości, który, jak dziś się przekonuję, uratował mi kil-
ka parafii przed sektą Hodurowców26.

O tych Ojców proszę najpokorniej. Oni doskonale odpowiedzą ideałowi, 
który Towarzystwu Jezusowemu przyświeca, Omnia ad Maiorem Dei Gloriam27. 
Jest to moja prośba, gdyby jednak Najprzewielebniejszy Ksiądz Generał przysłał 
innych Ojców, również będę za nich gorąco dziękował Bogu. Ośmielam się jedy-
nie przedstawić pomienionych Ojców ze względu na ich znajomość warunków 
pracy na Wołyniu.

Wysyłając ten list do Najprzewielebniejszego Księdza Generała, będę błagał 
Pana Naszego Jezusa Chrystusa, aby On nie odmówił mej prośbie i przez naj-
łaskawsze zarządzenie Najprzewielebniejszego Księdza Generała zesłał do mej 
Diecezji oo. Jezuitów.

d–Łączę wyrazy najgłębszej czci i oddania się w Chrystusie Panu
/ – / Szelążek bp –d

24 Kazimierz Stanisław Konopka (1879 –1941), święcenia kapłańskie w 1906 roku w Krakowie w zakonie 

jezuitów. Profesor historii i geografii w Chyrowie (1910 –1912) i historii Kościoła w Krakowie (1913 –1914), 

kapelan w Legionach polskich (1915 –1918), profesor Seminarium Duchownego w Żytomierzu (1918 –1920), 

katecheta gimnazjum i seminarium nauczycielskiego oraz kapelan szpitala wojskowego w Chełmie 

Lubelskim (1920 –1921), dyrektor Gimnazjum św. Kazimierza w Wilnie (1921–1923), profesor historii 

i geografii w Chyrowie (1923 –1930), misjonarz w Rodezji Północnej (ob. Zambia) w latach 1930 –1933, 

profesor historii i geografii w Chyrowie (1933 –1938). Zginął we Lwowie zastrzelony przez Rosjanina. 

Współpracował z „Przeglądem Powszechnym”, „Głosami Katolickimi” i „Naszymi Wiadomościami”; był 

redaktorem „Bieżących Wiadomości z Prowincji Galicyjskiej” (1914 –1915) oraz „Ludu Bożego” w Łucku 

(1919 –1920). Autor licznych artykułów historycznych, zob. ewj, s. 300.

25 Stanisław Mirek (1892 –1978), święcenia kapłańskie w 1916 roku w Krakowie, wstąpił do jezuitów w 1924 

roku. W zakonie profesor religii i języka łacińskiego w Wilnie, operariusz w Kołomyi i Lwowie, gdzie 

pracował do końca ii wojny światowej. Po wojnie duszpasterz akademicki we Wrocławiu od 1946 roku, 

następnie administrator parafii i spowiednik sióstr zakonnych. W latach 1950 –1951 był więziony. Od 1970 

roku duchowny w Czechowicach, a od 1973 roku w Starej Wsi. Rekolekcjonista, zob. ewj, s. 427.

26 Potoczne określenie wiernych Polsko-Narodowego Kościoła Katolickiego założonego w końcu xix wieku 

przez bpa Franciszka Hodura w Stanach Zjednoczonych. Kościół ten rozpoczął działalność w Polsce w 1919 

roku tworząc pierwsze placówki w Małopolsce, Zagłębiu i na Lubelszczyźnie. Zwolennicy tegoż Kościoła 

wykorzystywali w swojej pracy spory między proboszczami a parafianami oraz dużą odległość dzielącą 

miejsca zamieszkania wiernych od kościoła, zob. W. Sawicki, Protestantyzm i sekty religijne, [w:] Historia 

Kościoła w Polsce, t. 2, cz. 1, red. B. Kumor, Z. Obertyński, Poznań-Warszawa 1979, s. 97.

27 Łac.: Wszystko na większą chwałę Bożą. Słowa te były dewizą twórcy zakonu jezuitów.

d.  
Zakończenie 
dopisano obcą ręką.
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Dokument 2

List bpa Adolfa Szelążka do metropolity lwowskiego obrządku łacińskiego 
abpa Bolesława Twardowskiego, Łuck 2 vi 1937
Oryg.: Archiwum Archidiecezji Lwowskiej w Krakowie, Akta Konsystorskie 1937, sygn. 990.

Biskup Łucki e Łuck, dnia 2 czerwca 1937
Nr 3603

Wasza Ekscelencjo,
Nad wyraz ciężkie położenie religijne ludności polskiej na Wołyniu, wynika-
jące z  wielkiego jej oddalenia od świątyń parafialnych, da się złagodzić przez 
tworzenie nowych parafii, umożliwiających rozwinięcie normalnej pracy 
duszpasterskiej.

Stale wzrastająca ilość nowych parafii, wynosząca obecnie liczbę 149 wobec 
56 z roku 1920, świadczy wymownie, jak bardzo odpowiadają istotnym potrze-
bom nowe placówki duszpasterskie, zwłaszcza kiedy się zwróci uwagę, że nowe 
parafie są tworzone pod wpływem gorących próśb ludności katolickiej.

Rozwojowi liczebnemu nowych placówek nie odpowiada wyposażenie ich 
w niezbędne do utrzymania świątyń i kapłanów środki materialne. 

Pomimo czynionych starań z mojej strony od szeregu lat duża ilość parafii 
w mojej diecezji pozbawiona jest wszelkich dotacji ze Skarbu Państwa, co w wy-
sokim stopniu utrudnia pracę duszpasterską w tych parafiach, pozbawionych 
przy tym wyposażenia rolnego.

Starania o zapewnienie dotacji dla tych parafii w nowym roku budżeto-
wym podjąłem ponownie. Na skutek tych starań otrzymałem informację, że Sejm 
uchwalił powiększenie dotacji dla Małopolski Wschodniej i Wołynia o 50 etatów.

Obawiam się, że z tej liczby zbyt mała liczba etatów będzie przyznana dla 
Łuckiej diecezji. Z tego powodu zwracam się do Waszej Ekscelencji z najgorętszą 
prośbą, jako do mego Metropolity, żeby był łaskaw własnym Swoim wpływem do-
pomóc do uzyskania dla mojej diecezji z powyższej liczby przynajmniej 20 etatów.

Wasza Ekscelencja będzie łaskaw zwrócić uwagę, że idzie tu o ratowanie 
w najściślejszym tego słowa znaczeniu katolicyzmu, który dla braku kościołów 
zanika, ponieważ napływowa ludność katolicka i polska wraca do centralnych 
części Polski, nie mając na Wołyniu zabezpieczonych potrzeb religijnych.

Łączę wyrazy najgłębszej czci i oddania
† Szelążek bp

e.  
Cały list, za wyjątkiem podpisu bpa Szelążka, jest pisany na dwóch stronicach w formie maszynopisu. W odpowiedzi 
na to pismo, zachowanej w formie konceptu nakreślonego na odwrocie, abp B. Twardowski napisał: „Exp. Ekscelen-
cjo! W odpowiedzi na cenne pismo z dnia 2 czerwca 1937 l. 3603 zawiadamiam uprzejmie, że poza wiadomością 
dziennikarską nie mam żadnych konkretnych danych o przyznaniu 50 etatów dla diecezji wschodnich. Gdy sprawa 
ta będzie aktualna i w czymkolwiek ode mnie zależna nie omieszkam z Waszą Ekscelencją sprawę omówić. Łączę 
wyrazy głębokiego szacunku z jakim zostaję, Lw[ów] 23/vi [1937].” Na dokumencie widnieje pieczęć: „Kuria Metro-
politalna ob. łac. we Lwowie, wpłynęło 15 vi 1937, l. 4934, mund[owano] 25/6, wysł[ano] 25 vi 1937.”



Ks. Tomasz Cieniuch

Owoce męczeństwa jako dowód pamięci, wyzwolenia albo świadectwa 
miłości w świetle wybranych Listów Wielkanocnych bpa Jana 
Olszańskiego1

Bp Jan Olszański, ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie uro-
dził się 14 i 1919 roku w Hucisku, w powiecie brodzkim, na terenie województwa 
tarnopolskiego. W 1938 roku ukończył gimnazjum w Brodach. W tym samym 
roku wstąpił do seminarium duchownego we Lwowie, które skończył w 1942 
roku przyjmując święcenia kapłańskie. Następnie pracował w miejscowości 
Kaczanówka. Później metropolita lwowski abp Bolesław Twardowski mianował 
księdza Olszańskiego administratorem parafii w Gródku Podolskim, oddając jed-
nocześnie pod jego opiekę duszpasterską sąsiednie parafie. Po wcieleniu Ukrainy 
do Związku Radzieckiego, ks. Jan Olszański przeniósł się do Lwowa, gdzie pełnił 
obowiązki wikariusza w katedrze łacińskiej i kościele p.w. Matki Boskiej Śnieżnej. 
Po dwóch latach pracy we Lwowie, wrócił do Gródka, gdzie pracował do 1959 
roku, kiedy to władze komunistyczne pozbawiły go możliwości prowadzenia pra-
cy duszpasterskiej. Po krótkiej przerwie ponownie uzyskał pozwolenie na pracę, 
tym razem w oddalonej od większych ośrodków wiosce Manikowce, gdzie praco-
wał do 1991 roku. Jako jeden z nielicznych kapłanów katolickich na tym terenie, 
z narażeniem życia i w każdej chwili ryzykując deportacją starał się zapewnić 
opiekę duszpasterską wiernym na prawie połowie terytorium dzisiejszej diece-
zji kamieniecko-podolskiej. W 1991 roku papież Jan Paweł ii mianował ks. Jana 
Olszańskiego biskupem i ordynariuszem odrodzonej diecezji kamieniecko-podol-
skiej, powierzając jego pieczy wiernych, zamieszkałych na terenie ośmiu obłasti 
administracyjnych południowej części Ukrainy. Dzięki jego staraniom utworzo-
no wiele placówek duszpasterskich, które później stały się podstawą utworze-
nia dwóch nowych diecezji. W odradzającej się diecezji bp Olszański erygował 
w Gródku Podolskim wyższe seminarium duchowne oraz wznowił działalność 
ponad dwustu parafii2.

Długa i bolesna droga do wolności religijnej narodu ukraińskiego, pośród 
którego mieszkali i nadal obecnie żyją Polacy, jest szczególnie naznaczona repre-
sjami i prześladowaniami. Przede wszystkim jednak jest to szlak ukształtowany 
przez bohaterskie, fascynujące pięknem duchowym postacie wierzących, rzeczy-
wiście praktykujących swą wiarę chrześcijańską. Oddając życie za Chrystusa, 
pozostawili po sobie owoce wierności i miłości do Niego i tym samym do Jego 
Kościoła. Te wydarzenia i postacie głęboko zapisały się w pamięci biskupa Jana 

1 Artykuł stanowi fragment pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem ks. dra hab. Wojciecha Misztala 

w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

2 Strona internetowa Pisma Regii Francuskiej Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Recogito, http://

www.recogito.l.pl/recogito_swi/inmemoriam.htm
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Olszańskiego. Doskonale świadomy historii powierzonej sobie społeczności, ca-
łym swoim życiem i postawą jako pasterz diecezji starał się on zachować i przeka-
zywać innym wszystkie te wspomnienia – dla uczczenia życia męczenników, dla 
uczczenia ofiary złożonej w imię miłości i wiary oraz dla zachowania tożsamości, 
duchowości narodu polskiego oraz ukraińskiego. Nie ulega żadnej wątpliwości, 
iż jego osobiste zaangażowanie, modlitwa, praca duszpasterska i silna wiara przy-
czyniły się do wydania wielu cennych owoców wśród wiernych na obszarach 
diecezji kamieniecko-podolskiej.

Bp Olszański ukazał wiernym swojej diecezji Chrystusa – Zwycięzcę. 
Doświadczenia minionego czasu niewątpliwie wycisnęły na wiernych (a przy-
najmniej na części z nich) w obliczu represji i prześladowań także piętno strachu. 
Stąd, by przypomnieć prawdę oraz wielorako pomóc sobie współczesnym, biskup 
podkreślał znaczenie odniesionych zwycięstw w wymiarze duchowym. Przecież 
tylu ludzi Kościoła oddało życie, by kiedyś zwyciężyła wiara chrześcijańska, by 
wygrała miłość i tym samym by odniosło zwycięstwo zbawienie. Np. wkładając 
w usta Jezusa swoje własne słowa, bp Olszański dał się m.in. poznać jako naocz-
ny świadek tamtych bolesnych wydarzeń, ale również i związanych z nimi zwy-
cięstw. Samo zaś zwycięstwo jawiło się w myśli bpa Jana jako objawienie pokoju, 
jako udzielenie go, jako obdarowanie tym samym i wolnością. Wszystko to jest 
darem zmartwychwstałego Pana.

„«Pokój wam!» (Łk 24,36) – mówi Pan – nie bójcie się, bo Ja przemo-
głem świat, zwyciężyłem grzech, cierpienie, śmierć. W Imię Jezusa dzi-
siaj powtarzamy te słowa – Pokój wam! – nie bójcie się! – Chrystus 
Zmartwychwstał i Żyje! Chrystus żyje w swoim Kościele, żyje w każ-
dym z nas”3.

Zwycięstwo zbawienia świadczy o owocach wydanych przez współcze-
snych męczenników. Świadczy o tym także wszelkie uwielbienie Boga4. Biskup 
Olszański, cytując fragment z listu apostolskiego Sługi Bożego Jana Pawła ii Tertio 

millennio adveniente, przypominał o bardzo ważnym, jego zdaniem, powołaniu 
czy zadaniu: chrześcijanie mają wielbić Chrystusa i złożyć Mu hołd za to, że był 
i jest nieustannie obecny pośród swoich uczniów5, że swoją męką i zmartwych-
wstaniem objawił potęgę wiary, nadziei i miłości, że w ten sposób zbawia6. Cnoty 
teologiczne wiara, nadzieja i miłość są znakiem życia w Bogu wszystkich tych, 
którzy dla Chrystusa poświęcili swoje życie ziemskie. Tak o tym pisał Sługa Boży 
Jan Paweł ii:

3 Пастирське звернення єпископа Яна Ольшанського з нагоди Пасхальних Свят, 2000, s. 1.

4 Por. J.M. Lustiger, Msza, Kraków 1998, s. 67.

5 Por. Mt 28, 20.

6 J. Olszański, Пастирське послання на ІІІ Неділю Пасхальну Ювілейного Року посвячене пам’яті 

Мучеників xx століття, 2000, s. 2.

„Największym uwielbieniem dla Chrystusa ze strony wszystkich 
Kościołów na progu trzeciego tysiąclecia będzie ukazanie obecności 
Zbawiciela w owocach wiary, nadziei i miłości, złożonych przez ludzi 
wielu języków i narodowości, którzy poszli za Chrystusem różnymi 
drogami chrześcijańskiego powołania”7.

Niezmiernie ważną spuścizną, swoistym skarbem, jaki pozostaje po okre-
sie prześladowań, jest pamięć. Chodzi oczywiście o pamięć związaną z wiarą, 
sytuującą się w kontekście wiary, tzn. w głębokim odniesieniu do Boga, w za-
sadniczym z Nim związku. Taka pamięć to w ogromnej mierze pamięć właśnie 
o męczennikach. Jak pisał biskup Olszański, ta pamięć to „dawanie świadectwa”8 
o życiu, które zwyciężyło śmierć. Sługa Boży Jan Paweł ii ze swej strony nazy-
wał pamięć o męczennikach „świadectwem prawdy chrześcijańskiej miłości”9. 
Biskup Jan przypominał wiernym, że ta „pamięć” nie może odejść wraz z ludźmi, 
którzy znali osobiście męczenników, albo o nich słyszeli z opowiadań wiarygod-
nych świadków.

„Pamięć o nich nie powinna odejść razem ze śmiercią tych, którzy znali 
ich osobiście, albo słyszeli o nich z opowiadań poprzednich pokoleń. 
Ponieważ pamięć o nich jest dawaniem świadectwa o Chrystusowym 
Zmartwychwstaniu, dawaniem świadectwa prawdzie, że życie zwycię-
żyło śmierć”10.

Bp Jan, nawiązując do pamięci o męczennikach, chciał pobudzić do refleksji 
nad cnotami wiary, nadziei i miłości. Właśnie doświadczenie męczeństwa, czy to 
jako śmierci, czy cierpliwego trwania w uciskach11, w tych, którzy pozostali, ofia-
ra męczenników przymnaża, rozbudza chrześcijańskie postawy moralne i cnoty. 
Wiara męczenników poprowadziła ich na same szczyty chrześcijańskiej dosko-
nałości. Jest niezbitym dowodem prawdziwości chrześcijaństwa i prawdziwości 
komunii danego człowieka czy grupy z Chrystusem12. Owoc tej wiary skrywa 
w sobie nie jako ziarno „stałej wierności ewangelicznej prawdzie”13. Bp Olszański 
wiedział, że owoc tej wiary ma swoje przedłużenie w życiu diecezjan. Oni, przy-
pominając sobie wiarę swoich przodków, mogą czerpać wzór dla swojego życia, 

7 Jan Paweł ii, List apostolski Tertio millennio adveniente, [w:] Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła ii, t. i, 

nr 37, Kraków 1997, s. 192.

8 Olszański, op. cit., s. 2.

9 Jan Paweł ii, Bulla ogłaszająca Wielki Jubileusz Roku 2000 Incarnationis Mysterium (29 xi 1998), nr 13; tekst 

za cyfrowym wydaniem dzieł zebranych Jana Pawła ii, Dzieło Jana Pawła ii, Inetmedia, 2005.

10 Olszański, op. cit., s. 2.

11 Por. 2 Kor 12,10

12 Por. Jan Paweł ii, Bulla….

13 Z. Chajski, Obraz męczeństwa w „Ad Fortunatum de exhortatione martyrii” św. Cypriana, 2003, s. 46 (praca 

magisterska, w Archiwum pat w Krakowie).
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by np. nie popaść na nowo w sytuację, w której ich wiara byłaby zagrożona. 
Jednak w nowych warunkach, po upadku komunizmu, niebezpieczeństwo nie 
leży po stronie systemu politycznego, ale jeszcze bardziej w sferze duchowej, 
w ich osobistej odpowiedzi na dar Bożej Łaski. Chociaż owoc wiary, jako wiary 
swobodnie wyznawanej, pojawia się w społeczności ludzi wierzących, to jednak 
muszą oni bardzo uważać, aby tego daru nie zmarnować – zdawał się przypomi-
nać bp Olszański. Właśnie owa pamięć o męczennikach ma pomóc, by nie dopu-
ścić do sytuacji, w której człowiek wyrzeknie się wiary, stanie się bezbożnikiem, 
czy wręcz zobojętnieje na duchowy wymiar życia14.

Męczennicy okresu stalinowskiego nosili zapewne w sercu nadzieję na lep-
sze czasy. Wielu z nich nie doczekało wolności religijnej. Odeszli jednak z tą na-
dzieją do Boga, w Nim tylko pokładając swą ufność15. Zapewne intencją bpa 
Olszańskiego było, aby ci, którzy zostali, przedłużyli to oczekiwanie, którym żyli 
ich poprzednicy. Cnota nadziei nie może być zmarnowana, wydaje się mówić 
bp Olszański, wręcz przeciwnie nią trzeba żyć i nieustannie pielęgnować w życiu 
osobistym. Tak np. ich „bliscy, nawet krewni, czy znajomi”16, oni, żyjący, po-
winni podążać w kierunku Boga, który będąc Ojcem urzeczywistni wszystkie 
ludzkie nadzieje17.

Owoc męczeństwa ostatecznie i bardzo wyraźnie przejawia się w cnocie 
miłości. Jeśli poprzez wiarę otwieramy niejako „drzwi” dla całej ekonomii zba-
wienia, w postawie nadziei zawierzamy się wszechmocnemu Bogu18 i przekracza-
my wszelkie przeszkody historii oraz czasu19. To właśnie dzięki miłości nabierają 
najgłębszego sensu i znaczenia „wszystkie inne wartości”20. Miłość potrzebuje 
duchowej przestrzeni, potrzebuje wypowiedzieć się. Nawet wówczas, gdy inni 
nie chcą słuchać jej głosu. Przecież było tak w czasach represji i prześladowań. 
Wrogowie krzyża nie chcieli słyszeć głosu tych, których prześladowali. Bp Jan te-
raz mógł mówić, wołać o tę miłość w sercach swoich diecezjan. By nie zapomnie-
li, że ich przodkowie dla tej właśnie miłości poświęcili życie, oddali je Bogu.

Właśnie w Bogu odnajduje człowiek najgłębszy sens i wyraz wszelkiego do-
bra i miłosierdzia21. Męczennicy – chciał powiedzieć hierarcha – uczą nas takiej 
postawy, dzięki której człowiek może kochać sercem wolnym od gniewu i niena-
wiści. Kochać prawdziwie może jedynie człowiek wolny. A właśnie to Bóg czyni 
człowieka wolnym22. Wyzwolenie, jakie daje miłość, pozwala ogarnąć cały krąg 
spraw, wydarzeń, ludzi. Nie wyłączając tych wszystkich, którzy przyczynili się 

14 Por. R. Rogowski, abc teologii dogmatycznej, Wrocław 1999, s. 261.

15 Por. Hbr 3, 6.

16 Olszański, op. cit., s. 2.

17 Por. S. Wyszyński, List do moich kapłanów. Część pierwsza: Wspólnie z Trójcą Świętą, Paryż 1969, s. 92.

18 Rogowski, op. cit., s. 266.

19 Por. Jan Paweł ii, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 160.

20 Jan Paweł ii, Bulla…

21 Por. Ef 2, 4 –5. 

22 Por. Ga 5, 13.

do śmierci męczeńskiej bohaterów wiary. I chociaż oni także wydali owoce, choć 
jednak nie zasługujące na żadną pochwałę, a nawet – rzec można – wykluczające 
ze zbawienia23, to jednak cnota miłości przyjęta jako dar Chrystusa uświadamia-
ła odbiorcom listu prawdę, że w tej miłości mają trwać niezachwianie, szerzyć ją 
i umieć przebaczyć oprawcom, bo taka jest wola Jezusa Chrystusa24.

„Odnowienie pamięci o Nich – Męczennikach – jest dotykiem tych 
zranionych członków Mistycznego Ciała Pana – które budzą wiarę, 
wzmacniają nadzieję i wyzwalają miłość”25.

23 Por. Kol 1,10.

24 Por. Mt 18, 21 –22; Benedykt xvi, Przemówienie powitalne, [w:] Trwajcie mocni w wierze. Przemówienia 

i homilie, red. E. Data, Marki 2006, s. 17.

25 Olszański, op. cit., s. 2.





Мирослава Ефимова

Вoзрoждение римско-католической церкви во Владивостоке 1992 
года

1. Первые попытки восстановления римско-католического прихода во 

Владивостоке

После начала новой эпохи в жизни России, которую историки называют 
Перестройка, во Владивостоке началось восстановление старых и образо-
вание новых религиозных обществ. Восстановилось еврейское общество 
и  синагога, возродили свои приходы мусульмане и лютеранская община. 
А  в числе христианских приходов к восстановлению стремился римско-
католический приход, тем более, что были ещё живы многие члены давнего 
прихода: Олимпиада Талько, Ядвига Чарнецкая, Люция Оранская, Юлия 
Рябова, Ядвига Зелинская и многие другие бывшие прихожане.

С визитами во Владивосток стали появляться польские католические 
священники, в числе первых были отец Ян Гаек и отец Игнаций Паулюс. 
Поскольку приход ещё не был сформирован, эти священники встречались 
с  верующими вначале на квартире Анастасии Потапенко, а впоследствии – 
во Дворце Пионеров. А пионерами восстановления во Владивостоке римско-
католического прихода были Андрей Попок и Анастасия Потапенко.

В своём обширном письме во владивостокский римско-католический 
приход, Андрей Попок, пытавшийся воссоздать этот приход, пишет: 

„Первая попытка найти своих единомышленников была пред-
принята мной ещё в 1988 г, т.е. сразу после приезда на Дальний 
Восток по окончанию мной Киевского Высшего военно-морского 
политического училища. Конечно же, тогда у меня ещё не было 
мысли о создании католического прихода, просто мне хотелось 
видеть рядом с собой единомышленников, т.е. людей, близких по 
духу, и не более того. Но эта попытка, как и, следовало ожидать, 
кончилась неудачей. Вероятно, в ту пору мои личные контакты 
были ограничены и однотипны. Кроме того, сказывалась неко-
торая боязнь, вызванная предостережением тех, с кем доводи-
лось поговорить на эту тему, а также мои условия службы, ведь 
я был в ту пору Первым Секретарём первомайского РК ВЛКСМ! 
По приезде во Владивосток, я узнал, что здесь есть здание костёла, 
в  котором расположен Краевой Архив. Побывав там несколько 
раз, я подумал, что, вероятно, можно возродить деятельность при-
хода, и эта мысль не давала мне покоя. Но реализовать свою идею 
я смог только в 1991 году, когда после неудачных попыток найти 
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единоверцев, дал объявление в газету «Конкурент». Объявление 
было следующего содержания: «Пусть откликнутся все, кто нерав-
нодушен к судьбе католической церкви Владивостока». Объявление 
было опубликовано в 16 номере «Конкурента». В ту пору мои на-
чинания очень поддерживал Игорь Давыдов, бывший курсант 
Высшей школы милиции, принявший Веру адвентистов. Через не-
делю после публикации моего объявления на него откликнулась 
Анастасия Потапенко, а на следующий день мы встретились и усло-
вились, что в последующих объявлениях будет указан домашний 
телефон Анастасии. Вскоре отозвались польки: Ядвига Францевна, 
Ядвига Леоновна, супруги Свитальские и некоторые другие лица.  
«Учредительное собрание» будущего католического прихода со-
стоялось 25 августа 1991 года. Образцом уставных документов 
послужил «Устав киевского римско-католического прихода св. 
Александра», который мне прислали из Киева, поскольку я под-
держивал тесные контакты с его настоятелем монсеньором Яном 
Крапаном. От этого священника мы получали всяческую помощь, 
в том числе обеспечение христианской литературой. Весь процесс 
регистрации Владивостокского римско-католического прихода 
длился, практически, пол года и завершился 4 января 1992 года. 
До момента приезда во Владивосток отца Майрона Эффинга (но-
ябрь 1991 г.) приход представлял собой, скорее «Клуб по инте-
ресам», и встречи наши проходили в Краевом Центре Народной 
Культуры. Мы читали Святое письмо, планировали будующую 
работу, обсуждали планы и проблемы и, естественно, мечтали 
о том времени, когда католический храм вновь станет Домом 
Господним. Душой нашей группы, несомненно, была Ядвига 
Францевна Зелинская.”

2. Прибытие во Владивосток отца Майрона Эффинга и отца Дэниэла Маурера.

В 1991 году, когда весь мир потрясло известие о распаде СССР, и о возвра-
щении народам России духовных свобод, отец Майрон Эффинг принял ре-
шение отправиться в туристическую поездку на Дальний Восток России, 
чтобы познакомиться с его уникальной природой и, кроме того, попытаться 
отыскать там католиков. Его начинание поддержал новосибирский като-
лический епископ Иосиф Верт. По приезде во Владивосток отец Майрон 
дал объявление в местную газету о том, что у врат бывшего католическо-
го храма будет проведена месса. Голос Каплана был услышан, и к зданию 
католического храма пришло около 30 человек. Естественно, там был 
и Андрей Попок, и Анастасия Потапенко, и многие давно убеждённые ка-
толики: Ядвига Зелинская, Ядвига Свитальская, Регина Пивинская, Нелли 

Войцеховская, Вита Рамм и др. лица. Поскольку в ту пору отец Майрон ещё 
не знал русского языка, ему помогал переводчик Игорь Давыдов.

Посещая католиков, священники видели, как истово они молились со 
слезами в глазах, а это означало, что Вера этих людей, несмотря на многие 
десятилетия запретов и наказаний, не угасла. О своих впечатлениях отец 
Майрон Эффинг сообщил епископу Иосифу Верту. В результате всех этих 
событий епископ Иосиф Верт назначил отца Майрона Эффинга настояте-
лем Владивостокского римско-католического прихода, поэтому второй 
визит отца Майрона во Владивосток можно уже назвать визитом пастыря 
в  свою овчарню.

Отец Майрон Эффинг родился 7 февраля 1941 года в г. Эвансвилл, штат 
Индиана. В семье его родителей было четверо детей. Маленький Майрон 
учился в начальной католической церковно-приходской школе, а по её 
окончанию поступил в Университет, где получил степень бакалавра физи-
ки. В 1962 году в г. Хейстингсе, уже как выпускник Университета, Майрон 
Эффинг вступил в новициат Ордена Регулярных Каноников Святого 
Креста. А в следующем году он стал монахом, принеся первые обеты, и на-
чал учёбу в Высшей духовной семинарии города Форт-Уэйн. По её оконча-
нию брат Майрон стал студентом университета в Корнэле, штата Нью-Йорк. 
Успешное окончание университета принесло брату Майрону диплом маги-
стра астрономии. 

27 мая 1972 года в Форт-Уэйне епископ Лео Перзли рукоположил брата 
Майрона в сан священника Ордена Регулярных Каноников Святого Креста, 
и молодой пастырь стал преподавать в двух Малых семинариях в районе 
Саунт-Бэнда и Онами свои любимые дисциплины: физику, астрономию, 
геологию и химию. В 1985 году отец Майрон решил основать на острове 
Гуам новую группу каноников: „Каноники Иисуса Господа”. Это начинание 
поддержал бывший ученик отца Майрона – Дэниэль Маурер. На острове 
Гуаме отец Майрон в 1985 году был назначен ректором Духовной семина-
рии и, одновременно, директором Католического училища, в котором обу-
чалось 400 студентов. Кроме того, отец Майрон в течение года преподавал 
астрономию в местном университете. После четырёхлетней напряженной 
преподавательской деятельности на острове Гуаме, отец Майрон в 1989 
году переехал в калифорнийский город Модесто, и там он в течение 2-х лет 
читал библеистику в Католическом училище и одновременно исполнял обя-
занности капеллана в государственном университете штата.

Вместе с настоятелем отцом Майроном, во время его второго визита во 
Владивосток, приехал член его монашеского ордена, брат Дэниэл Маурер, 
который родился 5 марта 1951 года в г. Харт. штат Мичиган, США, как один 
из трёх сыновей Роджера и Юнии Маурера. Биографическая справка отца 
Дэниэла свидетельствует о том, что он получил солидное гуманитарное об-
разование. В детстве Дэниел учился в начальной католической школе св. 
Иосифа в г. Сент Джозеф штата Мичиган. В 1965-1969 годах Дэниэл был 
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учеником малой католической семианарии Богородицы Озера в г. Сиракузы 
шт. Индиана. В католической семинарии Дэниэл изучал латинский и фран-
цузский языки. Там же молодой семинарист стал кандидатом в католиче-
ский монашеский орден Регулярных Каноников Сятого Креста.

В 1969-1973 г.г. Дэниел поступил в Университет штата Мичиган, в кол-
ледж социальных наук на отделение восточноазиатских исследований. В 
этом университете Дэн изучал французский и китайский языки, и по-
сле окончания университетского курсаго он получил степень бакалавра 
гуманитарных наук. В 1973-1975 годах Дэниэл Маурер получает долж-
ность Директора по приёму в Подготовительной школе Ваваси города 
Сиракуза штата Индиана. Главная обязанность Директора по приёму за-
ключалась в поиске студентов, обработке заявлений и в организации 
подготовительных программ. 1975-1976 гг. аспирантура с профильным 
предметом: восточно-азиатские исследования. Они включали китайский 
язык и культуру в Национальном Тайванском „Университете учителей”, 
Тайпей, Тайвань, Республика Китая. 1976-1981 гг. член ордена Регулярных 
Каноников Святого Креста, ОSC. 1975-1976 гг. кандидатство и постулат, 
Дом каноников для исследований, Форт Вэйн, шт. Индиана. 1976-1977 гг. 
новициант, Гастингс, Небраска, США. 1977-1978 гг. философские исследова-
ния, Университет шт. Индианы, Форт Вэйн, Индиана, США. 1978-1980 гг. се-
минария (Богословские исследования уровня аспирантуры). Католическая 
Богословская Объединенная Семинария, Чикаго, шт. Иллинойс. 1980-1981 
гг. должность секретаря Национальной конференции директоров монаше-
ских призваний мужчин. Чикаго, шт. Иллинойс. В 1981 г. вышел из ордена 
каноников, когда истёк срок временных обетов, чтобы вступить в другой 
орден. 1981-1987 гг. член Конгрегации Августинцев Успения Богородицы 
(Ассумпционисты, АА). 1981-1983 гг. Вестонская Иезуитская Семинария 
Богословия, Кембридж, Массачусетс, США. Закончил в мае 1983 г. со сте-
пенью Магистр Богословия. 1983-1984 гг. новициат, Бруклайн, Массачусетс. 
1984-1987 гг. миссионер в католическом приходе Богородица – Императрица 
Америки, Мехико, Мексика. Обязанности: директор катехетических про-
грамм для всех возрастных групп, молодёжное служение, служение при-
званий, и основатель хора и хормейстр. 1987-1988 гг. слушатель курса 
Библейского богословия и Канонического Права в Папском Университете 
Сантъяго, Чили. 1988 – получение диспенсации от временных обетов и пе-
реход в новый монашеский орлен.

С 1988 по настоящее время – член неофицального монашеского орде-
на Регулярных Каноников Иисусу Господу. 1988-1989 гг. декан студентов, 
учитель испанского языка Школы Памяти Отца Дуэняса, г. Агана, Гуам. 
1989-1990 гг. слушатель курса Библейского богословия и богослоия Морали 
в Высщеи Семинарии св. Патрика, Менло Парк, Калифорния. 1990-1991 гг. 
декан студентов, учитель испанского языка в Центральной католической 
средней школе, г. Модесто, Калифорния. 20 декабря 1991 г. рукоположен во 

временный диаконат Его Преосвященством Полом Донованом, епископом 
Каламазу, Мичиган, в г. Бентон-Харбор с разрешения Его Преосвященства 
Иосифа Верта, Апостольского администратора Католической Церкви азиат-
ской части России. С 11 февраля 1992 г. вместе с о. Майроном Эффингом при-
нимает участие в восстановлении структур Католической Церкви Дальнего 
Востока России. 21 сентября 1992 года о. Дэниэл Маурер был Рукоположен 
в священство Его Преосвященством епископом Иосифом Вертом, админи-
стратором Католической Церкви в азиатской части России.

Нужно признаться, что указанное торжество Посвящения произвело 
на всех прихожан Владивостокского римско–католического прихода огром-
ное впечатление! Ведь большинство католиков видели всю эту торжествен-
ную и волнующую процедуру впервые в жизни, поэтому они были целиком 

„погружены” в неё, сопереживая с отцом Дэном каждый её момент! А рядом 
с прихожанами находились родители отца Дэниэла, которым также было 
радостно, со слезами на глазах наблюдать моменты „рождения священни-
ка”! После окончания чудесной церемонии, восторженных и удивленных 
прихожан ждало приглашение на праздничный банкет, посвященный тако-
му важному для прихода событию. 

После рукоположения отец Дэниэл был назначен викарием католиче-
ского прихода Владивостока, а в 1993 году он стал настоятелем католиче-
ского прихода св. Иоанна Евангелиста в г. Большой камень Приморского 
края. К сожалению, с 2001 года этот приход не действует в связи с отъездом 
прихожан в другие регионы России. Но в течение 10 лет, начиная с 1996 года, 
отец Дэниэл являлся отцом настоятелем католического прихода Пресвятой 
Троицы в с. Романовка. 

Отец Дэниэл буквально преобразил музыкальную жизнь всех христи-
анских объединений Владивостока. Во-первых, он создал Общество русской 
литургической музыки им. св. Августина. Это Общество сочиняет, переводит, 
собирает и бесплатно распространяет литургическую музыку на русском 
языке для католических приходов латинского обряда. Во вторых, именно 
отцу Дэниэлу принадлежит прекрасная идея проведения „Рождественского 
фестиваля христианских хоров”. Такие концерты объединяют всех верую-
щих во Христа, и если кто-нибудь сомневался в таком единении, то, побывав 
хотя бы на одном из таких концертов, он становился поклонником этого на-
правления в церковной музыке. Ещё в 1999 году отец Дэниэл основал в при-
ходе профессиональные концерты органной и хоровой музыки с участием 
солистов вокала. А органистке прихода Марине Омельченко принадлежит 
идея создания камерного концерта „Regina Angelorum”, который проводил 
в храме Пресвятой Богородицы более 15 концертов и один Музыкальный 
фестиваль в год. 

Когда отец Дэниэл вместе с отцом Майроном окончательно переехали 
во Владивосток, то, естественно, о. Дэниэл решил „начать с нуля” обучение 
прихожан молитвенным песнопениям, но, прежде всего, надо было вернуть 
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католикам их храм. Вначале сформировалась небольшая группа католиков, 
знакомых с порядком проведения месс, которых можно было уже называть 
прихожанами. Когда они истово молились, то их слёзы сливались со слова-
ми молитв, и это свидетельствовало о воскрешении Веры. Такие молитвы 
прихожан убедили отца Майрона в том, что здесь, во Владивостоке, он не-
обходим, чтобы вернуть верующим храм, чтобы возродить Богослужения, 
Венчания молодых пар, Крестины детей и Отпевания тех, кого забрал 
к себе Всевышний.

Пока решался вопрос о возвращении храма католикам, верующие 
арендовали зал для молебнов вначале во Дворце пионеров, затем в Доме 
профсоюзов и, наконец, во Дворце профсоюзов. Постепенно число прихо-
жан возрастало, членами прихода стало много молодых прихожан – детей 
и внуков «ветеранов» давнего прихода, а также членов семейств т.н. „запа-
денцев” – поляков, украинцев и литовцев-переселенцев из западных губер-
ний России. Священникам было нелегко, потому что они вынуждены были 
возобновлять в памяти старших прихожан все действия католиков во время 
мессы, и одновременно обучать всему этому молодых прихожан, пришед-
ших в католическую церковь впервые в жизни.

Было много неудобств и с помещением, особенно во Дворце Пионеров, 
поскольку там же проводили свои богослужения представители различных 
других церквей и религиозных сообществ. Этот период времени в России 
был очень трудным и даже „голодным”, и представители разных церквей 
раздавали своим прихожанам яблоки, пирожки, конфеты, женские шарфи-
ки, детские носочки и маечки. Поэтому, завидя наших священников в кра-
сивых рясах, „жаждущие” торопились войти в зал, где проводил богослу-
жения наш настоятель отец Майрон, и молниеносно разбирали лежащие 
на краю сцены разные, совершенно им ненужные, книжечки религиозного 
содержания для католиков, попутно опустошая блюдечко, на которое като-
лики складывали свои скромные „вдовьи гроши”. 

3. Возвращение католического храма верующими

В середине сентября 1993 года Приморский Краевой Совет Народных 
Депутатов принял решение о возвращении здания бывшего католическо-
го храма католической общине Владивостока, одновременно он отменил 
решение крайисполкома от 23 I 1993 за № 35 о передаче католического ко-
стёла на баланс Краевого Управления Культуры. Однако было поставлено 
условие, согласно которого католическая община должна была произвести 
полное восстановление церковного здания, как Памятника истории и куль-
туры. „Многоэтажность” храма очень мешала и священникам и прихожа-
нам, потому что первые мессы проводились на самом верху здания, где над 
полом „выглядывали” только самые верхние части окон. А первый этаж 
тогда представлял собой мусорную свалку, и казалось, что избавиться от 

неё прихожане никогда не смогут. Но смогли! Убрали „мусорную свалку”, 
почистили стены и полы, что дало возможность проводить все богослуже-
ния, венчания, крестины на первом этаже, а наверху в этот период «выди-
рали» железные балки верхних этажей.

Когда „музыкальными проблемами” прихода стал заниматься отец 
Дэниэл Маурер, то он начал с обучения прихожан исполнению церков-
ных псалмов и других религиозных песнопений а капелла, но позже отец 
Дэниэл купил синтезатор, и 15 августа 1992 года, в день Успения Пресвятой 
Богородицы, приходской хор в первый раз выступил с музыкальным ак-
компаниментом. Первым музыкантом прихода была Анна Гафурова – вы-
пускница местной Консерватории по классу фортепиано, очаровательная 
и талантливая девушка, которой симпатизировали многие молодые люди. 
Вскоре один из них, молодой американец, предложил Анне „руку и серд-
це”. Первое Венчание по католическому обряду, состоявшееся в 1994 году, 
порадовало всех прихожан, но огорчило хористов, поскольку Анна вскоре 
покинула приход и уехала с супругом в США. 

Следующим серьёзным музыкантом прихода Пресвятой Богородицы 
стала Марина Омельченко, окончившая курс по классу фортепиано 
в Институте исскуств Владивостока. Марина была прекрасной пианисткой, 
но, к сожалению, она исскуством дерижирования не владела. В связи с этим 
обстоятельством отец Дэниэл пригласил на должность дирижёра Екатерину 
Янкину. Это сразу же отразилось на качестве исполнения хором разных 
церковных песнопений, которые стали теперь звучать довольно профессио-
нально. И снова приходскому хору не повезло, поскольку Екатерина и её 
сестра уехали в Южную Америку. В дальнейшем хором певчих стала руко-
водить студентка Института искусств Светлана Наумова, обладательница 
прекрасного голоса, а Марина Омельченко оставалась главным аккомпа-
ниатором. Когда американские католики подарили Владивостокскому при-
ходу орган, Марина приняла решение продолжить своё музыкальное обра-
зование, уже как органистка, и вскоре она стала аспиранткой Московской 
Консерватории по классу органа. 

Одновременно с развитием исполнительского искусства органистов 
возрастало искусство хорового пения. Хормейстер Светлана Наумова очень 
серьезно занималась с хористами, и постепенно ей удалось добиться высо-
кой квалификации певцов. Вот тогда и появилась возможность проведения 
Концертов хоровой и органной музыки, которые уже несколько лет пользу-
ются во Владивостоке огромной популярностью. На таких концертах обыч-
но солируют местные знаменитости - певицы и певцы, изредка солируют 
даже известные столичные маэстро. А в 2000 году Светлана Наумова и отец 
Дэниэл основали профессиональный концертный хор. И сразу же постоян-
ные посетители концертов стали считать этот хор одним из лучших хоров 
Владивостока!
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Прекрасные концерты хоровой музыки проводятся в приходе и в празд-
ник Рождества, в этих концертах с большим удовольствием принимают уча-
стие несколько хоровых коллективов самых разных конфессий Владивостока. 
Все они поют о Боге, о Божьем Милосердии, а зрители испытывают огром-
ное чувство радостного удовлетворения, потому что всем нам нужен мир 
и покой. 

4. Прибытие новых католических священников

В мае 2003 года клир владивостокскогоий прихода Пресвятой Богородицы 
пополнился новым священником отцом Себастьяном Марианом Д’Силва. 
Отец Себастьян родился 9 апреля 1955 года в Индии в г. Мангалор. В 1970 
году Себастьян приехал в миссионерскую епархию Мирут, которая распо-
ложена в северной Индии недалеко от г. Нью-Дели. В 1972 году он вступил 
в семинарию „Колледж Св. Альберта” в г. Ранчи, а 15 мая 1981 года он уже 
был рукоположен в сан епархиального священника в своём родном городе 
Мангалор. Впоследствии отцу Себастьяну привелось служить в пяти раз-
ных приходах епархии Мирут.

По приглашению отца Майрона Эффинга отец Себастьян в 2003 
году прибыл в иркутский приход Св. Иосифа, а затем был направлен во 
Владивосток в римско-католический приход Пресвятой Богородицы, где 
был радушно принят и клиром, и верующими. Довольно быстро овладев 
русским языком, отец Себастьян стал исполнять все необходимые для свя-
щенника обязанности. Доброжелательный и очень вежливый священник по-
нравился прихожанам владивостокских римско-католических приходов. 

В 2004 году ряды приморских священнослужителей пополнились ещё 
двумя священниками: из Польши прибыли отец Бартоломей Шост и отец 
Кшиштоф Терепка. Оба польских священника служат теперь в Находке 
в приходе Пресвятой Богородицы Тихоокеанской, отец Бартоломей в каче-
стве настоятеля, а отец Кшиштоф является его помощником. В их обязанно-
сти входит также посещение прихода Пресвятой Троицы в селе Романовка. 

Уссурийский римско-католический приход Рождества Христова воз-
главил его настоятель отец Доминик Ким, OFM; ему помогают сёстры из 
Ордена Св. Павла из Шартра: сестра Тереза Канн, сестра Теофило Ким и 
сестра Мария Нам, а также священник Ордена Братьев Меньших: отец 
Джон Гиббонс, и братья: Марио Нейги и Коррадо Хванбо. Кроме того, отец 
Джон Гиббонс одновременно является настоятелем арсеньевского прихода 
Благовещенья Господня. Один из служителей владивостокского прихода 
Олег Ельчанинов принял решение принять монашеский сан, и это сверши-
лось. Сейчас брат Олег учится в семинарии им. Карла Баромео в Словакии 
в аббатстве каноников св. Норберта, где завершает своё богословское 
образование.

Отец Майрон Эффинг, декан является ответственным за регион 
Приморского края, Амурской области, Хабаровского края и Еврейской 
Автономной Области. Но кроме этой масштабной региональной ответ-
ственности отец Майрон является настоятелем главного владивостокского 
прихода Пресвятой Богородицы и настоятелем второго владивостокского 
прихода Св. Иосифа, расположенного в районе II Речки. Кроме того, отцу 
Майрону приходится беспокоиться о многих хозяйственно-строительных 
делах владивостокских приходов. Близится завершение строительства 
служебно-приходского дома, в который временно переместится всё иму-
щество и все службы прихода, а в Молебном зале будут проводить работу 
по „извлечению” перекрытий второго этажа, чтобы можно было полностью 
восстановить натуральную величину, высоту и красоту Молебного зала со-
бора. Кроме того, намечается возведение двух колокольных башен, как это 
было предусмотрено первым проектом возведения храма. 

5. „Преображение” владивостокского собора, возвращение католикам их 

святыни мраморного Распятии

Начиная уже с 1994 года, постепенно преобразился и улучшился внешний 
вид католического храма. Поскольку в храме в прежние годы служил епи-
скоп, храм имеет право называться собором. И хотя, по-прежнему, у него 
не достаёт боковых готических башен, каждый кирпич стен собора уже 
очищен и отполирован, потому сияет, как зеркало. Прекрасные готические 
окна, которые в 30-тые годы были „заставлены” безобразными „форточка-
ми” и тюремными решётками, теперь получили высокохужожественные 
витражи. Каждое окно – это определенный библейский сюжет, хорошо по-
нятный всем христианам: „Благовещенье”, „Встреча Марии с Елизаветой”, 

„Рождество”, „Сретенье”, „Коронация Девы Марии” и др.1 Автороми идеи 
создания в храме витражных окон были настоятель прихода отец Майрон 
Эффинг и комендант здания Андрей Вдовиченко, а исполнителями за-
думанного – белорусские специалисты Алексей Ивановский и Владимир 
Иванов. И хотя по-прежнему остаются неубранными железные перекрытия 
над первым этажом, уже близится завершение строительства нового Дома 
священников, куда временно будет перемещено всё церковное имущество 
и два органа. Теперь верующие прихода пытаются представить себе, как 
же прекрасен и грандиозен будет огромный, просторный и очень высокий 
Молитвенный зал собора с его белоснежными группами колонн, с его чу-
десными витражами после окончательного ремонта!

Когда владивостокский римско-католический приход начал проводить 
богослужения, то у католиков была только одна святая реликвия, которую 

1 М. Ефимова, Духовная сила витражей, „Сибирская католическая газета”, 2000 г., № 10, с. 8.
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отец Майрон принёс на самую первую мессу у врат храма: небольшая фигур-
ка Богородицы Роза Мистика. Эту фигурку привёзли из Германии Андрею 
Попку, и долгое время она была первой и единственной реликвией на всех 
богослужениях. А между тем прихожанам стало известно, что одна из глав-
ных реликвий владивостокского римско-католического храма – Мраморное 
Распятие – находится во Владивостокском Художественном училище, где 
служит „наглядным пособием” для будущих художников. И с этого момен-
та началась длительная процедура возвращения святыни в католический 
храм. Вначале шли многократные переговоры с директором Училища, но 
кончались они всегда резким отказам, дескать, Распятие никогда не при-
надлежало католикам, и найдено, было оно, якобы, на кладбище, зарытое 
в глубокую могилу. Казалось бы все попытки прихожан безполезны. Но, 
к счастью, в Краевом Архиве был найден очень скромный, но крайне необ-
ходимый документ: расписка бывшего Директора Художественного учили-
ща в том, что он получил мраморное Распятие, в качестве учебного пособия. 
Это была удача, которая вызвала у католиков вздохи облегчения, наконец 
– то Святыня вернётся в свой дом! И когда после очередных сложных пере-
говоров и уговоров Распятие наконец-то привезли в храм, отец Дэниэл и 
плачущие прихожанки, встав на колени, окружили Святыню, и начали воз-
носить Господу молитву Благодарения…

Позже в храме появились и другие реликвии, например, прекрас-
ная икона Пресвятой Богородицы Владивостокской, написанная в стиле 
древнехристианских образов, была создана для русских католиков от-
цом Дамианом из монастыря Преображения Господня г. Редвуд Вэлли 
в Калифорнии, США. Чтобы эта святыня осталась во владивостокском хра-
ме навсегда, её приобрела для нас американская католичка миссис Анжела 
Уолш Возняк, да будет она прославленна в небесах!. А возвышающаяся над 
престолом огромная статуя Божьей Матери с младенцем Иисусом на ру-
ках – дар сестёр из города Фреймонд, Калифорния. Молясь, глядя на эту 
статую, владивостокские прихожане добрым словом вспоминают сестёр-
дарительниц. Вдоль стен Молебного зала развешено 12 небольших икон 
Страстей Господних, а также художественное полотно, изображающее 
Деву Марию, написанное флорентийским стилем местной прихожанкой Ю 
Мен Хи. 

Незабываемое впечатление произвело на прихожан прибытие в при-
ход мощей св. Терезы из Лизье, французской монахини, причисленной в 
1925 году к лику святых, т.е. через 100 лет после смерти. Это паломничество 
мощей св. Терезы в Россию организовал о. Майкл Шидлс из Магадана. По 
этому случаю в храме Пресвятой Богородицы отслужилась Божественная 
литургия, католики получили Причастие, а затем окружили саркофаг с мо-
щами святой, совершивший паломничество по всей России, завершившееся 
на берегах Тихого океана в Приморье. Монахини, сопровождающие сарко-
фаг, говорили о святой Терезы, как о живой, а владивостокские прихожане, 

и стар, и млад, как зачарованные, стояли и сидели рядом с саркофагом. Они 
гладили его руками и молились Святой, прося её Милости и Заступничества, 
слушая песни под гитару. 

С такой же нежностью и почитанием владивостокские католики встре-
тили и фигурку Матери Божьей Фатимской, которая совершала паломниче-
ство по всем католическим приходам Сибири и Дальнего Востока. 

Шло время, и преображались не только стены и витражи храма, но 
и главное достояние прихода – верующие. В начале восстановления при-
хода в нём было не более двух десятков прихожан, которые с детских 
лет помнили и молитвы, и правила поведения в храме. В основном, это 
были поляки и польки, а также выходцы из Литвы и западной Украины. 
Некоторые из них запечатлены на старом групповом снимке, сохраненном 
в семье Софии Бржезинской. Там мы видим брата пани Ядвиги – Станислава 
Зелинского, который был в 30-х годах арестован и расстрелян. Не поща-
дила судьба и саму пани Ядвигу Зелинскую, которая скончалась в тяжких 
мучениях. Ушла из жизни прихожанка Ядвига Леоновна Чарнецкая, умер-
ла Романа – Франческа Опполонина и многие другие прихожане, которых 
Господь забрал на небо. Скончался также личный водитель отца Майрона 
Эффинга, прекрасный и надёжный человек – Анатолий Петрович Сташков, 
с которым священник исколесил много дорог Приморья, навещая римско-
католические приходы края. Его супруга опубликовала книжечку стихов, 
посвященнх любимому мужу. Да будет всем им земля пухом!

6. Поступление в приход новых исторических документов 

В 2000 году Архив прихода Пресвятой Богородицы пополнился важны-
ми историческими материалами, с которыми прихожанке Мирославе 
Ефимовой удалось ознакомиться в Архиве ОО. Бернардинов в Кракове. Это 
в первую очередь отрывки из рукописи отца Захариуша Банася, который 
с величайшей детальностью описал свою встречу с епископом владивосток-
ским Каролем Сливовским, находящимся в седанкинской ссылке. Директор 
архива отец Веслав Муравец и архивариус пани Сусанна Казановская не 
только позволили подробно ознакомиться со всеми интересующими нас 
историческими документами Архива ОО. Бернардинов, но разрешили 
сделать выписки из них, а также подсказали, где мы сможем найти более 
подробные исторические документы о епископе владивостокском Кароле 
Сливовском. Это был архив CC. Урсулянок. 

Несмотря на то, что во время нашего приезда в Краков в Архиве СС. 
Урсулянок начинался ремонт, его Директор сестра Ивона Наглик успела 
отыскать для нас снимки прихожан и епископа владивостокского, сделан-
ные ещё в начале двадцатых годов минувшего столетия. Эти снимки для 
нашего прихода оказалсь сенсационными: на них наши прихожанки из 
рода Усас – Юлия и Алла – сразу узнали своих близких родственников. Они 
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увидели на снимке своего деда, который держал на руках маленькую девоч-
ку – их ныне здравствующую тётушку. Когда настоятель прихода Пресвятой 
Богородицы отец Майрон узнал об этом факте, он тотчас отправился в пос. 
Преображение, где проживала узнанная родственница, надеясь получить 
от неё какие-либо исторические факты из жизни бывшего прихода. Этой 
маленькой „девочке” уже было более 90 лет, она была слепа и, разумеется, 
плохо или совсем ничего не помнила о своих родственниках и событиях 
давно минувших десятилетий. Кроме своего дедушки Юлия и Алла увидели 
несколько других своих родственников – тётушек и дядюшек, которые уже 
давно упокоились…

Некоторые из полученных фотографий отображали внутренний вид 
барачного Молитвенного дома, что позволяло увидеть нам, современным 
прихожанам, все предметы церковного имущества, а главное убедиться, 
что большое мраморное Распятие и целый ряд церковной утвари принад-
лежали именно владивостокскому римско-католическому приходу. 

Большую историческую ценность представляют также переданные при-
ходу воспоминания Андрея Усаса, который был одним из военных строите-
лей, направленных из г. Ковно, ныне Литва, на строительство фортов вла-
дивостокской крепости, и был он прихожанином отца Кароля Сливовского. 
Андрею Усасу довелось строить 7-ой форт, который находился в 14 км от 
города, между ж.д. стациями II Речка и Седанка. Имеются в архиве прихода 
другие семейные снимки некоторых католиков, например снимки большой 
семьи Качановских, которые приехали на Дальний Восток из украинско-
го местечка Василькова киевской губернии и поселились вблизи границы с 
Китаем в пос. Ново-Киевском. Семья была дружная и большая, она постро-
ила дом, у дома разбила сад и приличный огород, который был надёжным 
кормильцем семьи. На семейной фотографии, переданной в Архив прихо-
да Пресвятой Богородицы, мы видим (слева – направо) главу семьи: Петра 
Бенедиктовича Качановского, его супругу – Теклю Казимировну и детей: 
Эдуарда, Михаила, Стефана, Марию и Петронелию Качановских. В наши 
дни многие члены семьи Качановских проживают не только в Приморье, но 
и в других регионах страны. Татьяна Качановская всю свою жизнь и силы 
отдала владивостокскому „Дальзаводу”. В настоящее время Татьяна явля-
ется пенсионеркой и членом прихода Пресвятой Богородицы, а её кузина, 
Виктория Сакс, занимается благотворительной и общественной деятельно-
стью, кроме того, она стала как бы летописцем рода Качановских, собирая 
о нём ценные исторические материалы.

Благотворительная деятельность современных верующих прихода 
Пресвятой Богородицы со временем стала очень разнообразной, но, прежде 
всего, харитативной. Образовались различные группы прихожан – волон-
тёров, одни из них занимаются помощью престарелым или тяжело больным 
католикам и не католикам, другие опекают семейства, находящиеся в край-
ней нужде, третьи кормят горячей пищей безпризорных детей. Есть много 

волонтёров, которые обладают артистическим талантом, и они ставят пре-
лестные костюмированные детские спектакли на библейские темы. Словом, 
работы хватает для каждого добровольца! А священники – настоятель о. 
Майрон и викарный священник о. Дэниэл – продолжают поиски католиков, 
живущих в районах Приморского края, и создают на местах их проживания 
новые приходы. Так родились католические приходы в городах: Никольск 
Уссурийске, Лесозаводске, Арсеньеве, Находке и в деревне Романовка. 

7. Сёстры Милосердия св. Анны 

Много сердечного тепла отдают маленьким католикам сёстры Ордена 
„Милосердия св. Анны”, прибывшие из Испании2. Этот орден зародился ещё 
в начале XIX века в Сарагосе, основоположниками ордена считаются отец 
Хуан Бональ Кортада и матушка Мария Рафольс Бруна. Орден начинался, 
как община милосердия, которая заботилась о больных, содержащихся 
в Главной Королевской больнице Испании, на попечении сестер находились 
также брошенные дети, но постепенно деятельность Ордена распространи-
лась и за пределы Пиренейского полуострова.

В наши дни Сёстры Милосердия св. Анны служат на 5 континентах, 
в 31-ой стране, и во всех общинах насчитывается примерно 2700 сестёр! 
Когда в 1996 году в Испанию вернулся из «таинственной Сибири» отец-
кларетинец Хосе Кристо Рей Гарсия Паредес, прослуживший в Сибири 
целый месяц, его восторженные рассказы о Сибири и её людях увлекли 
матушку – настоятельницу. Поэтому в 1997 году она приняла решение вы-
слать в таинственную Сибирь „десант сестёр”: матушку Хулию Люмбрерас, 
сестру – секретаря Анну Фернандес и сестру Алисию Гонсало. Это был тот 
самый день, когда в Новосибирске освящался новый кафедральный со-
бор. Познакомившись с епископом Йозефом Вертом, сёстры послушались 
его совета обосноваться во Владивостоке, где климат не столь суров, как 
в Сибири. И уже2 августа 1998 года во Владивосток прибыл „испанский де-
сант”: матущка настоятельница Хулия Румбрерас, сёстры Алисия Гонсало 
и Мадви Менон. Позднее к ним присоединились сёстры Мария Эухения 
Ласаро и Росарио Висенте. Вскоре община была официально зарегестри-
рована, и испанские сёстры начали служение на другом конце континента. 
К сожалению, сложный климат Приморского края оказал злое влияние на 
сестру Мадви Менон, и она вынуждена была вернуться в Испанию, а ей на 
смену Орден прислал сестру Пурификасьон Бельидо.

Милые, ласковые, отзывчивые и добросердечные испанские сёстры 
были приняты во владивостокском приходе с огромной симпатией. Они 
часто приходили в храм с гитарой, и после мессы в трапезной возникали 

2 Сибирская католическая газета” 2003 г., № 5, c. 18.
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стихийные концерты испанской и русской музыки, иногда даже с танцами! 
С тех пор самые молоденькие прихожанки и дети очень привязались к ис-
панским сёстрам, интересно, что „языкового барьера” как бы и не суще-
ствовало, тем более что испанские сёстры стали заниматься по интенсив-
ному методу освоения русского языка, и быстро в этом преуспели. А может 
быть ещё и потому, что всех объединяла взаимная симпатия и литургиче-
ская музыка, понятная католикам всех стран.

Прошло несколько лет, и во владивостокской общине сестёр произош-
ли некоторые изменения: убыла сестра Пурификасьон Бельидо, уехала на 
Филиппины сестра Росарио, а в общину вступила и стала уже сестрой рус-
ская прихожанка Ольга Немчинова, готовятся дать обеты Оксана Горелова 
и Марина Малинина, которая руководит Воскресной школой. Детишки 
просто обожают свою учительницу, и как только приходят с родителя-
ми в храм, сразу же мчатся к ней в свой класс и бегают за Мариной, как 
цеплята! 

Сёстры много работают, вкладывая в духовную жизнь прихода тепло 
и сердечность: они являются основой приходского хора, они ухаживают за 
тяжелобольными людьми, лежащим в хосписе, они опекают самых старших 
прихожан, которые уже не имеют силы подниматься с постели, и, конечно 
же, очень нежны со всеми детьми прихода. Кроме того, сестра Алисия пре-
подаёт испанский язык в Институте иностранных языков ДВГУ, а сестра 
Мария Эухения преподавала испанский в Институте международных отно-
шений ДВГУ. А ещё сёстры организовали Молодёжный Центр „Хуан Бональ” 

для молодых прихожан, и этот Центр пользуется большой популярностью 
среди католической молодёжи. Довольны ли испанские сёстры своим пре-
быванием в России? Вот их ответ: 

„Мы воспринимаем как подарок Бога, что посланы в эту страну, 
в этот город, к этим людям и имеем возможность согревать холод-
ную землю жаром всеобщего, безграничного Милосердия, кото-
рое мы получаем ежедневно, как Божий дар!”

8. Братский подарок польских католиков

Нельзя не вспомнить о дружеском, братском подарке, который сделали 
владивостокскому римско-католическому приходу польские католики. Всё 
началось после возвращения настоятеля отца Майрона из Новосибирска, 
где происходило торжество освящения нового католического собора. Наш 
настоятель восхищался „жестом доброй воли” польского священника 
о. Эдмунда Цисяка, который привёз в Новосибирск на прицепе к своей лег-
ковой машинe колокола для звонницы нового собора. Все, конечно же, по-
радовались за новосибирских католиков, а потом родилась несмелая идея, 
может быть польские католики и владивостокскому храму сделают такой 

братский подарок? Написали отцу Эдмунду Цисаку робкое письмо, не осо-
бенно надеясь на успех, но вскоре во Владивостокском храме раздался теле-
фонный звонок, и отец Эдмунд совершенно будничным деловым голосом 
сообщил, что уже начат сбор пожертвований на колокола для владивосток-
ского кафедрального собора, а заказ на отлив колоколов будет выполнять 
знаменитая в Европе фирма „Фельчинских”! И теперь всего-то навсего надо 
сообщить, какими именами владивостокские католики хотели бы назвать 
будущие колокола. Отец Майрон тут же назвал желаемые «колокольные 
имена», и все прихожане стали ждать результатов, всё ещё сомневаясь в ре-
альности получения такого чудесного дара.

Однако позже стало известно, что сбор пожертований на приобретение 
колоколов для дальневосточных католиков происходил по всей Польше: 
в копилку бросали и злотые, и гроши, кто сколько смог! Вот что написала 
в наш приход пани Данута Грабовская из польского города Элк: 

„Мы приняли решение помочь в строительстве колоколов, органи-
зовали сбор средств в «Союзе сибиряков» и нам уже удалось собрать 
значительную сумму в 600 злотых. Эту же информацию о ваших 
проблемах с колоколами мы передали в «Союз Армии Народовой», 
где собрали 180 злотых, а пенсионеры «Солидарностии» в г. Элк 
собрали 70 злотых. Всего в городе Элк мы собрали 850 злотых, 
в пересчёте на доллары – 243 доллара.”

Читая эти искренние слова, поневоле вспоминаешь притчу о медном 
гроше бедной вдовы.

В 1999 году колокола были готовы, их перевезли в город Радом, чтобы во 
время визита в этот город Святой Отец Ян Павел II смог освятить дар поля-
ков „Солидарности”, и это произошло! Тогда возник вопрос, каким образом 
можно доставить ценный дар, освященный Папой, на другой конец контит-
нента, на Дальний Восток? Красивая идея отца Эдмунда – самостоятельно 
отвезти свой дар во Владивосток, как это было сделано им в Новосибирске 
– не могла стать реальностью, потому что в ту пору прямой автомобильной 
дороги Москва – Владивосток, увы, не существовало. Рассматривалось мно-
го вариатов транспортировки, в конце концов, её осуществили два польских 
студента-скаута: Марек Волоша и Пшемыслав Масёнжек. Именно этот от-
важный экипаж доставил ценный груз на машине по автомобильной трассе 
до г. Читы, где заканчивалась автотрасса. Там колокола были загружены 
в контейнер, который отправили во Владивосток по ж.д. Казалось бы, в по-
вествовании можно поставить точку, но перед верующими Владивостока 
возникла очень серьёзная преграда: Её Величество Таможня, которая, не 
принимая во внимание, что это не просто „груз”, а гуманитарная помощь 
католиков Польши – католикам Владивостока, потребовала оплату „това-
ра” по полной стоимости его веса! Что делать, заплатили, и теперь чудо 
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– колокола мирно ждут в притворе, когда будут надстроены для них ко-
локольни. Сейчас заканчивается сооружение Приходского дома, и в него 
временно переедет всё церковное имущество, и перейдут все прихожане, 
а в соборе начнётся надстройка колоколен и, наконец, будет убран встроен-
ный „второй этаж” храма. Вот тогда Владивостокские католики и услышат 
звон колоеолов!

9. Праздник освящения нового католического собора в Иркутске 

В начале сентября 2000 года в Иркутске произошло важное и яркое со-
бытие для всех католиков Сибири и Дальнего Востока. Ещё 31 мая 1998 
года в Новосибирске в ранг епископа был возведён польский священник 
Ежи Мазур, а через год, т.е. 18 мая 1999 года, в Иркутске была создана 
Апостольская Администрация Восточной Сибири, которую возглавил 
епископ Ежи Мазур. Энергичный и очень инициативный епископ принял 
решение превратить освящение нового иркутского католического собора 
Непорочного Сердца Божией Матери в особый церковный праздник, на 
который было приглашено большое количество католического духовен-
ства России, Польши и других стран. Польское католичество представ-
лял Примас Польши кардинал Йозеф Глемр и нунций апостольский из 
Варшавы архиепископ Йозеф Ковальчык, а российских католиков – нун-
ций апостольский архиепископ Джон Буковски SVD, Москва. Было очень 
много и других представителей католического духовенства, а из владиво-
стокского прихода приехали настоятель отец Майрон Эффинг, викарный 
священник отец Дэниэл Маурер, прекрасный приходской хор и много при-
хожан, пожелавших в качестве паломников участвовать в таком важном 
церковном торжестве. Но это было не только яркое торжество, но и глубо-
кая скорбь, поскольку один день был целиком посвящён Памяти Погибшим 
католикам в застенках и лагерях Гулага. После мессы в Молебном зале со-
бора Непорочного Сердца Божьей Матери выступали представители мно-
гих римско-католических приходов Сибири и Дальнего Востока, которые 
зачитывали списки убиенных членов их приходов. От владивостокского 
прихода выступала Мирослава Ефимова с рассказом о тех католиках вла-
дивостокского прихода, которые были расстреляны в 1938 году лишь за то, 
что любили и почитали Бога. 

У стены нового храма была сооружена специальная часовня 
„Примерения и Мира” с 4–х метровой фигурой „Воскресшего Христа”, а  у 
подножия фигуры расположили символическое кладбище, на котором 
были захоронены 14 урн с землёй из Гулагов, где земля была пропитана 
кровью и людским несчастьем. И фигура Воскресшего Христа изображает 
здесь надежду на воскресение всех невинно убиённых.

После торжеств в новом храме паломники совершили много экскур-
сий по Иркутску и его окрестностям, но в первую очередь все паломники 
направились в старый очень красивый католический храм, который стро-
ил ещё первый католический священник Сибири Кристофер Швирницкий. 
Этот храм был освящен 8 декабря 1884 года. Иркутский храм славился 
своим прекрасным деревянным алтарём готического стиля. Его изгото-
вил в Литве мастер Валерьян Куликовский, и оттуда алтарь был перевезён 
в Иркутск. В годы борьбы с религией храм был отнят у верующих и превра-
щён в Концертный зал Филармонии. И лишь на первом, очень низком эта-
же, городские власти Иркутска позволили открыть небольшой Молебный 
зал, где размещён римско-католический приход Успения Пресвятой Девы 
Марии, который долгие годы возглавлял священник Игнаций Паулюс SDS. 
Владивостокские католики очень хорошо знают этого Каплана, потому что 
он был командором всех паломников Дальнего Востока, совершавших па-
ломничество в Польшу во время визита Папы Яна Павла II.

Вернувшись во Владивосток, католики, участвовавшие в торжествах 
освящения иркутского собора, долгое время вспоминали своё паломниче-
ство и свои яркие душевные переживания. 

10. Работа с детьми римско-католического прихода Владивостока 

А владивостокский приход римско-католический Пресвятой Богородицы 

продолжал свою душспасительную деятельность, обращая при этом боль-
шое внимание на младшее поколоние католических семейств. Так, ещё в 1994 
году во владивостокском приходе были организованы паломнические по-
ходы приходских детей, которыми руководил прихожанин – преподаватель 
биологии в средней школе № 28 Юрий Белозёров. Имея большой опыт ра-
боты с детьми, Юрий уже несколько лет организует для них путешествия по 
разным маршрутам. Например, дети идут по трассе от Никольск Уссурийска 
до Лесозаводска, но колонну юных паломников для подстраховки всегда со-
провождает автомобиль. Для ночевок такого отряда разбиваются палатки, 
а пища, естественно, готовится на костре, и у костра обычно звучат песни. 
На этом маршруте есть места, где рядом с дорогой и местом ночёвки доста-
точно близко находится река. Естественно, что такие купания детвора обо-
жает! Другой любимый детьми „географический маршрут” – восхождение 
на г. Педан, ведь всех верхолазов привлекает именно эта великая красавица, 
возвышающаяся в Партизанском районе Приморья, с ней хорошо знакомы 
и школьники, и студенты, и все прирожденные «скалолазы» края. 

Приходом Пресвятой Богородицы обычно организуются летние ре-
лигиозные соборы, когда дети с катехизатором выезжают за город в лаге-
ря отдыха. Программы этих лагерей обычны: занятия спортом, прогулки, 
маршруты, а если есть такая возможность, то и купания. Религиозные бе-
седы и молитвы не занимают много летнего времени, и они не являются 
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трудными для детей, потому что очень занимательны. Поэтому приходские 
дети очень любят и религиозные соборы, и паломнические маршруты, и 
беседы у костра. В прошлом году настоятеь прихода отец Майрон Эффинг 
поддержал организацию отряда скаутов, которым стал руководить Денис 
Бондарев. Минувшим летом скауты совершили сложный и далёкий поход, 
ночевали в палатках, молились, питались той пищей, которую сами варили 
на костре. Все скауты остались очень довольными своим путешествием.

Ещё одно направление работы приходских детей – подготовка к хри-
стианским праздникам. Готовясь, например, встретить Рождество, малыши 
из Воскрестной школы пытаются сделать красивое ёлочное украшение, а те, 
кто постарше, обожают наряжать рождественскую ёлку, готовить подарки 
для друзей и близких. Обычно задолго до Рождества дети готовятся к са-
мому главному моменту празднества, когда они, одетые в «палестинские» 
костюмы, участвуют в процессии вноса Младенца-Христа в Молебный зал, 
и кладут Младенца в его скромную колыбельку в яслях. Впечатления от этих 
действий остаются у детей на целый год, а может быть и на всю жизнь. 

Не менее интересны все события праздника Пасхи, естественно, во всех 
христианских семьях готовят красивые и сладкие пасхи и крашенные яйца, 

а дети рассматривают все эти чудеса и решают, какая же из корзиночек са-
мая нарядная и самая красивая! Недалеко от алтаря ставят стол, который 
очень быстро преобразуется в красочную пасхальную „клумбу”, украшен-
ную самыми разнообразными пасхами и корзиночками с «крашанками». 
Нельзя не упомянуть ещё один Праздник – Вербное Воскресенье. Если по-
везёт и погода будет тёплой и солнечной, то процессия священников и при-
хожан будет напоминать „сад”, созданный из пушистых вербочек в руках 
прихожан, а голубое набо дополнит прекрасную весеннюю композицию.

Незабываемые впечатления оставляют у прихожан обряды Венчания 
католических пар, когда невеста появляется в чудесном белом одеянии, 
как сказочная фея, а жених – в торжественном праздничном костюме, как 
принц! Звучит орган, поёт хор, и ему помогают свадебные гости молодой 
пары. Кажется, что в такие моменты в храме летают невидимые ангелы! 
И верующие старшего поколения с грустью вспоминают о своих празд-
никах бракосочетания, только тогда о венчаниях в католическом храме 
нельзя было даже помечтать, такие тогда были времена. Что же, наши дети 
венчались в православной церкве, соблюдая все её обряды. На хорах пел 
церковный хор, а если его не было – пели нестройными голосами церков-
ные бабушки, хранительницы Веры Христовой. Теперь же на венчаниях 
в нашем храме звучит орган, а маленькие девочки в белых платьях бережно 
несут за невестой её длинную прозрачную фату.

Но кроме праздников бывают и печальные события, потому что при-
хожане старшего поколения, а иногда и молодые католики умирают, и при-
ход провожает их в далёкий путь, как это принято в католических церквях. 
Вначале в притворе храма выставляется открытый гроб с телом покойного 

католика, и все присутствующие родственики и друзья прощаются с доро-
гим человеком. Затем закрытый гроб вносят в Молебный зал, устанавлива-
ют его на постамент у алтаря, и начинается заупокойная месса. Звучит орган, 
поёт хор или солистка, а после конца мессы гроб, как и положено, увозят 
на кладбище. Надо отдать должное нашим священникам отцу настоятелю 
Майрону, викарным священникам отцу Дэниэлю и отцу Себастьяну, ведь 
никогда не было такого случая, чтобы священники отказались участвовать 
в отпевании и погребении покойника – католика, даже если он никогда не 
посещал храм, даже если на дворе тайфун или снежная метель.

Храм, который вернули католикам, правильнее называть собором, по-
скольку настоятель прихода Кароль Сливовский был епископом, но жители 
Владивостока упрямо называют наш храм польским словом костёл. У хра-
ма есть уютный просторный двор, много деревьев, благодаря чему много 
тенистых участков. Сюда часто приходят мамаши с колясками, прибега-
ют дети поиграть «в классики», а старшие ученики – „погонять в футбол”. 
Большая любительница цветов прихожанка Регина Пивинская с огромным 
удовольствием занимается клумбами, расположенными у стен святыни, где 
она весной высаживает много простых, но очень красивых цветов. В пла-
нах настоятеля отца Майрона Эффинга намечено много преобразований 
и улучшений церковной земли. Уже „изгнаны” многочисленные гаражи 
для автомобилей, и на этой площади также будут устроены цветники, пло-
щадки для маленьких детей и скамейки для их родителей. Вот такими де-
лами живёт и так развивается современный римско-католический приход 
Пресвятой Богородицы. 

За период с 1992 по 2006 год из жизни ушли к Господу многие прихо-
жане старшего возраста и молодые католики, которых настигло несчастное 
происшествие или тяжёлое заболевание. Скончался и личный водитель на-
стоятеля прихода Анатолий Петрович Сташков, высоко квалифицирован-
ный специалист и очень надёжный человек. Его скорбящая супруга опубли-
ковала книжечку своих стихов, каждое слово которых посвящено почивше-
му Анатолию Петровичу.

Но каждый год венчаются молодые пары, создаются новые семьи, 
и рождаются дети, потому что Господь всегда с нами!

11. „Каритас” – служба Милосердия

Следует особо отметить благотворительную деятельность римско-
католической церкви во Владивостоке, которая проводится под эгидой на-
стоятеля отца Майрона Эффинга. Как известно, с благославления Святого 
Престола была создана Каритас Интернационалис – международная конфе-
дерация более 120 независимых национальных организаций, поставивших 
себе цель „нести милосердие и социальную справедливость в мир”. „Каритас 
Интернационалис” распространяет свою деятельность на 6 регионов мира: 
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Африку, Ближний и Средний Восток, Северную Африку, Европу, Северную 
Америку, Латинскую Америку, Азию и Океанию. Первый российский 
Каритас начал свою работу в Москве в 1991 году. По декрету Римско-
Католической Апостольской Администратуры для координации благотво-
рительной деятельности на территории Азиатской части России в декабре 
1991 года был основан „Каритас” в Новосибирске, а в 1993 г. „Каритас” воз-
ник и во Владивостоке. Проиморское отделение „Каритас” зарегестрирова-
но 31 марта 1995 года, как организация, призванная координировать мило-
сердную деятельность католических приходов и групп граждан на Дальнем 
Востоке России. К этому времени прихожане римско-католического прихо-
да уже имели опыт проведения благотворительных акций – детских утрен-
ников, сбора одежды для многодетных семейств, помощи старикам по дому. 
Теперь перед Приморским отделением „Каритас” стояла более серьёзная 
задача: содействие развитию милосердной деятельности в Хабаровском 
крае, Амурской области, на Камчатке и на Сахалине. В настоящее время 
вся благотворительная работа „Каритас” ведётся в трёх главных направле-
ниях: медицинском, социальном и духовном, и эта деятельность „Каритас” 
вышла за пределы Владивостока. Теперь помощь получают жители очень 
неблагополучных в социальном отношении районов: о.о. Попова, Рейнеке, 
сёл Романовка, Новонежино, г.г. Большой Камень и Камень-Рыболов.

На сегодняшний день группы волонтёров Каритас существуют во всех р.- 
к. приходах Дальнего востока: в Южно-Сахалинске они посещают детские 
учереждения, в Находке – помогают одиноким пенсионерам, в Хабаровске 
участвуют в реабилитации женщин- заключенных, а в Благовещенске 
опекают многодетные семьи. В недавно созданных приходах в Арсеньеве, 
Лесозаводске, Уссурийске уже действуют волонтёры Каритас. При выпол-
нении общего доброго дела люди лучше понимают друг друга, узнают свои 
сильные и слабые стороны, могут в будущем выбрать для себя подходящее 
направление работы, лучше спланировать необходимые мероприятия.

Ежегодно Каритас Приморья проводит встречи добровольцев, семина-
ры, он также распространяет обучающие материалы – для обмена мнения-
ми, выработки совместных планов работы, чтобы помочь инициативным 
группам на местах лучше организовывать благотворительную деятельность. 
Совместно с американской организацией „Healing the Children”, „Каритас” 
с весны 1995 года стал оказывать помощь в направлении на лечение боль-
ных детей в США, если они не могут получить исцеление в России.

Потребности социально незащищенного населения сейчас в России ве-
лики, но руководитель „Каритас” Приморья Анастасия Потапенко считает, 
что ни финансовые трудности, ни малый опыт деятельности не станут пре-
пятствием для развития харитативной деятельности, поскольку она крайне 
необходима людям. 

Руководителем благотворительной программы владивостокского 
римско-католического прихода Пресвятой Богородицы является Лилия 

Тимофеевна Силина. Она с 1991 года вкладывает в это благое дело все свои 
знания и своё сердце. Программа этой конкретной деятельности имеет сле-
дующие направления: оказание помощи одиноким, престарелым и малои-
мущим гражданам, отказным детям, детям с ВИЧ и другими инфекциями, 
кроме того, оказание помощи отделениям больниц г. Владивостока, кото-
рые берут в свой стационар официально дезадаптированных граждан. В на-
стоящее реализируются следующие благотворительные программы: 

– бесплатные обеды для малоимущих граждан Владивостока. Эти обе-
ды проводятся на базе столовой 178-го завода 4 раза в неделю: по поне-
дельникам, вторникам, средам и четвергам. Количество обедающих в день 
28 –30 человек, стоимость каждого обеда на одного человека, примерно, 
48 –54 руб. За 2004 год, например, проведено 191 обедов, накормлено 5223 
человека, в том числе, волонтёрами доставлено на дом 260 горячих обедов. 
В этой программе занято 6 волонтёров; 

– oказание помощи отделениям сестринского ухода (ОСУ) на базе го-
родской клинической больницы № 4. Программа выполняется с 2001 года. 
Эта помощь является разносторонней, она затрагивает различные сферы 
работы ОСУ:

а) дополнительное питание, в основном, витаминное (соки, мёд, дже-
мы и т.п.), белковое (куриные яйца, масло, сыр, колбаса, рыбные консервы 
и т.д.), а также кисло-молочные продукты (йогурты)

б) помощь в уходе за тяжелобольными, кормление больных, духовное 
общение. В этой программе работает 5 –6 волонтёров.

в) медицинское оборудование и средства по уходу за больными: об-
лучатели для обеззараживания воздуха, противолежневые матрацы и чех-
лы к ним, кресла-качалки, ходунки, костыли, электромассажеры, памперсы, 
постельное бельё, медицинский дистиллятор, надкроватные столики, пере-
движной умывальник, стул для душа и т.д.

г) медицинская мебель: медицинские кровати (простые и многофунк-
циональные), прикроватные тумбочки, стулья, шкафы для инструментов. 
Всего за 2003 –2004 гг. была оказана помощь ОСУ на 357524 руб. 68 коп.

– помощь детской городской больнице № 3 (начата в 2000 году): заку-
пались водонагреватели, электрорадиаторы, детские кроватки, стиральные 
машины, минипрачечные и мн. другое.

В 2004 году покупали, в основном, ежемесячно адаптированное по воз-
расту и болезням детское питание в ООО „Мир детства” на 50 –52 ребён-
ка в месяц. Это молочные смеси и каши в ассортименте, мясное питание, 
йогурты с фруктами, соки и нектары в ассортименте, фруктовое питание 
для детей с 2 –х месяцев и многое другое. Количество волонтёров в про-
грамме – 4 человека. За 2004 год закуплено детское питание на 38 2097 руб. 
96 коп. И, как считает руководитель этой гуманитарной программы Лилия 
Тимофеевна Силина, помощь страдающим и бедным нужна всегда.
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Большое значение для края и города Владивостока имеет также дея-
тельность ЦПЖ – Центра Поддержки Женщин, филиал которого № 3 рас-
полагается в районе II Речки, и ведёт работу по оказанию консультативной 
помощи с «кризисной беременностью». В течение 2005 года осуществля-
лась работа по сохранению жизни ещё нерожденных детей с матерями-
одиночками, многодетными матерями, несовершеннолетними девушка-
ми и т.д. Было поставлено на учёт 30 женщин, получивших направление 
в Центр Поддержки Женщин. После обращения администрации советского 
района Владивостока в Центр Поддержки Женщин, был проведён сбор по-
жертвований в виде новой одежды и обуви. Этот сбор совпал по времени 
с общегородской акцией, объявленной администрацией города в ноябре 
2005 года, и он дал хорошие результаты.

Центр Поддержки Женщин имеет большую спонсорскую поддержку 
и помощь от ООО „Владпресса” – иллюстрированные журналы, касающие-
ся вопросов здоровья женщин и детей, а также беременности и родов: „Мой 
кроха и я”, „Мой ребёнок”, „Мама и малыш”, „Беременность” и др. Теперь 
нуждающиеся женщины, приходящие в Центр Поддержки Женщин, имеют 
возможность получать также бесплатно дорогие периодические издания. 
В целом за 2005 год было проведено 337 приёмов врачей (86 – первичных 
и 269 – вторичных). В результате 43 женщины решили сохранить жизнь 
будущего ребёнка, 11 женщин получили помощь по программе « Помощь 
роженице»: детское питание, памперсы, пеленки и одежда для новорожден-
ного ребёнка. А во время приёмов волонтёрами беременных женщин, нахо-
дящихся в трудной ситуации, дано более 300 полезных консультаций.

Уже в течение нескольких лет в приходе Пресвятой Богородицы дей-
ствует „Сообщество Анонимных Алкоголиков”, которое каждую субботу 
проводит встречи со всеми теми людьми, кто не имеет силы самостоятельно 
излечиться от алкогольной зависимости. Здесь не спрашивают имя и фа-
милию пришедшего человека, его специальность и должность по работе, 
т.к. перед болезнями все равны. Руководителем этого сообщества является 
консультант краевого диспансера по программам выздоровления, кандидат 
биологических наук Сергей Николаевич Яковлев. Эта программа позволи-
ла излечиться от «зеленого змея» многим людям, и теперь они живут полно-
ценной нормальной жизнью со своими семьями.

12. Деятельность приходской библиотеки 

При храме Пресвятой Богородицы имеется Библиотека, основанная 13 фев-
раля 1994 года, когда настоятель пригласил подойти к нему прихожан, же-
лающих заняться организацией приходской библиотеки. Вызвались две 
прихожанки: Елена Шапошникова и Мирослава Ефимова. Через два года 
Мирослава переключилась на создание Архива прихода, собирая внача-
ле архивные документы во Владивостокском архиве, а затем в Архивах 

Петербурга, Москвы, Минска, Варшавы, Кракова и Люблина, а Елена про-
должала расширять приходскую Библиотеку. Сейчас основной и вспо-
могательный фонд приходской библиотеки насчитывает уже более 1500 
наименований книг и брошюр. Отдельное место в библиотеке занимают 
многолетние подшивки газеты „Свет Евангелия” и журналов: „Сибирская 
католическая газета”, „Символ”, „Истина и Жизнь”, „Твой Благовест”. В 
соответствии с рекомендациями новосибирской епархии составлены ката-
логи на литературу по алфавиту, тематической направленности и авторам. 
Благодаря инициативе настоятеля прихода отца Майрона, библиотечные 
книги систематизированы по 19 разделам и 90 пунктам различных направ-
лений, таким, как Библия, Священное писание, Духовность, Христианство, 
Богословие, Философия, а также историческая, справочная, художествен-
ная и детская литература. Для информации читателей каждую неделю в би-
блиотеке обновляется стенд „Новые поступления”.

Имеется в библиотеке литература на английском, немецком, испанском, 
польском, литовском и украинском языках. Эта литература систематизи-
рована и каталогизирована по 19 разделам, и она более всего интересует 
приезжающих во Владивосток иностранных волонтёров. Создан в библио-
теке также Отдел видеокассет, содержащий 300 наименований, а также 135 
дисков DVD CD, на которые составлены каталоги по образцу подписных 
изданий. Пополнение библиотечного фонда осуществляется централизо-
ванно, по каталогам, а также путём пожертвований литературы прихожа-
нами. Одновременно библиотека принимает от прихожан добровольные 
денежные пожертвования „на книги”, это даёт библиотеке возможность 
приобретать новую литературу в книжных магазинах. Особое внимание 
библиотекари уделяют римско-католическим приходам края, делая для них 
подборку книг, журналов и религиозной утвари: иконок, медалек, крести-
ков, а также Розария.

Библиотека открыта каждый день, в ней сейчас работают два библи-
отекаря: Елена Шапошникова и Тамара Губарева. А в воскресенье, в дни 
праздников или каких-либо собраний членов иногородних приходов, би-
блиотекарям помогают два волонтёра: Маша Чурусова и Галя Романова. Во 
время Органных концертов библиотекари подготавливают для зрителей 
небольшие стенды, на которых предлагают к продаже кассеты и диски с за-
писями органной музыки, а также выставляют на продажу художественно 
оформленные небольшие иконки, медальки и памятные открытки с видами 
храма и его оконных витражей. Попутно библиотекари рассказывают об 
истории храма, воскресных богослужениях, религиозных праздниках и от-
вечают на многочисленные вопросы любителей органной музыки. Кроме 
того, библиотекари регулярно, перед мессой, проводят краткие информа-
ции об интересных материалах в новых номерах газеты „Свет Евангелия” 
и журнале „СКГ”, а также о книгах и брошюрах, которые можно приоб-
рести в библиотеке. 
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По разрешению настоятеля прихода отца Майрона Эффинга библи-
отекой пользуются преподаватели и студенты высших учебных заведе-
ний Владивостока, а также все, кого интересуют вопросы Христианства, 
Богословия, Философии и Истории мировых религий. Кроме того, библио-
текари помогают прихожанам составлять личную библиотеку по духовной 
и христианской литературе. А в красочно оформленной Книге отзывов чи-
татели выражают свою благодарность библиотекарям и желают им иметь 
ещё больше интересных и полезных книг, видеокассет и дисков для взрос-
лых и детей. 

13. Архив прихода

Сбор архивных документов, относящимхся к деятельности вадивостокско-
го римско- католического прихода от 1863 и до нашего времени, начался 
вскоре после воссановления прихода. Вначале были тщательно просмотре-
ны и изучены архивные документы, имеющиеся в архиве Приморского края. 
Научным консультантом была для прихода Нэлля Григорьевна Мись – самый 
квалифицированный краевед Приморского края, геолог по специальности, 
знающая, вероятно, о Приморском крае абсолютно всё. Но самыми ценными 
для современных католиков оказались метрические книги ранее существо-
вавшего римско-католического прихода, которые рассматривались, как ле-
топись минувших времён. Поскольку сделать копии всех метрических книг 
не позволяла их ветхость, пришлось все эти книги переписывать вручную. 
Эту работу, требующую аккуратности и высокой грамотности, осуществля-
ли Анастасия Панкевич и Антонина Ефимова, а также автор. Впоследствии 
все переписанные вручную Метрические книги были напечатаны, пере-
плетены, и теперь они хранятся в Архиве прихода, как летопись былых лет. 
Естественно, что все публикации о деятельности членов польской диаспоры 
в минувших исторических периодах, строго согласованы со временем.

Огромную историческую ценность имеют также копии документов, 
касающихся деятельности католических священников, которые служили 
в приходах Амурского, Хабаровского и Приморского краев, а также на 
Сахалине. Все копии этих документов о священниках представляют нам 
не только даты тех или иных событий, они позволяют как бы „увидеть” 
каждого каплана, понять его характер и его устремления. Не каждый из 
священнослужителей был ангелом, многим из них выпал тяжкий жребий 
переживаний и забот, особенно тем, кто оставался верным Богу и Церкве 
в период „взрывных” революционных событий. 

Копии докуметов о католических священниках получены нами 
в Исторических архивах Петербурга, Минска, Витебска, Варшавы, Кракова 
и Люблина. В книге нет „придуманных” автором историй, а если что-то 
кажется невозможным, невероятным, следует лишь помнить, что в те далё-
кие от нас времена невероятные события были повседневными явлениями, 

и дожившие до наших времён католики в своих нехитрых рассказах под-
тверждают все эти „невероятности”. К сожалению, „очевидцы событий” всё 
чаще уходят к Богу, унося с собой горечь и боль пережитых жизненных 
драм. Совсем недавно приход покинула Софья Бржезинская, у которой муж 
был арестован и расстрелян, и ей одной пришлось подымать малышей. Но 
мы успели услышать от неё страшную правду о репрессиях.

Вот такими делами живёт и так развивается современный владиво-
стокский римско-католический приход Пресвятой Богородицы. Стареют 
и уходят к Богу прихожане старшего возраста, но каждый год венчаются 
молодые пары, создаются новые семьи, и рождаются дети – новые прихожа-
не, потому что Господь и Вера всегда с нами!





Marek Hałaburda

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

Ks. Filip Nereusz Gołaszewski (1808 –1895).  
Wykładowca, wychowawca, pracownik Kurii Biskupiej w Krakowie

Diecezja krakowska w swojej historii może się poszczycić wieloma wybitnymi 
kapłanami. Swoją postawą, siłą charakteru i gruntowną wiedzą niejednokrot-
nie decydowali o jej obliczu. Ich życie, osobowość, podejście do wykonywanych 
obowiązków znacząco wpływały na formację kolejnych pokoleń księży. Do gro-
na wielkich postaci diecezji krakowskiej należy zaliczyć, formalnie do niej nie 
należącego, ks. Filipa Nereusza Gołaszewskiego – kapłana Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy św. Wincentego à Paulo. Osoba przywołanego duchownego jest sto-
sunkowo dobrze znana. Jego krótki biogram pojawiał się dotychczas w literaturze 
czterokrotnie. Po raz pierwszy sylwetka ks. F. Gołaszewskiego została przedsta-
wiona w nekrologu pióra nieznanego autora w 1896 roku1. W 1963 roku na ła-
mach „Naszej Przeszłości” opublikowano krótki biogram autorstwa ks. Alfonsa 
Schletza2. W 2001 roku o ks. F. Gołaszewskim pisał ks. J. Dukała3 i w końcu 
niedawno, w 2007 roku autor prezentowanego artykułu w pracy o Seminarium 
Diecezjalnym w Krakowie na Stradomiu4. Wszystkie wymienione pozycje ograni-
czały się jedynie do zaprezentowania najważniejszych wiadomości biograficznych. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że postać oraz działalność ks. F. Gołaszewskiego 
zasługują na szersze przedstawienie.

Ks. Filip Gołaszewski urodził się 1 vi 1808 w Warszawie. Pochodził z zamoż-
nej rodziny zamieszkałej w pobliżu kościoła św. Krzyża. Był synem Wincentego 
i Wiktorii Radwańskiej. O religijnej atmosferze panującej w tej rodzinie świadczy 
fakt, że jego młodszy brat, Kazimierz również został księdzem, a jedna z sióstr 
Aniela, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Wykształcenie elementarne 
uzyskał w szkole prywatnej. Następnie kontynuował naukę w rodzinnym mieście, 
w liceum publicznym, gdzie ukończył klasę piątą. W wieku dziewiętnastu lat, 15 
viii 1827 wstąpił do Seminarium Internum Zgromadzenia w Warszawie w Domu św. 
Krzyża5. Dwa lata później, 18 viii 1829, złożył śluby zakonne. W 1829 roku rozpo-
czął studia filozoficzno-teologiczne w świętokrzyskim Seminarium Duchownym. 
Na pierwszym roku słuchał wykładów ks. Antoniego Więckowskiego (matematyka, 

1 Śp. Ks. Filip Gołaszewski, „Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego à Paulo” (dalej cyt.: roz), 

2(1896), nr 1, s. 52 –66. 

2 A. Schletz, Krótkie biografie: Gołaszewski Filip Nereusz (1808 –1895), „Nasza Przeszłość”, 17, 1963, 

s. 233 –234. 

3 J. Dukała, Gołaszewski Filip Nereusz, [w:] Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651 –2001), t. 2, cz. 1, 

Biografie, red. J. Dukała, Kraków 2001, s. 202 –204.

4 M. Hałaburda, Krakowskie Seminarium Duchowne (1801 –1901), Kraków 2007, s. 324. 

5 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (dalej cyt.: akmk), A. Sem. 2 (1851 –1863): Curriculum vitae 

[ks. F. Gołaszewskiego, 20 x 1852], s. 213.
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metafizyka, fizyka i śpiew), ks. Stefana Dziedzickiego (filozofia, geografia i histo-
ria powszechna). Na drugim i trzecim roku uczęszczał na zajęcia ks. Wojciecha 
Malinowskiego (teologia moralna i teologia pastoralna), ks. Jerzego Pawlickiego 
(hermeneutyka i wymowa święta), ks. Jana Średnickiego (teologia dogmatyczna, 
prawo kanoniczne, historia Kościoła i ceremonie) oraz ks. Adama Długołęckiego 
(rubryki mszału i brewiarza oraz liturgika). Urząd Wizytatora Prowincji Polskiej 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy w tym okresie sprawował ks. Paweł Rzymski, 
pełniący równocześnie funkcję superiora domu i rektora seminarium św. Krzyża. 
Prefektem studiów był ks. Mateusz Gorzkiewicz, dyrektorem seminarium inter-
num, wspomniany już ks. W. Malinowski6. Po zakończeniu studiów i formacji 
ascetycznej, 21 x 1832, ks. F. Gołaszewski otrzymał święcenia kapłańskie7.

Zaraz po święceniach, decyzją władz Zgromadzenia, został skierowany do 
pracy duszpasterskiej w Tykocinie. Początkowo pełnił obowiązki wikariusza 
przy parafii, a następnie wykładał w miejscowym seminarium diecezjalnym, 
pozostającym pod opieką misjonarzy. Prowadził zajęcia z logiki i wybranych 
zagadnień metafizyki (1832 –1835). W 1836 roku powrócił do Warszawy, gdzie 
przez kilka miesięcy pracował przy kościele św. Krzyża. Jeszcze w tym samym 
roku (wrzesień) przybył do Krakowa. Dnia 1 x 1836 otrzymał z rąk wizytatora 
ks. Mateusza Gorzkiewicza nominację na profesora w Seminarium Diecezjalnym 
na Stradomiu8. 

Początkowo, zgodnie ze zwyczajem panującym w zgromadzeniu, powierzo-
no ks. Gołaszewskiemu wykłady z filozofii i historii Kościoła9. Filozofii uczył 
na i roku studiów seminaryjnych przez pięć godzin w tygodniu. Swoje zaję-
cia przygotowywał w oparciu o podręcznik profesora filozofii w Trnavie Jana 
Horvatha: Institutiones logicae et metaphisicae. W pierwszym semestrze oma-
wiał zagadnienia z zakresu logiki. Od semestru drugiego poruszał zagadnienia 
związane z metafizyką10. Podobnie wykłady z historii Kościoła prowadził tak-
że dla i roku w wymiarze pięciu godzin tygodniowo. Lekcje z tego przedmiotu 

6 Catalogus Cleri Saecularis ac Regularis Archidioecesis Varsaviensis anno 1831. [w:] Ordo divini officii ad usum 

Archidioecesis Varsaviensis, Varsaviae 1831, s. 85; J. Dukała, „Ratio studiorum” w seminariach diecezjalnych 

pod zarządem księży misjonarzy (1675 –1864), „Nasza Przeszłość”, 61, 1984, s. 178 –181. 

7 Archiwum Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu (dalej cyt.: ams), Warszawa, b. sygn.: Catalogus 

Seminaristaru[m] Seminarii Interni Congregatonis Missionis Domus Varsaviensis a die secunda mensis 

februarii anni millesimi sexcentesimi septuagesimi sexti. Quae caepit Institutio eiusdem Seminarii in Polonia 

opere et diligentia admodum reverendi d[omi]ni Eveillard pro tunc Provincia Visitatoris et Domus Varsavienis 

Superioris die 2 februarii 1676, s. 220. 

8 ams, b. sygn.: Spisy profesorów i alumnów lata 1762 –1839, k. 129v-130.

9 Wspomniany zwyczaj polegał na tym, że młodym profesorom kierowanym do pracy w seminariach 

misjonarskich władze Zgromadzenia przydzielały najczęściej wykłady filozofii i historii Kościoła, a później 

teologii pastoralnej. Pozostałe przedmioty teologiczne pozostawały przy bardziej doświadczonych 

wykładowcach. Prawidłowość ta występowała w większości seminariów prowadzonych przez Zgromadzenie. 

Tak było również w xix w., w Seminarium Diecezjalnym w Krakowie na Stradomiu. Hałaburda, op. cit., s. 285.

10 ams, b. sygn.: Seminarium. Dydaktyka 19 –25, b. sygn., Quaestiones ex Philosophia primo semestri examini 

propositae Cracoviae in Seminario Dioecesano, 20 ii 1843; ams, Seminarium. Dydaktyka 19 –25, Quaestiones 

ex metaphysica in secondo semestri examini expositae in Seminario Dioecesano Cracoviensi, 9 vii 1838.

głosił najprawdopodobniej w oparciu o podręcznik Szymona Bielskiego: Historia 

Kościoła Powszechnego (Warszawa 1809)11. Zajęcia z historii Kościoła dzielił na 
poszczególne epoki. W pierwszym semestrze poruszał najważniejsze zagadnienia 
związane z historią Kościoła w starożytności i średniowieczu. Wśród nich m.in.: 
początki i rozwój chrześcijaństwa, prześladowania chrześcijan w pierwszych wie-
kach (za czasów cesarzy: Septymiusza Sewera, Maksymiana, Trajana, Decjusza, 
Waleriana), kształtowanie się hierarchii kościelnej, początki działalności nauko-
wej i oświatowej w Kościele, starożytne sobory powszechne, herezje (arianie) itp. 
Ponadto omawiał biografie, pisma i naukę Ojców Kościoła (św. Atanazy, św. Bazyli, 
św. Grzegorz z Nazjanzu, św. Jan Chryzostom)12. W drugim semestrze kontynu-
ował wykłady z historii Kościoła w średniowieczu oraz przechodził do dziejów 
Kościoła w czasach nowożytnych. Mówił na temat religii świata (głównie islam), 
papiestwa, sporu papieża Grzegorza vii z Henrykiem iv, wypraw krzyżowych, 
zakonów rycerskich, inkwizycji, schizmy zachodniej, chrystianizacji: Franków, 
Irlandczyków i Anglosasów. Wiele wykładów poświęcał wystąpieniu Jana Husa, 
reformacji i działalności Marcina Lutra oraz historii Soboru Trydenckiego13.

Wykłady z filozofii i historii Kościoła ks. Gołaszewski prowadził przez 
osiem lat. Gdy zdobył doświadczenie jako wykładowca, władze zgromadzenia 
skierowały go do bardziej odpowiedzialnych zadań. W roku szkolnym 1843/1844 
rozpoczął w seminarium wykłady z teologii moralnej. W następnym roku aka-
demickim dodatkowo głosił wykłady z Pisma św. Dyscypliny tej nauczał do 
1852 r., z przerwą w roku akademickim 1850/185114. Do wykładów wykorzysty-
wał podręcznik Jana Nepomucena Albera: Interprecitatio Scripturae per omnes 

v. N. Testamenti libros, (Pestini 1801 –1804). Zajęcia z tego przedmiotu zajmo-
wały ks. Gołaszewskiemu pięć godzin tygodniowo. Obejmowały hermeneutykę, 
introdukcję do ksiąg Starego i Nowego Testamentu i egzegezę. Wykłady z teologii 
moralnej prowadził w seminarium do 1852 r. (dziewięć godzin tygodniowo dla 
trzeciego i czwartego roku)15. W tym okresie czas wolny od zajęć obowiązko-
wych wykorzystywał zgodnie ze swoimi zainteresowaniami na prywatne studia, 

11 akmk, A. Sem. 4: Plan nauk podług którego w Seminarium Diecezjalnym krakowskim na Stradomiu wykładane 

są nauki, wraz z ich rozkładem na godziny i nauczycieli, tudzież wykazem dzieł do tychże przedmiotów 

używanych za rok szkolny 1837/1838¸ s. 1014 –1023; J. Kracik, Studia i wychowanie w krakowskim seminarium 

duchownym 1815 –1835, Lublin 1970, s. 77, mps (zbiory ks. J. Kracika w Krakowie).

12 ams, b. sygn.: Seminaria. Programy zajęć 16 –18, Conspectus Examinis ex objectis cursus philosophici ac 

theologici in Seminario Dioecesano Cracoviensi diebus 16, 17, 18, 19 februarii 1846 a[nno] primo semestri 

propositus. [Historia Kościoła], s. 30v-31v.

13 ams, b. sygn.: Seminarium. Dydaktyka 19 –25, [Pytania do egzaminu z historii Kościoła w Seminarium 

Diecezjalnym w Krakowie na Stradomiu, ok. 1846].

14 ams, b. sygn.: Spisy profesorów i alumnów lata 1840 –1888, k. 5v-7, 11v-12, 54v-55, 82v-83, 115-116, 122v-123, 

145v-146, 156, 162; Elenchus cleri partis Dioecesis Cracovinsis sub Domino Caesareo-Austriaco sitae anno 

salutis 1853, [w:] Directorium presolvendi rite officii divini […] ad usum universi cleri saecularis Dioecesoes 

Kielcenso-Cracoviensi, Varsaviae 1853, s. 14. 

15 akmk, A. Sem. 2 (1851 –1863), s. 87 –88, list rektora Seminarium ks. A. Dąbrowicza do konsystorza 

krakowskiego, 9 vii 1851.



Marek Hałaburda80 Ks. Filip Nereusz Gołaszewski (1808 –1895). Wykładowca, wychowawca,… 81

wzbogacając wiedzę z dziedziny teologii moralnej, niezbędną do dalszej pracy 
naukowo-dydaktycznej.

Wzorowe prowadzenie zajęć i podnoszenie kwalifikacji nie umknęły uwa-
dze władz diecezjalnych. Kiedy w 1852 roku seminarium na Stradomiu zostało 
połączone z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i stworzo-
no Krakowski Diecezjalny Instytut Teologiczny, to właśnie jemu, mimo braku 
ukończenia studiów uniwersyteckich, zaproponowano posadę zastępcy profe-
sora teologii moralnej. Weryfikacją jego umiejętności i przydatności do zawo-
du był egzamin profesorski, jakiemu musiał się poddać przed objęciem wspo-
mnianej posady mocą rozporządzenia Ministerstwa Wyznań i Oświaty (mwio 
z dnia 4 iii 185216. Obok ks. Gołaszewskiego, zdającego teologię moralną, do 
egzaminu przystąpili: ks. Józef Rząca z teologii dogmatycznej i ks. Antoni 
Dąbrowski z historii Kościoła. Z obowiązku egzaminacyjnego, biorąc pod 
uwagę ponad czterdziestoletnią pracę w seminariach w Warszawie, Tykocinie 
i Włocławku, a także działalność w diecezji, Ministerium zwolniło ks. Michała 
Mioduszewskiego17. Egzamin konkursowy profesorów seminarium miał miejsce 
16 października (część pisemna) i 18 października (część ustna) w gmachu semi-
narium. Przewodniczył mu kanonik katedralny ks. Sylwester Grzybowski jako 
komisarz biskupi. Obok ks. S. Grzybowskiego komisję egzaminacyjną tworzyli 
profesorowie Wydziału Teologicznego uj: ks. Feliks Sosnowski, ks. Ignacy Penka, 
ks. Karol Teliga i ks. Leon Laurysiewicz18. Pytania egzaminacyjne opracowano 
na podstawie propozycji administratora diecezji. Ksiądz F. Gołaszewski odpo-
wiadał z teologii moralnej na sześć pytań: trzy ustne i trzy pisemne. Pytania 
ustne brzmiały następująco: „1) Czym jest sumienie i jakie są jego rodzaje, czy 
obowiązuje człowieka [sumienie błędne], czy i w jaki sposób grzeszy ten, kto 
występuje przeciwko sumieniu błędnemu? 2) Czym jest skrucha, jakie powinna 
mieć przymioty, aby osiągnąć przebaczenie grzechów od Boga, czy doskonała 
[skrucha] zawsze usprawiedliwia? 3) Czym jest wojna i jakie są jej rodzaje, czy 
jest dozwolona i jakie kary zostały ustanowione na toczących wojny?”19 Pytania 
pisemne brzmiały: „1) Czym jest przysięga i jaki jest podział, jakie są jej warun-
ki i jakie przyczyny znoszą obowiązywanie przysięgi? 2) Czym jest zastrzeżenie, 

16 akmk, A. Sem. 2 (1851 –1863), s. 335, pismo komisji Guberialnej do Administratora Diecezji Krakowskiej bpa 

M. Gładyszewicza, 29 ix 1852; W. M. Bartel, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego na przełomie 

dwóch wieków (od 2 poł. xix w. do końca i wojny światowej), „Analecta Cracoviensia”, 1, 1969, s. 405. 

17 akmk, A. Sem. 2 (1851 –1863), s. 225, dekret Administratora Diecezji Krakowskiej bpa M. Gładyszewicza 

zwalniający ks. M. Mioduszewskiego z egzaminu profesorskiego, 15 x 1852.

18 akmk, A. Sem. 2 (1851 –1863), s. 339, list Administratora Diecezji Krakowskiej bpa M. Gładyszewicza 

do ks. S. Grzybowskiego, kanonika katedralnego krakowskiego, 13 x 1852; Archiwum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego (dalej cyt.: auj), wt ii 52, list Administratora Diecezji Krakowskiej bpa M. Gładyszewicza 

do profesorów Wydziału Teologicznego, 13 x 1852. 

19 akmk, A. Sem. 2 (1851 –1863), s. 205, Quaestiones in Examine Concursuali per R. R. D. D. Professores Seminarii 

Diaecesani Cracoviensis oretentus solvenda ex theologia morali, 13 x 1852.

czyjej władzy przysługuje zastrzeżenie i co jest wymagane do zastrzeżenia? 3) Co 
to jest tajemnica spowiedzi, do czego się odnosi i kogo obowiązuje?”20. 

Na podstawie przeprowadzonego egzaminu, ks. Penka ocenił odpowiedź 
pisemną ks. Gołaszewskiego w następujący sposób: „a) co do ilości wyczerpał 
temat; b) co do jakości – temat przedstawił logicznie i w sposób wystarczający 
c) sposób przedstawienia – oparty na solidnym fundamencie”; wypowiedź zaś 
ustną: „kandydat okazał umiejętności dojrzałej wymowy połączonej z lekko pły-
nącymi łacińskimi idiomami”21. W podobnym tonie wyrazili się pozostali egza-
minatorzy22. Ksiądz L. Laurysiewicz uznał dysertację za bardzo dobrą i rzetelnie 
opracowaną naukowo23. Ks. Teliga wypowiedzi ks. Gołaszewskiego zarówno z eg-
zaminu pisemnego jak i ustnego uznał za znakomite24. Przewodniczący komisji 
egzaminacyjnej ks. S. Grzybowski, w raporcie sporządzonym po egzaminie, prze-
kazanym administratorowi diecezji, zapisał: „[…] wszyscy (według mego sądu), 
a zwłaszcza pan Gołaszewski okazali się zdatni i odpowiedni do owocnych stu-
diów teologicznych w Diecezjalnym Instytucie Teologicznym”25. 

Oceny profesorów były bardzo wymowne. Po zaprezentowaniu tak wy-
sokich kwalifikacji, ks. Gołaszewski bez przeszkód mógł rozpocząć pracę na 
Wydziale Teologicznym uj. Z niewyjaśnionych jednak przyczyn odmawiał, po-
dobnie jak inni misjonarze, prowadzenia wykładów dla studentów Wydziału, nie 
będących alumnami Seminarium Diecezjalnego oraz nauczania w budynku uni-
wersyteckim. Nadal prowadził wykłady z teologii moralnej w seminarium tylko 
dla alumnów. Mimo, że jego nazwisko zapisane było w spisach wykładów uj od 
roku akademickiego 1854/1855, faktycznie zajęcia dla słuchaczy fakultetu teolo-
gicznego rozpoczął dopiero w 1859 roku26 Zajęcia prowadził w gmachu semina-
rium na Stradomiu. Do sal uniwersyteckich przeniósł je dopiero w 1870 roku na 
skutek reskryptu Namiestnictwa z 17 i 1870 wydanego w związku z interwencją 
dziekana Wydziału ks. Józefa Wilczka i administratora diecezji bpa Antoniego 
Junoszy Gałeckiego27. 

20 akmk, A. Sem. 2 (1851 –1863), s. 207, Quaestiones in Examine Concursuali per R. R. D. D. Professores Seminarii 

Diaecesani Cracoviensis scriptottenus solvendae ex theologia morali, 13 x 1852.

21 akmk, A. Sem. 2 (1851 –1863), s. 181, protokół z egzaminu przygotowany przez ks. I. Penkę, 25 x 1852. 

22 W opinii na temat egzaminu konkursowego przygotowanej przez ks. F. Sosnowskiego brak oceny 

wypowiedzi i elaboratu ks. F. Gołaszewskiego zob. akmk, A. Sem. 2 (1851 –1863), s. 179, Protokół z egzaminu 

przygotowany przez ks. F. Sosnowskiego, 25 x 1852. 

23 akmk, A. Sem. 2 (1851 –1863), s. 189, protokół z egzaminu przygotowany przez ks. L. Laurysiewicza, 25 x 1852. 

24 akmk, A. Sem. 2 (1851 –1863), s. 185, protokół z egzaminu przygotowany przez ks. K. Teligę, 25 x 1852. 

25 akmk, A. Sem. 2 (1851 –1863), s. 229 –230, list ks. S. Grzybowskiego do Administratora Diecezji Krakowskiej 

ks. M. Gładyszewicza, 20 x 1852.

26 M. Kanior, Wydział Teologiczny w dziejach Uniwersytetu Krakowskiego (1780 –1880), Kraków 1998, s. 267.

27 akmk, A. Sem. 5, s. 995, list dziekana Wydziału Teologicznego uj ks. J. Wilczka do Konsystorza Krakowskiego, 

26 ii 1870; akmk, A. Sem. 5, s. 999 –1000, kopia listu Konsystorza Krakowskiego do Namiestnictwa, 

1 xi 1870; auj s ii 800, list Senatu akademickiego c. k. Uniwersytetu Jagiellońskiego do Wysokiego Prezydium 

Namiestnictwa, 30 v 1879. 
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Wykłady teologii moralnej ks. Gołaszewski głosił w języku łacińskim na 
podstawie podręcznika polskiego misjonarza ks. Andrzeja Pohla: Institutiones 

theologiae moralis (Wilno 1803, wydanie późniejsze: Warszawa 1845) powszech-
nie używanego przez misjonarzy. Był to dwutomowy podręcznik opierający się 
w głównej mierze na teologii Pierre’a Colleta: Institutiones theologiae, quas ad 

usum seminariorum […] contraxit Petrus Collet (Chełmno 1765)28. Na podstawie 
pytań egzaminacyjnych wiemy, że w semestrach zimowych uczył traktatów: 
O czynach ludzkich i sumieniu (De actibus humanis et conscientia), O prawach 

(De legibus), O przykazaniach Bożych zawartych w dekalogu (De praeceptis Dei 

in decalogo contentis), O przykazaniach kościelnych (De praeceptis ecclesiae)29. 
W semestrach letnich prawdopodobnie prezentował kolejne partie materiału za-
wartego w podręczniku. Zapewne omawiał traktaty: O umowach (De contrac-

tibus), O prawie i sprawiedliwości (De jure et justitia). Sporo czasu poświęcał na 
traktaty: O sakramentach w ogólności (De sacramentis in genere), O sakramencie 

chrztu i bierzmowania (De sacramentis baptismi et confirmationis) O sakramen-

cie Eucharystii i ofiary Mszy św. (De sacramento Eucharistae et missae sacrificio), 
O sakramencie pokuty (De sacramento poenitentiae), O sakramentach ustanowie-

nia i ostatniego namaszczenia (De sacramento ordinis et extremae unctionis), O 

sakramencie małżeństwa (De sacramento matrimonii). Na zakończenie omawiał 
traktaty: O karach (De censuris) oraz O nieprawidłowościach do święceń (De irregu-

laritatibus)30. Zajęcia z teologii moralnej zgodnie z programem studiów Wydziału 
Teologicznego uj odbywały się na trzecim i czwartym roku studiów w wymiarze 
dziewięciu godzin tygodniowo31. 

Sumienne przygotowanie do zajęć, odpowiednio dobrany i opracowany za-
kres materiału, swobodny sposób wysławiania się oraz dobry kontakt z młodzie-
żą miały decydujący wpływ na uznanie go za cenionego i lubianego nauczyciela. 
Cieszył się także dużym autorytetem wśród wykładowców fakultetu, uchodząc 
za dobrego i biegłego kazuistę. 

Ks. Gołaszewski opuścił katedrę teologii moralnej po dwudziestu dwóch 
latach pracy. W 1878 roku, skończywszy siedemdziesiąty rok życia, przeszedł na 
emeryturę. Jego tymczasowym następcą został ks. dr Józef Krukowski, profesor 
teologii pastoralnej32. Należy podkreślić, że przez cały okres pracy na fakulte-
cie prowadził zajęcia bez wynagrodzenia. Dopiero po ustąpieniu z katedry, na 

28 W. Wicher, Nauka teologii moralnej w dawnych seminariach misjonarskich, „Nasza Przeszłość”, 3, 1947, 

s. 170 –171.

29 ams, b. sygn., Seminaria. Programy zajęć 16 –18, Conspectus Examinis ex objectis cursus philosophici ac 

theologici in Seminario Dioecesano Cracoviensi diebus 16, 17, 18, 19 februarii 1846 a[nno] primo semestri 

propositus [Ex Theologia Morali], s. 26v-30v. 

30 A. Pohl, Institutiones Theologiae Moralis, t. 1, Varsaviae 1844, s. i–xxv; Idem, Institutiones Theologiae 

Moralis, t. 2, Varsaviae 1845, s. i–xvii.

31 auj, wt ii 29, Rozkład godzin nauk teologicznych [na Wydziale Teologicznym uj w Krakowie], 1852 r.

32 auj, s ii 800, pismo dziekana Wydziału Teologicznego Józef Czerlunczakiewicz do Wysokiego Senatu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, 11 x 1878.

wniosek kolegium profesorów Wydziału Teologicznego zatwierdzony przez Senat 
Akademicki, Ministerstwo Wyznań i Oświaty reskryptem z dnia 25 viii 1879 przy-
znało mu remunerację w kwocie 400 złr. (ok. 16 000 ówczesnych złp.)33.

W roku szkolnym 1843/844, przełożeni powierzyli ks. Filipowi Gołaszew-
skiemu nie tylko wspomniane wyżej wykłady teologii moralnej i Pisma św., ale 
również odpowiedzialny urząd dyrektora alumnów Seminarium Duchownego na 
Stradomiu. Na stanowisku tym pracował nieprzerwanie do 1874 roku. Przez ten 
czas zapisał się w historii seminarium jako dobry kierownik sumień. Wypełniając 
swoje obowiązki rzetelnie i z dużym zaangażowaniem zasłużył sobie u wycho-
wanków na miano autorytetu. Na formację duchową alumnów zasadniczy 
wpływ miała jego osobowość, cechy charakteru i sposób pracy. W kontaktach 
z podopiecznymi był bezpośredni, łagodnie usposobiony, czasami nawet pobłaż-
liwy. Kiedy zachodziła potrzeba, potrafił być również stanowczy i wymagający. 
W swojej pracy kładł nacisk na znaczenie miłości bliźniego, uczył wzajemnego 
szacunku, przestrzegał, aby nie mówiono o nikim źle. Ponadto odznaczał się po-
korą, pracowitością oraz niezwykłą umiejętnością słuchania. Oddziaływał też na 
alumnów swoją pobożnością i gorliwą modlitwą, której oddawał się niemal przy 
każdej nadarzającej się okazji. Wzbudzał także podziw starannie przygotowany-
mi konferencjami34.

Warto na podstawie zachowanego spisu konferencji na rok 1847/48 przyj-
rzeć się tematom nauk, jakich słuchali alumni. Na początku roku seminaryjnego 
ks. Gołaszewski mówił o potrzebie boskiego powołania do stanu kapłańskiego 
oraz o sposobach poznania powołania. Dalej poruszał zagadnienia konieczności 
nauki w stanie duchownym, potrzeby cnót (pokora) i modlitwy. W nowym roku 
kalendarzowym zajmował się potrzebą modlitwy wewnętrznej (medytacje i spo-
sób ich odprawiania). Mówił również o konieczności czytania Pisma św. i ksiąg 
duchownych, o przyczynach powrotu do grzechu, o potrzebie ducha kościelnego 
w stanie duchownym, o rozmyślaniu Męki Zbawiciela, o pamięci na obecność 
Boga jako środka do ustrzeżenia się od grzechu, o potrzebie cnoty cierpliwości 
i ćwiczeniu się w niej35. 

Ks. Gołaszewski pracował na stanowisku dyrektora alumnów trzydzieści je-
den lat. Przez ten czas wychował liczne zastępy kapłanów. Dnia 12 x 1874 na mocy 
dekretu Przełożonego Generalnego Zgromadzenia wydanego w Paryżu otrzymał 
nominację na urząd superiora domu stradomskiego oraz rektora seminarium, 
jednocześnie zostając zwolnionym z funkcji dyrektora alumnów36. Podejmując 

33 auj, wt ii 66, pismo prezydium c. k. Namiestnictwa we Lwowie do Senatu Akademickiego uj, 18 i 1879; auj, 

s ii 800, odpis rozporządzenia c. k. Namiestnictwa z dnia 23 x 1879 do c. k. Głównego Urzędu Podatkowego 

i Zbiorowego w Krakowie. 

34 Śp. Ks. Filip…, s. 60 –66.

35 ams, b. sygn., teczka personalna ks. Filipa Gołaszewskiego iii, Materye Konferencyi na rok 1847/1848. 

36 ams, b. sygn., teczka personalna ks. Filipa Gołaszewskiego i, list Konsystorza Krakowskiego do księdza 

F. Gołaszewskiego, 29 xii 1874.
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obowiązki rektorskie nie zaprzestał opieki nad alumnami37. Zawsze kiedy zacho-
dziła potrzeba znajdował dla nich czas na rozmowę indywidualną, na pomoc 
w rozwiązywaniu problemów duchowych, służył radą i otaczał ojcowską opieką. 

O tym, jakim był dyrektorem, rektorem i przełożonym, najlepiej świadczą 
pamięć i słowa jego wychowanków, księży: Józefa Bilczewskiego, Jana Fijałka, 
Józefa Markiewicza i Antoniego Rajskiego przesłane do niego w liście z Rzymu 
z okazji imienin w roku 1888: „Świeżo jeszcze nam Twym wychowankom w pa-
mięci wyryte chwile spędzone tak miło i zbawiennie w seminaryum pod ojcow-
skim Twym Przewiel[ebnym] Księże Rektorze zarządem. Ojcowska i prawdziwie 
patryarchalna postać Przewielebnego ks. Rektora łaską otaczająca swoich wycho-
wanków – żywo nam stoi obecnie przed oczyma, gdy choć daley ciałem ale duszą 
i sercem bliscy z synowską wdzięcznością całujemy Twą ojcowską rękę, składając 
nasze życzenia […]. Przyjm Najdroższy ks. Rektorze dzisiaj od nas zapewnienie, 
iż póki tylko życia nam stanie zawsze w naszej pamięci Twa postać pozostanie; 
a za dobrodziejstwa nam tak hojną ręką w seminaryum wyświadczone starać 
się będziemy odwdzięczać modlitwą, prosząc Wszechmocnego, zwłaszcza w dniu 
imienin Twoich, by Cię raczył w zdrowiu i czerstwości w najdłuższe lata zacho-
wać, na chwałę Kościoła św., na chlubę Ojczyzny i Dyecezyi Krakowskiej, którą 
tylu lewitami już zasłałeś”38. 

Obok zajęć wychowawczych i profesorskich w Seminarium Diecezjalnym 
na Stradomiu i Wydziale Teologicznym uj ks. Gołaszewski brał czynny udział 
w pracy na rzecz diecezji. W latach 1855 –1892 był obrońcą węzła małżeńskiego 
w Sądzie Biskupim i Instancji (defensor matrimonium), w latach 1892 –1895 radcą 
tego sądu, w latach 1863 –1880 i 1886 –1895 sędzią prosynodalnym. 

Sądy Biskupie i Instancji do spraw małżeńskich w diecezjach monarchii 
habsburskiej były zorganizowane w oparciu o Instrukcję dla sądów duchownych 

Cesarstwa Austriackiego w sprawach małżeńskich, wydaną w roku 1856.39 Personel 
sądu był mianowany i odwoływany przez biskupa. Składał się on z prezesa, za-
stępcy prezesa, obrońcy węzła małżeńskiego, sekretarza, przynajmniej czterech 
radców zwanych asesorami, tworzących kolegium sędziów (liczba radców nie 
powinna być wyższa od sześciu). Zgodnie z regulaminem sądu rozstrzygnię-
cia zapadały bezwzględną większością głosów. Jeżeli liczba głosów była równa, 
wówczas głos rozstrzygający miał prezes, który również rozdzielał między rad-
ców przedmioty rozpraw. Wedle prawa kościelnego, sędzią mógł być duchowny, 
który ukończył dwudziesty rok życia, nie miał konfliktów z prawem, wykazywał 

37 Urząd rektora seminarium i superiora domu stradomskiego ks. F. Gołaszewski sprawował do 1892 roku, 

ams, A. Schletz, Słownik biograficzny Księży Misjonarzy w Polsce, t. 1, [b.m.r.], mps.

38 ams, b. sygn., teczka personalna ks. Filipa Gołaszewskiego i, list J. Bilczewskiego, J. Fijałka, J. Markiewicza, 

A. Rajskiego do rektora seminarium ks. F. N. Gołaszewskiego, 26 v 1888.

39 Pełny tekst zob. W. Heyzmann, Najnowsze Prawa Kościoła Katolickiego w Państwie Austryackiem odnośnie 

konkordatu, Kraków 1864, s. 113 –229.

odpowiednie predyspozycje, był wolny od ułomności (wady słuchu, wzroku itp.), 
odznaczał się znajomością prawa, roztropnością i uczciwością40. 

W krakowskim Sądzie Biskupim do spraw małżeńskich ks. Filip Gołaszewski 
pracował w charakterze obrońcy węzła małżeńskiego od 1855 roku. Przed obję-
ciem urzędu musiał złożyć przysięgę, że będzie wiernie wypełniać swój obowią-
zek. Przysięgę tę ponawiał zawsze, kiedy przystępował do obrony ważności mał-
żeństwa. Musiał być obecny przy posiedzeniach sądu małżeńskiego. Wzywano 
go do przesłuchiwania stron, świadków, a także do wszystkich rozpraw sądo-
wych. W swojej pracy miał obowiązek ściśle trzymać się prawa, starać się w mia-
rę możliwości o wyjaśnienie sprawy oraz o uzupełnianie dowodów. Poza tym 
miał być bezstronny i sprawiedliwy, nie mógł przyjmować żadnych podarunków. 
Miał prawo żądać powołania innych świadków oraz zarządzić dodatkowe docho-
dzenia, jakie uzna za potrzebne do uzupełnienia prowadzonego postępowania. 
Przedkładał świadkom lub znawcom interrogatoria i śledził bieg procesu. Każda 
rozprawa sądowa, przy której nie był obecny, uważana była za nieważną. Godne 
uwagi jest to, że urząd swój wykonywał bezinteresownie, szukając li tylko chwały 

Bożej i pożytku bliźnich41.

Ks. Gołaszewski został odwołany z funkcji obrońcy węzła małżeńskiego de-
kretem konsystorskim z dnia 1 xii 1892. W piśmie tym, osobiście podpisanym 
przez bpa Albina Dunajewskiego i kanclerza ks. Anatola Nowaka, złożono mu 
podziękowania za wieloletnie spełnianie obowiązków z niezwykłą gorliwością 
i sumiennością. Ks. Gołaszewski nie przestał być pracownikiem Sądu Biskupiego. 
Władze diecezji w uznaniu pracy i zasług, a także biorąc pod uwagę jego doświad-
czenie, mianowały go, tym samym dekretem, radcą tegoż Sądu do spraw mał-
żeńskich. Jego następcą został ks. Józef Sebastian Pelczar, profesor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, kanonik katedralny krakowski42. 

Od 1863 roku ks. Gołaszewski zasiadał w kolegium egzaminatorów prosy-
nodalnych. Gremium to tworzyli przeważnie kanonicy katedralni lub profesoro-
wie instytutów teologicznych. Do ich zadań należało przyjmowanie egzaminów 
konkursowych od kandydatów na beneficja kościelne43. Egzaminy odbywały się 
w diecezji krakowskiej zazwyczaj dwa razy w roku, w formie ustnej i pisemnej. 
Przedmiotami egzaminacyjnymi były: dogmatyka, Pismo św., teologia moralna, 
teologia pastoralna, liturgika, prawo kościelne, opracowanie i wygłoszenie kaza-
nia, katechezy. Do egzaminów dopuszczano tylko tych kandydatów, którzy przy-
najmniej przez trzy lata wykonywali pracę duszpasterską. Zwalniano zaś w dro-
dze dyspensy profesorów, doktorów teologii i kapłanów będących autorami dzieł 

40 J. Pelczar, Prawo małżeńskie katolickie z uwzględnieniem prawa cywilnego obowiązującego w Austryi, 

w Prusach, i w Królestwie Polskim, t. 3, Kraków 1898, s. 146 –147.

41 Ibidem, s. 150 –151; Heyzmann, op. cit., s. 171.

42 ams, b. sygn., teczka personalna ks. Filipa Gołaszewskiego i, list Konsystorza Krakowskiego do 

ks. Gołaszewskiego, 1 xii 1982.

43 B. Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej (1772 –1918), Kraków 1980, s. 222.
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teologicznych. Egzamin złożony w jednej diecezji nie był ważny w innej, jeśli 
tamtejszy biskup go nie uznał44. Ksiądz Gołaszewski zasiadał w kolegium sędziów 
prosynodalnych do 1880 roku. Z powodu nadmiaru zajęć poprosił o zwolnienie. 
Do dawnych obowiązków powrócił po siedmiu latach przerwy w 1886 roku i peł-
nił je do śmierci45. 

Oprócz wymienionych funkcji, ks. Gołaszewski pracował w diecezji jako cen-
zor książek religijnych (1853 –1895), egzaminator duchowieństwa świeckiego i za-
konnego (1852 –1880), radca rzeczywisty Kurii za rządów bpa A. Dunajewskiego 
(od 1879). Poza tym dwa lata wykładał w seminarium katechetykę (1847 –1849) 
i przez trzy lata prowadził ćwiczenia duchowne (1852 –1855). Głosił rekolekcje 
dla duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego. Był wieloletnim spowiednikiem 
sióstr Felicjanek46. Przy tak dużej ilości obowiązków nie stronił także od prac 
w Zgromadzeniu. Głosił konferencje dla księży, alumnów i sióstr zakonnych. 
W 1861 roku reprezentował dom stradomski na konwencie prowincjonalnym 
księży misjonarzy w Wiedniu. W 1867 i 1873 roku był delegatem na konwen-
ty prowincjonalne Zgromadzenia w Krakowie. W latach 1874, 1878, 1884, 1890 
przewodniczył obradom podczas konwentów domowych na Stradomiu47.

Działalność ks. Gołaszewskiego budziła i nadal budzi podziw. Jego zaanga-
żowanie w prace diecezji, zgromadzenia i seminarium spowodowało, że dzisiaj 
łatwiej wymienić obowiązki jakich nie wypełniał, niż te, które pełnił.

Niespotykana pracowitość, sumienność i otwartość na drugiego człowieka 
sprawiały, że w diecezji był niedoścignionym wzorem nie tylko dla konfratrów ze 
Zgromadzenia, ale także dla księży diecezjalnych. Dużym zaufaniem darzył go 
jego wychowanek z seminarium na Stradomiu, bp Albin Dunajewski. Współpraca 
z biskupem krakowskim zjednała mu powszechną sympatię i zaszczytny przy-
domek „ojca diecezji”48. Wyrazem wdzięczności za jego trud i wysiłek było 
zorganizowanie przez władze diecezji obchodów jubileuszu pięćdziesięciolecia 
kapłaństwa ks. F. Gołaszewskiego w dniu 23 x 1882. Podczas uroczystości ob-
chodzonej na życzenie jubilata bez przepychu, w trakcie trwania czterdziestogo-
dzinnego nabożeństwa w kościele p.w. Nawrócenia św. Pawła Księży Misjonarzy 
na Stradomiu, bp A. Dunajewski wręczył jubilatowi w imieniu władz i wszystkich 
zgromadzonych księży drogi, pozłacany kielich o wartości 600 złr. (ok. 24 000 
ówczesnych złp.), wykonany w jednej z paryskich fabryk. Po nabożeństwie 

44 I. Korzeniowski, Zbiór przepisów odnoszących się do Kościoła i duchowieństwa katolickiego, Lwów 1900, 

s. 94.

45 Hałaburda, op. cit., s. 324.

46 ams, b. sygn., teczka personalna ks. Filipa Gołaszewskiego i, list konsystorza krakowskiego do 

ks. Gołaszewskiego, 4 iii 1879.

47 Schletz, Krótkie biografie…, s. 233.

48 S. Dobrzanowski, Restauracja Diecezji Krakowskiej w latach osiemdziesiątych xix wieku, [w:]: Studia 

z Historii Kościoła w Polsce, t. 3, red. H. E. Wyczawski, Warszawa 1972, s. 140. 

urządzono uroczysty obiad. Pieniądze na prezent i posiłek pochodziły ze składek 
duchowieństwa krakowskiego49. 

Pomimo licznych zasług i dokonań ks. F. Gołaszewski pozostawał człowie-
kiem niezwykle skromnym. W jednym z pism władze diecezji skierowały do niego 
wymowne słowa, które warto przytoczyć na zakończenie: Konsystorz wie dobrze, 

że ks. Gołaszewski w działaniu swojem kieruje się tylko względem na chwałę Bożą 

i dobro Kościoła, a mało sobie waży pochwały ludzkie; z tem wszystkiem uważa 

Sobie jednak Konsystorz za obowiązek, wyrazić ks. Rektorowi za jego szlachetną 

pomoc […] zasłużone uznanie i podziękowanie50. 
Ks. Filip Gołaszewski zmarł w wieku osiemdziesięciu siedmiu lat, 10 x 1895, 

po sześćdziesięciu latach pracy w Krakowie 51.

49 akmk, Pers A. 208, odezwa konsystorza krakowskiego w sprawie jubileuszu ks. F. Gołaszewskiego, 1 x 1882.

50 ams, b. sygn., teczka personalna ks. Filipa Gołaszewskiego i, list konsystorza krakowskiego do 

ks. F. Gołaszewskiego, 4 iii 1879. 

51 Schletz, Krótkie biografie…, s. 233.
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Wezwania świątyń diecezji łuckiej

Diecezja łucka została erygowana z inicjatywy Wielkiego Księcia Litewskiego 
Witolda prawdopodobnie w 1404 roku lub w latach następnych. W 1425 roku 
została połączona z diecezją włodzimierską i podporządkowana metropolii 
lwowskiej, w xvi stuleciu metropolii gnieźnieńskiej a w 1798 roku – mohylew-
skiej. W okresie niewoli narodowej (od 1798 do 1925) była połączona z diecezją 
żytomierską a następnie została włączona do metropolii lwowskiej. Po zakoń-
czeniu ii wojny światowej diecezja znalazła się w granicach usrr1. Po deportacji 
ordynariusza bpa Adolfa Szelążka2 i kurii diecezjalnej na terenie diecezji duszpa-
sterzował do 1956 roku, za zgodą władz państwowych, m. in. o. Serafin Alojzy 
Kaszuba3 oraz kilku innych kapłanów „podpolnych”. Inni duszpasterze opuścili 
teren Wołynia znacznie wcześniej. W 1998 roku Stolica Apostolska ponownie 
erygowała diecezję łucką. Początkowo administrował nią abp Marian Jaworski4 
a od 1998 roku bp Markijan Trofimiak5. Obecnie na terenie niegdyś żywotnej 
diecezji z licznymi ośrodkami duszpasterskimi odradza się życie chrześcijańskie. 

1 Na temat dziejów diecezji łuckiej zob. W. Abraham, Z dziejów dawnego biskupstwa łacińskiego w Łucku, 

„Kwartalnik Historyczny”, 51, 1937, s. 141 –147; L. Królik, Organizacja diecezji łuckiej i brzeskiej od xvi do 

xviii wieku, Lublin 1983; T. Stecki, Łuck starożytny i dzisiejszy, Kraków 1876; F. Sznarbachowski, Początek 

i dzieje rzymsko-katolickiej diecezji łuckiej w zarysie, Warszawa 1926; M. Malinowski, A. Kołosok, Zarys 

dziejów diecezji łuckiej oraz katedry św. Piotra i Pawła w Łucku, Kalwaria Zebrzydowska 1993.

2 Bp Adolf Szelążek (1865 –1950), święcenia kapłańskie otrzymał w Płocku w 1888 roku, gdzie m. in. 

pracował jako duszpasterz i wykładowca w seminarium duchownym. Od 1918 roku sufragan płocki, a od 

1925 roku ordynariusz łucki. W 1946 roku zmuszony do opuszczenia diecezji osiadł w Bierzgłowie koło 

Torunia. Duszpasterz, społecznik, odnowiciel życia religijnego w diecezji, propagator życia zakonnego, 

zob. P. Nitecki, Biskupi Kościoła katolickiego w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 200 (tamże 

bibliografia).

3 O. Serafin Kaszuba – Apostoł Kościoła Milczenia, oprac. J. Marecki, Kraków 1993, passim (tamże bibliografia).

4 Kard. Marian Jaworski (ur. 1926), po ukończeniu seminarium duchownego otrzymał w 1950 roku święcenia 

kapłańskie; duszpasterzował w parafii Basznia koło Lubaczowa oraz w Poroninie. Doktor teologii, doktor 

filozofii. Sekretarz Rady Naukowej Episkopatu Polski, dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego 

w Krakowie (1976 –1981), rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (1981 –1987). W 1984 

roku mianowany bpem i administratorem apostolskim Archidiecezji w Lubaczowie; od 1991 roku abp 

metropolita lwowski, administrator apostolski diecezji łuckiej (1996 –1998), rektor Wyższego Seminarium 

Duchownego we Lwowie-Brzuchowicach (od 1997), w 2001 roku mianowany kardynałem (2001). Doktor 

honoris causa Uniwersytetu w Bochum (1985), Warszawie (2002) i we Wrocławiu (2006). Przewodniczący 

Konferencji Eiskopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy (od 1992).

5 Bp Markijan Trofimiak (ur. 1947), absolwent Wydziału Muzycznego Lwowskiego Instytutu Pedagogicznego, 

który zakończył po odbyciu służby wojskowej. W latach 1965 –1974 studiował w Wyższym Seminarium 

Duchownym w Rydze, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1974 –1991 proboszcz parafii 

w Krzemieńcu i duszpasterz w obwodach Tarnopolskim, Wołyńskim, Rówieńskim i Chmielnickim. 

Od 1991 roku biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej, od 1998 roku ordynariusz diecezji Łuckiej. 

Wiceprzewodniczący Konferencji Rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy, przewodniczący Komisji 

Episkopatu d.s. Liturgii i Budownictwa Sakralnego.
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Prężnie rozwijają się kolejne wspólnoty katolickie skupione wokół kurii biskupiej 
w Łucku oraz inne ośrodki chrześcijańskie6.

***
Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa ustalił się zwyczaj nadawania świąty-
niom patronatu7. Pierwszy znany opis dedykowania świątyni pod opiekę świętym 
pochodzi z 314 roku, a dotyczy kościoła w Tyrze. Wydarzenie to opisał Euzebiusz 
z Cezarei. Z czasem z obrzędów poświęcenia świątyni chrześcijańskiej i nadania 
jej patrocinium w Kościele zachodnim wyodrębniły się dwa zróżnicowane ryty: 
rzymski i galijski. Uzupełniając się wzajemnie dały początek Pontyfikałowi rzym-

sko-germańskiemu, który wykształcił się na przełomie ix i x wieku i przetrwał 
– z niewielkimi modyfikacjami – do xx wieku8. Nowe przepisy dotyczące konse-
kracji świątyń ogłosił w 1980 roku Jan Paweł ii.

Najstarsze miejsca modlitw judeo-chrześcijan posiadały określenia (imiona) 
pochodzące od nazwiska bądź imienia właściciela posesji, na której się zbierano. 
Od iv wieku zaobserwować można nadawanie świątyniom wezwań związanych 
z osobami, które uznawano za święte. Najstarsze kościoły dedykowane były naj-
częściej Jezusowi lub Maryi oraz apostołom – szczególnie św. Piotrowi. Szybko 
też wykształcił się zwyczaj nadawania imion martyriom.

Nadanie kościołowi patrocinium zarówno o charakterze hagiograficznym, 
chrystologicznym, trynitarnym czy mariologicznym, stanowiło wyraz głębokiej 
pobożności, miało przy tym charakter publicznego wyznania wiary. Imię, jakie 
posiadała świątynia miało także wymiar kulturowo-społeczny. 

Mnogość wezwań kościołów sprawia, że konieczna stała się ich klasyfikacja 
pod względem treści. Zgodnie z normami prawa kanonicznego, świątyni można 
nadać tytuł związany z Trójcą Świętą, Jezusem Chrystusem, Maryją, aniołami 
lub świętymi. Klasyfikacja świątyń pod względem patrocinium przeprowadzana 
jest jednak na wiele sposobów. Zimmermann podzielił je na kościoły związa-
ne z relikwiami w nich przechowywanymi, następnie na powstałe po reformie 
w xi wieku oraz kościoły powstałe z fundacji rycerskiej, monarszej i ludowej9. 
Z kolei Ewig podzielił wezwania klasyfikując poszczególnych świętych wyod-
rębniając wezwania maryjne, apostołów, świętych pańskich, wyznawców i mę-
czenników. W tej ostatniej grupie wyróżnił męczenników z terenu Italii, Galii, 

6 O odrodzeniu Kościoła katolickiego na Wołyniu zob. W. Kowalów, Zmartwychwstały Kościół, cz. 1, 

Diecezja łucka 1989 –1998: odrodzenie Kościoła Rzymskokatolickiego w obecnym dekanacie rówieńskim, 

Biały Dunajec 1998, passim.

7 Zob. A. Nadolski, Liturgika, t. 1: Liturgika fundamentalna, Poznań 1989, s. 161 –162; A. Witkowska, Titulus 

Ecclesiae. Historia, Warszawa 1999, s. 49 –51.

8 Zob. Nadolski, Liturgika…, s. 163; P. Sczaniecki, Sacramentum dedicationis. Obrzęd poświęcenia kościoła 

i jego znaczenie w dziedzinie religijnej, obyczajowej i kulturalnej na podstawie źródeł polskich z xii wieku, 

„Studia Kościelno-Historyczne”, 3, 1979, s. 5 –137.

9 G. Zimmermann, Patrozinienwahl und Frömmigkeitswandel im Mittelalter, „Würzburger Diözesangesch-

ichtblätter“, nr 20, 1958, s. 24 –126; nr 21, 1959, s. 5 –124.

Hiszpanii oraz Rzymu10. Polscy badacze (Witkowska, Knapiński) odnośnie ko-
ściołów katedralnych wydzielili wezwania trynitarno-chrystologiczne, maryjno-
angelistyczne oraz hagiograficzne11. Podział ten wydaje się najbardziej trafny.

Prace nad patrociniami katolickich świątyń parafialnych na ziemiach 
wschodnich ii Rzeczypospolitej nie są zbyt popularne. Warto jednak zwrócić 
uwagę na artykuł ks. Tadeusza Śliwy12, gdzie autor oparł się na zachowanym 
w Archiwum Kongregacji Krzewienia Wiary w Rzymie dokumencie, który nosi 
tytuł Cathalogus sacerdotum saecularium, parochorum, decanorum et archi-

presbyterorum sub iurisdictione Ill.mi Iosephi Szumlanski, episcopi ritus graeci 

Leopoliensis, Haliciensis et Camenecensis in Podolia existentium, qui una cum Ill.

mo pastore suo accesserunt ad abedientiam Sanctae Romanae Ecclesiae, eandemque 

publice professi sunt in diversis locis et diversis temporibus. In anno Domini 1701. 

Sub felicibus auspiciis Sanctissimi Domini Clementis xi Papae Romani totiusque or-

bis christianorum oecumenici pastoris13. Ks. Śliwa zaprezentował wezwania cerkwi 
diecezji lwowsko-halickiej w chwili, gdy ta przystąpiła do unii z Kościołem kato-
lickim. Wezwania podzielił na sześć typów: trynitarne, chrystologiczne, Ducha 
Świętego, maryjne, anielskie i świętych. Układ ten stał się – w pewien sposób 
– także wzorcowy do badań, jakie prowadziła m. in. Lucyna Rotter14 oraz autor 
niniejszej publikacji15.

W niniejszej publikacji podjęto próbę przebadania i usystematyzowania we-
zwań świątyń położonych na terenie diecezji łuckiej. Za podstawę badań przy-
jęto świątynie parafialne położone na terenie diecezji łuckiej według wykazu 
zamieszczonego w diecezjalnym Elenchusie za rok 1938. Nie był to okres szczyto-
wego rozwoju sieci parafialnej wspomnianej diecezji; kilkanaście parafii zostało 
bowiem erygowanych w ostatnich miesiącach roku 1938 i w 193916. Pragnę zazna-
czyć, że nie uwzględniono zmian nazw świątyni a tym samym kształtowania się 

10 Zob. E. Ewig, Die Kathedralpatrozinien im römischen und fränkischen Gallien, „Historisches Jahrbuch“, 79, 

1960, s. 1 –61.

11 Zob. Witkowska, Titulus Ecclesiae…, passim; R. Knapiński, Titulus Ecclesiae. Ikonografia, Warszawa 1999, 

passim.

12 Wezwania cerkwi diecezji lwowskiej obrządku wschodniego na przełomie xvii i xviii wieku, [w:] Polska – 

Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, 5, Przemyśl 2000, s. 9 –28.

13 Monumenta Urcainae Historica, t.. 4, Romae 1969, nr 190, s. 293 –332.

14 Świadomie pominięto prezentację wyników badań autorów zajmujących się patrociniami świątyń 

łacińskich położonych na ziemiach polskich.

15 W 2006 roku autor niniejszego opracowania opublikował artykuł analizujący patrocinia diecezji 

grekokatolickiej diecezji przemyskiej i wyniki badań zestawił z wynikami uzyskanymi przez ks. T. Śliwę 

– zob. J. Marecki, Wezwania świątyń diecezji przemyskiej obrządku grekokatolickiego i Administracji 

Apostolskiej Łemkowszczyzny w okresie międzywojennym, „Studia Catholica Podoliae”, 5, 2006, nr 5, 

s. 557 –574. Wyniki swoich badań przedstawił ponadto na międzynarodowej konferencji „Biblia w kulturze 

świata”, która miała miejsce w Gródku Podolskim i Kijowie w 2005 roku.

16 Wykaz parafii diecezji łuckiej znajduje się na stronach http://wolyn.ovh.org/. Do parafii zaliczono tamże 

niektóre kościoły rektoralne. Autor niniejszej publikacji oparł się na wykazie Elenchus ecclesiarum et cleri 

saecularis et regularis dioecesis Luceoriensis pro Anno Domini 1938, Luceoriae 1938.
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i procesu przemian wezwań na przestrzeni funkcjonowania diecezji. Temat ten 
wymaga oddzielnego opracowania.

Autor prezentowanej publikacji przyjął podział zbliżony do podziału za-
prezentowanego przez ks. Tadeusza Śliwę. Podział ten wydaje się być wzorcowy. 
Do grupy pierwszej zaliczono świątynie z wezwaniami trynitarnymi, do drugiej 
chrystologiczne, do trzeciej angelistyczne, do czwartej mariologiczne, a do piątej 
hagiograficzne. Opuszczono jedynie grupę świątyń z wezwaniami dedykowany-
mi Duchowi Świętemu17 – takie nie występowały na terenie diecezji łuckiej oraz 
wyodrębniono z grupy świątyń parafialnych te świątynie, którym nie udało się 
ustalić patrociniów. Proporcje wydzielonych pięciu grup jak i świątyń, których 
wezwań nie udało się ustalić obrazuje wykres i.

Tabela i
Wezwania świątyń parafialnych diecezji łuckiej (stan 1938)

Tytuł Miejscowość Data 
budowy 
świątyni 
parafialnej18

Data 
erekcji 
parafii

Uwagi

Grupa I – trynitarne

Trójcy Świętej

Beresteczko XVI 1698 dawny kościół Trynitarzy

Boremel 1792 1920

Derażne [Dereźne] XVII 1754
niekiedy Trójcy Świętej 
i św. Marii Magdaleny

Luboml 1412 b.d.

Niewirków 1698 1797
dawny kościół 
Dominikanów

Ołyka 1588 b.d. kolegiata

Ptycza 1642* b.d. *niekiedy: 1632

Sielec 1668 b.d.

Torczyn ok. 1540
niekiedy p.w. Trójcy 
Świętej i św. Jana 
Chrzciciela

Tuczyn [Tyczyn] 1590 b.d.
niekiedy p.w. Trójcy 
Świętej i św. Michała 
Arcjanioła

Zabłotce 
[Zabłoćcie]

1773 po 1920

Trójcy Świętej 
i św. Michała Archanioła

Poryck XVIII b.d.

17 Prawdopodobnie Duchowi Świętemu był poświęcony kościół w Wyszogródku, gdzie erygowano parafię 

w 1928 roku.

18 Daty budowy pierwotnej świątyni parafialnej podano za: Elenchus ecclesiarum […] pro Anno Domini 1938. 

Niektóre ze świątyń przebudowano lub w miejsce poprzednich wzniesiono nowe.

Trójcy Świętej,  
ŚŚ. Piotra i Pawła

Łuck 1427
katedra;  
dawny kościół Jezuitów

Trójcy Świętej i św. Marii 
Magdaleny

Zaturce 1620 1642
dawny kościół 
Augustianów

Grupa II – chrystologiczne

Imienia Jezus
Uściług 
[Rozjampol]

1757 po 1920 dawny kościół Kapucynów

Chrystusa Zbawiciela Janowa Dolina b.d. 1936
wydzielona  
z par. Derażne i Kostopol

Najświętszego Serca 
Jezusowego

Huta Stepańska b.d. 1922

Kiwerce 1929 –1933 1923

Ludwipol 923 –1925 1921
kaplica z 1805 nosiła 
wezwanie św. Stanisława 
bpa

Ożenin 1930 –1931

Sarny b.d. 1921

Szumbar 1724 b.d.
dawny kościół Trynitarzy; 
w 1926 p.w. Trójcy Świętej

Najświętszego 
Serca Jezusa 
Eucharystycznego

Kostopol b.d. 1933

Przemienienia Pańskiego

Łysin 1724 1777 [?]
wcześniej filia 
par. Beresteczko

Maniewicze 1915 1923

Rożyszcze 1924 1921
wydzielona z par. Wiszenki;  
w 1926 p.w. Serca Jezusa

Słoboda Czernicka

Podwyższenia Krzyża

Dederkały 1736 1796

dawny kościół 
Reformatów; w 1926 
p.w. Św. Franciszka 
Serafickiego, er. par. 1920

Nowogród 
Wołyński

dawniej: Zwiahel

Ratno XVI

Wyrka b.d.

Wniebowstąpienia 
Pańskiego

Horochów 1619

Grupa III – angelistyczne

św. Rafała Archanioła Bereżnica 1614

św. Michała Archanioła

Hołoby 1700 1718

Kamień Koszyrski 1637 b.d.
dawny kościół 
Dominikanów

Litowiż 1614

Oleksiniec XVIII 1928

Stepań 1614 b.d.

Szelwów 1765 1925* * niekiedy data 1924

Tuczyn
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Grupa IV – mariologiczne

Ofiarowania Najświętszej 
Marii Panny

Buceń 1726 b.d.

Jałowicze 1669 1796
dawny kościół 
Dominikanów

Imienia Najświętszej 
Marii Panny

Poczajów b.d. 1928

Klewań 1590 1598

Kołki 1674 b.d.

Koniuchy 1667

Korzec XVII 1706

Łanowce XVIII

Młynów 1785 b.d.

Ostróg 1440 –1442

Przewały 1464 b.d.

Skurcze 1609 b.d.

pierwotny kościół 
p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny 
i św. Jana Chrzciciela

Wiszenki 1639 b.d.

Wojtkiewicze 
[Wojtkowicze]

1926 –1930 1927

Złoczówka 1609 b.d.

MNP Wspomożenia 
Wiernych

Sokól [Sokul] 1616* 1623 *niekiedy: przed 1685

Siedmiu Boleści 
Najświętszej Marii Panny

Radziwiłłów 1760 brak w 1925

Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny

Barasze

Kisielin 1691 1726 dawny kościół Karmelitów

Krupiec 1724 1927
wydzielona 
z par. Radziwiłłów

Szumsk b.d.* 1772
*pierwotny kościół drew-
niany, murowany z 1852

Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny

Nowy Zachorów 1576 1921 dawny kościół Bazylianów

Swojczów 1607

Matki Boskiej 
Częstochowskiej

Kalinówka 1929 –1930

Matki Boskiej Królowej 
Polski

Pełcza 1932 wydzielona z par. Ptycza

Stara Huta ok. 1935 1935
wydzielona 
z par. Ludwipol

Hłuboczek 1927 1928

Lewacze 1927 1928

Łuck par. wojskowa

Żytyń 1934

Matki Boskiej z Góry 
Karmel

Myszakówka 1925 1924 wydzielona z par. Korzec

Matki Boskiej 
Jazłowieckiej

Horyńgród [Krupa] XVII 1922 wydzielona z par. Tuczyn

Matki Boskiej 
Różańcowej

Jezioro 1925 1937

Targowica 1675 1923
dawny kościół 
Dominikanów

Matki Boskiej z Lourdes Tesłuchów 1928 b.d.

Najświętszej Marii Panny 
Nieustającej Pomocy

Emilczyn 

Nawiedzenia Najświętszej 
Marii Panny

Drużkopol 
[Druszkopol]

1692 1923
dawny kościół 
Franciszkanów

Zaślubin Najświętszej 
Marii Panny

Aleksandria XVII b.d.

Zwiastowania 
Najświętszej Marii Pannie

Klewań 1590 1598

Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny i św. 
Antoniego z Padwy

Równe 1548 b.d.

Matki Boskiej 
Szkaplerznej 
i św. Andrzeja Boboli

Zasmyki b.d. 1927 wydzielona z par. Kowel

Grupa V – hagiograficzne

św. Macieja ap. Nieświcz 1612 –1618 b.d.

św. Andrzeja ap. Ostrówki 1726 1765

śś. Piotra i Pawła

Nabrzuska

Powórsk 
[Powursk]

1924 1927 [?]

Rafałówka 1926 1925

Równe 1930 –1931 par. wojskowa

Szpanów XVIII

Zdołbunów 1908 1920 wydzielona z par. Tajkury

Rozesłania Apostołów
Włodzimierz (II)

1755 1925 dawny kościół Jezuitów

św. Anny Kowel ok. 1551 1591

św. Antoniego z Padwy

Antonówka 1934  

Korytnica 1605

Łokacze 1726 XVIII

Międzyrzecz 
Korecki

1692 1726 dawny kościół Pijarów

Małe Hołoby XVII [?]

Miropol

Opalin 1926 1920
wcześniej p.w. św. 
Katarzyny m. z XVII w.

Sarny

św. Barbary m. Klesów 1935 ok. 1935
wydzielona 
z par. Tomaszgród

bł. Czesława Annowola 1926 1924

św. Franciszka Salezego Turzysk 1700 b.d.
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św. Franciszka 
Serafickiego

Uściług

Warkowicze 1729 ok. 1924

dawny kościół 
Bernardynów;  
niekiedy: p.w. Stygmatów 
św. Franciszka z Asyżu

św. Ignacego Loyoli Radów 1926 1925

św. Izydora Oracza

Dermanka 1932 b.d.

Kuty 1927 1927 wydzielona z par. Szumsk

Rymacze
1931 –1933

[1927]
1925 wydzielona z par. Luboml

św. Jana Chrzciciela Dąbrowica 1648 b.d. dawny kościół Pijarów

św. Jana Kantego Dubno par. wojskowa

św. Jana Kantego Dubno par. wojskowa

św. Jana Nepomucena
Dubno XVII 1612

Mizocz 1759 1920 wydzielona z par. Ostróg

św. Jozafata m. Włodzimierz par. wojskowa

św. Józefa Oblubieńca 
Najświętszej Marii Panny

Katerburg 1794 1920  

Mielnica 1704 1927

Noworodczyce b.d. 1924

Potasznia 1925 1924

Włodzimierzec 1703 ok. 1706

św. Kajetana Berezne przed 1618 1765

św. Katarzyny dz. m. Opalin

św. Kazimierza Kazimirka 1629 b.d.

św. Marcina Kołodno XVIII ok. 1917

św. Mikołaja bpa Binduga 1774 1921 wydzielona z par. Luboml

św. Rocha Białozórka 1768 1921

pierwotnie 
p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii 
Panny; wydzielona 
z par. Łanowce

św. Stanisława Kostki Krzemieniec 1854 –1857 b.d. par. wojskowa

św. Stanisława bpa m.

Baranówka

Boremel 1670 1920
wcześniej filia 
par. Złoczówka

Krzemieniec 1854 –1857 b.d.

Tomaszgród 1919
1927 

[1931]
dawniej filia par. Olewsk

Wiśniowiec Stary 1756 b.d.
okresowo istniała także 
parafia przy kościele 
Karmelitów eryg. 1925

św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus

Rokitno 1926 1927

św. Wacława

Hruszwica 1809 1927 wydzielona z par. Klewań 

Kupiczów 
[Kupieczów]

1907 –1911 1928 wydzielona z par. Kisielin

św. Wawrzyńca m. Tajkury 1710

św. Wojciecha bpa m. Kowel 1936 par. wojskowa

św. Zofii
Zofiówka 
[Zofjówka]

1914 1921
niekiedy p.w. św. Zofii 
i Matki Boskiej Dobrej 
Rady

śś. Joachima i Anny
Włodzimierz (I: 
fara)

1554

śś. Stanisława bpa m. 
i Anny

Maciejów XVI
niekiedy podawano tylko 
pierwsze wezwanie

Świątynie parafialne bez ustalonych wezwań

Chinocze 1937

Chołoniewicza XVIII 1925

Chrynów 1935 –1936 1937

Czartorysk 1639 1920
dawny kościół 
Dominikanów

Czersk 1875 1937

Długoszyje b.d. 1930
adm. terenu wydzielonego 
z par. Ołyka

Drańcza Polska 1925 b.d.
adm. terenu wydzielonego 
z par. Radziwiłłów

Ławrów 1816 1928
adm. terenu wydzielonego 
z par. Nieświcz

Łobaczówka b.d. 1935
adm. terenu wydzielonego 
z par. Berest

Maniewicze 1922

Nowe Gniezno b.d. 1936
adm. terenu wydzielonego 
z par. Horochów

Poddębce 1937 1937

Pulemiec 1937 b.d.

Sienkiewiczówka 1934 b.d.

Stawki 1927
adm. terenu wydzielonego 
z par. Przewały

Stepangród b.d. 1925
adm. terenu wydzielonego 
z par. Włodzimierzec;  
adm. do 1937

Stęzarzyce 1931 b.d.

Wacławówka 1922

Wielka Głusza 1927
wydzielona z par. Kamień 
Koszyrski

Woronczyn b.d. 1935 [?]
adm. terenu wydzielonego 
z par. Kisielin

Wyszogródek XVIII 1928
prawd. p.w. Świętego 
Ducha
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W omawianym okresie (1938 rok) na terenie diecezji łuckiej było 155 świątyń 
parafialnych i administracji parafialnych19. Spośród nich 14 (9,03% ze wszystkich 
155 świątyń) miało wezwanie trynitarne (Grupa ii) – w tym 3 (1,96%) z wezwa-
niami „podwójnymi” i „potrójnymi”. Świątyń z wezwaniami chrystologicznymi 
(Grupa ii) było 18 (11,61%). Wśród wezwań największą popularnością cieszyły się 
świątynie, których patrocinia odnosiły się do Najświętszego Serca Jezusowego. 
Należy zaznaczyć, że w okresie międzywojennym wzniesiono w diecezji co naj-
mniej 3 świątynie pod tym wezwaniem i erygowano 5 parafii. Świątyń dedyko-
wanych Archaniołom (Grupa iii) – św. Rafałowi i św. Michałowi było 8 (5,16%). 
Niemal wszystkie świątynie wzniesiono w xvii i xviii stuleciu. Do Grupy iv zali-
czono świątynie dedykowane Matce Boskiej. W diecezji łuckiej w przededniu woj-
ny było ich 40 (25,81%). Najwięcej, bo 12, było dedykowanych Wniebowzięciu 
Najświętszej Maryi Panny. Świątyń z wezwaniami hagiograficznymi (Grupa v) 
było 52 (33,55%). Do najpopularniejszych w tej grupie należały świątynie dedy-
kowane św. Antoniemu z Padwy (8 – co stanowiło 5,16% ze wszystkich świątyń 
i 15,38% ze świątyń zaliczonych do Grupy v) oraz św. Józefowi Oblubieńcowi 
Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisławowi biskupowi i męczennikowi (po 5 – 
co stanowiło po 3,22% ze wszystkich świątyń i po 9,62% z kościołów z wezwa-
niami hagiograficznymi). Część świątyń parafialnych nie posiadała wezwań, 
bądź też autorowi nie udało się ich ustalić. W większości były to świątynie, przy 
których tworzono administracje parafialne (zob. Tabela i).

Na omawianym terenie funkcjonowało ponadto kilkadziesiąt kościołów fi-
lialnych i kaplic publicznych oraz kilka ośrodków życia zakonnego. Należy wy-
mienić karmelitów bosych (Wiśniowiec Nowy)20, kongregację Świętego Krzyża 
(Czartorysk)21, kapucynów (Ostróg)22, jezuitów wschodniego obrządku prowadzą-
cych Papieskie Seminarium Wschodnie (Dubno)23, redemptorystów wschodniego 
obrządku (Kowel)24. Szczególną rolę w życiu religijnym diecezji łuckiej odgrywały 
maryjne sanktuaria, wśród nich najsłynniejsze w Kazimirce25.

Z wielkim zaangażowaniem na terenie diecezji łuckiej pracowały siostry 
zakonne. Do najliczniejszych należała wspólnota sióstr Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny w Maciejowie (34 zakonnice), misjonarki benedyk-

19 W latach 1926 –1938 na terenie diec. łuckiej liczba świątyń parafialnych (nie administracji) wzrosła z 95 do 

138. W przededniu ii wojny światowej było ponad 195 erygowanych parafii. Por. H. Wyczawski, Organizacja 

kościelna, [w:] Historia Kościoła w Polsce, t. 2, cz. 2, Poznań-Warszawa 1979, s. 37.

20 W okresie międzywojennym w klasztorze najczęściej przebywało 2 kapłanów i 2 braci zakonnych.

21 W 1938 roku klasztor liczył 2 kapłanów, których wspomagał brat zakonny.

22 Kapucyni powrócili do Ostroga w sierpniu 1939 roku. Obsada klasztorna liczyła 4 zakonników (w tym 

3 kapłanów), zob. J. L. Gadacz, Słownik polskich kapucynów, t. 1, Wrocław 1985, s. 205 –207; J. Marecki, 

Dzieje Zakonu Kapucynów w okresie ii Rzeczypospolitej, Kraków 2000, s. 91.

23 W klasztorze przebywało 6 kapłanów i 4 koadiutorów. Więcej na temat działalności jezuitów w Dubnie 

w omawianym okresie zob. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy. 1564 –1995, oprac. 

L. Grzebień, Kraków 1996, s. 134 –135.

24 Klasztor liczył 3 kapłanów i 3 braci zakonnych.

25 Zob. T. Kukiz, Wołyńskie Madonny i inne obrazy sakralne z diecezji łuckiej, Biały Dunajec 1998.

tynki w Łucku (24 + 9 nowicjuszek), Kowlu (12) i Bereznym (5), franciszkanki 
Rodziny Maryi w Beresteczku (12), Dermaniu (6), Dubnie (3) i Ołyce (3), siostry 
Bożej Opatrzności w Dubnie (9), józefitki w Krzemieńcu (4) oraz dominikanki iii 
Zakonu w Annowoli (3)26. W 1936 roku, z inicjatywy ordynariusza łuckiego bpa 
Adolfa Szelążka powstało Zgromadzenie Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus27. 

Wykres i
Graficzne zestawienie ilości kościołów diecezji łuckiej z uwzględnieniem zasad-
niczych wezwań trynitarnych, chrystologicznych, angelistycznych, mariologicz-
nych i hagiograficznych oraz świątyń bez ustalonych patrociniów

grupa IV

grupa V

bez wezwań

grupa I

grupa III grupa II

 Jak wynika z powyższego zestawienia największą grupę – liczącą niemal 
jedną trzecią wszystkich świątyń – stanowiły kościoły parafialne dedykowane 
świętym. Na drugim miejscu uplasowały się świątynie z wezwaniami poświęco-
nymi Matce Boskiej. W dalszej kolejności były świątynie z wezwaniami chrysto-
logicznymi, trynitarnymi i angelistycznymi. Pokaźną grupę stanowiły świątynie 
bez ustalonych nazw. Jak wspomniano wcześniej były to w ogromnej większości 
kościoły, przy których ustanowiono administracje parafialne.

Tabela ii
Zestawienie liczbowe i procentowe świątyń parafialnych na terenie diecezji łuckiej

świątynie

ilość %

Grupa I: świątynie z wezwaniami trynitarnymi 14 9,03 

Grupa II: świątynie z wezwaniami chrystologicznymi 18 11,61 

Grupa III: świątynie z wezwaniami angelistycznymi 8 5,16

26 Elenchus ecclesiarum … pro Anno Domini 1938, s. 99 –103. 

27 Zob. J. Marecki, Zakony w Polsce, Kraków 2000, s. 207. 
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Grupa IV: świątynie z wezwaniami mariologicznymi 40 25,81

Grupa V: świątynie dedykowane świętym 52 33,55

świątynie bez ustalonych wezwań 23 14,84

RAZEM 155 100,00

Na terenie diecezji łuckiej znajdowało się 6 parafii wojskowych (zwanych 
popularnie garnizonowymi), w których funkcje proboszczów pełnili kapelani 
wojskowi. Warto zwrócić uwagę na wezwania tychże świątyń. W Łucku parafia 
wojskowa prowadzona była przy kościele dedykowanym Matce Boskiej Królowej 
Polski. W Równem wojsko korzystało ze świątyni wzniesionej w latach 1930 –1931 
i poświęconej śś. Piotrowi i Pawłowi. Także pozostałe świątynie wojskowe na 
terenie diecezji łuckiej były poświęcone świętym. Kościół w Dubnie nosił we-
zwanie św. Jana Kantego, we Włodzimierzu – św. Jozafata biskupa i męczennika, 
w Krzemieńcu – św. Stanisława Kostki a w Kowlu – św. Wojciecha biskupa i mę-
czennika. Były to wezwania oryginalne i, poza Równem, związane z tradycją 
polskiego Kościoła katolickiego.

Tabela iii
Zestawienie nazw świątyń parafialnych według największej liczby wezwań

Wezwanie 
świątyni 
parafialnej

Ilość % ze świątyń 
parafialnych

Uwagi

Trójcy Świętej 14 9,03
w tym 2 z wezwaniami podwójny-
mi i 1 z potrójnym

Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny

12 7,74

św. Antoniego z Padwy 8 5,16

św. Michała Archanioła 7 4,52

Najświętszego Serca Jezusowego 7 4,52
w tym 1 z wezwaniem 
Najświętszego Serca Jezusa 
Eucharystycznego

św. Stanisława bpa m. 6 3,87
w tym 1 p.w. śś. Stanisława bpa, 
m. i Anny

śś. Piotra i Pawła 5 3,23
ponadto par. wojskowa 
w Równem

św. Józefa Oblubieńca Najświętszej 
Marii Panny

5 3,23

Przemienienia Pańskiego 4 2,58

Podwyższenia Krzyża 4 2,58

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Marii Panny

4 2,58

pozostałe 79 50,97

Z tabeli iv wynika, że w okresie międzywojennym (1920 –1938) na terenie 
diecezji łuckiej erygowano co najmniej 79 parafie – w większości przy świąty-
niach wzniesionych w tym samym okresie. Znane są wezwania 57 z nich.

Warto zwrócić uwagę na wezwania świątyń, przy których erygowano para-
fie w xx wieku. Najświętszemu Sercu Jezusowemu było poświęconych 6 kościo-
łów – przynajmniej 3 z nich wzniesiono w latach 1923 –1931; co do 2 brak jest 
danych. Św. Józefowi Oblubieńcowi Najświętszej Marii Panny były dedykowa-
ne 4 świątynie. Po 3 świątynie były dedykowane Matce Boskiej Częstochowskiej 
i Matce Boskiej Królowej Polski28 oraz św. Izydorowi Oraczowi. Tutaj należy do-
dać, że patronami diecezji łuckiej byli św. Stanisław biskup i męczennik, św. Jacek 
i św. Teresa od Dzieciątka Jezus29; nie znalazło to większego odbicia w wezwa-
niach świątyń wznoszonych w okresie międzywojennym.

Tabela iv
Zestawienie wezwań świątyń parafii diecezji łuckiej erygowanych po 1920 roku

Wezwanie 
świątyni parafialnej

Ilość % ze świątyń 
parafialnych

% ze świątyń para-
fialnych pod tym 
samym wezwaniem

Najświętszego Serca Jezusowego 6 3,87 85,71

św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny 4 2,58 80,00

Matki Boskiej Częstochowskiej 3 1,94 100,00

Matki Boskiej Królowej Polski 3 1,94 100,00

św. Izydora Oracza 3 1,94 100,00

śś. Piotra i Pawła 3 1,94 60,0

Przemienienia Pańskiego 2 1,29 50.00

Matki Boskiej Różańcowej 2 1,29 100,00

św. Wacława 2 1,29 100,0

św. Michała Archanioła 2 1,29 25,00

Trójcy Świętej 2 1,29 14,29

św. Antoniego z Padwy 2 1,30 25,00

św. Stanisława bpa m. 2 1,30 40,00

Imienia Jezus 1 0,65 100,00

Chrystusa Zbawiciela 1 0,65 100,00

Imienia Maryi 1 0,65 100,00

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny 1 0,65 25,00

Narodzenia Najświętszej Marii Panny 1 0,65 50,00

Matki Boskiej z Góry Karmel 1 0,65 100,00

Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Andrzeja Boboli 1 0,65 100,00

Matki Boskiej Jazłowieckiej 1 0,65 100,00

Matki Boskiej z Lourdes 1 0,65 100,00

28  Matki Boskiej Królowej Polski była dedykowana świątynia garnizonowa w Łucku (zob. Tabela I).

29 Zob. W. Schenk, Służba Boża, [w:] Historia Kościoła…, t. 2, cz. 2, s. 110.
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Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny 1 0,65 100,00

Rozesłania Apostołów 1 0,65 100,00

św. Barbary 1 0,65 100,00

bł. Czesława 1 0,65 100,00

św. Franciszka Serafickiego 1 0,65 50,00

św. Ignacego Loyoli 1 0,65 100,00

św. Jana Nepomucena 1 0,65 50,00

św. Mikołaja 1 0,65 100,00

św. Rocha 1 0,65 100,00

św. Teresy od Dzieciątka Jezus 1 0,65 100,00

św. Zofii 1 0,65 100,0

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 1 0,65 8,33

bez ustalonych wezwań 22 14,19 95,65

RAZEM 79 51,30 –

Dla porównania wezwań świątyń diecezji łuckiej z wezwaniami kościo-
łów w innych diecezjach z grupy wezwań świątyń parafialnych oraz świątyń, 
które były w administracjach parafialnych, w diecezji łuckiej wyłoniono gru-
pę kościołów, które miały wezwania biblijne30 celem porównania, jaki wpływ 
miała Biblia na patrocinia świątyń parafialnych we wspomnianej diecezji w sto-
sunku do innych diecezji na terenie południowo-wschodniej ii Rzeczypospolitej. 
Do grupy tej zaliczono kościoły pod wezwaniem Trójcy Świętej (14 świątyń), 
Przemienienia Pańskiego (4), Wniebowstąpienia Pańskiego (1), św. Rafała 
Archanioła (1), św. Michała Archanioła (7), dedykowane Matce Boskiej (Siedmiu 
Boleści Najświętszej Maryi Panny, Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
oraz Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie – 3), pod wezwaniem apostołów 
(św. Macieja, św. Andrzeja, św. Piotra i św. Pawła oraz Rozesłania Apostołów 
– 8) i św. Józefa (5). W sumie były to 43 świątynie, czyli 27,92% spośród wszyst-
kich świątyń parafialnych w diecezji. Spośród tychże świątyń 6 wzniesiono w xx 
wieku. Były to świątynie w Maniewiczach i Rożyszczach (p.w. Przemienienia 
Pańskiego), Powórsku, Rafałówce i Zdołbunowie (p.w. ŚŚ. Piotra i Pawła) oraz 
w Potaszni (p.w. Św. Józefa)31.

W diecezji przemyskiej obrządku grekokatolickiego w analogicznym okresie 
było 194 (13,2%) świątyń parafialnych i 254 (17,3%) filialnych32, natomiast w ar-
chidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego w początkach xx wieku było 101 świą-
tyń z patrociniami biblijnymi – co stanowiło 26% z ogółu świątyń parafialnych33. 

30 Zob. Marecki, Wezwania świątyń…, s. 560.

31 Nie ustalono dat budowy kościołów w Słobodzie, Tuczynie i w Nabrusce.

32 Por. Marecki, Wezwania świątyń…, s. 560.

33 Por. L. Rotter, Biblijne wezwania świątyń rzymskokatolickich archidiecezji lwowskiej na przełomie xix i xx 

wieku, „Studia Catholica Podoliae”, 5, 2006, nr 5, s. 578.

Z powyższego zestawienia wynika, że diecezja łucka wśród wymienionych „upla-
sowała się” na pierwszym miejscu.

Wykres ii
Graficzne zestawienie ilości świątyń diecezji łuckiej z uwzględnieniem dat 
budowy

wiek XVIII

wiek XIX

wiek XX

wiek XVwiek XVII

wiek XVI

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem, mianowicie, jakie wezwania 
noszą świątynie budowane w kolejnych stuleciach. Oczywiście, obraz ten nie jest 
pełny, gdyż wiele świątyń uległo zniszczeniu bądź w okresie niewoli narodowej 
zostało przez władze carskie przekazane prawosławnym. Wiele kościołów, które 
w omawianym okresie zaliczono do parafialnych powstawało jako filialne bądź 
rektoralne – tak było ze świątyniami zakonnymi. Ponadto nie udało się ustalić 
wezwań znacznej grupy świątyń (zob. tabela i). Liczbowe zestawienie świątyń 
wznoszonych w poszczególnych wiekach prezentuje wykres ii oraz tabela v.

Tabela V
Zestawienie świątyń wznoszonych w poszczególnych wiekach

Wiek Ilość 
świątyń 
parafialnych

% ze 
wszystkich 
świątyń 
parafialnych

W tym 
świątyń, 
przy których 
erygowano 
parafie 
w XX wieku

% ze 
wszystkich 
świątyń 
parafialnych

W tym 
świątyń 
przy ska-
sowanych 
klasztorach

% ze 
wszystkich 
świątyń 
parafialnych

XV 4 2,58 – – 1 0,65

XVI 12 7,74 1 0,65 1 0,65

XVII 34 21,94 5 3,23 10 6,45

XVIII 32 20,65 15 9,68 5 3,23

XIX 4 2,58 3 1,94

XX 36 23,23 36 23,23

brak danych 33 21,29 19 12,26

RAZEM 155 100,00 79 50,97 17 10,97



Ks. Józef Marecki104

Z powyższego zestawienia (tabela v) wynika, że najwięcej świątyń pa-
rafialnych i świątyń w administracjach parafialnych diecezji łuckiej w okresie 
ii Rzeczypospolitej zostało wzniesionych w xvii i xviii oraz xx wieku. Tabela 
ukazuje ponadto jak znaczną liczbę świątyń erygowano w xx wieku. 80 parafii 
i administracji parafialnych powołano do życia, za rządów bpa Karola Antoniego 
Niedziałkowskiego34 oraz jego następcy bpa Ignacego Dubowskiego35 i bpa Adolfa 
Szelążka. Dodać należy, że powoływane administracje planowano w przyszłości 
podnieść do rangi parafii. Analizując powyższą tabelę należy jednak uwzględnić 
znaczne braki w danych dotyczących czasu powstania świątyń (20%) oraz błędy 
znajdujące się w diecezjalnych elenchusach, z których zaczerpnięto dane.

***
Powyższy artykuł jest tylko próbą zwrócenia uwagi na tematy, które należy 
podjąć w przyszłości, celem ustalenia wpływów biblijnych na życie codzienne, 
rozwój religijności i kształtowania się pobożności na określonym terenie. Wszak 
wezwanie świątyni pociągało za sobą kult danego świętego w środowisku pa-
rafialnym, cześć oddawaną relikwiom, częstsze przyjmowanie podczas chrztu 
imion związanych z tytulaturą świątyni oraz wymuszało tematykę kazań, rozwój 
modlitw ku czci danego świętego, tworzenie obrazów, rzeźb lub innych przed-
miotów kultu, wznoszenie kaplic lub ołtarzy.

W dalszych badaniach należy zwrócić uwagę na środowisko geograficzne 
występowania wezwań świątyń parafialnych, filialnych, rektoralnych, zakon-
nych oraz publicznych i półpublicznych kaplic z uwzględnieniem przestrzeni 
czasowej ich powstawania. Nie bez znaczenia jest także fakt zmian patrociniów 
świątyń lub też odchodzenia od nich. Należy też zbadać jak rozwijały się i kształ-
towały nie tylko wezwania świątyń parafialnych, ale także kościołów klasztor-
nych i kaplic w niewielkich domach zakonnych.

Przeprowadzenie badań według powyższych wskazań pozwoli ustalić, jaki 
wpływ wezwania świątyń parafialnych, filialnych i innych miała na całokształt 
życia religijnego.

34 Bp Karol Antoni Niedziałkowski (1846 –1911), po święceniach kapłańskich (1896) pracował jako kanclerz 

kurii, profesor i rektor seminrium duchownego w Żytomierzu. Sufragan mohylewski (sakra 1897), 

administrator archidiec. mohylewskiej i diec. mińskiej oraz rektor Akademii Duchownej w Petersburgu. 

Od 1901 r. ordynariusz diec. łuckiej i żytomierskiej oraz administrator diecezji kamienieckiej. Duszpasterz, 

pisarz, działacz społeczny, zob. Nitecki, op. cit., s. 148.

35 Bp Ignacy Dub-Dubowski (1874 –1953), doktor prawa kanonicznego. Po święceniach kapłańskich m. 

in. duszpasterzował na terenie diecezji żytomierskiej i łuckiej. W 1916 roku mianowany (sakrę przyjął 

28 i 1917) ordynariuszem diec. łuckiej i żytomierskiej oraz administratorem apostolskim diec. kamienieckiej. 

Przeprowadził reorganizację administracji kościelnej w podległych sobie diecezjach; reaktywował 

seminarium duchowne w Łucku. W 1925 roku złożył rezygnację z funkcji ordynariusza; osiadł w Rzymie 

skąd m. in. wizytował parafie polonijne w Ameryce Północnej i Włoszech oraz był doradcą papieskim 

w tzw. sprawach wschodnich Kościoła, zob. J. Szelchaus, Dub Dubowski Ignacy, [w:] Encyklopedia katolicka, 

4, Lublin 1989, szp. 268 (tamże bibliografia).
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Obrządek bizantyjsko-słowiański w diecezji siedleckiej (1939 –1946) 
w świetle zapisków ks. Jana Czornaka SJ

I. Wprowadzenie

Pod koniec lat siedemdziesiątych xx wieku rozpocząłem zbieranie materiałów do 
historii obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce. Między innymi starałem 
się pozyskać relacje od żyjących wówczas księży, związanych uprzednio z akcją 
neounijną,. Jednym z pierwszych, który zdecydował się przesłać mi swoje wspo-
mnienia, był jezuita ks. Jan Czornak. 

Otrzymałem od niego, uzupełniony i poprawiony ręcznie, maszynopis za-
pisków pochodzących z lat 1939 –1946. Początkowo trudno było się zorientować 
w porządku nadesłanego tekstu, bowiem autor przesłał mi wiele niekompletnych 
wersji tego samego materiału. Jedne fragmenty notatek miały pięć redakcji, inne 
zaledwie jedną.

Porządkując pozyskane pamiętniki zauważyłem, że nie obejmują one całego 
okresu okupacji. Brakowało zapisków od maja do października 1940 roku, od 
listopada 1940 roku do lutego 1942 roku oraz od maja 1942 roku do stycznia 
1943 roku. Wskazywało to, że w moich rękach znalazły się wyłącznie fragmenty 
zapisków, a nie ich całość. Informacje w nich zawarte nie pozwalały odtworzyć 
przebiegu okupacyjnej pracy duszpasterskiej ks. Czornaka. Nieco więcej światła 
na posiadany przeze mnie tekst rzuciło opublikowanie przez autora fragmentów 
pamiętników1. Z jednej strony pokazały one, że braki w posiadanych przeze mnie 
materiałach nie są zasadnicze, z drugiej wykazały, że w moich rękach znajduje się 
tekst nieskażony przez ingerencję redakcji i być może cenzury. Poprawki wprowa-
dzone do wspomnianego kalendarza zmieniły w istotnych sprawach wspomnie-
nia ks. Jana Czornaka. Wszystko to sugerowało, że w odpowiednim czasie trzeba 
będzie jeszcze raz wydać zapiski jednego z ostatnich misjonarzy neounickich na 
Podlasiu.

Ze względu na stan zachowania pamiętników zdecydowałem się na potrak-
towanie każdego zapisu dziennego oddzielnie. Uznałem, że należy wybrać do 
publikacji najobszerniejszą, poprawioną przez autora, wersję tekstu. Starałem się 
przy tym zachować styl przekazu, nawet jeśli był on miejscami niepoprawny gra-
matycznie i językowo. 

Autor pamiętników, ks. Jan Czornak, urodził się 5 v 1904 w Kolanie 
k. Parczewa. Był synem Leona i Marianny z d. Szynkarek. W wieku szesnastu lat 

1 J. Czornak, Diecezja podlaska w latach 1939 –1945, [w:] Kalendarz „Caritas”, 18, 1980, s. 171 –178.
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wstąpił do nowicjatu jezuitów w Kaliszu (4 ix 1921). Pod koniec lat dwudziestych 
w. xx przeszedł do wschodniej gałęzi jezuitów. Święcenia kapłańskie otrzymał 
w obrządku bizantyjsko-słowiańskim 17 vi 1934 w Albertynie. Po studiach został 
wychowawcą w Małym Seminarium Misji Wschodniej w Wilnie, a następnie wika-
riuszem parafii słowiańskiej w Albertynie. W latach 1937 –1938 odbył trzecią pro-
bację we Lwowie. Wybuch ii wojny światowej zastał go w Papieskim Seminarium 
Wschodnim Duchownym w Dubnie. W latach 1939 –1946 pracował duszpastersko 
wśród unitów i łacinników na Podlasiu. Od ix 1946 roku pracował w duszpa-
sterstwie rzymskokatolickim w Świętej Lipce na Warmii i w Gdańsku. W latach 
1952 –1956 był kapelanem szpitala w Łodzi, a następnie do 1957 roku kapelanem 
służebniczek starowiejskich w Tuligłowach k. Krasnegostawu. Od 1957 do 1965 
roku pełnił obowiązki wikariusza w Leginach k. Reszla. W 1957 roku został ad-
ministratorem neounickiej parafii w Asunach k. Kętrzyna. W latach 1962 –1972 
pracował w Bydgoszczy, a następnie w Świętej Lipce2.

Bp podlaski Henryk Przeździecki zwrócił się do Stolicy Apostolskiej z prośbą 
o przyznanie mu władzy przyjmowania prawosławnych do jedności z Kościołem 
katolickim, z zachowaniem dotychczasowego obrządku. W grudniu 1923 roku 
otrzymał od Kongregacji do Spraw Kościoła Wschodniego upoważnienie do ery-
gowania parafii obrządku wschodniosłowiańskiego3. Działania podjęte przez 
ordynariusza podlaskiego były ściśle związane z działaniami podejmowanymi 
przez biskupów łacińskich i greckokatolickich w Polsce na rzecz pozyskania dla 
katolicyzmu potomków unitów siłą odłączonych od Kościoła katolickiego w 1839 
i 1875 roku4

W okresie międzywojennym ordynariusz siedlecki erygował 11 parafii obrząd-
ku bizantyjsko-słowiańskiego, w dwu miejscowościach nie doszło do formalnego 
powstania parafii, mimo podejmowanych starań. Pierwszą parafię bp Przeździecki 
erygował 12 iv 1925 w Holi, przy kościele św. Praksedy, na wyraźną prośbę miesz-
kańców5. Dwa miesiące później powstała parafia w Bublu Starym (28 vi 1925), na 
wniosek dziekana janowskiego ks. Ludwika Kalickiego. Bezpośrednim powodem 
powołania do istnienia parafii była próba przejęcia pounickiego kościoła św. Jana 
Ewangelisty, użytkowanego przez prawosławnych od 1875 roku do zakończenia 
i wojny światowej6. Ponieważ ostatecznie kościół nie został oddany katolikom, 

2 J. Urban, Jezuici, [w:] Zakony męskie w Polsce, red. M. Pirożyński, Lublin 1937, s. 301 –307; J. Czornak, [w:] 

Encyklopedia wiedzy i jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, oprac. L. Grzebień, Kraków 2004 s. 114.

3 S. Wilk, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918 –1939, Warszawa 1992, s. 169 –170; 

K. Wedelstaedt, Misje wśród prawosławnych czy akcja unijna na kresach Polski w dobie obecnej, „Miesięcznik 

Diecezji Chełmińskiej”, 78, 1935, nr 8 –9, s. 697; H. Folwarski, Szkic historyczny akcji unijnej, „Wiadomości 

Diecezjalne Łódzkie”, 12, 1932, nr 6, s. 236.

4 J. Szczepaniak, Polskie władze państwowe wobec akcji neounijnej w latach 1918 –1939, [w:] Studia i rozprawy 

ofiarowane profesorowi Tytusowi Górskiemu. Charisteria Tito Górski oblata, red. S. Stabryła, R. Zawadzki, 

Kraków 2003, s. 241.

5 F. Rzemieniuk, Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (neounia), Lublin 1999, s. 246 –247.

6 Ibidem, s. 220.

siedzibą parafii stała się nowowybudowana kaplica św. Mikołaja w Pawłowie 
Starym, początkowo traktowana jako kościół filialny7. Dopiero 8 iv 1941 admini-
strator apostolski diecezji siedleckiej bp Czesław Sokołowski uznał Pawłów Stary 
za właściwą siedzibę parafii8. Trzecią parafię obrządku bizantyjsko-słowiańskie-
go erygowano, zgodnie z sugestią dziekana bialskiego, 28 vii 1925, przy kościele 
p.w. Św. Dymitriusza w Kijowcu9. Formalnie istniała ona do października 1938 
roku10. Następną parafię otwarto 1 viii 1925 w Połoskach, przy kościele p.w. Trójcy 
Świętej, na wniosek tamtejszych mieszkańców11. W następnym roku erygowano 
parafię w Terespolu (8 ix 1926), przy kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej, 
odpowiadając na prośbę 110 mieszkańców 7 wsi leżących w okręgu terespolskim, 
wyrażających chęć powrotu do Kościoła katolickiego12. Parafię w Zabłociu powoła-
no do istnienia 15 xii 1926 przy kościele p.w. Św. Mikołaja13. Z powodu konfliktów 
z prawosławnymi ilość wiernych nigdy nie była w niej imponująca. Sprawozdania 
podają, że w 1929 roku do parafii należało 21 osób14, a w 1939 roku tylko 315. 
Parafia formalnie istniała do wybuchu ii wojny światowej. Dwie następne parafie, 
w Kostomłotach, przy kościele św. Nicefora (od 31 i 1927)16 i Dobudowie, przy 
kościele filialnym św. Praksedy (od 1 iii 1928)17, erygowano również na życzenie 
potomków byłych unitów. W latach trzydziestych powstały ostatnie trzy parafie, 
w Szóstce (28 i 1931), przy kościele św. Jerzego18, Kodniu (1 xi 1933), przy kościele 
pw. św. Michała19 i Białej Podlaskiej (1 iii 1939), przy mającym powstać kościele 
św. Jozafata Kuncewicza20. Nie udało się natomiast formalnie zorganizować para-
fii w Hołownie i Janowie Podlaskim. W obu przypadkach prace misyjne i organi-
zacyjne rozpoczęto w 1930 r., a zrezygnowano z nich w 1936 roku 21.

7 Archiwum Diecezjalne w Siedlcach (cyt. dalej: ads), b. sygn., Akta parafii obrządku słowiańskiego w Bublu 

Starym, list dziekana janowskiego do bpa H. Przeździeckiego, 30 iv 1930.

8 Rzemieniuk, op. cit., s. 232.

9 ads, b. sygn., Akta parafii obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Zabłoci, list dziekana bialskiego do bpa 

H. Przeździeckiego, 25 v 1925.

10 ads, b. sygn., Akta parafii obrządku słowiańskiego w Kijowcu, list ks. M. Sułkowskiego do Kurii Biskupiej 

w Siedlcach, 17 x 1938.

11 Rzemieniuk, op. cit., s. 289.

12 ads, b. sygn., Akta parafii obrządku słowiańskiego w Terespolu, Dekret, 26 viii 1926.

13 ads, b. sygn., Akta parafii obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Zabłociu, Dekret, 15 xii 1926.

14 Protokół konferencji z kapłanami obrządku wschodnio-słowiańskiego diecezji siedleckiej czyli podlaskiej 

w dniu 5 grudnia 1929 r. w Siedlacach, pod przewodnictwem J. E. Biskupa Ordynariusza, „Wiadomości 

Diecezjalne Podlaskie”, 11, 1929, nr 11, s. 367.

15 Protokół viii konferencji z kapłanami obrządku bizantyjsko-słowiańskiego diecezji siedleckiej czyli podlaskiej, 

odbytej w dniu 25 i 1939 r. w Siedlcach, pod przewodnictwem J. E. Biskupa Ordynariusza, „Wiadomości 

Diecezjalne Podlaskie”, 21, 1939, nr 1 –2, s. 15.

16 ads, Akta parafii obrządku słowiańskiego w Kostomłotach, Dekret, 31 i 1927.

17 Dekret, Siedlce, 31 i 1928, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”, 10, 1928, nr 2, s. 42 –43.

18 Dekret., Siedlce, 2 i 1931, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”, 13, 1931, nr 1, s. 9 –10.

19 Rzemieniuk, op. cit., s. 266 –267.

20 Dekret, Siedlce, 28 i 1939, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”, 21, 1939, nr 1 –2, s. 11.

21 Rzemieniuk, op. cit., s. 257 –262.
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Mimo poparcia, a niekiedy nawet wyraźnej inspiracji ze strony ordynariu-
sza22 akcja unijna wśród ludności prawosławnej nie przyniosła większych efek-
tów23. Przyczyny były różnorakie. Już w okresie międzywojennym zwracano 
uwagę, że zasadniczym powodem niepowodzeń były: bieda, brak dostatecznego 
wykształcenia koniecznego do zrozumienia różnic wyznaniowych, niska kultura 
dnia codziennego oraz indyferentyzm religijny mieszkańców. „W każdym razie 
stanie przed nami chłop ponury, niedowierzający, ironiczny, do dyskusji chętny, 
do szanowania osób duchownych wcale nieprzyzwyczajony, wymagający, kapry-
śny”24. Niewielu misjonarzy rozumiało swoich parafian. Pochodzili bowiem z in-
nych rejonów Polski, a nawet z zagranicy25. 

Działania unijne spotykały się z kontrakcją prawosławnych. W walce o za-
chowanie stanu posiadania Cerkwi często posługiwali się trudnymi do akcep-
tacji środkami26. Wiele sporów prawosławno-katolickich o cerkwie, cmentarze, 
plebanie i budynki gospodarcze miało swój finał w sądach27. Prócz tego do nie-
powodzenia działalności misyjnej wśród prawosławnych przyczyniły się liczne 
powroty do prawosławia uprzednio pozyskanych dla katolicyzmu duchownych. 
Za każdym razem wywoływało to dezorientację wśród wiernych i pogłębiało po-
działy religijne wśród ludności kresów28.

Ważną przyczyną utrudniającą rozwój nowego obrządku katolickiego 
w Polsce były oskarżenia o działania depolonizacyjne, kierowane przez wła-

22 Protokół konferencji z kapłanami obrządku wschodnio-słowiańskiego diecezji siedleckiej czyli podlaskiej 

w dniu 5 grudnia 1929 r. w Siedlcach, pod przewodnictwem J. E. Biskupa Ordynariusza, „Wiadomości 

Diecezjalne Podlaskie”, 11, 1929, nr 11, s. 367 –383; Protokół iv konferencji z kapłanami obrządku wschodnio-

słowiańskiego czyli grecko-słowiańskiego diecezji siedleckiej czyli podlaskiej, odbytej w dniu 10 ii 1933 r. 

w Siedlcach pod przewodnictwem J. E. Biskupa Ordynariusza, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”, 15, 1933, 

nr 2 –4. s. 63 –71; Protokół v konferencji z kapłanami obrządku wschodnio-słowiańskiego w diecezji siedleckiej 

czyli podlaskiej, odbytej 9 stycznia 1936 r. w Siedlcach, pod przewodnictwem J.E. Biskupa Ordynariusza, 

„Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”, 18, 1936, nr 1 –2, s. 67 –77; Protokół vi konferencji z kapłanami obrządku 

bizantyjsko-słowiańskiego diecezji siedleckiej czyli podlaskiej, odbytej w dniu 3 xii 1936 r. w Siedlcach, pod 

przewodnictwem J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”, 18, 1936, nr 11 –12, 

s. 330 –241; Protokół vii konferencji z kapłanami obrządku bizantyjsko-słowiańskiego diecezji siedleckiej 

czyli podlaskiej, odbytej w dniu 10 i 1938 r. w Siedlcach, pod przewodnictwem J. E. Ks. biskupa sufragana 

dra Czesława Sokołowskiego, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”, 20, 1938, nr 1 –2, s. 7 –14; Protokół viii 

konferencji z kapłanami obrządku bizantyjsko-słowiańskiego diecezji siedleckiej czyli podlaskiej, odbytej 

w dniu 25 i 1939 r. w Siedlcach, pod przewodnictwem J. E. Biskupa Ordynariusza, „Wiadomości Diecezjalne 

Podlaskie”, 21, 1939, nr 1 –2, s. 13 –24.

23 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ts xiii, 84, Konferencja Episkopatu Polski w sprawie Akcji 

Katolickiej, Warszawa 16 i 17 lutego 1932 r.

24 H. Kazimierowicz, Na froncie pracy unijnej, „Przegląd Katolicki”, 4, 1933, s. 59.

25 K. Wedelstaedt, Misja wśród prawosławnych czyli akcja unijna na kresach wschodnich Polski w dobie obecnej, 

„Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej”, 78, 1935, nr 8 –9, s. 705.

26 Protokół xxvii konferencji z duchowieństwem diecezji podlaskiej, odbytej dnia 27 xi 1929 r. w Siedlcach, pod 

przewodnictwem J. E. Ordynariusza, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”, 11, 1929, nr 12, s. 354 –355; 

Najście na cerkiew unicką, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”, 12, 1930, nr 6 –7, s. 201.

27 M. Papierzyska-Turek, Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia 1918 –1939. Warszawa 

1989, s. 419 –422; Rzemieniuk, op. cit., s. 88 –91.

28 Rzemieniuk, op. cit., s. 279, 284 –285, 288.

dze państwowe i polską ludność kresową pod adresem biskupów i duchownych 
zaangażowanych w pracę misyjną wśród prawosławnych29. Kontrowersje były tak 
silne, że utrudniały działania kościelne zmierzające do rozwoju nowego obrząd-
ku, a nawet wywoływały obojętność duchowieństwa łacińskiego na sprawy unij-
ne30. Niechęć urzędników państwowych do obrządku bizantyjsko-słowiańskiego 
uniemożliwiła powołanie własnej hierarchii oraz utrudniała stabilizację prawną 
duchownych neounickich31.

W i 1939 roku w diecezji siedleckiej formalnie istniało 9 parafii obrządku bi-
zantyjsko-słowiańskiego: Bubel-Pawłów (80 wiernych), Dobudów (329 wiernych), 
Hola (492 wiernych), Kodeń (81 wiernych), Kostomłoty (239 wiernych), Połoski 
(173 wiernych), Szóstka (40 wiernych), Terespol (250 wiernych) i Zabłocie (3 wier-
nych). Łącznie w księgach konwersji zapisanych było 1750 osób32. Pracowali w nich 
księża: Walenty Kibalczyc (Bubel-Pawłów), Eutymiusz Mielniczuk (Dobudów), 
Aleksander Pryłucki (Hola), Władysław Łuczak (Kodeń), Aleksander Nikolski 
(Kostomłoty), Mikołaj Hałas (Połoski), Stanisław Czub (Szóstka) oraz Julian 
Gabrusewicz (Terespol). Mieszkający w Janowie Podlaskim ks. Michał Sułkowski 
pełnił obowiązki referenta do spraw obrządku bizantyjsko-słowiańskiego33.

W diecezji siedleckiej, co było wyjątkiem w Polsce, wszyscy kapłani obrząd-
ku bizantyjsko-słowiańskiego otrzymywali dotacje państwowe (konkordatowe) 
oraz używali ziemi kościelnej (z wyjątkiem parafii Bubel)34.

Wszystkie parafie miały własny kościół. Plebanii i innych budynków ko-
ścielnych nie posiadały parafie w: Bublu-Pawłowie, Dobudowie, Kodniu, Szóstce, 
Terespolu i Zabłociu35.

W liturgii niedzielnej brało udział niewielu wiernych. Wpływało na to dzie-
dzictwo prawosławia, w którym zanikła tradycja niedzielnego obowiązku uczest-
nictwa w liturgii oraz znaczne oddalenie wsi unickich od kościołów parafial-
nych36. W 1938 roku w parafiach słowiańskich pobłogosławiono 25 małżeństw,  

29 ampj, rkp 1359, t. 2, s. 17 –19, list ks. A. Dąbrowski do ks. St. Stysia, Krynica, 16 ix 1937; W. Piotrowicz, 

Unia czy demonstracja? O obrządku wschodno-słowiańskim w Polsce, Wilno 1931; M. Papierzyska-Turek, 

Akcja neounijna i kontrowersje wokół rozumienia polskiej racji stanu, „Studia Religioznawcze”, 19, 1984, 

s. 108 –136.

30 Protokół iv konferencji z kapłanami obrządku wschodnio-słowiańskiego czyli grecko-słowiańskiego diecezji 

siedleckiej czyli podlaskiej, odbytej w dniu 10 ii 1933 r. w Siedlcach pod przewodnictwem J. E. Biskupa 

Ordynariusza, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”, 15, 1933, nr 2 –4. s. 66.

31 Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej (cyt. dalej aag), app i 3, 8, list ks. Zakrzewskiego do kard. A. Hlonda, 

28 ii 1931 r.; aag, app i 3, 7, list bpa M. Czarnecki do kard. A. Hlonda, 13 ix 1931 r.; aag, app i 3, 71, listy bpa 

K. Bukraba do kard. A. Hlonda, 2 xii 1936 r.; Szczepaniak, op. cit., s. 247 –250.

32 Protokół viii konferencji z kapłanami obrządku bizantyjsko-słowiańskiego diecezji siedleckiej czyli podlaskiej, 

odbytej w dniu 25 i 1939 r. w Siedlcach, pod przewodnictwem J. E. Biskupa Ordynariusza, „Wiadomości 

Diecezjalne Podlaskie”, 21, 1939, nr 1 –2, s. 15.

33 Ibidem, s. 12.

34 Ibidem, s. 22.

35 Ibidem, s. 19 –20.

36 Ibidem, s. 17.
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po katolicku pogrzebano 57 zmarłych37. W trzech parafiach działały kanonicz-
nie erygowane bractwa (Bubel-Pawłów, Kostomłoty, Połoski), w pozostałych 
próbowano prowadzić działalność bracką, bez formalnego powołania38. Spośród 
duchownych neounickich lekcji religii w szkołach uczyli administratorzy w: 
Dokudowie, Holi, Kodniu i Kostomłotach. W pozostałych parafiach dzieci 
uczęszczały na naukę religii wraz z dziećmi obrządku łacińskiego39.

Tak niewielka liczba wiernych i duchownych, żyjących wśród wrogiej pra-
wosławnej większości i niechętnych im Polaków nie mogła stanowić zaczynu dla 
odrodzenia katolicyzmu we wschodniej szacie40.

Upadek państwowości polskiej otworzył Ukraińcom możliwość nieskrę-
powanej ekspansji politycznej, narodowościowej i religijnej (prawosławnej) na 
Podlasiu. 

W Generalnym Gubernatorstwie, do którego należało Podlasie, zapewniono 
Ukraińcom uprzywilejowane stanowisko w odniesieniu do Polaków. Popierano 
szkolnictwo ukraińskie, wpływano na ukrainizację Cerkwi prawosławnej. 
Centralny Komitet Ukraiński, jak na warunki panujące pod okupacją niemiecką, 
miał szerokie uprawnienia w sprawach kultury, opieki nad ludnością ukraińską. 
Ukraińcy mieli własne wydawnictwo publikujące książki, dzienniki i tygodni-
ki. Działały Ukraińskie Komitety Pomocy i Ukraińskie Towarzystwo Oświatowe 
oraz ukraińskie kluby sportowe. We Lwowie do końca okupacji czynne były kur-
sy lekarskie, farmaceutyczne, weterynaryjne i agrarno-leśne o programie wyż-
szych uczelni41.

Nadzieja na utworzenie w bliskiej przyszłości, w sojuszu z Niemcami, nie-
podległego państwa Ukraińskiego, do którego miała wejść Chełmszczyzna 
i Podlasie wpłynęło na aktywizację polityczną duchownych ukraińskich, za-
równo prawosławnych jak i unickich. Wyraźnie sympatyzowali z nacjonalistami 
ks. Aleksander Nikolski i Ilian Huk, którzy przeszli na prawosławie. Za duchow-
nymi i działaczami świeckimi opowiedziała się znaczna część wiernych obrządku 
bizantyjsko-słowiańskiego. Zdaniem księży łacińskich ich stosunek do Polaków 
od początku wojny był negatywny42.

Na fali odrodzenia narodowego, początkiem listopada 1939 roku, na Chełm-
szczyźnie i Podlasiu duchowieństwo prawosławne i świeccy działacze cerkiewni 
powołali Radę Cerkiewną Chełmszczyzny i Podlasia, zmierzającą do ukrainiza-
cji życia cerkiewnego, szerokiej autonomii w ramach prawosławnej organizacji 

37 Ibidem, s. 17 –18.

38 Ibidem, s. 19.

39 Ibidem, s. 21.

40 Według rocznika statystycznego w 1931 roku w wojewodztwie lubelskim mieszkało 210 100 prawosławnych. 

Mały rocznik statystyczny 1939, Warszawa 1939, s. 24; Rzemieniuk, op. cit., s. 248, 264, 277.

41 R. Tchorzecki, Polityka hitlerowska wobec okupowanej Ukrainy, [w:] Związek Radziecki w latach Wielkiej 

Wojny Narodowej 1941 –1945, red. P. Łosowski, Wrocław 1979, s. 201.

42 Rzemieniuk, op. cit., s. 312.

cerkiewnej oraz odzyskania znaczenia prawosławia na tych ziemiach. Jednym 
z pierwszych posunięć abpa berlińskiego i niemieckiego Serafina (Lade), zarzą-
dzającego Cerkwią w Generalnym Gubernatorstwie, były starania o rewindyka-
cję użytkowanych przez prawosławnych do 1918 roku cerkwi. Tylko we wrześniu 
1940 roku Niemcy przekazali prawosławnym Ukraińcom 30 świątyń, wraz z byłą 
unicką katedrą chełmską43. Równocześnie, zgodnie z zarządzeniem władz oku-
pacyjnych, prawosławni proboszczowie przejmowali ziemię parafialną i budynki 
gospodarcze44.

Rewindykacja dotknęła również Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-sło-
wiańskiego. Na terenie diecezji siedleckiej prawosławni Ukraińcy zajęli kościoły 
w: Holi, Połoskach i Terespolu. W większości przypadków było to równoznaczne 
z zawieszeniem działalności duszpasterskiej w obrządku słowiańskim. Dzięki od-
wadze ks. J. Czornaka władze okupacyjne nie przekazały Ukraińcom kościołów 
w: Dobudowie, Kodniu, Kostomłotach, Pawłowie Starym, i Szóstce.

Kościół, plebanię, budynki gospodarze i ziemię w Holi władze niemieckie 
przekazały utworzonej w grudniu 1939 roku przez działaczy ukraińskich para-
fii prawosławnej45. W trakcie zajęcia kościoła i plebanii doszło do incydentów 
antypolskich i antykatolickich. Na plebani zamieszkało dwóch duchownych 
prawosławnych46. Znaczna część parafian unickich powróciła do prawosławia, 
pozostali nie przyznawali się do związku z katolicyzmem. Sytuacji nie zmieniło 
zamieszkanie w Holi ks. Czernaka, w początku stycznia 1940 roku, z polecenia 
ks. bpa Cz. Sokołowskiego47. Nie mógł on prowadzić jawnej działalności duszpa-
sterskiej, z powodu zakazu otrzymanego od Niemców oraz wrogiego nastawie-
nia miejscowej ludności48. Bez skrępowania mógł jedynie odwiedzać w domach 
byłych parafian oraz sprawować liturgię w domach prywatnych. Jawnie mógł 
odprawiać Służbę Bożą jedynie od czasu do czasu, sporządziwszy uprzednio listę 
osób domagających się od niego posługi duszpasterskiej49. Nie pomagała rów-
nież w pracy duszpasterskiej wśród neounitów negatywna postawa duchownych 
i ludności łacińskiej50. Po odwołaniu 6 vi 1940 roku z Holi ks. J. Czornaka, wszel-
ka działalność misyjna została zaprzestana. Parafia faktycznie przestała istnieć51. 

43 K. Urban, Kościół prawosławny w Polsce 1945 –1970, Kraków 1996, s. 57 –58.

44 Zbiory ks. Jana Szczepaniaka w Krakowie (dalej cyt.: zjs), Wyciąg z pamiętników księdza Jana Czornaka tj 

o unii w diecezji podlaskiej czyli siedleckiej od 4 x 1939 do 3 xi 1946 r. (dalej cyt: Wyciąg z pamiętników…), 

zapis z 7 i 29 i 1940 r.

45 Ibidem, zapis z 8 x 1939.

46 Ibidem, zapis z 21 x 1939.

47 ads, b.sygn., Akta parafii obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Holi, list Kurii Biskupiej do ks. R. Wilde, 28 

xii 1939.

48 zjs, Wyciąg z pamiętników…, zapis z 5 i 31 i 1940 r. oraz 11 iii 1940.

49 Ibidem, zapis z 7 x 1939.

50 Ibidem, zapis z 15 x 1939.

51 Ibidem, zapis z 12 ii 1940 i 8 iii 1940.
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Księgi parafialne, archiwum i pieczęcie, na polecenie dziekana, ks. J. Czornak 
przekazał łacińskiemu proboszczowi w Sosnowicy52.

Od początku okupacji niemieckiej prawosławni nacjonaliści ukraińscy dą-
żyli do zajęcia kościoła i majątku parafialnego w Połoskach. 6 ii 1940 wtargnęli na 
plebanię i zażądali od ks. Mikołaja Hałasa wydania kluczy do kościoła, na pod-
stawie pisma wydanego przez Ukraiński Komitet z Białej Podlaskiej. Groźbami 
zmusili administratora do wydania kluczy. Mimo szykan ksiądz nie zrezygno-
wał z walki o świątynię. W dzień po napadzie zgłosił na posterunku niemiec-
kiej żandarmerii w Białej napad na plebanię. Żandarmi odesłali go do starostwa 
powiatowego, gdzie polecono mu złożyć prośbę o zwrot kluczy. Formalne śledz-
two przeprowadzone przez Ukraińców zakończyło się brakiem zgody na zwrot 
świątyni53. Kolejnym krokiem Ukraińców było zajęcie przez proboszcza prawo-
sławnego Józefa Kundensa mieszkania zajmowanego przez ks. Mikołaja i jego 
rodzinę. Na usilne prośby administratora parafii bizantyjsko-słowiańskiej pra-
wosławni pozwolili mu i jego rodzinie przezimować w jednym pokoju z kuchnią 
na plebanii. Wyczerpany nerwowo i schorowany, zmarł krótko po pobiciu przez 
nieznanych sprawców pod koniec 1943 roku54. W xii 1943 roku parafię przejął ks. 
Aleksander Pryłucki55.

Parafią w Terespolu od połowy 1941 roku administrował ks. Michał 
Sułkowski, referent diecezjalny do spraw obrządku wschodnio-słowiańskie-
go. Z informacji dziekana terespolskiego Koczkodana wiemy, że nie zajmował 
się on duszpasterstwem w Terespolu. Ułatwiło to przejęcie kościoła, z którego 
korzystali również łacinnicy. Dnia 22 v 1941 kościół unicki zajęli prawosław-
ni. Nabożeństwa odprawiał w nim apostata ks. Ilian Huk, w asyście drugiego 
księdza unickiego Aleksandra Nikolskiego. Za obu duchownymi do prawosławia 
powróciła część wiernych obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. Pozostali zaczęli 
uczęszczać na nabożeństwa do kościoła łacińskiego w Terespolu56.

W momencie wybuchu ii wojny światowej parafią w Kostomłotach admini-
strował ks. Aleksander Nikolski. Zdaniem dziekana terespolskiego ks. Franciszka 
Michalika mocno związany był z nacjonalistycznym ruchem ukraińskim. Na 
początku 1940 roku samowolnie opuścił parafię. Dopiero w vi 1940 roku dzie-
kan terespolski, z polecenia biskupa, wprowadził w obowiązki administratora 
ks. Jana Czornaka. Obecność duszpasterza była konieczna, ponieważ zachodziło 

52 Rzemieniuk, op. cit., s. 256.

53 Ibidem, s. 297.

54 ads, b. sygn., Akta parafii obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Połoskach, dekanatu terespolskiego, list 

ks. A. Koczkodana do bpa Cz. Sokołowskiego, 10 xii 1943.

55 ads, b. sygn., Akta parafii obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Połoskach, dekanatu terespolskiego, Protokół 

zdawczo-odbiorczy, 4 ix 1946.

56 ads, b. sygn., Akta parafii obrządku słowiańskiego w Terespolu, list ks. A. Koczkodana do bpa Cz. Sokołowskiego, 

18 vi 1941.

niebezpieczeństwo przekazania kościoła i plebanii duchownym prawosławnym57. 
Dzięki rozwadze administratora nie doszło do przejęcia majątku kościelnego 
i formalnego zamknięcia parafii. W viii 1940 roku parafię przejął ks. Aleksander 
Pryłucki, który pracował w parafii do końca lat sześćdziesiątych xx wieku58.

Administratorem w Szóstce od 21 xi 1939 do 5 viii 1940 roku był ks. Aleksander 
Pryłucki. Władze okupacyjne zabrały 23 ha ziemi parafialnej oraz kościół rzym-
skokatolicki w Szóstce. Kościół i ziemię przekazano Ukraińcom. Z kaplicy unic-
kiej prawosławni zabrali tylko ikonostas, pozostałe wyposażenie zostało w świą-
tyni. Po odejściu ks. Pryłuckiego klucze do kościółka miał dziekan międzyrzec-
ki. W świątyni nie było nabożeństw tylko przez trzy tygodnie. 28 viii 1940 do 
pracy duszpasterskiej skierowano ks. Jana Czornaka59. Administrował on parafią 
w Szóstce przez trzy lata. Niesłychany wysiłek duszpasterski nie pomógł ocalić 
parafii neounickiej60. Został odwołany w lipcu 1943 roku. Klucze do świątyni 
przekazano mieszkającemu blisko niej wiernemu. W tym samym miesiącu opiekę 
nad ludnością katolicką powierzono ks. Stanisławowi Kowalskiemu, proboszczo-
wi łacińskiej parafii w Ostrówku. Miał on dojeżdżać do Szóstki co dwa tygodnie61. 
Taka sytuacja trwałą do zakończenia wojny. I w tym przypadku w trwaniu parafii 
neounickiej nie pomagało negatywne nastawienie Polaków62.

W parafii Pawłów Stary 1 x 1941 niemieckie władze okupacyjne przejęły zie-
mię będącą w użytkowaniu parafii. Duszpasterzem był wówczas ks. Jan Łehkyj63. 
Dzięki odwadze ks. J. Czornaka, który rozpoczął pracę w 4 viii 194364, kościół pa-
rafialny nie został przejęty przez prawosławnych Ukraińców. Mimo zachowania 
świątyni parafia neounicka przestała praktycznie funkcjonować. Po przejściu na 
prawosławie nacjonalistycznie nastawionych Ukraińców w niedzielnych nabo-
żeństwach brało udział zaledwie ok. 30 osób65. 

W pierwszych latach okupacji parafią w Dokudowie administrował 
E. Mielniczuk. Z nieznanego dziś powodu parafia w lecie 1943 roku nie miała swo-
jego duszpasterza. Na życzenie bpa Sokołowskiego przeszedł do niej z Pawłowa 

57 ads, b. sygn., Akta parafii obrządku słowiańskiego w Kostomłotach, list ks. F. Michalika do bpa 

Cz. Sokołowskiego, 7 vii 1940.

58 ads, b. sygn., Akta parafii obrządku słowiańskiego w Kostomłotach, Protokół zdawczo-odbiorczy 

wprowadzający ks. A. Pryłuckiegho w miejsce ustępującego ks. J. Czornaka, 22 viii 1940 .

59 ads, b. sygn., Akta parafii obrządku wschodnio-słowiańskiego w Szóstce, dekanatu międzyrzeckiego, protokół 

zdawczo-odbiorczy parafii obrządku słowiańskiego w Szóstce i przekazania jej ks. Janowi Czornakowi sj, 

28 vii 1940.

60 zjs Wyciąg z pamiętników …, zapisy od 8 ii 1942 r. do 10 viii 1943 r.

61 ads, b. sygn., Akta parafii obrządku wschodnio-słowiańskiego w Szóstce, dekanatu międzyrzeckiego, list 

dziekana międzyrzeckiego do Kurii Biskupiej w Siedlcach, 10 viii 1943.

62 zjs Wyciąg z pamiętników…, zapis z 28 ii 1942.

63 ads, b. sygn., Akta parafii obrządku słowiańskiego w Bublu Starym, protokół wizyty dziekańskiej w parafii 

Pawłów Stary, 21 ix 1943.

64 zjs Wyciąg z pamiętników…, zapis z 10 viii 1943.

65 ads, b. sygn., Akta parafii obrządku słowiańskiego w Bublu Starym, protokół wizyty dziekańskiej w parafii 

Pawłów Stary, 21 ix 1943.
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Starego ks. Czornak66. Miał on duszpasterzować wśród wiernych obrządku bizan-
tyjsko-słowiańskiego i łacińskiego67. Kościół i zabudowania plebańskie nie zosta-
ły zabrane przez władze okupacyjne68. Aż do zakończenia okupacji nie było więk-
szych przeszkód w pracy duszpasterskiej69. Trudności zaczęły się dopiero w chwili 
rozpoczęcia prac nad powstaniem parafii łacińskiej70. Wysiedlenie ludności i ob-
jęcie duszpasterstwa w maju 1945 roku przez księdza łacińskiego przyspieszyło 
zmianę obrządku przez neounitów i powstanie parafii rzymskokatolickiej71. 

Stosunek ludności polskiej do prawosławnych i neounitów oraz ich duchow-
nych był negatywny, niekiedy nawet wrogi. Pamiętano ich współpracę z niemiec-
kimi władzami okupacyjnymi oraz opowiedzenie się za niepodległą Ukrainą72. 
Po zakończeniu działań wojennych nie odrodziły się parafie neounickie w Holi 
i Terespolu. W latach powojennych zakończyły działalność parafie w Szóstce 
(1945), Dokudowie (1945), Kodniu (1946), Połoskach (1946) i Pawłowie Starym 
(1948). Jedynie parafia w Kostomłotach w okresie powojennym z powodzeniem 
rozwijała swoją działalność.

Po zajęciu Podlasia przez wojska sowieckie, jeden z prawosławnych duchow-
nych opuścił parafię w Holi. Drugi został wysiedlony wraz z ludnością ukraińską 
do Związku Sowieckiego. Podczas wysiedlenia wojsko sowieckie zabrało prawo-
sławne księgi parafialne oraz wyposażenie kościoła. Zniszczeniu uległa pleba-
nia i budynki gospodarze. Część byłych unitów, która pozostała w Polsce, nie 
powróciła już do katolicyzmu. Klucze do ogołoconego kościoła zostały złożone 
w urzędzie gminy w Sosnowicy. Nie zapobiegło to całkowitej dewastacji świątyni, 
dokonanej przez wojska sowieckie i prawosławnych mieszkańców wsi73. 

W Szóstce duszpasterstwo w parafii bizantyjsko-słowiańskiej objął łaciński 
duchowny ks. Jan Panek. Dziekan międzyrzecki przekazał mu księgi parafialne, 
archiwum i pieczęcie. Po złożeniu przysięgi ks. Jan Panek wszedł w kanoniczne 
posiadanie beneficjum. W parafii prawie zupełnie nie było katolików obrządku 
bizantyjsko-słowiańskiego. Psalmista i dyrygentka chóru przeszli na prawosła-
wie. Ponieważ z Szótki wyprowadził się duchowny prawosławny, ludność uczęsz-
czała na nabożeństwa katolickie. Jednak żaden z prawosławnych nie przyjął po 
wojnie katolicyzmu. Ponieważ ks. Panek nie chciał pracować wśród ludności ła-
cińskiej, posługę tą nadal pełnił proboszcz z Ostrówka, ks. Kowalski. W kwietniu 
1945 roku parafia unicka składała się z 5 osób. Miesiąc później większość z nich 

66 zjs Wyciąg z pamiętników…, zapis z 22 x 1943.

67 Ibidem, zapis z 29 i 31 x 1943 oraz 31 i 1944.

68 Ibidem, zapis z 26 xi 1943.

69 Ibidem, zapisy od 26 ii 1944 do 2 vi 1944.

70 Ibidem, zapisy z 20 vi 1944 oraz 12 iv 1945.

71 Ibidem, zapis z 16 v 1945.

72 Rzemieniuk, op. cit., s. 313.

73 ads, b. sygn., Akta parafii obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Holi, raport dziekana parczewskiego dla 

Kurii Biskupiej, 25 iii 1948.

wyjechała do Związku Sowieckiego74. Kresem istnienia parafii był pożar kościoła 
bizantyjsko-słowiańskiego św. Jerzego w Szóstce, który miał miejsce 10 vi 1945. 
Nie zdołano uratować żadnego z elementów wyposażenia. Po tym zdarzeniu 
bp Sokołowski nakazał ks. Pankowi, ówczesnemu administratorowi wschodnich 
parafii w Dobudowie i Ortelu Królewskim, przekazać księgi parafialne dzieka-
nowi międzyrzeckiemu i zaniechać duszpasterstwa w Szóstce75. Ze względu na 
skomplikowaną sytuację majątkową parafia formalnie istniała do i 1948 roku, jej 
administratorem był nadal ks. Panek76.

W Terespolu bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych kościół neo-
unicki przejęli z rąk prawosławnych katolicy obrządku łacińskiego77.

Z przechowywanych w Kurii siedleckiej dokumentów wynika, że parafia 
w Kodniu działała jeszcze w 1946 roku78. Końcem jej były wysiedlenia Ukraińców 
do Związku Sowieckiego i przejście pozostałych wiernych na obrządek łaciński.

Podobnie było w Połoskach. Po zakończeniu ii wojny światowej więk-
szość prawosławnych i unickich mieszkańców została wysiedlona do Związku 
Sowieckiego lub na Ziemie Odzyskane. We wrześniu 1946 roku obowiązki admi-
nistratora parafii podjął ks. Stanisław Rygielski, dotychczasowy proboszcz rzym-
skokatolickiej parafii w Choroszczynce. Przejął on kościół oraz plebanię zajętą 
przez proboszcza prawosławnego i miejscowego mierniczego. Od listopada 1947 
roku działała w Połoskach parafia łacińska79.

W Pawłowie Starym nabożeństwa unickie były regularnie odprawiane 
do sierpnia 1948 roku. Przez następne cztery lata formalnie istniejącą parafię 
wschodnią administrował o. Anioł Dąbrowski, który sporadycznie przyjeżdżał 
do Pawłowa w celu sprawowania czynności duszpasterskich i liturgicznych. 
Kościółkiem opiekował się psałterzysta, w zamian za dzierżawę gruntu para-
fialnego. Pod koniec 1952 roku, na wniosek dziekana janowskiego, z polecenia 
ordynariusza, o. Anioł Dąbrowski przekazał klucze do kościółka dziekanowi 
w Janowie Podlaskim. Formalnie parafia obrządku bizantyjsko-słowiańskiego 
przestała istnieć. Pozostali nieliczni wierni stali się parafianami janowskimi80.

74 ads, b. sygn., Akta parafii obrządku wschodnio-słowiańskiego w Szóstce, dekanatu międzyrzeckiego, list 

ks. A. Soczyńskiego do dziekana międzyrzeckiego, 27 iv 1945.

75 ads, b. sygn., Akta parafii obrządku wschodnio-słowiańskiego w Szóstce, dekanatu międzyrzeckiego, list 

ks. J. Panka do bpa Cz. Sokołowskiego, 11 vi 1945.

76 ads, b. sygn., Akta parafii obrządku wschodnio-słowiańskiego w Szóstce, dekanatu międzyrzeckiego, list Kurii 

Biskupiej w Siedlcach do ks. J. Panka, 27 i 1948.

77 Rzemieniuk, op. cit., s. 323 –324.

78 ads, b. sygn., Akta parafii obrządku wschodnio-słowiańskiego w Kodniu, list bpa Cz. Sokołowskiego do 

ks. W. Łuczaka, 10 ii 1946.

79 ads, b. sygn., Akta parafii obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Połoskach, dekanatu terespolskiego, protokół 

zdawczo-odbiorczy, 4 ix 1946 .

80 ads, b. sygn., Akta parafii obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Połoskach, dekanatu terespolskiego, list 

ks. S. Rygielskiego do bpa Cz. Sokołowskiego, 5 ix 1948.
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II. Edycja źródła

Fragmenty „Pamiętników” o. Jana Czornaka tj na temat unii w diecezji 
podlaskiej czyli siedleckiej od 4 x 1939 do 3 xi 1946 roku.

Ktoś inny, może jakiś historyk, zbierze z tych notatek jakieś cegiełki, by je wsta-
wić w odpowiednie ramy pełniejszej pracy. Dorzuci z nich jeden kamyczek do 
mozaikowego obrazu, kamyczek tym cenniejszy, że dodany ze źródeł naocznego 
świadka, który sam był ofiarą tego niszczycielskiego wiru historii Kościoła na 
ziemiach wschodnich.

Nie stanowi on przeto pełnego obrazu dziejów w tych latach. Sprawa bo-
wiem tylko unii potraktowana jest tu na tle mojej pracy duszpasterskiej w 7-miu 
parafiach diecezji siedleckiej, a ponieważ obejmuje ona okres poróżnień ludności 
ukraińskiej z polską, okres bolesnych konfliktów polsko-ukraińskich – daje tylko 
fragmenty typowe dla dziejów unii w tym to okresie bardzo gwałtownych zmian 
politycznych i narodowościowych.

Powoli ciągnęła się likwidacja obrządku wschodniego na Podlasiu. Wioska 
np. Kostomłoty nad Bugiem81 między Białą Podlaską82 a Kodeńcem83 jest do dziś 
jeszcze unicka i liczy czterysta dusz. Dlatego zaznaczam „powoli” by w ten spo-
sób uwydatnić tym bardziej jaskrawą jej likwidację na Wołyniu w Pińszczyźnie, 
Wileńszczyźnie i w diecezji lubelskiej. Specjalnie charakterystyczny obraz poru-
szonych zagadnień dają notatki o parafii Kodeniec i Hola84.

4 x 1939 r. Na zaproszenie ludności Kodeńca osiedliłem się w opuszczonej 
parafii, zajmując miejsce proboszcza obrządku łacińskiego, który wyjechał wsku-
tek działań wojennych. Stało się to, jak sądzę, za sprawą odbytych tutaj w 1934 r. 
moich prymicji, urządzonych uroczyście i z ogromnym udziałem duchowieństwa 
i wiernych, a także za sprawą spuścizny po sobie nieodżałowany ks. bp Henryk 
Przeździecki85, wielce zasłużony dla Kościoła na Podlasiu i rzecznik ekumenizmu. 

81 Kostomłoty – wieś i parafia w dek. terespolskim, diec. siedleckiej (pow. bialski, woj. lubelskie). Parafia 

greckokatolicka została siłą przejęta przez prawosławnych w r. 1875; po r. 1905 część b. unitów wróciła do 

Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego lub przyjęła jedność z Stolicą Apostolską 31 i 1927. Wieś była 

miejscem wielu konfliktów unitów z prawosławnymi. Pierwsi trzej administratorzy wrócili do prawosławia 

(ks. Eugeniusz Różycki, ks. Teodor Czystowski i ks. Leon Tychowski). Parafia istnieje do dziś, jako jedyna 

parafia obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce. 

82 Biała Podlaska – miasto i parafia (siedziba dekanatu) w diec. siedleckiej (pow. bialski, woj. lubelskie). 

Miejscowość była własnością Radziwiłłów. Parafię łacińską erygowano ok. 1520 roku.

83 Kodeniec – wieś i parafia w dek. parczewskim, diec. siedleckiej (pow. włodawski, woj. lubelskie). Parafię 

rzymskokatolicką erygowano w 1922 roku przy byłej cerkwi unickiej p.w. Narodzenia nmp. 

84 Hola – wieś i parafia w dek. parczewskim, diec. siedleckiej (pow. włodawski, woj. lubelskie). Parafia niegdyś 

unicka powróciła do Kościoła w 1922 roku. 12 iv 1925 erygowano przy cerkwi p.w. Św. Praskedy parafię 

katolicką obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. W okresie ii wojny światowej parafię przejęli prawosławni 

Ukraińcy. Ludność dotychczas katolicka dość szybko przeszła na prawosławie, mimo prób odzyskania 

wpływów podjętych przez ks. Jana Czornaka. Po jego wyjeździe parafia przestała istnieć (6 vi 1940).

85 Henryk Przeździecki (1783 –1939), od 1918 roku bp podlaski (siedlecki).

Pamiętali mnie dobrze tutejsi ludzie, tak katolicy obrządku łacińskiego i wschod-
niego, jak i prawosławni.

Kodeniec był nienaruszony w dobrach kościelnych dzięki sprytowi 
Kapelowej86, która była zelatorką, [osobą – js] bogobojną i b[ardzo] dobrą ka-
toliczką. Natomiast w Holi – parafii unickiej, zrabowano wszystko doszczętnie. 
Jako unita poszedłem do Holi dnia 5 października. Jest to ta sama Hola, którą 
z tak wielkim trudem odwiedziłem w 1931 r., jako jeszcze kleryk. Proboszczem 
był ks. Mikołaj Hałas87 były pop prawosławny. Nie było tam żadnej możliwości 
osiedlenia się. Dlatego to w dniach 6 i 7 października, kiedy to zsrr ogłosił swoje 
ustępstwo za Bug na korzyść Niemców88, przygotowałem się do obsłużenia w nie-
dzielę parafii Kodeniec.

7 x 1939 r. Zakonsekrowałem w puszce komunikanty. Zorientowałem się 
cokolwiek w „materiałach” kościoła i przekonałem się, że przez jakiś czas będzie 
go można obsługiwać. Jednocześnie czynię przygotowania do pracy unijnej, po-
godzenia wyznawców zwaśnionych przed wojną. A czas jest sposobny, bo trzeba 
się zjednoczyć przeciw wspólnemu wrogowi.

8 x 1939 r. Po cichej sumie odprawionej w obrządku wschodnim wraz z ła-
cińskim dodatkami rozpocząłem akcję unijną. Troska więc o Holę, zabraną gwał-
tem przez prawosławnych, następnie badanie „gruntu unijnego” było w tym cza-
sie moim głównym zadaniem.

15 x 1939 r. Bezpośrednie rezultaty pracy na „Pokrowę”89 były mniejsze niż 
się spodziewałem. Dopiero dzisiejsza niedziela pokazała, że grunt pod parafię 
kodeniecką dla nawracania prawosł[awnych] w obrz[ądku] wsch[chodnim] jest 
nienajgorszy, tym bardziej, że można było włączyć Hołowno90, w której była 

86 Kapelowa – osoba nierozpoznana.

87 Mikołaj Hałas (zm. 1943), pochodził z Huculszczyzny. W 1914 roku przyjął święcenia z rąk prawosławnego 

bpa Kamieńca Podolskiego Arseniusza. W okresie i wojny światowej był kapelanem wojsk rosyjskich 

i ukraińskich. Przeszedł na katolicyzm ok. 1923 roku. Duszpasterzował w Holi (1924 –1935), Płoskach 

(1935 –1938, 1939 –1941) i Kostomłotach (1938). Z parafii i plebanii w Płoskach usunęli go prawosławni 

Ukraińcy. Zmarł z wyczerpania i pobicia przez „nieznanych sprawców”.

88 Dnia 28 ix 1939 w Moskwie podpisano układ wytyczający nową granicę pomiędzy Niemcami i zssr oraz 

zmieniający ustalenia o strefach interesów ustalone 23 viii 1939 (pakt Ribbentrop-Mołotow). Granica 

przebiegała wzdłuż Pisy, Narwi, linii Ostrołęka-Treblinka, Bugi, linii Bełżec-Wisłok oraz Sanu. 7 x 1939 

na terytoriach zajętych przez sowietów rozpoczęto „kampanię wyborczą” przed planowanymi wyborami 

do zgromadzeń ludowych pod hasłem konfiskaty ziemi obszarniczej, fabryk i banków oraz przyłączenia 

do Związku Sowieckiego zdobytych ziem („Zachodniej Białorusi” i „Zachodniej Ukrainy”). Dzień później 

Niemcy, na mocy dekretu, włączyli do Rzeszy woj., poznańskie, pomorskie, śląskie, ¾ woj. łódzkiego, 

połowę warszawskiego oraz kilka powiatów kieleckiego i krakowskiego. Tymi dwoma aktami okupanci 

rozpoczęli „zagospodarowanie” zdobyczy wojennej.

89 Święto Opieki Matki Boskiej.

90 Hołowno – wieś w łacińskiej parafii Opole, dekanat wisznicki (pow. włodawski, woj. lubelskie). Od 

1930 roku podejmowano próby utworzenia parafii obrządku słowiańskiego przy zamkniętej pounickiej 

cerkwi. Z powodu braku inicjatywy ze strony ludności katolickiej, mimo znacznego zaangażowania bpa 

H. Przeździeckiego, nie udało się unitom przejąć świątyni na własność. 
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cerkiew prawosławna. W Kodeńcu zaś było też trochę katolików obrz[rządku] 
wsch[odniego], należących od parafii Hola, odległej od Kodeńca o 9 km.

Wpływ sióstr ks. prob[oszcza] Mariana Bujno91 w tej kwestii był bardzo 
ujemny. To też nic dziwnego, że i sąd samego ks. proboszcza o mnie, przed ks. bi-
skupem Sokołowskim w Siedlcach, był ujemny.

Sprawa unijna jednak moim zdaniem w Kodeńcu mogła pójść dobrze. 
Odpowiedzialność za jej nie zaprowadzenie w Kodeńcu spadła na ks. proboszcza 
Mariana Bujno.

16 x 1939 r. Dzisiaj przeniosłem się z Kodeńca do domu rodzinnego 
w Kolanie92 i oczekuję na decyzję ks. biskupa odnośnie pracy unijnej. 

22 x 1939 r. Wskutek braku określonego zajęcia wyjeżdżam do Lublina do 
„Bobolanum”93, jako do swojego kolegium zakonnego.

9 xi 1939 r. W Lublinie pozostaję z wypadami do Siedlec i do Lubiczyna 
z Holą, w sprawach religijnych Podlasia, z Piotrem Zającem ze Stepkowa 
k. Parczewa. I to mnie miedzy innymi zachęciło do dalszej walki o sprawy unijne 
na Podlasiu.

Otrzymałem „celebret” od ks. bp. Sokołowskiego94 w Siedlcach na placówki 
w Holi i w Lubiczynie95, ażeby w ten sposób przynajmniej jakikolwiek znaleźć 
grunt i zaczepienie się do pracy unijnej.

21 xi 1939 r. Po zabraniu niezbędnych rzeczy do kaplicy przydrożnej 
w Lubiczynie przystąpiłem do pracy. Stan w Holi jest beznadziejny, na to samo 
zanosi się i w Kodeńcu. Wskutek przyjazdu popa do Holi wyjechałem do ks. bisku-
pa. Przyczyną też wyjazdu do ks. biskupa był trudny pobyt w Lubiczynie, pomi-
mo gościnności tamtejszej ludności. Obecnie do Holi dojeżdża ks. prawosławny.

3 xii 1939 r. W międzyczasie nabożeństwo w Kodeńcu udało się.
7 xii 1939 r. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Sokołowski kazał mi bezwzględ-

nie trzymać się parafii Hola. Toteż, na polecenie ks. dziekana arczewskiego ks. pra-
łata Romana Wilde96, przyjechałem do Włodawy, do powiatowej władzy niemiec-
kiej, gdzie otrzymałem dokument, na wypadek zabierania kościoła w Kodeńcu, 
że jako ksiądz obrz[ądku] wsch[chodniego], obejmuję kościół dla Ukraińców we 
wsch[odnim] obrz[rządku]. Jeździłem do Włodawy, również w celu odebrania 

91 Marian Eugeniusz Bujno (1902 –1979), święcenia kapłańskie otrzymał w 1931 roku, od 1936 roku 

administrator w Kodeńcu.

92 Kolano – wieś i parafia w dek. parczewskim, diec. siedleckiej (pow. włodawski, woj. lubelskie). 

93 „Bobolanum” – kolegium jezuickie w Lublinie; zostało erygowane w 1926 roku celem umieszczenia 

przeniesionego z Krakowa Wydziału Teologicznego. W czasie ii wojny światowej większość gmachu 

zajęli Niemcy na szpital wojskowy. Po 1945 roku budynek nie wrócił do Jezuitów (ostatnich zakonników 

wysiedlono w 1951 roku).

94 Czesław Sokołowski (1877 –1951), otrzymał święcenia kapłańskie w 1905 roku, W 1919 roku został biskupem 

pomocniczym w diec.podlaskiej. W latach 1940 –1946 był administratorem apostolskim diec. siedleckiej.

95 Lubiczyn – wieś należąca do bizantyjsko-słowiańskiej parafii w Holi.

96 Roman Wilde (1883 –1950), święcenia kapłańskie otrzymał w 1906 roku, od 1924 roku był kanonikiem 

kapituły janowskiej, a od 1929 roku kanonikiem katedry siedleckiej. Od 1930 roku pełnił obowiązki 

proboszcza w Parczewie. 

cerkwi unickiej od prawosławnych w Holi. Niemcy jednak zgodzili się tylko 
w tym wypadku na odprawianie nabożeństwa w obrz[ądku] wsch[odnim], od 
czasu do czasu, gdy będę miał za sobą sporą ilość osób [zapisanych] na liście.

20 xii 1939 r. Dzisiaj nocuje u „psałomszczyka”97 w Holi i mamy obaj jechać 
do Parczewa.

5 i 1940 r. W Krzywowierzbie98 i Holi są zdecydowani wrogowie i bojownicy 
prawosławia.

7 i 1940 r. Po odprawieniu nocnego nabożeństwa na Boże Narodzenie 
w Kodeńcu i gościnnym przyjęciu przez p[ana] Moniuka99, pojechałem okazyjnie 
z „psałomszczykiem” do Holi, gdzie przenocuję.

W Lubieniu miejscowa policja zabrała kościół obrz[ądku] łacińskiego. 
Ksiądz Biskup zawiadomił mnie, żebym przyjechał do Siedlec na 12 i 1940 r., 
ażeby wspólnie z ks. Bujno ułożyć dalszy plan pracy. Niestety ks. Bujno nie przy-
jechał na umówiony czas i nawet nie zwróciła uwagi na następujący dokument: 

„Niniejszym Jego Wielebność, Ksiądz Wicedziekan Dekanatu Parczewskiego, na 
mocy pisma Kurii Diecezjalnej Podlaskiej z dnia 21 xi 1939 r. nr 3865 uprawnia 
księdza Jana Czernaka tj do pełnienia obowiązków duszpasterskich w parafii 
Kodeniec i w całym dekanacie parczewskim. Ksiądz Jan Czernak może korzy-
stać z jurysdykcji proboszczowskiej według załączonego dekretu biskupiego (p. 1), 
bądź to w obrz[ądku] łacińskim, bądź też w obrz[ądku] bizantyjsko-słowiań-
skim w miarę potrzeby. Proboszcz z Kodeńca okaże w tej pracy Księdzu Janowi 
Czernakowi wszelką pomoc i zapewni mu mieszkanie w Kodeńcu. Ostrów100, dnia 
27 ii 1939 r., wicedziekan dekanatu parczewskiego ks. [Leon] Kalinowski101”. 

Tak więc zostałem pozostawiony nadal na własne pomysły pracy unijnej. 
Jestem nią całkowicie zaabsorbowany, [mieszkając – js] wśród rozjątrzonych szo-
winistycznie Rusinów. Przychodzi mi to bardzo trudno.

Ksiądz dziekan [Roman – sj] Wilde dodaje mi otuchy i robi mi nadzieję na 
bardzo owocną pracę.

7 i 1940 r. Ze swej misyjnej placówki w Pacholu102 koło Lubiczyna, po-
wiat Włodawa, wyjechałem do Lublina, wstępując po drodze do księdza dzie-
kana [Romana] Wilde w Parczewie. Krążą wiadomości, że kościół w Kodeńcu 
definitywnie ma być oddany prawosławnym. Ks. proboszcz miejscowy Bujno, 
przebywający tymczasowo w Kolanie, przez innych prosił mnie, żebym spożył 
Najświętszy Sakrament w niedzielę, w celu uniknięcia profanacji w czasie [ewen-
tualnego] dokonywania zaboru kościoła. 

97 Psałmoszczyk – psalmista (kantor).

98 Krzywowierzba – wieś należąca do bizantyjsko-słowiańskiej parafii w Holi.

99 Muniak – osoba nierozpoznana.

100 Ostrów – wieś i parafia w dek. parczewskim, diec. siedleckiej (pow. włodawski, woj. lubelskie).

101 Leon Kalinowski – (ur. 1884), święcenia kapłańskie w 1911 roku, od 1935 roku proboszcz w Ostrowie.

102 Pachole – wieś należąca do bizantyjsko-słowiańskiej parafii w Holi.



Ks. Jan Szczepaniak120 Obrządek bizantyjsko-słowiański w diecezji siedleckiej (1939 –1946)… 121

16 i 1940 r. Dokument otrzymany w powiecie od Niemców, spowodował tyl-
ko tygodniową zwłokę w zaborze kościoła, dzięki której uratowano sporo rzeczy 
parafialnych, bo w międzyczasie wywieziono je, unikając w ten sposób grabieży 
ze strony prawosławnej. 

W skutek wiec nieobecności obrońców kościoła, został on przekazany pra-
wosławnym. Osobiście nie miałem prawa interwencji przeciw akcji zaboru ko-
ścioła, bo: po 1-sze – zostałem wezwany na pomoc dopiero po fakcie oddania 
kluczy kościoła policji przez Kodeńszczan; po 2-gie – nie miałem tytułu do obro-
ny, nie będąc właściwym proboszcz tego kościoła i po 3-cie – nie mogłem nikogo 
z parafian namówić do wyjazdu do Włodawy, prócz jednego p[ana] Byczaka103, 
któremu z resztą nie mogłem dać żadnego dokumentu prawnego. Prawo do ko-
ścioła ostatecznie Niemcy przyznali prawosławnym, wykazującym świetną orga-
nizację w upominaniu się o kościół dla nich „potrzebny”. 

21 i 1940 r. Z dnia 19 na 20 stycznia wyjechałem z nocy do Włodawy104 z po-
wodu gwałtów miejscowej ludności, [czynionych – js] wraz z podpitą policją.

24 i 1940 r. W Lublinie, w „Bobolanum”, dostałem komplet szat liturgicz-
nych w obrz[ądku] wsch[odnim]. Za brata Łukasiewicza105 chwilowo biorę do po-
mocy z Lublina Antoniego Kacieszczaka106.

29 i 1940 r. Ojciec mój przyjechał dzisiaj rano. Wysłałem przez niego już 
dziś do Kolana ważniejsze dokumenty, „obłaczenia”, aparaty kościelne, żeby 
uchronić „przed aresztem” wraz ze mną. Wieczorem zdecydowałem się wyje-
chać jutro rano do miejsca rodzinnego, ponieważ pobyt mój jest tu niebezpiecz-
ny. Rano jeszcze odprawiłem mszę św. w Kodeńcu w mieszkaniu, na której była 
unitka, spowiadając się, jak się wyraziła, chyba po raz ostatni. Najętą furmanką 
wyjechałem do rodziny. Urządziłem już sobie pokój w domu rodzinnym. 

30 i 1940 r. Dzisiaj rano widziałem się z ks. Marianem Bujno i organistą 
z Kodeńca. Bardzo przykre są sprawy odnośnie Kodeńca. Nie ma rady, człowiek 
siedzi, bo musi. Czasy są bardzo niebezpieczne. 

Ks. dziekan zdecydował Kodeniec dołączyć do parafii Kolano. Wszyscy są 
za moim pozostaniem w Kolanie. Są możliwości odprawiania nabożeństwa unic-
kiego w wioskach sąsiednich. Załatwiam sprawę Holi na podstawie mego kolędo-
wania. Kazał mi ksiądz biskup Sokołowski jednak zamieszkać w Holi, żeby w ten 
sposób bardziej bezpośrednio wpływać na parafian. Tereny parafii Hola rozcią-
gały się po całym powiecie Włodawskim. Można sobie wyobrazić jak uciążliwe 
było to moje ustawiczne przerzucanie się w rozmaite tereny i strony rozległe, wo-
zem lub piechotą, na odległość nawet do 50 km. 

103 Byczek – osoba nierozpoznana.

104 Włodawa – miasto i parafia (siedziba dekanatu) w diec. lubelskiej (woj. lubelskie, miasto powiatowe).

105 Władysław Łukaszewicz (ur. 1913), brat zakonny, wstąpił do zakonu jezuitów w 1933 roku, wystąpił 

z zakonu w 1940 roku.

106 Antoni Kacieszczak – osoba nierozpoznana.

W tym czasie postanowiłem odwiedzić w łączności z „kolędą” wszystkich 
parafian. W większości odwiedzanych domów bieda i przygnębienie. Pocieszałem 
jak mogłem, ale przekonałem się, że słowa nie są w stanie w jednej chwili zmienić 
nawet nastroju. Trudno było odróżnić prawosławnych od unitów. Odwiedzało 
się przy tym i bardzo wielu prawosławnych, żeby zaobserwować ich stosunek do 
unii. Często z przekleństwem wypędzano mnie z domów a nawet z wioski, jak 
to miało miejsce w Krzywowierzbie. Sprawy Holi załatwiam z odległości 19 km.

31 i 1940 r. Napisałem sprawozdanie do ks. prałata w Parczewie na podsta-
wie mego „kolędowania” z Kodeńca i z Holi. 

Zawiozłem książki parafialne do podpisu w Parczewie za rok 1939. 
4 ii 1940 r. Wracałem 1 lutego z Parczewa, a tu Moniuk jedzie i zabiera 

mnie w sprawie pogrzebu śp. Zająca, [parafianina – js] wsch[odniego] obrz[ąd-
ku] z Kodeńca. Wziąłem więc aparaty kościelne i pojechałem od razu na noc do 
Kodeńca, zaś raniutko 2 lutego musiałem przyjechać do Kolana, żeby zabrać kom-
plet rzeczy liturgicznych, bo chodziło tu o możliwie jak najbardziej paradny po-
grzeb. Niestety, pomimo parady po wyprowadzeniu ciała tylko do krzyża, sama 
najbliższa rodzina odprowadziła je na prawosławny cmentarz, z obawy przed 
prześladowaniem ze strony prawosławnych. W niedzielę 4 lutego spowiadałem 
w kościele w Kolanie.

9 ii 1940 r. Wyjaśniłam ks. prałatowi sprawę ksiąg metrycznych oraz innych 
spraw finansowych, [sądzę, że – js] dość pomyślnie. Nazajutrz mam zamiar jechać 
do Pachola, do łacinników, z sumą w obrz[ądku] wsch[odnim]. Chodzi głównie 
o spowiedź wielkanocną i taktykę misjonarską odnośnie do prawosławnych.

Dzisiaj zwłaszcza zauważyłem, jak ludzie kolańscy odnoszą się do mnie 
z pewną dumą rodową, że mają księdzem swego współrodaka. 

10 ii 1940 r. Odprawiłem liturgię w domu z powodu silnego mrozu (ponad 20°).
12 ii 1940 r. W sprawach czysto unijnych jadę na jeden dzień do Lubiczyna, 

Kodeńca, Bednarzówki107 i Korony108 (mróz 29°).
Ks. bp Sokołowski polecił mi jednak zamieszkać w Holi, ażeby w ten sposób 

bardziej bezpośrednio wpływać na parafian. Tereny parafii rozciągały się po ca-
łym powiecie włodawskim.

Rezultatem moich odwiedzin było jednak moje przekonanie, że Holę trzeba 
opuścić. Ks. kanonik Wilde, dziekan parczewski, polecił mi jednak, żebym się 
dalej starał przynajmniej o zachowanie plebani łacińskiej w Kodeńcu.

Była to jednak trudna sprawa w skutek niezwykle zmaltretowanych katoli-
ków przez Rusinów. Zabierano ludzi na roboty z ich poduszczenia, zabierano do-
bytek, naznaczano przeróżne kontyngenty. Na razie sprawa plebani w Kodeńcu 
przedłużała się w nieskończoność. Mam nadzieję na zamieszkanie w plebanii, i tę 
sprawę chcę wygrać.

107 Bednarzówka – wieś należąca do bizantyjsko-słowiańskiej parafii w Holi.

108 Korona – wieś należąca do bizantyjsko-słowiańskiej parafii w Holi. 
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20 ii 1940 r. Ks. proboszcz kodeniecki wraz ze swymi siostrami, zaszkodzili 
mi nie tylko w sprawie unijnej, ale wyrobili mi w śród ludności Kodeńca niedo-
brą opinię. Ciekawie się ludzie do mnie odnoszą, tak ze względu na moją sprawę 
unijną, jako zakładnika i misjonarza, jak też zajmującego się łacinnikami. W so-
botę okazyjnie pojechałem do Krzywowierzby w sprawie moich dokumentów 
unijnych.

Wójt odniósł się bardzo politycznie, okazał się jednak w toku zajść w gminie 
wielkim hakatystą wraz ze swoim ciekawym personelem. Paru ludzi z Kodeńca 
gorąco i szczerze oczekuje mojego przyjazdu.

W niedziele 18 lutego odprawiłem prymarię o godz. 9-tej dla ludzi w pa-
rafii Kolano. Przed nabożeństwem wyspowiadałem sporo osób. O godz. 13 mi-
n[ut] 30 pojechałem okazyjnie do Włodawy, w sprawie dokumentów, których 
mi przedtem nie oddano. Ludzie tak w Kodeńcu, jak i w Lubieniu są bardzo 
przestraszeni obecnymi warunkami. Trudno się z nimi w sprawach religijnych 
konkretnie dogadać, pomimo tego, że jednak potrzeba ich wymaga pewnego uło-
żenia się. Zauważyłem we Włodawie wielki brak księży. Pozabierali ich do aresz-
tu z okolicznych parafii. Okropne rzeczy dzieją się z Żydami, jak z niewolnikami. 
Podobnie dzieje się z Polakami wśród Rusinów, tylko w inny sposób.

W międzyczasie zostały mi niespodziewanie zwrócone dokumenty, zabra-
ne przez Niemców. Przystąpiłem więc na nowo, jak gdyby oficjalnie, do pracy. 
Zaczynają krążyć przeróżne wieści odnośnie działań wojennych, jak także za-
mierzeń Niemców.

21 ii 1940 r. Dzisiaj mrozu jest 26°. Na prośbę swego ojca i ze względu na 
mróz oraz z powodu mego niedomagania, odprawiłem dzisiaj liturgię w domu.

24 ii 1940 r. Przyszedł brat Łukaszewicz, jako mój współpracownik w spra-
wie unijnej. Jeździłem mianowicie specjalnie do Lublina 23 stycznia żeby go 
wziąć na polecenie o. prowincjała109, w tedy jednak mi go nie dał o. superior 
Waczyński110. Tymczasem teraz, gdy sam znajduję się w dość kłopotliwym poło-
żeniu, przysłał mi go do mnie. Będę się starał zająć go bądź w sprawach unijnych 
bądź też jakąś pracą fizyczną. 

25 ii 1940 r. Oczekuję z niecierpliwością brata Łukaszewicza. Dzisiaj odpra-
wiłem mszę św. w kościele i wyspowiadałem sporo osób.

26 ii 1940 r. Brat Łukaszewicz wrócił. Przyniósł mi wiadomości, że na-
szych z ul. Chmielnej, jako wysiedlonych przedtem z „Bobolanum”, areszto-

109 Emil Życzkowski (1899 –1945), wstąpił do zakonu jezuitów w 1914 roku w Starej Wsi, od 1938 roku 

prowincjał wielkopolsko-mazowiecki.

110 Bogusław Waczyński (1907 –1981), studiował teologię wschodnią w Rzymie. Był profesorem Wydziału 

Teologicznego „Bobolanum” w Lublinie (1937 –1939). W latach 1939 –1941 był proboszczem katedry 

lubelskiej oraz kanclerzem i oficjałem Kurii Biskupiej w Lublinie.

wano i zabrano do więzienia111. Niektórzy z nich umknęli. To samo zrobiono 
i w Dąbrowicy112. Wszystkie rzeczy po zakonnikach zarekwirowano i wywiezio-
no. Nastąpiło to 2 lutego br. Jak w przedwojennym czasie tak i teraz dotrzymywał 
jezuitom przyjacielstwa br. Biernacki113. Aresztowano także wszystkich kapucy-
nów dnia 25. stycznia br., prócz braci. 

Brat Łukaszewicz naprawił sobie buciki w Parczewie. Przyniósł mi tylko jed-
ną butelkę wina mszalnego. Dzisiaj tą butelkę poniósł do Włodawy, bo tam kom-
pletnie ponoć wina nie mieli. Brat Łukaszewicz poszedł do Włodawy w następu-
jących sprawach: aby 1. odebrać dokumenty, 2. otrzymać gregoriankę, 3. zanieść 
prośby o zwolnienie z niewoli niemieckiej jednego żołnierza z wioski i 4. załatwić 
po drodze sprawy w Lubiczynie, Kodeńcu, Krzywowierzbie i Lubieniu. 

Ze względu na jego pośpiech w drogę, odprawiłem liturgię w domu szwagra, 
u którego nocował. Odprawiałem ją czysto po synodalnemu. Było na niej osiem 
osób. Odprowadziłem go dość daleko poza wioskę.

Wczoraj jako prymarię odprawiłem w kościele oraz wysłuchałem sporo spo-
wiedzi. Mam pewne kłopoty z zajęciami oraz utrzymaniem brata Łukaszewicza. 

Napisałem sprawozdanie do kurii biskupiej i posyłam je okazyjnie do 
Siedlec.

27 ii 1940 r. Ułożyłem się ogólnie z ks. proboszczem tak co do mszy św., jak co 
do spowiedzi wielkanocnej. Następnego dnia wyjechałem wcześnie do Parczewa 
w sprawie ksiąg metrykalnych i na poufne rozmowy z księdzem prałatem.

29 ii 1940 r. Miałem dzisiaj rano około dwadzieścia spowiedzi.
1 iii 1940 r. Są wiadomości, że tworzy się jednak Ukraina greckokatolicka. 

Z ziemi zaś kościelnej zabranej przez Ukraińców, prawosławni nie będą mieli 
pociechy. Brat Łukaszewicz stara się o pracę na parafii. Mam niemało kłopotu tak 
z moim, jak i z jego rozmieszczeniem się w Kolanie. 

Spowiedzi w kościele.
8 iii 1940 r. Na temat spraw unijnych ksiądz Wilde rozmawia zawsze czu-

le, podobnie i dzisiaj. Podkreślił szczególnie to, że gdyby jezuici dwa lata temu 
wzięli w swoje ręce parafię Hola, to zupełnie inaczej ona by się rozwinęła. Księża 

111 Po zajęciu Lublina przez Niemców we wrześniu 1939 roku kolegium „Bobolanum” zostało przejęte w całości 

na szpital. Klerycy mieszkali w wynajętych domach, a wykłady odbywały się w budynku przy ul. Chmielnej. 

9 xi 1939 Niemcy aresztowali 11 kleryków i jednego księdza, a 21 iii 1940 23 kleryków i 4 księży. Przed 

wywiezieniem do obozów koncentracyjnych przez jakiś czas byli przetrzymywani w więzieniu na zamku 

lubelskim.

112 Dąbrowica – majątek i stacja misyjna należące do lubelskiego kolegium „Bobolanum” (1923 –1951).

113 Biernacki – brat zakonny, osoba nierozpoznana.
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Nikolski114 i Pryłucki115 mięli ją doprowadzić do takiej właśnie ruiny w której 
obecnie rzeczywiście się znajduje.

W każdym bądź razie obecnie z parafią łacińską w Kodeńcu i Lubieniu, jak 
zwłaszcza z parafią Hola wsch[odniego] obrz[ądku] jest bardzo źle.

11 iii 1940 r. Sprawa unijna w Kodeńcu jest bardzo trudna. Odprawiam na-
bożeństwa raczej dla łacinników. W Kodeńcu przystąpiło do Komunii św. wiel-
kanocnej wielu wiernych, chociaż było to w innym obrz[ądku].

Rusini ustawicznie urządzają zabawy na rzecz Ukrainy. Ciekawe jest pod-
kreślenie ze strony Rusinów, że oni do mnie nie mają żadnych pretensji. Tym nie-
mniej ze swojej strony zaznaczyć muszę, że przy zabieraniu kościoła wyrządzili 
mi krzywdę, obrażając mnie mocno. Najpierw tym, że przy pomocy władz, niby 
to na podstawie dokumentów, usiłowali zabrać kościół wobec zgromadzonych 
w tym celu paruset ludzi. Następnie [tym, że – js] mnie lżono. Rusinom głównie 
chodziło o to, żebym się w Kodeńcu ogóle się nie pokazywał. Podpity policjant 
razu pewnego wyraził się do mnie: „Ty albo ja” i zaczął repetować karabin. Lecz 
uspokoił go natychmiast wójt. Innym razem zrobili na mnie wprost nagonkę tak, 
że musiałem uciekać.

Rusini z Kalinki zaczynają nawiązywać przyjazne stosunki z Kolańcami, 
czego dowodem jest przymilanie się ich do kierownika tutejszej szkoły. Zabrali 
im Niemcy nauczyciela, którego pobili, więc dzieci ich nie miały gdzie chodzić 
do szkoły.

Kwiecień 1940 r. W pierwszych dnia kwietnia powstała możliwość bardziej 
energicznej działalności zewnętrznej na terenie parafii Hola. I tak upewniłam się 
o możliwości mego pobytu, najpierw przez gminę Opole,116 chwilowo w Hołownie, 
Zaliszczu i Kalince. Następnie to samo zrobiłem w gminie Wołoskiej Woli117, na 
wieś zwłaszcza Holę.

12 iv 1940 r. Co do sprawy ruskiej, to Ukraińcy zaczynają wyjeżdżać do 
Rosji. Niektórzy zaś tęsknią za unią – trzeba będzie przed Wielkanocą zająć się 
działalnością unijną. 

Stan sprawy unijnej, biorąc ją od strony duchowej, jest bardzo słaby. Trzeba 
się dobrze ruszać – pomoc Boża niech mnie w tym dziele wspiera. Jest raczej 

114 Aleksander Nikolski (ur. 1895 r.), syn ks. Arkadiusza Nikowskiego, b. duchownego prawosławnego, 

który przeszedł na katolicyzm. Został wyświęcony na kapłana greckokatolickiego w 1927 przez bpa 

G. Homyszyna; duszpasterzował w bizantyjsko-słowiańskich parafiach w Zabłociu (1928 –1929), Połoskach 

(1929 –1931), Bublu Starym (1931 –1932), Szóstce (1932 –1935), Holi (1935 –1938), Terespolu (1938 –1941). 

W 1941 wrócił do prawosławia.

115 Aleksander Pryłucki (Przyłucki) (ur. 1910), pochodził z greckokatolickiej diecezji przemyskiej. Absolwent 

Papieskiego Seminarium w Dubnie. Został wyświęcony w 1934 roku. Pełnił obowiązki wikariusza w Holi 

(1934 –1939) i Połoskach (1939 –1940) oraz administratora parafii w Szóstce (1939 –1940), Kostomłotach 

(1940 –1969?) i Połoskach (1943 –1946).

116 Opole – wieś i parafia w dek. wisznickim, diec. siedleckiej (pow. włodawski, woj. lubelskie).

117 Wołoska Wola – wieś należąca do bizantyjsko-słowiańskiej parafii w Holi.

pewna nadzieja w łacinnikach, którzy w Holi i jej południowo-wschodnich stro-
nach pragną jakiegoś księdza.

Pojechałem więc do Kodeńca z zamiarem osiedlenia się tutaj, tym bar-
dziej, że mnie doszła jakaś pogłoska, jakoby dnia 1 maja kościół miano zwrócić 
katolikom.

30 iv 1940 r. Tak w wczoraj, jak dzisiaj, spowiadałem i komunikowałem 
ludzi w kościele w Kolanie. W Sosnowicy też miałem wiele spowiedzi. Jeździłem 
w Sosnowicy do chorych. Wczoraj jeździłem do Parczewa. Było to okazyjnie, to 
też z powrotem prawie przez cały czas szedłem piechotą; głowa mi trochę doku-
cza. Ks. prałat przykazał mi pilnować sprawy wniesionej o plebanię. 

1 v 1940 r. Zauważyłem pewien wpływ mego pobytu w Kodeńcu. Oto parę 
osób nareszcie przyszło do spowiedzi wielkanocnej.

2 v 1940 r. Wczoraj na majowym nabożeństwie wyspowiadałem szesnaście 
osób. Jadę z Lewczukiem118 do Pachola w sprawie podpisów. Boże, dopomóż mi 
dzisiaj, żebym pomyślnie przeprowadził sprawę plebani Kodenieckiej. 

Wioska Pachole mi pomaga w moich trudnościach z prawosławnymi.
3 v 1940 r. Dotychczas układa mi dość pomyślnie. W Pacholu wszyscy kato-

licy podpisali się na prośbie skierowanej do wójta w sprawie plebanii w Kodeńcu. 
To pismo powieźli do Krzywowierzbna. Powędrować ma ta lista podpisujących 
się na prośbie również do innych wiosek. Wniosłem mianowicie urzędowo zawia-
domienie o swoim przyjeździe do Holi, na co właśnie, również pisemnie, sołtys 
nie pozwolił. 

Chodziłem pieszo do Pachola, bo Lewczuk w ostatniej chwili nie zdecydo-
wał się jechać do Zaliszcza, żeby mnie zabrać po drodze. Z Pacholcami mówiłem 
o obrz[ądku] wsch[odnim], o sposobie [zbierania] podpisów i starania się o pleba-
nię i kaplicę. Do domu wróciłem po zachodzie słońca. 

Wysłałem sprawozdanie do ks. prałata z Holi z kwietnia. Wyspowiadałem 
dziś tylko parę osób, z powodu braku czasu. Dzisiaj byłem w Kalince w sprawie 
moich parafian.

Byłem w Wołoskowoli – nie zastałem wójta, lecz zostawiłem mój doku-
ment w Sosnowicy119 księdzu Piaseckiemu120. Może na jego podstawie przyślą 
mi pozwolenie na obsługiwanie parafii Hola. Zużyłem na to dwa dni, bo jecha-
łem na Sosnowicę, a następnie piechotą odwiedziłem Holę i Kodeniec, przez 
Krzywowierzbę. Było to 37 km drogi. Dla tego przedsiębrałem tak uciążliwą mar-
szrutę i jednocześnie dość kosztowną, bo ksiądz biskup Sokołowski chciał mieć 
jasne dane, co do stanu unijnego. 

4 v 1940 r. Ks. prałat bardzo mile rozmawiał o moich trudnych pracach 
z bratową, która mu ode mnie zaniosła sprawozdania i listy. 

118 Lewczuk – osoba nierozpoznana.

119 Sosnowica – wieś i parafia w dek. parczewskim, diec. siedleckiej (pow. parczewski, woj. lubelskie).

120 Józef Piasecki (ur. 1864), otrzymał święcenia kapłańskie w 1900 roku. Od 1934 roku administrator parafii 

w Sosnowicy.
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5 v 1940 r. W wczoraj na nabożeństwie majowym było sporo ludzi 
u spowiedzi. 

8 v 1940 r. Ambramczukowie121 w raz z rodzeństwem moim złożyli mi 
bardzo pięknie życzenia imieninowe. Poszedłem do Pachola w sprawie podpi-
sów. Znalazłem prośbę w sensie zmienionym, na której były podpisy Pacholców 
i Krzywowierzbian. 

Dzisiaj mile rozmawiałem z księdzem – gościem w Kolanie. 
Oczekuję z niecierpliwością na wiadomość z Pachola.
10 v 1940 r. Wysłałem list do ks. prałata. Co się da robić, to robię w domu 

w Kolanie. 
13 v 1940 r. Byłem u ks. prałata, który wypłacił mi zaległą pensję za 

4 miesiące. 
14 v 1940 r. Przed Zielonymi Świątkami było dużo ludzi u spowiedzi, 

a w tym i Kodeńszczan. Chociaż byłem w Pacholu, niczego się nie dowiedziałem 
wskutek terroru ze strony Niemców.

16 x 1940 r. [Dnia – js] 15 vii 1940 r. otrzymałem od ks. biskupa drugą 
z rzędu parafię – Kostomłoty. Moje proboszczowanie nie trwało długo, bowiem 
po kilku tygodniach tułaczki, bo nie miałem plebanii, bowiem zajęła je straż 
niemiecka i po jako takim ułożeniu stosunków z wiernymi, zostałem odwołany 
14 października do parafii Szóstka122, jako birytualista.

18 x 1940 r. Panuje niezwykły terror, związany z dostarczaniem wygórowa-
nego kontyngentu. 

Znowu ciężko pracuję, odprawiam msze, na których głoszę kazania po pol-
sku i ukraińsku – zyskałem tym na frekwencji i jakby inaczej na mnie patrzą. 
Widzę jak dużo można zrobić kazaniami i spowiedziami.

Listopad 1940 r. Mam kłopoty z psałterzystą i kościelnym, którzy kłócą się 
i wymyślają sobie. Kościelny w końcu wymówił, a psałterzystę musiałem zwol-
nić po głupim figlu jaki mi zrobił na cmentarzu. A było to tak: zaraz po wyjściu 
z cerkwi, nikogo nie było na cmentarzu – zawołał: „Żegnaj się z życiem”. Widzę 
rewolwer mierzony do mnie. W ogóle u tego człowieka wszystko możliwe, pomy-
ślałem sobie, a ten odśpiewał Wiecznię i poszedł do cerkwi.

8 ii 1942 r.123 Przyjmuję teraz dużo intencji z których wiele wysyłam do 
Warszawy. Sporo rozmaitych rzeczy dałem teraz potrzebującym. Dzięki Bogu te-
raz mi czasu zbywa nieco więcej. Czuję się obecnie bardzo zdrowo. Mój zasięg 
pracy, odnośnie do rozproszonych po powiecie bardzo się powiększa. Łączność 
zaś z łacinnikami wzrasta z dnia na dzień. Wpłynęła też na to epidemia tyfusu. 

121 Abramczykowie – osoby nierozpoznane.

122 Szóstka – wieś w dek. międzyrzeckim, diec. siedleckiej (pow. radzyński, woj. lubelskie). Parafia słowiańska 

erygowana w 1931 roku przy pounickiej cerkwi św. Jerzego na cmentarzu. Po powrocie większości wiernych 

do prawosławia i spaleniu cerkwi w 1945 roku parafia przestała istnieć.

123 Długa przerwa w pisaniu kroniki była związana z nawałem pracy duszpasterskiej i wybuchem 

niespodziewanej epidemii tyfusu, trwającej do kwietnia 1942 roku.

Tym bardziej, że mój kościółek jest na cmentarzu. Odpust patrona kościoła 
św. Jerzego (6 maja) mam zamiar urządzić z rozgłosem i wystawnie. 

28 ii 1942 r. Tym bardziej urządzę go wystawniej, że łacinnicy jednak nie 
zasługują na to, żeby się zbytnio poświęcać sprawie łacińskiej. Trzeba mi bo-
wiem pamiętać, że jestem unitą, a na obrz[ądek] łac[iński] mam tylko pozwolenie, 
taką przynajmniej dotychczas gram rolę, bo oczywiście może być też odwrotnie. 
Z gospodarzami się zżyłem bardzo dobrze. Wysiedleni z innych części Polski do 

„Generalnej Guberni” natomiast są na ogół dość nieludzcy. W tym roku prac po-
stnych poza swoją parafią jeszcze nie mam zamówionych, chociaż już połowa 
postu.

29 ii 1942 r. Sprowadzam sobie do pomocy w pracy postnej ojca jezuitę 
z Warszawy. Czuję się bardzo zdrowo. Siedzą kamieniem w domu. Byłem dzisiaj 
w odwiedzinach u chorych w szpitalu na tyfus. Nędza tu. Oczekuję odpowiedzi 
w raz z rzeczami z Warszawy. Jestem zdany teraz tu w Szóstce na własne siły. Boże, 
wspomóż mnie. Łaska Boża niech mnie wspomoże odnośnie do chrztów z który-
mi ludzie wprost grzesznie, tak zwlekają. 

7 iv 1942 r. Rekolekcję, pomimo że nikt z naszych z Warszawy nie przy-
jechał do pomocy w spowiedzi, udały się. W przeciągu pół tygodnia rozdałem 
160 komunikantów. Kazania zwłaszcza nad podziw mi się udał. Ale pilnowałem 
spraw kościelno-parafialnych tak, że już miesiądz sam nie byłem u spowiedzi, 
bo nie miałem zgoła czasu. Nie byłem nawet na 40-godzinnym nabożeństwie 
w Ostrówkach. Ach, ten ostrowski ks. proboszcz Kowalski124, dlaczego on mi 
takiego figla spłatał, z przyjazdu na wieś w celu poświęcenia pokarmów wiel-
kanocnych. Bez wyjaśnienia sprawy muszę się do niego odnosić z rezerwą. Bo 
powinien przecież wiedzieć, ile on mi przez to zaszkodził, a raczej sprawie ko-
ścielnej. Nie zapisuje on przy tym chrztów w moich księgach parafialnych. Ludzi 
się bowiem w ten sposób odstręcza od właściwej parafii w Szóstce, która przecież 
jest w trudnościach. 

Prawosławni ludzie są bardzo rozżaleni na swoje duchowieństwo. Tyfus na 
nowo zaczyna się pokazywać. W moim domu choruje dwoje ludzi.

8 iv 1942 r. W prawdzie to jest ludzka rzecz, ale to mnie jednak bardzo ucie-
szyło że o. Emil Życzkowski125 prowincjał z takim uznaniem się do mnie odnosi. 
Dowiedziałem się, że przyjazd ks. Stanisława Kowalskiego jest niczym innym, jak 
paskudnym figlem pijacko-zyskownym osób zainteresowanych.

124 Stanisław Kowalski (1881 –1955), święcenia kapłańskie przyjął w 1905 roku. Od 1925 roku był 

administratorem parafii w Ostrówkach (dek. radzyński). 

125 Emil Życzkowski (1899 –1945), wstąpił do zakonu jezuitów w 1914 roku, święcenia kapłańskie otrzymał 

w 1930 roku. Był prowincjałem wielkopolsko-mazowieckim w latach 1938 –1945.
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13 iv 1942 r. O[jciec] prokurator Chrobak126 zarządzając się sam moimi wy-
datkami, narażał mnie tym samym na trudności finansowe. Nadto nie przyje-
chał na moje zaproszenie na prace postne i nie przywiózł rzeczy zamówionych 
w Warszawie.

[…]
12 i 1943 r. Wybieram się w tych dniach „po kolędzie” do Międzyrzeca127 

i Radzynia128, ale wątpię czy mi się to da urzeczywistnić. Pomimo uczęszczania 
ludzi do kościoła, wstrzymują się oni jednak od chrzczenia dzieci i brania u mnie 
ślubów. Prawosławni się do mnie skłaniają.

3 ii 1943 r. Chór łaciński się zorganizował. Do kościoła dużo ludzi uczęsz-
cza. Z gminą zaczynam po prostu walkę, bo chcą mnie nadużyć w pomocy dla 
nich. Odebrać mi się udało książki ks. Norwy129 od popa Szusteckiego130. 

9 iii 1943 r. Ks. Biskup Podlaski przysłał mi na kościół nie 200 zł., o które 
prosiłem, ale 300 zł. Widać, że z zadowoleniem patrzy na moją robotę. Obecnie 
jestem w dość trudnych okolicznościach, ze względu na trudności w lokomocji 
i grożących niebezpieczeństw bandyckich.

16 iii 1943 r. Nareszcie zmontowałem sobie z zakupionych części rower. 
20 iii 1943 r. Ludzi uczęszcza do kościoła dużo. 
15 iv 1943 r. W Poście oprócz ostatnich dwóch tygodni pracy było niewiele. 

Spowiadałem trochę w Radzyniu, a do Międzyrzeca wybieram się na 21 kwietnia. 
Przeciwko pijaństwu walczę już półtora tygodnia, na wszelki możliwy sposób. 
Sam się przygotowuję do rekolekcji, które mam dawać w swojej parafii i wytwa-
rzam odpowiedni nastrój. Rozpocznę je bezpośrednio po Drodze Krzyżowej dn. 
16 iv 1942 r.

19 iv 1943 r. Rekolekcje poszły nieźle. Zdrowo się czuję. Jutro jadę do 
Międzyrzeca i będę tu spowiadał dwa dni.

3 v 1943 r. W czasie Świąt odbyło się wszystko normalnie poza tym, że 
czułem się przemęczony, tak że dotychczas jeszcze jestem nieswój. Stasiek był 
parę dni w domu rodzinnym. Dla tego nic dziwnego, że jego brak odbił się na 
usługach w cerkiewce. Przyjechał z powrotem furmanką, a nie rowerem. Pod 
względem materialnym zaledwie sobie radzę, a pod względem duchowym, czuje 
się też wyziębiony. Odpust wczoraj, po mimo trudności zewnętrznych, udał się. 
Materialnie poniosłem raczej w nim stratę. Na odpuście był tylko ks. Stanisław 

126 Alojzy Chrobak (1902 –1959), wstąpił do zakonu jezuitów w 1921 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 

w 1932 roku. W okresie ii wojny światowej był prokuratorem wielkopolsko-mazowieckiej prowincji 

towarzystwa.

127 Międzyrzec – miasto z dwoma parafiami (siedziba dekanatu) w diec. siedleckiej (pow. radzyński, woj. 

lubelskie).

128 Radzyń Podlaski – miasto i parafia (siedziba dekanatu) w diec. siedleckiej (pow. radzyński, woj. lubelskie).

129 Norwa (ur. 1904), święcenia kapłańskie przyjął w 1933 roku. Od 1935 roku był administratorem 

w Szóstce.

130 Szustecki – osoba niezidentyfikowana.

Filipowicz131 z Turowa132 z sumą i jednocześnie z kazaniem. Wybieram się w tę 
niedzielę do Ostrówek133 z kazaniem do ks. Stanisława Kowalskiego.

10 viii 1943 r. [Dnia – js] 4 viii 1943 r. naprzód pogłoska, a później fakt, 
że zostaję przeniesiony z Szóstki do Pawłowa Starego k. Janowa Podlaskiego. 
W Szóstce żegnany byłem z prawdziwym żalem i łzą w oku.

Parafia dość dobrze urządzona, lecz wiernych, szczególnie uczęszczających 
na nabożeństwa jest bardzo mało. Dochody na utrzymanie księdza wprost żadne. 
Przyjęto mnie serdecznie i z wielką ulgą w sercu. Daj Boże, abym rzeczywiście 
przyniósł ją utrapionym ludziom. Po pierwszej jednak niedzieli spostrzegłem, że 
ludzie się tu Panu Bogu nie naprzykrzają – to jest pewne. Później stwierdziłem, 
że jest tu bardzo źe i tylko specjalna pomoc Boża jest w stanie czegokolwiek do-
konać. Ludzie nie przychodzą do kościoła z wielu względów, a przede wszystkim 
z powodu łapanek na roboty, wzdychają jednak za pokojem, bo wszyscy mają 
dość wojny. 

22 viii 1943 r. [Dnia – js] 20 sierpnia br. po południu zamieszkałem u ks. ka-
nonika [Władysława] Wierzbickiego134 w Janowie Podl[askim]135.

27 viii 1943 r. Ostatecznie z ludźmi jakoś sobie radzę, mimo tego, że 
ks. Łehkyj136 zaszkodził mi we wpływie na nich, jako na Ukraińców, nastraja-
jąc ich do mnie, jako do Polaka antypatycznie. Byłem w Siedlcach, Warszawie 
i w Międzyrzeczu. Sprawę unii osądziłem, tak w Siedlcach, jak i w Warszawie, jako 
nie mającą racji bytu na terenie Polski przedwojennej w skutek walk o tę sprawę. 
Kupiłem nadto w Warszawie zegarek i inne drobiazgi. W Międzyrzecu dostałem 
25 intencji. Jutro mam odpust drugorzędny u siebie w święto Wniebowzięcia Matki 
Boskiej. U ks. Wierzbickiego mieszka mi się dobrze.

6 ix 1943 r. Ludzi chodzi więcej do cerkiewki niż się spodziewałem. 
Odwiedzam po trochę swoich parafian. Muszę zabiegać o „materialia”. Od brata 
swego137 z Albertyna138 nie mam już żadnych wiadomości chyba z pół roku. 

131 Stanisław Filipowicz (ur. 1893), święcenia przyjął w 1922 roku. Od 1940 (?) pełnił obowiązki rektora 

w Turowie.

132 Turów – wieś i filia parafii w dek. radzyńskim, diec. siedleckiej (pow. radzyński, woj. lubelskie).

133 Ostrówki – wieś i parafia w dek. radzyńskim, diec. siedlecka (pow. radzyński, woj. lubelskie).

134 Wierzbicki Władysław (1864 –1948), kapłan diec. tyraspolskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1900 roku. 

Od 1930 roku był rezydentem w Janowie Podlaskim.

135 Janów Podlaski – miasto i parafia (siedziba dekanatu) w diec. siedleckiej (pow. janowski, woj. lubelskie).

136 Jan Łehkyj – duchowny greckokatolicki. W 1941 roku administrator parafii bizantyjsko-słowiańskiej 

w Pawłowie Starym (Bubel Stary).

137 Władysław Czornak – (ur. 1908), wstąpił do zakonu jezuitów w 1933 roku w Kaliszu. Przed 1939 rokiem 

pracował w Albertynie. W okresie okupacji, obawiając się wrogości Białorusinów, dobrowolnie zgłosił się 

na roboty przymusowe do Niemiec.

138 Albertyn – miasto i parafia w dek. słonimskim, archidiec. wileńskiej (pow. słonimski, woj. nowogródzkie). 

Stacja misyjna i nowicjat obrządku bizantyjsko-słowiańskiego jezuitów (1926 –1939). Ok. 1925 roku 

powstała przy klasztorze parafia bizantyjsko-słowiańska.
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Z kurii biskupiej dotychczas w Pawłowie Starym139 nic nie dostałem, a prze-
wóz przecież mnie kosztował 1180 zł.

Otrzymałem pozwolenie na wyjazd do Białej Podlaski, w której między in-
nymi wręczyłem sprawozdanie ks. referentowi Michałowi Sułkowskiemu140 od 
spraw obrządku bizantyjsko-słowiańskiego: „O ile inteligencja grekokat[olicka]-
ukraińska przeszkadzała w sprawie unickiej”.

 O godz. 4 min[ut] 30 wyjechałem z Białej Podlaski wąskotorówką do 
Leśnej Podlaskiej141. Z bijącym sercem oczekiwałem chwili, kiedy nareszcie ujrzę 
świątynie leśniańską.

Po raz pierwszy widziałem ją jako 16-sto letni chłopiec, 23 lata temu tylko 
z daleka, a jeszcze bardziej z daleka, gdy półtora miesiąca temu przejeżdżałem 
obok niej do Pawłowa Starego. Dziś przyjechałem, żeby w odpustowym czasie 
złożyć hołd Królowej Podlasia i odbyć formalność wizyty przeorowi tutejszego 
klasztoru paulinów i Janowi Kurkowi, byłemu proboszczowi w Sworach142. I jed-
no i drugie udało mi się niezwykle pomyślnie.

Gościnnie mnie tu przyjęli ojcowie i obdarzyli mszalnymi inten-
cjami. Wyjechałem pod wieczór z wizytą do ks. kanonika Kornilaka143 
w Konstantynowie144, u którego wikarym był o. Alojzy Matczak tj145.

17 ix 1943 r. Na nabożeństwie, tak do mnie jak i do łacińskich kościołów 
w skutek obecnych warunków ludzi mało chodzą. Ludzie niezwykle wzdychają 
za pokojem.

29 ix 1943 r. Miałem wizytę dziekańską w swojej parafii. Obok pochwał 
otrzymałem 8 mandatów, z których najważniejsze jest to żebym, o ile możli-
we, zamieszkał w Pawłowie Starym, zrobił statystykę wiernych i zreorganizował 
bractwo św. Mikołaja. Miałem zamiar wybrać się do biskupa w sprawie duszpa-
sterskich trudności i zarządzeń dziekańskich, lecz na razie sprawę tę odłożyłem. 
Byłem w Leśnej Podlaskiej na triduum objawienia się obrazu i jednocześnie pa-
miątkę jego sprowadzenia. 

139 Pawłów Stary – wieś w par. bizantyjsko-słowiańskiej w Bublu Starym. Z powodu zamknięcia kościoła 

parafialnego p.w. Św. Jana Ewangelisty w Bublu Starym parafia korzystała z drewnianej kaplicy filialnej 

w Pawłowie Starym, postawionej w 1930 roku.

140 Michał Sułkowski (1893 –1960), święcenia kapłańskie otrzymał w 1914 roku. Duszpasterzował w: 

Kostomłotach (1931 –1938), Kijowcu (1938), Kodniu (1934 –1935, 1939 –1941?) i Terespolu (1941). Od 1938 

roku był referentem dla spraw obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w diec. siedleckiej.

141 Leśna Podlaska – wieś i parafia w dek. janowskim, diec. siedleckiej (pow. janowski, woj. lubelskie).

142 Swory – wieś i parafia w dek. bialskim, diec. siedleckiej (pow. bialski, woj. lubelskie).

143 Aleksander Kornilak (1897 –1972), święcenia kapłańskie przyjął w 1919 roku. Od 1934 roku był proboszczem 

i dziekanem w Konstantynowie. 

144 Konstantynów – miasto i parafia w dek. janowskim, diec. siedleckiej (pow. janowski, woj. lubelskie).

145 Alojzy Matczak sj (1911 –1947), wstąpił do zakonu w 1928 roku w Kaliszu, święcenia kapłańskie przyjął 

w 1940 roku w Warszawie. Od 1940 roku wikariusz w Konstantynowie.

22 x 1943 r. Ze względu na większą chwałę Boga przenoszę się do Dokudowa146. 
Miałem dotychczas spokój, ale pracy stanowczo za mało. Dokudów rzeczywiście 
pragnie księdza.

30 x 1943 r. Parafię w Pawłowie Starym zdałem 28 x 1943 r. Parafianie doku-
dowscy przysłali mi do przeprowadzki dwie furmanki. Z małymi przeszkodami 
na plebanii w Dobudowie stanąłem 30, wieczorem. 

31 x 1943 r. Ogłoszenie zrobiłem następujące: Jutro dla łacinników msza 
św. o godz. 9-tej, wschodniego zaś obrządku o godz. 11-tej. Jak w sobotę, tak 
na Dzień Zaduszny będą nabożeństwa za zmarłych. Będą czytane ewangelie po 
polsku, z kazaniem na Mszy św. dla łacinników. Przypuszczam, że to będzie na 
większą chwałę Bożą.

2 xi 1943 r. Udał mi się odpust, lecz mniej już uroczystości Wszystkich 
Świętych, a tym bardziej Dzień Zaduszny. Trudno idealnie wszystko ułożyć. 
Dopiero dzisiaj dochodzę do normalnego zdrowia. 

„Band” na razie nie było. Raz nocowałem już zaraz po opuście u sąsiada 
z powodu strachu przed bandami. Jutro chcę się wybrać do Białej Podlaski. 

12 xi 1943 r. Dnia 11 listopada byłem w Białej Podlaskiej, ale niewiele zała-
twiłem. Dzisiaj dopiero co wróciłem, nocowałem tam, ale jeszcze nie załatwiłem 
wszystkiego. Zboże przedwczoraj zmłóciłem. Ze zbioru otrzymałem dwa metry 
pszenicy i sześć metrów owsa. „Dzień pomocy” zorganizowany przez parafian 
udał mi się. Było siedem koni, siedmiu mężczyzn, kobiet chyba z osiem.

Przeszła niedziela, bardzo dobrze mi wypadła wraz z poniedziałkiem. Krzyże 
na cmentarzu poświęcałem. 

12 xi 1942 r. Sąsiad Piotr Bandzarewicz147 dużo mi bezinteresownie poma-
ga. W sprawach unijnych okazuje on jednak dużo fanatyzmu. Z młócką już się 
uporałem, lecz sprawa drzewa pogorszyła się. Pomaga mi również jego szwagier 
Juśkiewicz148.

Jeździłem do rodziny w odwiedziny, jako w czasie już przed zimowym i nieco 
spokojniejszym. Zrobiłem w ciągu dnia 78 km rowerem. Z powrotem nocowałem 
u ks. [Zygmunta] Mościckiego149 w Rososzu150. Otrzymałem konie dla przewiezie-
nia drzewa z Wygody. Mam zamiar jutro też przywieźć furę drzewa końmi.

146 Dokudów – wieś i parafia bizantyjsko-słowiańska w dek. bialskim (pow. Biała Podlaska, woj. lubelskie). 21 

vii 1925 dekretem bpa Przeździeckiego utworzono parafię bizantyjsko-słowiańską w Połoskach, włączając 

do niej kościół filialny w Dobudowie. Po wybudowaniu kościoła p.w. Św. Praksedy ordynariusz siedlecki 

erygował w r. 1927 w Dokudowie oddzielną parafię. Pierwszym administratorem został ks. Marek 

Jaczynowski. Do rozpoczęcia ii wojny światowej pracowali w parafii: ks. Sergiusz Spytecki (1927 –1937) 

i ks. Eufemiusz Mielniczuk (1937 –1939?).

147 Piotr Bandzarewicz– osoba nierozpoznana.

148 Juśkiewicz – osoba nierozpoznana.

149 Zygmunt Mościcki (ur. 1913), święcenia kapłańskie przyjął w 1938 roku. Od 1940 roku administrator 

w Rosoczu. 

150 Rosocz – wieś i parafia w dek. wisznickim, diec. siedleckiej (pow. bialski, woj. lubelske).
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26 xi 1943 r. Mam drzewa narąbanego już około 6 m. Wizyty ważniejsze już 
poskładałem. Zaczynam się zaaklimatyzowywać w Dokudowie. Brat Władysław 
znalazł się w Monachium, ale w jaki sposób?

Wysłałem do ks. biskupa sprawę o moich trudnych warunkach pasterzowa-
nia w Dokudowie. Dziwne są pretensje łacinników. Zobaczymy jak to się skończy. 
Zaczynam oswajać się nawet z bandami, które mi dotychczas zbyt wiele szkody 
nie wyrządziły. Raz paru ich było w około domu i dobijało się do mieszkania. 
Lecz dom był dobrze zamknięty wraz z okiennicami. Stukali. Zachowałem się 
całkiem cicho. Myśleli że mnie nie ma. Poszli sobie dalej.

Listopad 1943 r. Dla jaskrawszego odróżnienia i-go etapu, który był w Holi 
i Kodeńcu, od ii-go który był w Szóstce (nb. o Pawłowie nie mówię, bo tu praco-
wałem na modłę czysto – synodalnego obrz[ądku]), iii-cim etapem był mój pobyt 
w Dokudowie i w Żenszczynce. Ks. Biskup bardzo chętnie naznaczył mnie do 
Dokudowa koło Białej Podlaski. Tu od początku już zaprowadziłem Komunię 
św. tak w obrz[ądku] wsch[odnim], jak łacińskim. Większych trudności pod tym 
względem nie było.

13 i 1944 r. Sprawa łacinników jeszcze nie załatwiona. Na tym tle wszedłem 
w konflikt z unitami. Zdaje mi się, że już z niego wychodzę. Przeszło połowę 
obszedłem „po kolędzie”. Pracuję nad rozbudową parafii na szeroką skalę. Byłem 
w Lublinie rowerem za kupnem tak rzeczy dla parafii, jak i swoich, i zarazem 
odprawiłem swoje rekolekcję. Boże Narodzenie wyszło pięknie, ale dużo mi za-
szkodził ks. Pryłucki, o którym wyżej już wspominałem. Fadiejowa151, Ukrainka, 
nie wiem czy politykuje, czy choruje. Glonkowa152 jak tylko może zabiega o moje 
względy nadal. Drzewo opałowe wychodzi. Sąsiadów tu mam bardzo życzliwych. 
Parafialne rzeczy dość zaniedbane, już częściowo uregulowałem. Trzeba wysłać 
z listami ofiar na kościół poza parafię i do tych parafian, co jeszcze nic nie dali. 
Zdrowie zaczyna się już psuć. Ale praca idzie dla zbawienia dusz na szeroką skalę. 
Normalna praca proboszczowska się utrwala.

31 i 1944 r. Już się ułożyłem z kościelnym w Ortelu153 co do obsługi 
w Dobudowie, tak kościoła, jak plebani na termin 3 ii 1944 r. Byłem u ks. biskupa 
w sprawie nabożeństw dla łacinników i dzieci. 

O godz. 10-tej nabożeństwo ciche unickie, a uroczysta suma unicka o godz. 
11 min[ut] 30. 

„Po kolędzie” skończyłem. Rozbudowa parafii została zatwierdzona przez ks. 
biskupa. Byłem w Warszawie, gdzie po rozmowach z naszymi ojcami, uspoko-
iłem się rywalizacją między unitami a łacinnikami. Umowy dzierżawne i książki 
biblioteczne z ludźmi układam.

151 Fadiejowa – osoba nierozpoznana.

152 Golonkowa – osoba nierozpoznana. 

153 Ortel Królewski – wieś i parafia w dek. bialskim, diec. siedleckiej (pow. bialski, woj. lubelskie).

2 ii 1944 r. Wczoraj byłem na lekcji w szkole zawodowej ukraińskiej w Białej 
Podl[askiej]. Złożyłem podanie na drzewo na kościół. Jutro ma się sprowadzić do 
mnie kościelny wraz ze swoją żoną, jako gospodynią na plebanii. Może wybiorę 
się do Lublina, Warszawy i do Siedlec, żeby zasięgnąć informacji do lepszego 
prowadzenia parafii w Dokudowie.

26 ii 1944 r. Uczę nadal w szkole zawodowej w Białej Podl[askiej] 
i w Dokudowie. Drzewo otrzymałem. Z przyjazdem kościelnego i gospodyni 
nastał nowy tryb życia, tak w parafii, jak na plebani. Z trudem ludzie przepro-
wadzają umowy dzierżawne a niektórzy nadużywają czytelni. Już pół tygodnia 
Wielkiego Postu, a poza parafią nie nadarza mi się praca duszpasterska. Na pod-
stawie zwyczajów jaki jezuici mieli u sióstr w kaplicy łac[ińskiego] obrz[ądku] 
udzielałem im na mszy św. wschod[niego] obrz[ądku], komunie św. rozdawa-
łem w obrz[ądku] łaciń[skim]. Konsekrowałem zarazem komunikanty łacińskie. 
Ciekawa rzecz, jaki obrót weźmie sprawa udzielania Komunii św. w obrz[ądku] 
łacińskim, co rozbudził ks. dziekan bialski Franciszek Próchniewicz154. 

W Dokudowie obudziła się niezwykła ofiarność u niektórych osób na cele 
kościelne. Frekwencja ludzi na nabożeństwie jest wprost niebywale wielka. Ludzi 
pociąga udzielanie Komunii św. w obrz[ądku] wsch[odnim] i łacińskim oraz ka-
zania, w których się nie szczędzę. Ogóle w troskach o sprawy parafialne siebie nie 
oszczędzam, to też i zdrowie pomimo, że odżywiam się dobrze, dość szwankuje. 

Przed Zwiastowaniem ma u mnie spowiadać młodzież szkolną ks. mgr 
Franciszek Chwedoruk155 z Łomaz156, a na Niedzielę Palmową ma przyjechać ks. re-
ferent unicki z Białej Podlaskiej, ks. Michał Sułkowski. Pogłębia się rywalizacja 
łacinników ze wschodnio-obrzędowcami.

30 iii 1944 r. Nie ma jeszcze odpowiedzi co do Komunii św. w obrz[ądku] 
łacińskim. Niezwykła ofiarność ludzi w zaopatrywaniu cerkwi w rzeczy kościel-
ne i to poszczególnych osób, które sobie poszcz[ególne] rzeczy sprawiają dla 
kościoła.

Choruję na gardło. Dzieci bardzo licznie się stawiły do spowiedzi 
św. Wielkanocnej. Wczoraj wystawiłem stopnie w Szkole Handlowej w Białej 
Podlaskiej.

2 vi 1944 r. Co do Komunii św. w obrz[ądku] łac[ińskim] zachowany jest „sta-
tus quo”. Ofiarność ludzi na sprawy misyjne, które mają się odbyć w Dokudowie, 
spora. Choroby nareszcie jakoś przeszły, chociaż z gardłem jeszcze niecałkiem 
w porządku. Propaganda misji ludowej w Dokudowie mi się udała. Ludzi, pomi-
mo bomb w okolicy, było około 6000 na zakończenie misji. Misjonarz w zupeł-
ności odpowiedział zadaniu. Żniwo misji było nadzwyczajne i to pod każdym 

154 Franciszek Próchniewicz (1901 –1953), święcenia kapłańskie przyjął w 1927 roku. Od 1936 roku proboszcz 

w Sworach.

155 Franciszek Chwedoruk (ur. 1902), święcenia kapłańskie otrzymał w 1902 roku; Od 1941 (?) proboszcz 

w Łomazach.

156 Łomazy – miasto i parafia w dek. bialskim, diec. siedlecka (pow. Biała Podlaska, woj. lubelskie).
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względem. Długu mam do 1000 zł. na kościele. Chór w kościele przybył, wrota 
wjazdowe na podwórko plebani zrobiono, pokryłem chlewek papą obok drob-
nych reperacji i ulepszeń. Misje trwały od 17 do 21 maja. Przeprowadził je 
o. Chrobak tj. 

Spowiadaliśmy obaj wiele, bo księża nie dopisali. Parafia Dokudów stała 
się parafią ruchliwą. O[jciec] Chrobak tj swoją dobrocią podbił sobie niezwykle 
serca ludzi. 

Ma przyjechać do mnie na wakacje nasz kleryk i moja siostra157.
20 vi 1944 r. Intencji mszalnych w Dokudowie mam dosyć. Jakby to świad-

czyło u łacinników o chęci ukrytej przyłączenia się do parafii Dobudów, jako 
z czasem mającej tu powstać parafii łacińskiej zarazem. Nie czas jednak na razie 
o tym myśleć. Przynajmniej cokolwiek sytuacja niech się wyjaśni. Kazanie odpu-
stowe w Ortelu Kr[ólewskim] b[ardzo] mi się udało. W Łomazach postaram się 
też, żeby powiedzieć dobrze. Sprawa kleryka Smolińskiego158 się odciąga. Siostra 
mi zapowiada swój ślub w Dokudowie na pierwszą połowę lipca.

Ciekawe, jak mi się ułożą imieniny i odpust w parafii Ortel Książęcy. Jestem 
dość zmęczony i odpocząć mogę nieco tylko w czasie do św. Piotra i Pawła, tj. ści-
śle do 2 lipca. Gości na wakacje spodziewam się sporo. Imieniny trzeba przepro-
wadzić umiejętnie i gospodarką kierować oszczędnie.

12 vii 1944 r. Józia u mnie z Bolesławem Kliszczewskim159 wzięła ślub 8 vii. 
Czerwona Armia zbliża się nad Bug. Z gotówki się dosyć „wyszastałem”. Trochę 
drzewa i desek mamy już na wieżę kościelną, którą właśnie planuję wybudo-
wać. Mam obecnie czas odpoczynku pomimo gości i strachów przed frontowych, 
w porównaniu do poprzednich warunków pracy w Starym Pawłowie i z począt-
kami Dokudowa, następnie w Kodeńcu, Holi, Kostomłotach i Szóstce. Ludzie się 
b[ardzo] przychylnie do mnie ustosunkowali. Ja jakoś nie mogę na dobre odpo-
cząć. Wpływają na to wojenne warunki: plaga pcheł oraz częściowo much. Boże 
daj mi cierpliwości w nawałach pracy i zdrowia, a i o postępie duchownym będę 
więcej pamiętał.

26 vii 1944 r. Przedwczoraj w południe rozpoczął się bój o Dokudów mię-
dzy Czerwoną Armią a Niemcami, wśród których przeważnie byli Węgrzy. Bitwa 
w Dokudowie trwała pełną dobę. Od godz. 11 min[ut] 45 dnia 24 lipca, do godz. 
12 w południe dnia 25 lipca. Najogólniej zabitych Rosjan było około 13, a ran-
nych około 10. Niemców zaś trzy razy więcej. O rannych Niemcach nie słyszałem. 
Do niewoli Rosjanie wzięli kilkudziesięciu Niemców. Cywilne dwie osoby zginęły 
i dwie zostały ranne. Gospodarstw spalonych całkowicie wraz z dobytkiem było 
kilkanaście, częściowo spalonych 8. Nie mało było pobitego i rannego dobytku 
domowego. Smród z pobitych zwierząt, a zwłaszcza z popalonych, rozchodził się. 

157 Józefa Czornak – siostra ks. J. Czornaka.

158 Smoliński sj – osoba nierozpoznana.

159 Bolesław Kleszczewski – osoba nierozpoznana.

Klekotanie karabinów jeszcze u nas słychać. W kościele dziurek od kulek karabi-
nowych z 8, a w mieszkaniu 3. W belce sufitu ugrzęzła 1 kulka.

12 ix 1944 r. Półtora miesiąca przeszło tu u mnie w całkowitej ciszy. Byłem 
w Kolanie. Stanisława Cichego, swego kościelnego, posyłałem raz do Lublina, 
drugi [raz – js] do Kolana. Na odpusty teraz dopiero zaczynam jeździć. Ponoć 
naszych ojców w Warszawie zginęło około 50-ciu160.Kontyngentu mi wiele nało-
żono, ale mam nadzieję, że mi go zmniejszą.

Roboty zapowiada mi się dużo.
9 x 1944 r. Pan kierownik szkoły stołuje się u mnie z konieczności, bo mu 

rzeczywiście trudno się na razie w Dokudowie utrzymać. Intencje mam jeszcze 
przedfrontowe i mam z nimi kłopot. Odpust zapowiada się nieźle.

9 xi 1944 r. Na czas odpustu pogoda nie dopisała. Był u mnie ks. Mieczysław 
Wasielewski tj161. Pomogłem mu w odzieży i w pieniądzach. 

6 xii 1944 r. Byłem na swoich rekolekcjach u rodziny. Co do naszych ojców 
złe słuchy nadchodzą. Nowicjat ponoć w „Bobolanum”. Chciałbym go odwie-
dzić, ale trudności są wielkie, żeby się tam dostać. Raczej myślę przed świętami 
o Siedlcach. Kłopotu mam sporo. Tak w sprawach parafialnych, jak co do kontyn-
gentu oraz z długami i aktami, które, nota bene w czasie wojennym były bardzo 
naruszone. W tym wszystkim u ludzi za mało jest rzetelności i troski. Z nauczy-
cielstwem żyję bardzo dobrze. Obsługę mam przy sobie bardzo dobrą. Do miasta 
jeżdżę bardzo mało: raz na miesiąc najwyżej. Zapowiada się odpust pierwszy raz 
w Dobudowie, na Niepokalane Poczęcie nmp. Nieźle. 

Dzieci korzysta z religii w szkole bardzo dużo. Staram się naukę religii pro-
wadzić solidnie. Czuję się obecnie bardzo dobrze pod względem zdrowia.

30 i 1945 r. Co do naszych ojców (jezuitów) wiadomości żadnych dotychczas 
nie mam. Z ks. Jaroszewiczem162 mam kłopoty. Dziwna pretensja jego do mnie 
o dzieci w szkole oraz zabieganie o przygarnięcie ludzi do siebie. Po kolędzie skoń-
czyłem 24 stycznia z zadowoleniem wszystkich parafian. Zamierzam odnowić 
w Dokudowie misję na Zielone Świątki. Wniosłem podanie do starostwa na 15 m³ 
desek. Jeden pokój organistówki odstąpiłem na świetlicę wiejską. Mam zamiar 
jechać do Kolana, a stąd do Lublina. Z intencjami jest kryzys. Już mam tylko 3 po 
120 zł i 4 po zł 100. Frekwencja ludzi w kościele niezwykle wielka. Przygotowują 
się otwarcie do łacińskiej parafii w Dokudowie i do rozszerzenia tejże na szero-
ką skalę, choćby ze zlikwidowaniem jednego z Ortelów. Siedlce dotychczas dość 

160 2 viii 1944 Niemcy zastrzelili superiora domu przy ul Rakowickiej, ks. Edwarda Kosibowicza oraz wrzucili 

granaty do piwnic klasztoru, gdzie schroniło się 60 osób, jezuitów i ludzi świeckich. Zginęły wówczas 

44 osoby.

161 Mieczysław Wasilewski (1919 –1989), wstąpił do zakonu jezuitów w 1936 roku w Kaliszu, święcenia 

kapłańskie przyjął w 1946 roku w Starej Wsi. W okresie okupacji był klerykiem.

162 Wacław Jaroszewicz (1906 –1980), święcenie kapłańskie przyjął w 1934 roku. Od 1945 roku administrator 

w Siemieniu.
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sceptycznie się zachowują wobec moich kłopotów. Do miasta wypadło mi jeździć 
częściej. Z uporządkowaniem akt uporałem się.

12 ii 1945 r. Co do naszych ojców (jezuitów) wiadomości konkretnych jesz-
cze nie zdobyłem. Mam zaproszenie na prace wielkopostne. Myślę zawsze o czym 
mam mówić. Bractwo Św. Mikołaja organizuje się na nowo. Na razie jestem cał-
kowicie zdrów. Przypuszczam, że czekające mnie prace postne nadszarpną mi 
zdrowie. W pracach postnych szkodzi mi ból nogi. W parafii mam trochę mal-
kontentów z powodu naciskania na ludzi, żeby powiększyć dochody parafialne. 
Część ich w czasie wojennym Sowieci zniszczyli. Sądzę że, planowe doprawienie 
misji to wyrówna.

20 ii 1945 r. Trzeba umowy dzierżawne zawierać. Nawozu sztucznego mam 
w tym roku na pole dużo. Oczekuję na obiecany mi 15 m³ desek. W szkole praca 
idzie nadzwyczaj dobrze. Jeżeli pojadę do Lublina, to spodziewam się załatwić 
tam wiele ważnych spraw, tak co do spraw zakonnych, moich prac w czasie postu, 
jak i co do odnowienia misji (wraz z materiałami i interesami tak osobistymi, jak 
i innych osób).

12 iv 1945 r. Oddaję się z całą gorliwością pracy obowiązkowej. Owszem, 
będę tym bardziej czuwał nad moim życiem wewnętrznym. J[ego] E[kscelencja] 
ks. biskup Sokołowski prosił mnie o wywiad w Holi i w Kodeńcu. W sprawach 
odnowienia misji w Dokudowie udaję się do Lublina. W sprawach dewocjona-
liów, a może i innych, pojadę chyba do Krakowa. 

Łacinnicy zaczynają okazywać zbytnie pretensje do parafialnych spraw 
unickich. Podsyca to z poniżaniem mojego autorytetu ks. Wacław Jaroszewicz. 
Chce, żebym z łacinnikami zadarł. Boże, dodaj mi taktu w przeprowadzeniu two-
rzenia parafii łacińskiej w Dokudowie. 

Z polecenia Dyrekcji Lasów w Siedlcach, [leśnictwo – js] Chotyłów163 ma mi 
wydać 30 m³ budulca. Zrobiło by się sporo w rozbudowie parafii, gdyby się to 
otrzymało. W Siedlcach byłem trzy dni. Jutro jadę do Chotyłowa, a w parę dni 
po tym do Lublina, a może i do Krakowa. Aby tylko zdrowie i komunikacja była 
możliwa, to wiele można zrobić przed odnowieniem misji, które się zapowiadają 
na Zielone Świątki. 

16 v 1945 r. Ks. biskup proponował mi Dokudów i Żeszczynkę. Nie łatwo 
było mi się na to zgodzić. To też bierze mnie z Dokudowa na Żeszczynkę, a na 
moją propozycję, że ostatecznie mogę obsługiwać obie placówki z powodu nie-
odpowiedniego następcy o. Panka oblata, naznacza mnie tylko do Żeszczynki, 
jako birytualistę. 

Wszedł tu w drogę oblat, o. Panek, który jak wspomniałem już w spra-
wach o Szóstce, narobił wiele kłopotu, a w Dokudowie był wręcz prześladowany. 
Jednak chyba w Żeszczynce niedługo pobędę, bo o. prowincjał już pisze o moim 

163 Chotyłów – wieś w pow. bialskim, woj. lubelskim.

powrocie do Warszawy, a stąd do Łodzi. Wyszły na jaw osoby walczące o unię 
lub łaciński obrządek. 

Drzewa dostałem na budowę 30 m³. Część już zwieziona do tartaku. Pole 
bardzo dobrze się uprawiło. Cichowie jadą ze mną do Żeszczynki. Misję odbędą 
się w Dokudowie i w Żeszczynce. Ofiary na budowle w Dokudowie są dość liczne, 
a niektórzy też są bardzo hojni. Roboty obecnie mam dużo.

22 v 1945 r. Posług religijnych w Żeszczynce w przeciągu dwóch dni spełni-
łem bardzo dużo. Ludzi na moje przywitanie na Zielone Świątki było moc. Praca 
duchowna zapowiada się nieźle. Parafianie obiecują mi pomoc w gospodarce rol-
nej. Sądzę, że trzeba tu posiedzieć trochę, żeby jako tako ufundować tę parafię. 
Na razie nie zdałem jeszcze parafii Dokudowskiej, ani nie przejąłem Żeszczynki, 
oprócz złożenia przysięgi. Mam już zapisanych 34-ro dzieci do i-szej Komunii 
św. Mego pola nie oddano w dzierżawę i nie uprawiono. Intencję przyjęte poza 
parafią są o bardzo niskich stypendiach.

9 vi 1945 r. Pracy mam moc. Rada kościelna jest konieczna. Spalił się z pioru-
na dom. Ja też jestem w tym stratny z powodu pożyczki bezzwrotnej (na zł 800).

2 vii 1945 r. Jeśli chodzi o Żeszczynkę, to coraz bliższa jest chwila kiedy się 
prawosławni połączą z kościołem. Odwleka się sprawa dozoru kościelnego.

4 vii 1945 r. Bardzo przykry jest stan gospodarki rolnej w skutek nie zała-
twienia jeszcze zdania parafii przez mego poprzednika ks. proboszcza Perehudy164. 
Zacieka plebania i kościół. Wykończyłem już w części orkę ugoru. Jest trochę 
swoich truskawek. Zapowiada się nieco owoców. Ludzie się nieźle do mnie usto-
sunkowali. Ofiarni jednak nie są. Mam zamiar wyruszyć w sprawach swoich i pa-
rafialnych, zmawiając w razie potrzeby zastępcę na parafii. Noszę się z zamiarem 
przeprowadzenia misji ludowej w Żeszczynce, jako na 10-lecie misji już tu odby-
tej. Co do zaprowadzenia gospodarki, to muszę się porozumieć z ojcem prowin-
cjałem i ks. biskupem. Odpust św. Jana wypadł bardzo pomyślnie, pomimo nie-
pewnej pogody. Księża ustosunkowują się do mnie dość niechętnie, zazdroszcząc 
i pragnąc pozbyć się mnie w ogóle z diecezji jako zakonnika i niegdyś unickiego 
przybysza. Roboty tu w Żeszczynce czasem mam po uszy.

26 vii 1945 r. Załatwiłem sprawę z o. prowincjałem, aby wykończyć swoje 
prace w Żeszczynce. Staram się o o. Chrobaka tj na 10-cio lecie misji ludowej 
w Żeszczynce. Byłem raz w tych sprawach w Lublinie, w Łodzi i w Warszawie, 
a jutro jadę tak samo drugi raz. Żniwa idą mi składnie. Jadę do Siedlec, żeby dać 
rekolekcję 8-dniowe dla sióstr zakonnych i muszę odprawić jednocześnie swoje. 
Remonty w parafii są zapoczątkowane, na które parafianie opodatkowali się na 
55 700 zł. Jest u mnie na wakacjach o. Mieczysław Szumiłło tj165 i ma być do 
20 września.

164 Telesfor Perehuda (ur. 1892), kapłan diec. łuckiej. Przyjął święcenia kapłańskie w 1915 roku.

165 Mieczysław Szumiłło (ur. 1916), wstąpił do zakonu jezuitów w 1931 roku w Kaliszu, święcenia kapłańskie 

przyjął w 1942 roku. Przebywał na wakacjach przed udaniem się na studia prawnicze do Rzymu.
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22 viii 1945 r. Czas zbiórki po parafii na remonty. Na czas misji zapowiada 
się loteria. O[jciec] Chrobak ma dawać misję. Planuje się nawrócenie prawosław-
nych w Żeszczynce, o których już było parę razy mówione powyżej. Prace polne 
dotychczas idą szczęśliwie. O[jciec] Szumiłło wyjechał chwilowo do łodzi. Jest 
moja mama przeszło już miesiąc. Dużo mi pomaga. Mam już krzyżyki misyjne. 
Jutro jadę do Białej Podlaskiej.

8 xi 1945 r. Zabrałem się do odnowienia parafii Żeszczynki. Pod względem 
duchowym udało mi się sprowadzić na przeszło tydzień o. Chrobaka tj. Były 
w tym czasie deszcze niemożliwe. Jednak parafianie odnieśli wiele pożytku. Jeżdżę 
do szkół w odległych wioskach. Prenumerują ludzie „Rycerza Niepokalanej” 
i „Niedzielę” z Częstochowy. Pod względem materialnym opatrzyłem cokolwiek 
zabudowania parafialne, a w kościele również przeprowadziłem zmiany w porząd-
ku nabożeństw. Prawosławnych nawróciło się przez mój półroczny pobyt 12-tu. 
Jest nadzieja w niedalekiej przyszłości liczniejszych nawróceń. Zebrałem składek 
z ludzi na kościelne sprawy około 25 000 zł. Sprawa mego powrotu do klasztoru 
toczy się już od Dokudowa. Biskup jednak upiera się bardzo za pozostawieniem 
mnie jako misjonarza i birytualisty. Ostatecznie dotychczas jeszcze to nie jest za-
łatwione. Praca nad prawosławnymi na razie nie jest pewna i jasna, w skutek nie-
jasności politycznej. Wszczęły się najrozmaitsze niepokoje wśród ludzi. Oprócz 
pracy w parafii, nie uchylam się też i poza nią, bądź to w kazaniach, bądź też 
w spowiedziach. Chorowałem około dwóch tygodni dość poważnie, na przezię-
bienie żołądka. Prowadzenie trzech szkół oraz parafialne prace mnie absorbują.

6 xii 1945 r. Parę dni temu przyszedł do mnie partyzant z upa. I dawał mi 
rady, jak mam się odnosić do Ukraińców. Obszedł się ze mną nadzwyczajnie 
grzecznie i wytwornie. Ukraińcy o tym wiedzieli. W okolicy niezwykłe grabieże, 
mordy, podpalania i wędrówki sekciarzy. Wybieram się do Lublina.

19 xii [19]45 r. Ów partyzant ukraiński mówił mi o pozostawieniu 
Ukraińców w prawosławiu. Ludzi, pomimo złych warunków chodzi sporo do 
kościoła. W Lublinie nie byłem. Przygotowuję się do „kolędy”, którą chcę grun-
townie załatwić zwłaszcza w Lipkach.

Święta pod względem religijnym dla parafian wypadły bardzo dobrze. 
Po nowym roku pojechałem do Lublina w sprawie rekolektanta na Wielki Post. 
Po „kolędzie” zacząłem chodzić zaraz po 3-ch Królach. Ludzie dają składki na 
kościół. Kolęda udała mi się bardzo dobrze. Wynalazłem niektórych z pośród 
prawosławnych katolików. Dowiedziałem się o żyjących na wiarę, wielu się za-
pisało na „Rycerza”, „Niedzielę” i przysłanie katolickiego kalendarza. Spisałem 
wszystkich parafian. Z parafianami obchodzę się raczej ostro, żeby ich zahar-
tować w sprawach parafialnych. Zaczynam się już na dobre przygotowywać do 
wyjazdu do klasztoru.

26 i 1946 r. Z bardzo licznych prac na zakończenie mego pobytu na 
Podlasiu zasługuję szczególnie na uwagę nawrócenie się Żenszczynli, do czego 
przyczyniło się wywożenie Ukraińców za Bug. W Żenszczynce zostały tylko trzy 

rodziny prawosławne. Tym czasem jeszcze w czasie mego pobytu w Dobudowie, 
toczyła się sprawa mego powrotu do klasztoru. Otrzymałem wówczas z Kurii 
Biskupiej następujący dokument: „Siedlce dn. 24 xi 1945 r. Do Przewielebnego 
Księdza Edmunda Eltera Prowincjonała tj w Warszawie, ul. Rakowiecka 61. 
Reverendissime Pater. Otrzymałem pismo z dn[ia] 17 b.m. i wyrażam radość 
z tego, że Wasza Przewielebność objęła stanowisko prowincjała. Dziękuję ser-
decznie za pozwolenie ks. Janowi Czernakowi na pracę w tutejszej diecezji. Ufam 
że wszystkie zmiany i wstrząsy dopuszczane na Ojczyznę obrócą się na chwałę 
Bożą. Dysydenci zatęsknią za jednością ze Stolicą Apostolską, a ks. Jan Czornak 
z prawdziwym zaparciem się siebie i całkowitym poświęceniem pracuje w dziele 
jedności, za co mu jestem bardzo wdzięczny. Rozumiem że ks. Czornak musi się 
odnowić na duchu swego powołania. I chętnie zgodzę się by jakiś czas przebył 
pod opieką Waszej Przewielebności, ale proszę, o pozwolenie dla niego, by przy-
najmniej do końca roku 1946 mógł pracować według swoich zamierzeń. Polecając 
się świętym modłom, łącze wyrazy czci i oddania w Chrystusie Panu i błogo-
sławieństwa. Ks. Czesław Sokołowski. Ks. Janowi Czornakowi do wiadomości. 
Kanclerz Grabowski”. Ojciec prowincjał chciał mnie zabrać na iii probację.

21 ii 1946 r. Zamówiłem 150 egz. rocznej prenumeraty „Rycerza” i 60 „Nie-
dzieli”. Mam zamiar wybrać się do Siedlec, Warszawy i Lublina.

11 iii 1946 r. 40-godzinne nabożeństwo przesunąłem na 10 dni później. 
Połączy się razem rekolekcje z nabożeństwem 40-godzinnym. Dawałem 3-dniowe 
rekolekcje parafialne w Polubiczach166. Zapowiedziałem pokrycie plebanii, a po-
bieliłem już wszystkie pokoje na plebanii. Ma przyjechać na 4 serie rekolekcji 
wielkopostnych w dekanacie o. Barczyński tj167. Ja mam resztę przeprowadzić 
w pozostałych parafiach dekanatu wisznickiego.

13 iii 1946 r. Wczoraj jeździłem za słomą po całej parafii. Jutro może pojadę 
do Parczewa odległego o 25 km.

22 iii 1946 r. Byłem w Parczewie pomimo niepogody. Otrzymałem blachę po 
cenach zniżonych w ilości 150 arkuszy.

25 iv 1946 r. Święta się nadzwyczajnie udały. Z ludźmi stanąłem oko w oko, 
co do rachunków parafialnych, których na razie nie sposób mi podać. Od biskupa 
pismo było do ojca prowincjała z prośbą pozostawienia mię na jeden rok. Pracę 
około pola idą bardzo ociężale. Jutro jadę do Wisznic168 z sumą. W niedzielę zaś 
pojadę z ranną mszą św. i homilią, a kazanie będę miał na zakończenie 40-godz. 
nabożeństwa.

27 v 1946 r. Powstała pewna nieufność do mnie ze strony parafian, ze wzglę-
du na składki kościelne. Korzystając z tego wytykam parafianom ich inne wady, 
chcąc w ten sposób przełamać ich brak ofiarności i posądzenia księży o okradanie 

166 Polubicze – wieś i parafia w dek. wisznickim (pow. włodawski, woj. lubelskie).

167 Kazimierz Barczyński sj (ur. 1918), wstąpił do zakonu w 1932 roku w Kaliszu, święcenia kapłańskie przyjął 

w 1943 roku. Był misjonarzem ludowym.

168 Wisznice – wieś i parafia (siedziba dekanatu), diec. siedlecka (pow. włodawski, woj. lubelskie).
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funduszu parafialnego. Mówiłem kazania odpustowe w Wisznicach i Rososzu. 
Były misje prowadzone przez o. Chrobaka i o. Ogłoskę169 w Wisznicach. W prze-
jeździe do Tucznej170 o. Chrobak wstąpił do mnie na godzinę. W Tucznej będzie 
dawał [misje – js] z o. Narelem171.

24 vii 1946 r. Długo chorowałem po rekolekcjach wielkopostnych na gardło. 
Pomimo dokuczania gardła mówiłem odpustowe kazania w Wisznicach i Rososzu. 
U siebie było roboty wiele. 3 szkoły, przygotowanie dzieci do i-ej Komunii 
Św., poświęcenie parafii Sercu Pana Jezusa, wyjazdy do Siedlec i do Warszawy, 
a nade wszystko przechodzenie ludzi z prawosławia na katolicyzm w Żeszczynce. 
Przeszli wszyscy. Toteż spokojnie już wyjadę do swoich prac jezuickich na dawne 
Prusy Wsch[odnie] do Św. Lipki, lecz przy wywożeniu Ukraińców było tu bardzo 
niespokojnie. Było dużo zapisanych polskich dzieci do wywiezienia na Ukrainę. 
Ostatecznie wyjechały 3 rodziny i 1 osoba. Zdobyłem sobie serca ludzi. Po ode-
tchnięciu po składkach rozpocząłem pokrywać dach kościoła. Postaram się po-
kryć kościół, zlikwidować spokojnie swoje gospodarki i wyjechać na nowy teren 
pracy. Zamiarowanej pielgrzymki do Kodnia nie będę już urządzał.

3 xi 1946 r. Wyjechałem z Żeszczynki w pierwszych dniach września do 
Św[iętej] Lipki na dawnych Prusach Wsch[odnich].

169 Józef Ogłoska (1912 –1983), wstąpił do zakonu jezuitów w 1928 r. w Kaliszu, święcenia kapłańskie otrzymał 

w 1940 w Nowym Sączu. W okresie powojennym podjął studia z prawa.

170 Tuczna – wieś i parafia w dek. terespolskim, diec. siedlecka (pow. bialski, woj. lubelskie).

171 Antoni Narel (ur. 1909), wstąpił do zakonu jezuitów w 1930 roku. w Kaliszu, święcenia kapłańskie przyjął 

w obrządku wschodnim w 1943 r. we Lwowie. W okresie powojennym, w trakcie studiów teologicznych 

w Starej Wsi. Był misjonarzem ludowym.



Ks. Józef Wołczański

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

Źródła do dziejów eksterminacji Polaków przez ukraińskich 
nacjonalistów w Wiśniowcu i powiecie krzemienieckim na Wołyniu 
podczas II wojny światowej

1. Wprowadzenie

Wydarzenia ii wojny światowej na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej do-
prowadziły m.in. do totalnej eksterminacji Polaków. Zjawisko to, w dosłownym 
znaczeniu, dotknęło szczególnie Wołyń, skąd przeniosło się na teren Małopolski 
Wschodniej1. Spośród całkowicie zlikwidowanych wówczas obiektów sakralnych 
na szczególną uwagę zasługuje klasztor i kościół p.w. Św. Michała Archanioła 
Karmelitów Bosych w Wiśniowcu, a w tym kontekście również inne polskie 
ośrodki religijno-narodowe powiatu krzemienieckiego.

Zespół kościelno-klasztorny Karmelitów Bosych w Wiśniowcu zawdzię-
czał swe powstanie fundacji księcia Jeremiego Korybuta Wiśniowieckiego, któ-
ry 6 vii 1644 zadeklarował wobec władz zakonnych gotowość pokrycia kosz-
tów budowy. Prace budowlane rozpoczęto wiosną następnego roku, jednak 
wskutek permanentnych najazdów wojsk kozackich i tureckich na wschodnie 
rubieże Rzeczypospolitej, klasztor nie doczekał się ukończenia, zaś kościół 
p.w. Św. Anny uległ całkowitej dewastacji2. Nowej fundacji na rzecz klasztoru 
dokonał książę Michał Serwacy Wiśniowiecki w 1718 roku. W latach 1720 –1740 
prowadzono prace nad budową świątyni w stylu barokowym; obrzędu jej konse-
kracji p.w. św. Michała Archanioła dokonał 22 viii 1740 biskup łucki Franciszek 
Antoni Kobielski. Niemal równolegle, w latach 1726 –1738, toczyła się budowa 
klasztoru3.

Zmiany przyniósł wiek xix, kiedy to w 1832 roku władze carskie przejęły 
kompleks klasztorny usuwając karmelitów i przekazując skonfiskowane dobra 
Cerkwi praw osławnej. Nowi właściciele doprowadzili zabudowania kościel-
no-klasztorne do znacznej ruiny. Dopiero w 1921 roku doszło do rewindykacji 

1 W. E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 

1939 –1945, t. 1 –2, Warszawa 2000; H. Komański, S. Siekierka, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów 

ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939 –1946, Wrocław 2004; S. Siekierka, H. Komański, 

K. Bulzacki, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim 

1939 –1947, Wrocław 2006; J. Wołczański, Eksterminacja narodu polskiego i Kościoła rzymskokatolickiego 

przez ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej 1939 –1945. Materiały źródłowe, cz. 1 –2, Kraków 

2005 –2006.

2 B. J. Wanat, Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory Karmelitów i Karmelitanek Bosych 1605 –1975, 

Kraków 1979, s. 472 –478.

3 Ibidem, s. 488 –191.
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obiektów na rzecz Kościoła rzymskokatolickiego, natomiast 10 lat później, latem 
1931 roku, karmelici wrócili do swojej własności. Wielokierunkową działalność 
duszpastersko-oświatową rozwijali do 1944 roku, kiedy to ukraińscy nacjonaliści 
zamordowali dwóch zakonników oraz kilkudziesięciu Polaków. Zarówno kościół, 
jak i klasztor uległy w tym samym czasie całkowitemu zniszczeniu4. Do chwili 
obecnej przetrwał zaledwie fragment skrzydła klasztoru oraz barokowa brama, 
wiodąca na dawną posesję oo. Karmelitów5.

Jak już wspomniano, ii wojna światowa definitywnie przypieczętowała 
tragiczne losy karmelitańskiego ośrodka zakonnego w Wiśniowcu, kładąc kres 
jego 300-letniemu istnieniu. Stosunkowo dokładne dzieje tego procesu pozwa-
lają odtworzyć dokumenty zgromadzone w Archiwum oo. Karmelitów Bosych 
w Czernej. Zachowane źródła składają się zarówno z listów autorstwa zakonni-
ków pisanych do rodziny bądź przełożonych, jak również z relacji bezpośrednich 
świadków zbrojnych napadów ukraińskich nie tylko na klasztorne obiekty wi-
śniowieckie, ale również na liczne skupiska polskie na obszarze powiatu krze-
mienieckiego. Z materiałów tych wynika, iż na tym terenie pogromy Polaków 
rozpoczęły się jesienią 1942 roku, ale na masową skalę dały o sobie znać wiosną 
1943 roku. Ofiarą pogromów padała nie tylko ludność polska, ale nawet Ukraińcy 
obrządku łacińskiego. W tej sytuacji klasztor Karmelitów w Wiśniowcu stał się 
dla szerokiej okolicy jedynym azylem względnego bezpieczeństwa zarówno dla 
ludności cywilnej, jak i okolicznego duchowieństwa diecezjalnego6.

Świadomy grożącego także klasztorowi niebezpieczeństwa, br. Jan Cyprian 
Lasoń pisał w czerwcu 1943 roku do współbrata: „[…] jesteśmy gotowi na śmierć, 
bo trzeba by cudu Bożego i szczególnej opieki Matuchny Bożej i św. Józefa, byśmy 
z tej pożogi unieśli całe głowy. Bardzo więc a bardzo prosimy o święte modlitwy, 
by Pan Jezus się zlitował i uspokojenie nastąpiło, bo naprawdę straszne przeżycia 
przechodzą tutejsi polacy [sic!], których cała wina jest, że się porodzili polakami 
[sic!] i są katolikami, bo nawet tych ukraińców [sic!], co za Polski przyjęli kato-
licyzm mordują”7. W lipcu tegoż roku eskalacja mordów doszła do tego stop-
nia, że karmelici wiśniowieccy na serio brali groźbę czekającego ich męczeństwa, 
podpisując list do współbrata zakonnego dość jednoznacznie: „[…] kandydaci 
św[iętych] Martyrów […]”8. Ta sama świadomość przebijała ze słów zawartych 
w piśmie z listopada t.r.: „[…] kandydaci na męczenników Wołyńskich […]9. 
Panującą wówczas w Wisniowcu atmosferę najlepiej charakteryzują słowa autora 
tegoż listu: „Jednym słowem, od 8 miesięcy żyjemy z dnia na dzień, z godziny na 

4 Ibidem, s. 499 –505.

5 Informacje z autopsji autora.

6 Zob. dokument 8 niniejszej edycji.

7 Ibidem.

8 Zob. dokument 9 niniejszej edycji.

9 Zob. dokument 11 niniejszej edycji.

godzinę pod ciągłą grozą napadu i śmierci męczeńskiej. Ukraińcy się coraz więcej 
odgrażają, że nas muszą wymordować i kościół zburzyć”10.

Z każdym niemal tygodniem, wskutek zbrojnych napadów ukraińskich, 
zmniejszała się liczba mieszkańców Wiśniowca obrządku łacińskiego. Dwa 
pierwsze z nich miały miejsce w lipcu i październiku 1943 roku. Śmierć poniosło 
wówczas 150 osób, ofiarą pożaru padło 600 zabudowań mieszkalno-gospodar-
czych, pozostała zaś przy życiu grupa 750 –800 Polaków koczowała odtąd w świą-
tyni11. Trzeci, a zarazem ostatni, bo katastrofalny w skutkach napad wydarzył się 
w nocy z 7 na 8 ii 1944. Zamordowano wówczas dwóch zakonników: o. Józefa 
Kamila Gleczmana – przeora i br. Jana Cypriana Lasonia, a także organistę a za-
razem kandydata do zakonu – Franciszka Ciesielskiego, jak też kilkudziesięciu 
mężczyzn i około 50 kobiet z dziećmi12. Ci spośród tymczasowych mieszkańców 
klasztoru, którzy zdołali wówczas ujść przed śmiercią, zostali 8 ii 1944 schwyta-
ni, po czym zginęli wrzuceni do studni klasztornej13. Miary zniszczenia dopełnił 
rabunek i pożar kościoła p.w. Św. Michała Archanioła, spowodowany przez tych 
samych sprawców dnia 9 ii 1944. Jak się dziś szacuje, łączna liczba ofiar nacjo-
nalistów ukraińskich w Wiśniowcu Nowym sięga 308 Polaków, a z sąsiedniego 
Wiśniowca Starego – ok. 18214.

Po wkroczeniu do Wiśniowca wojsk sowieckich, przeprowadzono eks-
humację ofiar z piwnic klasztornych. Wydobyto wtedy przynajmniej zwłoki 
stu osób, urządzając 26 iv 1944 pochówek w mogile zbiorowej na miejscowym 
cmentarzu15. 

Zarówno kościół, jak i klasztor karmelitański w Wiśniowcu nigdy potem aż 
do chwili obecnej, nie odzyskały swego pierwotnego wyglądu i przeznaczenia. 
Wojenna zagłada okazała się trwałą tak w sensie materialnej destrukcji obiektów 
architektonicznych, jak również w formie zaniku życia monastycznego.

***
Publikowane poniżej dokumenty dadzą się zgrupować w trzech kategoriach: 
1) listy zakonników, 2) relacje naocznych świadków, 3) opracowanie historyczne 
wydarzeń. Są przechowywane w Archiwum oo. Karmelitów Bosych w Czernej. 
Nigdy dotąd nie były w całości publikowane, choć niektóre z nich fragmentarycz-
nie cytowano w opracowaniach naukowych16. Ze względu na ich ciężar gatunko-
wy w pełni zasługują na krytyczną edycję, której podjął się piszący te słowa.

10 Ibidem.

11 Zob. dokumenty 10 i 11 niniejszej edycji.

12 Zob. dokument 19 niniejszej edycji.

13 Zob. dokument 18 niniejszej edycji.

14 Siemaszko, op. cit., t. 1, s. 474, 476.

15 Ibidem, s. 474; Wanat, op. cit., s. 504.

16 Wanat, op. cit., s. 501 –505.
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W niniejszym wydaniu zachowano oryginalny styl i właściwości języka źró-
deł. W przypisach zastosowano podwójny system znaków: litery alfabetu zapo-
wiadają wyjaśnienia formalne, natomiast cyfry arabskie – noty merytoryczne.

2. Edycja źródeł

Dokument 1

List br. Jana Cypriana Lasonia OCD do rodziny, Wiśniowiec 15 ii 1942
Oryg.: Archiwum oo. Karmelitów Bosych w Czernej (dalej cyt.: akbc), sygn. Akta klasz-

toru oo. Karmelitów Bosych w Wiśniowcu, 5

P[ochwalony a Jezus] Ch[rystus] Wiśniowiec, 15/ii [1]942
J[ezus] + M[aryja] + J[ózef] + T[eresa]

Droga i kochana Bratowo!
Piszę, chociaż nie wiem, czy jeszcze żyjesz, a pewnie że i ty tej samej myśli jesteś 
o mnie; trzy lata dobiega, gdy ostatni raz pisałem do was (zdaje się na tydzień 
przed wybuchem wojny). Nie tak to wielki okres czasu, a ileż to tutaj przeszedłem 
cierpień moralnych i fizycznych, cała gehenna tychże spadała na nas od cza-
su wkroczenia tutaj bolszewików – najprzód napad Ukraińców na nasz kościół 
i zabór tegoż wprawdzie nie na długo bo na kilka dni, potem prawie codziennie 
rewizje niby poszukiwania za bronią, której wcale nie było. W połowie listopa-
da, tj. w dwa miesiące po wkroczeniu bolszewików wypędzono nas z klasztoru 
i zabrano nam wszystko; zostało nam to, cośmy na sobie mieli, pozwolono nam 
zamieszkać w Starym Wiśniowcu17, do kościoła naszego mieliśmy przeszło kilo-
metr drogi, jednakże chodziliśmy z Ojcem codziennie (zostało nas bowiem tylko 
2, tj. O. Kamil18 i ja). W tydzień potem żydostwo w liczbie około 300 zrobili napad 
na kościół, przy czym i na mnie spadł grad kamieni i mało brakowało, a byłbym 
został św. Szczepanem, lecz udało mi się zamknąć w kościele19. Wprawdzie jesz-
cze potem żydziaki przeszło godzinę szturmowali do drzwi, lecz ulewny deszcz 
wraz z nocą przeszkodził im w profanacji kościoła wewnątrz.

W roku 1940 zaraz od stycznia zaczęto wywozić Polaków na Sybir i prawie 
co tydzień wywożono do 15 czerwca, że tylko kilkadziesiąt rodzin pozostało; 

17 Stary Wiśniowiec – miejscowość w pow. krzemienieckim, woj. wołyńskie; siedziba parafii rzymskokatolickiej 

p.w. Św. Stanisława biskupa i męczennika.

18 Józef Gleczman (1883 –1944), śluby zakonne w zakonie karmelitów bosych złożył w 1927 roku, imię zakonne: 

Kamil od św. Sylwestra; święcenia kapłańskie przyjął w 1933 roku; początkowo pracował w Czernej jako 

prokurator mszalny, potem w charakterze katechety w Wiśniowcu na Wołyniu, następnie w Lublinie, 

1939 –1944 przeor klasztoru w Wiśniowcu; zamordowany przez Ukraińców 7 ii 1944. pochowany 26 iv t.r. 

na tamtejszym cmentarzu. K. Furmanik, Księga zmarłych ojców i braci Karmelitów Bosych Prowincji Polskiej 

i Prowincji Krakowskiej p.w. Ducha Świętego 1881 –1998, Kraków 1998, s. 104 –110.

19 Aluzja do perspektywy męczeństwa.

w połowie czerwca tegoż roku wygnano nas ze Starego Wiśniowca – z trudem uda-
ło nam się wynająć brudną izdebkę na Nowego Wiśniowcu20 Przedmieściu i tam 
w biedzie żyjąc, dalej obsługiwaliśmy kościół chodząc do niego codziennie 1 ½ kilo-
m[etra] drogi wśród deszczów, śniegów i mrozów. Nie dość tego było bolszewikom, 
nałożono nam na kościół podatku 22 000 rubli, na Ojca 6 000, a na mnie 4 000. 
Skąd tu brać, kiedy myśmy nie mieli dochodu, bo nieraz nie było co jeść, katoli-
ków nie było, by ofiary złożyli, bo zostali wywiezieni, a codziennie przysyłano po 
2 –4 razy by płacić, bo inaczej to więzienie i śmierć, że się jest kon[t]rewolucjonistą.

W kwietniu ubiegłego roku zaoferowano mi posadę ogrodnika w bolszewic-
kiej szkole w Wiśniowcu; postawiono mi warunek by nie chodzić w habicie – 
zmuszony byłem przyjąć bo wówczas już podatku za siebie nie płaciłem i mając 
150 rubli miesięcznie mogłem ratować kościół i Ojca, któremu groziło uwięzienie 
i na tej posadzie pracowałem od 1 lipca, tj. do wkroczenia wojsk niemieckich. 
Z chwilą wybuchu wojny niemiecko-bolszewickiej, bolszewicy zaczęli masowo 
więzić polaków [sic!], a mnie szukano przez 3 noce szukali21 (bolszewicy tylko 
w nocy aresztowali), lecz mnie nie znaleziono, dopiero w 4 noc mnie przychwy-
cono o 2 god[zinie] po północy; z przyłożonymi rewolwerami do głowy i plec 
prowadzono mnie, lecz w mieście niedaleko naszego kościoła spotkał nas patrol 
żołnierzy bolszewickich, którzy chcieli się dostać na wieże kościelne, by umieścić 
kulomioty, bo już niemcy [sic!] podchodzili pod Wiśniowiec. Ja powiedziałem 
żołnierzom, że mam klucze od kościoła, więc Milicja mnie musiała puścić, a ja 
z żołnierzami poszedłem im kościół otworzyć i na wieże ich zaprowadziłem i tak 
cudownym sposobem uniknąłem więzienia i śmierci, bo na drugi dzień już była 
bitwa z Niemcami; bolszewiki [sic!] zostali pobici i uciekli z Wiśniowca, lecz tych 
Polaków, co ich tej nocy co i mnie aresztowali, w straszliwy sposób pomordowali: 
powykłuwano im oczy, powyrywano języki, połamano ręce, a nogi do kolan po-
palono. W dniu 3 lipca pogrzeb tych męczenników odbył się z naszego kościoła.

Niemcy weszli 1 lipca do Wiśniowca. Główna komenda tych wojsk niemiec-
kich oddała nam z powrotem klasztor do któregośmy weszli po 16 lipcu, wojsko 
niemieckie też w nim stacjonowało do połowy listopada, później opuściło, lecz byli 
to nadzwyczaj dobrzy i uczciwi ludzie i praktykujący katolicy, więc dobrze nam było 
z nimi, bo Ukraińcy nam chcieli zabrać część klasztoru i ogród, lecz oni nas brali 
w obronę przed ich zakusami. Teraz znów Ukraińcy zbierają podpisy między sobą, 
by nam kościół zabrać i nas wygnać i to jeszcze przed Wielkanocą, lecz my ufamy, że 
Matka Najśw[iętsza] i św. Józef nie dopuszczą do tego sprofanowania Ich przybytku.

20 Nowy Wiśniowiec – miejscowość w pow. krzemienieckim, woj. wołyńskie; siedziba klasztoru Karmelitów 

Bosych i kościoła p.w. Św. Michała Archanioła.

21 Styl zgodny z oryginałem.

a.  
Tekst pisany 
niebieskim 
i fioletowym 
atramentem  
na 4 stronicach 
gładkiego papieru 
formatu listowego.
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Dużo by jeszcze było do pisania, lecz brak czasu i miejsca. Co u was słychać? 
Jak zdrowie twe i twych dzieci i wnuków? Czy O. Feliks22 jest nadal w Rzymie 
i czy pisuje do Was? Ja nie pisałem do Niego, bo za bolszewików nie można było 
pisać, a teraz tutaj nie ma poczty juz 8-my miesiąc. Proszę więc nie pisać do mnie, 
bo tutaj na tej Ukrainie poczt nie ma; pisać na ten adres, jaki na osobnej kartce 
podaję i tak jak napisałem, ani litery więcej. Gdy piszecie do Niego, pozdrów-
cie go pięknie ode mnie i o modlitwy poroście w mej intencji. Czy twe siostry 
Marysia23 i Basia24 jeszcze żyją? Myślę, że tak.

Kończąc, serdecznie Cię w Jezusie i Maryi wraz z twymi dziećmi i wnukami 
pozdrawiam, jak również twe siostry: Marysię i Basię oraz wszystkich mi znajo-
mych i o modlitwy pokornie proszę.

Zawsze życzliwy i w Bogu oddany
br. Cyprian25 od św. Michała

Dokument 2

List o. Józefa Kamila Gleczmana OCD do o. Jana Józefa Prusa OCD – 
prowincjała oo. Karmelitów w Krakowie , Wiśniowiec 18 iii 1942
Oryg.: akbc, sygn. Akta klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Wiśniowcu, 5

+ Wiśn[iowiec], 18 iii[19]42

Przewielebny a Nasz Ojcze Prowincjale!
Wiadomość z dnia 3 iii br. jest dla nas tutaj mieczem w serce… posmutniała dusza 
moja… dawno, dawnom już nie płakał, a i teraz pisząc muszę płakać. Gdyby mi 
doniesiono o śmierci mych kochanych Rodziców, to bym bardziej tego nie odczuł, 
niż ta strata. Zaiste, gdym się tak wybierał do Krakowa, to nade wszystko, by 
zobaczyć się z Tym, którego bym już nie zastał. 

Wola Boża. Jakże dobra wola Boża zabrała nam jednego Kochanego Ojca, 
a i zaraz nam dała drugiego; jak całą niedolę moją tutaj znosiłem cierpliwie 

22 Eugeniusz Bielecki (1921 –1981), śluby zakonne w zakonie karmelitów bosych złożył w 1939 roku, imię 

zakonne: Feliks od św. Teresy od Dzieciątka Jezus, święcenia kapłańskie przyjął w 1946 roku, 1946 –1951 

pracował w Przemyślu, 1951 –1955 przebywał we Wrocławiu, 1955 –1960 prokurator klasztoru i kaznodzieja 

w Poznaniu, 1960 –1963 przeor w Lublinie, 1963 –1966 na analogicznym urzędzie w Czernej, 1966 –1968 

kaznodzieja w Poznaniu, 1968 –1969 prokurator konwentu w Wadowicach, 1969 –1971 pracował w Przemyślu, 

1971 –1978 przebywał w Lublinie, 1978 –1981 mieszkał w Piotrowicach. Zmarł tamże 3 xii 1981. Furmanik, 

op. cit., s. 227 –228.

23 Osoba niezidentyfikowana.

24 J.w.

25 Jan Lasoń (1879 –1944), brat zakonny, śluby zakonne złożył w 1912 r. imię w klasztorze: Cyprian od św. 

Michała, 1912 –1919 kucharz i zakrystianin w Czernej, 1919 –1925 kucharz w Wadowicach, 1925 –1928 

zakrystianin w Lublinie, 1928 –1930 pracownik Wydawnictwa „Głos Karmelu” w Krakowie, 1930 –1932 

furtian w Wadowicach, 1932 –1944 pracował w Wiśniowcu jako m.in. ogrodnik, zamordowany przez 

Ukraińców 7 ii 1944, pochowany 26 iv t.r. na tamtejszym cmentarzu. Furmanik, op. cit., s. 104 –110.

z szacunku dla Ukochanego Ojca Franciszka26, tak, żałosny za nim, dalej będę 
spokojnie znosił moje położenie ciężkie z wdzięczności ku Bogu, że daje nam 
Ojca, który o nas czasem wspomni, bo tak weselej jest żyć. Przesyłam korne moje 
uszanowanie osobie i rozkazom Czcigodnego Naszego Ojca Prowincjała, a cału-
jąc Szkaplerz Św[ięty], proszę o błogosławieństwo i modlitwę dla nas tu bieda-
ków i samego Konwentu, byśmy mogli przetrwać spokojnie, choć żyjemy w cią-
głej niepewności. Najlepsze i najserdeczniejsze życzenia imieninowe przesyłam 
Przew[ielebnemu] Naszemu Ojcu.

List wczoraj mi przywiózł Parochus27 z Kołodna28, który choć ma już parafię 
na Ukrainie, jednak jeździ do Zbaraża29. Pocztą do Wiśniowca i z Wiśniowca nic 
nie przejdzie, bowiem od samego początku wojny poczta tutaj nie kursuje.

Stosownie do rady Naszego Ojca nigdzie nie pojadę; po Wielkanocy miałem 
jechać właśnie z owym Proboszczem.

Co do pomocy, to przede wszystkim przydałby się jaki Brat na kucharza, bo 
br. Cyprianowi30 ciężko być zakrystianinem, kucharzem i ogrodnikiem. A jeśli 
przyjedzie Ojciec, to taki, który by chciał gotować choć obiady (ja sam sobie 
gotowałem dwa miesiące, gdy br. Cyprian miał posadę u Sowietów31). Gotowanie 
skromne, bo zapasy przedwojenne z 1939 r. już się wyczerpały.

Pracy kapłańskiej tyle co w niedzielę: nabożeństwa, spowiedź i kazania. 
Ludzi mało, bo [o]koło 2 tys[ięcy] wywieźli bolszewicy na Sybir. Dziś na nie-
szporach (18 iii) było 80 osób. Po parafiach właściwie nie jeździ się, bo teraz nie 
wolno się ruszać, po wtóre furmanki za drogie, dziennie 40 marek (tutaj kursują 
ruble i marki niemieckie: 1 marka = 10 r[u]b[li] sowiec[kich]); taką sumę zbiorę ze 
składek za cały miesiąc, intencji mszalnych 5 do 10 na miesiąc. Ofiarność ludzi 
po wprowadzeniu kartek żywnościowych prawie zniknęła.

W sprawie kościoła jeździłem do komisarza w Krzemieńcu32; był obecny, ale 
nie przyjmował wówczas, o sprawie został poinformowany ubocznie; według opi-
nii, ukraińcy [sic!] na razie tego nie dokonają. Zbierali podpisy, ale teraz ucichło.

26 Ignacy Kozicki (1897 –1941), śluby zakonne złożył w 1920 roku w zakonie karmelitów bosych, imię zakonne: 

Franciszek od Nawiedzenia nmp, święcenia kapłańskie w 1925 roku, 1925 –1936 pracował w Krakowie m.in. 

jako przeor klasztoru, 1936 –1941 prowincjał Polskiej Prowincji. Zmarł 5 xii 1941 w Krakowie. Furmanik, 

op. cit., s. 90 –93.

27 Łac.: proboszcz.

28 Kołodno – miejscowość w pow. krzemienieckim, woj. wołyńskie. Ostatnim proboszczem miejscowej parafii 

rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina był ks. Wojciech Czyszek (1905 – po 1975). Uniknął on rzezi w dniu 

14 vii 1943 w Kołodnie, ostrzeżony przez Ukraińca. Siemaszko, op. cit., t. 1, s. 437.

29 Zbaraż – miasto powiatowe, woj. tarnopolskie; pod względem administracji kościelnej należało do 

archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. 

30 Zob. przyp. 25 niniejszej edycji.

31 Od kwietnia do czerwca 1941 br. Jan Cyprian Lasoń pełnił funkcję ogrodnika w sowieckiej szkole na 

terenie Wiśniowca. Zob. dokument 1 niniejszej edycji.

32 Krzemieniec – miasto powiatowe, woj. wołyńskie.

a.  
Tekst pisany 
niebieskim 
atramentem  
na 2 stronicach 
gładkiego 
papieru formatu 
zeszytowego.
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Br. Cyprian pisał coś dwa razy i prosił o nasiona; jeżeli możliwe, to bardzo 
proszę przysłać mu choć cokolwiek, bo biedaczysko sceptycznie zaopiniował: 

„Nie ma o. Franciszka, nie będzie i nasion”.
Co do wina i świec jesteśmy w zupełnej biedzie. Wina dokładnie używam 

po 20 kropel, wosku nie można już kupić, a jak gdzie jest, to po 300 r[u]b[li] 1 kg. 
W samej rzeczy w kościele palimy świecami wyrobu br. Cypriana i to tak jest już 
od półtora roku.

Długów nie mam żadnych, prócz 10 r[u]b[li] carskich in aure33, które poży-
czyłem od jednego księdza na podatek kościoła za Sowietów. Kapitałów tez nie 
mam; jak jest jaki grosz to się co kupi, a jak nie ma, to choć trzeba kupić cokol-
wiek, to się nie kupuje.

Całuję św[ięty] Szkaplerz z prośbą o błogosławieństwo
indig[nus] f[rater] in Ch[risto]

fr[ater] Camillus34

Dalsze informacje przeszlę [sic!] w następnym liście.

Dokument 3

List o. Józefa Kamila Gleczmana OCD do o. Bolesława Sadowskiego OCD – 
przeora klasztoru oo. Karmelitów we Lwowie, Wiśniowiec 27 viii 1942
Oryg.: akbc, sygn. Akta klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Wiśniowcu, 5

Przewielebny a nasz Ojcze!
Donoszę, że nie otrzymałem żadnych listów z Krakowa. Ostatnią pocztówkę od 

„Węgrzyna”35 otrzymałem niedawno, bowiem błąkała się gdzieś poza starym kor-
donem i wreszcie z napisem „über Schepetowka”36 przyszła do nas. Myślałem, że 
Przew[ielebny] nasz Ojciec nie ma w ogóle czasu na odpisywanie, więc wysłałem 
z końcem lipca poleconą pocztówkę do Br[ata] Bernardyna37, gdzie były wyszcze-
gólnione intencje mszalne; przypuszczam, że ta pocztówka doszła. W miesiącu 
sierpniu odprawiłem 23 msze św. „ad int[entionem] N[ostri] P[atris] Prior[is]”38.

U nas nic nowego, chyba to, że już od miesiąca jest zdecydowane, że ma być 
w klasztorze szpital. My mamy na boku mieszkać w jednej celi. Dotychczas się nie 
przenoszą z Zamku39, bo w klasztorze będzie im za zimno, ale jak ich przycisną, 
to muszą się wprowadzić do klasztoru. W Zamku ma być coś „á la gimnazjum”.

33 Łac.: w złocie.

34 Łac.: niegodny brat w Chrystusie brat Kamil. Zob. przyp. 18 niniejszej edycji.

35 Korespondencja karmelitów z Wiśniowca kierowana była m. in. na adres o. Józefa Węgrzyna ocd w Krakowie, 

klasztor przy ul. Rakowickiej.

36 Niem.: przez Szepetówkę. 

37 Władysław Pigłowski (1871 –1943), brat zakonny, śluby zakonne złożył w 1902 roku w zakonie karmelitów 

bosych, imię w klasztorze: Bernardyn od św. Józefa, pracował jako stolarz w Czernej, Wadowicach, 

Krakowie. Madziole, Wilnie, Lwowie. Zmarł 26 viii 1943 w Krakowie. Furmanik, op. cit., s. 98 –99.

38 Łac.: na intencję Naszego Ojca Przeora (Prowincjała).

39 Obok klasztoru Karmelitów w Wiśniowcu stoi zamek książąt Wiśniowieckich.

Sprawa z kościołem ucichła. U nas 11. 8 była i ta sensacja, że żydków [sic!] 
wysiedlili do „dystryktu Abrahama”40; w powyższym dniu przeszło 2 000, a do 
dzisiaj przeszło 4 000. W Krzemieńcu przeszło 10 tys[ięcy], a podobno i u was 
wszędzie też ich tak „wysiedlają”.

Proszę przysłać mi Officjum41 wydane od 1939 r. Proszę również przysłać mi 
w swoim czasie „Dyrektorium”42 na 1943 r. W tym roku mam z Łucka, ale to już 
nie to, co swoje.

Czy tu przyjedzie kto, czy nie, bo mi się b[ardzo] przykrzy; już 4-ty rok sam. 
„Triennium”43 minęło mi 22 b.m. No, jak będzie trzeba, to mogę być i 10 lat.

Proszę mi co napisać, przez Szczepanow[skiego]44 nie pisać. Co słychać z wi-
nem i świecami?

Całując św[ięty] Szkaplerz, proszę o błog[osławieństwo] i modl[itwy], sługa 
nieużyt[eczny] 

Kamil45

27. 8. [19]42

Dokument 4

Kartka pocztowa o. Józefa Kamila Gleczmana OCD do o. Józefa Kolumbana 
Węgrzyna OCD w Krakowie, Wiśniowiec 5 x 1942
Oryg.: akbc, sygn. Akta klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Wiśniowcu, 5

Wiśniowiec, dn[ia] 5 x 1942
Przew[ielebny] a N[asz] Ojcze!
List z dnia 11 viii [19]42 otrzymałem dn[ia] 3 x [19]42, za który b[ardzo] serdecz-
nie dziękuję. Każde słowo P[rzewielebnego] N[aszego] Ojca warte dla mnie sto 
złotych! Proszę zrozumieć, że jestem sam.

Nasiona wydały stokrotny owoc, wszystko się udało w ogrodzie. Świece 
przesłane przez Szczepanowskiego wypaliły się na M[atkę] Boską Szkaplerzną 
i na św. Michała. Odpusty odbyły się b[ardzo] uroczyście; na M[atkę] B[ożą] 
Szkap[lerzną] było 6 księży, na św. Michała czterech. Wiernych b[ardzo] dużo; na 
św. Michała z dawnej Rosji46 było ok[oło] 100 osób.

Na zimę przygotowaliśmy się; mamy drzewo, jarzyny swoje. Cebulski47 przy-
słał mi przedwojenny rach[unek] na kwotę 144 zł 35 gr; proszę o łaskawe wypła-
cenie mu.

40 Eufemizm na określenie eksterminacji Żydów.

41 Łac.: brewiarz, modlitwy chóralne.

42 Łac.: kalendarz kościelny ze wskazówkami odnośnie do codziennego brewiarza i Mszy św. 

43 Łac.: trzechletnia kadencja na urzędzie.

44 Osoba niezidentyfikowana.

45 Zob. przyp. 18 niniejszej edycji.

46 Aluzja do byłego terytorium polskiego w Związku Sowieckim, odciętego do 1939 roku granicą polsko-

sowiecką.

47 Osoba niezidentyfikowana.

a.  
Tekst pisany czarnym 
atramentem na kartce 
pocztowej. Na awersie 
adres nadawcy:  

„O. K. Gleczman, 
Karmelitenkloster, 
Wischnowiz, 
Kreis Kremianez, 
Ukraine” i odbiorcy: 
„Przew[ielebny]  
O. Józef Węgrzyn, 
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Parochus48 z Krzemieńca 1 x poszedł śladami Sylwestra49. Gdy pójdą pazerki, 
proszę o wino mszalne, świece i o różańce od Cebulskiego.

Ad mentem N[ostri] P[atris] Prior[is]50 odprawiłem w sierpniu 23 int[en-
cje], we wrześniu 8 = razem 31 int[encji]. Proszę nie zapomnieć o Directorium 
na 1943 r. i o dodatkach do Brewiarza począwszy od wojny. Można by prze-
słać Szczepanowskiemu lub oo. Bernardyni51 – Zbaraż. Tutaj są tacy, co pracują 
w Zbarażu i mogliby przynieść.

Z prośbą o błogosł[awieństwo] i modlitwy, sługa
Kamil52

Dokument 5
Kartka pocztowa o. Józefa Kamila Gleczmana OCD do o. Józefa Kolumbana 
Węgrzyna OCD w Krakowie, [Wiśniowiec 6 iv 1943]
Oryg.: akbc, sygn. Akta klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Wiśniowcu, 5

+ Przew[ielebny] a N[asz] Ojcze!
Dziękuję za pamięć z dn[ia] 24 ii [19]43. Cyprian53 zadowolony z pietruszki. Aż 
2ćwiartówki wina, to wystarczy na 3 miesiące, a 2 kg świec to chyba na pół roku, 
tym bardziej, że od 25/iii (Zwiastow[anie]) nie ma u nas nabożeństw żadnych, ja 
w celi M[szę] św. odprawiam, przypuszczam, że w niedzielę będzie już w kościele.

Za m[iesiąc] marzec odprawiłem 16 int[encji] mies[ięcznie], (za m[iesiąc] luty 
11 int[encji], o czym już zawiadamiałem).

Lokatorów cywilów juz nie mam w klasztorze od 4 iv, a teraz e contra54. My 
zajmujemy jak dawniej 3 celę.

A conto 2 kg świec, ½ litra wina i te nasiona, proszę sobie odliczyć, ale jesz-
cze i dalej pamiętać o świecach i winie. U nas 1 kg wosku [kosztuje – jw] 50 Rm, 
ale za pieniądze to nie ma mowy, tylko za zboże, przecież u nas w ogrodzie go 
nie siejemy.

Całuję św[ięty] Szkaplerz z pr[ośbą] o mod[litwy], sługa
Kamil55

48 Łac.: proboszcz.

49 Eufemistyczne określenie śmierci ks. Stefana Iwanickiego (1904 –1943), duchownego diecezji łuckiej od 

1927 roku, aresztowanego 1 x 1942 przez Niemców i rozstrzelanego 6 ii 1943; L. Popek, Świątynie Wołynia, 

t. 1, Lublin 1997, s. 116.

50 Łac.: według zamysłu (intencji) Naszego Ojca Przeora (Prowincjała).

51 Styl zgodny z oryginałem.

52 Zob. przyp. 18 niniejszej edycji.

53 Zob. przyp. 25 niniejszej edycji.

54 Łac.: przeciwnie.

55 Zob. przyp. 18 niniejszej edycji.

Dokument 6

List o. Józefa Kamila Gleczmana OCD do o. Bolesława Sadowskiego OCD – 
przeora klasztoru we Lwowie, Wiśniowiec 28 iv 1943
Oryg.: akbc, sygn. Akta klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Wiśniowcu, 5

J[ezus] a M[aria] J[ózef] T[eresa] Wiśniowiec, dn[ia] 28 iv 1943

Przewielebny Nasz Ojcze!
Spodziewam się, że P[rzewielebny] N[asz] Ojciec z całą pewnością ten list otrzy-
ma. Najpierw donoszę, że w kwietniu odprawiłem 18 int[encji] ad in[tentionem] 
N[ostri] P[atris]56. Za poprzednie już powiadamiałem, ale nie wiem, czy N[asz] 
Ojciec otrzymywał pocztówki, więc jeszcze raz podaję, że w marcu 1943 r. od-
pr[awiłem] 16 int[encji], w lutym 11, w styczniu 20; razem za 4 miesiące – 20 + 11 
+ 16 + 18 = 65 intencji.

W tym roku otrzymałem od N[aszego] Ojca: 1) Directorium, 2) ½ litra wina 
mszalnego, 3) 2 kg 10 dk[g] świec, 4) 4 b–b, 5) i nasiona. (Sacharyny nie było! 
Cyprian57 zdrów, Kamil58 chory!).

A teraz proszę P[rzewielebnego] N[aszego] Ojca: 1) wina mszalnego choć je-
den litr, 2) świec choć jeszcze 4 –5 kg, 3) tasiemki bawełnianej na knoty do świec, 
które br. Cyprian odlewa, i 4) o wypłacenie 5 m³ drzewa grabowego, jeden metr 
á 100 rm, czyli razem: 500 rm Panu Litewce59, który ten list doręczy. Pan Litewka 
(rodem ze Sułoszowy60, a sąsiad o. Hadriana61) był nauczycielem w szkole zamko-
wej za czasów Polski, obecnie mu życie zbrzydło w Wiśniowcu, a ponieważ chce 
jeszcze żyć, więc wyjechał do rodziny; jest to ten sam Pan, który budował nasz 
wielki ołtarz w 1939 r. Oprócz tych 5-ciu metrów drzewa kupiliśmy jeszcze od 
p[ana] Litewki piłę i siekierę; proszę bardzo wypłacić mu sumę równoznaczną 
z ceną, po jakiej tam są te przedmioty.

Nie wiem, czy to drzewo będzie nam potrzebne, bo u nas mordy za mordami 
na Polakach; w przeciągu kilku tygodni zginęło w pow[iecie] krzemien[ieckim] 
kilkaset osób polskich, w niektórych wsiach mordowano masowo i w bestialski 
sposób, nieraz paląc żywcem. A oprócz tego nasi pobratymcy ustawicznie głoszą, 

56 Łac.: według intencji Naszego Przeora (Prowincjała).

57 Zob. przyp. 25 niniejszej edycji.

58 Zob. przyp. 18 niniejszej edycji.

59 Osoba niezidentyfikowana.

60 Miejscowość niezidentyfikowana.

61 Paweł Gut (1908 –1976), śluby zakonne złożył w 1927 roku w zakonie karmelitów bosych, imię zakonne: 

Hadrian od św. Benedykta, święcenia kapłańskie w 1933 roku, 1933 –1936 pracował w Wilnie, 1936 –1938 

przebywał w klasztorze w Madziole na Wileńszczyźnie, 1938 –1945 prokurator klasztoru w Czernej, 

1945 –1948 pracował w Lublinie, 1948 –1950 podprzeor klasztoru w Przemyślu, przebywał na Warmii 

i w Piekarach Śląskich, 1950 –1957 prokurator mszalny i kaznodzieja w Poznaniu, 1957 –1958 podprzeor 

klasztoru w Wadowicach, 1958 –1963 na analogicznym urzędzie w Poznaniu, 1963 –1968 przebywał 

w Lublinie, 1968 –1969 członek wspólnoty eremu w Roguebrume (Francja), 1969 –1972 ponownie w Lublinie, 

1972 –1976 pracował w Czernej. Zmarł 10 iii 1976 w Czernej. Furmanik, op. cit., s. 202 –204.

a.  
Tekst pisany 
czarnym 
atramentem  
na karcie pocztowej. 
Na awersie 
adres nadawcy: 

„K. Gleczman, 
Wisniowiec, Kr[eis] 
Krzemieniec, 
Ukraine” i odbiorcy: 
„Przew[ielebny] 
o. Józef Węgrzyn, 
Krakau, Rakowicka 
18”. W prawym 
górnym rogu 
na znaczku 
pocztowym 
widnieje okrągła 
nieczytelna pieczęć 
z datacją; 6 iv 1943.

a.  
Tekst pisany 
niebieskim 
atramentem  
na 2 stronicach 
gładkiego papieru 
formatu listowego.

b –b.  
Wyraz trudny  
do odczytania.



Ks. Józef Wołczański152 Źródła do dziejów eksterminacji Polaków przez ukraińskich nacjonalistów... 153

że wszystkich Lachów muszą wyrezać62. Władza bezsilna, jeden tydzień nawet 
władzy nie było w Wiśniowcu. Jak Nasz Ojciec chce poznać tutejszą sytuację 
dokładnie, to proszę wypytać p[ana] Litewki.

Co do wina etc., to jeśli można, to proszę wysłać na Zbaraż. Co do zdrowia, 
to ja czuję się marnie, tak ze sercem, jak i z żołądkiem; przydałoby się lekarstwo 
na wzmocnienie serca, a tu nic nie dostanie [się – jw] w aptekach. Bywa, że muszę 
się ołtarza trzymać przy mszy św., by się nie powalić, tak mam osłabione serce. 
Dwa razy już br. Cyprian zastał mnie omdlałego na podłodze etc. A z powodu 
silnego kataru żołądka już drugi miesiąc jestem na diecie, a to siły mi daje. Teraz 
tym gorzej dla mnie, że Ks. Proboszcz jest ciężko chory i wszystko w parafii nale-
ży do mnie. A nie daj Boże by umarł, to bym awansował na większą biedę.

Trapić to się tak znowu nie trapię, ani tymi niebezpieczeństwami od ukraiń-
ców [sic!] , ani pracą w parafii, zaryzykowałem życiem. Podobno jak piorun albo 
kula trafi w człowieka, to człowiek o tym nic nie wie…

Co do tych pieniędzy p[anu] Litewce, to można mu dawać i na raty. Jeszcze 
jedna rzecz ważna; proszę bardzo o przysłanie mi Olejów św[iętych], bo my tu-
taj używamy jeszcze z 1939 r., a Ks. Proboszczowi to już nawet śmierdzą! Nasz 
Ks. Biskup63 ledwo żyje i o nic się nie troszczy.

Z prośbą o błog[osławieństwo] i modlitwy, sługa nieużyt[eczny]
Br. Kamil

Dokument 7

Kartka pocztowa o. Józefa Kamila Gleczmana OCD do o. Jana Józefa Prusa 
OCD – prowincjała oo. Karmelitów w Krakowie, Wiśniowiec 8 v 1943
Oryg.: akbc, sygn. Akta klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Wiśniowcu, 5

Wiśn[iowiec], 8/v [19]43

Przew[ielebny] a N[asz] O[jcze] Prow[incjale]
Vinum64 jest, kalendarz jest i „Sympatol” też. Ale kartki ani ze słówkiem; przej-
rzałem wszystkie papiery i papierki z opakowania i ani słówka. Dlaczego? Do 
czego choćby ten Sympatol służy, nie wiem! Czy on może pomóc czy zaszkodzić, 
nie wiem!

Wina mi wystarczy, świec by się jeszcze przydało. Intencji za maj [19]43 r. 
tylko 12 (dwanaście), bo teraz za dużo Requiem65 i po kilka na dzień, to nie było 
jak odprawić więcej66. Czy mam dużo długo, jeśli N[asz] Ojciec wypłaci Litewce? 

62 Z j. ukr.: wyrżnąć.

63 Aluzja do sytuacji bpa diecezji łuckiej Adolfa Szelążka (1865 –1950), pełniącego swój urząd na Wołyniu od 

roku 1925.

64 Łac.: wino.

65 Łac.: nabożeństwo żałobne.

66 Aluzja do licznych pogrzebów ofiar mordów ukraińskich nacjonalistów.

Przez cały miesiąc maj mieszkał u ks. Prob[oszcza] R[everendissimus]67 Kmiecik68 
Filipin, teraz opuścił swą parafię bo miał słaby kontakt z parafianami i przeniósł 
się do Galicji.

My zdrowo i cało się trzymamy, jak długo – Bóg wie! Polecając się modli-
twom, prosimy o błogosławieństwo

ind[ignus] s[ervus]69 br. Kamil70

Dokument 8

List br. Jana Cypriana Lasonia OCD do o. Bolesława Sadowskiego OCD  
we Lwowie, Wiśniowiec 7 vi 1943
Oryg.: akbc, sygn. Akta klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Wiśniowcu, 5

P[ochwalony] a [Jezus] Ch[rystus] J[ezus] + M[aryja] + J[ózef]
Wiśniowiec, 7/vi [19]43

Przew[ielebny] N[ajczcigodniejszy] Ojcze!
Zdarza się sposobność przesłania paru słów przez osobę, która uchodzi przed no-
żami ukraińców [sic!]. Najprzód ślicznie dziękuję za przesłane wino i kalendarz 
– wczoraj dopiero otrzymaliśmy te przedmioty; dziękuję również za nasiona przy-
słane w kwietniu – niewiele mam z nich pociechy, bo tylko nasienie pietruszki 
i sałaty wzeszło, inne całkiem nie wzeszły, lecz to wina kupców, nie kupujących.

A teraz parę słów o tutejszym naszym położeniu. Co się tutaj teraz dzieje, 
to brak słów na opis tych rzezi i mordów popełnianych na polskich rodzinach. 
Opisy z „Ogniem i mieczem” Sienkiewicza71 lub z „Pożogi” Kossak-Szczuckiej72 
bledną wobec tego, co się tutaj dzieje. W całym powiecie Krzemienieckim już po 
wsiach wyrżnięto prawie wszystkich polaków [sic!]; ci co zdołali ujść hajdamac-
kich nożów [sic!] lub kuli schronili się do Krzemieńca i tutaj do Wiśniowca, bo 
jeszcze tylko w tych 2 miejscowościach stoją załogi niemieckie; w innych, jak [w] 
Szumsku73, Dederkałach74, Kutach75 i Łanowcach76 słabsze załogi wybito lub sami 

67 Łac.: najczcigodniejszy.

68 Osoba niezidentyfikowana.

69 Łac.: niegodny sługa.

70 Zob. przyp. 18 niniejszej edycji.

71 Aluzja do powieści historycznej Henryka Sienkiewicza Ogniem i mieczem, której akcja rozgrywa się w latach 

1648 –1651 w okresie powstania Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie.

72 Nawiązanie do powieści Zofii Kosak-Szczuckiej Pożoga, opisującej rewolucję bolszewicką na Wołyniu 

w latach 1917 –1919.

73 Szumsk – miejscowość w pow. krzemienieckim, woj. wołyńskie.

74 Dederkały – j.w.

75 Kuty (Kąty) – j.w.

76 Łanowce – j.w.

a.  
Tekst pisany 
czarnym 
atramentem  
na karcie pocztowej. 
Na awersie 
adres nadawcy: 

„K. Gleczman, 
Wischnowitz, 
Kr[eis] Kremianetz, 
Ukraine” i odbiorcy: 
„Przew[ielebny] 
O. Józef Węgrzyn, 
Krakau, Rakowicka 
18”. W prawym 
górnym rogu 
na znaczku 
pocztowym 
z podobizną Adolfa 
Hitlera widnieje 
nieczytelna pieczęć 
z datacją; 8 vi 1943.

a.  
Tekst pisany 
fioletowym 
atramentem  
na 4 stronicach 
liniowanego 
papieru formatu 
zeszytowego.
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uciekli przed liczniejszymi bandami ukraińców [sic!]. Przytoczę chronologicznie 
kilka wypadków, by mnie nie posądzono o przesadę.

To bicie polaków [sic!], względnie mordowanie, zaczęło się jeszcze w listo-
padzie ubiegłego roku i tak przez zimę trwało, lecz były to jeszcze sporadyczne 
wypadki, np. w tej wsi wyrżnięto jedną rodzinę, w innej znów 2 lub 3. Ale maso-
we mordy zaczęły się dopiero od Wielkienocy i z każdym dniem zbierają na sile. 
Zaraz po świętach w wioskach koło Szumska wymordowano do 600 polaków 
[sic!], resztę schroniło się do Krzemieńca. Potem uderzono na Kuty; była to naj-
liczniejsza parafia w pow. Krzemienieckim (4000 dusz); gdy zaczęto mordować 
ludność, schroniła się [ona – jw] do kościoła wraz z Ks. Proboszczem77 – z ko-
ścioła broniono się przez jedną noc, w ciągu dnia kobiety z dziećmi uszły do 
Krzemieńca, zostali mężczyźni w kościele, by go bronić. Następnej nocy naszły 
liczniejsze chordy [sic!]. Kościół zburzono i 280 polaków [sic!] w nim wyrżnięto. 
Z całej parafii nie została ani jedna dusza78. W Krzemieńcu kościół licealny ob-
rócono na mieszkanie dla tych uchodźców, potem Niemcy zabrały młodych na 
roboty do Niemiec, a starzy cierpią nędzę skrajną.

Z początkiem maja schroniło się 2 księży do nas: proboszcz z Oleksińca79 
i Kołodna. W oleksinieckiej parafii już prawie wyrżnięto i zrabowano wszyst-
kich polaków [sic!]; proboszcz nie mając co robić, wyjechał wczoraj od nas do 
Gubernatorstwa, Kołodeński również. Krzemienieckiego Proboszcza „Gestapo” 
rozstrzelało 23/ii [19]4380. Teraz prawie co wieczór widać łuny, jak palą osiedla 
polaków [sic!], a którzy nie uciekli – mordują [ich – jw] w bestialski sposób. Z 15 
na 16/v napadnięto na przezacną rodzinę Kusiów81 na Młynowcach82; 2 córki 
dorosłe i syna – 21 lat zabito, resztę rodziny zdołało ujść; zrabowano [ich – jw] 
do szczętu, potem podpalono i te zabite do ognia wrzucono, gdzie się spaliły na 
węgiel.

Ci uchodźcy wszyscy uciekają do Wiśniowca i w klasztorze na parterze 
się gniotą, aż serce się kraje na widok tej nędzy i opowiadań o przeżyciach. Co 
rano przychodzą wieści: tam zabito, tam zrabowano, tam znów spalono dom 
wraz z ludźmi i tak dzień po dniu upływa w męce i naprężeniu nerwów, bo nie 
ma wątpliwości, że gdy załoga niemiecka opuści Wisniowiec (zamek), to pierw-
szej nocy wszyscy Polacy będą wymordowani. Kto może więc, to uchodzi do 
Gubernatorstwa, bo te hajdamaki się zacinają, że ani jedna noga polska nie po-
winna zostać na Wołyniu.

77 Ostatnim proboszczem parafii był ks. Szymon Janowski (1903 –1947), wyświęcony na kapłana diec. łuckiej 

w r. 1928. Popek, op. cit., s. 114.

78 Po napadzie ukraińskim w nocy z 3 na 4 v 1943 r. na Kuty (Kąty), pozostała przy życiu polska ludność 

w liczbie ok. 2000 osób ewakuowała się do Krzemieńca. Wieś została całkowicie spalona. Szerzej na ten 

temat zob.: Siemaszko, op. cit., t. 1, s. 449 –452.

79 Właściwie: Stary Oleksiniec – miejscowość w pow. krzemienieckim, woj. wołyńskie.

80 Zob. przyp. 49 niniejszej edycji.

81 Osoby niezidentyfikowane.

82 Młynowce – wieś w gminie Stary Oleksiniec, pow. krzemieniecki, woj. wołyńskie.

Wiśniowca prawie że już nie ma, bo w mieście były same żydowskie domy, 
a Żydów wybito co do jednego w zeszłym roku, a obecnie wszystkie ich domy 
i budy ukraińcy [sic!] rozebrali. Został tylko zamek, klasztor, urząd gminny i ap-
teka – reszta wszystko rozwalone i na przedmieściach domy hajdamaków tylko 
stoją.

Jakie nasze tutaj życie do tego opisu, N[ajczcigodniejszy] Ojciec sobie wy-
stawi – jesteśmy gotowi na śmierć, bo trzeba by cudu Bożego i szczególnej opieki 
Matuchny Bożej i św. Józefa, byśmy z tej pożogi unieśli całe głowy. Bardzo więc 
a bardzo prosimy o święte modlitwy, by Pan Jezus się zlitował i uspokojenie na-
stąpiło, bo naprawdę straszne przeżycia przechodzą tutejsi polacy [sic!], których 
cała wina jest, że się porodzili polakami [sic!] i są katolikami, bo nawet tych 
ukraińców [sic!], co za Polski przyjęli katolicyzm mordują.

Kończąc to przydługie pisanie, jeszcze raz pokornie prosimy o święte modli-
twy, by nasze nerwy były spokojne, abyśmy mogli przetrwać w kornym zdaniu 
się na wolę Bożą te tortury moralne, a może i fizyczne?

Całując kornie św[ięty] Szkaplerz, jeszcze raz o modlitwy upraszam
n[ie]g[odny] syn br. Cyprian od św. Michała83

Dokument 9

Kartka pocztowa o. Józefa Kamila Gleczmana OCD i br. Jana Cypriana 
Lasonia OCD do o. Józefa Węgrzyna OCD w Krakowie, Wiśniowiec 27 vii 
1943
Oryg.: akbc, sygn. Akta klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Wiśniowcu, 5

Wiśn[iowiec], 27 vii 1943

P[rzewielebny] a O[jcze]
Donoszę, że jesteśmy zdrowi i żywi. W miesiącu czerwcu odprawiłem 10 (dzie-
sięć) mszy św. na int[encję] O[jca] Prow[incjała], w maju 12 (dwanaście), o czym 
już donosiłem 8/vi [19]43. Za lipiec nic. Mam własnych intencji 26 (dwadzieścia 
sześć). Licząc od dzisiaj – w razie odwiedzin Mortis84 proszę supplere85. 24 to same 
requiem86, gdyby trzeba każdej animie87 oddać requiem, to by mi ich wystarczyło na 
2 lata. Bardzo dużo od nas wyjeżdża i to masowo do gospodarki Abrahamowej88. 
Od 16 vii prawie cała parafia mieszka u Michała89, prócz tych, co już wyjechali 
na powyższą gospodarkę. Ks. Proboszcz mieszka u nas. W 4 celach i na korytarzu 

83 Zob. przyp. 25 niniejszej edycji.

84 Łac.: śmierci.

85 Łac.: uzupełnić.

86 Łac.: intencje żałobne.

87 Z łac.: duszy.

88 Eufemistyczne określenie licznych śmiertelnych ofiar mordów ukraińskich nacjonalistów.

89 Mowa o klasztorze Karmelitów w Wiśniowcu p.w. Św. Michała.

a.  
Tekst pisany czarnym 
atramentem na kartce 
pocztowej. Na awersie 
adres nadawcy: 

„Absender: J. Gleczman. 
Wohnort auch Zustell 
– oder Leitpostamt: 
Wisniowiec. Strasse, 
Hausnummer, 
Gebäudeteil, Stock- 
werk oder Postschliess-
fachnummer: Kr[eis] 
Kremianez“. Obok 
umieszczono adres 
odbiorcy: „An 
Herrn Josef Węgrzyn, 
Krakau, Rakowicka 
18”. Wyżej widnieje 
znaczek pocztowy 
z podobizną Adolfa 
Hitlera i nadrukiem: 
„Ukraine. Deutsches 
Reich”. Ponadto na 
znaczku i części pola 
karty odciśnięto  
okrągłą pieczęć 
pocztową; „Kremianez.  
16. 8. [19]43. Deutsche 
Dienstpost Ukraine”.
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jest nas 19 osób. Śpimy po kapucyńsku, a kładziemy się spać, gdy w Czernej90 
skończą Jutrznię91. W reszcie konwentu szpital. Pewno wszyscy przyłączymy się 
do grona martyrów. Nie ma innego wyjścia.

Żniw jeszcze nie rozpoczynają, bo parafianie u Michała na kupie, a sąsiedzi 
mają kiermasz i przedstawienia Boles[ława] Śmiałego92 do kwadratu, do sześcia-
nu sześcianów. Może by Rafał93 mnie zluzował, miałby cyrylicę wypisaną nie 
tyle w głowie, co na głowie i na pergaminie z własnej skóry. Orientaliści niech się 
uczą raczej języków nigrów i papuasów, bo się na pewno więcej przydadzą94.

Prosimy o modlitwy, kandydaci św[iętych] Martyrów
Kamil95,b – Cypruś– b, 96

Dokument 10

List o. Józefa Kamila Gleczmana OCD do o. Bolesława Sadowskiego OCD 
we Lwowie, Wiśniowiec 28 x 1943
Oryg,: akbc, sygn. Akta klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Wiśniowcu, 5

Wiśn[iowiec], 28/10. 1943

Przewielebny a Nasz Ojcze!
Już wiele, wiele razy pisałem do Naszego Ojca i nie mam żadnej odpowiedzi. 
Ostatni list od P[rzewielebnego] N[aszego] Ojca otrzymałem wówczas, gdy był 
mi wysłany ów dokument Wiktora Emmanuela97. Nie wiem, czy to pismo ma 
jeszcze jakie znaczenie.

Nie wiem, czy N[asz] Ojciec słyszał co o naszej katolickiej katastrofalnej 
sytuacji na Wołyniu. Na 140 parafii, obecnie czynnych 30. 28 księży zostało 
zamordowanych. Kilku podczas nabożeństw, jednego piłą przerżnęli mordercy. 
Kilku żywcem spalonych w kościołach. Wiele kościołów zniszczonych. Wiele 
zdemolowanych wewnątrz i spalonych.

W parafii wiśniowieckiej zamordowanych ponad 150 osób. Spalonych 5 osób. 
Jedna kobieta szła z sierpem w pole żąć, to jej sierpem głowę odcięli.

90 Czerna – miejscowość w woj. krakowskim, siedziba klasztoru Karmelitów Bosych.

91 Aluzja do nocnych czuwań z obawy przed napadami ukraińskich nacjonalistów.

92 Bolesław Śmiały (ok. 1040 –1081), od 1058 roku książę, od 1076 roku król Polski, wskutek opozycji 

możnowładztwa, zabicia krakowskiego biskupa Stanisława (1079) i buntu społeczeństwa zbiegł na Węgry 

(1079), gdzie wkrótce zmarł. W. Sienkiewicz, Mały słownik historii Polski, Warszawa 2000, s. 31.

93 Nie wiadomo, o którego zakonnika chodzi, bowiem w tym czasie imię to nosiło dwóch zakonników: 

Rafał Ciesielski (1911 –1989) i Rafał Chudobiecki (1905 –1970). Informacja pisemna archiwisty Archiwum 

Karmelitów Bosych w Czernej o. Pawła Ferko ocd.

94 Nawiązanie do dramatycznego położenia ludności polskiej w Wiśniowcu, zagrożonej napadami 

ukraińskich nacjonalistów.

95 Zob. przyp. 18 niniejszej edycji.

96 Zob. przyp. 25 niniejszej edycji.

97 Trudny do wyjaśnienia eufemizm.

Poza starym kordonem w sowietach98 są polacy [sic!], ale ich wcale sowieci 
[sic!] nie prześladują, a nawet dziwią się, że na Wołyniu ukraińcy [sic!] są takimi 
bandytami. Cała parafia wiśniowiecka jest zniszczona, gospodarstwa polskie po-
palone w l[iczbie] ok[oło] 600. Parafianie jedni wyjechali z rodzinami do Niemiec, 
inni wyjechali do Galicji, a obecnie jest jeszcze 750 osób. Nocują w naszym ko-
ściele, zgłodniali, obdarci, bosi, chodzą na roboty, na dniówki, ale niewiele zara-
biają. Na wieś, poza miasteczko, nie można się pokazać, bo śmierć!

Na Wiśniowiec już trzy razy był napad. 6 września trwał od północy do 
rana i przy pomocy Bożej jedynie garstka schutzmanów99 polskich ich odpędziła. 
Mimo wszystko, nastrój u nas grobowy. Jest wprawdzie garstka węgrów [sic!] 
w Zamku, ale lada chwila mogą odjechać.

Biskup Łucki100 wydał swoim księżom „Lit[t]erae passus”101. I mnie Ks. 
Dziekan krzemieniecki dał podobny dokument, ale czekam na jakieś sło-
wo od Naszego Ojca. Ks. Proboszcz już w tym tygodniu ma zamiar wyjechać 
do Krzemieńca. W dekanacie krzemienieckim było 13 parafii, jest tylko 4. 
Wisniowiecki proboszcz102 opuścił Stary Wiśniowiec dn[ia] 16 vii i mieszka u nas 
w klasztorze. Mamy 3 cele, plus 3 cele z korytarza, reszta klasztoru zajęta przez 
szpital gminny. Zarząd szpitala ukraiński.

Przewielebny Nasz Ojcze! Radbym posłyszeć jakieś zdanie w tej naszej tutaj 
sytuacji. Czekam i nie mogę się doczekać.

Całując św[ięty] Szkaplerz, proszę o modlitwę i błogosławieństwo ojcowskie. 
Sługa nieużyteczny

Kamil103

Najprędzej i najpewniej do mnie list dojdzie na adres: Franciszek Suliński104, 
Tarnopol105, ul. Szopena 12 (Dla Karmelitów Wiś[niowieckich].

98 Nawiązanie do dawnej granicy polsko-sowieckiej na Wołyniu obowiązującej do 1939 roku.

99 Właściwie: niem.: Schutzmann – policjant.

100 Mowa o bpie Adolfie Szelążku – ordynariuszu diecezji łuckiej.

101 Łac.: pozwolenie odejścia. Chodzi o zgodę władzy duchownej na opuszczenie przez duchownego parafii 

z ważnych przyczyn; w tym przypadku były nimi zagrożenie utraty życia.

102 Ostatnim proboszczem par. Stary Wiśniowiec był ks. Mieczysław Morawiec (1878 –1947), duchowny 

diecezji łuckiej od 1903 roku. Zob. przyp. 116 niniejszej edycji.

103 Zob. przyp. 18 niniejszej edycji.

104 Osoba niezidentyfikowana.

105 Tarnopol – miasto wojewódzkie w Małopolsce Wschodniej.

b –b.  

Autograf inną ręką.

a.  
Tekst pisany 
czarnym 
atramentem  
na 3 stronicach 
kratkowanego 
papieru formatu 
listowego



Ks. Józef Wołczański158 Źródła do dziejów eksterminacji Polaków przez ukraińskich nacjonalistów... 159

Dokument 11

List o. Józefa Kamila Gleczmana OCD i br. Jana Cypriana Lasonia OCD  
do o. Bolesława Sadowskiego OCD we Lwowie, Wiśniowiec 11 xi 1943
Oryg.: akbc, sygn. Akta klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Wiśniowcu, 5

P[ochwalony] a J[ezus] Ch[rystus]  J[ezus], M[aryja] + J[ózef]. T[eresa]
Wiśniowiec, 11/xi [1]943

Przewielebny O[jcze] Przeorze,
Zdarza się przesłanie bezcenzuralnego paru słów wiadomości o naszym tutaj po-
łożeniu. Najprzód donoszę, że jeszcze żyjemy z łaski Bożej, ale co będzie dalej 
z nami, to bóg raczy wiedzieć, bo położenie się z każdym dniem pogarsza. Ażeby 
nie być gołosłownym, podaję fakty.

W tutejszej diecezji Łuckiej zostało już 38 księży zamordowanych w straszli-
wy sposób, w tym 4 piłą na pół przerżnięto i to w kościele. Ze 150 parafii w tejże 
diecezji istnieje jeszcze 28, t.j. w tych miejscowościach, gdzie załogi wojskowe 
stoją; w Krzemienieckim powiecie na 11 parafii istnieją jeszcze 2, t.j. Krzemieniec 
i Wiśniowiec, w innych miejscowościach ludność polska co nie uciekła – została 
wymordowana, a kościoły popalone i zburzone. W tymże Krzemienieckim po-
wiecie 5 kościołów spalonych, t.j. Kuty, Szumbar106, Wyszogródek107, Białozórka108 
i Kołodno. W Wyszogródku (20 k[i]l[o]m[etrów] od Wiśniowca) wybito 150 pola-
ków [sic!] i Księdza109. Potem w kościele wewnątrz. zwalono ołtarze, organy, am-
bonę – wszystko nowe – i zapalono, i na ten stos ognia wrzucono zwłoki i Księdza, 
i tych pomordowanych110. 

W dniu 14/vii w jasny dzień otoczyli ukraińscy bandyci Kołodno wieś i w cią-
gu 2 god[zin] wymordowano przeszło 500 osób – polaków [sic!]111. Następnie ko-
ściół spalono wraz z plebanią i pałac Hr. Grocholskiego112.

106 Szumbar – wieś w pow. krzemieniecki, woj. wołyńskie.

107 Wyszogródek – j.w.

108 Białozórka – j.w.

109 Funkcję proboszcza pełnił tam ks. Konstanty Turzański (1899 –1943), od 1923 roku duchowny diecezji 

łuckiej, w czasie ii wojny światowej proboszcz par. Wyszogródek. Zamordowany tamże w vii 1943 roku 

przez ukraińskich nacjonalistów. Siemaszko, op. cit., t. 1, s. 477; Kalendarium liturgicum et elenchus cleri 

ecclesiarumque dioecesis Luceoriensis 1938, Luceoriae 1938, s. 56; 109.

110 Siemaszko, op. cit., t. 1, s. 477.

111 Napadu dokonała grupa około 300 uzbrojonych Ukraińców ok. godz. 14.00 –15.00, ubranych po części 

w cywilne stroje, po części w mundury niemieckie i sowieckie. Rzeź polskiej ludności trwała około 

3 godzin; zginęło około 500 osób. Ocaleli tylko ci, którzy uciekli lub przebywali poza własnym domem. 

Wśród napastników rozpoznano mieszkańców Kołodna: Michała i Antoniego Adamczuków (żyjących po 

ii wojnie światowej w Polsce), Stepana Janiuka, Semena Kowala, Krałczuka, Wołodię Snyczyszyna, Andrija 

Szpaka i mieszkańca wsi Oleszkowce (gm. Kołodno) – Pawła Romańczuka. Funkcję łączniczki upa pełniła 

Katarzyna Adamczuk, mieszkająca po ii wojnie światowej w Polsce. Siemaszko, op. cit., t. 1, s. 433 –438.

112 Aktu spalenia kościoła rzymskokatolickiego p.w. śś. Marcina i Elżbiety w Kołodnie oraz klasycystycznego 

pałacu hr. Grocholskiego dokonano 14 vii i 18 (?) ix 1943 r. Siemaszko, op. cit., t. 1, s. 437; Popek, op. cit., 

s. 114 –115.

W dniu 15/vii w wioskach należących do Wiśniowca: Maniowie113 
i Czajczyńcach114 wymordowano do 120 osób ludności polskiej115. Z innych wio-
sek ludność katolicka uciekła do Wiśniowca na podwórze klasztorne i cmentarz. 
I w kościele od 16/vii sypiają aż dotąd, a na podwórzu gotują i koczują jak cyganie 
[sic!] – przeszło 800 osób. W mieście mieszkań nie ma, bo domy co zostały po 
Żydach (Żydzi co do jednego zostali wybici 1942 r. – było ich 500), zostały wszyst-
kie rozwalone jeszcze z wiosną, tak, że z Wiśniowca dawnego zostały: Gmina, 
apteka i poczta – reszta gruzy.

Na nasz kościół już były 2 napady nocne w sile 500 bandytów; jeden w lip-
cu, drugi 4/x – zostały odparte. Lecz strzelając z armat na kościół, został tenże 
uszkodzony. Klasztor został od 20/vii obrócony na miejscowy szpital, nam z łaski 
zostawiono dwie celki tylko. Jednym słowem, od 8 miesięcy żyjemy z dnia na 
dzień, z godziny na godzinę pod ciągłą grozą napadu i śmierci męczeńskiej.

Ukraińcy się coraz więcej odgrażają, że nas muszą wymordować i kościół 
zburzyć. Ks. Proboszcz Morawiec116 jeszcze w lipcu uciekł ze St[arego] Wiśniowca 
i mieszka razem z nami. Kościół tam zamknięty, bo tam się nie można pokazać, 
bo zaraz mordują. 

W miesiącach sierpniu i wrześniu mieliśmy noce widne, bo Ukraińcy każdej 
nocy palili domy polskie – gospodarstwa i sterty zboża w polu. Gdzie nie moż-
na było palić z powodu bliskiego sąsiedztwa domów ukraińskich, tam burzono. 
Dzisiaj po wioskach na całym Wołyniu co do Polski należał nie ma ani jednego 
Polaka, bo który nie uciekł to został zamordowany i ani jednego domu polskiego, 
bo wszystko wypalone i zburzone. W okolicy Wiśniowca były liczne osady jak 
Orłopol117 – 500 dusz, Wola Korybuta118 – 300 dusz, Narutowicze119 – też 300 dusz, 
Wola Strzelecka120 i Wola Wilsona121 – około 500 dusz. Osadników z rodzinami 
wywieźli bolszewicy na Sybir w 1940, a domy Ukraińcy rozebrali, sady powycina-
li do reszty, teraz wypalono – i dzisiaj ani śladu nie ma z dawnych osad, bo nawet 

113 Maniów – wieś w gm. Wiśniowiec, pow. krzemieniecki, woj. wołyńskie.

114 Czajczyńce – wieś w gm. Kołodno, pow. krzemieniecki, woj. wołyńskie.

115 Siemaszko, op. cit., t. 1, s. 469.

116 Mieczysław Morawiec (1878 –1947), święcenia kapłańskie w 1903 roku, duchowny diecezji łuckiej; w 1938 

roku jako mansjonarz i honorowy kanonik Kapituły Katedralnej w Łucku rezydował przy kościele 

w Wiśniowcu Starym, podczas ii wojny światowej pełnił tamże funkcję proboszcza. W lipcu 1943 roku 

z obawy przed utratą życia z rąk ukraińskich nacjonalistów schronił się w klasztorze Karmelitów Bosych 

w Wiśniowcu Nowym, a 10 xi 1943 opuścił Wołyń udając się do Małopolski Wschodniej. Kalendarium, 

s. 40; Popek, op. cit., s. 123; Zob. dokument 12 niniejszej edycji.

117 Orłopol – polska osada wojskowa w gm. Wiśniowiec, pow. krzemieniecki, woj. wołyńskie, powstała 

z parcelacji jednego z majątków rodziny Hulanickich.

118 Właściwie: Wola Korybutowa – osada wojskowa w gm. Wiśniowiec, pow. krzemieniecki, woj. wołyńskie.

119 Narutowicze – osada w gminie Wisniowiec, powiat krzemieniecki, województwo wołyńskie.

120 Wola Strzelecka – osada wojskowa w gm. Wiśniowiec, pow. krzemieniecki, woj. wołyńskie.

121 Wola Wilsona – osada w gm. Kołodno, pow. krzemieniecki, woj. wołyńskie.
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budynki szkolne rozebrano i zburzono. Jednym słowem polskość i katolicyzm po-
niosły straszna klęskę, tutaj stokroć gorszą niż w 17 wieku za Chmielnickiego122.

Jestem pewny, że Wy tam pojęcia nawet nie macie co się tutaj dzieje, bo 
Niemaszki123 tego nie pozwolą pisać, bo przecież to ich dzieło te rzezie, bo oni 
tutaj kierują się według tej maksymy: ,,divide et impera”124. Lecz ufam, że kara 
Boska dosięgnie jednych i drugich – inaczej Bóg nie byłby Bogiem. 

Nie mamy pojęcia, jak tam u Was we Lwowie, czy macie w posiadaniu cały 
klasztor i czy by było tam dla nas miejsce, gdy nam przyjdzie stąd uchodzić, je-
żeli nam się uda wynieść całe głowy. Na co mała nadzieja, bo jak nas nie zabiją 
względnie zamęczą Ukraińcy, to cofający [się – jw] Niemcy nas żywych nie zosta-
wią. A gdyby się to udało, to bolszewicy nam nie podarują. Jednym słowem sytu-
acja nasza na całej linii krytyczna, bo i wyjechać stąd trudno, bo można jechać 
tylko na Krzemieniec i to autami wojskowymi i eskortą wojskową, bo pieszo lub 
furą to na pół kilometra za Wiśniowcem zabiją.

Bardzo Przew[ielebnego] O[jca] Przeora i tamtejsze zgromadzenie prosimy 
o modlitwy w naszej intencji, bo naprawdę życie tutaj męczeńskie, więc o męstwo 
i cierpliwość najwięcej. Pozdrawiamy z całego serca i całując Św[ięty] Szkaplerz, 
zostajemy w Bogu oddani kandydaci na męczenników Wołyńskich

O. Kamil125 i br. Cyprian od św. Michała126

Dokument 12

List br. Jana Cypriana Lasonia OCD do niejakiego Stanisława,  
Wiśniowiec 11 xi 1943
Oryg.: akbc, sygn. Akta klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Wiśniowcu, 5

P[ochwalony] aJ[ezus] Ch[rystus]  J[ezus], M[aryja] + J[ózef], T[eresa] 
Wiśniowiec, 11/xi [19]43 [r.]

Szanowny P[anie] Stanisławie127!
Zdarza się sposobność przez wyjeżdżającą osobę przesłać list, bo kartki z tej 
Samostujnej Ukrainy128 nie warto pisać, bo nie dochodzą. Najprzód donoszę, że 
z łaski Bożej jeszcze jesteśmy przy życiu. Lecz jak dalej będzie to Bogu wiadomo, 
bo położenie z dnia na dzień się pogarsza i zaognia. Już od 8 miesięcy żyjemy 

122 Aluzja do walk Bohdana Chmielnickiego (1595 –1657) toczonych w xvii stuleciu na Ukrainie 

z Rzeczypospolitą.

123 Określenie Niemców.

124 Łac.: dziel i rządź.

125 Zob. przyp. 18 niniejszej edycji.

126 Zob. przyp. 25 niniejszej edycji.

127 Osoba niezidentyfikowana.

128 Ukr.: niepodległej, niezależnej Ukrainy.

z godziny na godzinę pod grozą napadu i śmierci, bo Ukraińcy poprzysięgli sobie, 
że muszą Lachów do korzenia wytępić. I to spełniają, bo na całym Wołyniu nale-
żącym do Polski po wioskach nie ma już ani jednego Polaka. Ci, co nie zdołali się 
uratować ucieczką, wszyscy w straszliwy sposób pomordowani. 

Podaję fakty: w diecezji łuckiej zamordowano dotąd 38 księży, 4 z nich to 
piłą przerżnięto i to w kościele; ze 150 parafii w tejże diecezji istnieje tylko jeszcze 
28 i to po miastach, gdzie wojskowe załogi stoją. Po wsiach kościoły popalone 
i poburzone przez ,,hadów”129.

W Krzemienieckim powiecie tylko jeszcze dwie parafie istnieją: Krzemieniec 
i Wiśniowiec, i to liczbowo dają jedną dziesiątą zostało. Kościoły popalono 
w tymże powiecie w Kutach, Szumbarze, Wyszogródku, Białozórce, Smydze130 
i Kołodnie. [W – jw] Wyszogródku zamordowano Księdza i 150 polaków [sic!], 
potem w kościele zwalono ołtarze, ambonę, organy i zapalono, i na ten stos ognia 
wrzucono zwłoki Księdza i tych pomordowanych. Kołodno wieś otoczyli hady 
w dniu 14/vii w biały dzień i do 2 godzin wybito blisko 500 dusz, następnie 
podpalono kościół i plebanię oraz pałac Hr. Grocholskiego i doszczętnie spalono; 
w dniu 15/vii wybito w Maniowie i Czajczyńcach przeszło 120 polaków [sic!]. 
Z Bodak131, z Kinachowiec132, Polan133, Łoz134 i Butynia135 polacy [sic!] uciekli do 
Wiśniowca i schronili się na dziedzińcu klasztornym i cmentarzu, i od 16/vii sy-
piają w kościele aż dotąd.

Na Wiśniowiec urządzili już hajdamaki 2 napady; jeden w lipcu, drugi 4/x 
w sile 500 bandytów – ataki zostały odparte, lecz kościół nasz ucierpiał bo strze-
lali z armat do niego i przysięgają, że nas muszą zamordować i kościół zburzyć. 
Ze St[arego] Wiśniowca Ks. Morawiec136 – bo on jest teraz Proboszczem – uciekł 
jeszcze w lipcu i mieszka u nas, wczoraj wyjechał do Galicji. Kościół zamknięty, 
ludność polska uciekła i tam się nie można pokazać bo mordują.

W miesiącu sierpniu i wrześniu mieliśmy noce widne, bo Ukraińcy pali-
li domy i gospodarstwa polskie oraz sterty zboża jeżeli ktoś zżął; po wioskach 
wypalono [domy – jw] co do jednego, a który stał między domami ukraińskimi 
– taki burzono; dzisiaj na całym Wołyniu co do Polski należał nie ma ani jed-
nego budynku polskiego. Na Orłopolu ostatniego spalono Chomentowskiego137 

129 Ukr.: gadów; synonim ukraińskich nacjonalistów.

130 Smyga – miejscowość w gm. Sudobicze, pow. dubieński, woj. wołyńskie.

131 Bodaki – wieś w gm. Wiśniowiec, pow. krzemieniecki, woj. wołyńskie.

132 Kinachowce – j.w.

133 Polany – j.w.

134 Łozy – j.w.

135 Butyń – j.w.

136 Zob. przyp. 102 niniejszej edycji.

137 Osoba niezidentyfikowana.
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i Grządkowskiego138, w Wiśniowcu – w Krzywczykach139 wypalono i Mertensa140, 
i Ciesielskiego141, t.j. tych, co byli na pół Ukraińcami, bo te domy osadnicze to 
najprzód spalili, gdzie który stał. I to palili nie jacyś obcy ludzie, ale swoi sąsiedzi, 
jak również swoi mordowali, bo każdy Ukrainiec to skończony bandyta.

Dzień i noc dziękujcie Bogu i Matce Najświętszej, żeście się stąd wydostali za-
wczasu, bo inaczej bylibyście skazani na poniewierkę po Sybirze i po pustyniach 
Persji, gdzie obecnie wszyscy ci wywiezieni osadnicy lub zginęli od hadów jak 
Tomaszewski142 – wasz sąsiad lub Onyszczukowa143 – ta pobożna, co poszła na swe 
pole do Zalesieć144 żąć i jej własnym sierpem jej gardło poderżnęli i w polu zakopali.

Nie wiem, może tutaj przyjdzie i nam głowę położyć, lecz to wam prze-
kazuję, aby gdy wojna się zakończy – i jak ufam – Polska na powrót obejmie te 
obszary bo jej się słusznie należą, gdyż przez 5 wieków krew za nie przelewała 
odbijając Tatarów i Turków, winni zostali ukarani; nie idzie tutaj o zemstę, ale 
o sprawiedliwość, a ponieważ niewinnych między tymi hadami nie ma, więc 
połowę wystrzelać, a drugą połowę za Dniepr przepędzić, a ich miejsce polakami 
[sic!] z Krakowskiego i Kieleckiego zaludnić. Innego wyjścia nie może być – tego 
nasienia hadów nie można tutaj więcej zostawiać.

Kończąc z braku miejsca, serdecznie pozdrawiam wraz z żoną i synem, 
i wszystkich znajomych i usilnie o święte modlitwy upraszam, bo ich nam tutaj 
wiele potrzeba. Łączę wyrazy wysokiego poważania

sługa
br. Cyprian145

Co się dzieje z Joasią Cekierówną Nowakową146 oraz z Helą Cekierówną?147

138 J.w.

139 Krzywczyki – wieś w gm. Wiśniowiec, pow. krzemieniecki, woj. wołyńskie.

140 Osoba niezidentyfikowana.

141 J.w.

142 J.w.

143 J.w.

144 Zaleśce Wiśniowieckie – wieś w gm. Wiśniowiec, pow. krzemieniecki, woj. wołyńskie.

145 Zob. przyp. 25 niniejszej edycji.

146 Osoba niezidentyfikowana.

147 J.w.

Dokument 13

Protokół sekcji zwłok ludności polskiej zamordowanej w Wiśniowcu przez 
ukraińskich nacjonalistów w 1944 r., Wiśniowiec 26 iv 1944
Oryg.: akbc, sygn. Akta klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Wiśniowcu, 5

Dnia a 26 iv 1944 r.

Protokół

My niżej podpisani, komisja przy wykopaniu i przeprowadzeniu sekcji zwłok, 
które znajdowały się w jamie zamordowanych Polaków przez bandy ukraińskie. 

W skład komisji wchodzą:
1. Doktor szpitala Demasiuk Stefania Nikitiwna148.
2. Felczer Storoż Tomasz Grehorowicz149.
3. Mieszkaniec miasta Wiśniowca Piotr Patycki150, syn Kajetana151.
4. Mieszkaniec miasta Wiśniowca Szot Jan152, syn Andrzeja153.
5. Przedstawiciel sowieckiej władzy Mordłow Jewhieniej Stepanowicz154.
6. Naczelnik rejonu155 Romaszczak156.

W tym dniu odkopano jamy, znaleziono i wyniesiono trupy zamęczonych 
Polaków w liczbie 42, słownie (czterdzieści dwie) osoby. Z nich 30 całych, słownie 
(trzydzieści) osób, a dwanaście opalonych głów i dużo rozmaitych kawałków cia-
ła. Miejsce, gdzie znajdowały się trupy, to jamy w kazamatach klasztoru Nowego 
Wiśniowca, województwa Tarnopolskiego. 

Wygląd trupów: w stadium rozkładania się. Widok użycia narzędzi przy 
morderstwie Polaków. Powierzchownym wyglądzie orzeczono, że morderstwa 
popełnione zostały tępym narzędziem, uszkadzając czaszkę głowy. Po zbadaniu 
orzeczono, że męczonych, w tym mężczyzn – piętnastu, kobiet – osiem, dzieci od 
pięciu do dwunastu lat – siedmiu.

Poznany został Przeor wiśniowieckiego klasztoru157, brat Cyprian158, apte-
karz Szczepański159 z żoną, Zachar Franc160 z Polan, Romaniuk Justyna161 – 50 lat 
i syn jej pięcioletni.

148 Osoba niezidentyfikowana.

149 J.w.

150 J.w.

151 J.w.

152 J.w.

153 J.w.

154 J.w.

155 Błąd w polskiej transkrypcji; powinno być: rajonu – (ros., ukr.) powiatu.

156 Osoba niezidentyfikowana.

157 Zob. przyp. 18 niniejszej edycji.

158 Zob. przyp. 25 niniejszej edycji.

159 Osoba niezidentyfikowana.

160 J.w.

161 J.w.
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Sporządzony następujący protokół. Podpisy członków komisji:
Doktor szpitala Demasiuk Stefania Nikitiwna.
Felczer Storoż Tomasz Grehorowicz.
Mieszkaniec miasta Wiśniowca Piotr Patycki, syn Kajetana.
Mieszkaniec miasta Wiśniowca Szot Jan, syn Andrzeja.
Przedstawiciel sowieckiej władzy Mordłow Jewhieniej Stepanowicz.
Naczelnik rejonu Romaszczak.
Patycki Piotr

Dokument 14

List Piotra Patyckiego do przeora klasztoru oo. Karmelitów w Krakowie, 
Stargard 11 i 1948
Oryg.: akbc, sygn. Akta klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Wiśniowcu, 5

Stargard162, [dnia] 11 i [19]48 r.

Szanowny  a Ojcze Przeorze!
Te trupy, o których wspominamy w protokole zostały zamordowane 8 ii 1944 r. 
Po zajęciu Wiśniowca przez Sowietów, ja byłem wyznaczony jako delegat w celu 
odnalezienia zamordowanych rodzin polskich oraz przeprowadzenia zwłok na 
cmentarz na Nowym Wiśniowcu.

Również odnaleziono kilka studzien do głębokości do 40 m, napełnione 
trupami. Trupy były w stanie rozkładu i niemożliwością było ich wydostać.

Z poważaniem 
Patycki Piotr163

Dokument 15

Relacja Adolfa Maciuka w sprawie śmierci o. Józefa Kamila Gleczmana 
OCD z rąk ukraińskich nacjonalistów w Wiśniowcu 1944 r., bm 22 iv 1949 r.
Oryg.: akbc, sygn. Akta klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Wiśniowcu, 5

1949  a r[ok] 22 iv. [W]spomnienie słów świętej pamięci Ojca Przeora Kamila 
Gleczmana164, przemowy jego w 1943 roku [dnia – jw] 15 lipca. 

Przemawiał on do ludu, który był zgromadzony w klasztorze pod nazwą św. 
Michała Archanioła w mieście Wiśniowcu. I prosił ludzi, aby opuszczali klasztor 
i wyjeżdżali do Gubernatorstwa Krakowskiego. A ludzie nie słuchali jego i nadal 

162 Stargard Szczeciński – miasto na Pomorzu Zachodnim.

163 Zob. przyp. 150 niniejszej edycji.

164 Zob. przyp. 18 niniejszej edycji.

przebywali w klasztorze. A on mówił, że Pan Bóg cuda nie uczyni, bo patrzyli na 
niego, [a] on powiedział, że: ,,Ja klasztoru dotąd nie opuszczę, dokąd wszyscy 
ludzie nie wyjadą”. Którzy ludzie pozostali z nim, nastąpiło na nich morderstwo 
w roku 1944 [dnia – jw] 7 lutego. 

Ja, Maciuk Adolf165, pożegnałem się z nim 30 lipca w roku 1943, w któ-
rym On mnie wyprowadził i prosił, ażeby dać wiadomość jak my zajecha-
li. Zawiadomiliśmy listem, żeby on przyjechał do klasztoru w Podkamieniu166, 
w Galicji Zachodniej. Przemawiał do nas: „Gdy my wyjedziemy, będziemy szczę-
śliwi, bo my tutaj zginiemy. A gdy powrócicie, to nie będziecie wiedzieli, gdzie 
nasze mogiły”. My przebywali[śmy] w Podkamieniu w klasztorze Matki Boskiej 
Cudownej. W tym klasztorze nastąpiło również morderstwo., w którym zginęło 
bardzo dużo ludzi i księży w roku 1944 [dnia – jw] 12 marca167. Ja opuściłem 
klasztor i udałem się przez dwa fronty do swojej rodzinnej wioski. I powróciłem 
za dwa tygodnie. Sprzątałem wszystkich ludzi pomordowanych i księży: księdza 
Fijałkowskiego168 i czterech braciszków169. 

I powracając do swojej rodzinnej wioski w roku 1944 [dnia – jw] 17 kwietnia, 
byłem zabrany do ochrony milicyjnej w Wiśniowcu i znaleziono razem Przeora – 
Cypriana i razem 36 mężczyzn pod klasztorem w kazamatach. Pochowano wszyst-
kich pomordowanych w jednej mogile na cmentarzu na Nowym Wiśniowcu. 
Mogiły zasypywały: Maciuk Klementyna170, Ostrowska171 i Ciesielska172.

Woje[wództwo] wołyńskie – Maciuk Adolf, Powiat Krzemieniec –b –Gdańsk, 
pow. Sławno, Gmina Wiśniowiec, młyn pod Kukułką–b, Wieś Polany

165 Adolf Maciuk – mąż Klementyny z domu Ciesielskiej, córki Marii i Franciszka Ciesielskich, wyjechał 

z Wiśniowca razem z rodziną 30 vii 1943, na prośbę o. Kamila Gleczmana ocd, chroniąc się w klasztorze 

oo. Dominikanów w Podkamieniu. Ocaleli tamże 12 iii 1944 z napadu ukraińskich nacjonalistów, zostali 

ekspatriowani na Pomorze Gdańskie. Zob. dokumenty niniejszej edycji.

166 Podkamień – miasteczko, pow. brodzki, woj. tarnopolskie.

167 Podczas napadów zbrojnych oddziałów ukraińskich nacjonalistów na miasto i klasztor Dominikanów 

w Podkamieniu w dniach 12 –16 iii 1944 zginęło ponad 600 Polaków, w tym jeden ksiądz i trzech braci 

zakonnych. Komański, Siekierka, op. cit., s. 87.

168 Stanisław Fijałkowski (1893 –1944), święcenia kapłańskie w 1916 roku w Żytomierzu, duchowny diecezji 

łuckiej; podczas ii wojny światowej był proboszczem par. Poczajów. Jesienią 1943 roku wraz z polską 

ludnością Wołynia schronił się w klasztorze oo. Dominikanów w Podkamieniu z obawy przed zbrojnymi 

napadami ukraińskich nacjonalistów. Zamordowany 12 iii 1944 przez tychże w Podkamieniu. Wołczański, 

op. cit., cz. 1, s. 79 –82, 96 –97.

169 Dnia 12 iii 1944 w Podkamieniu śmierć ponieśli trzej bracia zakonni: br. Kryspin Rogowski (1867 –1944), 

br. Juźwa Garciarz (1869 –1944), br. Jan Frączyk (1888 –1944); Wołczański, op. cit., cz. 1, s. 77, 79.

170 Maciuk Klementyna z domu Ciesielska – córka Franciszka i Marii Ciesielskich, żona Adolfa Maciuka. Na 

prośbę o. Kamila Gleczmana ocd wyjechała z Wiśniowca wraz z mężem 30 vii 1943, chroniąc się w klasztorze 

oo. Dominikanów w Podkamieniu. Ocaleli tamże 12 iii 1944 z napadu ukraińskich nacjonalistów, zostali 

ekspatriowani na Pomorze Gdańskie. Zob. dokumenty niniejszej edycji.

171 Osoba niezidentyfikowana.

172 Maria Ciesielska – żona Franciszka, mieszkanka wsi Polany, członkini iii Zakonu Karmelitańskiego – 

s. Zyta; ocalała z napadu ukraińskich nacjonalistów 7 ii 1944 na klasztor i kościół Karmelitów Bosych 

w Wiśniowcu, ekspatriowana 15 i 1945 do Śniatycz na Zamojszczyźnie. Zob. publikowane w niniejszej 

edycji dokumenty; Siemaszko, op. cit., t. 1, s. 474.
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Dokument 16

Relacja Jana Olewskiego i Stefana Olewskiego w sprawie zagłady klasztoru 
oo. Karmelitów w Wiśniowcu przez ukraińskich nacjonalistów w latach 
1943 –1944, Komarów b.d.
Oryg.: akbc, sygn. Akta klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Wiśniowcu, 5

Krótkie a wiadomości mordowania w parafii Wiśniowiec, pow. Krzemieniec na 
Wołyniu. 

Po wkroczeniu wojsk hitlerowskich na Wołyń, naród ukraiński roił preten-
sje do Polaków, że Ukraina dla Ukraińców. I od roku 1943 horda najeźdzka [sic!] 
dmuchała w iskrę, która miała niebawem rozpłonąć [sic!] na całą powierzchnię 
wołyńską.

W dniu 16 lipca 1943 w uroczystość Najświętszej Marii Szkaplerznej wybu-
chła iskra okropną, krwawą łuną. Pierwszą ofiarą padli mieszkańcy wsi Maniów, 
paraf[ia] Wiśniowiec; zostali niespodziewanie zaskoczeni przez bandę i tylko ten 
ocalał, który miał się na ostrożnośc[i]. Z tych ocalałych osób kilkoro uciekło 
do klasztoru karmelitów w Wiśniowcu. I od tego pamiętnego dnia naród wiele 
cierpiał. Ludność zaczęła napływać do klasztoru, chroniąc się w święte mury. 
Nim się schroniła garstka w mury klasztorne, to parę setek zostało w okropny 
sposób pomordowanych, wiele żywcem spalonych po domach, wiele dzieci po-
rozdzieranych i żywcem na pale nabijali. Parę kobiet znaleziono w barbarzyński 
sposób pokatowanych [sic!], [miały – jw] po[o]brzynane piersi, wydłubane oczy, 
ręce i nogi poobcinane. 

I klasztor wszystkich nie uchronił. Ludność z pobliskich wiosek docierała 
do domów po żywność i tam na nich czekał nóż lub siekiera mordercy. Śp. Ojciec 
Przeor Kamil173 prosił ludność, ażeby wyjeżdżali do Gubernatorstwa, ale ludność 
się bała wyruszać, bo wiele rodzin wyjeżdżało do Galicji i nie dojechali. Zostali 
pomordowani po drogach. To skrycie174 służyło do 7 ii 1944 roku. 

[Kiedy – jw] 7 ii wojska niemieckie cofały się – to Ojciec Kamil znów prosił 
ludzi, ażeby jechali z wojskiem po Polski. I wiele rodzin usłuchało jego prośby, 
skorzystali z okazji i [bez]piecznie dostali się do Polski. Większa połowa została 
na miejscu na czele z Ojcem Przeorem Kamilem. 

Na probostwie mieścił się szpital. Kierownikiem szpitala był Ukrainiec 
Kozyrow175, stróżami było dwóch Polaków. O godzinie 9 wieczór 7 ii [19]44 r. 
wkroczyła banda zbójów na probostwo. Wzięli tych stróżów, ażeby szli z nimi 
do przeora; po przybyciu do drzwi przeora rozkazali im ażeby oni stukali, żeby 
przeor otworzył, ale on nie otworzył. Wtedy krzyknęli: „Dawać siekiery i łoma”. 
Wtenczas rozbili drzwi, zabrali Ojca Kamila i rozkazali, ażeby on szedł do 

173 Zob. przyp. 18 niniejszej edycji.

174 Tu w sensie: kryjówka, azyl.

175 Osoba niezidentyfikowana.

piwnicy klasztornej i pokazał gdzie broń. Ojciec Przeor Kamil gadał: ,,Tam nie 
ma broni, tylko kartofle” i poszli do piwnicy. W piwnicy tylko był okropny krzyk: 
,,Jezu”. Wtem jeden sztczał [sic!] i zaczęła ta szarańcza ukraińska lecieć do klasz-
toru. Przyprowadzili braciszka Cypriana176 i Polaków z probostwa – stwierdza 
jedna kobieta, która ocalała cudem – że krzyk i lament był okropny w piwnicy. 
Wiele osób uciekło.

W drugim dniu robili bandyci pościg po mieście za Polakami i wiele osób jesz-
cze złapali, których powrzucali do studni. Do klasztoru nawieźli słomy. Podpalili 
klasztor. Reszta żyjących Polaków poszła po domach. Ukraińcy pocieszali, że 
więcej nie będą mordować. To trwało 3 tygodnie. Po 3 tygodniach Polaków znów 
zabierali i gadali, że pojadą do Polski, a tymczasem wszystkich wrzucali do stu-
dzien. Wiele rodzin uciekło w pola i kryli się po piwnicach pustych polskich 
domów. Okropny głód. Zarazem zimno dobijało resztę ludzi. 

W dniu 26 lutego 1944 roku w nocy na przedmieściu starego miasta była 
okropna noc dla Polaków. Resztę ich zbierali do jednego domu i żądali przysięgi 
ukraińskiej. Gadali do Polaków, ażeby Polak Polaka bił, który Polak zabije Polaka 
to zostanie. Oni nie chcieli, to ich zawieźli do studni i tam rąbali ich jak drew-
no – stwierdzała jedna Ukrainka Fiłyk Duńka177, w której domu odbywała się ta 
scena.

Przy końcu lutego 1944 roku do kościoła parafialnego178 nawieźli Polaków 
i słomy, zapalili słomę w kościele. Kościół zamknęli z Polakami. Który nie zginął 
od ognia, to go dym zadusił.

W 1944 r. 1 marca wkroczyli partyzanci armii czerwonej – stwierdza naocz-
ny świadek (Maria Stemplowska179 w Komarowie180), wdowa po mężu i dzieciach, 
które zostały porąbane i szczątki w studni spoczywają. Była w tym kościele po 
spaleniu w poszukiwaniu swej rodziny. To widziała tam okropności. Wiele ludzi 
i dzieci poduszonych i [s]palonych, przypuszczalnie było tam osób około dwóch 
setek.

Po wydaniu jednego zbója Prociuka181 przez wdowę po rodzinie Stemplowską, 
ten łotr stwierdził, że tej wdowy rodzina i 50 parę osób spoczywają w studni. Po 
wydostaniu kilku kawałków ludzkich, resztę było nie sposób wydostać, bo był 
okropny smród i tak zostawili resztę w tej studni. 

W d[niu] 26 kwietnia 1944 roku – stwierdza świadek Olewski182, który był 
obecny przy wydobywaniu trupów z klasztornych lochów. Po wydostaniu Ojca 
Kamila, to on był cały z ręcznikiem na szyi, ubranie miał całe i koło niego znaleźli 

176 Zob. przyp. 25 niniejszej edycji.

177 Osoba niezidentyfikowana.

178 Mowa o kościele p.w. Św. Stanisława biskupa i męczennika w Starym Wiśniowcu.

179 Osoba niezidentyfikowana.

180 Komarów – wieś w okolicy Tomaszowa Lubelskiego, woj. lubelskie.

181 Osoba niezidentyfikowana.

182 J.w.
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parę tysięcy karbowańców183. Braciszek Cyprian też był cały z powrozem na szyi 
i był bosy. Resztę ludzi było porąbanych w kawałki i trudno było rozróżnić czę-
ści ciała. Wiele było spalonych osób; po obliczeniu kawałków, to było około 45 
osób. Na cmentarzu wykopali wspólną mogiłę i tam zwozili furami trupów, któ-
rych doktor Kozyrow badał. Po zbadaniu, złożyli trupy do mogiły i Ojciec Kamil 
też spoczywa we wspólnej mogile, którego złożyli na samym wierzchu trupów. 
W parafii wiśniowieckiej zginęło [z] górą dwa tysiące osób.

Olewski Jan184

b –Olewski Stefan185

Komarów, p[oczta] Tomaszów Lub[elski]– b

Dokument 17

Relacja Michała Dzianotta w sprawie mordów ukraińskich nacjonalistów 
w Wiśniowcu 1944 r., [Sławno] b.d. 
Oryg.: akbc, sygn. Akta klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Wiśniowcu, 5

W  a 1943 roku w czerwcu zmuszony byłem opuścić swoje rodzinne gniazdo, wyje-
chać ze wsi Młynowce do miasteczka Wiszniowce186. Zatrzymałem się [w] klasz-
torze Karmelitów bosych. W okolicy było straszne morderstwo polaków [sic!] 
przez ukraińców [sic!].

Przemieszkawszy w Wiszniowcu około miesiąca i bałem się, że lada dzień 
napadną na klasztor i zginie się z rodziną, więc wyjechałem do Tarnopola, gdzie 
zatrzymałem się i szukałem jakiejkolwiek pracy. Widząc, że tu nie ma spokoju, 
zmuszony byłem wyjechać na zachód w stronę Krakowa. W powiecie miechow-
skim, wieś Giebułtów, w majątku otrzymałem posadę magazyniera. 

Przesłużywszy rok, wyjechałem na Pomorze, powiat Wąbrzeżno, wieś 
Nowy Dwór i tam gospodarowałem; nie mając żywego inwentarza i środków ma-
terialnych, przezywało się wielką biedę. W Warszawie miałem córkę jenerałową 
Więckowską187, która dowiedziawszy się o mojej obecności w Giebułtowie, przy-

183 Ukraińska waluta z czasów ii wojny światowej.

184 Osoba niezidentyfikowana.

185 Osoba niezidentyfikowana.

186 Błąd autora; powinno być: Wiśniowca; błędna forma konsekwentnie w całym dokumencie.

187 Wanda z domu Dzianott de Castellati (? –1944), córka Michała Dzianotta, żona generała dywizji Ludowego 

Wojska Polskiego Mikołaja Kamierza Prus-Więckowskiego, zginęła wraz z synem Januszem w Powstaniu 

Warszawskim; ich grób znajduje się na Cmentarzu Powstańców w Warszawie. Źródło: pl.wikipedia.org/

wiki/Mikołaj_Prus-Więckowski.

słała mi trochę pieniędzy. Zięć mój, jenerał Więckowski188 przysłał do Giebułtowa 
z frontu kapelana, żeby mnie rozszukał [sic!] i dał mi trochę pieniędzy. Jenerał 
wrócił z frontu i mieszkał w Koszalinie189 i pisał, żebym przyjechał do niego, więc 
pojechałem i w prędkim czasie przyjąłem w Sławnie190 młyn elektryczny, gdzie 
mieszkam do obecnej chwili. 

Przeora wiszniowskiego klasztoru namawiałem, żeby wyjechał na zachód, 
bo zginie, ale odpowiadał mi, że bez rozporządzenia wyższej władzy duchownej 
nie opuści klasztor[u] tym bardzi[ej], że jeszcze tyle polaków [sic!] pozostaje. 

Wojsko węgierskie jak wyjeżdżało z Wiszniowca, to pułkowy kapelan za-
brał rzeczy Przeora na sanki i powiedział, żeby wyjeżdżał, ale Przeor widząc, że 
tyle jeszcze zostaje polaków [sic!], zabrał swoje rzeczy i został się. Biedne Polacy 
z płaczem wielkim wszystkie zbiegły się do klasztoru szukając w nim ratunek, 
pochowali się gdzie tylko można było, ale to nikogo nie uratowało191. W straszny 
sposób mordowali polaków [sic!]: siekierami, widłami, nożami, specjalnie zro-
bione były ściski (śrupstak) – w te ściski wkładali głowę ofiary; tak kręcili śrubą, 
póki z głowy nie zrobił się placek. W klasztorze schowało się 36 mężczyzn i 150 
kobiet z dziećmi.

7 ii [1944 – jw] o 9 godzinie wieczór Ukraińcy okrążyli klasztor, rzucili się do 
mordu. Maria Ciesielska192 schroniła się w szopie blisko tej piwnicy, gdzie mor-
dowali. Pierwszego Ojca Przeora Kamila193 wyprowadzili do tej piwnicy i kazali 
mu dać klucz. Na to Oj[ciec] Przeor odpowiedział: „Panowie, tam nic nie ma”. 
[Odparli: – jw] ,,Nie mów, tylko dawaj klucza” i wprowadzili go do piwnicy. To 
tylko było słychać: „Oj, Jezu!” i dali jeden strzał z karabinu i na ten wystrzał zbie-
gła się większa siła ukraińców [sic!]. Drugiego wyprowadzili brata Cypriana194. 

188 Mikołaj Kazimierz Prus-Więckowski (1889 –1964), generał dywizji Ludowego Wojska Polskiego, oficer armii 

carskiej, oficer Wojska Polskiego. Ukończył Korpus Kadetów i Oficerską Szkołę Artylerii w Petersburgu. 

Od 1910 roku oficer carskiej artylerii. Podczas i wojny światowej walczył na froncie austriackim. Po 

rewolucji 1917 roku studiował na Politechnice w Kijowie. W 1918 roku rozpoczął służbę jako ułan 3. Pułku 

Ułanów, 1919 –1920 dowódca baterii w 1. Dywizjonie Artylerii Konnej, dowódca szwadronu 22. Pułku 

Ułanów na froncie bolszewickim, 1923 –1924 instruktor wyszkolenia w Centrum Wyszkolenia Kawalerii 

i ponownie dowódca 22. Pułku Ułanów, 1929 –1939 dowódca 4. Pułku Strzelców Konnych. Uczestnik 

kampanii wrześniowej 1939 roku, później pracował jako robotnik rolny w Lubelskim, nie służył w armii 

podziemnej. Od vii 1944 roku w Ludowym Wojsku Polskim, początkowo zastępca, potem od x 1944 roku 

dowódca 7. Dywizji Piechoty w 2. Armii wp. W składzie 2. Armii Wojska Polskiego odbył kampanię 1945 

roku. W v 1945 roku awansowany na generała brygady. Później dowódca 1. Dywizji Kawalerii, 1945 –1948 

dowódca 5. Okręgu Wojskowego w Krakowie. Generał dywizji w 1947 roku, uczestnik Akcji Wisła, 

1948 –1951 attaché wojskowy w Moskwie, potem dyrektor Biura Wojskowego w Ministerstwie Rolnictwa. 

Od 1959 roku w stanie spoczynku. H. P. Kosk, Generalicja polska, t. 2, Pruszków 2001, s. 135.

189 Koszalin – miasto na Pomorzu Zachodnim.

190 Sławno – miasto nad rzeką Wieprzą, na Pomorzu Zachodnim.

191 Styl zgodny z oryginałem.

192 Zob. przyp. 172 niniejszej edycji.

193 Zob. przyp. 18 niniejszej edycji.

194 Zob. przyp. 25 niniejszej edycji.
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Trzeciego organistę Franciszka195. Jak go prowadzili na śmierć to trzy razy zakasz-
lał, żeby schowana matka wiedziała, że idzie na śmierć i w ten sposób wszystkich 
mężczyzn zamęczyli. A kobiet[y] razem z dziećmi do drugiej piwnicy zapędzili 
i rzucili na nich trzy granaty i wszyscy zginęli. Ukraińcy opuścili klasztor. Maria 
Ciesielska zapaliła świecę i poszła szukać syna zamordowanego. Nie trafiła do tej 
piwnicy, gdzie byli pomordowani mężczyźni. Trafiła, gdzie były pomordowane 
kobiety z dziećmi. To była godzina 7 rano i jeszcze te zwłoki wszystkie ruszały się 
i jęczały. Nawieźli zaraz słomy i zapalili, a mężczyzn zakopali w piach. W strasz-
ny sposób mordowali biednych Polaków. 

Bardzo starałem się dopomóc Ojcu Przeoru [sic!], żeby wyjechał razem ze 
mną, ale nie dał się namówić, bo pełny klasztor był ludności. Był to człowiek do-
bry i kochany. Jak wyjeżdżaliśmy, każdemu z nas dał obrazek na drogę i wyszedł 
do nas na podwórze i pobłogosławił na drogę. I mówił: „Jak przeżyjecie i po-
wrócicie, to będziecie szukać mojej mogiły”. Jak Bóg da powrócimy, to będziemy 
szukać Jego mogiły.

Dzianott Michał196

Wiśniowiec, pow. Krzemieniec, woj. Łuck (Wołyń)

Dokument 18

Relacja Marii Ciesielskiej w sprawie mordów ukraińskich nacjonalistów 
w Wiśniowcu 1943 –1944, bmr
Oryg.: akbc, sygn. Akta klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Wiśniowcu, 5

15 a lipca 1943 roku o godz. 4 p[o] p[ołudniu] napadła banda ukraińska na wieś 
Maniów – to było niespodzianką i dużo ludzi zabili. Reszta uciekła do Wiśniowca 
i do klasztoru. Od tego czasu ze wszystkich wiosek ludność uciekła do klasztoru. 
Ci ludzie, którzy wracali do swoich domów po żywność, dużo nie wróciło z po-
wrotem. Ojciec przeor Kamil197 prosił ludzi, żeby wyjechali do Polski. Ludzie nie 
jechali; czekali jakiejś zmiany. To i trwało do 7 ii 1944 r. 

7 ii [1944], gdy wojska niemieckie odchodziły, Ojciec Kamil prosił ludzi, aby 
wyjechali. Trochę ludzi wyjechało, ale dużo zostało. Ci, którzy pozostali, wszy-
scy zostali wymordowani na probostwie o godzinie 9 wieczór 7 ii 1944 r. Na 
probostwie był szpital. Kierownikiem szpitala był Ukrainiec Kozyrow198. W szpi-
talu było 2 stróżów Polaków, oni ich wzięli i powiedzieli, żeby oni szli do Ojca 
Przeora, aby otworzył drzwi. Ojciec przeor im nie otworzył. Krzyknęli: ,,Dajcie 
siekiery i łoma” i wybili drzwi i poszli do Ojca Przeora i wzięli go i mówili, aby 

195 Franciszek Ciesielski (1924 –1944) – syn Franciszka i Marii Ciesielskiech, kandydat do zakonu karmelitów 

bosych, organista w kościele p.w. Św. Michała w Wiśniowcu Nowym, zamordowany 7 ii 1944 tamże przez 

ukraińskich nacjonalistów. Siemaszko, po. cit., t. 1, s. 474.

196 Osoba niezidentyfikowana.

197 Zob. przyp. 18 niniejszej edycji.

198 Zob. przyp. 175 niniejszej edycji.

szedł do piwnicy, gdzie jest broń. Gdy go prowadzili to ojciec mówił: ,,W tej piw-
nicy nie ma nic, tylko kartofle”. Tylko było słychać, ze krzyknął: ,,Jezus!” jeden 
raz i dali wystrzał i zaczęli wszyscy Ukraińcy [k]lęcie. Wtenczas przyprowadzili 
braciszka Cypriana199 i resztę Polaków, którzy byli na probostwie. Wszystkich 
spędzili do tej piwnicy i tam pomordowali. 

Na drugi dzień rano, to bili po mieście, gdzie tylko złapali. Ci ludzie, któ-
rzy byli w klasztorze, dwa dni trzymali ich zamkniętych. Później ich wypuścili, 
a klasztor podpalili. Nawieźli do klasztoru słomy i zapalili. Reszta Polaków po-
szła na wioski do domów i tam byli 3 tygodnie i myśleli, że ich nie będą bić. Po 
trzech tygodniach zebrali ich wszystkich i powiedzieli im, że ich wiozą do Polski. 
Ich wszystkich zawieźli i powrzucali do studni i wrzucali ich żywych. Ta studnia 
była w Polanach na Kolonii. 

W maju 1944 roku, ci którzy byli pomordowani pod klasztorem, to ich do-
stali200. Dowiedzieli się od tych Ukraińców, którzy ich chowali. To była duża jama 
przygotowana dla wapna. Oni ich tam wrzucali i zasypali piaskiem. Polacy, któ-
rzy szukali swoich rodzin, to ich dostawali. Wiele ich tam było – to nie zliczono 
ich. Było bardzo dużo. Nie można było ich policzyć, bo ich całych nie było. Tylko 
po resztkach ubrania ich poznawali.

Maria Ciesielska201

ur[odzona] Kinachowce (w pobliżu Wiśniowca)

Dokument 19

Opracowanie pióra br. Mateusza od Matki Miłosierdzia i br. Michała 
od Jezusa, Marii, Józefa na temat zagłady klasztoru oo. Karmelitów 
w Wiśniowcu dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów w 1944 r., Lublin 
1949 r., mps
Oryg.: akbc, sygn. Akta klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Wiśniowcu, 5

Męczeńska a śmierć O. Kamila Gleczmana202 i towarzyszy oraz zagłada klasztoru 
oo. Karmelitów Bosych w Wiśniowcu

Na wstępie

Wiadomości niniejsze pochodzą z ustnych i pisanych w formie listu zeznań na-
ocznych świadków, którzy prawie cudem uszli z życiem z pogromu dokonanego 
na Polakach przez Ukraińców w 1944 r.

199 Zob. przyp. 25 niniejszej edycji.

200 Określenie ekshumacji.

201 Zob. przyp. 172 niniejszej edycji.

202 Zob. przyp. 18 niniejszej edycji.
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Ustnie zeznawała uboga kobieta wiejska Maria Ciesielska203 ze wsi Polany 
koło Wiśniowca. We wspomnianym pogromie straciła syna Franciszka204, któ-
ry był organistą przy naszym wiśniowieckim kościele, sama zaś cudem ocalała 
i w r[oku] 1945, dokumentem repatriacyjnym z dnia 15 stycznia, została przesie-
dlona do Śniatycz na Zamojszczyznę. Maria Ciesielska jest tercjarką N[aszego] 
Zakonu pod imieniem siostry Zyty. Przy opowiadaniu zdarzeń które dokładnie 
zapamiętała, nie zauważyliśmy żadnych wybuchów nienawiści do Ukraińców, 
którzy przecież ją tak strasznie skrzywdzili. Jeno od czasu do czasu spokojna łza 
jakiegoś głębokiego bólu i żalu na wspomnienie śmierci syna i o. Kamila spływa 
po jej zoranym cierpieniami obliczu. W opowiadaniu brak przesady. Tchnie zeń 
wielka prostota i szczerość. Poznaliśmy to i z tej okoliczności, że jeśli przy spisy-
waniu jej zeznań zdarzyło się nam coś przesadzić, wówczas przy czytaniu kazała 
Maria poprawić i spisać jej opowiadania tak, jak było rzeczywiście. 

 Marię Ciesielską badaliśmy kilkakrotnie w pewnych odstępach czasowych 
i zawsze zeznawała to samo. Jest to dowód prawdy zdarzeń, opisanych niżej wier-
nie według jej zeznań i w porównaniu z opowiadaniami innych naocznych świad-
ków. Największą wartość przedstawiają zeznania Olewskiego Jana205. Olewski Jan 
dokładnie znał i stosunki panujące we Wiśniowcu i o. Kamila, gdyż w tych tra-
gicznych chwilach był jego zaufanym powiernikiem. Jest to człowiek energiczny, 
obdarzony wielką dozą sprytu, przewidywania i odwagi, co pomogło mu niejed-
nokrotnie ocalić swe życie. Olewski ponadto odznacza się wielką znajomością 
ducha i przewrotnych zamiarów, jakie Ukraińcy żywili względem Polaków.

Wszyscy świadkowie byli widocznie silnie przywiązani do swego kawał-
ka ziemi na Wołyniu, gdyż pomimo przerażającej krzywdy, jakiej doznali od 
Ukraińców, ustawicznie tęsknią za Wiśniowcem.

Do Kroniki Prowincji Polskiej oo. Karmelitów Bosych przesyłamy zeznania 
w formie listów:
1). Olewski Jan – zamieszkały obecnie w Komarowie, pow. Tomaszów Lubelski, 
woj. Lubelskie: ,,Krótkie wiadomości mordowania w parafii Wiśniowiec, pow. 
Krzemieniec”.
2). Maria Ciesielska – zeznania spisane przez inną osobę pod jej dyktandem.
3). Maciuk Adolf206 – zięć Marii Ciesielskiej: ,,Wspomnienie słów świętej pamięci 
Ojca Przeora Kamila Gleczmana”.

203 Zob. przyp. 172 niniejszej edycji.

204 Zob. przyp. 195 niniejszej edycji.

205 Zob. przyp. 184 niniejszej edycji.

206 Zob. przyp. 165 niniejszej edycji.

4). Dzianott Michał207 – przyjaciel o. Kamila i dziedzic wiśniowiecki: list z kwietnia 
1949 r. Zeznania poniższe zebrali i opracowali: br. Mateusz od Matki Miłosierdzia208, 
br. Michał od Jezusa, Marii, Józefa209.

Lublin, w lipcu 1949 r.

Odpis  a

Ukraińcy w gminie Wiśniowiec już od dawna żywili niechęć do Polaków. 
Niechęć tę zaczęli wyraźnie okazywać po wkroczeniu wojsk hitlerowskich w 1941 
r. Najeźdźcy usiłowali ową iskrę nienawiści rozniecić w wielki płomień zemsty. 
Zaczęto wszędzie głosić hasła: „Ukraina dla Ukraińców! Bij Polaka!”

,,W dniu 16 lipca 1943 r. w uroczystość Najśw[iętszej] Marii Szkaplerznej 
– jak pisze Olewski Jan – owa iskra wybuchła okropną łuną. Pierwsza ofiarą pa-
dli mieszkańcy wsi Maniów, parafii Wiśniowiec. Zostali niespodziewanie przez 
bandę zaskoczeni i tylko ten ocalał, kto miał się na baczności. Z tych ocalałych 
osób kilka uciekło do klasztoru Karmelitów w Wiśniowcu. I od tego pamiętne-
go dnia naród wiele cierpiał. Ludność zaczęła napływać do klasztoru, chroniąc 
się w święte mury”. Lecz tylko garstka schroniła się w klasztorze, a kilka setek 
Polaków zostało okrutnie pomordowanych. Wiele „żywcem” spalono w domach. 
Dzieci żywcem rozdzierano i na pal wbijano. Znaleziono kilka Polek w barba-
rzyński sposób pomordowanych, z wydłubanymi oczyma, poobcinanymi noga-
mi, rękami i piersiami. Nawet część tych, co schronili się w klasztorze, chcąc 
sobie przynieść z domów żywności, została w drodze pomordowana. 

O. Kamil współczuł nieszczęściu ludności polskiej. Jak mógł, tak każdemu  
pomagał. Przede wszystkim przeczuwając jeszcze większe nieszczęścia prosił lu-
dzi, by wyjeżdżali do Geberał-gubernatorstwa. Mała garstka opuściła Wiśniowiec, 
udając się na Zachód. Reszta najbiedniejszych i z drobnymi dziećmi została. Bali 
się, bo słuchy doszły, że po drodze podobno Ukraińcy napadali i mordowali. 
Później okazało się jednak, że ci, co posłuchali o. Kamila, w znacznej liczbie oca-
leli. Trudno było jednak nakłonić pozostałych do ucieczki. Ludzie okropnościami 

207 Zob. przyp. 196 niniejszej edycji.

208 Józef Trzeciak (1920 –1977), śluby w zakonie karmelitów Bosych złożył w 1939 roku, imię zakonne: Mateusz 

od Matki Bożej Miłosierdzia, święcenia kapłańskie w 1946 roku w Krakowie, 1946 –1950 pracował w Lublinie, 

1950 –1951 przebywał w Krakowie, 1951 –1952 nauczyciel w kolegium zakonnym w Wadowicach, 1952 –1953 

ponownie w Krakowie, 1953 –1954 nauczyciel kleryków w Czernej, 1954 –1977 pracował w Wadowicach. 

Furmanik, op. cit., s. 214.

209 Tadeusz Machejek (1918 –1998), śluby zakonne złożył w 1939 roku w zakonie oo. Karmelitów Bosych, imię 

zakonne: Michał od Jezusa, Maryi i Józefa, święcenia kapłańskie w 1946 roku w Krakowie, 1946 –1947 

nauczyciel w kolegium zakonnym w Wadowicach, 1947 –1950 studia specjalistyczne na kul, mgr prawa 

kanonicznego (1950), 1950 –1960 wykładowca w Seminarium Duchownym Karmelitów w Krakowie, 

dr prawa kanonicznego (1952), 1961 –1964 studia w Papieskim Instytucie Teresianum w Rzymie 

uwieńczone licencjatem z teologii duchowości, 1963 –1965 wykładowca tamże, 1963 –1964 przeor klasztoru 

w Poznaniu, 1965 –1996 pracownik Kongregacji Obrzędów w Rzymie, relator i konsultor Kongregacji Spraw 

Kanonizacyjnych tamże, 1996 –1998 przebywał w Krakowie. Zmarł 3 ii 1998 r. tamże. Furmanik, op. cit., 

s. 298 –302.
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morderstw byli przerażeni tak, że bali się po prostu wychylić poza mury klasztor-
ne. Bo rzeczywiście w straszny sposób mordowano Polaków – jak pisze Michał 
Dzianott – siekierami, widłami, nożami, kosami. Ukraińcy zrobili nawet do zada-
wania większych mąk specjalne ściski, w które wkładali głowę ofiary i tak długo 
przykręcali śrubami, dopóki nie pozostała z czaszki miazga.

Nic dziwnego, że ludzie z płaczem wielkim uciekali do klasztoru, szukając 
w nim ratunku.

Jak Olewski twierdzi, że schroniło się do klasztoru początkowo przeszło 
tysiąc osób. Był czas, że liczba Polaków dochodziła do trzech tysięcy. Wiele 
osób radziło o. Kamilowi, by opuścił Wiśniowiec, bo zginie z rąk Ukraińców. 
Najpierw namawiał do ucieczki p[an] Dzianott, ale o. Kamil odpowiedział, że nie 
opuści klasztoru ,,bez rozporządzenia wyższej władzy duchownej”, tym bardziej, 
że jeszcze tylu Polaków pozostaje w klasztorze. Innych zaś sam codziennie aż do 
6 lutego namawiał, by uciekali z cofającą się armią węgierską.

Do Klementyny210, córki Marii Ciesielskiej, tak się odezwał: ,,Wyjeżdżaj 
Klimka, masz drobne dzieci! Kiedyś przyjedziesz, to będziesz mego ciała szukać, 
ale nie znajdziesz”. Klementyna wzięła to za żart: ,,Ojciec zawżdy tak mówi” – od-
parła. ,,Mnie tak przepisano, tu będzie trzecie morderstwo” – zakończył poważnie 
o Kamil. Jako przełożony klasztoru wiśniowieckiego czuł się odpowiedzialny za 
wszystkich Polaków, tym bardziej, że proboszcz wiśniowieckiej parafii ks. kanonik 
Morawski211 po wypisaniu metryk, opuścił Wiśniowiec we wrześniu 1943 r.

Gdy ludzie nie posłuchali rad o. Kamila i zostali, powiedział wówczas 
o. Kamil, że Pan Bóg cudu nie uczyni, a sam dotąd nie opuści klasztoru, dopóki 
ostatni Polak nie opuści Wiśniowca. Powtarzał to codziennie.

Klementyna z mężem Adolfem Maciukiem i dziećmi wyjechali do Podka-
mienia i ocaleli. W dniu 6 lutego 1944 r. było jeszcze w klasztorze około 40 męż-
czyzn i 150 kobiet z dziećmi.

Dnia 6 lutego 1944 r. dwaj księża kapelani węgierscy namawiali o. Kamila, 
by z nimi uciekał. Zgodził się więc wreszcie o. Kamil na opuszczenie Wiśniowca, 
zwłaszcza, że br. Cyprian212 i co poważniejsi ludzie bardziej orientujący się w gro-
zie położenia usilnie go do tego nakłaniali.

Od wojska węgierskiego za pośrednictwem wspomnianych dwóch kape-
lanów otrzymał dwa samochody ciężarowe na rzeczy klasztorne, które dawno 
przygotowane prędko załadowano. Wiele ludzi dawniej zdecydowanych zostać 
wraz z o. Kamilem zmieniło swój zamiar. Wieczorem, 6 lutego, nieliczni już byli 
ci, którzy zdecydowali się zostać. W nocy jednak nieznany człowiek, Ukrainiec 
wszakże, przyniósł list do o. Kamila, w którym namawiano go do pozostania 
w klasztorze wraz z wszystkimi Polakami, by w ten sposób powiększyć zastęp 

210 Zob. przyp. 170 niniejszej edycji.

211 Błąd autora; powinno być ks. Mieczysław Morawiec. Zob. przyp. 116 niniejszej edycji.

212 Zob. przyp. 18 niniejszej edycji.

ludzi uzbrojonych, by stworzyć oddział mogący stawić czoło nie tylko bandom 
grasującym, ale także wałęsającym się maruderom wojskowym. Aczkolwiek list 
był początkiem zasadzki, jak później się okazało, o. Kamil uwierzył zapewnie-
niom listu i cofnął swe postanowienia wyjazdu z Wiśniowca. Dlaczego tak posta-
nowił – trudno dziś powiedzieć. Wszak dobrze znał przewrotność i podstępczość 
[sic!] Ukraińców. Może łudził się szczerością i zapewnieniami autora listu. Może 
nawet niejasno przewidywał przyszłe dni, a do decyzji pozostania skłonił go wi-
dok owej garstki pozostałych ludzi, którzy dla braku środków iść w świat nie mo-
gli, bo nie mieli w czym i do kogo, byli prawie bosi, nie ubrani, z małymi dzieć-
mi, a ponadto głodni. Tymczasem na dworze była zima, śnieg sięgał 1 m[etra] 
grubości. Widocznie żal mu było zostawić tych najuboższych na niepewny los. 
Został więc sam, zostali i inni na męczeńską śmierć.

Nazajutrz rano o godz. 7 odjechali kapelani węgierscy. Ostatnie zaś fronto-
we oddziały wojsk węgierskich opuściły Wiśniowiec o godz. 12 w południe dnia 
7 lutego 1944 r. Tegoż dnia o. Kamil widocznie bardzo zmęczony, a może uspo-
kojony owym listem, położył się wcześniej spać tak, że o godz. 9 już twardo spał, 
gdy dały się słyszeć dobijania do klasztoru.

Organista Franciszek Ciesielski213, mieszkający w tej samej celce, obudził 
natychmiast o. Kamila z oznajmieniem, że Ukraińcy usiłują wedrzeć się do klasz-
toru. Wyważyli już nawet drzwi zewnętrzne przy pomocy siekiery i łoma. Ojciec 
wyszedł do nich. Dwu Banderowców – tak ich nazywa Maria Ciesielska – zażąda-
ło od Ojca lampy i klucza do lochu (piwnicy) twierdząc, że tam jest broń. Zaczął 
im tłumaczyć o. Kamil, że tam broni nie ma. Ale Ukraińcy nie chcieli tego słu-
chać, tylko coraz natarczywiej domagali się, by o. Kamil szedł z nimi z kluczem. 
Ojciec poszedł. Maria Ciesielska, która schroniła się na noc w szopie stojącej 
niedaleko lochu, w świetle księżyca doskonale widziała o. Kamila idącego po 
prawej stronie Ukraińca, który w lewej ręce trzymał lampę, a w prawej rewolwer. 
O. Kamil, przeczuwając coś złego, szedł powoli i tłumaczył łagodnie Ukraińcowi: 
,,Proszę pana, tam nie ma nic, tylko kartofle”. Ukrainiec jednak milczał. Świadek 
dokładnie widział, z jaką ostrożnością o. Kamil zstępował po schodach do lochu. 
Po wejściu do piwnicy, Maria usłyszała przejmujący krzyk o. Kamila: „Jezu!!!” 
i w tejże chwili rozległ się jeden wystrzał. Maria domyśliła się, że o. Kamil został 
zastrzelony. I teraz dopiero zaczęło się krwawe, okrutne, z zimną krwią dokony-
wane morderstwo. Opowiadał[a] o tym Marii Ciesielskiej pewna Ukrainka, będą-
ca wówczas w klasztorze. 

Po zabiciu o. Kamila, Ukraińcy rzucili się do klasztoru. Brat Cyprian chciał 
schronić się do umieszczonego w pewnej części gmachu szpitala, prowadzonego 
przez Ukraińca dra Kozyrowa, ale go tam nie wpuszczono. Ukraińcy chwycili 
więc brata Cypriana i jako drugiego zamordowali w piwnicy. Trzecim z kolei był 
syn Marii Ciesielskiej – Franciszek. Ukrainiec, który po niego przyszedł, zastał 

213 Zob. przyp. 195 niniejszej edycji.
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go na modlitwie w kąciku celi u stóp figurki Matki Boskiej, odezwał się więc: 
,,Franek, czego się ty kryjesz?” Organista odpowiedział wymijająco: ,,Nie kryję 
się, tylko czapki szukam”. Wówczas oprawca z zimną krwią, choć go widocznie 
znał, poprowadził organistę do lochu, gdzie go zamordowano. I tak po jedne-
mu z klasztoru prowadzono przez 3 godz[iny] wszystkich mężczyzn do lochu, by 
zadać im śmierć. Wreszcie około godz. 12 w nocy spędzono do drugiej piwnicy 
wszystkie kobiety i dzieci w liczbie około 50 i rzucono tam 3 granaty. A potem 
wszystko się uciszyło. 

Rankiem, 8 lutego o godz. 7, Maria wyszła ze swej kryjówki i pobiegła do piw-
nic szukać ciał o. Kamila, br. Cypriana i syna. Zapaliła świecę i weszła do pierwszej 
piwnicy. Odurza ją zapach krwi, wstrząsają jęki konających. I oczom jej przedsta-
wił się okropny widok. W piwnicy cały stos ciał jeszcze drgających w konwulsjach 
śmiertelnych i poodwracanych twarzami do ziemi. Zaraz z brzegu jakie[ś] dziecko 
skostniałą twarzyczką odwrócone ku wejściu. Wtem z głębi piwnicy dochodzi ja-
kiś dziecięcy głos. Maria przyświeca sobie i spostrzega małą, może ośmioletnią 
dziewczynkę. Siedzi na stosie trupów, oczy spuszczone w dół, nieprzytomna ciągle 
powtarza te same słowa: ,,Pani mi źle pościeliła… Pani mi źle pościeliła…”

Maria nie miała czasu zastanowić się, jak ratować dziecko, bo w tejże 
chwili wpadł do lochu Ukrainiec i krzyknął : ,,Szczo wy tu!!!”214 Maria zgasiła 
świecę i czym prędzej uciekła z piwnicy w kierunku miasta. Po drodze spotkała 
Polaków idących na Mszę św. Opowiedziała krótko co się w nocy stało i zawo-
łała: ,,Wracajcie, bo Ojcowie zabici!!!” Polacy rozpierzchli się po mieście, ale ich 
Ukraińcy schwytali i pomordowali.

W nocy z 8 na 9 lutego, z wtorku na środę, Ukraińcy obrabowali klasztor 
i kościół, a po tym nawieźli słomy do kościoła i podpalili go około godz. 9 rano 
dnia 9 lutego. I spłonął wiśniowiecki kościół oo. Karmelitów Bosych, jeno zosta-
ły zczerniałe mury. Wówczas Jadwiga Kozakowska215 na widok płonącego klasz-
toru zawołała: ,,Klasztor się pali, Matka Najśw[iętsza] się pali, to co my warci, 
my gnój!!!”.

Po tych zdarzeniach, Maria Ciesielska cudownie prawie ocalała ucieka-
jąc do Podkamienia, bo Ukraińcy nadal wyszukujący Polaków mordowali ich 
z okrucieństwem. Po 6 tygodniach, gdy władze sowieckie zaprowadziły porządek, 
Maria wróciła do Wiśniowca. Milicja sowiecka, do której dotarła wiadomość 
o zbrodni, rozpoczęła śledztwo. Maria zaprowadziła ich do piwnicy, ale ciał po-
mordowanych już tam nie było. Dowiedziała się jednak od swego siostrzeńca, że 
trupy leżą w innej piwnicy, w dole na wapno i zagrzebane w piasku.

Przy odgrzebywaniu trupów był obecny Adolf Maciuk wciągnięty w szeregi 
milicji oraz świadek Olewski Jan. Znaleziono o. Kamila z kapturem zaciśnię-
tym na szyi, a brata Cypriana z paskiem na szyi i boso – ciała były całe. Ciała 

214 Ukr.: co wy tutaj.

215 Osoba niezidentyfikowana.

innych zabitych porąbano w kawałki. Po obliczeniu ich było zamordowanych 
około 45 osób. Lekarz Storoż216 (według Olewskiego i Ostrowskiej217) zbadał tru-
py, a po tym zagrzebano je we wspólnej mogile bez trumien. O. Kamila złożono 
na s[a]mym wierzchu. Działo się to dnia 26 kwietnia 1944 r. I tak na cmentarzu 
w Wiśniowcu powstała mogiła o. Kamila i jego towarzyszy w męczeństwie.

Kończymy te wspomnienia słowami p[ana] Dzianotta, który tak wyraża się 
o o. Kamilu: ,,[…] był to człowiek dobry i kochany, jak wyjeżdżaliśmy, każdemu 
z nas dał obrazek na drogę i wyszedł do nas na podwórze i pobłogosławił na dro-
gę. I mówił: «Jak przeżyjecie i powrócicie to będziecie szukać mojej mogiły». Jak 
Bóg da, że powrócimy, to będziemy szukać Jego mogiły”.

Zgodność powyższych z prawdą stwierdzamy:
 b–  Olewski Jan

Piątkowski Jan
Małys Wanda

Ostrowska Antonina
Zacharska Helena

Bartwiński August
Bartwiński Stefan – b

Śniatycze, 3 maja 1949

216 Zob. przyp. 149 niniejszej edycji.

217 Zob. przyp. 171 niniejszej edycji.

b –b.  
Odręczne autografy 
niebieskim 
atramentem.  
Osoby 
niezidentyfikowane.
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Kościół farny p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze Śląskiej 
a problem zredukowanych hal obejściowych

W opublikowanym niedawno artykule o wielkopolskich halach obejściowych, 
Jacek Kowalski postawił pytanie, czy uzasadnioną jest wręcz druzgocąco nega-
tywna ocena poziomu architektury gotyckiej w Wielkopolsce, którą przedstawił 
Marian Kutzner na kartach Architektury gotyckiej w Polsce. Ponowne przeanali-
zowanie genezy i źródeł inspiracji tej specyficznej grupy kościołów pozwoliło mu 
wykazać, że powtarzanie ambitnych wzorców nawet przez słabiej wykwalifiko-
wane warsztaty nie zawsze musiało być bezrefleksyjne i pozbawione zrozumienia1.

W niniejszym artykule chcę przyjrzeć się bliżej architekturze kościoła para-
fialnego p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze (niem. Guhrau), miejsco-
wości leżącej między Lesznem a Głogowem. Fara górowska, mimo iż wyróżnia 
się swoim ciekawym układem przestrzennym w porównaniu z innymi świąty-
niami parafialnymi miast pogranicza śląsko-wielkopolskiego, nie doczekała się 
jak dotąd pełnej naukowej monografii. Budowla wzmiankowana jest wprawdzie 
w syntezach dziejów sztuki średniowiecznej oraz w opracowaniach o charakterze 
inwentaryzacyjnym i konserwatorskim; nie zaspokaja to jednak w pełni nauko-
wej ciekawości2.

Analizując dotychczasową literaturę można odnieść wrażenie, iż pomi-
mo znacznych rozmiarów i ciekawego ukształtowania, ilość miejsca poświęco-
nego górowskiej farze jest niepomiernie mała. Poglądy dotyczące chronologii 

1 J. Kowalski, O kościele kórnickim i wielkopolskich halach obejściowych, [w:] Wielkopolska – Polska – Europa. 

Studia dedykowane pamięci Alicji Karłowskiej-Kamzowej, Poznań 2006, s. 197.

2 Do dziś jedną z najszerszych publikacji dotyczących górowskiej fary jest opis zamieszczony w: H. Lutsch, 

Die Kunstdenkmäler der Landkreis des Reg. Bezirks Breslau, Breslau 1889, s. 258 –260. W polskiej literaturze 

naukowej wzmianka o kościele w Górze pojawia się po raz pierwszy dopiero w: G. Chmarzyński, Sztuka, [w:] 

Dolny Śląsk, t. 1, red. K. Sosnowski, M. Suchocki, Poznań 1950, s. 148. Pracą jak dotąd najpełniejszą, choć 

pozostającą w maszynopisie i przez to nie funkcjonującą w obiegu naukowym, jest praca konserwatorska: 

B. Krzyślak, Góra, woj. leszczyńskie. Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny, t. 1., Studium historyczno–

architektoniczne wykonane na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Kultury – Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Lesznie, Poznań 1984, mps w kobidz w Poznaniu, s. 1 –72. Podsumowanie 

dotychczasowej wiedzy stanowi nota katalogowa: A. Włodarek, Góra Śląska. Diec. wrocławska, woj. 

leszczyńskie. Kościół par. p.w. św. Katarzyny, [w:] Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyński, 

Warszawa 1995 (= Dzieje sztuki polskiej, t. 2., cz. 2.), s. 89 –90. Ostatnie lata przyniosły publikację cennej 

dysertacji poświęconej halowym chórom obejściowym w architekturze ceglanego gotyku Środkowej Europy: 

U. Gentz, Der Hallenumgangschor In der städtischen Backsteinarchitektur Mitteleuropas 1350 –1500. Eine 

kunstgeographisch vergleichende Studie, Berlin 2003 (Studien zur Backsteinarchitektur, Hrsg. E. Badstübner, 

D. Schumann, Bd. 6), s. 210 –216. Podsumowując omówienie zabytku, badaczka stwierdziła ogólnikowo, iż 

„w dyspozycji rzutu i sklepień, jak i w proporcjach wnętrza i jego poszczególnych elementów […] miejski 

kościół parafialny w Górze jawi się jako interesujące kompendium z wokabularza form środkowośląskich, 

czeskich i łużyckich”.
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budowy oraz genezy jej specyficznych form są bardzo rozbieżne, a czasem wręcz 
sprzeczne.

Pierwszym zagadnieniem jakie należy poruszyć jest rozwarstwienie poszcze-
gólnych faz budowlanych i przynajmniej hipotetyczne ustalenie chronologii prac 
przy kościele, gdyż jest to problem wciąż oczekujący na ostateczne rozwiązanie 
(il. 1). Oczywiście zaprezentowane poniżej spostrzeżenia są tylko rekonstrukcją 
procesu wznoszenia górowskiej fary; skonfrontowane wprawdzie z zachowanymi 
przekazami źródłowymi, muszą pozostać w sferze hipotez dopóki nie przeprowa-
dzone zostaną gruntowne badania architektoniczne w kościele.

Jeśli chodzi o źródła pisane, najważniejszymi informacjami są zapisy dona-
cyjne dla ołtarzy i kaplic, oraz informacja o wielkim pożarze z 1457 roku, który 
to zniszczył „oppidum Gura totaliter cum ecclesia et campanae organa et alia”3. 
Zanim doszło do tej katastrofy, pierwotna fara musiała być już niewątpliwie 
ukończona, o czym świadczą liczne fundacje, począwszy od 1362 roku, dotyczą-
ce nie tylko ołtarzy i altarii, ale także konfraterni i ambony. Dokument z 1429 
roku mówi wreszcie o kaplicy „unter dem neuen Chor gegen dem Marckte mit 
zweyen Ferster aufgerichtet”. O tym, że pierwszy kościół parafialny był już w peł-
ni wyposażony zapewnia też informacja o wspomnianym wyżej pożarze, z której 
dowiadujemy się, iż zniszczone zostały dzwony, organy i inne elementy wystroju 

3 Fakty historyczne podaję na podstawie: Krzyślak, op. cit, s. 9 –30. Autorka powołuje się krytycznie na 

źródła dotyczące fary w Górze: J. Jungnitz, Die Pfarrei Guhrau im Mittelalter, „Zeitschrift des Vereins 

für Geschichte und Alterthum Schlesiens”, Bd. 36, h. 2, s. 365 –387; idem, Veröffentlichungen aus dem 

fürstbischöflichen Diözesen – Archive zu Breslau. Visitationsberichte der Diözese Breslau. Archidiakonat 

Glogau, Breslau 1907.

wnętrza4. Jednocześnie ten sam zapis sugeruje, iż skoro wyliczane są poszcze-
gólne zniszczone przedmioty, przynajmniej część starej fary musiała przetrwać 
ten kataklizm. O słuszności tego poglądu zaświadczyła paradoksalnie kolejna 
katastrofa z 1963 roku, kiedy to zawaliła się wewnętrzna część wieży północnej 
wraz z chórem muzycznym. Wykonana po tym zdarzeniu ekspertyza autorstwa 
Mariana Palucha i Edwarda Zaleckiego z 1964 roku ujawniła, iż: „fragmenty 
murów wypalonych po jednym z ostatnich pożarów jakim uległ kościół zostały 
obmurowane bez należytego oczyszczenia nadwątlonych cegieł i zaprawy i bez 
należytego powiązania go z murem nowym” 5. 

Obmurowanie to można niewątpliwie odnieść do odbudowy po katakli-
zmie z 1457 roku; świadczy o tym także zróżnicowanie grubości murów masy-
wu wieżowego górowskiej fary, która waha się od 180 do 320 cm, podczas gdy 
w korpusie nawowym mury mają grubość od 90 do 110 cm6. Wydaje się, iż w naj-
większym stopniu z poprzedniego kościoła zachowano rdzeń wieży południowej, 
której elewacje do dwóch trzecich wysokości mają masywne, nieregularne po-
grubienie, wysuwające się przed lico całej fasady. Tu też mury osiągają największą 
grubość – 3,60 m. Jest to zresztą dość naturalne, iż wielką katastrofę przetrwał 
przede wszystkim potężny masyw zachodni, nawet mimo zapewne całkowitego 
wypalenia, skoro zniszczone zostały dzwony i organy. Można by mnożyć przy-
kłady kościołów z terenów sąsiednich Dolnych Łużyc i Marchii Brandenburskiej, 
składających się z późnogotyckich korpusów i chórów połączonych z masywami 
wieżowymi o nierzadko trzynasto- i czternastowiecznej metryce, by wspomnieć 
tylko fary w Angermünde, Frankfurcie nad Odrą, Gransee, Luckau, Pritzwalk, 
czy kościół św. Gotarda w Brandenburgu. 

Najprawdopodobniej po pożarze z 1457 roku na nowo wymurowano za-
chodnią ścianę wieży północnej wraz z przęsłem międzywieżowym, a przynaj-
mniej jej partię ponad dachem nowożytnej kruchty, gdyż brak tu cezur i szwów 
budowlanych. Wydaje się, iż słuszna jest opinia Bolesławy Krzyślak, która zakła-
dała, że górna część ściany przęsła środkowego została wymurowana znacznie 
później, zapewne około 1500 roku7 (il. 2).

4 Por. Krzyślak, op. cit., s. 14 –15.

5 M. Paluch, E. Zalecki, Orzeczenie techniczne w sprawie kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny w Górze 

Śląskiej, dotyczące części budynku, które uległa zniszczeniu oraz zagadnień konstr.-bud. całości obiektu, 

Wrocław 1964, mps, d. w zbiorach wkz w Lesznie; cyt za: Krzyślak, op. cit., s. 35. 

6 Krzyślak, op. cit., s. 35.

7 Ibidem, s. 42. Świadczyć mogą o tym nie tylko liczne analogie szczytów z dekoracją w postaci kratownic 

okiennych i rytmicznie rozmieszczanych blend, powstałych po r. 1500 na niezbyt od Góry odległych 

terenach, np. w kościele augustianów w Żaganiu (ok. 1515 –1520), farach w Lubsku (ok. 1517), Szprotawie 

i Międzyrzeczu (1 poł. xvi wieku), czy w ratuszu w Gubinie (po 1501). Przyjęcie takiej chronologii prac 

nad zachodnim masywem górowskiej fary wydaje się być dodatkowo uzasadnione logiką budowlaną, gdyż 

w pierwszej kolejności odbudowano i wzmocniono zachowane po pożarze partie wież, wkrótce później 

przystąpiono do prac nad korpusem i chórem kościoła, zaś zwieńczenia wież i ozdobny szczyt wzniesiono 

dopiero pod koniec budowy. Na czas około roku 1500 mogą też wskazywać półkoliste zamknięcia blend 

wieży południowej i jednego z pasów płycin przęsła środkowego fasady.

 
il. 1  
Góra Śląska,  
kościół farny.  
Rzut z rozwarstwieniem  
faz budowlanych.  
Rys. J. Adamski, 2007

dodatki nowożytne

po 1457 – ok. 1469

po 1508

partie sprzed 1457, później odbudowane i wzmocnione

ok. 1469 – lata 80. XV w.

lata 80. – 90. XV w.

0 20 m10

przed 1502
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Wystawienie halowej części kościoła było 
niewątpliwie procesem najbardziej rozciągnię-
tym w czasie i stwarzającym najwięcej wyzwań 
przed fundatorami i budowniczymi. O ile jed-
nak B. Krzyślak uważała, iż najpierw wzniesio-
no w całości mury obwodowe korpusu i chóru, 
a dopiero później wstawiono w nie podziały 
nawowe i przystąpiono do sklepienia wnętrza8, 
przebieg procesu budowlanego należy rekon-
struować inaczej. Bardziej logiczne wydaje się, 
iż prace postępowały sukcesywnie z zacho-
du na wschód, czyli od części zachowanych 
z pierwotnego kościoła w kierunku nowego 
chóru, który zamierzano wznieść na miejscu 
poprzedniego, ukończonego przed 1429 ro-
kiem. Zaadaptowanie pozostałości partii wie-
żowej zniszczonej fary zadecydowało zatem 
o odmiennej niż zazwyczaj w średniowieczu 
kolejności prac.

W przypadku kościoła w Górze można 
hipotetycznie założyć, iż najpierw wzniesiono 
trójprzęsłowy korpus, być może powtarzający 
układ przęseł poprzedniczki obecnej fary, i tą 
część świątyni jako pierwszą udostępniono 
wiernym. W 1469 roku dokonano nadania na 
rzecz ołtarzy św. Małgorzaty i św. Zygmunta, 

a zatem w około dziesięć lat po rozpoczęciu prac, co jest realnym czasem na 
wzniesienie połowy dużej przecież budowli. Konieczność udostępnienia przy-
najmniej części kościoła dla celów liturgicznych w jak najszybszym czasie była 
z pewnością czynnikiem branym pod uwagę od początku prac budowlanych. 

W chwili rozpoczęcia budowy zapewne gotowy był już całościowy projekt gó-
rowskiej fary, a cezura na wysokości łuku tęczowego wydziela tylko poszczególne 
etapy budowy prowadzonej według nieznacznie tylko modyfikowanej koncepcji. 
O takiej rekonstrukcji zdarzeń świadczy analiza architektury kościoła. 

Przede wszystkim rzuca się w oczy odmienna forma filarów międzynawo-
wych w korpusie i chórze kościoła. O ile od zachodu mają one przekrój wydłużo-
nego ośmioboku z nałożonymi lizenami, o tyle w części wschodniej, przy zacho-
waniu lizen, przybierają one postać prostokątną ze sfazowanymi narożnikami. 
Wydaje się, iż do tej zmiany doszło przy realizacji drugiego etapu budowy fary, 
choć zasadnicza koncepcja ukształtowania podpory pozostała ta sama, o czym 

8 Ibidem, s. 39.

świadczy zbliżona szerokość arkad międzynawowych, a także zastosowanie lizen 
jako podkładek nasad żeber sklepiennych w obu częściach kościoła. 

O cezurze budowlanej na linii arkady tęczowej może też świadczyć różnica 
w rysunku żebrowań sklepiennych. O ile w korpusie ramiona gwiazd są bardzo 
wąskie, o tyle w chórze, przy zachowaniu tego samego schematu żebrowania 
i proporcji przęseł, czteroramienne gwiazdy są bardziej rozłożyste i wypełniają 
większą powierzchnię pola sklepiennego. Można to zapewne uznać za różnicę 
warsztatową, podobnie jak odmienny kształt filarów. Wydaje się zatem, iż prze-
sklepianie wnętrza także odbywało się partiami, a nie stanowiło jednorazowe-
go przedsięwzięcia; korpus ukończono prawdopodobnie razem ze sklepieniami, 
i dopiero wtedy przystąpiono do budowy prezbiterium. Wreszcie na zewnątrz 
fary można zaobserwować cofnięcie elewacji chóru o grubość jednego rzędu ce-
gieł w stosunku do lica ścian obwodowych korpusu. Uskok ten przebiega na linii 
wschodniej krawędzi filarów tęczowych, co dodatkowo może potwierdzać zapre-
zentowaną tu rekonstrukcję etapów budowy. 

Realizację trójnawowego, poligonalnie zamkniętego chóru rozpoczęto naj-
prawdopodobniej bezpośrednio po ukończeniu prac przy korpusie. Nowe zapisy 
fundacyjne z lat 1484 i 1486, dotyczące zarówno ołtarzy, jak i działających przy 
kościele konfraterni, zaświadczają, iż w tym okresie prezbiterium było już niemal 
ukończone, a całkowicie gotowe było zapewne przed 1490 rokiem, kiedy to bi-
skup wrocławski Jan iv Roth potwierdził prawo patronatu nad całym kościołem. 

Niewątpliwie wieniec kaplic był gotowy przynajmniej w części już w po-
czątkach lat dziewięćdziesiątych xv wieku, kiedy to fundowano przypisane już 
kaplicom altarie. Pewnym jest fakt, iż był on przewidziany w pierwotnym projek-
cie górowskiego kościoła, o czym świadczą wysmukłe ślepe arkady ujmujące od 
strony wnętrza otwory wejściowe z chóru do kaplic9. Zapewne jako pierwszy od-
cinek wieńca wybudowano przylegającą do kościoła od północy zakrystię, prze-
strzeń bardzo ważną ze względów funkcjonalnych i liturgicznych. Przykrycie jej 
wnętrza sklepieniem sieciowym o jednorodnym układzie żeber, wprowadzenie 
do wnętrza półośmiobocznych filarów przyściennych pełniących rolę przypór, 
a także zaostrzony przekrój kolebki na której rozpięto sieć żebrową, pozwalają 
zadatować ogólnie górowską zakrystię na lata osiemdziesiąte xv wieku10.

W osobnej akcji budowlanej do południowej elewacji korpusu dostawio-
no dwuprzęsłową kaplicę Bożego Ciała, okresowo zwaną także Mariacką lub 
chrzcielną, wiążącą się zapewne z ufundowaną w 1419 roku altarią Bożego Ciała. 
Ponowne zatwierdzenie tej fundacji przez biskupa Jana iv Rotha w 1502 roku 
prawdopodobnie wiązało się z wybudowaniem zachowanej do dziś kaplicy11. 
Zapis z 1508 roku, mający na celu powiększenie „nowowybudowanej kaplicy 

9 Por. Krzyślak, op. cit., s. 41.

10 D. Hanulanka, Sklepienia późnogotyckie na Śląsku, Wrocław 1971, s. 24, 95.

11 Krzyślak, op. cit., s. 16.
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mariackiej” o „mały chór” dla codziennej liturgii, może stanowić terminus post 

quem powstania przyległego do niej prostokątnego aneksu, pełniącego później 
funkcję biblioteki12. Argumentem przemawiającym za utożsamieniem tego anek-
su z owym „małym chórem” może być skomunikowanie jego wnętrza tylko 
z przylegającą do niego od wschodu kaplicą. Mimo, iż Lutsch sytuował wzniesie-
nie tej dobudówki w początkach wieku xvii13, to o wiele bardziej prawdopodobna 
jest jej xvi-wieczna metryka, o czym świadczy zarówno zastosowane w niej skle-
pienie krzyżowo-żebrowe, jak i zachowane w jednym z okien kamienne obramie-
nie z motywem krzyżujących się laskowań.

W tym miejscu należy ustosunkować się do funkcjonującej do dziś w litera-
turze informacji, jakoby wyryta na cegłach elewacji data 1552 odnosiła się do mo-
mentu ukończenia budowy górowskiej fary. Jako pierwszy podał ją Lutsch w swo-
im inwentarzu terenowym14; za nim informację tę powtórzyli m. in. Tintelot15 
oraz Andrzej Włodarek16, uznając powyższą datę za niewątpliwy czas zakoń-
czenia prac nad kościołem. Tymczasem w chwili obecnej odnaleźć można tylko 
jedną cegłę ze wspomnianą inskrypcją. Na elewacji czwartej licząc od zakrystii 
kaplicy, na wysokości ok. 2,10 m znajduje się główka z wyrytą datą i krzyżem, zaś 
poniżej wozówka z inicjałem i∙b∙k.

Wydaje się, że nie można upatrywać związku między tym rytem a ukończe-
niem budowy kościoła. Analiza dostępnych źródeł pisanych potwierdza, iż fara 
w swej zasadniczej postaci gotowa była w całości przed 1500 rokiem; w samych 
początkach wieku xvi powstały jedynie kaplica Bożego Ciała i aneks późniejszej 
biblioteki. Znaczenie omawianej daty w kontekście dziejów architektonicznych 
kościoła zanegowała już wcześniej Krzyślak, twierdząc jednak, iż odnosi się ona 
do podpisanego w 1552 roku traktatu pasawskiego, przyznającego protestantom 
swobodę wyznania17. Trudno sobie jednak wyobrazić, ażeby inskrypcję taką wy-
ryto na kościele, który w ręce protestantów nigdy na stałe nie przeszedł18. Wydaje 
się zatem, iż jest to jedynie jedno z bardzo licznych w górowskiej farze historycz-
nych graffiti, które mylnie zinterpretowane przez Lutscha, stało się źródłem wie-
lokrotnie powtarzanego w literaturze naukowej nieprawdziwego stwierdzenia.

Analizując architekturę górowskiego kościoła wypada zwrócić szczególną uwa-
gę na ukształtowanie jego bryły oraz przestrzeni wnętrza, gdyż to właśnie te dwa 
czynniki w przeważającej mierze stanowią o wyjątkowości omawianego zabytku.

12 Ibidem, s. 17.

13 Lutsch, Die Kunstdenkmäler…, s. 660.

14 Ibidem, s. 658.

15 H. Tintelot, Die mittelalterische Baukunst Schlesiens, Kitzingen 1952, s. 131.

16 Włodarek, op. cit., s. 89.

17 Krzyślak, op. cit., s. 43.

18 O ile magistrat górowski był zdominowany przez zwolenników nauki Lutra, o tyle posiadająca prawo 

patronatu nad świątynią rodzina von Dohna pozostała najprawdopodobniej katolicka; ponadto 

archidiakon głogowski Jan Briger pisał w r. 1580 o górowskiej farze jako o „ecclesia parochialis sub 

oboedientia catholicae et Romanae ecclesiae ac fidei adhuc constitutae”; por. Krzyślak, op. cit., s. 18.

Strona zewnętrzna świątyni przedstawia się niezwykle monumentalnie; za-
sadniczą jej strukturę ujmują wysokie mury lateralne, zamykające w swoim zary-
sie trójnawowy korpus i równe mu szerokością trójnawowe prezbiterium. Granica 
między tymi częściami w zasadzie nie jest zaznaczona, co wzmaga wrażenie 
wielkiej zwartości i jednorodności bryły. Sześcioboczne zamknięcie kościoła od 
wschodu, ujmujące wszystkie trzy nawy chóru, sugeruje, że mamy do czynienia 
z wielką halą obejściową z wewnętrznym prezbiterium (niem. Binnenchor) wy-
dzielonym odpowiednio ustawionymi filarami. Wrażenie takie wzmaga przede 
wszystkim wielki dach, będący – tak jak w większości hal obejściowych – głów-
nym czynnikiem kształtującym efekt jednolitości bryły kościoła (il. 3).

Dopełnieniem programu przestrzennego, czytelnego na zewnątrz świątyni, 
jest ciąg kaplic ujmujący całą wschodnią jej część. Czytelny schemat kościoła 
z obejściem i wieńcem kaplic wskazuje na ambitny program przestrzenny, od-
wołujący się do najlepszych, a jednocześnie najbogatszych w rozmaite znacze-
niowe i ideowe konotacje wzorów architektury gotyckiej. Jednocześnie trzeba 
pamiętać, iż u progu drugiej połowy xv wieku model hali obejściowej, mimo stu-
letniej już wówczas tradycji tego typu przestrzennego, nadal był rozwiązaniem 
awangardowym i świadczącym opostępowości danego warsztatu budowlanego 
lub też fundatorów19. 

19 Por. A. Cobbers, Zur Entwicklung des Hallenumgangschors, [w:] Hallenumgangshőre in Brandenburg, hsg. 

E. Badstűbner, D. Schumann, Berlin 2000 (Studien zur Backsteinarchitektur, Bd. 1), s. 18 –66. 
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Zaskakujące jest wrażenie, gdy, po 
wejściu do kościoła, zamiast ujrzeć prze-
strzeń z wydzielonym filarami Binnenchor, 
staje się u progu nawy o tunelowym cha-
rakterze, zamkniętej od wschodu wpraw-
dzie wielobocznie, ale na pierwszy rzut 
oka zupełnie pozbawionej jakiejkolwiek 
formy obejścia. Efekt ten jest dodatkowo, 
choć wtórnie spotęgowany wielką struk-
turą rokokowego ołtarza głównego, sięga-
jącego niemal sklepienia i zasłaniającego 
wygląd wschodniej części świątyni (il. 4).

Kiedy jednak przejdzie się do nawy 
bocznej i spojrzy w kierunku zamyka-
jącej ją poligonalnej ściany wschodniej, 
ponownie odnosi się wrażenie, że opisy-
wany kościół to wielka hala obejściowa. 
Obserwację taką potwierdzają typowe 
dla halowych obejść sklepienia trójpro-
mienne, łączące filary międzynawowe 
z murami lateralnymi kościoła, a także 
otwierający się do wnętrza wieniec ka-
plic, umożliwiający przejście za ołtarz 
główny (il. 5). Dopiero gdy dojdzie się do 
wschodniego skraju nawy bocznej chóru 
okazuje się, iż w formie architektonicz-
nej obejście w górowskiej farze nie jest 
wydzielone. Ciąg filarów, zwężający się 

w ostatnim przęśle od wschodu, tworząc jego trapezowaty rzut, doprowadzony 
jest bezpośrednio do poligonalnej ściany wschodniej, na której wspierają się ar-
chiwolty arkady międzynawowej (il. 6). A zatem w rzucie świątyni obejście uległo 
likwidacji poprzez przedłużenie wewnętrznej nawy chóru aż do muru obwodo-
wego. Jednakże dzięki przesunięciu ołtarza głównego w kierunku zachodnim, co 
odpowiada niewątpliwie rozwiązaniu średniowiecznemu, obejście prezbiterium 
istnieje pod względem funkcjonalnym, i dzięki temu i do wschodniego przęsła 
chóru otwierają się dwie kaplice. 

To właśnie rozwiązanie jest najbardziej specyficzną cechą układu przestrzen-
nego nazywanego w literaturze niemieckiej zredukowanym bądź uproszczonym ha-
lowym chórem obejściowym (reduzierter lub verkümmerter Hallenumgangschor)20. 
Jego istota polega na wstawieniu w zarys murów obwodowych o poligonalnym 

20 Por. Gentz, op. cit., s. 17. 

zamknięciu od wschodu podziałów nawo-
wych, które nie wydzielają jednak typowe-
go dla budowli z ambitem wewnętrznego 
chóru o układzie filarów powtarzającym 
wieloboczny zarys zewnętrznej poligonal-
nej bryły świątyni. 

Ta hybrydyczna forma kościoła, łą-
cząca w sobie cechy zarówno hali obej-
ściowej, jak i kościoła trójnawowego o od- 
dzielnym zamknięciu każdej z naw, w lite-
raturze polskiej nie doczekała się jak do-
tąd żadnego opracowania. W przypadku 
ukształtowanych w ten sposób świątyń 
pisało się zawsze o prymitywizacji, braku 
konsekwencji, niezrozumieniu i dra-stycz-
nym uproszczeniu modelu obejściowego 
chóru halowego, co miało być wynikiem 
działalności budowlanej „lokalnych maj-
strów” jak to ujął Kutzner21. Nawet w spe-
cjalistycznej literaturze niemieckiej zagad-
nienie uproszczonych chórów obejścio-
wych nie doczekało się zbyt wielu opra-
cowań; z istotniejszych można wymienić 
tylko niewielki artykuł Klausa Philipsa22 
oraz odpowiednie rozdziały wspomnianej 
tu dysertacji Ulrika Gentz23. 

Philipp w kościołach tego typu widział 
wzbogacone przestrzenie kaplicowe odwo-
łujące się do wzorca Sainte-Chapelle, w które wstawiono podziały nawowe. Autor 
podkreśla, iż budowli tego typu nie można wiązać w żadne ciągi rozwojowe, gdyż 
takie rozwiązania pojawiały się niezależnie w wielu miejscach równocześnie24. 

Tymczasem Gentz wyraźnie wskazuje na liczne wzajemne relacje łączące 
kościoły ze zredukowanymi obejściami na terenie Bawarii oraz Dolnych Łużyc, 
pozwalające na wyodrębnienie typologicznych grup o cechach charaktery-
stycznych dla danego regionu architektonicznego. W ujęciu autorki reduzierter 

21 Por. M. Kutzner, Wielkopolska, Kujawy, Ziemia Łęczycka i Sieradzko-Wieluńska, [w:] Architektura gotycka 

w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyński, Warszawa 1995 (= Dzieje sztuki polskiej, t. 2., cz. 1.), s. 162. Zob. też: 

Tintelot, op. cit., s. 132.

22 K. J. Philips, Polygonale dreischiffige Hallenchöre „ohne Umgang”. Anmerkungen zu einer Typologie der 

spätmittelalterlicher Sakralarchitektur, „Marburger Jahrbuch für Kunstwiessenschaft”, 22, 1989, s. 51 –60.

23 Gentz, op. cit., s. 17 –18; 179 –222; 373 –406.

24 Philips, op. cit., s. 58.
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Hallenumgangschor jest osobną jednostką typolo-
giczną, mimo oczywistych związków genetycznych 
z w pełni wykształconym chórem obejściowym 
(voll ausgebildeter Hallenumgangschor). Pojawienie 
się tego modelu kościoła Gentz wiąże z wieloma 
czynnikami, zarówno polityczno-społecznymi 
i gospodarczymi, jak i technologiczno-materiało-
wymi25. I tak chociażby na terenie dolnych Łużyc 
proces redukcji i modyfikacji chórów halowych 
miałby się wiązać m.in. ze znacznym osłabieniem 
gospodarczym i licznymi niepokojami społeczny-
mi, takimi jak raubritterstwo czy wojny husyckie26.

O złożoności zagadnienia, jakim jest kształ-
towanie się i występowanie omawianego typu bu-
dowli, świadczą jednak przykłady wielkich i bardzo 
reprezentacyjnych świątyń, których uproszczonej 
formy nie można wytłumaczyć słabością ekono-
miczną miast, w których zostały wzniesione, ani 
też nieudolnością wykonawców. W tym miejscu 
trzeba przede wszystkim przywołać monumental-
ny kościół Mariacki w Monachium (między 1468 
a 1494) oraz Jakobskirche w Straubing (początek 
budowy około 1395), a zatem fary dwóch ważnych 
miast Bawarii. Przypadek tego drugiego kościoła, 

będącego dziełem wybitnego architekta Hansa von Burghausena, dobitnie po-
kazuje, iż przyczyn powstania omawianego typu hali pod żadnym pozorem nie 
można doszukiwać się w prymitywizacji wyjściowego modelu, skoro autor fary 
w Straubing wzniósł też bodaj najdoskonalsze z południowoniemieckich halowych 
chórów obejściowych, a mianowicie Franziskanerkirche w Salzburgu oraz kościół 
szpitalny w Landshucie. 

Również i górowska fara świadczy, że zastosowany tu schemat konstrukcyj-
ny wcale nie musi oznaczać rezygnacji z monumentalizmu, czy też wskazywać na 
swoistą niemoc twórczą architekta. Wręcz przeciwnie, wnętrze kościoła zachęca 
do aktywnego odbioru przestrzeni, zaskakuje coraz to nowymi wrażeniami i jest 
tym samym rodzajem wyrafinowanej gry przestrzennej z widzem. Mimo braku 
wydzielenia wschodniego Binnenchor, fara nadal realizuje ambitny program chó-
ru z wieńcem kaplic i obejściem, choć w uproszczonej formie. Uproszczenie to jest 
jednak zapewne wynikiem celowego wyboru konkretnego rozwiązania; nie wy-
daje się bowiem by wzniesienie klasycznie ukształtowanej hali obejściowej było 

25 Gentz, op. cit., s. 398 –406. 

26 Ibidem, s. 184.

poza możliwościami finansowymi i technicznymi zarówno zleceniodawców, jak 
i twórców górowskiej fary, będącej przecież dużym i monumentalnym kościołem. 

Na ocenę architektury świątyni nie wpływały pozytywnie błędne, moim 
zdaniem, opinie co do ukończenia budowy dopiero w połowie xvi weku, dlatego 
zbyt krytyczną zdaje się być opinia Mieczysława Zlata, jakoby „halowe obejście 
kościoła […] mogło uchodzić za nowatorskie w momencie rozpoczynania budo-
wy, ale już nie przy jej kończeniu i zakładaniu sklepień gwiaździstych i trójpod-
porowych w sto lat później”27. Fara górowska jest bowiem jedyną znaną obok 
Jakobskirche w bawarskim Straubing zredukowaną halą obejściową z wieńcem 
kaplic niższych od samego chóru, dzięki czemu przede wszystkim w bryle bar-
dziej zbliża się do modelu klasycznie gotyckiego prezbiterium z obejściem i kapli-
cami, zawsze konotowanego z budowlami wysokiej rangi. 

Mimo tego, w zasadzie jednostkowego rozwiązania, można pokusić się 
o próbę wskazania nie tyle bezpośrednich pierwowzorów, co raczej źródeł in-
spiracji, do jakich odwoływał się górowski architekt. W widoku zewnętrznym, 
mimo wszystkich oczywistych różnic, uderzające jest podobieństwo kościoła 
do fary św. Jakuba w Nysie (przed 1392 – ok. 1430), na co uwagę w ogólnikowy 
sposób zwracali też niektórzy wcześniejsi badacze28. Wspólną cechą obu budowli 
jest niezwykła zwartość i jednolitość bryły wyznaczonej „wannowatym” – jak to 
określił Jarosław Jarzewicz – zarysem murów lateralnych, opiętych wydatnymi 
przyporami, rozdzielającymi znacznej wielkości ostrołukowe okna (il. 7). Równie 
istotnym czynnikiem kształtującym wyraz artystyczny obu kościołów jest wielki 
dach, w najwidoczniejszy i najbardziej dobitny sposób podkreślający spoistość 
i jednorodność świątyni. Jako że w farze św. Jakuba kaplice dobudowano tylko do 

27 Zlat, Śląsk. Okres 1350 –1550 roku, [w:] Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyński, 

Warszawa 1995 (= Dzieje sztuki polskiej, t. 2, cz. 1), s. 147

28 Por. Zlat, loc. cit.; Gentz, op. cit., s. 213 –215.

il. 6 
Góra Śląska,  
kościół farny. 
Oparcie arkady 
międzynawowej na 
poligonalnej ścianie 
wsch.j chóru.  
Fot. J. Adamski, 2007

 
il. 7  
Nysa, kościół  
p.w. Św. Jakuba. 
Rzut poziomy.  
Wg Jarzewicz, op. cit.0 20 m10
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dłuższych ścian obwodowych, górowski wieniec 
otaczający również poligonalną część wschod-
nią kościoła stanowi niejako rozwinięcie, konse-
kwencję i uzupełnienie koncepcji nyskiej.

Charakterystycznym elementem omawia-
nych budowli jest też umieszczenie przypory na 
osi wschodniego wieloboku, co zazwyczaj skła-
niało badaczy do upatrywania w ich architek-
turze silnych wpływów czeskich29. Jak jednak 
przekonująco wykazał Jarzewicz, wywodzenie 
wszystkich specyficznych rysów kościoła nyskie-
go z praskiego środowiska architektonicznego 
jest nieuzasadnione, gdyż równie istotne – o ile 
nawet nie istotniejsze – były bowiem w tym wy-
padku impulsy północno-zachodnie, płynące 
z terenu Marchii Brandenburskiej30. Przypora na 
osi, uznawana czasem za specyficzny wyróżnik 
szkoły parlerowskiej, ma wiele precedensów poza 
sztuką czeską, by wspomnieć jeden z wcześniej-
szych – wschodni chór katedry w Naumburgu 
z około 1330 roku. Tym samym dopatrywanie 
się wpływów czeskich w architekturze kościoła 
w Górze, jako przejętych za pośrednictwem Nysy, 
musi być postrzegane jako nadinterpretacja. 

Modyfikacja schematu halowego chóru 
obejściowego, pozwalająca w przypadku fary 
górowskiej mówić o typie zredukowanym, od-

dala się jednak znacznie od wewnętrznego ukształtowania kościoła św. Jakuba 
w Nysie. Jak słusznie wskazywały Krzyślak i Gentz, obszar Dolnych Łużyc wy-
daje się być naturalnym punktem odniesienia dla kościoła w Górze, gdyż to wła-
śnie tam natrafiamy na największą liczbę hal o poligonalnej ścianie wschodniej 
i prostym układzie filarów międzynawowych31. Należy zwrócić uwagę przede 
wszystkim na kościoły w Forst (przełom xiv/xv wieku), Senftenberg (1 poł. xv 
wieku, il. 8) i Wittichenau (ten wyjątkowo pseudobazylikowy, po 1429)32, w któ-
rych ostatnie przęsło nawy głównej od wschodu przyjmuje tak jak w Górze 

29 W przypadku kościoła w Górze por. m. in.: Lutsch, Die Kunstdenkmäler…, s. 659; Krzyślak, op. cit., s. 46; 

Gentz, op. cit., s. 213, 216, 234.

30 J. Jarzewicz, O artystycznych i funkcjonalnych uwarunkowaniach architektury kościoła św. Jakuba w Nysie, 

[w:] Sztuka około 1400. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, listopad 1995, t. 1, 

Warszawa 1996, s. 158 –160.

31 Por. Krzyślak, op. cit, s. 46 –47; Gentz, op. cit., s. 212.

32 Zob. Gentz, op. cit., s. 190, 192, 194.

trapezowaty rzut, a zwężające się arkady międzynawowe spływają na podpory 
dostawione bezpośrednio do murów obwodowych. Jednakże zarówno świątynie 
wyżej wymienione, jak i pozostałe dolnołużyckie zredukowane hale w Spremberg 
i Hoyerswerda są budowlami, które pod względem skali, okazałości i wyrafino-
wania form architektonicznych nie mogą się równać z wielką farą górowską, 
sprawiającą dalece bardziej monumentalne wrażenie. Można jedynie założyć, iż 
łużycka grupa hal o uproszczonych obejściach mogła stanowić twórczy impuls 
dla architekta z Góry, którego dzieło cechuje się nieporównywalnie większym 
indywidualizmem. Kwestia oddziałujących na niego artystycznych bodźców nie 
jest zresztą w pełni oczywista, gdyż na terenie odległej przecież Bawarii spotyka-
my przykłady far o wiele bardziej monumentalnych, ale również mających tra-
pezowate przęsła na zakończeniach nawy głównej, np. wspominane już budowle 
w Straubing i Monachium oraz zależny od tego drugiego kościół św. Jerzego we 
Fryzyndze (około 1440)33. 

Wydaje się jednak, iż czynnikiem decydującym dla wyrazu artystycznego 
fary górowskiej było osadzenie w śląskim środowisku architektonicznym, o czym 
świadczy nie tylko zewnętrzne podobieństwo do kościoła św. Jakuba w Nysie, 
ale przede wszystkim ukształtowanie wnętrza świątyni. Począwszy od Lutscha, 
wszyscy badacze zwracali uwagę na typowe dla tzw. śląskiej szkoły architektu-
ry gotyckiej wydłużone filary czy uwysmuklone proporcje wnętrza, uderzające 
zwłaszcza w porównaniu z wyżej wspomnianymi kościołami dolnołużyckimi34. 

Niewątpliwie śląską genezę ma kształt filarów międzynawowych, zarówno 
w chórze, jak i korpusie. Zaświadcza o tym nie tylko ich wydłużony przekrój, 
ale także nałożenie od strony naw niezwykle na Śląsku popularnych lizen, sta-
nowiących w górnej partii podkładkę pod wyprowadzenie żeber sklepiennych35. 
Wprawdzie Gentz twierdziła, że proste, stereometryczne bryły filarów są zasługą 
wpływu form łużyckich i marchijskich36, to jednak dla negacji tej opinii wystar-
czy przywołać przykłady śląskich far z podporami międzynawowymi o identycz-
nej jak w Górze formie wydłużonego ośmioboku z nałożonymi lizenami, które 
zastosowano w kościołach św. Mikołaja w Brzegu, św. Jerzego w Ziębicach oraz 
w farze w Namysłowie (il. 9).

Z tradycji śląskiej można też wywieść układ przęseł korpusu, które w na-
wie głównej są zbliżone do kwadratu, zaś w nawie bocznej przyjmują kształt 
wydłużonych zgodnie z osią kościoła prostokątów. Schemat taki zastosowano 
w wielu wrocławskich kościołach halowych oraz w nawiązujących do nich farze 
w Namysłowie i kolegiacie w Opolu.

Wydaje się, iż na typ zredukowanej hali obejściowej mogły oddziałać ponad-
to trójabsydowe zakończenia chórów, szczególnie częste w kościołach śląskich. 

33 Ibidem, s. 388.

34 Lutsch, op. cit., s. 659; Tintelot, op. cit., s. 132; Krzyślak, op. cit., s. 45; Gentz, op. cit., s. 212 –213.

35 Por. Hanulanka, op. cit., s. 37.

36 Gentz, op. cit., s. 215.

il. 8  
Senftenberg, kościół 
p.w. ŚŚ. Piotra 
i Pawła. Wnętrze 
wsch. przęsła nawy 
głównej chóru.  
Fot. J. Adamski, 2007
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il. 9  
Namysłów, kościół 
farny. Rzut poziomy. 
Wg Architektura 
gotycka w Polsce

Zwróciła już na to uwagę Gentz, uznając tego typu rozwiązania za możliwe źró-
dło inspiracji dla omawianego typu uproszczonej hali na terenie Śląska i Łużyc 
oraz Pomorza Przedniego i Marchii Wkrzańskiej37. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na fary w Namysłowie i Opolu, uznawane 
powszechnie za nawiązania do wielkich hal wrocławskich, przede wszystkim do 
kościoła p. w. Najświętszej Marii Panny na Piasku. Powtarzając klasyczne na 
Śląsku trójabsydowe zakończenia chóru, wydają się one być szczególnie istotne 
dla rozwoju typu Reduzierter Hallenumgangschor poprzez niezwykle specyficzne 
rozwiązanie dachu ponad częścią wschodnią. W obu wypadkach górna, podoka-
powa część przestrzeni pomiędzy absydami prezbiterium została nadmurowana 
w postaci nadwieszonych łuków, rozpiętych pomiędzy skrajnymi narożnikami 
owych absyd. Tym samym dach budowli przykrywa powierzchnię większą od 
samego kościoła, przyjmując od wschodu jednorodny, pięcioboczny zarys bez 
załamań oddających kształt poszczególnych absyd (il. 10). Widać tu wyraźną 
tendencję do podkreślenia zwartości bryły, która z oddali może sprawiać wraże-
nie dużej hali obejściowej, głównie ze względu na specyficzną formę zadaszenia. 
Jednocześnie wnętrze obu kościołów podzielone jest standardowo na trzy rów-
noległe nawy, bez prób wydzielania jakiejkolwiek formy wewnętrznego obejścia. 
Ta specyficzna gra z widzem, operująca różnymi wrażeniami przestrzennymi 
w zależności od miejsca, w jakim się on znajduje, jest zjawiskiem rozwiniętym na-
stępnie przez zredukowane hale obejściowe, które, podobnie jak fary Namysłowa 
i Opola, łączą w sobie cechy zarówno hali obejściowej, jak i kościoła trójnawowe-
go bez obejścia. O wpływie architektury tych świątyń na kościół w Górze może 
pośrednio świadczyć także zbliżone rozplanowane przęseł, analogiczne stosunki 
wysokościowe wnętrza, czy niemal identyczna forma filarów międzynawowych 
oraz sklepień gwiaździstych i przeskokowych. 

37 Gentz, op. cit., s. 223 –237.

Rozwiązanie dachowe zastosowane w Namysło-
wie i Opolu nie jest jednak pod żadnym pozorem 
cechą czysto śląską. Na północy Niemiec podobne 
tendencje obserwujemy w farze w Pasewalku oraz 
w kościele Mariackim w Prenzlau (choć tam trzy ab-
sydy przykryto nie wspólnym dachem, lecz zwień-
czono wielkim szczytem maswerkowym). W ich wy-
padku rolę źródła inspiracji odegrała jednak archi-
tektura Lubeki, przede wszystkim parafialny kościół 
św. Piotra i św. Jakuba, wzniesiony około 1300 roku38. 
Proces ujednolicania wschodnich części świątyń ha-
lowych wydaje się być uzasadniony ogólnymi tenden-
cjami architektury późnogotyckiej, o czym świadczy 
paralelne zjawisko ujednolicania obejść kościołów 
bazylikowych, przede wszystkim tych wzorowanych 
na Marienkirche w Lubece. W ich przypadku nadwie-
szone łuki podokapowe wyrównywały zarys kaplic 
promienistych, przykrywanych dzięki temu dachem 
o dużych, prostych połaciach. Przykłady tego typu od-
najdujemy chociażby w kościołach p. w. Św. Mikołaja 
w Lüneburgu i Wismarze, katedrze w Schwerinie, czy 
w farze p. w. Św. Piotra w Rydze. Uwieńczeniem tego 
procesu stało się w pełni od zewnątrz ujednolicone 
obejście kościoła Mariackiego w Stralsundzie, cechu-
jące się doktrynalną wręcz zwartością i ekspresyjną 
prostotą.

Powyższe rozważania obrazują, iż kształtowanie się modelu uproszczonej 
hali obejściowej, a pośrednio i geneza form fary górowskiej, nie jest zagadnie-
niem oczywistym, dającym się wyjaśnić wskazaniem bezpośrednich pierwowzo-
rów zastosowanych tu rozwiązań. Motywem, którego pochodzenia nie udało się 
jak dotąd ustalić, są ślepe, profilowane arkady ujmujące wejścia do kaplic chóro-
wych kościoła p. w. Św. Katarzyny, będące być może rozwiązaniem jednostko-
wym, dodatkowo wzmacniającym wrażenie okazałości i rozczłonkowania wnę-
trza świątyni.

Nawet przy tak pobieżnym ujęciu, górowska fara jawi się jako niezwykle 
interesujący kościół, którego walory artystyczne są wciąż niedoceniane w lite-
raturze naukowej. Dowartościowanie modelu hali ze zredukowanym obejściem 
oraz uznanie go za osobną jednostkę typologiczną, co dokonało się już w nauce 
niemieckiej, pozwoli na spojrzenie innym okiem na szereg świątyń, które do tej 

38 Ibidem, s. 225 –226.

il. 10  
Namysłów, kościół 
farny. Elewacja 
zewnętrzna chóru, 
widok od pn.-wsch.  
Fot. J. Adamski, 2007

0 20 m10



196 Jakub Adamski

pory uznawano za uproszczenia wyjściowych wzorców i objawy prowincjonalnej 
chęci nawiązania do bardziej prestiżowych realizacji. Budowle tego rodzaju, znaj-
dujące się w obecnych granicach Polski, mimo iż nigdy nie stały się przedmiotem 
osobnego opracowania, w pełni na nie zasługują. Jednocześnie złożoność poru-
szonego tu zagadnienia wymaga dalszych badań na szerokim tle porównawczym, 
pozwalającym uchwycić wzajemne relacje świątyń omawianego typu.



Tadeusz Bernatowicz

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

Korelicze – zagubiony w przestrzeni pałac z ogrodem

Po raz pierwszy, nazwa Korelicze, przemknęła mi na cyrilicznej tablicy, gdy ja-
kiejś nocy na początku lat dziewięćdziesiątych mknęliśmy „marszrutką” przez 
Białoruś. W nocnej poświacie przesunęły się blokowiska, mdłe światła lamp 
i krawężniki malowane białym wapnem. Korelicze, Korelicze – ta nazwa odblo-
kowała w pamięci czytane archiwa radziwiłłowskie. Na mapie dóbr tego rodu 
w Wielkim Księstwie Litewskim klucz korelicki położony na Nowogródczyźnie 
odgrywał ważną rolę w systemie dóbr litewskich, jako ośrodek administrowania 
majątkiem, a także jako przystanek w podróżach ordynatów do Nowogródka 
i Wilna1. Prawie nieznane są natomiast dzieje założenia willowo-ogrodowego po-
wstałego tam w xviii wieku.

W najwcześniejszym ze znanych inwentarzy, sporządzonym w 1646 roku, 
wymieniany jest dość obszerny drewniany dwór z portykiem, nazwany „Domem 
Wielkim”, w którym znajdowało się jedenaście pomieszczeń (sień, izba stołowa, 
komory, „potrzebna komórka”, kuchenka, trzy izby, pokój księcia oraz dwa al-
kierze). Ściany budowli wyprofilowane zostały gliną i pomalowane, a dach po-
kryty gontami2. Przed pokojem księcia znajdował się „ogród włoski” obsadzony 
różnymi ziołami. W 2. poł. xvii wieku dwór ten przestał istnieć, prawdopodobnie 
został zniszczony podczas wojen moskiewskich. W Koreliczach ostał się jedynie 
drugi budynek określany jako „dom urzędniczy”3. Przy nim, w 1686 roku, za-
łożono kolejny „ogród włoski”, złożony z pięciu kwater. Dopiero w 1700 roku 
Karol Stanisław Radziwiłł wzniósł tutaj bardziej okazały dwór, w którym gosz-
czony był w 1705 roku, jak głosi tradycja, car Piotr Wielki4. Niestety, nie dys-
ponujemy szczegółowym opisem tego obiektu. Wiadomo tylko, że był drewnia-
ny z portykiem, kilkoma izbami i dwoma alkierzami5. Niezwykle aktywna na 
polu gospodarczym i artystycznym żona Karola Stanisława, Anna z Sanguszków 
Radziwiłłowa (zm. 1746) przekształciła folwark korelicki w barokową rezy-
dencję z ogrodem. Wojciech Ancuta, marszałek dworu książęcego dokonał 

1 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 4, 1883, s. 400 –401.

2 Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłowskie (cyt. dalej: agad ar), dz. xxv, nr 1795, 

Inwentarz korelicki sprawiony przeze mnie Pawła Łuszczyńskiego w roku 1646.

3 agad ar, dz. xxv, nr 1797: Inwentarz majętności Korelicz nowo sporządzony przeze mnie Jerzego Jana 

Bernowicza […] w roku 1672 dnia 13 january; agad ar, dz. xxv, nr 1799, Inwentarz nowo sporządzony 

majętności Korelicz […] roku 1684, die 30, miesiąca novembra…

4 agad ar, dz. xxv, nr 1803, Inwentarz podany majętności korelickiej […] 1700 miesiąca junii, die 24 podany.

5 agad ar, dz. xxv, nr 1804, Inwentarz podawczy majętności korelickiej dnia 25, miesiąca sierpnia roku 

1703 podany; agad ar, dz. xxv, nr 1805, Inwentarz majętności Korelicz przeze mnie Józefa Legowicza […] 

komisarza Michała Kazimierza Radziwiłła […] w roku 1727, dnia 24 july sporządzony. W tym czasie dwór 

posiadał 15 okien oprawionych w ramy ołowiane oraz 15 drzwi.
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w 1722 roku objazdu z „ogrodnikiem rosko-
skim” w celu zapoznania się z terenem pod 
przyszłe inwestycje: „W Koreliczach byłem, 
gdzie należycie pokazałem plantę według roz-
kazu W. Ks. Mci Dobrodziejki i miejsce gdzie 
pałac ma wolę W. X. Mć budować. Dwór ko-
relicki i te miejsca gdzie ma być pałac mierzy-
ł”6. Prawdopodobnie w najbliższych latach 
zamierzenia księżnej marszałkowej zostały 
w części zrealizowane, bowiem w 1731 roku 
w Koreliczach odnotowana została działal-
ność ogrodnika Mateusza Szczytnickiego7. 
Ale dopiero z najwcześniejszego znanego opi-
su pałacu, ogrodu i folwarku pochodzącego 
z 1746 roku, gdy decydentem i właścicielem 
był Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko”, wynika, że dwa górne tarasy ogrodu 
zostały już ukształtowane, a budowę łazienki, oranżerii i figarni właśnie kończo-
no (zob. Aneks)8. W świetle Podania ekonomicznego majętności Korelicz… z 1751 
roku rezydencja prezentowała się już w pełnej okazałości9. Wpóźniejszych latach 
zmieniały się tylko szczegóły zagospodarowania. 

W zbiorach petersburskich zachował się plan otoczenia pałacu w Koreliczach, 
wykonany przez mało profesjonalnego rysownika, zapewne ogrodnika (il. 1, 2). 
Jego powstanie, z dużym prawdopodobieństwem można wiązać z kształtowa-
niem ogrodu wokół willi, co miało miejsce około 1746 roku. Skonfrontowanie 
pełnego opisu rezydencji z 1751 roku z odkrytym planem odsłania szczegóły, co 
do kształtu tej siedziby. Rozciągał się na trzech tarasach schodzących do stawu, 
na środku którego usypano czterobastionową wyspę z pawilonem w formie świą-
tyńki, co nieudolnie namalował rysownik. Dziedziniec przed pałacem wyodręb-
niony został przez wysoki płot z bramą wjazdową oraz dwa parterowe budynki 
określane jako „oficyna” i „kuchnia”, wzniesione z muru pruskiego i założone na 
planie wydłużonych prostokątów. Mieściły się w nich kuchnia, pokoje gościnne 
oraz mieszkania dla służby. Przed elewacjami bocznymi widoczne są pojedyncze 
kwatery, które obsadzone były „darnem” i „szczepiorem”10. 

6 agad ar, dz. v, t. 127/ii, list Ancuty do Anny Radziwiłłowej, 12 x 1722, z Piasecznej, s. 80: „…on sam uczyni 

relacyją WXMci Dobrodziejce żem się nie lenił. Także i błoto pokazałem przez które ma być prosta droga, 

wszystko widział ale nie wymierzył i nie naznaczył którędy mam ją prowadzić jeno deklarował na papierze 

przysłać z Białej odrysowany”.

7 agad ar, dz. xxi, teka 36, s. 266.

8 agad ar, dz. xxv, nr 1806, Podanie ekonomiczne klucza korelickiego przez J.Pana Józefa Antoniego Eysymontta, 

komisarza podpisane. 1746 oktobra 28 sporządzone.

9 agad ar, dz. xxv, nr 1809, Podanie ekonomiczne majętności Korelicz przez Pana Stefana Szwykowskiego, 

komisarza podpisana 1751 junii 24.

10 Opisy barokowego ogrodu znajdują się w inwentarzach z lat 1746, 1751 i 1756.

 
 
il.1 
Plan sytuacyjny  
willi i ogrodu  
w Koreliczach.  
Fot. ze zbiorów autora

il. 2 
Rysunek basenu 
ogrodowego 
z wyspą i pawilonem 
w Koreliczach.  
Fot. ze zbiorów autora
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najważniejszym ogrodem, w stolicy ordynacji – Nieświeżu. W roku 1758 „Rybeńko” 
zaangażował ogrodnika Jana Franciszka Feltmana, którego zadaniem, określonym 
w kontrakcie, było „robotę wszelką do umiejętności swojej należące z posłuszeń-
stwem i pilnością w ogrodzie moim korelickim około drzew, włoszczyzny i poma-
rańczarni czynić takoż pod rezydencyją moją tu w Nieświeżu lub w Koreliczach”. 
Feltman zobowiązał się także wykształcić na ogrodnika wyznaczonego chłopca13. 

Już w xix wieku zaczęła się destrukcja założenia ogrodowego. Następnie 
powstał na tym terenie rolniczy zakład przemysłowy zacierając barokową kom-
pozycję, choć nadal pozostała czytelna konfiguracja terenu.

Aneks

Opis pałacu w Koreliczach z r. 1746, agad ar, dz. xxv, nr 1806, Podanie 

ekonomiczne klucza korelickiego przez J. Pana Józefa Antoniego Eysymontta, 

komisarza podpisane; 1746 oktobra 28 sporządzone, s. 2 –3

[s. 2]
Opisanie pałacu korelickiego

Po obu stronach pałacu takież wrota jako i tamte z sztachetów robione do ogrodu 
włoskiego, między którymi pałac o dwu piętrach, drewniany, do którego schody 
od gradusów do sieni drzwi wielkie, dwoiste stolarskiej roboty z zamkiem wnętrz-
nym na zawiaskach żelaznych z zasuwkami. Przez sień idąc do sali dolnej drzwi 
takież podwójne, w której kominów szafiastych z obu stron dwa, okien szklanych 
w drewno oprawionych cztyry, luster wiszących szklanych, kryształowych trzy, 
także zegarek wiszący przy ścienie z szufladką zamczystą. Przeciwko drzwi z sieni, 
drugie takież na ogród włoski, tylko z ram zrobione, całe szklane w drewno opra-
wione na zawiasach ślusarskich zamkiem wnętrznym i zasuwkami. Z sali idąc do 
pokoju od miasta drzwi podwójne na zawiasach z wnętrznym zamkiem i zasuw-
kach dwóch do pokoju, w którym okno szklane jedne w drewno oprawne, piec 
biały, na pół z drugim pokojem z kominkiem niewielkim, lustra wiszące w śrzod-
ku kryształowe. […] Idąc ku dziedzińcowi drzwi także podwójne, jednakowym 
okowaniem, zamczyste, pokój, w którym także w pół pieca wyrażonego z kafel 
białych polewanych, z kominkiem niewielkim, okien dwie w drzewo oprawnych, 
w którym pokoju ołtarz stoi. [s.3] Wychodząc do sieni drzwi, podwójne, jedna-
kowe, okowane i wnętrznym zamkiem. Ex opposito których drzwi podwójne 
do sionek garderobianych na żelaznych zawiasach, z zamkiem wnętrznym z za-
suwkami, przez które drzwi drugie do garderoby pojedynkowe na zawiasach 
z wnętrznym zamkiem, w której okno w drewno oprawne jedne i drzwi szklane 
ku folwarkowi na ogród, z zawiasami szklanymi i zaszczepką z probojami; tamże 

13 agad ar, dz. xxi, teka 10, f. 10; kontrakt między Michałem Kazimierzem Radziwiłłem „Rybeńką” a Janem 

Franciszkiem Feltmanem, Nieśwież, 2 iii 1758.

Przed fasadą ogrodową, na najwyższym tarasie, widoczne są zarysy dwóch 
ozdobnych parterów, haftowych, ukształtowanych z bukszpanu i lawendy. Na niż-
szym tarasie, na który prowadziły trójstopniowe, zostały zarysowane półokrągłe 
schody ukształtowane z darni. Rysownik zaznaczył dwie nieregularne kwatery, 
z pojedynczymi szpalerami na zewnętrznych stronach, które zostały obsadzone 
niewielkimi drzewami, co wskazywałoby na istnienie w tym miejscu boskietów. 
Na najniższym tarasie, położonym nad stawem, oznaczono jedynie zarys kwater 
bez określenia rysunku wnętrza. Widoczne są ponadto pojedyncze szpalery na 
obrzeżach. W 1756 roku znajdowały się tu nawet kwatery z labiryntami11. 

Na najniższym tarasie, nad stawem została wzniesiona łazienka z drewna 
z dachem gontowym, założona na planie litery l. Wewnątrz znajdowały się: sień, 
pokój do przebierania się, wyłożona płótnem łaźnia z wanną oraz drugi pokój 
do wypoczynku po kąpieli, dekorowany pejzażami. Naprzeciw łazienki, również 
nad stawem, program ogrodowy dopełniał budynek figarni i pomarańczarni12. 
Był on, podobnie jak łazienka, założony na planie litery l. Jedno skrzydło parte-
rowego budynku tworzyła figarnia, przeszklona pięcioma oknami z okiennicami, 
drugie zaś pomarańczarnia, oświetlona taką sama ilością okien.

Z inwentarza spisanego w 1746 roku wynika, że piętrowa willa z belwede-
rem widokowym na trzeciej kondygnacji została założona na planie zbliżonym 
do kwadratu (zob. Aneks). Na parterze znajdowały się pomieszczenia w układzie 
trójdzielnym, z szerszą wielką sienią prowadzącą od podwórza oraz salą dolną 
wychodzącą czterema oknami i podwójnymi drzwiami na ogród. Przylegały do 
nich od strony miasta dwa pokoje; w mniejszym, od strony dziedzińca znajdował 
się ołtarz. Pomieszczenia po drugiej stronie pałacu, od folwarku mieściły apar-
tament złożony z sieni przed garderobą, garderoby i pokoju. W wielkich sieniach 
znajdowały się schody na piętro, na którym dyspozycja pomieszczeń była podob-
na do dolnej. Na osi znajdowała się „przedsień” i „sionki”, z których wchodziło 
się do sali z czterema, dużymi otworami typu porte-fenêtre z widokiem na ogród. 
Od strony miasta i ogrodu znajdowały się dwa pokoje określane jako „rogowy” 
i „śrzedni”, zaś od folwarku – kaplica. Z sionek prowadziły schody do belwederu 
widokowego otwierającego się na cztery strony.

Znaczenie rezydencji i ogrodu w systemie siedzib radziwiłłowskich ob-
razuje fakt, iż książę powierzył opiekę nad nimi ogrodnikowi, zajmującemu się 

11 agad ar, dz. xxv, nr 1808/1, Inwentarz klucza korelickiego […] dóbr dziedzicznych […] Michała Karola 

Radziwiłła […] sporządzony roku miesiąca junii 1756 roku, s. 3.

12 agad ar, dz. xxv, nr 1807, Podanie ekonomiczne majętności Korelicz przez Pana Stefana Szwykowskiego 

komisarza podpisane 1751 junii 24, s. 4: „Ex opposito tej łaźni, w drugim rogu, nad stawem od miasta 

figarnia pokryta gątami. Drzwi do niej pięcioro na zawiasach, kruczkach z zaszczepkami i probojami, 

okien szklanych w drewno oprawnych pięć z okiennicami na biegunach z zakrętkami drewnianymi. 

W pomarańczarni pieców dwa, szarych kafel z kominkami na dach wyprowadzonemi, w izbach zaś dwóch 

przy tejże pomarańczarni będących pieców dwa szarych, kaflowych, z kominkami; w samej pomarańczarni 

okien wielkich pięć przez całą izbę idących, szklanych w drzewo oprawnych dwanaście, wiele niecałych, 

reparacyi potrzebują”.
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smołą oblanych, w dachu na czterech […] szklane, okrągłe, w drzewo oprawne. 
W pokojach zaś tak dolnych jak i górnych podłogi i stele z tarcic.

Zszedwszy na dół do sali ogród włoski przede drzwiami ułożonych 2 kwa-
tery, na pierwszej kondygnacyi wysadzone bukszpanem i lewandą, od których 
w dół postępując po trojech schodku dernem wyściełanych na ostatnią kondy-
gnacyję ku stawowi po prawej ręce łazienka nowo wybudowana, do której z ogro-
du wchodząc sień w końcu budynku, drzwi do niej na zawiasach żelaznych z za-
szczepką i probojami wewnątrz okno szklane jedne w drzewo oprawne; dalej 
idąc z tych sieni drzwi dwoje na zawiasach żelaznych z zaszczepką i probojami, 
wewnątrz okno szklane jedne w drzewo oprawne; dalej idąc z tych sieni drzwi 
dwoje na zawiasach z klamkami i skoblami, kruczkami, probojami, z których jed-
ne w prawą rękę do pokoju w nim okien dwie w drzewo oprawnych, tabczan je-
den, płotkiem płotkiem flanelowym obity w nim materaców drylichowych wełną 
wyściełanych dwa, watów drylichowych nienasypanych dwa, kotara kartunowa, 
piec kafel zielonych z kominkiem małym, także kafel zielonych z kominkiem ma-
łym, tamże obicia kartunowego brytów siedm, między któremi lisztwy z flaneli, 
podłoga z tarcic wymoszczona; drugie do łaźni na lewej ręce sieni, w której po 
prawej ręce ław graduskami z tarcic ułożonych do mycia się trzy, tamże piec kafel 
zielonych a wewnątrz kamienny do którego z boku okienko w kaflach z drzwiami 
zielonymi, tamże okien szklanych w drewna oprawnych dwie, wanna do kąpania 
się drewniana jedna, do którego dla wpuszczenia i upuszczania wody trąb mie-
dzianych dwie, jedna do wanny przez ścianę, na tył ku stawowi, druga od kotła 
z sionek z tyłu od folwarku w tym budynku będących, nad wanną fartuchów dla 
okrywania się dwa z płótna tkackiego jako i sama łazienka wszystka dookoła 
także i sufit płótnem tkackim wybita i ławy pokryte, podłoga z tarcic wyłożona, 
śrzodkiem do rynwy stacza się dla uchodzenia wody. Z tej łaźni drzwi do drugie-
go pokoju na zawiasach żelaznych z klamkami, kruczkiem i probojami; w nim 
po lewej ręce piec z kafel zielonych z kominem maleńkim, okno jedno, w drew-
no oprawne, obicia flanelowego bretów trzy, lanczaftów na płótnie malowanych 
dwa, podłoga z tarcic jako i stel po wszystkich pokojach. Dalej idąc drzwi na 
zawiasach żelaznych ze wszystkim okowaniem, do izby erygującej się. Z których 
wróciwszy podwórzem w tył tej łazienki od stawu drzwi do browaru na zawia-
sach z zaszczepką i probojami, wewnątrz kocioł miedziany, pobielany w hornie 
murowanym z trąbą do wanny pochodzące, wyżej opisane, w której zakrętka 
mosiężna dla utrzymywania lub wpuszczania wody i okno w drewno oprawne; 
przy browarze wanna z podwórza do której rynwa stacza się od stawu dla nala-
nia wody, od wanny zaś trąb miedzianych dwie, jedna do kotła dla napełnienia 
i grzania, druga do tamtej wanny co w łazience stoi dla rozwodnienia zimną 
wodą potrzebującemu. Ta łaźnia wszystka pod dachem gontami pobita, kominów 
dwa wywiedzionych. Ex opposito tej łaźni, w drugim rogu ogrodu, nad stawem 
do miasta figarnia nowo zrobiona, jeszcze niedokończona i niepokryta.

szafa dębowa zamczysta i drzwi drugie podwójne do pokoju śrzedniego na za-
wiasach żelaznych z zamkiem wnętrznym, z dwoma zasuwkami, wewnątrz piec 
biała poliwane z kominkiem niewielkim, okno duże w drewno oprawne z okien-
nicą wewnątrz do zawierania. W tymże pokoju tapczanów dwa, na których wór 
płótna grubego, duży, sianem wypełniony, pierzem nasypany jeden, nad nim 
kotarka muślinowa i płotek wkole tapczanów takiż, lustra kryształowa wisząca 
jedne, pobocznych przy leżaniach dwie. Wychodząc z tego pokoju do sali opisa-
nej, dolnej drzwi dwoiste z zamkiem i okowaniem, drugim. Wróciwszy do sieni 
wielkich ode drzwi z dziedzińca schody na drugie piętro, z których idąc przez 
przedsień drzwi wielkie dwoiste, jedne szklane na ganek, drugie stolarskiej robo-
ty, a trzecie takież. Z wejścia, sionek od wschodów stolarskiej roboty, jednako-
wym okowaniem i zamkami wnętrznymi. Wchodząc do sali piec kaflowa, biała, 
poliwana, okien szklanych dużych, w drewno oprawnych cztyry, drzwi także 
wielkie ex opposito sionek szklane, okowaniem jednakowym w drewno oprawne 
jako i od dziedzińca stół malowany z gąską włoską, lustr pobocznych dziesięć, a 
wiszących cztyry, kryształowych. Z tejże sali drzwi pojedynkowe od folwarku 
do kaplicy z zamkiem wnętrznym na zawiasach żelaznych, w której okien szkla-
nych w drzewo oprawnych dwie, ołtarzyk jeden w nim obraz Najświętszej Matki 
z napisem: Monstra te esse Matrem. Wróciwszy do sali retro niedaleko drzwi 
szklanych przy kominie szpiczastym drzwi dwoiste do dwóch pokojów od miasta 
i ogrodu, na zawiasach z zamkami wnętrznymi i klamkami; jedne do rogowego 
pokoju, a drugie do śrzedniego, w których piec biało z kafel polewanych na pół 
dzieląco się. W pierwszym kominek niewielki, stolików malowanych zielono trzy, 
okien w nich trzy, tapczan jeden na nim wór grubego płótna napchany, pod 
kotarą muślinową, w drugim pokoju gdzie stolików małych, czerwono malowa-
nych, gdańskich trzy, girydonów takichże sześć. Idąc przez ten pokój do rogowe-
go, od dziedzińca drzwi z okowaniem jako i drugie z zasuwkami, w którym okien 
w drewno oprawnych dwie, piec z kominkiem jako i w śrzednim pokoju, z któ-
rego wracając do sionek nad wschodami drzwi na zawiasach dwoiste z zamkiem 
wnętrznym i z zasówkami, w których pokojach jako i dolnych obicia wszędzie, 
płócienne wrocławskie w kwiaty różne wyrobione, krzeseł zielonych harasem [!] 
obitych z paręczami trzynaście, stołków drewnianych trzydzieście i stół wielki 
w sztukach dziesięciu, także zydlów dwa. W górnych zaś pokojach okiennice przy 
oknach płócienne, malowane na zawiaskach z sznurkami do zamykania, okno 
wszytkie w całym pałacu z okowaniem należytym. Postępując w górę schodami 
pod dach na trzecie piętro drzwi dwoiste z wnętrznym zamkiem na zawiasach, 
w górę zaś nad schodami drzwi pojedynkowe w górę na zawiasach z klamką 
i probojami, któremi wróciwszy na wierzch pałacu ganek czworograniasty na 
koło balasami toczonymi czerwono malowanymi obok, których kominów trzy 
wywiedzinych z przegrodami od każdego komina przechodzącemi i blachami że-
laznymi na zawiasach z kruczkami i probojami do zamykania przykryte. Dach na 
tym pałacu czworograniasty, gontem pokryty. Strych na tym ganku na rynwach 





Andrzej Betlej

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Epitafia w kościele Jezuitów we Lwowie

W kościele Jezuitów we Lwowie, przy ostatnim filarze od strony zachodniej, roz-
dzielającym nawę główną od północnej znajduje się wspólne epitafium Jerzego 
i Marianny z Zamoyskich Dzieduszyckich. To niewielkie dzieło doczekało się opi-
su w „Dodatku Tygodniowym do Gazety Lwowskiej” z 1856 roku oraz dziesięć 
lat później w Kronice domowej Maurycego Dzieduszyckiego1. Następnie było wy-
mieniane przy okazji opisu wnętrza świą-
tyni przez Stanisława Załęskiego w histo-
rii zakonu jezuickiego oraz w kilku prze-
wodnikach lwowskich, jak na przykład 
Mieczysława Orłowicza2. W tej ostatniej 
pracy wspomniano także inne epitafia do-
brodziejów zakonu: „drewniane epitafium 
Pawła Wyżyckiego (…) [oraz] (…) jako 
pendant dla epitafium Dzieduszyckich 
rokokowy pomnik Joanny z Potockich 
Jabłonowskiej (zm. 1726)”3. Co ciekawe, 
wszystkie te epitafia całkowicie umknęły 
z pola widzenia historyków sztuki, za-
równo przed ii wojną światową, jak i po 
1945 roku. Być może przyczyną takiego 
stanu rzeczy był brak archiwaliów odno-
szących się dp dziejów wystroju kościoła. 
Ten stan niewiedzy ugruntował się po za-
mknięciu kościoła i zamienieniu budowli 
na magazyn książek i czasopism Biblioteki 
Naukowej Akademii Nauk Ukrainy im. 
W. Stefanyka, a praktycznie uniemożliwio-
ny dostęp badaczy do budowli, także i dziś, 
przyczynił się do całkowitego zapomnie-
nia o tych cennych obiektach.

1 F. Łobeski, Nagrobki kościołów miasta Lwowa. Pomnik Jerzego i Maryanny z Zamojskich Dzieduszyckich 

w kościele oo. Jezuitów, „Dodatek Tygodniowy do Gazety Lwowskiej”, 6, 1856, nr 37, s. 153 –154; 

M. Dzieduszycki, Kronika domowa Dzieduszyckich odbita w dwustu egzemplarzach nakładem familii do 

własnego użytku, Lwów 1865, s. 201 –202.

2 S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. 4, cz. ii: Kolegia i domy założone w pierwszej dobie rządów Zygmunta iii. 

1588 –1608, Kraków 1905, s. 467; M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Lwowie, Lwów 1925, s. 87.

3 Orłowicz, op. cit., s. 87.

 
 
il. 1 
Lwów, kościół 
Jezuitów. Widok 
na portal kaplicy 
oraz epitafium 
Dzieduszyckich.  
Fot. sprzed 1939,  
ze zbiorów ATJKr.
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(babki Marianny, czyli matki Anny Gnińskiej – Doroty Jaskólskiej), Nałęcz (bab-
ki macierzystej Jerzego, czyli matki Zofii Jabłonowskiej – Anny Ostroróg), Jelita 
(Marianny – z domu Zamoyskiej), Sas (własny Jerzego Dzieduszyckiego), Trach 
(matki Marianny – Anny Gnińskiej), Prus iii (matki Jerzego Dzieduszyckiego – 
Zofii z Jabłonowskich). Powyżej tarczy umieszczono znaki herbu Zadora (matki 
ojca Marianny, czyli Marcina Zamoyskiego – Zofii Lanckorońskiej). Całość tabli-
cy wieńczyła figura uskrzydlonej i dmącej w trąbę Famy. Wg napisu epitafijnego 
nagrobek ten powstał z fundacji zakonników w 1753 roku6. 

Epitafium Joanny z Potockich Jabłonowskiej (il. 5 –8) ma identyczną struk-
turę oraz schemat rozmieszczenia dekoracji jak tablica Dzieduszyckich. Jest 

6 Pełny tekst inskrypcji: „d.o.m. / Georgius et Maryanna de Zmoisciis Dzieduszyccii. / Supremi Stabuli 

Regni Praefecti, / morte separati, hoc tumulo conjuncti / etiam post fata post fata conjuges: / In Deum 

Religione, in S. Benedicta M. cultu insigens. / ille corp. d. b. ab augusto ii. ad inocentiu xii legatus / 

pressum Legations suae. Roma extulit: / privatae Cucolovciis venerationi splendid. / publicae. in Templo 

hoc. Exponi. Voluit. Magnifice; / quod fidelis Consors. executa est religiose; / Cum sacellum a fundamentis 

excitatum, adornationue. / Reginae, Martyrum Dolorosae Matri Congregationi, / corporii S. Benedicti 

M. ssrumq, reliquiis dicavit. / Utq: quinis sacris. sui suorumq: quotidie memoria ageretur, / donavit, ditavit, 

dotavit. / Cumq. sue Conjuge S. Martyrem honore, Manes pietate. / Divis. Societatem iesu, et beneficiis. 

/ beatam effect. / Quae in perennem gratitudinis memoriam / Hoc Mausoleum utriq. Posuit. 1753 1ma 

Jan.”. Wszystkie cytowane w artykule inskrypcje zostały odczytane na podstawie dostępnych zdjęć 

archiwalnych.

Okazuje się jednak, że wszystkie trzy dzieła przetrwały do naszych cza-
sów, choć w różnym stanie zachowania. Analiza ich musi jednak zostać oparta 
w znacznym stopniu na fotografiach archiwalnych, ze względu na niemal całko-
wite przesłonięcie struktur przez regały. 

Zawieszony na filarze, niewielki, drewniany nagrobek małżeństwa Dziedu-
szyckich wspiera się na rozbudowanym wsporniku, z prostokątną tablicą in-
skrypcyjną, obramioną ornamentem rocaille’owym, przechodzącym w konsole 
(il. 1 –4). Powyżej znajduje się zasadnicza część epitafium: edikula zbudowana 
z dwóch ukośnie ustawionych filarków, flankowanych dodatkowo przez spłasz-
czone spływy wolutowe. Przy filarkach, od strony wewnętrznej, na wspomnia-
nych wyżej konsolkach, ustawiono dwie, pozbawione atrybutów, figury alegorii 
Miłości i Wdzięczności (il. 3)4. W polu, pomiędzy filarami, znajduje się u dołu 
niewielka trumienka z dwoma sercami i czaszką na pokrywie, a powyżej owal-
ny portret małżonków5. Zwieńczenie epitafium zbudowane zostało z dwóch 
zestawionych spływów wolutowych, zakończone profilowanym odcinkowym 
gzymsem. W polu zwieńczenia, na tle rozbudowanych panopliów, zawieszo-
no sześciodzielną tablicę herbową. Na tarczy wyobrażono herby: Leszczyc 

4 Taką interpretację przedstawili zarówno Łobeski, op. cit., s. 154 jak i Dzieduszycki, op. cit., s. 201.

5 Portret Dzieduszyckich jest wymieniony w katalogu wystawy Лвьіьськц пормрем, Кцїь 1967, s. 38.

il. 2 
Lwów, kościół 
Jezuitów. Epitafium 
Dzieduszyckich, 
zwieńczenie.  
Fot. sprzed 1939,  
ze zbiorów IS PAN

il. 3 
Lwów, kościół 
Jezuitów. Epitafium 
Dzieduszyckich, 
część dolna.  
Fot. sprzed 1939,  
ze zbiorów IS PAN



Epitafia w kościele Jezuitów we Lwowie 209

il. 4 
Lwów, kościół 
Jezuitów. Epitafium 
Dzieduszyckich, 
część dolna.  
Fot. sprzed 1939,  
ze zbiorów autora

ono jednak nieco bardziej ozdobne: między trumienką zwieńczoną klepsydrą, 
a portretem znajdują się dwie woluty, niejako „podtrzymujące” portret zmarłej7. 
Trudno stwierdzić co oznaczają kobiece posągi alegoryczne; jedna z nich pod-
trzymywała ręką księgę, wspartą na biodrze. Joanna zmarła w 1726 roku, jednak 
jej pomnik powstał znacznie później, bowiem według napisu inskrypcyjnego, 
ufundowała go córka Marianna, zamężna za Józefem Lubomirskim, podstolim 
koronnym8. Fakt ten pomaga w datowaniu dzieła, albowiem Józef miał kolejno 
poślubić dwie siostry Jabłonowskie: pierwszą, Felicję, około 1740 roku, a następ-
nie właśnie Mariannę, która zmarła w 1752 roku9. Rok ten wyznacza więc datę 
ante quem powstania epitafium.

Ostatnie epitafium – Wyżyckich (il. 9 –11) – ma budowę zbliżoną do poprzed-
nich. Wspornik podobnie wypełnia tablica z inskrypcją10, otoczona bogatym or-
namentem rocaille’owym przechodzącym w konsole dla postumentów. Jest to 
również edikula, jednak zbudowana z pilastrów, w połowie wysokości których 
umieszczono ślimacznice wolut, zakrępowanych u góry odcinkami lekko wklę-
słego profilowanego gzymsu, na których ustawiono ornamentalne wazony. Przy 
pilastrach, na postumentach, siedziały figurki alegorii Wiary i Kościoła. W polu 
znajdował się owalny obraz przedstawiający Karola Wyżyckiego, z herbem, opta-
rzony literami k–w (Karol Wyżycki), k–w (kasztelanic wołyński), s–l (starosta 

7 Portret Jabłonowskiej był eksponowany na wystawie: Lwiwski portret…, s. 36. Kopia portretu Jabłonowskiej 

była przechowywana w klasztorze jezuickim, skąd trafiła do lwowskiego Muzeum Historycznego, a stamtąd 

do Muzeum Narodowego we Wrocławiu (zob. Malarstwo polskie xvii–xix w. Obrazy olejne. Katalog zbiorów 

Muzeum Narodowego we Wrocławiu, red. P. Łukaszewicz, Wrocław 1992, s. 162, kat. nr 500).

8 Pełny tekst inskrypcji: „d.o.m. / Hic iacet ioanna In Podhaice ex Potociis. / iabłonowska / Pro tunc 

Capitanea Białocerkowiensis nunc / Palatini Ravensis Semper Conjunx. / virtutum exemplar, / domus 

suae gloria, / viri corona, / In decimo nono Annorum Vitae Spatio immen/sum tempus peregit / sero 

data / cito erepta / div lugenda / pariendo periit / aurorae similis / Occasu Suo Luctum exorsa, Post se, et 

tempestates / dvo Filii, qvos genuerat hanc Secuti: / Filia relicta, nunc lubomiriana / Fave Precibus Viator, 

tales Coniuges Rarae. aut / nussae. / obiit ao 1726 die 18 8bris.” Wg zachowanych zapisków Stanisława 

Wincentego Jabłonowskiego przechowywanych w Bibliotece Kórnickiej (sygn. 00512, Varia Miscellanea 

mei (…), k. 143 Joanna zmarła w r. 1725, a jej epitafium fundował sam Stanisław Wincenty.

9 K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. 4, Lipsk 1839, s. 420 (tu Marianna określona jako córka drugiej żony 

Stanisława Wincentego – Doroty z Broniszów); J. Dobrzyniecka, Stanisław Wincenty Jabłonowski [w:] Polski 

Słownik Biograficzny, t. 10, 1963, s. 239 (tu Mariannna jako córka Potockiej); W. Dworzeczek, Genealogia, 

Warszawa 1959, tabl. 145 (Lubomirscy) i 154 (Jabłonowscy h. Prus iii – gdzie odnotowane są dwie córki 

Joanny i Stanisława Wincentego – Felicja i Marianna).

10 Pełny tekst inskrypcji: „d.o.m. / Sta Viator / Monumentum quod spectas claudit / carolum de Wyżyce 

wyżycki Praefectum Loknicae / caroli wyzycki Castellani Wolhyniae Nepotem / Principissae de swiatopelk 

czetwertynskie wyzycka Pronepotem / Et totam paene in illo si immortalis non esset Generis Sui Familiam. 

/ Cecidit! / Per quem utrisq. Nominis Stetisset Fama / Annos deniq. octo supra decem natus / Vixit ut 

esset immortalis / Raptum tamen antequam Vir esset Toga Sagoq. daris ne miremini! / Maturum utriq. 

animum Caelo intulit terris abstulit. / Ducatum Zywotoviensem cum amplissimis possessionibus / Haeres 

et Dominus Sanguine junctis designavit, / Sibi immortalem gloriam. / Ut vero etiam mortuus A: Xti 1754 

mense Majo die 31 viveret in Universorum memori / Hoc Nepoti suo Mausoleum extruxit / nicolaus 

ignatius de Wyzyce wyzycki Archiepisc: Metrop: Leopol: / Aramq. perennibus Suffragus locupletavit / 

Viator Suspirans abi quem Iuvenis Mors monet / ut mature studeas bene mori.” 
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łoknicki). Zwieńczenie złożone z dwóch spływów jest zakończone profilowanym 
gzymsem w formie łuku odcinkowego nadwieszonego; w jego polu umieszczono 
tarczę herbową. Zgodnie z napisem epitafijnym monument upamiętnia Karola 
Wyżyckiego „prefekta” Łoknic (starostę łoknickiego?) zmarłego w 1754 roku, ale 
także jego ojca Karola Wyżyckiego, kasztelana wołyńskiego (zm. 1737) i prawdo-
podobnie babkę: Konstancję z książąt Światopełk-Czetwertyńskich (zm. ok. 1700), 
żonę Józefa Wyżyckiego11 i zostało wystawione sumptem abpa Mikołaja Ignacego 

11 Niesiecki, op. cit., t. 9, 1842, s. 466, 468.

Wyżyckiego. Dzieło to musiało zatem powstać między rokiem 1754 (odnotowana 
na tablicy data śmierci Karola Wyżyckiego) a rokiem śmierci hierarchy (1757)12.

W świetle powyższych rozważań najwcześniej powstało zapewne epita-
fium Jabłonowskiej (przed 1752), następnie, wzorowane na nim, małżonków 
Dzieduszyckich (1753), a na końcu Wyżyckich (pomiędzy 1754 a 1757 rokiem). 

W przypadku pierwszych dwóch dzieł uwagę, poza dekoracją rzeźbiarską 
zwraca przede wszystkim ornament, który można uznać za wczesny typ rocaille’a. 

12 P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965 –1999, Warszawa 2000, s. 500.

il. 5 
Lwów, kościół 
Jezuitów. Epitafium 
Joanny z Potockich 
Jabłonowskiej.  
Fot. sprzed 1939,  
ze zbiorów IS PAN

il. 6 
Lwów, kościół 
Jezuitów. Epitafium 
Joanny z Potockich 
Jabłonowskiej.  
Fot. sprzed 1939,  
ze zbiorów autora
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il. 7 
Lwów, kościół 
Jezuitów. Epitafium 
Joanny z Potockich 
Jabłonowskiej, rzeźba 
alegorii.  
Fot. A. Betlej, 2004

il. 8 
Lwów, kościół 
Jezuitów. Epitafium 
Joanny z Potockich 
Jabłonowskiej, 
rzeźba alegorii.  
Fot. A. Betlej, 2004

Jest on opracowany „organicznie”, nasuwając sko-
jarzenia z mięsistą, dość szeroką, falbaną, po-
łączony z elementami ornamentyki regencyjnej 
(przetworzone muszle palmetowe, kampanule, 
lambrekiny). Ważną cechą aranżacji jest też sy-
metria układu dekoracji i jej ścisłe połączenie ze 
strukturą architektoniczną. Obie prace można po-
równywać z ołtarzami bocznymi z lwowskiego ko-
ścioła Trynitarzy p.w. Św. Mikołaja, które powsta-
ły w latach 1745 –1747, a ich autorem był Sebastian 
Fesinger13. Ostatnio dzieła te zostały zestawione 
z przedatowanym na lata 1745 –1750 ołtarzem św. 
Tadeusza z kościoła parafialnego w Buczaczu, który 
to ołtarz w konsekwencji przypisano Fesingerowi14. 
Atrybucja ta jest jak najbardziej uzasadniona. 
Rzeczywiście, figury ołtarzowe z Buczacza wydają 
się być bardzo innym rzeźbom z archiwalnie po-
twierdzonego oeuvre tego snycerza.

Posążki z epitafiów Dzieduszyckich i Jabłonow-
skiej również są podobne do dzieł tego rzeźbiarza 
i wykazują bliskie związki zarówno ze znanymi z ar-

chiwalnych fotografii rzeźbami z kościoła p.w. Św. Mikołaja jak i z figurami buczac-
kimi. Statuy o skrępowanych pozach, zostały spowite w plastycznie opracowane, 
bogate draperie o spokojnych, nieco jednostajnie łamiących się fałdach, czasem de-
likatnie zaprasowywanych. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że twarz figury 
Anioła Stróża z Buczacza jest opracowana bardzo podobnie do fizjonomii posążków 
z epitafium Jabłonowskiej: o wysokim czole, szeroko otwartych, nieco wyłupiastych 
oczach i identycznie opracowanych włosach. W przypadku rzeźb Archaniołów 
Michała i Rafała z Buczacza oraz figury Famy z epitafium Dzieduszyckich z kościo-
ła lwowskiego odnajdujemy to samo taneczne, choć nieco sztywne przegięcie ciała, 
gest szeroko rozpostartych rąk i tak samo drobiazgowo opracowane pióra skrzydeł. 

Reasumując tę krótką analizę: zważywszy na podobieństwa ornamenty-
ki i dekoracji rzeźbiarskiej, epitafium Joanny z Potockich Jabłonowskiej oraz 

13 M. Gębarowicz, Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki xvi–xviii w., Wrocław 1973, s. 373 –376; 

Z. Hornung, Majster Pinsel snycerz. Karta z dziejów polskiej rzeźby rokokowej, Wrocław 1976, s. 69 –70; J. Sito, 

A. Betlej, U źródeł twórczości Sebastiana Fesingera, [w:] Sztuka kresów wschodnich, t. 2, red. J. Ostrowski, 

Kraków 1996, s. 341.

14 J. Sito, Fesinger versus Pinsel. O parze rokokowych ołtarzy z dawnej fary w Buczaczu, [w:] Artyści włoscy 

w Polsce xv–xviii wiek, Warszawa 2004, s. 687 –706.

Jerzego i Marianny Dzieduszyckich można hipote-
tycznie dołączyć do dorobku Sebastiana Fesingera15. 

Trzeba też dodać, że oba pomniki pełniły iden-
tyczną funkcję we wnętrzu kościoła jezuickiego. 
Tworzyły swego rodzaju „wprowadzenie” do wydzie-
lonych przestrzeni w nawach bocznych, stanowią-
cych mauzolea poświęcone dwóm rodom. Po stronie 
południowej do przęsła, a właściwie mauzoleum 
poświęconego Jabłonowskim, z monumentalnym 
nagrobkiem dwóch Janów Stanisławów, epitafiami 
Aleksandra oraz Marii z Kazanowskich. Po stronie 
północnej natomiast do przęsła z okazałym porta-
lem prowadzącym do kaplicy św. Benedykta, która 
jednocześnie była kaplicą grobową Dzieduszyckich. 
Warto dodać, że figurki z tablicy Jabłonowskiej wyda-
ją się być pomniejszonymi kopiami rzeźb alegorycz-
nych z nagrobka Janów Stanisławów Jabłonowskich.

Ostatnie epitafium – Karola Wyżyckiego – choć 
w ogólnych zarysach powtarza schemat kompozy-
cyjny poprzednich tablic jest jednak nieco bardziej 
zaawansowane stylowo w stosunku do omówionych 
wyżej. Ornament jaki został zastosowany do jego ozdoby jest po prostu późniejszy 
– znacznie bardziej rozwinięty, plastyczny, zaaranżowany asymetrycznie. Brzegi 
rocaille’u zaczynają się strzępić, na pewnych odcinkach jest on już perforowany. 
Także umieszczenie w mniej więcej połowie wysokości pilastrów ślimacznic wo-
lut jest zabiegiem bardziej zaawansowanym stylowo (nota bene wywodzącym się 
z wzorów niemieckich rycin ornamentalnych z lat czterdziestych xviii stulecia). 
Paradoksalnie jednak dekoracja rzeźbiarska wykazuje podobieństwa stylistycz-
ne do dzieł z pozostałych epitafiów jezuickich jak i do figur z fary buczackiej 
(zwłaszcza rzeźby Michała Archanioła).

***
Powyższe uwagi skłaniają do krótkiego zastanowienia się nad wszystkimi ele-
mentami wystroju świątyni jezuickiej we Lwowie. Chronologia ich powstawania 
jest następująca: zapewne ok. 1741 –1745 wykonano dekorację stiukową portalu 

15 Wydaje się, że można wskazać kolejne dzieło Fesingera, również epitafium o bardzo bliskim schemacie 

konstrukcyjnym, jak ten zastosowany w lwowskim kościele. Jest to znana z jednej, przedwojennej, fotografii 

tablica dedykowana pamięci Samuela Dulskiego (zm. 1749), która znajdowała w kościele Karmelitów 

w Trembowli. Wiadomo, że dla tej świątyni Fesinger pracował w 1750 i 1757 roku; zob. Sito, Betlej, op. cit., 

s. 341. Identyfikacja pomnika na podstawie W. Szetelnicki, Trembowla. Kresowy bastion wiary i polskości, 

Wrocław 1992, s. 36.



il. 9 
Lwów, kościół 
Jezuitów. Epitafium 
Karola Wyżyckiego, 
część dolna.  
Fot. sprzed 1939,  
ze zbiorów autora

il. 10 
Lwów, kościół 
Jezuitów. Epitafium 
Karola Wyżyckiego, 
część dolna.  
Fot. sprzed 1939,  
ze zbiorów IS PAN

 
il. 11 
Lwów, kościół 
Jezuitów. Epitafium 
Karola Wyżyckiegp, 
część dolna.  
Fot. A. Betlej, 2004
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kaplicy św. Benedykta (il. 1, 12 , 13)16, w 2 poł. lat czterdziestych xviii wieku naj-
prawdopodobniej wzniesiono wspomniany już nagrobek Jabłonowskich17. W la-
tach 1744 –1746 zbudowano ołtarz główny18, a potem kolejno omawiane epita-
fia Jabłonowskiej (przed r. 1752), Dzieduszyckich (1753). W tym samym roku 
zostały wystawione ołtarze św. Ignacego i św. Franciszka Ksawerego19. Pomnik 
Wyżyckich datować należy na lata pomiędzy rokiem 1754 a 1757.

Monument Jabłonowskich jest dziełem zdecy-
dowanie osadzonym w tradycji rzeźby późnobaroko-
wej. Jego dekorację rzeźbiarską można zestawiać na 
przykład z posągami z żółkiewskiego castrum doloris 
Jakuba Sobieskiego (1744). Najprawdopodobniej jest 
to dzieło Jerzego Markwarta20.

Stiukowe anioły z portalu kaplicy Dziedu-
szyckich wykazują bliskie związki stylistyczne zarów-
no z nagrobkiem Jabłonowskich, jak i przede wszyst-
kim z niektórymi figurami z kaplicy Wiśniowieckich 
w łacińskiej katedrze lwowskiej (powstałymi zapew-
ne ok. 1744 roku)21. Być może mamy tu do czynie-
nia z jednym warsztatem, bądź częścią tego samego 
zespołu sztukatorów, zatrudnionego w pobliskiej 
świątyni.

Monumentalny ołtarz główny to dzieło bardzo 
silnie związane z późnobarokowym nurtem rzeźby 
środkowoeuropejskiej, a konkretnie morawskiej. O ile 
sama jego struktura jest przykładem recepcji wzorów 
graficznych22, to wskazane jeszcze przez Zbigniewa Hor-
nunga podobieństwa stylistyczne dekoracji rzeźbiarskiej  

16 O kaplicy pisali: Jerzy Kowalczyk, Polski Hortensjusz w Cucułowcach, [w:] Necessitas et ars. Studia 

staropolskie dedykowane Profesorowi Januszowi Pelcowi, t. 2, Warszawa 1993, s. 153 –163; Paszenda, 

op. cit., s. 123; R. Mączyński, Nowożytne konfesje polskie. Artystyczne formy gloryfikacji grobów świętych 

i błogosławionych w dawnej Rzeczypospolitej, Toruń 2003, s. 470 –473. (Obecnie przygotowuję osobne 

opracowanie na temat inwentarza pośmiertnego Jerzego Dzieduszyckiego).

17 A. Betlej, Nieznany nagrobek Jabłonowskich w kościele Jezuitów we Lwowie, „Folia Historiae Artium”, 11, 

2007, s. 70 –71..

18 Hornung, Majster Pinsel…, s. 32; Paszenda, op. cit., s. 123.

19 Paszenda, op. cit., s. 123.

20 Zob. przyp. 16.

21 O kaplicy Wiśniowieckich zob. J. Kowalczyk, Świątynie późnobarokowe na kresach. Kościoły i klasztory 

w diecezjach na Rusi Koronnej, Warszawa 2006, s. 82 –83.

22 A. Betlej, Inspiracje graficzne dla „małej architektury” na ziemiach ruskich Korony – uwagi na marginesie 

projektu ikonostasu katedry św. Jura we Lwowie, [w:] Praxis Atque Theoria. Studia ofiarowane Profesorowi 

Adamowi Małkiewiczowi, Kraków 2006, s. 64.

il. 12 
Lwów, kościół 
Jezuitów. Stiuki 
portalu kaplicy 
Dzieduszyckich.  
Fot. O. Bobrowsky, 
2004

il. 13 
Lwów, kościół 
Jezuitów. Stiuki 
portalu kaplicy 
Dzieduszyckich.  
Fot. O. Bobrowsky, 
2004

wielkiego retabulum do wcześniejszych dzieł z Brna (kościół Minorytów, ok. 1734), 
należy jak najbardziej potwierdzić23. 

Wyjątkowe pod względem artystycznym są boczne retabula poświęcone 
świętym zakonu jezuickiego. Bardzo rozbudowane, dynamiczne struktury ołta-
rzy zostały ozdobione mięsistym ornamentem oraz figurami aniołków o płynnie 
modelowanych szatach, z delikatnie zaznaczonymi krawędziami. Pod względem 
formalnym figury te zbliżone są również do znanych z ikono-
grafii posągów z kościoła p.w. Św. Mikołaja. Warto tu jednak 
wspomnieć o rzeczy niespotykanej – i charakterystycznej tylko 
dla kościoła jezuickiego – technice wykonania rzeźb: opartych 
na drewnianym szkielecie i obitych miedzianą blachą. Ta nie-
codzienna technika została powtórzona przy okazji zdobienia 
późniejszych ołtarzy.

Reasumując, wystrój kościoła Jezuitów wydaje się być 
kluczowym dla dziejów lwowskiej rzeźby w drugiej połowie 
lat czterdziestych i pierwszej następnego dziesięciolecia xviii 
wieku. Dotychczasowy stan badań nad rzeźbą lwowską jest 
bowiem skoncentrowany (co naturalne) przede wszystkim na 
pracach artystów, których można określić jako kontynuato-
rów stylu Tomasza Huttera oraz na twórczości Jana Jerzego 
Pinsla. Warto zwrócić uwagę, że badania dotyczą jego dzieł 
powstałych na początku lat pięćdziesiątych, ale poza Lwowem 
– w Buczaczu (ok. 1750), Horodence (1752 –1755) oraz znanych 
realizacji lwowskich, ale tych pochodzących dopiero z końca 
lat pięćdziesiątych (Lwów: kościół Trynitarzy p.w. Św. Trójcy 

– 1756, katedra Św. Jura – 1759, kościół parafialny w podlwow-
skiej Hodowicy – 1758)24. Inne ważne dzieła, które najczęściej 
są omawiane, a które „stanowią” o stylistyce rzeźby lwowskiej – dłuta Antoniego 
Osińskiego – powstawały także poza stolicą województwa ruskiego – w kościele 
Bernardynów w Leżajsku i to stosunkowo późno, bo w latach 1755 –1757 (choć 
być może prace rozpoczęto wcześniej), niemal równolegle z zespołem dla bernar-
dynów zbaraskich (lata 1756 –1759)25. Oczywiście znane są wzmianki na temat in-
nych robót z interesującego nas okresu, niestety jednak nie zachowanych (np. oł-
tarzy z kościoła Dominikanów, zakontraktowanych przez Jerzego Markwarta 
w roku 175426). Tak więc to właśnie zespół dzieł rzeźbiarskich w kościele Jezuitów 
we Lwowie zajmuje szczególne miejsce i wypełnia lukę w panoramie rzeźby 

23 Hornung, Majster Pinsel…, s. 144 (choć oczywiście w tym przypadku nie można mówić o autorstwie 

Sebastiana Fesingera).

24 J. K. Ostrowski, Jan Jerzy Pinsel, [w:] Słownik Artystów Polskich, t. 7, 2003, s. 196.

25 A. Betlej, Z. Prószyńska, Antoni Osiński, [w:] Słownik Artystów Polskich, t. 6, 1998, s. 323.

26 Z. Hornung, Pierwsi rzeźbiarze lwowscy epoki rokoka, „Ziemia Czerwieńska”, 3, 1937, s. 15. 
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środowiska lwowskiego27. Wskazane i omówione pokrótce dzieła należą do 
okresu, który można określić mianem „przejściowego”, swoistego interludium 
poprzedzającego powstanie „lwowskiej rzeźby rokokowej”. Okres ten wyrasta 
z nadal żywej i wówczas obecnej późnobarokowej formacji stylistycznej, jest od-
mienny od cech stylowych Pinsla czy Osińskiego. Mimo, że można go sytuować 
poza głównym nurtem przemian, to zaowocował jednak pracami interesującymi, 
których nie należy deprecjonować28.

27 Warto dodać, że kolejnymi dziełami, które stanowiły kontekst dla rzeźb epitafium Dzieduszyckich były 

dwie niewielkie figury z ołtarza, który został sprzedany z lwowskiego kościoła Jezuitów do świątyni 

parafialnej w Wyżnianach, przedstawiające Św. Stanisława Kostkę i prawdopodobnie Św. Kazimierza – zob. 

A. Gluzińska, Kościół parafialny p.w. Św. Mikołaja w Wyżnianach, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej 

na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. i, Kościoły i klasztory dawnego województwa ruskiego, 

t. 11, red. J. K. Ostrowski, Kraków 2003, s. 322. Rzeźby te obecnie (r. 2008) zniknęły z wnętrza świątyni 

(informacja ks. Mariana Skowyry).

28 Wydaje się, że okres ten został zdominowany przez Sebastiana Fesingera i Jerzego Markwarta. O roli 

Fesingera zob. Sito, Betlej, op. cit., s. 339 –343 (nota bene niewymieniony z imienia Fesinger był odnotowany 

jako pracujący na usługach jezuitów w r. 1743 – zob. ibidem, s. 341).
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Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kościół parafialny w Tajkurach jako przykład długiego trwania 
archaicznych schematów przestrzennych w architekturze sakralnej 
Wołynia1

Tajkury, dawniej miasto, dziś niewielka wioska, leżą na pn.-zach. od Ostroga, na 
pd.-wsch. od Równego i należały pierwotnie do dekanatu ostrogskiego diecezji 
łuckiej. Najstarsze wzmianki o miejscowości pochodzą z xvi wieku, gdy znajdo-
wała się w posiadaniu rodu Kierdejów. Maria Kiedrejówna w latach siedemdzie-
siątych tego stulecia wniosła je w posagu Iwanowi Czaplicowi, wojskiemu podol-
skiemu. Ich córka Teodora wyszła za Jerzego ks. Wiśniowieckiego, syna Michała, 
kasztelana kijowskiego. Był on drugim, obok Konstantego, przedstawicielem tego 
rodu, który „schizmę odrzuciwszy z kościołem rzymskim się pojednał”2. Na jego 
prośbę 3 iv 1614 Zygmunt iii Waza wydał przywilej na lokację Tajkur na prawie 
magdeburskim i obwarowanie miasta. Niedługo po lokacji właściciel nakazał 
wzniesienie zamku na górującym nad miastem wzgórzu. Po śmierci ks. Jerzego 
w 1618 roku, Tajkury odziedziczyła jego córka Maria, żona starosty cieszkowskie-
go Adama Czołhańskiego; portret jego brata, Jana Karola, sufragana łuckiego 
i opata koronowskiego do ii wojny światowej wisiał na prawo od wejścia do ko-
ścioła w Tajkurach. Za sprawą małżeństwa z Barbarą Czaplicówną, klucz tajkur-
ski i inne dobra na Wołyniu przeszły w ręce Wawrzyńca Pepłowskiego, wymie-
nianego przez większość źródeł jako fundator kościoła w Tajkurach. Pochodził 
on z Podola, okres jego szczególnej aktywności na tym terenie przypadał na lata 
1703 –1713 i został uwieńczony nominacją na urząd podkomorzego podolskiego3. 
Liczne wzmianki archiwalne oraz ożywiona korespondencja Pepłowskiego m.in. 
z gen. Jerzym Henrykiem Bartschem oraz hetmanem wielkim koronnym Adamem 
Mikołajem Sieniawskim świadczą o jego wysokiej pozycji i znacznych wpływach4. 
Po śmierci Wawrzyńca właścicielem Tajkur został jego syn Jan Paweł, również 
podkomorzy podolski, który w 1731 roku ufundował w Tajkurach cerkiew5. 

Najpełniejszym opracowaniem dziejów kościoła pozostaje obszerne ha-
sło w Słowniku geograficznym, bowiem świątynia w Tajkurach nie budziła do-
tychczas zainteresowania historyków sztuki. Nieliczne wzmianki w literaturze 

1 Niniejszy tekst stanowi rozwinięcie pewnych wątków, zawartych w pracy magisterskiej, napisanej pod 

kierunkiem prof. Jana K. Ostrowskiego, któremu autorka jest wdzięczna za cenne uwagi i sugestie. Za 

konsultacje i pomoc w przygotowaniu artykułu chciałaby również podziękować dr. hab. Piotrowi Krasnemu 

i mgr. Michałowi Kurzejowi. 

2 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 5, 1884, s. 787.

3 Słownik geograficzny…, 12, 1892, s. 144 oraz M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Wołyniu, Łuck 1929, 

s. 255 określają go błędnie jako wojewodę podolskiego.

4 J. Roniker, Pepłowski Wawrzyniec Stanisław h. Gozdawa, [w:] Polski Słownik Biograficzny, 25, 1980, s. 595.

5 Słownik geograficzny…, 5, 1884, s. 787.
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starożytniczej i przewodnikach po Wołyniu zawierały jedynie skąpe informacje 
historyczne6. Wydana niedawno monografia miejscowości autorstwa Romualda 
Wernika7 oraz praca Leona Popka8 podsumowują dotychczasowy stan ba-
dań. Jedynymi publikacjami, poruszającymi problematykę artystyczną kościo-
ła w Tajkurach są teksty Jerzego Kowalczyka o późnobarokowej architekturze 
Ziem Ruskich Korony, wzmiankujące świątynię jako przykład okazałej fundacji 
prywatnej9. 

Większość autorów opisywała kościół w Tajkurach jako świątynię jednona-
wową, nie wspominając o przylegających do prezbiterium niskich kaplicach, na-
dających świątyni rzut krzyża łacińskiego. Wymienił je jedynie Popek, nie precy-
zując jednak ich kształtu10. Na zdjęciach archiwalnych, ukazujących stan kościoła 
z 1934 roku (il. 1, 2) transeptoidalne aneksy nie są bowiem widoczne spoza gęstych 
drzew otaczających budowlę, trudno też wyciągnąć dalej idące wnioski ze zdję-
cia wnętrza prezbiterium, ukazującego jedynie wiodące do kaplic niskie arkady.

Kościół parafialny p.w. Św. Wawrzyńca został ufundowany w 1710 roku 
przez Wawrzyńca Pepłowskiego, z przeznaczeniem na jego mauzoleum. Jeszcze 

6 M. Baliński, T. Lipiński, Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym, t. 3, 

cz. 1, Warszawa 1886, s. 31; Słownik geograficzny…, 12, 1892, s. 144 –145; Orłowicz, op. cit., s. 255 –256; 

J. Hoffman, Przewodnik po Wołyniu, Warszawa 1938, s. 14 –15.

7 R. Wernik, Tajkury. Wioska, która była miastem, Londyn 1997.

8 L. Popek, Świątynie Wołynia, t. 1, Lublin 1997, s. 165 –166.

9 J. Kowalczyk, Kierunki w późnobarokowej architekturze sakralnej na Wołyniu, [w:] Sztuka kresów wschodnich, 

red. J. K. Ostrowski, Kraków 1994, s. 8; idem, Świątynie późnobarokowe na Kresach. Kościoły i klasztory 

w diecezjach na Rusi Koronnej, Warszawa 2006, s. 106, 123 –124.

10 Popek, op. cit., s. 165. 

w xix wieku nad wejściem do świątyni znajdowała się tablica z inskrypcją, roz-
poczynająca się słowami „hic jacet peccator, locorum fundator”, wymieniającą 
również jego urzędy i zasługi dla Tajkur11. Późniejsze dzieje kościoła są słabo zna-
ne. Wiadomo, iż 14 iv 1952 został zamieniony na skład zboża, od 14 ii 1953 pełnił 
funkcję muzeum ateizmu, od 1979 roku magazynu gospodarczego kołchozu im. 
Kirowa12, a obecnie pozostaje w ruinie. 

Kościół parafialny w Tajkurach położony jest u podstawy wzgórza, na któ-
rym mieszczą się obecnie ruiny zamku Wiśniowieckich. Murowany z cegły i ła-
manego kamienia wapiennego, orientowany, został wzniesiony na planie krzyża 

11 „Hic jacet peccator, locorum fundator, Laurentius a Pepłowo olim Pepłowski Alexandri de antiquae 

Gozdavitarum familiae et Saphiae a Rojowice filius. Primo tribunus terris et notarius Castrensis 

Luceorensis, post Judex terris Camenecensis Podoliae – Vice Capitaneus Castrensis Luceorensis; deinde 

Succamerarius Palat[inatus] Podol[iensis] C. D. Arcis et opidi Tajkura – Posiachwy – Miałyna – Arcis et 

opidi Mylsk novi et antiqui, Praediorum, Villarum Kopytkow – Iwaszkow – Arcis Hłuponin – Opidi et 

Arcis Szpanów – Olexin – et Arcis Olexiniec – Zozow – Arcis Zyłyn – Arcis Horodyszcze – villarum et 

praediorum ac aliarum attinentiis in Palatinatis Kijowiae, Vołhyniae et Podoliae haeres. Qui ad M[aiorem] 

D[ei] G[loriam] SS[Santissimae] Trinitatis – Beatissimae V[irginis] Mariae honorem – S. Laurentii Martiris 

Patroni sui cultum, hasce aedes de donis Dei muravit et dotavit. Castrum desertum restauravit. Arieres et 

statua ubiques renovavit, ampliavit; Deo, Regibus et Reipublicae fideliter servivit, muniaquae his; statum 

nobilitarem concernentia, Comicitia Tribum etc. etc. absque nota obivit et tractavit – Prole sescepta 

cum Barbara a Czołhany de armis Sas, consorte sua l. j. m. a. Petro Pocillatore Kijowiae. Joanne Vexilli 

Laticoviensis – Nicolao Paulino Eremita, filiis Sophiae Stefani Swiatopełk Ducis Czetwertyński, Succames 

Bracław – Catharina a Żmigrod Stadnicki Subdapre Bełzensi congr. filiabus – Anno aetatis 68 menses 

8 diebus 12, transactis, morte mortalium quiescit. Orate pro eo – Obiit Anno 1720 d[ie] 12 Aprilis”; cyt. wg 

Pamiętnik o Wołyniu Pana W. Borejka, „Tygodnik Petersburski. Gazeta Urzędowa Królestwa Polskiego”, 15, 

1844, cz. 29, nr 37, s. 235 –238.

12 Popek, op. cit., s. 100.

il. 1 
Tajkury,  
kościół parafialny  
p.w. Św. Wawrzyńca.  
Widok od pd.-zach. 
Fot .sprzed 1939,  
ze zbiorów IHS UJ 

il. 2 
Tajkury,  
kościół parafialny  
p.w. Św. Wawrzyńca. 
Widok od pd.-zach. 
Fot. M. Kurzej, 2006
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Artykulacja wnętrza (il. 2, 5) przeprowadzona zo-
stała przy pomocy pilastrów, na granicy przęseł nawy 
zdwojonych, o wspólnym kapitelu, na narożach przeła-
manych, dźwigających belkowanie z masywnym gzym-
sem, wyłamane na osi podpór. Zachodnia ściana nawy 
jest natomiast artykułowana pilastrami, zredukowany-
mi do ¼ szerokości i zdwojonymi od wewnątrz, konty-
nuowanymi przez gurty sklepienne. Nawa oraz prezbite-
rium są przykryte sklepieniami krzyżowymi na gurtach. 
Ich szwy zaakcentowano trójkątną w przekroju listwą, 
w zach. przęśle prezbiterium zdwojoną i uzupełnioną 
o równoległą do niej listwę, wypełniającą lunety oraz 
centralnie umieszczone, niewielkie pole ośmioboczne, 
ujęte w profilowane obramienie (il. 6). Zamknięcie pre-
zbiterium jest sklepione parasolowo. Prostokątne okna, 
zamknięte odcinkowo umieszczono w głębokich roz-
glifieniach. Mieszczący się w kruchcie portal wejściowy 
(il. 7) został skomponowany w formie łuku triumfalne-
go; półkoliście zamknięty otwór wejściowy jest ujęty 
w filary o kapitelach utworzonych z fragmentów belko-
wania, wspierające półkolistą arkadę i flankowany przez 
nisze z gzymsem u nasady konchy. Powyżej otworu 

łacińskiego, którego ramiona tworzą dwuprzęsłowy korpus nawowy, dwuprzęsło-
we, niemal równe mu szerokością prezbiterium oraz niższe aneksy przylegające 
do zachodniego przęsła chóru, tworzące pseudotransept. Zarówno prezbiterium, 
jak i aneksy są zamknięte trójbocznie (il. 3). Przęsło chórowe nawy jest nieznacz-
nie węższe, zachodnie przęsło prezbiterium zostało zaś zaakcentowane przez ścię-
cie narożników. Nawę poprzedza masywna, prostokątna kruchta, prezbiterium 
flankują zakrystie. Pod kościołem mieści się krypta powtarzająca układ części 
wschodniej. 

il. 3 
Tajkury,  
kościół parafialny p.w. 
Św. Wawrzyńca,  
rzut. Rys. J. Adamski, 
2006

 
 
il. 4 
Tajkury,  
kościół parafialny  
p.w. Św. Wawrzyńca, 
wnętrze w kierunku 
wsch. Fot. sprzed 
1939 ze zbiorów 
IHS UJ

il. 5 
Tajkury,  
kościół parafialny 
p.w. Św. Wawrzyńca. 
Wnętrze kaplicy pd. 
Fot. K. Blaschke 
2006

0 10 m5
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wejściowego przebiega profilowany gzyms wsparty na 
wąskich, smukłych lizenach. Murowany chór muzycz-
ny jest złożony z trzech arkad, wspartych na filarach, 
ponad którymi znajdują się niskie pilastry, wspierają-
ce gzyms i balustradę, wyłamane na osi podpór.

Elewacje obiega profilowany gzyms. Jednoosiowa, 
jednokondygnacyjna fasada kościoła jest artykułowa-
na parami pilastrów (il. 8), podziały pozostałych ele-
wacji zostały przeprowadzone za pomocą pseudopila-
strów, zdwojonych na granicy pierwszego i drugiego 
przęsła i przełamanych na narożach (il. 9). Okno na 
osi fasady jest ujęte w profilowane obramienie. 

W rzucie kościoła można zauważyć pewne niere-
gularności, widoczne zwłaszcza we wschodniej części 
budowli: zewnętrzny i wewnętrzny obrys murów na 
zamknięciach transeptoidalnych kaplic nie są równo-
ległe, zaś poszczególne odcinki ścian mają różną gru-
bość. Jest to szczególnie widoczne na styku pn. kaplicy 
i zakrystii. Jej pn. ściana jest niemal o połowę cieńsza 
od pozostałych, różnicę tę częściowo ukrywa rozsze-
rzenie ku wschodowi pn. wsch. muru kaplicy i ujedno-
licenie artykulacji obu części. 

Uwagę zwraca ponadto masywność murów 
świątyni, których grubość przekracza 2 m., a w za-
mknięciach kaplic i kruchcie osiąga aż 2,5 m. Cecha 
ta jest szczególnie zaskakująca w stosunku do wysokości świątyni i prostoty skle-
pień. Nieznacznie węższe są jedynie boczne ściany nawy i pn. mur pn. zakrystii. 

Daleko posunięte zniszczenie kościoła i brak tynków w dużych partiach 
elewacji ujawnia również raczej archaiczną technikę budowlaną. Większa część 
wschodniej partii została bowiem wzniesiona z łamanego kamienia, górne części 
muru uzupełniono cegłą, z tego samego materiału wzniesiono większość nawy 
i kruchty, pojedyncze większe głazy są wmurowane w nieregularnym układzie 
w dolną partię ścian nawy. 

Artykulacja wnętrza kościoła jest skromna. Dominacja akcentów horyzon-
talnych, szerokiego belkowania o silnie wyłamanym gzymsie, zbyt masywnego 
w stosunku do wspierających go wąskich pilastrów z jednej strony przyczynia-
ją się do unifikacji przestrzennej nawy i prezbiterium, z drugiej zaś dodatkowo 
akcentują przysadziste proporcje wnętrza. Jest ono tylko w niewielkim stopniu 
dynamizowane jest przez ścięcie narożników zach. przęsła prezbiterium. 

Niemal manierystyczna nieadekwatność wątłych pilastrów do masywnej 
bryły świątyni jeszcze silniej zaznacza się w artykulacji jej zewnętrznych elewa-
cji. Wobec delikatności obiegającego je gzymsu, zastosowanie wąskich pilastrów 
silniej niż we wnętrzu uwysmukla bryłę kościoła, co widoczne jest zwłaszcza 

 
 
il. 6 
Tajkury,  
kościół parafialny 
p.w. Św. Wawrzyńca. 
Sklepienie zach. 
przęsła prezbiterium. 
Fot. K. Blaschke, 
2006

 
 
il. 7 
Tajkury,  
kościół parafialny 
p.w.  Św. Wawrzyńca. 
Wsch. elewacja 
kruchty.  
Fot. K. Blaschke, 
2006
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Tajkury,  
kościół parafialny p.w. 
Św. Wawrzyńca.  
Widok od pn.-zach.  
Fot. M. Kurzej, 2006
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w przypadku równego wysokością nawie, lecz węższego od niej prezbiterium. 
Fasada świątyni została zaakcentowana jedynie przez zastosowanie pilastrów 
i profilowanego obramienia okiennego; brak jakiejkolwiek dekoracji rzeźbiar-
skiej czy malarskiej, rezygnacja ze szczytu, oraz masywność przysadzistej kruch-
ty dodatkowo wzmacniają wrażenie surowości. Bryły nie dynamizują również 
przylegające do prezbiterium transeptoidalne kaplice, znacznie od niego niższe 
i częściowo przysłonięte przez otaczający kościół mur. 

Poszukując budowli o zbliżonej, suchej i geometrycznej artykulacji wnętrza 
oraz linearnych podziałach elewacji należy zwrócić uwagę na wzniesiony w la-
tach 1703 –1725 kościół Pijarów w Międzyrzeczu Koreckim (il. 10), przypisywany 
Wojciechowi Lenartowiczowi13. Wymienione kościoły łączy pewna „nieklasycz-
ność” zbyt wydłużonych proporcji, podkreślona przez artykulację zewnętrz-
nych elewacji za pomocą nieproporcjonalnie wąskich pilastrów (w przypadku 

13 A. Moszyński, Monografia Kollegium i Szkoły pijarskiej w Międzyrzeczu-Koreckim, Kraków 1876, s. 15 –16; 

J. Kowalczyk, Lenartowicz Wojciech (1669 –po 1713), budowniczy zamoyski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, 

13, 1973; idem, Kierunki…, s. 13; idem, Świątynie…,s. 49, 67, 112 –113, il 147 –148; Popek, op. cit.,s. 84.

Tajkur także pseudopilastrów), podkreślających strzelistość bryły, formy kapiteli 
również są zbliżone. 

O ile jednak w Międzyrzeczu niemal gotycka w proporcjach, wyniosła syl-
wetka kościoła zapowiada równie wysmukłe, ścienno-filarowe wnętrze o finezyj-
nej artykulacji jońskiej, formy architektury świątyni w Tajkurach są zdecydowa-
nie bardziej uproszczone i zgeometryzowane. 

Stosunkowo zbliżoną artykulację wnętrza posiada natomiast kościół para-
fialny w Klewaniu, gruntownie przebudowany w latach 1745 –174814. Szczególnie 
charakterystyczne jest zastosowanie w absydach obu budowli sklepień parasolo-
wych, wspartych na gurtach, które jednak w Tajkurach, ze względu na wielobocz-
ny rzut są przełamane, podobnie jak wspierające je pilastry. Ponadto we wnętrzu 
kościoła klewańskiego zdecydowanie silniej zaznacza się tendencja wertykalna, 
nie przełamana przez płaskie belkowanie o skomplikowanym, graficznym pro-
filu. Trzy dekady, dzielące wzniesienie budowli, jak i fakt, iż rzut i dyspozycja 
wnętrza klewańskiej świątyni były w znacznym stopniu zdeterminowane przez 

14 Kowalczyk przypisał przebudowę kościoła parafialnego w Klewaniu architektowi Diudyczowi. Kowalczyk, 

Kierunki…, s. 18, przyp. 29; idem, Świątynie…, s. 112.

il. 9 
Tajkury,  
kościół parafialny 
p.w. Św. Wawrzyńca. 
Prezbiterium  
od pd.-wsch.  
Fot. K. Blaschke, 
2006

il. 10 
Międzyrzecz Korecki, 
kościół Pijarów. 
Widok od pn.-zach. 
Fot. K. Blaschke, 
2006
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zachowane w czasie przebudowy mury obwodowe, uniemożliwiają wyciągnięcie 
dalej idących wniosków. 

O ile skromne formy artykulacji kościoła wydają się być osadzone w archi-
tekturze Rusi 1. poł. xviii wieku, rzut świątyni nie znajduje analogii wśród współ-
czesnych jej dzieł. Poszukując genezy treflowego ukształtowania wschodniej par-
tii kościoła w Tajkurach, należy sięgnąć do budowli wzniesionych w poprzednim 
stuleciu, zwłaszcza, iż oprócz rzutu treflowego w rozplanowaniu i artykulacji 
kościoła dostrzec można inne nietypowe cechy, w tym archaizujące, wielobocz-
ne zamknięcie prezbiterium i transeptoidalnych kaplic, wyraźnie zaakcentowane 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przez przełamane pilastry. Takie ukształ-
towanie chóru, wywodzące się z architektury gotyckiej, pojawia się stosunkowo 
często w budowlach xvii-wiecznych, przeważnie w powiązaniu z archaizującym, 
postgotyckim detalem, więc zastosowanie go na początku kolejnego stulecia mo-
głoby świadczyć jedynie o stylowym zapóźnieniu kościoła. Jednak fakt, iż rów-
nież kaplice uzyskały taki kształt, każe spojrzeć na kościół w Tajkurach w szer-
szym kontekście nowożytnych kościołów treflowych.

W polskiej architekturze xvii wieku tego typu rzut stosowano sporadycz-
nie. Trójkonchowe rozwiązanie części wschodniej zastosowano m.in. w ko-
ściołach Dominikanów we Wronkach (arch. Krzysztof Bonadura st.), Gidlach 
i Krasnymborze oraz Bernardynów w Świętej Annie koło Przyrowa. W architek-
turze Królestwa Czeskiego i Śląska występuje natomiast rzut centralizującego 
tetrakonchosu, zastosowany m.in. w kościele św. Rocha w Pradze i cmentarnym 
w Bierutowie na Śląsku. Ten typ przestrzenny pojawia się również na terenie 
Polski, czego przykładem jest kościół Bernardynów w Złoczewie, wzniesiony przez 
Jerzego Hofmanna. Przykłady te jednak, ze względu na odmienność typu prze-
strzennego – dominację tendencji centralizującej – jak i znaczną odległość, dzielą-
cą je od Wołynia, stanowią dla tajkurskiej świątyni stosunkowo daleką analogię.

Typ kościoła z kaplicami in modum crucis, realizowany zarówno w gotycy-
zujących, jak i nowożytnych formach stylowych, był w xvii wieku szczególnie 
popularny na Podolu, gdzie pomiędzy ostatnią ćwiercią xvi a 3. ćwiercią kolejne-
go stulecia powstało ponad dwanaście kościołów krzyżowych o trójlistnym za-
mknięciu partii wschodniej. Na specyfikę tej grupy podolskich kościołów zwrócili 
uwagę już Aleksander Czołowski i Bohdan Janusz, którzy jako pierwsi zauważyli 
ich wyraźnie archaiczny charakter stylowy15. Analizy grupy kościołów na planie 
krzyża podjął się następnie Serhij Jurczenko. Poszukując najwcześniejszych przy-
kładów takiego rozwiązania wskazał na grupę jednonawowych kościołów z parą 
bocznych kaplic w Felsztynie, Kulikowie i Dunajowie, pochodzących z początku 
xvi wieku, jednak genezy rozwiniętego w kolejnym wieku typu rzutu treflowego 

15 A. Czołowski , B. Janusz, Przeszłość i zabytki województwa tarnopolskiego, Tarnopol 1926, s. 140 –143.

upatrywał w architekturze obrządku wschodniego16. Problematykę kościołów 
z kaplicami in modum crucis podjął również Jan Ostrowski w monograficz-
nym opracowaniu kościoła w Podhajcach17. Poglądy Jurczenki poddali krytyce 
Krzysztof Czyżewski i Marek Walczak, odrzucając hipotezę o cerkiewnej gene-
zie rzutu trójlistnego, zwracając uwagę na niewłaściwe metodologicznie ograni-
czenie analizy do rzutu, z pominięciem różnic układu przestrzennego, proporcji 
poszczególnych członów budowli i ich wzajemnego powiązania. Autorzy, wska-
zując na średniowieczne źródła tego typu przestrzennego, podkreślają równo-
cześnie związek grupy gotycyzujących kościołów podolskich z historyzującymi 
tendencjami w architekturze środkowoeuropejskiej około 1600 roku. Zdaniem 
Walczaka i Czyżewskiego, wykorzystywanie zarówno motywów archaizujących, 
jak i planu krzyżowego na obszarze objętym religijnymi konfliktami miało na 
celu podkreślenie łączności katolicyzmu z wielowiekową tradycją chrześcijań-
stwa, „»gotyckość« znaczyłaby w tym wypadku »łacińskość«”18. Tezę tę zakwe-
stionowały badania Piotra Krasnego nad stosowaniem motywów historyzujących 
w architekturze prawosławnej19, Czyżewski i Walczak słusznie jednak zwrócili 
uwagę na ideowe znaczenie planu krzyżowego w nowożytnej architekturze ka-
tolickiej. Budowę kościołów in modum crucis zalecał m.in. św. Karol Boromeusz, 
uznający ten rzut za najodpowiedniejszy dla budowli sakralnych.

W większości historyzujących kościołów wniesionych na Podolu na rzucie 
treflowym (Czernelica, Międzybóż, Skała, Załoźce, Złoczów) kaplice dorównują 
wysokością a niekiedy też szerokością krótkiej nawie oraz prezbiterium, zaś ich 
artykulacja jest ujednolicona, dzięki czemu wnętrze ulega centralizacji, jedynie 
w Podhajcach, Potoku Złotym oraz Janowie Trembowelskim kaplice są wyraźnie 
niższe od prezbiterium i nawy, z którą komunikują się stosunkowo wąskimi arka-
dami. Przez wyraźne oddzielenie kaplic od prezbiterium świątynia w Tajkurach 
zbliża się do drugiej z wymienionych grup, porównanie rzutów wspomnianych 
budowli i kościoła Św. Wawrzyńca ukazuje dalsze łączące je podobieństwa. 

Większość badaczy datuje świątynię w Podhajcach na i. połowę xvii wieku 
w oparciu o akt fundacyjny Zofii z Zamiechowa20, jedynie Tomasz Węcławowicz 

16 S. Jurczenko, Krzyżowe kościoły Ukrainy w pierwszej połowie xvii w., „Biuletyn Historii Sztuki”, 57, 1995, 

s. 283 –294.

17 J. K. Ostrowski, Kościół parafialny p.w. Św. Trójcy w Podhajcach, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej, cz. 

1, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, red. J.K. Ostrowski, t. 4, Kraków 

1996, s. 141 –162. 

18 K. Czyżewski, M. Walczak, średniowiecznych wzorach nowożytnych kościołów z kaplicami in modum crucis 

na ziemiach Rzeczypospolitej, [w:] Sztuka dawnej ziemi chełmskiej i województwa bełskiego, red. P. Krasny, 

Kraków 1999, s. 25 –37. 

19 P. Krasny, Odbudowa kijowskiej cerkwi Spasa na Berestowie przez metropolitę Piotra Mohyłę a problem 

nawrotu do gotyku w architekturze sakralnej Rusi koronnej w xvii wieku, „Biuletyn Historii Sztuki”, 62, 2000, 

s. 337 –361.

20 Czołowski, Janusz, op. cit., s. 142; A. Miłobędzki, Architektura polska xvii wieku, Warszawa 1980, s. 326; 

Jurczenko, op. cit., s. 289 –290.
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sytuuje budowę w 2. połowie xv wieku21. Ostrowski ustalił w oparciu o dane 
archiwalne datę fundacji kościoła na rok 1634. Jego zdaniem pierwotna świą-
tynia uległa zniszczeniu w czasie najazdu tatarskiego w 1620 lub 1621 roku, zaś 
wyraźna nieregularność planu a także wtórne zastosowanie pewnych elementów 
architektonicznych świadczą o częściowym wykorzystaniu fundamentów zruj-
nowanej świątyni, która posłużyła także jako źródło surowca do budowy nowe-
go kościoła. Autor ten wskazuje również na uderzające podobieństwo rzutu i wy-
miarów kościołów w Podhajcach i Potoku Złotym, pozwalające wysunąć hipote-
zę o wzniesieniu ich w oparciu o ten sam projekt, który, ze względu na istnienie 
w Podhajcach pozostałości starszej budowli uległ zniekształceniu. Kościoły róż-
nią się też nieznacznie długością nawy, która w Podhajcach jest krótsza o grubość 
muru. Trzecią budowla, wzniesioną w oparciu o ten sam rzut jest, zdaniem ba-
dacza, kościół w Janowie Trembowelskim. Na podstawie analizy zarówno archi-
waliów, jak i form świątyń, opartych o plan treflowy na terenie Rusi, Ostrowski 
uściślił również daty budowy niektórych z nich. Najwcześniejszym kościołem 
z grupy jest świątynia w Janowie Trembowelskim, rozpoczęta około 1611 roku, 
konsekrowana w 1635 roku, późniejszy jest kościół w Potoku Złotym, rozpoczęty 
w 1631 roku, jako ostatnia powstała budowla podhajecka (ok.1621 –1635)22.

Krasny zwrócił natomiast uwagę na podobieństwo detalu w kościołach 
w Podhajcach i Złotym Potoku oraz w kijowskiej cerkwi Spasa na Berestowie. 
Powiązania te wynikają, jego zdaniem, z działalności tego samego warsztatu. 
Oprócz cech stylistycznych za tą hipotezą przemawia fakt, iż budowę świątyni 
podhajeckiej po nagłej śmierci fundatora – Stefana Potockiego – kontynuowała 
jego żona Maria z Mohyłów, bratanica metropolity Piotra Mohyły, który był ini-
cjatorem przebudowy cerkwi. Wiadomo, że był on gościem na pogrzebie Stefana 
Potockiego, który odbył się w 1631 roku, gdy pewne partie budowli, a przynaj-
mniej fundamenty świątyni w Podhajcach, rozpoczętej w 1621 roku były już 
ukończone. Obydwie świątynie, łączone z działalnością tego warsztatu – Podhajce 
i Potok Złoty zostały ukończone około 1635 roku, zaś przebudowa kijowskiej cer-
kwi miała miejsce w latach 1638 –1644. Krasny wysuwa też hipotezę dotyczącą 
autorstwa wszystkich wymienionych budowli, wiążąc je z działalnością boloń-
czyka Octaviano Manciniego, który był na usługach Mohyły mniej więcej w cza-
sie przebudowy cerkwi. Zachowane źródła świadczą zarazem, iż Mancini był 
typowym pittore-architetto, projektantem i teoretykiem, słabo zaznajomionym 
z techniką budowlaną. To wyjaśniałoby, zdaniem Krasnego, pewne nieporadno-
ści w realizacji wymienionych budowli, wynikające ze zniekształcenia projektu 
przez miejscowych budowniczych23. 

21 Architektura gotycka w Polsce , t. 2, cz. 2, Warszawa 1995, s. 185.

22 Ostrowski, op.cit., s.154 –159.

23 Krasny, Odbudowa…., s. 342 –346.

Szczególnie bliskie podobieństwo łączy kościół w Tajkurach ze świątynia-
mi w Potoku Złotym i Podhajcach. Proporcje nawy, transeptoidalnych kaplic, 
wieży i kruchty są niemal identyczne, większość różnic wynika zaś z pewnych 
nieregularności w rozplanowaniu kościoła p.w. Św. Wawrzyńca (il. 11). Ponadto 
wszystkie trzy kościoły, pomijając nieregularności świątyni w Podhajcach, mają 
takie same wymiary. Różnice zaznaczają się natomiast w kształcie prezbiterium, 
które w kościele w Tajkurach jest krótsze w stosunku do nawy. Tak daleko idąca 
zbieżność rzutu świątyni tajkurskiej i o sto lat wcześniejszej budowli, jak i pewne 
nieregularności planu każą ponownie rozważyć problem jej datowania.

Mimo braku źródłowego potwierdzenia, można przyjąć, iż w 1710 roku 
Wawrzyniec Pepłowski jedynie odbudował wcześniejszy kościół w oparciu o za-
chowane mury lub fundamenty. Większa grubość ścian wschodniej partii bu-
dowli oraz wykonanie ich w znacznej mierze z kamienia sugeruje, iż to w tej 
części w większym stopniu wykorzystano wcześniejsze relikty, determinujące 
grubość nadbudowywanych murów. Ponadto wyjątkowo masywny, nieuzasad-
niony względami konstrukcyjnymi, 2,5-metrowej grubości mur kruchty, której 
wysokość nie przekracza 4 metrów sugeruje, iż pierwotnie mogła ona stanowić 
podstawę wieży.

Grupa podolskich świątyń, związanych z działalnością fundacyjną Zofii 
Zamiechowskiej oraz Marii z Mohyłów i Stefana Potockich, zbliżona do taj-
kurskiego kościoła pod względem ukształtowania rzutu, powstała w latach 
1611 –1635. W tym czasie właścicielem Tajkur był Jerzy ks. Wiśniowiecki, dru-
gi przedstawiciel tego rodu, który, jak wcześniej wspomniano, przeszedł z pra-
wosławia na katolicyzm. Niedługo po konwersji, w 1608 roku fundował klasz-
tor Dominikanów w Busku, w 1614 roku przekazał grunty kolegium Jezuitów 
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w Łucku. W tymże roku uzyskał od króla zgodę na nadanie Tajkurom prawa 
magdeburskiego24. Mało prawdopodobnym wydaje się, aby świeżo nawrócony na 
katolicyzm Jerzy Wiśniowiecki w lokowanym przez siebie mieście nie ufundował 
kościoła. Fakt, iż właśnie Tajkury wybrał jako miejsce powstania swej warownej 
siedziby, jak i jego starania o lokację świadczą o dużym znaczeniu, które przy-
pisywał tej miejscowości. Związek kościołów w Potoku Złotym i Tajkurach jest 
możliwy również ze względu na fakt, iż bratową Jerzego Wiśniowieckiego była 
Regina, córka hospodara mołdawskiego Jeremiasza Mohyły, siostra Marii, fun-
datorki kościoła w Potoku Złotym. Wobec znacznego podobieństwa rzutów wy-
mienionych świątyń, nie można wykluczyć, iż kościół w Tajkurach był kolejną 
wersją wykorzystanego tam projektu25. 

Pierwotny kościół w Tajkurach, wzniesiony w drugiej dekadzie xvii wieku, 
można więc hipotetycznie rekonstruować jako budowlę zbliżoną do podolskich, 
treflowych świątyń in modum crucis, z masywną wieżą na osi fasady. Po znisz-
czeniach wojennych został on odbudowany z fundacji Wawrzyńca Pepłowskiego, 
znana ze źródeł data 1710 może więc odnosić się do jego ponownej konsekracji.

Obszerna inskrypcja, umieszczona nad wejściem do kościoła podkreśla za-
sługi Wawrzyńca Pepłowskiego w odbudowie zamku Wiśniowieckich: Castrum 

desertum restauravit. Tak więc wzniesiony przed 1618 rokiem zamek już na po-
czątku xviii wieku był opuszczony i wymagał konserwacji, lecz wobec braku 
wzmianek o losach budowli w tym okresie nie można z całą pewnością okre-
ślić, kiedy uległ uszkodzeniu; prawdopodobnie miało to miejsce w czasie jednego 
z licznych najazdów kozackich, jakie pustoszyły Wołyń w 2. połowie xvii wie-
ku. Informacja o dokonanej przez Pepłowskiego renowacji opuszczonego zam-
ku może sugerować, iż zniszczenia były stosunkowo poważne, możliwe więc, iż 
w tym samym czasie uszkodzeniu uległ również kościół.

O wcześniejszej niż xviii-wieczna metryce tajkurskiej świątyni pośrednio 
może świadczyć też istnienie xvi- lub xvii-wiecznej plebanii. Niektórzy autorzy 
wyjaśniali niezgodność czasu powstania obu budowli faktem, iż probostwo sta-
nowiło pierwotnie część zabudowań obronnych26. Wątpliwe jest jednak, by bu-
dynek plebanii, położony zapewne niedaleko kościoła, mógł pełnić znaczącą rolę 
w systemie defensywnym miasta w sytuacji, gdy w niewielkiej odległości od niego, 
na górującym nad okolicą, stromym wzniesieniu, znajdował się ufortyfikowany 
zamek. Jednak wobec niezachowania się budynku do naszych czasów i braku 
przekazów ikonograficznych nie można tej hipotezy wykluczyć. 

Kościół w Tajkurach, wzniesiony zapewne na początku xvii w i odbudo-
wany w 1710 roku w oparciu o pierwotny rzut, stanowi interesujący przykład 

24 Słownik geograficzny…, 5, 1884, s. 787.

25 Należy dodać, iż Jerzy Wiśniowiecki został pochowany w kościele w Załoźcach, należącym do grupy 

treflowych, gotycyzujących świątyń podolskich. T. Zaucha, Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej 

Niepokalanie poczętej w Załoźcach, [w:] Materiały…, cz.1, t. 13, s. 289 –302.

26 Wernik, op. cit., s. 40.

„długiego trwania” archaicznego typu przestrzennego kościoła in modum crucis 
z wielobocznie zamkniętymi transeptoidalnymi kaplicami i prezbiterium. Choć 
w przeciwieństwie do treflowych świątyń na Podolu, w artykulacji i skromniej 
dekoracji kościoła św. Wawrzyńca brak jakichkolwiek motywów o charakterze 
historyzującym, sam fakt zachowania w trakcie xviii-wiecznej odbudowy rzutu 
treflowego ma charakter wyraźnie retrospektywny. 

Tego rodzaju archaizacja, ograniczona do zastosowania starszego, przeważ-
nie średniowiecznego planu, ma w architekturze nowożytnej liczne precedensy. 
Na ideowo uwarunkowane sięganie do „starożytnych” typów przestrzennych 
zwrócił uwagę Andrzej Baranowski, poddając analizie występowanie halowych 
korpusów w architekturze Wielkopolski, uważając jednak tę cechę za lokalną spe-
cyfikę27. Krasny wskazywał na „długie trwanie” układu halowego na terenach 
wschodniej Rzeczypospolitej na przykładzie fary w Szczebrzeszynie28, zjawisko 
to w szerszym kontekście xvii-wiecznej architektury Wołynia omówił ostatnio 
Michał Kurzej29. 

Świątynia w Tajkurach nie jest jedynym przykładem wyjątkowej trwało-
ści typu kościoła z kaplicami in modum crucis w xviii-wiecznej architekturze 
Wołynia. Ewidentnym nawiązaniem do tego schematu przestrzennego jest ko-
ściół św. Michała Archanioła w Hołobach, wzniesiony w 1718 roku z fundacji 
podstolego podolskiego Stefana Jaruzelskiego, w 1786 roku rozbudowany z ini-
cjatywy wojewody czernihowskiego Ludwika Wilgi o parę obszernych, krytych 
spłaszczonymi kopułami kaplic, dostawionych symetrycznie do nawy (il. 12)30. 
Prawdopodobnie również w xviii wieku dobudowano parę kaplic do leżącego 
w pobliżu granicy z Wołyniem kościoła w Maciejowie, fundowanego przez Annę 
Sapieżynę w 1596 roku31. 

Istotniejszą analogią dla tajkurskej świątyni jest jednak kościół Franciszkanów 
w Szumsku. Klasztor został założony z fundacji Daniela Jeło-Malińskiego przed 
1656 rokiem, lecz murowany kościół wzniesiono dopiero w 1715 roku dzięki 
wsparciu jego wnuka Stanisława, podczaszego halickiego32. Jest to jednonawowa 
świątynia z krótkim korpusem, do którego przylega od pn. niski aneks na rzucie 
prostokąta, od pd. takiegoż kształtu kaplica o identycznej jak chór artykulacji 
i podobnie jak prezbiterium – zamknięta pięciobocznie. 

27 A. J. Baranowski, Barokowe kościoły halowe w Wielkopolsce, [w:] Sztuka 1. poł. xviii wieku, Materiały Sesji 

Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1981, s. 171 –197.

28 P. Krasny, Kościół św. Mikołaja w Szczebrzeszynie. Przyczynek do badań nad „długim trwaniem” 

późnogotyckich schematów przestrzennych w architekturze polskiej wieku xvii, [w:] Sztuka dawnej ziemi 

chełmskiej…, s. 49 –62. 

29 M. Kurzej, Nowożytna architektura kościelna na Wołyniu do czasów wojen kozackich, [w:] Wokół ugody 

hadziackiej 1658 – od historii do literatury, red. P. Borek, w druku.

30 Orłowicz, op. cit., s. 142; Popek, op. cit., s. 99 –100.

31 Z. Rewski, Konieczność poznania dawnej sztuki Szwajcarii, „Biuletyn Historii Sztuki”, 10, 1928, s. 50; Kurzej, 

op.cit.

32 W. Danilewicz, Kościoły rzymsko-katolickie w Szumsku, „Życie Krzemienieckie”, 7, 1938, s. 403 –408.
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Para transeptoidalnych kaplic przylegała również do halowego korpusu fary 
w Zasławiu, wzniesionej z inicjatywy Janusza Ostrogskiego w 1599 roku i odbudo-
wanej w latach 1720 –1723 z fundacji Pawła Karola Sanguszki33. Prawdopodobnie 
restauracja ta miała zachowawczy charakter, pozostawiono bowiem zarówno 
pierwotny układ przestrzenny, jak i gotycyzujące wykroje otworów okiennych34. 
Rekonstrukcja ta byłaby więc bliską ideowo analogią dla hipotetycznej odbu-
dowy kościoła w Tajkurach. Należy wspomnieć, iż Sanguszko był również fun-
datorem rozpoczętej w 1727 roku odbudowy zrujnowanego klasztoru i kościoła 
bernardynów, wzniesionego na rzucie krzyża35.

Niezależnie od archaizujących kościołów na rzucie treflowym (Tajkury) lub 
do niego zbliżonym (Szumsk) w xviii wieku na Wołyniu pojawia się też późnobaro-
kowy typ kościoła z odcinkowo zamkniętymi ramionami transeptu. Za pierwsze 
przykłady zastosowania takiego rzutu uważa się kościół Jezuitów w Krzemieńcu, 
autorstwa Pawła Giżyckiego36 oraz współczesna mu katedra grekokatolicka 
w Chełmie (ok. 1735 –1756); nieco później zbliżony schemat przestrzenny poja-
wia się w świątyni Dominikanów w Winnicy (1751 –1761). Poszukując źródeł in-
spiracji dla takiego rozwiązania części wschodniej Józef Skrabski wskazywał na 
projekty Leonard da Vinci, kościół Filipinów we Florencji Pietra da Cortona oraz 
rzymską światynię S. Atanasio dei Greci Giacomo della Porty37, Andrzej Betlej 

33 Słownik geograficzny…, 14, 1895, s. 443; J. Skrabski, Zasław jako ośrodek artystyczny w xvii i xviii wieku, [w:] 

Метафора спільного дому. Заславщина бахатьох культур, Ізяслав-Острог 2006, s. 142.

34 Na zachowawczy charakter odbudowy zwrócił uwagę Kurzej, op. cit.

35 Skrabski, op. cit., s. 143.

36 A. Betlej, Paweł Giżycki sj architekt polski xviii wieku, Kraków 2003. s. 107, 150 –151.

37 J. Skrabski, Paolo Fontana. Nadworny architekt Sanguszków, Tarnów 2007, s. 176 –177.

podkreślał natomiast wpływ jednego z projektów Andrei Pozza38. Dzieła takie 
jak świątynia w Tajkurach czy kościół Dominikanek w Kamieńcu Podolskim 
(1713 –1720)39 dowodzą jednak, iż oprócz typu bazyliki lub kościoła jednonawo-
wego z rzędem kaplic oraz transeptem o półkoliście lub odcinkowo zamkniętych 
ramionach, wywodzącego się z rzymskiej architektury dojrzałego baroku, w xviii 
wieku wciąż kontynuowana była tradycyjna, archaiczna już odmiana rzutu tre-
flowego, inspirowana wzorami z poprzedniego stulecia. Pomimo pozornego po-
dobieństwa, te dwie odmiany trikonchosu nie są genetycznie czy typologicznie 
bezpośrednio powiązane40.

38 Betlej, op. cit., s. 150.

39 Kowalczyk, Świątynie…, s. 141, 145 –146, il 202.

40 W literaturze pojawiała się sugestia, iż źródłem inspiracji treflowych, centralizujących kościołów na Podolu 

była włoska architektura wczesnorenesansowa, zwłaszcza niezrealizowanych, lecz bardzo wpływowych 

projektów centralnych świątyń Leonarda Da Vinci (por. Jurczenko, op. cit., s. 293). Jednak uderzająca 

zbieżność proporcji rzutu kościołów S. Maria della Consolazione w Todi i parafialnego w Załoźcach wydaje 

się być przypadkowa.

il. 12 
Hołoby,  
kościół parafialny.  
Rzut. Rys.  
J. Adamski, 2006
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Uwagi o zastosowaniu srebra w sztuce Rzeczypospolitej

Problem popularności srebra i jego wykorzystania w szeroko rozumianej kul-
turze artystycznej dawnej Rzeczypospolitej zajmował wielu historyków sztuki1. 
Najczęściej był on rozpatrywany w ścisłym związku z tak zwanym sarmatyzmem, 
jako wyraz szczególnej predylekcji „Sarmatów” do drogich kruszców i cecha 
wyróżniająca sztukę polską. Liczne wątki związane z tym zagadnieniem zebrał 
i uporządkował Mariusz Karpowicz, według którego: „srebrne retabulum Kaplicy 
Zygmuntowskiej, srebrne ołtarze i tablice – obrazy kaplicy św. Kazimierza, 
złocone epitafum kaplicy Wazów, złocona postać Zygmunta iii na kolumnie, 
czerń, srebro i złoto na Ara Patriae – konfesji św. Stanisława, ołtarz Jasnogórski 
Ossolińskiego – to fundamentalne kamienie tego olbrzymiego gmachu, jaki po-
bożność sarmacka wzniesie ze sreber w czasach Sobieskiego, Sasów, i dalej, hen 
po krańce kultury szlacheckiej wieku xix”2. Łączne traktowanie dzieł srebrnych 
oraz z brązu i mosiądzu złoconego jest ryzykowne, bowiem dzieli je nie tylko 
oczywista różnica materiałowa i estetyczna, ale także wymowa ideowa i konota-
cje symboliczne. Przede wszystkim jednak, pogląd, że dla kultury staropolskiej 
charakterystyczne było, szczególne w skali Europy, zamiłowanie do stosowania 
srebra, jest nieprawdziwy. Mamy tu do czynienia z dość częstym w polskiej prak-
tyce badań historyczno-artystycznych zawężeniem pola poszukiwań. Spróbujmy 
zatem przeanalizować ten problem w szerszym kontekście3.

Niezrozumiałe i niesłuszne jest mechaniczne dzielenie problemu zgodnie 
z cezurą między średniowieczem a czasami nowożytnymi. W rzeczywistości 
mamy do czynienia z trwaniem tradycji, przyzwyczajeń, wyobrażeń i praktyk 
w zakresie stosowania szlachetnych materiałów w różnych dziedzinach życia. Dla 
pokazania właściwych proporcji między sztuką polską i europejską musimy po-
służyć się przykładami oczywistymi.

1 T. Chrzanowski, M. Kornecki, Wota srebrne. Z badań nad sztuką Sarmatyzmu w Polsce, „Biuletyn Historii 

Sztuki”, 32, 1970, s. 209 –214; R. Brykowski, Sukienka – wotum metalowe z Parczewa, „Polska Sztuka Ludowa”,  

26, 1972, s. 59 –60; J. Samek, Do zagadnienia sukienek i wotów w epoce baroku. (Na marginesie komunikatu 

R. Brykowskiego, „Sukienka – wotum metalowe z Parczewa”), ibidem, s. 243 –245; R. Brykowski, Sukienka – 

wotum metalowe ze wsi Ulan (w nawiązaniu do artykułu dr hab. Jana Samka), ibidem, s. 245 –248.

2 M. Karpowicz, Uwagi o aplikacjach na obrazy i roli sreber w dawnej Rzeczypospolitej, „Rocznik Historii 

Sztuki”, 16, 1986, s. 123 –158; przedruk w: Sztuki polskiej drogi dziwne, Bydgoszcz 1994, s. 73 –106, 

il. vi.1 –vi.16.

3 Omawiane tu zagadnienie wymagałoby obszernego omówienia, jednak ograniczenia wydawnicze 

umożliwiają tylko zarysowanie kluczowych problemów; ze względu na znaczną liczbę opracowań z tego 

zakresu odwołujemy się tylko do publikacji najnowszych i najważniejszych. 
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Bogatą oprawę z kruszców otrzymały najświętsze miejsca kultu już w pierw-
szych wiekach chrześcijaństwa. Do podniesienia splendoru konfesji św. Piotra 
na Watykanie przyczynił się papież Sykstus iii (432 –440), który przeznaczył na jej 
ozdobę 400 funtów srebra, a później cesarz Walentyn, który ufundował złote ta-
blice z przedstawieniem Salwatora4. Za pontyfikatu Sykstusa iii cesarz Konstantyn 
ufundował do bazyliki na Lateranie srebrne fastigium – ażurową przegrodę o for-
mach architektonicznych, ujmującą ołtarz w apsydzie5. Oprawę ze szlachetnych 
metali posiadały też groby świętych, n.p. Demetriusza w Salonikach, gdzie od vii 
wieku pod cyborium eksponowano przedstawienie świętego leżącego na srebrnej 
ławie6. Oprawa muzyczna liturgii cesarskiej w Konstantynopolu była tworzona 
na organach, których piszczałki odlano ze złota i srebra7. Wczesne średniowie-
cze, a w szczególności sztuka karolińska i ottońska przyniosły gwałtowny rozwój 
fundacji sakralnych ze złota i srebra8. Były wśród nich frontale ołtarzowe9, am-
bony10, monumentalne krucyfiksy11, a także figury w całości pokrywane złotą lub 
srebrną blachą (np. Matka Boska z Dzieciątkiem w kolegiacie w Essen, około 980, 
podobnie w skarbcu katedry w Hildesheim, około 1022)12. W Polsce wystarczy 
przypomnieć złoty wystrój grobu św. Wojciecha w Gnieźnie, na który składa-
ły się: wysadzane kamieniami szlachetnymi antependium i płyty pokrywające 
boki stipes ołtarzowego z daru Ottona iii, a także krucyfiks (blacha repusowana 

4 Hic [Sixtus] ornavit de argento confessionem beati Petri apostoli, qui habet libras cccc. Ex huius 

supplicatione optulit Valentinianus Augustus imaginem auream cum xii portas et apostolos et Salvatorem 

gemmis pretiosissimis ornatam, quem voti gratiae suae super confessionem beati Petri apostoli posuit; 

Liber Pontificalis, oprac. L. Duchesne, t. 1, Paris 1886, s. 233; F. A. Bauer, Das Bild der Stadt Rom im 

Frühmittelalter. Papststiftungen im Spiegel des Liber Pontificalis von Gregor dem Dritten bis zu Leo dem 

Dritten, Wiesbaden 2004 (Deutsches Archäologisches Institut Rom, Palilia, t. 14), s. 53.

5 R. Krautheimer, Rome. Profile of a City, 312 –1308, New Jersey 1980, s. 54; idem, Early Christian and 

Byzantine Architecture, Harmondsworth 1986, s. 40.

6 C. Walter, St. Demetrius: The Myroblytos of Thessalonika, „Eastern Church Review”, 5, 1973, s. 160, 

164 –165.

7 E. Wellesz, Historia muzyki i hymnografii bizantyńskiej, Kraków 2007, s. 127. 

8 V. H. Elbern, Magia i wiara w złotnictwie wczesnego średniowiecza, „Biuletyn Historii Sztuki“, 38, 1976, 

s. 195 –217, szczególnie s. 204 –217; P. Lasko, Ars Sacra 800 –1200, New Haven-London 1994; ostatnio: I. Siede, 

Goldschmiedekunst. Funktion-Wirkung-Auftraggeber [w:] Die Ottonen. Kunst-Architektur-Geschichte, red. 

K. G. Beuckers, J. Cramer, M. Imhof, Petersberg 2006, s. 165 –173

9 Por. przykładowo: L’altare d’oro di Sant’Ambrogio, a cura di C. Capponi, Milano 1996.

10 Np. złota ambona cesarza Henryka ii; Grosse Kunst aus Tausend Jahren. Kirchenschätze aus dem Bistum 

Aachen, „Aachener Kunstblätter“, 36, 1968, il 7; ostatnio: G. Suckale-Redlefsen, Goldener Schmuck für 

Kirche und Kaiser, [w:] Kaiser Heinrich ii. 1002 –1024. Katalog zur Bayerischen Landesausstellung 2002, 

Bamberg, 9. Juli bis 20. Oktober 2002, Augsburg 2002, s. 78 –92.

11 K. Ch. Schüppel, Silberne und Goldene Monumentalkruzifixe. Ein Beitrag zur Mittelalterlichen Liturgie – und 

Kulturgeschichte, Weimar 2005.

12 M. Beer, Ottonische und frühsalische Monumentalskulptur. Entwicklung, Gestalt und Funktion von 

Holzbildwerken des 10. und frühen 11. Jahrhunderts, [w:] Die Ottonen…, s. 147, 150; D. Gaborit-Chopin, Les 

statues-reliquaires et la renaissance de la ronde-bosse. Les Majesté romanes, [w:] La France romane au temps des 

premiers Capétiens (987 –1152). Paris, Musée du Louvre, 10 mars – 6 juin 2005, Paris 2005, s. 378, kat. nr 292, 

293, 295.

albo drewniany rdzeń pokryty blachą?) sprawiony przez Bolesława Chrobrego – 
wszystko zrabowane przez księcia czeskiego Brzetysława w 1038 lub 1039 roku13.

Po roku 1000, przez kolejne stulecia, mimo zmian dokonujących się w za-
kresie stylu, obyczaj czczenia Boga i świętych niezwykle kosztownymi dziełami 
sztuki trwał. Swoje apogeum, a równocześnie mocną podbudowę teoretyczną, 
znalazł on w działalności opata Sugera z Saint-Denis14. Przedromańskie figury 
relikwiarzowe pokryte złotą lub srebrną blachą (w typie Ste-Foix w Conques 
z połowy x wieku) przekształciły się w pełnoplastyczne, realistyczne „figury 
złotnicze”15. Szczególnym przypadkiem są grupy figuralne ze złota pokrytego 
emalią (les émaux sur ronde-bosse d’or), najbardziej luksusowe wyroby wytwa-
rzane w Paryżu około 1400 roku16. Wyjątkowo spektakularne są też liczne złote 
i srebrne, romańskie i gotyckie skrzynie relikwiarzowe, nadzwyczaj popularne 
na obszarach położonych w rozwidleniu Renu i Mozy17. Niektóre z nich, jak re-
likwiarz św. Remaklusa ze Stavelot (fundacja opata Wibalda, około 1145 –1158) 
wmontowano w wielkie nastawy ołtarzowe ze szlachetnych kruszców, bogato 

13 Kosmasa Kronika Czechów, tłum., wstęp i komentarze M. Wojciechowska, Warszawa 1968, s. 217 –218; 

M. Sokołowski, Ołtarz główny katedry gnieźnieńskiej, „Folia Historiae Artium”, 1, 1964, s. 5 –16; 

A. Świechowska, Z. Świechowski, Konfesja św. Wojciecha, [w:] Katedra gnieźnieńska, red. A. Świechowska, 

t. i, Poznań 1970, s. 126 –134; P. Skubiszewski, Katedra w Polsce około r. 1000, [w:] Polska na przełomie i i ii 

tysiąclecia. Materiały z sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, listopad 2000, Poznań 2001, s. 150; 

Z. Świechowski (przy udziale E. Świechowskiej), Sztuka polska. Romanizm, Warszawa 2004, s. 127.

14 Abbot Suger on the Abbey Church of St.-Denis and its Art Treasures, red. G. Panofsky-Soergel, Princeton,b.r. 

wyd.

15 R. Kroos, Vom Umgang mit Reliquien, [w:] Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik. Katalog zur 

Ausstellung des Schnütgen-Museums in der Joseph-Haubrich-Kunsthalle, hrsg. von A. Legner, t. 3, Köln 1985, 

szczególnie s. 40; J. Wirth, La datation de la sculpture médiévale, Genève 2004, s. 221 –235; D. Gaborit-Chopin, 

Les arts précieux du xe siècle, [w:] La France romane…, s. 45 –47; D. Lüdke, Die Statuetten der gotischen 

Goldschmiede. Studien zu den „autonomen“ und vollrunden Bildwerken der Goldschmiedeplastik und den 

Statuettenreliquiaren in Europa zwischen 1230 und 1530, cz. 1 –2, München 1983.

16 R. Eikelmann, Goldemail um 1400, [w:] Das goldene Roessl. Ein Meisterwerk der Pariser Hofkunst um 1400, 

hrsg. von R. Baumstark, München 1995, s. 106 –130; eadem, Les émaux sur ronde-bosse d’or, [w:] Paris 1400. 

Les arts sous Charles vi. Paris musée du Louvre 22 mars – 12 juillet 2004, Paris 2004, s. 165 –180; E. Kovac, 

L’age d’or de l’orfevrerie Parisienne: Au temps des princes de Valois, Dijon 2004.

17 Por. m. in.: A. Legner, Zur Präsenz der Großen Reliquienschreine in der Ausstellung Rhein und Maas, [w:] 

Rhein und Maas. Kunst und Kultur 800 –1400, t. 2, Berichte, Beiträge und Forschungen zum Themenkreis der 

Ausstellung und des Katalogs, Köln 1973, s. 65 –94; por. też monografie najważniejszych dzieł: E. Dinkler-

von Schubert, Der Schrein der Hl. Elisabeth zu Marburg. Studien zur Schrein Ikonographie, Marburg an der 

Lahn 1964; R. Kroos, Der Schrein des Heiligen Servatius in Maastricht und die vier zugehörigen Reliquiare 

in Brüssel, München 1985; Schatz aus den Trümmern. Der Silberschrein von Nivelles und die europäische 

Hochgotik, Köln 1995; H. Fillitz, Die Kunsthistorische Stellung des Karlsschreins, [w:] Der Schrein Karls des 

Grossen. Bestand und Sicherung 1982 –1988, Aachen 1998, s. 11 –27; J. Fitschen, Die Goldschmiedeplastik des 

Marienschreins im Aachener Dom. Eine stilgeschichtliche Untersuchung (Europäische Hochschulschriften, 

xviii: Kunstgeschichte, 312), Frankfurt am Main 1997; Der Aachener Marienschrein. Eine Festschrift, 

red. D. P. J. Wynands, Aachen 2000. Zestawienie najważniejszych relikwiarzy dają: K. Szczepkowska-

Naliwajek, Relikwiarze średniowiecznej Europy. Geneza, treści, styl i techniki wykonania, Warszawa 1996, 

s. 139 –146; K. J. Czyżewski, Srebrne wyposażenie średniowiecznego ołtarza św. Stanisława w katedrze 

krakowskiej, „Folia Historica Cracoviensia”, 9, 2003, s. 22 –25.
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kameryzowane i dekorowane emalią18. Zdarzały się przypadki wykorzystania 
wcześniejszych dzieł do konstrukcji skrzydłowych nastaw ołtarzowych, jak 
w Akwizgranie, gdzie do ottońskiego antependium dodano późnogotyckie skrzy-
dła z około 1481 roku (roboty Hansa von Reutlingen?)19. W rozbudowane reta-
bula wmontowywano starsze relikwiarze, jak w kościele św. Wiktora w Xanten 
(1529 –1534)20. W odniesieniu do Polski, można przywołać tutaj srebrne figury 
dopełniające nastawę głównego ołtarza w kościele Mariackim w Gdańsku21, 
a przede wszystkim srebrne wyposażenie grobu św. Stanisława na Wawelu: reli-
kwiarz skrzyniowy, przenośne obrazy22, tryptyk z 1512 roku i figurę męczennika 
(?) z fundacji Zygmunta i23.

Nikt, jak dotąd, nie podjął się zestawienia katalogu późnośredniowiecznych 
retabulów, antependiów i monumentalnych relikwiarzy, wykonanych ze szla-
chetnych metali, jednak nie ulega wątpliwości, że liczba tych dzieł była wielka. 
Zamęt wywołany przez Marcina Lutra i innych reformatorów przyczynił się do 
zniszczenia wielu z nich oraz do zaniechania tego rodzaju fundacji w krajach, 
w których zwyciężyły nowe konfesje. Ale i tam spotykamy znamienne wyjątki, 
jak w duńskim Frederiksborgu, gdzie w zamkowej kaplicy w pierwszej dekadzie 
xvii wieku ustawiono hebanowo-srebrny ołtarz, ambonę i organy24. W krajach, 
w których dominował rzymski katolicyzm, po Soborze Trydenckim mamy do 
czynienia z rozkwitem zwyczaju obdarzania kościołów dziełami z kosztow-
nych materiałów. W niektórych wielkich ośrodkach kultu, jak w dolnoreńskiej 
Kolonii średniowieczne relikwiarze skrzyniowe ze srebra przetrwały i w czasach 
nowożytnych wciąż były obiektami podziwu25. W innych, ciągłość tradycji zo-
stała zerwana w wyniku wojny trzydziestoletniej (1618 –1648), ale starano się ją 

18 Ornamenta Ecclesiae, t. 1, s. 184 –185, kat. nr b 18; Lasko, op. cit., s. 193 –196, il 264; ostatnio: Heiliges 

Römisches Reich Deutscher Nation 962 bis 1806. Von Otto dem Grossen bis zum Ausgang des Mittelalters. 

Katalog, Dresden 2006, s. 204 –205, kat. iv.19.

19 E. G. Grimme, Die grossen Jahrhunderte der Aachener Goldschmiedekunst, „Aachener Kunstblätter“, 26, 

1962, s. 98 –102, poz. 32.

20 H. P. Hilger, U. Grote, Der Dom zu Xanten und seine Kunstschätze, 3. wyd., Königstein im Taunus 1997, s. 15, 

71; D. Preising, Das Hochaltarretabel von St. Viktor in Xanten – Reliquie und Bild am Ende des Mittelalters, 

[w:] Gegen den Strom. Maisterwerke niederrheinischer Skulptur in Zeiten der Reformation 1500 –1550, Berlin 

1997, s. 67 –78; U. Grote, Der Schatz von St. Victor. Mittelalterliche Kostbarkeiten aus dem Xantener Dom, 

Regensburg 1998, 23 –29.

21 A. Woziński, Rzeźba xv–xvi wieku, [w:] Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy xv do 

końca xvii wieku. Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Gdańsku, maj – sierpień 1997, Gdańsk 1997, 

s. 109 –111; idem, Michał z Augsburga, Mistrz Paweł i epilog gotyckiej rzeźby gdańskiej, „Rocznik Historii 

Sztuki”, 27, 2002, s. 6 –35.

22 Czyżewski, op. cit., s. 11 –52.

23 A. Bochnak, Mecenat Zygmunta Starego w zakresie rzemiosła artystycznego, „Studia do Dziejów Wawelu”, 2, 

1961, s. 135 –136; J. Morka, Sztuka dworu Zygmunta i Starego. Treści polityczne i propagandowe, Warszawa 

2006, s. 433 –434.

24 M. Bencard, Silver Furniture, Rosenborg 1992, s. 11 –12, il na s. 14, 15.

25 I. Bodsch, Sacrarium Agrippinae, [w:] Ornamenta Ecclesiae, t. 2, s. 157 –186; A. Legner, Kölner Heilige und 

Heiligtümer. Ein Jahrtausend europäischer Reliquienkultur, Köln 2003.

podjąć na nowo po uspokojeniu sytuacji. W Paderborn srebrna trumna z reli-
kwiami patrona katedry i diecezji św. Liboriusza została zniszczona po zdoby-
ciu miasta przez wojska księcia Christiana Brunszwickiego w 1622 roku. Nową, 
nawiązującą kształtem do średniowiecznego relikwiarza wykonał w 1627 roku 
złotnik Hans Krako z Dringenbergu26. Cieszący się sławą srebrny ołtarz w kate-
drze w Ratyzbonie został zrabowany przez Szwedów w 1633/1634 roku27. Budowę 
nowego w xviii stuleciu należy traktować jako świadomą kontynuację tradycji28.

W Polsce srebrna trumna ufundowana przez króla Zygmunta iii do ołta-
rza św. Stanisława w katedrze krakowskiej zastąpiła w 1633 roku starszą, śre-
dniowieczną, z daru królowej Węgier Elżbiety Łokietkówny. Nowy relikwiarz 
nawiązywał kształtem do starego, który zdecydowano się zachować jako świę-
tość i pamiątkę przeszłości29. Tę i inne fundacje Zygmunta iii dla św. Stanisława, 
Wojciecha i Kazimierza trzeba widzieć jako przejęcie opieki nad miejscami kul-
tu świętych polskich sprawowanej wcześniej przez władców z dynastii Piastów 
i Jagiellonów. Z nieco inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku srebrnej 
trumny św. Jozafata Kuncewicza w katedrze połockiej (ukończona 1650)30.

Szczególna obecność sreber we wnętrzach sakralnych wyrażała się nie tylko 
w stałych elementach wyposażenia, ale „wzrastała” okresowo, podczas praktyko-
wanego w wyznaczone święta zwyczaju wystawiania na ołtarzu, strzeżonych na 
codzień w skarbcach relikwiarzy (ostensio reliquiarum)31. Najbardziej znana cere-
monia tego rodzaju odbywała się w paryskiej Sainte Chapelle na specjalnej try-
bunie nakrytej rozbudowanym baldachimem32. Wśród najsławniejszych zbiorów 
relikwii i relikwiarzy, wprost niewiarygodnym bogactwem wyróżniała się ko-
lekcja kardynała Albrechta Brandenburskiego, będąca obiektem ataków Marcina 

26 Liborius im Hochstift Paderborn. Seine Verehrung in Werken der Architektur und der bildenden Kunst. Eine 

Ausstellung der Erzdiözese Paderborn – veranstaltet vom Erzbischöflichen Diözesanmuseum 27. Juli bis 

7. September 1986, Paderborn 1986, s. 58 –59, kat. nr 4.

27 A. Hubel, Der Regensburger Domschatz, München-Zürich 1976 (Kirchliche Schatzkammer und Museen, red. 

H. Schnell, P. Mai, t. 1), s. 27, 51.

28 Ibidem, s. 51 –59, il 1.

29 Archiwum Krakowskiej Kapituły Metropolitalnej na Wawelu (AKK), Acta Actorum, t. 13, k. 163v. (zapiska 

z roku 1633 o): „veterem tumbam cineribus sancti Stanislai ab Helizabeth regina constructam, qua in 

sacristia est reposita”; J. Wielewicki, Dziennik spraw domu zakonnego oo. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie 

1630 –1639, t. 5, Kraków 1999, s. 97 –98, 104; Czyżewski, op. cit., s. 14 –18; M. Walczak, Kanonizacja św. 

Stanisława jako temat historyczny w sztuce Krakowa, „Studia Waweliana”, 11 –12, 2002/2003, s. 10.

30 P. Krasny, Relikwiarz św. Jozafata Kuncewicza w katedrze połockiej. Przyczynek do badań nad srebrnymi 

trumnami relikwiarzowymi w Rzeczypospolitej w xvii wieku, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. 4, 

red. J. Lileyko, Lublin 2000, s. 126.

31 H. Kühne, Ostensio reliquiarum. Untersuchungen über Entstehung, Ausbreitung, Gestalt und Funktion der 

Heiltumsweisungen im römisch-deutschen Regnum, Berlin – New York 2000 (Arbeiten zur Kirchengeschichte, 

t. 75); ostatnio M. Starnawska, Świętych życie po życiu. Relikwie w kulturze religijnej na ziemiach polskich 

w średniowieczu, Warszawa 2008, s. 361 –382.

32 R. Branner, Grande Châsse de la Sainte Chapelle, „Gazette des Beaux-Arts“, 1971, s. 1 –14; M. M. Gauthier, 

Les Routes de la Foi. Reliques et reliquaries de Jérusalem à Compostelle, Fribourg (Suisse) 1983, s. 160 –164; Le 

trésor de la Sainte-Chapelle. Paris, Musée du Louvre, 31 mai 2001 – 27 août 2001, red. J. Durand, M.-P. Laffitte, 

Paris 2001.
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Lutra33. Eksponowano ją w Neue 
Stift w Halle, gdzie pośrodku chóru 
ustawiona była wielka srebrna figu-
ra św. Maurycego34. Warto przypo-
mnieć, że jedną z istotnych funkcji 
pierwszych ołtarzy w kształcie szafy 
zaopatrzonej w skrzydła, było prze-
chowywanie i ukazywanie wiernym 
zgromadzonych wewnątrz relikwia-
rzy35. Jakob Müller w wydanym 
w Monachium w 1591 roku dziele 
Ornatus ecclesiasticus (niem. Kirchen 

Geschmuck) zamieścił rycinę, któ-
ra stanowić miała wzór świątecznej 
aranżacji ołtarza36. Der festlich be-

reitete Altar powinien posiadać ta-
bernakulum, świeczniki oraz wielką 
liczbę relikwiarzy o różnorodnych 
kształtach. Trudne wprost do uwie-
rzenia bogactwo tego rodzaju aranża-
cji dokumentują opisy oraz nieliczne 

33 Das Hallesche Heiltum von 1520, red. H. L. Nickel, Halle an der Saale 2001; L. Cárdenas, Albrecht von 

Brandenburg – Herrschaft und Heilige. Fürstliche Repräsentation im Medium des Heiltumsbuches, [w:] 

„Ich armer sundiger mensch”. Heiligen – und Reliquienkult am Übergang zum konfessionellen Zeitalter, 

red. A. Tacke, Göttingen 2006, s. 239 –270; Gnade aus Gold und Gebein. Das Hallesche Heiltum, [w:] Der 

Kardinal Albrecht von Brandenburg. Renaissancefürst und Mäzen, t. 1, Katalog, red. T. Schauerte, Regensburg 

2006, s. 67 –84; U. Timann, Bemerkungen zum Halleschen Heiltum, [w:] Ibidem, t. 2: Essays, red. A. Tacke, 

Regensburg 2006, s. 255 –283.

34 E.  Schröter, Venedig-Rom-Halle. Kardinal Albrecht von Brandenburg und die italienische Renaissance, [w:] 

Der Kardinal Albrecht von Brandenburg…, Bd. 2, s. 181, 186; M. Hamann, Die liturgische Verehrung des 

heiligen Mauritius am Neuen Stift in Halle, [w:] „Ich armer sundiger mensch…”, s. 287 –313.

35 J. Braun, Der Christliche Altar in seiner Geschichtlichen Entwicklung, Bd. 2, München 1924, s. 545 –573; 

H. Keller, Die Flügelaltar als Reliquienschrein, [w:] Studien zur Geschichte der europäischen Plastik. Festschrift 

für Theodor Müller, München, s. 125 –127; A. Legner, Reliquien in Kunst und Kultur zwischen Antike und 

Aufklärung, Darmstadt 1995, s. 173 –198; K. Szczepkowska-Naliwajek, Gotyckie retabula relikwiarzowe 

– kilka spostrzeżeń, [w:] Sztuka około 1400. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, 

listopad 1995, Warszawa 1996, t. 2, s. 43 –57. Szczegółowe opracowanie genezy i funkcji najstarszych 

ołtarzy skrzydłowych oraz przegląd wszystkich stanowisk w tej kwestii por. N. Wolf, Überlegungen zur 

Entstehung, Funktion und Verbreitung der deutschen Schnitzretabel des 14. Jahrhunderts, [w:] Figur und 

Raum. Mittelalterliche Holzbildwerke im historischen und kunstgeographischen Kontext, red. U. Albrecht, 

J. von Bonsdorff, A. Henning, Berlin 1994, s. 91 –111; idem, Deutschen Schnitzretabel des 14. Jahrhunderts, 

Berlin 2002, s. 356 –361.

36 Ukazały się równocześnie wersje łacińska i niemiecka, z których tylko niemiecka była ilustrowana. 

Zagadnienie to omówiła szczegółowo F. Strecker, Augsburger Altäre zwischen Reformation (1537) und 1635. 

Bildkritik, Repräsentation und Konfesionalisierung, Münster 1997, s. 80 –87; A. Schommers, Rheinische 

Reliquiare. Goldschmiedearbeiten und Reliquieninzenierungen des 17. und 18. Jahrhunderts, Rheinbach-

Merzbach 1993, s. 192 –200.

przekazy ikonograficzne, np. rysunek ołtarza  
śś. Henryka i Kunegundy w katedrze w Bam-
bergu przystrojonego z okazji święceń bisku-
pich Franza Ludwiga von Erthals w 1779 roku 
(il. 1)37. Do dziś kościół św. Piotra w Salzburgu 
przybiera wyjątkową postać podczas świąt 
miejscowych patronów, przede wszystkim św. 
Ruperta (27 marca)38. Na wszystkich ołtarzach 
świątyni umieszcza się wówczas srebrne przed-
mioty: krucyfiksy, świeczniki, lampy, cokoły 
pod relikwiarze, figury i lambrekiny (il. 2). Po 
Tridentinum na wielu ołtarzach umieszczono 
relikwiarze na stałe, między świecznikami, 
na specjalnych cokołach, wraz z tablicami 
kanonów i wazonami na kwiaty. Świetną ilu-
stracją takiej praktyki jest ołtarz w katedrze 
w Ratyzbonie utworzony w całości ze srebr-
nych elementów39.

Dotychczasowe rozważania dotyczyły 
sztuki sakralnej, jednak srebro w skali monu-
mentalnej było używano także w sferze profa-

num. Dobitnym przykładem są meble wyko-
nane z tego metalu na wyposażeniu Wersalu 
w czasach Ludwika xiv oraz rezydencji królów 
duńskich w Rosenborgu40. Warto przypo-
mnieć, że i w skarbcu koronnym na Wawelu 
przechowywane były dwa trony (z 1505 i 1509) 
z gałkami i maskami lwimi ze srebra41. O roz-
maitości zastosowań srebra (rzadziej złota) do 
celów świeckich i kultowych przekonuje asortyment przedmiotów wykonywa-
nych w Augsburgu w xvii i xviii stuleciu. Oprócz naczyń różnego rodzaju, były to 
również meble, ołtarze, obrazy, figury, wiszące świeczniki, oprawy luster, bufety, 

37 R. Baumgärtel-Fleischmann, B. Neudorfer, B. Schemmel, W. Milutszki, Die Altäre des Bamberger Domes von 

1012 bis zur Gegenwart, Bamberg 1987, s. 209 –210, kat. nr 84.

38 P. Harnoncourt, Die liturgische Verehrung des Hl. Rupert in der Zeit nach der Einführung des Ordo Romanus 

in Salzburg, [w:] Hl. Rupert von Salzburg 696 –1996. Katalog der Ausstellung im Dommuseum zu Salzburg und 

in der Erzabtei St. Peter, 16. Mai 1996 – 27. Oktober 1996, Salzburg 1996, s. 175 –190.

39 Hubel, op. cit., s. 51 –59, 61 –69, il I, 1 –12.

40 Bencard, op. cit., passim; Quand Versailles était meublé d’argent, red. C. Armijon, Paris 2007.

41 B. Miodońska, Rex Regum i Rex Poloniae w dekoracji malarskiej Graduału Jana Olbrachta i Pontyfikału 

Erazma Ciołka. Z zagadnień ikonografii władzy królewskiej w sztuce polskiej wieku xvi, Kraków 1979, s. 190, 

przyp. 64.

il. 1 
Bamberg,  
katedra.  
Ołtarz śś. Henryka 
i Kunegundy 
przystrojony z okazji 
święceń biskupich 
Franza Ludwiga 
von Erthals, 1779. 
Wg Baumgärtel–
Fleischmann, 
Neudorfer, Schemmel, 
Milutszki, op. cit. il. 2 

Salzburg,  
kościół p.w.  
Św. Piotra.  
Ołtarz przystrojony  
z okazji święta  
św. Ruperta.  
Fot. K. J. Czyżewski, 
2003



Krzysztof J. Czyżewski, Marek Walczak244 Uwagi o zastosowaniu srebra w sztuce Rzeczypospolitej 245

fontanny, organy itp42. Jak wiadomo, z augsburskich pracowni wyszło szczegól-
nie wiele dzieł zdobiących polskie i litewskie świątynie oraz rezydencje43. Trzeba 
też przypomnieć o obyczaju wykonywania srebrnych zbroi o charakterze pa-
radnym (n.p. egzemplarze zachowane w Dreźnie, w Rüstkammer)44. Przedmioty 
takie (14 sztuk) odnotowano w inwentarzu krakowskiego ratusza z 1596 roku45. 
Przywodzi to na myśl także zespoły reprezentacyjnych srebrnych naczyń prze-
chowywanych w ratuszach (np. w Lüneburgu), będących jednym z najdobitniej-
szych przejawów nobilitacji mieszczaństwa przez sztukę46.

Jeśli ogląda się sztukę polską bez właściwej perspektywy geograficznej, 
to wiele zjawisk przedstawia się jako oryginalne i wyjątkowe. Łatwo je wtedy 
uznać za przejaw „swojszczyzny”. Przykładowo, dla polskiego baroku charakte-
rystyczne jest rozpowszechnienie czarnego marmuru (uzupełnianego różowym 
i białym)47, jednak podobne zjawisko można dostrzec w sztuce Belgii, północ-
nych Włoch i Nadrenii (n.p. wystrój katedry w Trewirze). W takim kontekście 
nie można już mówić bez zastrzeżeń o unikatowości „czarnomarmurowej” mody 
w Polsce. Podobnie, niesłuszne jest traktowanie wielkich fundacji srebrnych i du-
żych kruszcowych zespołów wotywnych jako czegoś nadzwyczajnego. Przecież 
dla znakomitego, prawdziwie imponującego bogactwem skarbca jasnogórskiego 
możemy bez trudu znaleźć odpowiedniki w takich centrach pielgrzymkowych 
jak Loreto, Saragossa, Mariazell, Altötting, Kevelaer i inne. Spoza sanktu-
ariów maryjnych warto przywołać tutaj wspaniałe srebrne urządzenie kaplicy 
św. Januarego w katedrze neapolitańskiej48.

W miejscach rozwiniętego kultu religijnego rysuje się bardzo wyraźnie zjawi-
sko stopniowego narastania srebrnego wyposażenia, słusznie dostrzeżone i prze-
analizowane przez Mariusza Karpowicza na przykładzie aplikacji na świętych 
wizerunkach49. Jednakże już w antyku w otoczonych czcią miejscach zawieszano 
metalowe tabliczki wotywne, których liczba rosła z biegiem czasu50. Przykładem re-
prezentatywnym w skali całego średniowiecza był nagrobek św. Tomasza Becketa 

42 H. Seling, Die Kunst der Augsburger Goldschmiede 1529 –1868. Meister – Marken – Werke, t. 1, Geschichte 

und Werke, Abbildungskatalog, t. 2, Tefeln, München 1980.

43 Por. artykuły wstępne J. Żmudzińskiego, Ł. Walczego, W. Leitscha, P. J. Jamskiego i J. Kriegseisena w: Świat 

ze srebra. Złotnictwo augsburskie od xvi do xix w. w zbiorach polskich. Wystawa w Muzeum Narodowym 

w Krakowie 29 kwietnia – 1 sierpnia 2004, Kraków 2005, s. 9 –47.

44 J. Baumel, Die Rustkammer zu Dresden. Führer durch die Ausstellung im Semperbau, München 1995, 

s. 63 –64.

45 J. Muczkowski, Dawny krakowski ratusz, „Rocznik Krakowski”, 8, 1906, s. 33.

46 Das Lüneburger Ratssilber, Berlin 1990 (Bestandkatalog des Kunstgewerbemuseums, xvi).

47 W. Tatarkiewicz, Czarny marmur w Krakowie, „Prace Komisji Historii Sztuki“, 10, 1952, s. 79 –152.

48 The Treasury of Saint Gennaro. Baroque Silver from Naples, Napoli 1987.

49 Karpowicz, op. cit., s. 74 –81.

50 Ostatnio: M. Clauss, Die Alten Kulte, [w:] Konstantin der Grosse. Ausstellungskatalog, red. A. Demandt, 

J. Engemann, Trier-Mainz 2007, s. 216 –217, kat. I.3.4; I.13.18 –1.12.20.

w katedrze w Canterbury pokry-
ty złotymi płytkami i kamienia-
mi szlachetnymi51. Najznaczniejsi 
pielgrzymi wzbogacali to miejsce 
wotami i cennymi darami, tak jak 
księżna Eleonora z Kastylii, gdy 
przybyła do Anglii jako żona póź-
niejszego Edwarda i52. Sam Edward i 
odwiedzając wraz z całą rodziną 
Canterbury w święto Translacji 
św. Tomasza w 1285 r. ofiarował 
do grobu, oprócz znacznych sum, 
figury z czystego złota przedstawia-
jące św. Edwarda, św. Jerzego na 
koniu oraz pielgrzyma, wykonane 
przez swego nadwornego złotnika 
Wilhelma z Fardon53. W 1314 roku 
przeor Eastry ofiarował ponad 
7 funtów srebra na nowe zwieńcze-
nie relikwiarza54, a Henryk vii (zm. 
1509) polecił umieścić przy grobie 
św. Tomasza swą podobiznę odlaną 
ze srebra55. Ambasador Czech odbywający pielgrzymkę do grobu w 1446 roku, był 
pod wielkim wrażeniem jego wspaniałości, podobnie jak wenecki dyplomata, któ-
ry odwiedził grób około 1500 roku56.

Szczególny przypadek wymagający osobnego, gruntownego opracowania, 
stanowią aplikacje i sukienki nakładane na obrazy, a niekiedy także na rzeźby. 
Nawiasem mówiąc, w przeciwieństwie do używanego coraz powszechniej „okła-
du”, termin sukienka ma w Polsce charakter historyczny, co poświadczają in-
skrypcje na samych zabytkach (n.p. napis fundacyjny na blachach z 1683 roku  

51 W. Urry, Some Notes on Two Resting Places of St Thomas Becket at Canterbury [w:] Thomas Becket. Actes 

du colloque international de Sédières, 19 –24 Août 1973, red. R. Foreville, Paris 1975, s. 203, szacuje łączną 

powierzchnię złotych płytek na relikwiarzu na 5 m2.

52 A. Duggan, The Cult of St Thomas Becket in the Thirteenth Century, [w:] St Thomas Cantilupe Bishop of 

Hereford. Essays in His Honour, red. M. Jancey, Hereford 1982, s. 31.

53 A. J. Taylor, Edward i and the Shrine of St. Thomas of Canterbury, „Journal of the British Archaeological 

Association”, 82, 1979, s. 24, tam też cytowane inne źródła dotyczące tego zgadnienia.

54 A. P. Stanley, Historical Memorials of Canterbury, London 1912, s. 283; N. Coldstream, English Decorated 

Shrine Bases, „Journal of the British Archaeological Association”, 79, 1976, s. 29.

55 R. C. Finucane, Miracles and Pilgrims. Popular Beliefs in Medieval England, London 1977, s. 201.

56 Ibidem, s. 201. Całe zagadnienie grobu św. Tomasza omówione szczegółowo w: M. Walczak, „Alter Christus”. 

Studia nad obrazowaniem świętości w sztuce średniowiecznej na przykładzie św. Tomasza Becketa, Kraków 

2001 (Ars vetus et nova, t. 4, red. W. Bałus). Ostatnio: P. Binski, Becket’s Crown. Art and Imagination in Gothic 

England 1170 –1300, New Haven-London 2004, s. 3 –28. 

il. 3 
Zadar,  
kościół  
p.w.  Św. Symeona.  
Obraz Matki Boskiej 
ze śś. Jerzym 
i Mateuszem.  
Fot. M. Walczak, 
2006
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pokrywających obraz Matki Boskiej w oł-
tarzu głównym kościoła św. Jana w Kra- 
kowie)57. Wielokrotnie podnoszono popular- 
ność tego rodzaju dekoracji w Rzeczypos-
politej58. Według Mariusza Karpowicza: 

„najciekawsze, najoryginalniejsze, niezwy-
kłe w skali całej Europy – będą w tej srebr-
nej predylekcji aplikacje na obrazy, swoista 
konkurencja z malarstwem i rzeźbą, nowa 
technika przedstawiania świata”59. Z kolei 
Tadeusz Chrzanowski pisał: „niewątpliwie 
istnieje też pewne powinowactwo pomiędzy 
religijną kulturą chrześcijaństwa wschod-
niego a potrydenckim katolicyzmem pol-
skim, przejawiające się poprzez przyjęty 
ze Wschodu obyczaj zdobienia czczonych 
obrazów srebrnymi sukienkami. To nie 
spotykane na Zachód od naszych granic 

zacieranie mimetyzmu (udawanie natury) 
barokowej sztuki „łacińskiej” wykonaną 
z kruszcu dekoracyjną osłoną, pogłębiało 
obojętność naszej formacji kulturowej wo-
bec fizycznej wiarygodności przedstawień, 

a w dalszej kolejności działało również na ukształtowanie portretu jako połą-
czenia płaskich, czysto dekoracyjnych kompozycji z plastycznym wyobrażeniem 
głowy i rąk, a więc tym, co srebrne sukienki zarówno ikon jak i katolickich obra-
zów ukazywały jako jedyną dostępną rzeczywistość fizyczną”60. Odnosząc się do 
wcześniejszej pracy Karpowicza, Chrzanowski stwierdził, że jest ona: „w odnie-
sieniu do sukienek na obrazy zbytnio zokcydentalizowana. Nie ulega wątpliwości, 
że moda pokrywania obrazów srebrnymi okryciami przyszła do nas ze Wschodu, 
gdzie była rozpowszechniona już w głębokim średniowieczu”61.

57 J. T. Nowak, W. Turdza, Skarby krakowskich klasztorów, Kraków 2000, il 221 –222.

58 Opinie takie pojawiają się bardzo często, np.: T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Ziemi Krakowskiej, 

Kraków 1982, s. 462 –463; M. Karpowicz, Sztuka polska xviii w., Warszawa 1985, s. 305 –306; M. Kornecki, 

Matka Boska Polska. Adaptacja i rozpowszechnienie typu ikonograficznego obrazu Matki Boskiej Śnieżnej 

od xvi do xviii wieku, [w:] Między Wschodem a Zachodem, cz. 3: Kultura artystyczna, red. T. Chrzanowski, 

Lublin 1992 (Dzieje Lubelszczyzny, t 6), s. 398; ostatnio, w zupełnie skrajnej formie: J. Kowalski, 

Niezbędnik Sarmaty poprzedzony obroną i uświetnieniem Sarmacji Obojej, Poznań 2006, s. 24, gdzie mowa 

o „bałwochwalczym kulcie świętych obrazów, ozdabianych kilogramami barbarzyńskich, drogocennych 

sukienek i wotów”, jako szczególnym „rysie polskiej pobożności”.

59 Karpowicz, op. cit., s. 103.

60 T. Chrzanowski, Portret staropolski, Warszawa 1995, s. 134.

61 Ibidem, s. 145, przyp. 148.

Trzeba podkreślić z naciskiem, że obrazy 
kryte srebrem były powszechne w średniowie-
czu także na Zachodzie. Do najsławniejszych 
należą blachy pokrywające niemal cały wize-
runek Chrystusa Acheiropity w papieskiej ka-
plicy Sancta Sanctorum na Lateranie, ufundo-
wane przez Innocentego iii (1198 –1216)62. Tło 
jednego z najbardziej czczonych czeskich ob-
razów średniowiecznych – Matki Boskiej zwa-
nej deszczową w kolegiacie śś. Piotra i Pawła 
na Wyszehradzie pokryto w 1397 roku srebr-
ną blachą z herbami Czech i kapituły wyszeh-
radzkiej. Fundatorem tej dekoracji był kanc-
lerz królestwa i doradca króla Wacława iv, 
Wacław Králík z Buřenic63. W samej tylko 
katedrze krakowskiej, w średniowieczu znaj-
dował się zespół obrazów (niektóre z nich 
były najpewniej ikonami) ustawianych na oł-
tarzu św. Stanisława. Część z nich wykonana 
w całości technikami złotniczymi, część ma-
lowana i obłożona blachą. Spośród nich prze-
trwał do dziś jedynie dyptyk relikwiarzowy 
ze skromnymi aplikacjami srebrnymi64. Jeden 
z obrazów łączył wzgórze wawelskie ze sławnymi sanktuariami w Akwizgranie 
i Mariazell – była to Matka Boska z Dzieciątkiem, znajdująca bardzo bliskie 
analogie w zachowanych fundacjach króla Węgier Ludwika Wielkiego (być 
może także Elżbiety Łokietkówny)65. Te malowane tablice pochodziły z Włoch 
i zostały na polecenie fundatora pokryte blachami z emalią i kameryzacją, za-
wierającymi bogaty program heraldyczny66. Szczęśliwie zachowały się srebrne, 
złocone i grawerowane blachy z fundacji Władysława Jagiełły, nałożone na tło  

62 H. Grisar, Die römische Kapelle Sancta Sanctorum und ihre Schatz, Freiburg im Br. 1908, s. 39 –54, szczeg. s. 49, 

il. 17, 22.

63 D. Stehlíková, Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví, Praha 2003, s. 196; J. Fajt, Umění 

a reprezentace ve vrcholném středověku, [w:] Čechy a střední Evropa 1200 –1550. Dlouhodobá expozice Sbírky 

starého umění Národní Galerie v Praze v klášteře sv. Anežky České, red. S. Chlumská, Praha 2006, s. 28.

64 Czyżewski, op. cit., s. 29 –42.

65 Ibidem, s. 31 –32, 38 –39.

66 E. G. Grimme, Der Aachener Domschatz, „Aachener Kunstblätter”, 42, 1972, kat. nr 82 –84, il 96 –98; idem, 

Der Dom zu Aachen. Architektur und Ausstattung, Aachen 1994, s. 236 –238, il 94; E. Śnieżyńska-Stolotowa, 

Andegaweńskie dary złotnicze z herbami polskimi w kaplicy Węgierskiej w Akwizgranie, „Folia Historiae 

Artium”, 11, 1975, s. 21 –36; Magyarországi művészet 1300 –1470 körül, ed. E. Marosi, t. 2, Budapest 1987, 

il. 768 –771.

il. 4 
Mesyna,  
Museo Regionale.  
Srebrna sukienka  
na obraz.  
Fot. M. Walczak, 
2005

il. 5 
Mesyna, katedra. 
Srebrna sukienka 
na obraz Madonna 
della Lettera, złotnik 
Innocenzo Magnani, 
1661 –1668.  
Wg Concetta 
di Natale, op. cit.
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i przyozdabiać złotem jej obrazy71. Zachowaną do 
dziś sukienkę na ikonę Matki Boskiej Śnieżnej 
(Salus populi Romani) w bazylice Santa Maria 
Maggiore w Rzymie ufundował papież Paweł 
v, a wykonał ze srebra, złoconego brązu i krysz-
tału Pietro Gentili w latach 1617 –161872. Tło ze 
złoconej blachy wykonane w Rzymie w 1617 
roku posiada kopia Veraikonu z kolekcji książąt 
Savelli w skarbcu cesarskim w Wiedniu73. Dla zi-
lustrowania powszechności zwyczaju ubierania 
obrazów w sukienki można przytoczyć dzieła 
dalmatyńskie, reprezentujące manierę wenecką, 
a w większości wręcz wykonane przez złotni-
ków weneckich. Niektóre z nich są dość wczesne, 
jak pokrycie malowidła z 1597 roku w katedrze 
w Zadarze (złotnik Stjepan Venzon)74. Kolejne za-
chowały się w tamtejszym skarbcu katedralnym 
(z 1670 roku)75 i w kościele Mariackim (zapew-
ne z 1682 roku; obie z warsztatów weneckich)76. 
Wspaniała sukienka kryje obraz św. Spirydiona 
w klasztorze benedyktynów z Zadarze (robota 
wenecka z 2 połowy xviii wieku)77. Na szczególną uwagę zasługuje obraz Matki 
Boskiej ze śś. Jerzym i Mateuszem w tamtejszym kościele p.w. św. Symeona (il. 3). 
Dużych rozmiarów kompozycja (225 × 133 cm) wypełniająca środek ołtarza 
powstała poprzez stopniowe dodawanie srebrnych okładzin. Sukienka Matki 
Boskiej została wykonana w 1564 roku, odzienia świętych w 1570 roku, trybowa-
ne w srebrnej blasze wizerunki jeszcze później – dwaj klęczący aniołowie w 1641 
roku i Bóg Ojciec w 1 połowie xviii wieku. Część blach wykonali złotnicy miej-
scowi, a część rzemieślnicy weneccy78. Patrząc na to ostatnie dzieło nasuwają się 
natychmiast skojarzenia z wywodami Karpowicza, odnoszącymi się do realiów 
polskich. Widzimy tu zarówno narastanie dekoracji, prowadzące do zastąpienia 

71 L. M. Grignion de Montfort, Traktat o przedziwnym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, przekład 

J. Rybałt, Warszawa 2000, s. 94.

72 Barock im Vatikan. Kunst und Kultur im Rom der Päpste ii 1572 –1676, Bonn 2005, s. 244, poz. 131. 

73 Weltiliche und Geistliche Schatzkammer. Bildführer, Wien 1987 (Kunsthistorisches Museum Wien), s. 295, 

kat. 121.

74 I. Petricioli, The Permanent Exhibition of Religious Art in Zadar, Zadar 2004, s. 100, kat. nr r 12.2; N. Jakšić, 

R. Tomić, Zlatarstvo, Zadar 2004, s. 249, kat. nr 155.

75 Petricioli, op. cit., s. 100, kat. r 12.3; Jakšić, Tomić, op. cit., s. 255 –256, kat. nr 164.

76 Petricioli, op. cit., s. 100, kat. r. 12.1; Jakšić, Tomić, op. cit., s. 256, kat. nr 165.

77 Petricioli, op. cit., s. 101, kat. r. 12.4; Jakšić, Tomić, op. cit., s. 265, kat. nr 175.

78 Jakšić, Tomić, op. cit., s. 230 –232, kat. nr 143.

obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po jego spro-
fanowaniu przez husytów na Wielkanoc 1430 roku67.

Rozpowszechnienie w Europie Zachodniej meta-
lowych ozdób nakładanych na tła malowideł mogło 
się wiązać z dużą popularnością techniki reliefowego 
dekorowania powierzchni dzieł sztuki (pastiglia), po-
legającej na odciskaniu ornamentów w specjalnej pla-
stycznej masie przygotowanej z różnych składników 
(najczęściej mieszaniny minii i białej glinki rozrobio-
nej olejem). Wynaleziona na peryferyjnych obszarach 
cesarstwa bizantyńskiego (Cypr, półwysep Synaj) 
miała imitować kosztowne – złotnicze i rzeźbiar-
skie sposoby dekorowania obrazów68. Przeniesiona 
przez krzyżowców do Europy, technika ta pojawi-
ła się najpierw w xiii wieku w malarstwie Katalonii, 
a nieco później w Neapolu, skąd jej tajniki przejęli 
malarze z Florencji, Sieny i Pizy. W xiv wieku była 
już powszechnie stosowana (na przykład w malowi-
dłach ściennych w kaplicy św. Szczepana w opactwie 
Westminster w Londynie), a prawdziwą karierę zrobiła 
w warsztacie mistrza Teodoryka i jego obrazach w ka-
plicy św. Krzyża w Karlštejnie (około 1360 –1364)69.

W czasach nowożytnych, we Włoszech częsta 
była praktyka zasłaniania otoczonych kultem wize-
runków, które oczom wiernych ukazywano bardzo 
rzadko70. Najbardziej czczone obrazy nakrywano jed-
nak sukienkami z metali szlachetnych, do czego na-
kłaniały teksty teoretyczne. Przykładowo św. Ludwik 
Maria Grignion de Montfort (1673 –1716) w Traktacie 

o przedziwnym nabożeństwie do Najświętszej Maryi 

Panny zalecał: przyozdabiać jej ołtarze, koronować 

67 J. Golonka, J. Żmudziński, Skarbiec Jasnej Góry, Jasna Góra 2000, s. 254, il 2; iidem, Matka Boża Jasnogórska. 

Co wiemy o Cudownym Obrazie?, Częstochowa 2004, s. 63 –64, il 13 –16; J. Żmudziński, Rysunkowy 

pierwowzór sceny Naigrawania się z Chrystusa z gotyckich blach zdobiących tło obrazu Matki Boskiej 

Częstochowskiej, [w:] Artifex Doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą 

rocznicę urodzin, red. W. Bałus, W. Walanus, M. Walczak, t. 2, Kraków 2007, s. 217 –227, szczególnie przyp. 

5, gdzie cała wcześniejsza literatura.

68 M. Frinta, Pastigila Applique Decoration at Karlštejn Castle: Continuity of Procedure, [w:] Court Chapels of 

the High and Late Middle Ages and their artistic Decoration, red. J. Fajt, Prague 2003, s. 68 –81.

69 M. Hamsík, Mistr Theodorik. Technologie malby a její historické souvislosti, [w:] Magister Theodoricus. 

Dvorní malíř císaře Karla iv. Umĕlecká výzdoba posvátných prostor hradu Karlštejna, red. J. Fajt, Praha 1997, 

s. 578 –579, a także inne teksty zebrane w tym tomie.

70 M. P. Carroll, Veiled Threats. The Logic of Popular Catholicism in Italy, Baltimore-London 1996, s. 20.

il. 6 
Mesyna,  
Museo Regionale. 
Obraz Matki Boskiej 
ze śś. Eliaszem 
i Elizeuszem  
w srebrnej sukience, 
1650. Wg Sizilien..

il. 7 
Parma, kościół  
S. Maria Della 
Stecatta.  
Obraz Matki Boskiej z 
Dzieciątkiem. Wg Per 
uso del santificare…
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obrazu malowanego metalowym (pozosta-
wione wyłącznie twarze malowideł), jak i ilu-
zjonizm w oddaniu szat, twarzy i rąk.

Można oczywiście odnaleźć znacznie 
więcej aplikacji kruszcowych w różnych krę-
gach artystycznych, n.p. na Sycylii – zespół 
sukienek na obrazach w katedrze w Messynie 
(il. 4), w tym blacha na sławną Madonna della 

Lettera z fundacji senatu messyńskiego, wy-
konana przez Innocenzo Magnani z Florencji 
w latach 1661 –1668 (il. 5). W Museo Regionale 
w Mesynie znajduje się obraz Matki Boskiej 
ze śś. Eliaszem i Elizeuszem, pokryty, z wy-
jątkiem twarzy Marii, srebrną blachą z 1650 
roku79 (il. 6). Na terytorium Cesarstwa można 
wskazać dzieła w Czechach – srebrne tła na ob-
razach Matki Boskiej Bolesnej w Cerekwicach 
i Marii z Dzieciątkiem w kaplicy Matki Boskiej 
Piekarskiej w praskim kościele św. Ignacego 
(ok. 1680)80. Sukienki zakładano także na rzeź-
by. Figura Matki Boskiej na Świętej Górze koło 
Příbramu ubrana jest we wrzecionowatą oprawę 
ze złota zwaną pancerzem, wykonaną w 1734 
roku przez Ferdynanda Jana Schachtela81. 
Gotycka figurka w sanktuarium w Brnie-
Tuřanach ma kute ze srebra aplikacje, przylega-
jące ściśle do jej powierzchni (widoczne są tylko 
głowy Marii i Jezusa), na sposób znany z dzieł 
złotnictwa ottońskiego i przedromańskiego  

79 Il tesoro del Duomo. Basilica cattedrale di Messina, Messina, b.r.wyd; M. Concetta di Natale, Sizilianische 

Kunsthandwerk in Renaissance und Barok, [w:] Sizilien. Von Odysseus bis Garibaaldi. Katalog der Ausstelung 

25 Januar bis 25 Mai 2008 in der Kunst – und Ausstelungshalle der Bndesrepublik Deutschland in Bonn, 

Bonn 2008, s. 143, il 8; kat. nr 253 [opr. M. P. Pavone Alajmo]. Dobrym przykładem z innej części Włoch 

jest natomiast sukienka z pocz. xvii w. na obrazie Matki Boskiej z Dzieciątkiem w kościele S. Maria della 

Steccata w Parmie (il. 7) – zob. „Per uso del santificare et adornare”. Gli arredi di Santa Maria della Steccata. 

Argenti/Tessuti, red. L. F. Schianchi, Parma 1991, s. 36 –38.

80 L. Kalinowski, Geneza Piety średniowiecznej, „Prace Komisji Historii Sztuki”, 10, 1952, s. 177, il 10; 

Umĕlecké památky Prahy. Nové Mĕsto, Vyšehrad, Vinohrady (Praha 1), ed. R. Bat’kova, Praha 1998, s. 102; 

A. Kozieł, Barokowy splendor klasztorów i pałaców, [w:] Śląsk perła w koronie czeskiej. Trzy okresy świetności 

w relacjach artystycznych Śląska i Czech. Katalog wystawy [Muzeum Miedzi w Legnicy i Galerii Narodowej 

w Pradze], red. A. Niedzielenko, V. Vlnas, Praga 2006, s. 301, il 3.

81 Umělecké památky Čech, ed. E. Poche, t. 3, Praha 1980, s. 184; Stehlíková, loc. cit.; Bohemia Sancta. Poklady 

křest’anského umění z českých zemí, red. D. Stehlíková, Caltaniesetta 2004, s. 149, nr 118.

il. 8 
Brno–Tuřany,  
kościół  
p.w. Zwiastowania 
Najświętszej  
Marii Pannie.  
Figura Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem 
w srebrnych 
sukienkach, złotnik 
Jan Jakub Wegelin, 
1683 i 1689.  
Wg Umělecké 
památky Moravy 
a Slezska…

(il. 8). Wykonał je złotnik Jan Jakub 
Wegelin w latach 1683 i 168982.

Wiele podobnych kreacji ule-
gło zniszczeniu. Doskonale ilustru-
je to sławna figura Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem, dłuta Andrei Sanso-
vina, zachowana w kościele św. Augu-
styna w Rzymie. Obecnie oddziałuje 
ona „czystym” pięknem idealnej formy 
rzeźbiarskiej. Wystarczy jednak spoj-
rzeć na jej aranżację utrwaloną na fo-
tografii z początku ubiegłego stulecia 
– dziesiątki wotów wokoło i na samej 
rzeźbie, sznury korali (il. 9) Równie 
bogaty zestaw wotów zachował się do 
dziś na zakrytej w całości metalowymi 
aplikacjami figurce Dzieciątka Jezus 
(xv w.) w kościele S. Maria in Aracoeli83 
(il. 10, 11). Czyż nie przypomina to wie-
lu „sarmackich” sanktuariów maryj-
nych? A ile zbliżonych aranżacji uni-
cestwiono oczyszczając dzieła sztuki 
z naleciałości powstałych w wyniku 
praktyk kultowych?

Na koniec przytoczmy jeszcze raz fragment artykułu Mariusza Karpowicza: 
„Geneza zatem całego obyczaju jest własna, rodzima, ugruntowana na autory-
tecie królewskich fundacji od Zygmunta Starego poczynając, a na wazowskich 
kreacjach przede wszystkim kończąc. Sięga tradycji rodzimej sztuki, zwłaszcza 
malarstwa gotyku i wczesnego baroku, a także tradycji malarstwa renesansowych 
Włoch. Pomimo pozornych podobieństw jest nasz obyczaj aplikacji zjawiskiem 
odmiennym i niezależnym od praktyki cerkiewnej. Rządzi się własnymi, stop-
niowo wypracowywanymi, niepisanymi prawami – jak owe etapy narastania 
srebrnej pokrywy, jak zbiorowość wysiłku fundatorskiego, jak owe, tyle już razy 
podkreślane, zachodnie z ducha trzymanie się natury, technika naśladowania re-
alnego świata”. Niewątpliwie trzeba się zgodzić z negacją hipotezy o wschodniej, 
cerkiewnej genezie metalowych okryć na obrazach w Polsce84. Natomiast z rezer-
wą trzeba przyjąć twierdzenie o lokalnym rodowodzie tego zjawiska. Polskie dzie-
ła ze srebra, w tym także sukienki, znajdują tak wiele odpowiedników w krajach 

82 Umělecké památky Moravy a Slezska, red. B. Samek, t. 1, Praha 1994, s. 241, 242.

83 M. Carta, L. Russo, Santa Maria in Aracoeli, Roma 1988, s. 217.

84 O ruskich ozdobach na ikony, wykonanych z drogocennych kruszców, traktuje osobna praca; И. А. Стерлигова, 

Драгоценный убор древнерусских икон xi–xiv веков, Москва 2000.

il. 9  
Rzym,  
kościół S. Agostino. 
Figura Matki Boskiej  
z Dzieciątkiem,  
rzeźb. Andrea 
Sansovino.  
Fot. ze zbiorów IHS UJ
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il 12  
Ulanów,  
kościół parafialny. 
Chorągiew 
procesyjna  
z aplikacjami  
ze srebra.  
Wg Kraj skrzydlatych 
jeźdźców

Europie łacińskiej, a dowodzenie ich rodzimości po prostu nie ma sensu. W pro-
wincjonalnym kościele parafialnym w Ulanowie zachowała się para chorągwi, 
które wydają się być doskonałą ilustracją naszego, własnego, oryginalnego, pol-
skiego gustu. Umieszczono w nich obrazy trybowane w miedzi srebrzonej i zło-
conej (il. 12)85. Tymczasem w równie „prowincjonalnej” katedrze w Hildesheim, 
odnajdujemy dwie chorągwie procesyjne z adamaszku, na który naszyto reliefo-
we, srebrne postacie świętych (il. 13)86.

Trzeba jasno stwierdzić, że sztuka Rzeczypospolitej nawiązywała do zwy-
czajów najbardziej rozpowszechnionych w zachodnioeuropejskim kręgu kulturo-
wym, także w zakresie użycia i artystycznego wykorzystania srebra. Nie zauwa-
żanie bądź ignorowanie tego faktu, próby zamazywania roli wpływów obcych 
i lansowanie poglądów o „swojskim” charakterze sztuki staropolskiej jest przeja-
wem „kompleksu prowincji”87. Pojęcie „sztuka sarmacka” zrobiło niezasłużoną 
karierę i z pewnością trudno będzie je wykorzenić zwłaszcza, że termin ten jest 
ciągle używany przez niektórych historyków sztuki w roli swoistego naukowego 

„wytrychu”.

85 Kraj skrzydlatych jeźdźców. Sztuka w Polsce 1572 –1764, red. J. K. Ostrowski, P. Krasny, K. Kuczman, 

Alexandria–Warszawa 1999, s. 250 –251, kat. nr 82 [opr. K. J. Czyżewski].

86 Barockes Silber, hrsg. von U. Knapp, Petersberg 1998 (Kataloge des Dommuseums Hildesheim, Bd. 1), 

s. 134 –138, kat. 77, 78 [opr. S. Wolfsbauer].

87 Ważkie uwagi na ten temat sformułował niedawno T. DaCosta Kaufmann, W oczach własnych i cudzych. 

Polska kultura i sztuka 1572 –1764, [w:] Kraj skrzydlatych jeźdźców…, s. 15 –25.

il. 10  
Rzym, kościół  
S. Maria in Aracoeli. 
Figura Dzieciątka 
Jezus, XV wiek.  
Fot. w zbiorach 
autorów

il. 11 
Rzym, kościół  
S. Maria in Aracoeli. 
Figura Dzieciątka 
Jezus, XV wiek.  
Fot. w zbiorach 
autorów
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Piotr Krasny

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przywileje arcybiskupa Jana Dymitra Solikowskiego dla lwowskiego 
bractwa malarzy jako próba zaadaptowania potrydenckich reform 
sztuki sakralnej w Rzeczypospolitej

Badacze dziejów lwowskiego środowiska artystycznego borykają się nieustannie 
z wielkim niedostatkiem materiałów archiwalnych. Nie należy się więc dziwić, że 
przywileje na utworzenie cechu malarzy we Lwowie, przechowywane do ii wojny 
światowej w Bibliotece Poturzykiej hr. Dzieduszyckich, były wydawane kilka-
krotnie in extenso i w przekładzie na język polski1, a także stały się przedmio-
tem kilku opracowań. Większość badaczy szukała w nich głównie wiadomości 
o czasie powstania owej korporacji oraz o artystach, którzy byli jej pierwszymi 
członkami2.

Łucja Charewiczowa wyłowiła jednak z owych dokumentów nowe informa-
cje, stwierdzając, iż pokazują on znakomicie, że „pod wpływem jezuickim […] 
wzmagała się we Lwowie wówczas z roku na rok nietolerancja religijna”, przeja-
wiająca się w ograniczeniu praw malarzy prawosławnych i ormiańskich na ko-
rzyść artystów zrzeszonych w konfraterniach, podporządkowanych bezpośrednio 
władzy konsystorza rzymskokatolickiego3. Za wyznaczonym w ten sposób tro-
pem poszedł Tadeusz Mańkowski, dostrzegając, że z dokumentów Solikowskiego 

„wieje duch Soboru Trydenckiego”, który przejawia się w podnoszeniu „znaczenia 
sztuki malarskiej, o ile służy ona Kościołowi ku ozdobie i pożytkowi” jako „po-
tężny środek propagandy i utwierdzenia katolicyzmu”, a także odnotował stara-
nia arcybiskupa o dostosowanie zaleceń Tridentinum do warunków panujących 
w archidiecezji lwowskiej4. Wydaje się, że Mańkowski nie zdawał sobie sprawy 
z wagi swoich konstatacji, ponieważ nie starał się odnieść ich do dziejów recepcji 
uchwał trydenckich dotyczących sztuki na ziemiach polskich5. Wiele wskazu-
je zaś na to, że przywileje Solikowskiego były pierwszą próbą adaptacji owych 

1 E. Rastawiecki, Ustawy bractwa malarskiego we Lwowie, [w:] idem, Słownik malarzów polskich tudzież 

obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej przebywających, t. 2, Warszawa 1851, s. 297 –302; Przywileje 

z xvi w. dla bractwa i cechu malarzy katolickich we Lwowie, przeł. i oprac. J. Piotrowski, „Lamus”, 2, 1910, z. 

2, s. 261 –271; T. Mańkowski, Lwowski cech malarzy w xvi i xvii wieku, Lwów 1936, s. 91 –97.

2 F. Bostel, Z dziejów malarstwa lwowskiego, „Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce”, 

5, 1896, s. 155 –161; В. Александрович, Лвівські малярі кінця xvi століття, Лвів 1998, s. 108 –111, 

120 –121. 

3 Ł. Charewiczowa, Lwowskie organizacje zawodowe za czasów Polski przedrozbiorowej, Lwów 1929, s. 149 –150.

4 Mańkowski, Lwowski cech…, s. 24 –25; Zob. też. idem, Dawny Lwów, jego sztuka i kultura artystyczna, 

Londyn 1974, s. 194.

5 Zob. zwłaszcza M. Skrudlik, Królowa Korony Polskiej. Szkice z historii malarstwa i kultu Bogarodzicy w Polsce, 

Lwów 1930, s. 10 –12; W. Tomkiewicz, Pisarze polskiego odrodzenia o sztuce, Wrocław 1955, s. 101 –109; idem, 

Uchwała synodu krakowskiego z 1621 r. o malarstwie sakralnym, „Sztuka i Krytyka”, 7, 1957, nr 2, s. 174 –184; 

Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500 –1600, opr. J. Białostocki, Warszawa 1985, s. 428 –432.
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uchwał w partykularnym prawodaw-
stwie kościelnym w Rzeczypospolitej6.

Sądzę więc, że warto wczytać się 
głębiej w treść tych dokumentów i spró-
bować dociec na ich podstawie, w jaki 
sposób hierarcha ów odbierał trydenc-
kie zalecenia w sprawie sztuki sakral-
nej i inne pisma formułujące „doktrynę 
artystyczną” kontrreformacji lub naśla-
dował praktyczne działania, zmierzają-
ce do wzmocnienia kontroli Kościoła 
nad działalnością malarzy. Należy też 
zastanowić się, czy zasygnalizowana 
przez Charewiczową nietypowa sytu-
acja archidiecezji lwowskiej, w której 
głównymi przeciwnikami katolików 
byli prawosławni a nie protestanci, 
wpłynęła w jakimś stopniu na orygi-
nalność sformułowań Solikowskiego. 
Na początek jednak trzeba przypo-
mnieć okoliczności powstania lwow-

skiej korporacji malarskiej i zarysować rolę arcybiskupa w tym przedsięwzięciu. 
W okresie późnego średniowiecza działalność artystyczna malarzy w wiel-

kich miastach północnej Europy była organizowana i kontrolowana przez potęż-
ne cechy7. Takiej instytucji nie było jednak wówczas we Lwowie, wskutek cze-
go miejscowy rynek został opanowany przez malarzy nie przyjmujących prawa 
miejskiego i pozostających praktycznie poza jurysdykcją władz municypalnych. 
Ów stan rzeczy nie podobał się szczególnie malarzom-katolikom, którzy czuli się 
pokrzywdzeni, kiedy tracili zlecenia na obrazy do kościołów na rzecz „schizma-
tyckich” Rusinów i Ormian. Jeden z nich, Jan Szwankowski wystarał się więc 
w 1595 roku u króla Zygmunta iii o dekret, zezwalający na zorganizowanie brac-
twa malarzy katolickich we Lwowie, które miałoby wyłączność na wykonywanie 

6 Pierwsza kompleksowa regulacja zasad budowy, wyposażania i remontów kościołów w polskim 

prawodawstwie kościelnym miała miejsce w 1601 roku. Zob. P. Krasny, Epistola pastoralis biskupa Bernarda 

Maciejowskiego z roku 1601. Zapomniany dokument recepcji potrydenckich zasad kształtowania sztuki 

sakralnej w Polsce, „Modus”, 7, 2006, s. 119 –148.

7 H. Huth, Künstler und Werkstatt der Spätgotik, Augsburg 1923, s. 5 –22; Wiesiołowski, Pozycja społeczna 

artysty w polskim mieście średniowiecznym, [w:] Sztuka i ideologia xv wieku. Materiały sympozjum Komitetu 

Nauk o Sztuce, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1978, s. 71 –72; M. Baxandall, The Limewood Sculptors of 

Renaissance Germany, New Haven – London 1980, s. 106 –116. J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe 

w Małopolsce 1460 –1500, Warszawa 1988, s. 89 –98.

obrazów religijnych oraz wizerunków zmarłych przeznaczonych dla świątyń ob-
rządku rzymskiego w województwie ruskim, podolskim i wołyńskim8.

Wprowadzeniem owego dekretu w życie zajął się arcybiskup Jan Dymitr 
Solikowski (1539 –1603) (il. 1), wydając 21 i i 10 vii 1596 dwa obszerne przywileje9, 
zgodnie z którymi stowarzyszenie zyskało charakter organizacji cechowej, aspiru-
jącej do kontroli całego środowiska malarskiego we Lwowie. Regulacje takie były 
zgodne z modelem średniowiecznych gildii w Europie zachodniej, nadzorujących 
w równym stopniu życie zawodowe i religijne swoich członków10, ale nie przy-
stawały do zwyczajów przyjętych w ruskiej metropolii, w której większość kon-
fraternii rzemieślniczych była otwarta zarówno dla katolików, jak i prawosław-
nych11. Przeciwko takim regulacjom wystąpił więc Ormianin Paweł Bogusz, pró-
bując utrzymać dawne porządki, korzystne dla malarzy-innowierców12. Niewiele 
jednak zdziałał, ponieważ 10 i 1597 król zatwierdził przywileje Solikowskiego, 
a po ośmiu dniach urząd radziecki włączył stowarzyszenie malarzy katolickich 
w poczet cechów działających we Lwowie 

Według badań Ferdynanda Bostla, Tadeusza Mańkowskiego i Wołodymyra 
Aleksandrowycza intensywny rozwój lwowskiego ośrodka malarskiego nastą-
pił dopiero po połowie xvi wieku13, tak więc nie należy się dziwić, że pierwsza 
poważna próba prawnego uregulowania działalności malarzy w stolicy Rusi 
Czerwonej miała miejsce pod koniec tego stulecia. Znacznie bardziej niezwykłe 
jest to, że za tworzenie cechu dla owych artystów nie zabrały się władze miejskie, 
ale arcybiskup, co nie było zgodne ani z zasadami prawa magdeburskiego, ani 
też ze zwyczajami ukształtowanymi w średniowieczu14. Solikowski musiał zatem 
uciec się do ryzykownych wybiegów, tworząc instytucję o charakterze religijnym, 
ale zarazem domagając się dla niej czysto świeckich przywilejów gospodarczych. 
Takie działania zostały przyjęte niechętnie przez władze municypalne, które 
nie omieszkały wypomnieć hierarsze, że w swoich dekretach mocno naciągnął, 
a może nawet przekroczył granice jurysdykcji władzy duchownej15.

Pojawiają się więc pytania, dlaczego Solikowski podjął ową mocno nie-
konwencjonalną akcję, w imię jakich racji i celów zaryzykował konflikt 

8 Charewiczowa, op. cit., s. 150; Mańkowski, Lwowski cech…, s. 17 –21. 

9 W dalszych rozważaniach pierwszy z owych dokumentów będę nazywał przywilejem styczniowym, a drugi 

przywilejem lipcowym. Fragmenty owych przywilejów będę cytował w przekładzie Józefa Piotrowskiego 

(Przywileje…), wskazując równocześnie na odpisy oryginalnych łaciskich tekstów, podane przez Tadeusza 

Mańkowskiego (Mańkowski, Lwowski cech…). 

10 Zob. zwłaszcza R. Macenney, Guild, [w:] The Dictionary of Art, t. 13, London – New York 1998, s. 822 –823.

11 Charewiczowa, op. cit., s. 128; E. Bimler-Mackiewicz, Znaki cechowe i ich funkcje na ziemiach polskich. 

Studium źródłoznawcze, Warszawa 2004, s. 116.

12 Mańkowski, Lwowski cech…, s. 17 –19, 21, 23, 26 –27.

13 Bostel, op. cit., s. 155, Mańkowski, Lwowski cech…, s. 16 –20; Александрович, op. cit., passim.

14 W okresie późnego średniowiecza tworzenie cechów i formułowanie ich statutów znajdowało się wyłącznie 

w kompetencji władz miejskich i wymagało zatwierdzenia przez władcę. Zob. Huth, op. cit., s. 5 –12; 

Baxandall, op. cit., s. 107 –110; Gadomski, op. cit., s. 89 –90.

15 Mańkowski, Lwowski cech…, s. 26 –27.

il. 1 
Lwów,  
pałac arcybiskupów 
łacińskich. Portret 
arcybiskupa 
Jana Dymitra 
Solikowskiego, 1601. 
Fot. S. Michta, 2004
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prawny z władzami Lwowa, a przede wszystkim skąd czerpał przekonanie, że 
powinnością ordynariusza jest bezpośredni nadzór nad działalnością malarzy na 
terenie diecezji. Stwierdzenie Mańkowskiego, iż hierarcha ów realizował zalece-
nia Tridetinum dotyczące sztuki, nie wyjaśnia tych kwestii, ponieważ sobór nie 
zalecał bynajmniej biskupom tworzenia cechów malarskich. Wiadomo jednak, 
iż mocno zdawkowe postanowienia soboru w sprawie kultu obrazów, podjęte 
3 i 4 xii 156316 uświadomiły duchowym, że sztuka odgrywa wielką rolę w pra-
cy duszpasterskiej Kościoła katolickiego i zainspirowały ich zarówno do pisa-
nia rozpraw, formułujących kościelną „doktrynę artystyczną”, jak i do szukania 
rozwiązań, które pomogłyby wprowadzić ową teorię w życie17. Myślę więc, że 
właśnie w owych pismach i przedsięwzięciach trzeba szukać wzoru dla poczynań 
Solikowskiego, pamiętając równocześnie w jaki sposób hierarcha ów odnosił się 
do programu odnowy Kościoła, zainicjowanego przez Tridentinum. 

Reformy trydenckie zostały zaprowadzone na ziemiach polskich przede 
wszystkim przez hierarchów uformowanych już po soborze pod wpływem albo 
na wzór kardynała Karola Boromeusza, propagującego model biskupa oddanego 
bez reszty pracy duszpasterskiej, bazującej na wszechstronnej znajomości teologii 
i głębokiej refleksji nad głównymi zasadami katolickiej ortodoksji18. Solikowski, 
urodzony zaledwie rok po Boromeuszu i mianowany arcybiskupem lwowskim 
w 1583 roku, nie przystawał z pewnością do owego grona. Godność metropolity 
uzyskał bowiem jako nagrodę za wieloletnią pracę w kancelarii królewskiej i mi-
sje dyplomatyczne prowadzone na polecenie króla Stefana Batorego. Taka droga 
kariery sprawiła, że był on przede wszystkim wybitnym prawnikiem i politykiem, 
o czym świadczą znakomicie jego liczne pisma, wśród których nota bene nie ma 
żadnych poważniejszych prac teologicznych19. 

Nie należy się dziwić, że kiedy zaangażował się w walkę z reformacją i pra-
wosławiem, posługiwał się najchętniej metodami politycznymi, organizując 
katolików w bractwie św. Anny, pomyślanym jako potężna „grupa nacisku”. 
Wewnętrzną reformę Kościoła utożsamiał zaś przede wszystkim z przezwycię-
żeniem poreformacyjnego chaosu organizacyjnego, któremu starał się zaradzić 
opracowując precyzyjne regulacje prawne i powierzając ich wprowadzenie w ży-
cie starannie dobranym współpracownikom20.

Wyrazem takiej właśnie postawy są przywileje dla cechu malarzy, które 
zmierzają do rozwiązania dość prostymi środkami administracyjnymi złożonych 

16 Zob. Dokumenty soborów powszechnych, opr. A. Baron, K. Pietras, t. 4: Lateran v, Trydent, Watykan i, 

Kraków 2004, s. 780 –785.

17 E. Mâle, Art religieux aprés le Concile de Trente. Étude sur l’iconographie de la fin du xvie siécle, du xviie, 

du xviiie siécle: Italie – France – Espagne – Flandres, Paris 1932, passim; A. Blunt, Artistic Theory in Italy 

1450 –1600, Oxford 1962, s. 103 –136.

18 S. Litak, Od reformacji do oświecenia. Kościół katolicki w Polsce nowożytnej, Lublin 1994, s. 60 –61.

19 E. Kotarski, Publicystyka Jana Dymitra Solikowskiego, Toruń 1970, s. 14 –38.

20 E. Kotarski, B. Kumor, Solikowski Jan Dymitr h. Bończa, [w:] Polski Słownik Biograficzny, 40, 2000, 

s. 287 –288.

problemów trawiących malarstwo religijne w środowisku lwowskim. We wstę-
pie do przywileju styczniowego Solikowski stwierdził dobitnie, że „obrazy, wy-
konane stosownie do przepisów religijnych, ku ozdobie świątyni Pańskiej, ku 
chwale wszechmogącego Boga i czci jego świętych, niepoślednie mają znaczenie 
i bardzo się przyczyniają do zachowania w pamięci obrzędów religijnych, jako 
też do rozbudzenia pobożności w ludzkich sercach”21. Takie uzasadnienie obec-
ności obrazów w kościołach ze względu na ich walory dydaktyczne odwoływa-
ło się do wielowiekowej tradycji Kościoła zachodniego, wywodzącej się z nauk 
św. Grzegorza Wielkiego i przypominanej bardzo intensywnie przez Johannesa 
Molanusa, Karola Boromeusza, Roberta Bellarmina i innych apologetów katolic-
kiej sztuki sakralnej22. Wydaje się jednak, że Solikowski nie wczytywał się w ich 
rozprawy, a swoją argumentację zapożyczył wyłącznie z postanowień xxv sesji 
Soboru Trydenckiego o czci obrazów. Z obu dokumentów wynika bowiem, że 
znacznie większą wagę przywiązywał do normatywnych kanonów kościelnych, 
niż do dyskursywnych rozważań teologów. W przywileju styczniowym arcy-
biskup stwierdził wręcz zdecydowanie, że wystawia ów dokument „ponieważ 
Święty Sobór Trydencki uchwalił oddawać należną cześć i uszanowanie obrazom 
Chrystusa i Boga, Niepokalanej Dziewicy i innych świętych”23, ograniczając teo-
logiczne uzasadnienie tej formy kultu wyłącznie do krótkiej tezy św. Bazylego, 
przywołanej w dekretach Soboru Nicejskiego ii i Tridentinum, iż „okazywana 
[wizerunkom] cześć odnosi się do wyobrażanych przez nie pierwowzorów”24. Jest 
nadto rzeczą znamienną, że Solikowski, zapowiedziawszy, iż jego przywileje mają 
zaprowadzić na polu sztuki sakralnej „reformę zgodną z Pismem Świętym”25, nie 
przywołał w nich choćby jednego cytatu z Biblii, który byłby przecież znacznie 
lepszym argumentem dla innowierców, niż orzeczenia soboru trydenckiego, nie 
uważanego przez nich za powszechny.

Przyczyną takiego doboru argumentów mógł stać się jednak – oprócz ju-
rystycznej postawy Solikowskiego – fakt, że samo zagadnienie prawowierno-
ści kultu obrazów nie było przedmiotem kontrowersji pomiędzy katolikami 

21 Przywileje…, s. 261; Mańkowski, Lwowski cech…, s. 91.

22 C. Hecht, Katolische Bildertheologie im Zeitalter von Gegenreformation und Barock. Studien zu Traktaten von 

Johannes Molanus, Gabriele Paleotti und anderen Autoren, Berlin 1997, s. 169 –178.

23 Przywileje…, s. 261; Mańkowski, Lwowski cech…, s. 91.

24 Przywileje…, s. 261; Mańkowski, Lwowski cech…, s. 91 –92. Por. Dokumenty soborów powszechnych, opr. 

A. Baron, K. Pietras, t. 1: Nicea i, Konstantynopol i, Efez, Chalcedon, Konstantynopol ii, Konstantynopol 

iii, Nicea ii, Kraków 2001, s. 338 –339; Dokumenty Soborów…, t. 4, s. 780 –781. O tezie św. Bazylego i jej 

recepcji w kontrreformacyjnej teorii sztuki zob. zwłaszcza D. Freedberg, The Origins and Rise of the Flemish 

Madonnas in Flower Garlands. Decoration and Devotion, „Münchener Jahrbuch für Bildenden Kunst”, 32, 

1981, s. 127, 145; idem, Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, przeł. E. Klekot, Kraków 

2005, s. 398 –399. 

25 Przywileje…, s. 261; Mańkowski, Lwowski cech…, s. 91.



Piotr Krasny260 Przywileje arcybiskupa Jana Dymitra Solikowskiego dla lwowskiego bractwa… 261

i prawosławnymi26, czyli dwoma największymi wyznaniami, funkcjonującymi 
na ziemiach ruskich Korony. Na obszarze lwowskiej metropolii kościelnej znacz-
nie większe problemy wynikały – zdaniem arcybiskupa – z nieporządku, któ-
ry pojawił się w sferze sztuki sakralnej, po części z powodu „prywatnej żądzy” 
samych artystów, „malowania obrazów wedle swego upodobania”, a po części 
za przyczyną silnych wpływów wyznawców prawosławia, trwających „z wielką 
zuchwałością w swoich błędach” i usiłujących „z krzywdą i zniewagą świętego 
Kościoła […] zanieczyścić katolickie świątynie swoimi malowidłami”27. Taki stan 
rzeczy rodził poważną obawę, aby „to, co zarządzono dla ozdoby Domu Bożego, 
nie stało się oszpeceniem, co dla zbudowania duchowego, nie rodziło zgorszenia, 
co zaś do zbawienia, by nie otwierało drogi do zepsucia”. Źródłem owych za-
grożeń mogły zaś stać się obrazy nazbyt zmysłowe, odciągające uwagę wiernych 
od pobożnych praktyk i rozważań, albo też – powielające niewłaściwe schematy 
ikonograficzne, które mogłyby wsączać w umysły widzów różnorakie uchybienia 
i błędy doktrynalne28.

Owe niebezpieczeństwa, zagrażające właściwemu oddziaływaniu sztuki sa-
kralnej, zostały zasygnalizowane przez ojców Soboru Trydenckiego, a ich szcze-
gółową charakterystykę sporządził Johannes Molanus, ostrzegając, że picturae 

provocativae mogą wyrządzić wielkie szkody w duszach i w sumieniach wier-
nych. Na taki epitet zasługiwały według niego obrazy, budzące zaufanie swoim 
zasadniczym przesłaniem, ale zarazem wywołujące zamęt w umysłach wiernych 
za pomocą drugorzędnych elementów, niewłaściwych z punktu widzenia chrze-
ścijańskiej nauki lub moralności. Uważał więc, że obrazy powinny być poddane 
cenzurze równie wnikliwej jak księgi, a może nawet jeszcze dokładniejszej, gdyż 
oddziałują na wyobraźnię odbiorców silniej niż słowa29. 

Taka koncepcja Molanusa stała się bardzo szybko toposem, przywoływa-
nym przez niemal wszystkich katolickich pisarzy, wypowiadających się na te-
mat świętych obrazów30. Nie można zatem stwierdzić, w jaki sposób zapoznał się 
z nią Solikowski, który zresztą już w latach siedemdziesiątych xvi wieku wołał 
do autorów obrazów siejących podstępnie zgorszenie, że powinno się ich, niczym 
heretyków, spalić razem z tymi dziełami31. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
tezy flamandzkiego teologa przystawały szczególnie dobrze do warunków pa-
nujących w archidiecezji lwowskiej, w której katolicy byli narażeni nie tylko na 

26 Zgodność doktryny katolickiej i prawosławnej w zakresie kultu obrazów podkreślał m.in. Piotr Skarga. 

Zob. idem, O jedności Kościoła Bożego pod jednym Pasterzem i o greckim i ruskim od tej jedności odstąpieniu, 

Kraków 1885, s. 203 –205.

27 Przywileje…, s. 261 –262; Mańkowski, Lwowski cech…, s. 92.

28 Przywileje…, s. 262, 264; Mańkowski, Lwowski cech…, s. 92, 95.

29 D. Freedberg, Johannes Molanus on Provocative Paintings, „Journal of the Warburg and Courtauld 

Institutes”, 34, 1971, s. 229 –245; idem, Potęga wizerunków…, s. 375, 503.

30 Hecht, op. cit., s. 178 –186.

31 Tomkiewicz, Pisarze…, s. 102, 217. Pogróżka ta została zapisana w poemacie Lukrecja rzymska 

i chrześcijańska.

oglądanie mniej lub bardziej niestosownych obrazów i rzeźb, wykonanych przez 
swoich współwyznawców, ale czyhały na nich także dalece groźniejsze pułapki 
w postaci wielkiej liczby dzieł malarzy prawosławnych, głoszących odmienną, 

„schizmatycką” doktrynę i przesyconych w związku z tym „niedorzecznościami” 
ikonograficznymi32.

Owych niedorzeczności nie było wprawdzie zbyt wiele, ponieważ w xvi 
wieku prawosławni malowali zdecydowaną większość scen religijnych w zasa-
dzie w taki sam sposób jak katolicy. Solikowski gorszył się jednak „zmyślaniami 
schizmatyków”, urągającymi powadze Pisma Świętego33, czyli drugoplanowymi 
motywami zaczerpniętymi z apokryfów, tolerowanymi znacznie bardziej przez 
Kościół wschodni, niż przez kodyfikatorów kontrreformacyjnej „doktryny arty-
stycznej”, którzy – w ślad za Molanusem i Karolem Boromeuszem – zabraniali 
stanowczo wprowadzać je do nowych obrazów, a także nakazywali bezwzględnie 
zniszczyć dawne malowidła, „skażone” takimi wtrętami34. Arcybiskup lwowski 
chciał więc zapewne uchronić swoich wiernych przed oglądaniem tych samych 
apokryficznych przedstawień, które w 1642 roku zostały ostro skrytykowane 
w przez Kasjana Sakowicza w jego antyprawosławnym pamflecie, mianowicie 
kąpieli Dzieciątka przez akuszerkę Salome w scenie Bożego Narodzenia oraz uka-
rania Jefoniasza za świętokradcze dotknięcie mar Matki Boskiej w wyobrażeniu 
jej Zaśnięcia35. Być może obruszał się też na „malowanie po porodzeniu Pana 
Chrystusa Najświętszej Panny leżącej jakoby bolejącej”, które zdaniem Sakowicza 
mogło sugerować heretycki pogląd, że ów poród był, tak jak wszystkie inne, na-
znaczony skutkami grzechu pierworodnego36 .

Trudno jednak przypuszczać, aby takie niezbyt wyraziste błędy malarzy 
uzasadniały potrzebę gruntownego przemodelowania lwowskiego środowiska ar-
tystycznego. Bardziej prawdopodobne jest przypuszczenie, że Solikowski zdawał 
sobie sprawę, iż nie zdoła przeprowadzić reformy sztuki sakralnej w obecności 
licznych artystów-innowierców, nie podlegających jego jurysdykcji. W pierwszym 
z przywilejów żalił się bowiem, że bezsilność władzy duchownej daje malarzom-
innowiercom „sposobność do pysznienia się i chełpienia i […] urągania nam, że 
oto dzieła ich rękami wykonane w Kościele czcimy i uwielbiamy”, a „zażywanie 
wspólnej z katolikami wolności utwierdza ich w ich błędzie”37. Skoro zatem nie 
udawało się narzucić „schizmatykom” swoich koncepcji, należało odseparować 
ich jak najbardziej zdecydowanie od Kościoła katolickiego, co nie było wprawdzie 
zgodne z ideałami reformy trydenckiej, nakazującej szukać usilnie zagubionych 

32 Przywileje…, s. 262, 264; Mańkowski, Lwowski cech…, s. 93, 95.

33 Przywileje…., s. 261, 264; Mańkowski, Lwowski cech…, s. 92 –93, 95.

34 Hecht, op. cit., s. 364 –398.

35 M. Janocha, Ukraińskie i białoruskie ikony świąteczne w dawnej Rzeczypospolitej. Problem kanonu, Warszawa 

2001, s. 232 –233.

36 Ibidem, s. 233.

37 Przywileje…., s. 262; Mańkowski, Lwowski cech…, s. 92.
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owiec, ale mieściło się w pragmatyce kontrreformacji, balansującej pomiędzy mi-
sjonarskim uniwersalizmem i ekskluzywizmem38.

Arcybiskup zadekretował więc, powołując się na królewski przywilej dla 
Szwankowskiego, utworzenie bractwa malarzy katolickich i zakazał stanowczo 
przyjmowania do niego „schizmatyków”, którzy od wieków „psują posłuszeń-
stwo względem rzymskiego Kościoła”. Członkowie stowarzyszenia musieli, rzecz 
jasna, podporządkować się bezwzględnie władzy kościelnej, ale w zamian za to 
zyskiwali olbrzymie pole do działania, oczyszczone z innowierczych konkuren-
tów. Solikowski nakazał bowiem w przywileju styczniowym, aby wszyscy kato-
licy w jego metropolii, „bądź to duchownego, bądź to świeckiego stanu, którzy 
mają zamiar zamawiać obrazy […] odnoszące się do Pisma Świętego […] dawali 
malować wyłącznie tylko ludziom katolickiego wyznania i synom posłusznym 
Świętej Rzymskiej Stolicy Apostolskiej”. Spełnienie tego ostatniego warunku 
gwarantowali zaś – według dalszych wywodów – wyłącznie członkowie brac-
twa39. Aby zapewnić egzekucję owego rozporządzenia, hierarcha orzekł też sta-
nowczo w przywileju lipcowym,, że gdyby jakikolwiek katolik „ośmielił się ma-
lowidła, wykonane przez schizmatyków, albo też bractwa tego nieuznających, 
nabywać i umieszczać w kościołach, ten […] jako nieposłuszny syn Kościoła, tem 
samem popadnie natychmiast w klątwę i poniesie szkodę przez wyrzucenie jego 
lekkomyślnie i nierozważnie do świątyni przyniesionych obrazów”40. 

Postanowienia Soboru Trydenckiego, wskazujące w ogólny sposób kierunki 
reformy malarstwa sakralnego, nie zawierały żadnych regulacji, określających 
precyzyjnie sposób wprowadzenia owych zmian41. Arcybiskup Solikowski mógł 
zatem z dużą swobodą wypracować odpowiednią metodę rozwiązania tej kwestii, 
dostosowaną do specyfiki swojej prowincji kościelnej. Nie mógł raczej sięgnąć 
po gotowe rozwiązania, ponieważ żadnemu z wielkich biskupów, inicjujących 
wprowadzanie reformy trydenckiej, nie przyszło działać na obszarach, na któ-
rych katolicy stanowili mniejszość w stosunku do prawosławnych i ulegali ich 
wpływom na polu sztuki sakralnej.

Istotnym źródłem inspiracji dla lwowskiego arcypasterza były jednak zapew-
ne uchwały i synodu archidiecezji mediolańskiej, odbytego w 1565 roku, sformu-
łowane pod kierunkiem Karola Boromeusza i podziwiane w całym Kościele, jako 
wszechstronne i precyzyjne „przepisy wykonawcze” do dekretów trydenckich. 
Synod ów uznał, że dzieła sztuki mogą poważnie wspomagać albo też utrudniać 
pracę duszpasterską i dlatego zalecił, aby nie tylko skontrolować obrazy i rzeźby 
znajdujące się w kościołach, ale także zatroszczyć się o to, aby wszystkie nowopow-
stające święte wizerunki odpowiadały w pełni przepisom Kościoła i jego wymogom 

38 J. Delameau, Reformy chrześcijaństwa w xvi i xvii w., t. 1: Narodziny i rozwój reformy protestanckiej, przeł. 

J. M. Kłoczowski, Warszawa 1986, s. 186 –170.

39 Przywileje…., s. 262; Mańkowski, Lwowski cech…, s. 92 –93.

40 Przywileje…., s. 265; Mańkowski, Lwowski cech…, s. 95.

41 Zob. Dokumenty soborów…, t. 4, s. 782 –785.

duszpasterskim. Zalecono więc wszystkim ordynariuszom podległym metropolicie 
mediolańskiemu, aby zgromadzili artystów działających na terenie ich diecezji i po-
uczyli ich dokładnie, czego należy unikać i do czego dążyć przy tworzeniu dzieł prze-
znaczonych do umieszczenia w świątyniach. Artyści przystępujący do wykonywa-
nia rzeźb lub obrazów o tematyce religijnej mieli ponadto przed rozpoczęciem pracy 
uzgodnić ikonografię tych dzieł z proboszczami parafii, w których mieszkali42.

Zaniedbanie tych konsultacji zarówno przez duszpasterzy, jak i artystów 
miało być przykładnie karane przez władze kościelne43, ale wykrycie owych uchy-
bień nie było łatwe choćby dlatego, że w większości lombardzkich i szwajcarskich 
miast nie funkcjonowały żadne formy rejestracji malarzy i rzeźbiarzy, a obszary 
ich aktywności nie pokrywały się z reguły z granicami diecezji. Na konferencjach 
organizowanych przez Karola Boromeusza w wizytowanych parafiach pojawia-
li się więc tylko ci artyści, którzy aktualnie w nich przebywali, a w większych 
ośrodkach zlekceważenie tych spotkań mogło zostać niezauważone. Trudno 
stwierdzić, czy sufragani i następcy Boromeusza naśladowali gorliwie jego dzia-
łania, zmierzające do zdyscyplinowania malarzy i rzeźbiarzy, ale wiele wskazuje 
na to, że dość prędko przekonano się o niewielkiej skuteczności pouczeń, kiero-
wanych do nich w mocno dorywczy sposób. Kuzyn Karola Fryderyk Boromeusz, 
po objęciu katedry mediolańskiej zdecydował bowiem o utworzeniu Instituto per 
le riparazioni e per le fabbriche delle chiese parochiali, nadzorującego wszystkie 
przedsięwzięcia na polu sztuki sakralnej, podejmowane na terenie metropolii44.

Znacznie łatwiej było kontrolować prawowierność malarzy i rzeźbiarzy 
w miastach północnoeuropejskich, w których także w epoce nowożytnej funkcjo-
nowały silne cechy artystyczne, radzące sobie znakomicie z ewidencjonowaniem 
artystów i podporządkowywaniem ich działalności ścisłym regulacjom praw-
nym45. Nie należy się więc dziwić, że w czasie rekatolicyzacji Antwerpii w latach 
osiemdziesiątych xvi wieku, wykorzystano tamtejszą Gildię Św. Łukasza w celu 
usunięcia z miasta artystów protestanckich i ścisłe zaangażowanie twórców kato-
lickich w propagowanie reformy trydenckiej. Wystarczyło przywrócić owej kor-
poracji charakter bractwa religijnego, którym była ona w średniowieczu, aby stało 
się oczywiste, że nie ma w niej miejsca dla innowierców, a artyści niezbyt posłusz-
ni nauce Kościoła mogą być napominani i karani przez konfratrów. Kościołom, 
klasztorom i innym katolickim zleceniodawcom nie godziło się korzystać z usług 
mistrzów odrzuconych przez katolicką gildię, tak więc artyści protestanccy lub 

42 Acta Ecclesiae Mediolanensis a Carlo Cardinali S. Praxedis archiepiscopo condita, Federici card. Borromaei 

archiepiscopi mediolani iussu undique diligentius collecta et edita cum privilegio Summi Pontificis, Mediolani 

1599, s. 4 –5. Zob też W. Góralski, Reforma trydencka w diecezji i prowincji kościelnej mediolańskiej w świetle 

pierwszych synodów kard. Karola Boromeusza, Lublin 1988, s. 346 –347.

43 Acta Ecclesiae Mediolanensis…, s. 4; Góralski, op. cit., s. 347.

44 A. Palestra, L’opera del cardinale Federico Borromeo per la conservazione degli edifici sacri, „Arte Lombarda”, 

12, 1967, s. 112 –120. 

45 Mackenney, op. cit., s. 823.
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uchodzący za niezbyt prawowiernych 
zostali praktycznie wypchnięci z rynku 
i musieli szukać pracy w innych ośrod-
kach46. Wybitny antwerpski artysta Hans 
Vredeman de Vries znalazł na przykład 
schronienie i pracę w Gdańsku, wywiera-
jąc olbrzymi wpływ na podniesienie po-
ziomu sztuki malarskiej w tym mieście47.

Przekształcenie Gildii Św. Łukasza 
w głównego stróża prawowierności malar-
stwa religijnego we Flandrii było głównie 
dziełem władz hiszpańskich, przywraca-
jących wszystkim instytucjom miejskim 
w Antwerpii katolicki charakter48 oraz 
malarzy i rzeźbiarzy wiernych Rzymowi, 
którzy – jak się wydaje – skorzystali chęt-
nie z okazji, aby pozbyć się konkuren-
tów49. Brak aktywniejszego udziału władz 
kościelnych w tym przedsięwzięciu nie 
dyskredytował go jednak jako atrakcyjne-
go modelu przeprowadzenia reform w za-

kresie sztuki sakralnej dla biskupów, którzy uważali za swój obowiązek ścisłe 
kontrolowanie artystów pracujących dla Kościoła, a zarazem rządzili diecezjami, 
na terenie których życie rzemieślników w miastach organizowały w dalszym cią-
gu silne cechy artystyczne.

Solikowski był wybitnym znawcą spraw gospodarki i polityki morskiej50, 
można zatem przypuszczać, że wiedział dobrze, co dzieje się w Antwerpii, zwłasz-
cza jeśli wydarzenia w jednym z największych miast portowych Europy miały 
silne reperkusje na terenie Gdańska. Zapewne nie było więc dziełem przypadku, 
że – tak jak osoby zaangażowane w rekatolicyzację flamandzkiej metropolii – pró-
bował wypchnąć malarzy-innowierców poza ramy prawne uprawiania zawodów 
artystycznych, a przynajmniej odciąć ich całkowicie od szczególnie intratnych zle-
ceń na wykonywanie obrazów do kościołów. 

46 A. Zweite, Marten de Vos als Maler. Ein Beitrag zur Geshichte der antwerpener Malerei in der zweinten Hälfte 

des 16. Jahrhunderts, Berlin 1980, s. 195 –197; D. Freedberg, Painting and the Counter Reformation in the Age 

of Rubens, [w:] The Age of Rubens, red. P. C. Sutton, Boston-Ghent 1993, s. 133.

47 E. Iwanoyko, Gdański okres Hansa Vredemana de Vries (Studium na temat cyklu malarskiego z ratusza 

w Gdańsku), Poznań 1963, passim.

48 E. Burto, P. J. Marique, Guilds, [w:] The Catholic Encyclopedia, t. 7, New York 1910 (wersja internetowa www.

newadvent.org/cathen/07766c.htm).

49 Zweite, op. cit., s. 195; Delameau, op. cit., s. 169.

50 Zob. Kotarski, Publicystyka…, s. 18 –20, 27; idem, Sarmaci i morze. Marynistyczne początki w literaturze 

polskiej xvii–xviii wieku, Warszawa 1995, s. 21 –25, 32 –33; Kotarski, Kumor, op. cit., s. 283 –284. 

Owo przedsięwzięcie było bez wątpie-
nia precyzyjnie przemyślane, o czym świad-
czy choćby zalecenie znakowania obrazów, 
wykonanych przez członków katolickiego 
bractwa. Na obu dyplomach wyrysowano 
wzór stosownego znaku (il. 2), w którym – 
według załączonego opisu – skomponowa-
no wizerunek „Błogosławionej Dziewicy 
Marii z dziecięciem Jezus na rękach w oko-
leniu promieni słonecznych”, „insignium 
[…] jednorożca stojącego u jej stóp” oraz 

„godło malarzy katolickich nadane im 
przez Świętą Cesarską Mość, a miano-
wicie trzy pola białe w polu czerwony-
m”51. Pierwszy z owych motywów został 
zaczerpnięty z godła kapituły lwowskiej 
(Mulier amicta sole, wyobrażała wniebo-
wziętą Marię, patronkę katedry), a drugi 
nawiązywał do herbu Bończa, którym pie-
czętowali się Solikowscy52. Geneza trzecie-
go jest zaś nieco bardziej skomplikowana. 
Trzy białe tarcze w czerwonym polu były używane już w późnym średniowieczu 
jako znak większości konfraternii malarskich, a wśród nich cechu krakowskiego53. 
Arcybiskup podkreślił jednak, że z woli cesarza Rzeszy znak ten stał się godłem 
malarzy katolickich, nawiązując zapewne do godła nadanego w 1595 roku cecho-
wi malarskiemu w Pradze przez Rudolfa ii i wystylizowanego w efektowny sposób 
przez Bartolomeusa Sprangera (il. 3)54. Dzięki takiej wykładni co najmniej dwa 
elementy znaku lwowskiego bractwa malarzy głosiły zdecydowanie jego konfe-
syjny charakter, a trzeci miał przypominać o organizatorze tego stowarzyszenia, 
który przeznaczył je całkowicie na służbę Kościołowi katolickiemu.

Ów znak, odciśnięty na dziele w formie pieczęci, miał funkcjonować jako ła-
twy do skontrolowania swoisty odpowiednik książkowego imprimatur, a także do-
wód, iż „obraz jest rękami katolików namalowany i wypracowany55”. Arcybiskup 
polecił wizytatorom, aby bezwzględnie usuwali z kościołów malowidła, które nie 

51 Przywileje…., s. 263, 264; Mańkowski, Lwowski cech…, s. 93, 95 –96.

52 Charewiczowa, op. cit., s. 150; Mańkowski, Lwowski cech…, s. 24.

53 A. Chmiel, Godła rzemieślnicze i przemysłowe od połowy xiv aż do xx w., Kraków 1922, s. 10; Bimler-

Mackiewicz, op. cit., s. 189 –190.

54 R. Kuchynka, Manual pražského pořadku malířského z let 1600 –1656, „Památky Archeologické”, 27, 1915, 

s. 26; J. Kropáček, P. Preiss, Malířství, [w:] Praha na úsvitu nových dějín, Praha 1988, s. 207 –208; E. Fučíková, 

B. Bukovinská, I. Muchka, Die Kunst am Hofe Rudolfs ii, Hanau 1988, s. 60 –61, il 47.

55 Przywileje…., s. 263; Mańkowski, Lwowski cech…, s. 93.

il. 2 
Godła bractwa 
malarzy we 
Lwowie ukazane 
na przywileju 
arcybiskupa 
Jana Dymitra 
Solikowskiego  
z 10 VII 1596.  
Wg Mańkowski, 
Dawny Lwów…

il. 3 
Godło cechu 
malarskiego  
w Pradze ukazane 
na przywileju cesarza 
Rudolfa II z r. 1595. 
Wg Fučíková, 
Bukovinská, Muchka, 
op. cit.
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są uwiarygodnione w taki sposób, a także ogłosił, że ani on, ani jego następcy 
nie poświęcą jakiegokolwiek obrazu, jeśli nie znajdą na nim pieczęci lwowskiego 
bractwa56. To ostatnie zastrzeżenie sprawiało, że groźba odebrania prawa używa-
nia znaku ustanowionego przez Solikowskiego mogła stać się znakomitym środ-
kiem do dyscyplinowania malarzy.

Okazuje się jednak, że w publikacjach poświęconych malarstwu lwowskie-
mu pod koniec xvi wieku i na początku następnego stulecia, nie odnotowano 
żadnego obrazu, którego prawowierność byłaby potwierdzona w taki sposób57. 
Po części może to wynikać z niewielkiej liczby zachowanych dzieł, a także z nie-
dostępności ich rewersów. Wiele wskazuje jednak na to, że restrykcje zadekreto-
wane przez Solikowskiego dla innowierców-malarzy nie weszły w życie, albo też 
zostały zapomniane rychło po jego śmierci, o czym zdaje się świadczyć zarzuce-
nie ich w nowej ordynacji cechu malarzy ustanowionej w 1661 roku58.

Można też przypuszczać, że płonne okazały się nadzieje arcybiskupa na 
skuteczne egzekwowanie jego zaleceniem na obszarach, których mieszkańcy nie-
specjalnie przykładali się do respektowania prawa59. Kościół katolicki, rozbudo-
wujący intensywnie swoje struktury na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej i od-
budowujący niemal nieustannie świątynie po najazdach  tatarskich60, nie mógł 
podchodzić zbyt wybrednie do tego, co otrzymywał od swoich dobroczyńców. 
Wielu z nich wołało zaś zapewne korzystać z usług artystycznej „szarej strefy”, 
niż kierować zamówienia do malarzy, którzy cenili się zapewne wyżej, ze wzglę-
du na posiadane przez siebie biskupie certyfikaty. Trudno zatem dziwić się, że 
około połowy xviii wieku arcybiskup lwowski Wacław Hieronim Sierakowski od-
notowywał raz po raz w wizytowanych przez siebie kościołach obrazy „malowa-
ne po rusku, na deszce”61, obnażając w ten sposób niepowodzenie artystycznego 

„ekskluzywizmu” swego poprzednika.
Przywileje Solikowskiego dla lwowskiego cechu malarzy zasługują mimo 

to na przypomnienie jako dokumenty świadczące, że u schyłku xvi wieku hie-
rarchowie w Rzeczypospolitej byli w pełni świadomi znaczenia obrazów w ży-
ciu Kościoła katolickiego i dlatego próbowali – tak jak Molanus – wypracować 
zasady „pro vero earum usu et contra abusus”62. Nie możemy też zapominać, 

56 Przywileje…., s. 263, 265; Mańkowski, Lwowski cech…, s. 93, 96.

57 Mańkowski, Dawny Lwów…, s. 194 –198, 279 –282; Александрович, op. cit., passim.

58 Charewiczowa, op. cit., s. 151; Mańkowski, Lwowski cech…, s. 29 –30.

59 Znakomity obraz nieposzanowania prawa na Rusi Koronnej daje dzieło Władysława Łozińskiego Prawem 

i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie xvii wieku (najnowsze wydanie ze wstępem 

J. Tazbira, Warszawa 2005). 

60 J. Krętosz, Organizacja archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego od xv wieku do 1772 roku, Lublin 1996, 

s. 186, 204 –210. 

61 Zob. P. Krasny, Uwagi o wpływie sztuki Kościoła Wschodniego na katolickie malarstwo sakralne 

w Rzeczypospolitej w xvii wieku, [w:] Sztuka xvii wieku w Polsce. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków 

Sztuki, Warszawa 1994, s. 82.

62 Freedberg, Potęga wizerunków…, s. 375, 503.

że arcybiskup lwowski był jednym z twórców unii brzeskiej63, tak więc jego za-
strzeżenia do „schizmatyckiego” malarstwa, mogły zostać przejęte przez unitów 
i skłonić ich do rewizji i okcydentalizacji niektórych bizantyńskich schematów 
ikonograficznych, opisanej wnikliwie przez Michała Janochę64.

Przede wszystkim jednak należy podkreślić, że przywileje Solikowskigo są 
ważnym źródłem, dowodzącym, że specyficzne konflikty wyznaniowe na zie-
miach ruskich Rzeczypospolitej przekładały się na zasady tworzenia sztuki sa-
kralnej i jej duszpasterskiego wykorzystywania, a w klimacie kontrreformacyjne-
go pobudzenia gorliwości religijnej prowokowały silne podziały w środowiskach 
artystycznych. 

63 Kotarski, Kumor, op. cit., s. 287 –288.

64 M. Janocha, Przemienie Pańskie i Zstąpienie do Otchłani w nowożytnym malarstwie ikonowym na kresach 

wschodnich, [w:] Sztuka pograniczy Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym od xvi do xviii wieku. Materiały 

Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, red. A.J. Baranowski, Warszawa 1998, s. 251 –273; idem, Ukraińskie 

i białoruskie ikony…, passim; idem, O ikonach świątecznych w prawosławnej i unickiej diecezji chełmskiej 

w dawnej Rzeczypospolitej, [w:] Do piękna nadprzyrodzonego. Sesja naukowa na temat rozwoju sztuki sakralnej 

od x do xx wieku na terenie dawnych diecezji chełmskich Kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego, 

greckokatolickiego, t. 1, Chełm 2003, s. 160 –183.





Michał Kurzej

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Budowa i dekoracja krakowskiego kościoła p.w. Św. Anny w świetle źródeł 
archiwalnych

Z oczywistych względów krakowska świątynia akademicka skupiała uwagę uczo-
nych zainteresowanych sztuką już w trakcie budowy, co zaowocowało powsta-
niem szczegółowej dokumentacji oraz wciąż narastającej literatury. Niezwykle 
cennym źródłem jest księga przychodów i wydatków na budowę kościoła, prze-
pisana z dziennika prowadzonego od początku 1693 roku przez kierującego 
budową ks. Sebastiana Piskorskiego1. Nie tylko informuje ona o chronologii 
prac, sposobach finansowania, użytych materiałach i zatrudnionych podwyko-
nawcach, ale także naświetla wiele szczegółów dotyczących organizacji budo-
wy i pozwala wyjaśnić liczne kwestie techniczne, związane z jej prowadzeniem. 
Wzmianki o inspiracjach, którymi kierowali się zleceniodawcy, a także relację 
o dyskusji towarzyszącej wyborowi rozwiązań artystycznych, zawiera książka 
Andrzeja Buchowskiego, wydana już w roku konsekracji świątyni2. Jest to jed-
no z pierwszych w polskim piśmiennictwie monograficznych opracowań dzie-
ła sztuki, w którym zaskakuje profesjonalizm opisu i wysoka świadomość ar-
tystyczna autora. Te dwa komplementarne źródła stanowią wyjątkową w naszej 
części Europy dokumentację, zawierającą odpowiedzi na większość kluczowych 
pytań, dotyczących okoliczności powstania dzieła. Pomimo to niektóre kwestie 
wywołały ożywioną dyskusję późniejszych badaczy, a nie na wszystkie informa-
cje, zwłaszcza dotyczące problemów technicznych i warsztatowych, zwrócono 
dostateczną uwagę.

Zainteresowanie późniejszych uczonych budziły głównie kwestie związane 
z architekturą kościoła i genezą jej form. Wznoszenie istniejącego kościoła, a także 
dzieje poprzedzających go budowli zrelacjonował Julian Bukowski. Zreferował on 
także przytoczoną przez Buchowskiego dyskusję, towarzyszącą podjęciu decyzji 

1 Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, rękopis 318, Rationes Preceptorum et Expensorum Pro 

Fabrica Ecclesiae S[anctae] Annae Crac[oviensis].

2 A. Buchowski, Gloria Domini super Templum S[anctum] Suum ad Selonnes Enaenioru[m] primitas Ecclesiae 

Collegiatae Crac[oviensis] S[anctae] Annae Ope[re] Divinae Providentiae recenter a fundamentis erectae, 

Relucens & Posteris, brevibus literarum modulis, M. Andreae Buchowski, eiusdem Ecclesiae S. Annae Canonici, 

Enarrata, Cracoviae 1703. Polskie streszczenie, pod tytułem Abrys teraźniejszego kościoła kollegiaty s[więtej] 

Anny w Krakowie do przesławney Akademij tuteyszey należącego, nie malarskimi kolorami odmalowany, lecz 

historycznym piórem stosując się do delineacyi niegdyś I[ego] M[oś]c[i] X[iędza] M. Andrzeja Buchowskiego, 

filozofii doktora, matematyki professora, kollegi większego, y teyże kollegiaty kanonika, szczupleyszą 

iednak narratywą krótko adumbrowany, roku pańskiego 1744 dołączono do dzieła P. H. Pruszcza, Kleynoty 

stołecznego miasta Krakowa, albo kościoły, y co w nich iest widzenia godnego y znacznego (…), Kraków 1745. 

Jego autorem był najprawdopodobniej dominikanin ks. Michał Siejkowski. Na temat autorstwa Abrysu zob. 

K. Estreicher, Emanuela Murraya „Opisanie Krakowa” a literatura o Krakowie i Plan Kołłątajowski, „Rocznik 

Krakowski”, 48, 1977, s. 57 –157.
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o wzniesieniu nowej kolegiaty, a także okoliczności wyboru ks. Piskorskiego na 
dyrektora jej fabryki. Bukowski uznał, że realizujący budowę Franciszek Solari 
trzymał się ściśle planów dostarczonych przez Tylmana z Gameren3.

Julian Pagaczewski w pierwszej polskiej monografii poświęconej twórczości 
Baltazara Fontany zwrócił uwagę na jego dzieło w pobliżu Krakowa, poprzedzają-
ce dekorację kościoła św. Anny – sztukaterie w kaplicy Morsztynów w Wieliczce. 
Wysunął również przypuszczenie, że to niezachowane dzieło powstało przy 
okazji jakiegoś większego zamówienia. Według niego to nie Baltazar, a jego 
brat – Franciszek Fontana został przez Piskorskiego obdarowany przy wyjeździe 
z Krakowa 29 x 1695. Pagaczewski wspomina również o innych sztukatorach 
biorących udział w dekoracji kolegiaty – Piotrze i Józefie z Mediolanu. Badacz ten 
zauważył, że samo tempo prac wskazuje, iż pod kierunkiem „i podług abrysów” 
Fontany musiało pracować znacznie więcej pomocników, nie wymienionych 
w rachunkach, ponieważ rozliczał się z nimi Baltazar, pobierając całe wynagro-
dzenie osobiście. Piskorski jako kierownik budowy kupował natomiast narzę-
dzia i materiały. W kwestii autorstwa Pagaczewski stwierdził, że treść dekoracji 
w ogólnych zarysach jest dziełem Piskorskiego, zaś „Fontana dał jej artystyczną 
szatę”, natomiast według projektu Siemiginowskiego zrealizowano jedynie ołtarz 
św. Jana Kantego4.

Franciszek Klein w swym studium architektury kościoła przychylił się do 
tezy o autorstwie Tylmana. Badacz ten słusznie zauważył, że kopuła świątyni 
jest wierną kopią kopuły kościoła p.w. ŚŚ. Piotra i Pawła. Zwrócił też uwagę na 
wzmiankę w rachunkach, mówiącą iż kopuła świątyni jezuickiej została zmierzo-
na przez murarzy zatrudnionych przez Piskorskiego, którzy potraktowali ją jako 
wzór dla wznoszonej przez siebie konstrukcji. Przekazany przez Buchowskiego 
napis z gałki, określający Fontanę jako architekta kopuły, Klein odniósł do jej 
realizacji według projektu Tylmana. Sztukator został natomiast uznany za autora 
projektu wszystkich ołtarzy oraz dekoracji wnętrza, której zresztą badacz ten nie 
cenił zbyt wysoko5.

W zbiorze rysunków Tylmana z Gameren, Tadeusz Makowiecki zidentyfiko-
wał projekty dotyczące krakowskiego kościoła. Wskazując na szczegóły różniące 
realizację i rysunki, uznał że prawdopodobnie nie przedstawiają one wersji osta-
tecznej, która została przesłana Akademii, lub też projekty zostały zmodyfikowa-
ne w trakcie realizacji przez prowadzącego budowę Franciszka Solariego6. 

3 J. Bukowski, Kościół akademicki św. Anny, Kraków 1900, s. 32, przyp. 2. Autor ten uznał Franciszka 

Solariego, zatrudnionego przy budowie kościoła p.w. Św. Anny, za tożsamego z nieznanym z imienia 

Solarim, autorem projektu krakowskiego kościoła Wizytek. Ostatnio Wojciech Boberski, Solari Jan, 

[w:] Polski Słownik Biograficzny, 40, 2000 –2001, s. 252 –253, stwierdził, że kościół Wizytek wznosił Jan 

Solari, uznając, że to on, a nie Franciszek, był jego projektantem.

4 J. Pagaczewski, Baltazar Fontana w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, 11, 1909, s. 10 –20.

5 F. Klein, Akademicki kościół św. Anny w Krakowie. Studium architektury, „Rocznik Krakowski”, 15, 1913, 

s. 53 –63.

6 T. Makowiecki, Archiwum planów Tylmana z Gameren, architekta epoki Sobieskiego, Warszawa 1938, s. 9 –11.

Na dalsze szczegóły zwrócił uwagę Stanisław Mossakowski. Wspominając 
o Solarim jako o wykonawcy projektów Tylmana, stwierdził, że przy wznosze-
niu kopuły zastępował go Fontana, który zaprojektował również portal główny. 
Wskazując na pobyty holenderskiego architekta w Krakowie w latach 1695 i 1700, 
Mossakowski uznał, że wiązały się one z nadzorowaniem budowy. Badacz ten 
doszedł do wniosku, że Tylman projektował elementy wyposażenia kościoła, po-
wołując się na wzmiankę z 30 iii 1700 o sprowadzeniu abrysów z Warszawy. Do 
Tylmana odniósł on też informację o „podaniu inwencji” na projekt mauzoleum 
Jana Kantego, wykonany przez Jerzego Eleutera Siemiginowskiego7. W ten sposób 
architektowi znającemu praktykę budowlaną przypisano rolę „inventore pitto-
re”, malarza natomiast sytuując w funkcji inżyniera przygotowującego rysunek 
techniczny.

Nowe spojrzenie na kwestię autorstwa architektury kościoła przedsta-
wił Mariusz Karpowicz przy okazji monograficznego opracowania twórczości 
Baltazara Fontany. Badacz ten uznał, że głównym celem przybycia sztukatora do 
Polski w 1693 roku nie była dekoracja kaplicy Morsztynów w Wieliczce, ale wstęp-
ne uzgodnienia w sprawie budowy kościoła św. Anny, a może także wykonanie 
projektów jego dekoracji8. Według tego autora warsztat Fontany był jedynym 
pracującym w kościele, a wszyscy inni sztukatorzy wzmiankowani w źródłach 
pracowali jako jego pomocnicy. Również malarze – Dankwart i Pagani, zdaniem 
warszawskiego badacza, współpracowali z Fontaną „w ramach jego warsztatu”9. 
Karpowicz poświęcił też sporo miejsca problematyce autorstwa koncepcji i wyko-
nania wystroju wnętrza. Słusznie przeciwstawił się tezie Mossakowskiego, który 
uznał Tylmana za projektanta ołtarzy św. Józefa i św. Sebastiana. Stwierdził też, 
iż Fontana nie tylko miał zasadniczy wpływ na realizację dekoracji sztukatorskiej, 
ale także sporządził jej projekty. Jedynym dziełem w kościele zaprojektowanym 
przez innego artystę miała być „konfesja” Jana Kantego, której projekt dostarczył 
Siemiginowski. Wysuniętym przez Karpowicza argumentem potwierdzającym 
nadrzędną rolę Fontany w pracach przy kolegiacie są późniejsze umowy z tym 
artystą, dotyczące dekoracji na Svatym Kopečku i w Velehradzie, gdzie odpo-
wiadał on za całość prac, występując jako projektant i przedsiębiorca. Właśnie 
w zdolnościach organizacyjnych Fontany dostrzegł Karpowicz jedną z przyczyn 
popularności artysty, który „zdejmował fundatorowi kłopot z głowy, bo kiero-
wał i odpowiadał za wszystko sam”10.

7 S. Mossakowski, Charakterystyka i geneza formy architektonicznej kościoła św. Anny w Krakowie, „Rocznik 

Krakowski”, 37, 1965, s. 39 –62; idem, Tylman z Gameren architekt polskiego baroku, Wrocław-Warszawa-

Kraków-Gdańsk, 1973, Studia z historii sztuki, 17, red. W. Jaworska, J. Pietrusiński, s. 198, 202; idem, Tilman 

van Gameren Leben und Werk, München-Berlin 1994, s. 189, 197.

8 M. Karpowicz, Baldasar Fontana 1661 –1733. Un berniniano ticinese in Moravia e Polonia, Lugano 1990, 

s. 30; idem, Baltazar Fontana, Warszawa 1994, s. 14.

9 Ibidem, s. 31; idem, Baltazar…, s. 15.

10 Idem, Baldasar…, s. 31, 37, 98, 99, 171; idem, Baltazar…, s. 15, 19, 35, 72.
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Brak odnotowanych wydatków za sporządzenie modeli i projektów 
Karpowicz tłumaczy wykonaniem ich za darmo przez Fontanę, jak miało to 
miejsce w przypadku figury Baranka na tumbie Jana Kantego11. Dochodząc do 
wniosku, że Fontana projektował dzieła, których nie wykonywał, Karpowicz 
atrybuował sztukatorowi bez oparcia w źródłach stworzenie koncepcji szeregu 
dzieł snycerskich, kamieniarskich, a nawet hełmów wież12, dla których nie ma 
podobieństw wśród jego potwierdzonych dzieł. W ten sposób Baltazar Fontana 
został nie tylko wykreowany na głównego twórcę kościoła św. Anny, ale również 
uznany za jedynego w Krakowie artystę stosującego formy berninowskie na prze-
łomie xvii i xviii wieku.

Zagraniczne przykłady miały także poprzeć hipotezę o udziale Fontany 
w projektowaniu architektury monumentalnej. Powołując się na tekst umiesz-
czony w gałce na szczycie kopuły, Karpowicz opowiedział się za wspólnym autor-
stwem wymienionych tam jako architektów ks. Piskorskiego i Fontany, uznając 
Solariego za „nadzorcę budowlanego”. Natomiast wyraźnie odrzucił autorstwo 
Tylmana, stwierdzając, iż „nie jest [on] i nie może być autorem kościoła, któ-
ry pod względem architektonicznym i artystycznym jest przeciwieństwem jego 
sztuki”. Pośrednim dowodem na udział Fontany w pracach projektowych mia-
ło być przypuszczenie o zaprojektowaniu przez niego dekoracji świątyni, któ-
re Karpowicz oparł na wzmiance o wysłaniu trzech tek z rysunkami projekto-
wymi do Ołomuńca. Zdaniem warszawskiego badacza sporządzenie projektów 
kościoła było właściwym powodem pierwszego przyjazdu sztukatora do Polski, 
podczas którego wykonał on dekorację kaplicy Morsztynów. Mając pewność 
co do autorstwa dekoracji, Karpowicz stwierdził iż osobiście uważa, że „duch, 
a zwłaszcza kategorie artystyczne fasady są z pewnością te same, co wystroju 
wnętrza”. Zwrócił on uwagę na zastosowane przy budowie kościoła korektury 
optyczne, wskazujące na bardzo wysokie kwalifikacje projektanta oraz formy de-
talu, zwłaszcza kapiteli, które zostały powtórzone w innych dziełach Fontany13.

Karpowicz poruszył również kwestię organizacji warsztatu Baltazara 
Fontany. Opierając się na wzmiance o zrefundowaniu sztukatorowi kosztów 
podróży z Ołomuńca wraz z czterema towarzyszami, uznał, że tyle osób liczył 
jego warsztat. Jego członkami mieli jednak być prawie wszyscy artyści obcego 
pochodzenia zatrudnieni przy budowie kościoła. Był wśród nich brat Baltazara 

11 Idem, Baltazar…, s. 35.

12 Idem, Baldasar…, s. 97; idem, Baltazar…, s. 35, 43 –44, 76. Są to hełmy wież kościoła p.w. Św. Anny 

(wyk. 1750 –1778), hełm wieży zegarowej katedry krakowskiej (wyk. lata dwudzieste w. xviii), ołtarze 

w kościele Reformatów w Pińczowie (wyk. 1748 –1749), epitafium Jana Morsztyna w kościele Reformatów  

w Krakowie, obramienia portretów biskupów Małachowskiego, Dąbskiego i Denhoffa w krakowskim 

klasztorze Franciszkanów i relikwiarz w kształcie domku loretańskiego w klasztorze Klarysek w Krakowie 

(wyk. po 1718 a przed 1729). Karpowicz podtrzymał też atrybucję Fontanie nagrobka św. Jacka, która 

również budzi wątpliwości (zob. O. Zagórowski, Rzeźbiarz Antoni Frączkiewicz, „Biuletyn Historii Sztuki”, 

21, 1959, s. 120 –121.

13 Idem, Baldasar…, s. 97 –100; idem, Baltazar…, s. 33 –37.

– Franciszek, ale także sztukatorzy Piotr z Nysy i Józef z Mediolanu. Do współ-
pracowników Fontany badacz ten zaliczył także kamieniarza („tagliapietra”) 
Dominika, a nawet pracujących przy budowie kościoła malarzy – Paganiego, 
Dankwarta i Montiego. Karpowicz usiłował też wskazać partie sztukaterii wy-
konane przez poszczególnych współpracowników Fontany, których nie udało się 
jednak powiązać ze znanymi ze źródeł imionami14.

Wiele interesujących szczegółów dotyczących organizacji budowy kościoła 
przyniosła poświęcona temu zagadnieniu praca ks. Jana Kracika. Wyjaśnił on 
kwestię umiejscowienia starego kościoła i zwrócił uwagę, że jego prezbiterium 
pozostawiono jako tymczasową kaplicę do czasu wzniesienia nowej świątyni. Na 
podstawie księgi rachunków omówił on finansowanie prac i pozyskiwanie mate-
riałów, a także przytoczył nazwiska licznych podwykonawców. Zestawiając koszty 
poszczególnych prac, badacz podał również wynagrodzenie Fontany i Dankwarta, 
podkreślając szczególne traktowanie tych artystów przez Piskorskiego. Jeśli cho-
dzi o wystrój sztukatorski, Kracik zwrócił uwagę na fakt, że Fontana otrzymał 

„inwencją albo dyspozycją przyszłej ozdoby” od Piskorskiego15.
Pomimo tak licznych dokonań wcześniejszych badaczy wydaje się, że po-

nowne przeanalizowanie i systematyczne zestawienie informacji źródłowych 
może przynieść nowe ustalenia, a także przyczynić się do rozstrzygnięcia niektó-
rych kwestii spornych.

***
Podjęcie budowy nowego kościoła nie było dla profesorów uniwersytetu decyzją 
łatwą ani oczywistą. Towarzyszyła jej opisana przez Buchowskiego dyskusja mię-
dzy zwolennikami wzniesienia nowej świątyni, a tymi, którym „placuit pristinam 
ecclesiae formam conservare”. Ciekawe są zwłaszcza argumenty, których użyto 
dla poparcia owych „zabiegów konserwatorskich”: pamiątka dawnego objęcia ko-
ścioła przez Akademię, wielka ilość spoczywających w nim ciał zmarłych w opi-
nii świętości, wzgląd na szereg poprzednich wielebnych rektorów, najjaśniejszych 
bohaterów i dobroczyńców, a także na słynącą łaskami figurę w głównym ołta-
rzu. Wspomniano też „usitatam populo devotionis praxim”, czyli przyzwyczaje-
nie wiernych oraz błogosławieństwo, przyjęte w starym kościele przez wyruszają-
cego na odsiecz Wiednia króla Jana iii, po którego triumfalnym powrocie poświę-
cono w tym miejscu tablicę pamiątkową. Wspomniane pomniki przeszłości, wraz 
z wieloma innymi, chciano „in eo statu, quo acceperant, Ecclesiam conservare”16. 
Zdanie to brzmi jeszcze bardziej intrygująco w przekładzie Siejkowskiego, który 

14 Idem, Baldasar…, s. 163 –168, 170; idem, Baltazar…, s. 67 –69, 70.

15 J. Kracik, Wspaniałe Bogu wystawione dzieło. Jak w Krakowie kościół świętej Anny budowano, Kraków 2003, 

s. 10 –11, 15, 21 –33, 35.

16 Buchowski, op. cit., s. 23 –24. O wysokim poziomie wiedzy historycznej ks. Buchowskiego świadczy 

wysunięcie w jego książce kilku hipotez, które jeszcze do niedawna budziły ożywioną dyskusję naukowców, 

jak na przykład identyfikacja Krakowa ze wspomnianym przez Klaudiusza Ptolemeusza Karrodunon, czy 

kwestia umiejscowienia budynków fundowanej przez Kazimierza Wielkiego uczelni na Kazimierzu.
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wspomina o głosach profesorów „konserwacyi starożytności żądających”17 i jest 
chyba jednym z wcześniejszych w Polsce pisemnych świadectw dążenia do opieki 
nad zabytkami. Chęć zachowania najcenniejszych elementów wyposażenia sta-
rego kościoła była zapewne przyczyną urządzenia kaplicy w dawnym mieszkaniu 
świętego, do której przeniesiono m. in. jego dawny nagrobek i tablicę upamięt-
niającą zwycięstwo pod Wiedniem.

Po podjęciu decyzji o wzniesieniu nowego kościoła, wywiązała się nowa 
dyskusja nad jego kształtem, położeniem i orientacją18. Wstępne projekty dostar-
czone przez Tylmana z Gameren zostały na życzenie profesorów znacznie prze-
kształcone, jednakże jego rysunki, opublikowane przez Makowieckiego (zwłasz-
cza rzut) są bardzo bliskie budowli zrealizowanej19. Według Buchowskiego, pro-
jekt miała stanowić „mappa ichnografica, seu planta cum faciae”20, czyli rzut 
poziomy i widok fasady, więc możliwe, że Tylman przedstawił jedynie te dwa 
rysunki, z których żaden nie obejmował kopuły.

Już po założeniu fundamentów, 1 xii 1692 na stanowisko dyrektora fabry-
ki powołano ks. Sebastiana Piskorskiego. Wybór został zatwierdzony przez uni-
wersytet 15 xii i wtedy dyrektor objął wszystkie obowiązki związane z budową21. 
Był on znany ze sprawdzonej teoretycznej i praktycznej wiedzy architektonicz-
nej, którą popisał się przy wznoszeniu założenia kościoła i eremu bł. Salomei 
w Grodzisku koło Skały i przebudowie kościoła parafialnego w Żębocinie22, które 
najprawdopodobniej samodzielnie projektował. W tekście umieszczonym w gał-
ce kopuły akademickiej kolegiaty określono go jako „principalis architectus”23. 
Najważniejszym elementem wystroju kościoła, w którym można domyślać się 
inwencji Piskorskiego, jest mauzoleum św. Jana. Umieszczone na tumbie putto 
wskazuje lewą ręką na figurę Baranka z podpisem „et lucerna eius est”, prawą 
zaś na relikwie świętego, co symbolizuje oświecenie patrona uniwersytetu przez 
samego Chrystusa. Kompozycję umieszczono tak, by naturalne światło padające 
popołudniami, w dniach około daty urodzin świętego (24 vi) oświetlało figurę 
Baranka, która świeci wtedy światłem nie tylko symbolicznym (il. 1). Podobne 
wykorzystanie światła do budowy złożonego programu ikonograficznego zasto-
sował Piskorski w Grodzisku, rozmieszczając pod figurami liczne zegary słonecz-
ne. Nie ulega wątpliwości, że dyrektor budowy miał decydujący wpływ na kształt 
artystyczny budowli, decydował o wyborze jej projektantów i realizatorów, a tak-
że był twórcą koncepcji ikonograficznej wystroju kościoła.

17 [Siejkowski], op. cit., s. 185.

18 Buchowski, op. cit., s. 26 –27.

19 Makowiecki, op. cit., s. 10, il 6, 7; Mossakowski, Tylman…, s. 200; idem, Tilman…, s. 194.

20 Buchowski, op. cit., s. 24

21 Rationes…, s. 1.

22 Buchowski, op. cit., s. 33. 

23 Buchowski, op. cit., s. 73.

 
il. 1 
Kraków, kościół  
p. w. św. Anny. 
Mauzoleum św. Jana 
Kantego, fragment.  
Fot. M. Kurzej, 2007
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Piskorski zatrudnił Franciszka Sola-
riego, chwalonego i wypróbowanego archi-
tekta, który poprawił błędy przy zakłada-
niu fundamentów, poczynione przez pra-
cującego wcześniej, nieznanego z imienia 
Luksemburczyka24. Solari był architektem 
kościoła „a fundamentis usq[ue] ad tectu-
m”25. Pracował już przed 1693 rokiem, a od 
tego czasu zatrudniony był z roczną pen-
sją – w latach 1693 –1697 wynoszącą 500 
fl.26, a następnie obniżoną do 350 fl27. Do 
jego obowiązków należał nadzór nad pra-
cami murarskimi28, ale także dostarczenie 
szczegółowych projektów wykonawczych29. 
Najprawdopodobniej on właśnie projektował 
modele i szablony do wykonania kamienne-
go detalu, sporządzane za niewielkie sumy 
przez stolarzy. Solari był najczęściej nazywa-
ny przez Piskorskiego „panem architektem”, 
toteż nie można mieć wątpliwości, że to on 
właśnie 28 iii 1699 dostarczył projekt kopuły 

„interioris et exterioris faciei”. Nie otrzymał 
za to wynagrodzenia, co wskazuje, że wyko-
nanie projektu należało do jego etatowych 
obowiązków30. Nie wiadomo zresztą, czy ów 
projekt został zrealizowany, ponieważ mura-
rze, którzy mieli wznosić kopułę, najwyraź-

niej nie zaufali umiejętnościom architekta i 16 v 1701 postanowili „pomierzać 
i zrewidować” kopułę kościoła śś. Piotra i Pawła, jako wzór dla nowowznoszonej 
konstrukcji. Dodatkowe pomiary przeprowadzono później, gdyż 29 vii tego roku 
zanotowano wydatek na piwo dla murarzy, którzy rewidowali kopułę i wysokość 

24 Buchowski, op. cit., s. 33, [Siejkowski], op. cit., s. 187.

25 Buchowski, op. cit., s. 73.

26 Rationes…, s. 50, passim. Przy księgowaniu wydatków posługiwano się różnymi jednostkami monetarnymi, 

przeliczając ich wartość na szelągi (dalej „sz.”), zwane też solidami. Tynf (dalej „t.”) wynosił najczęściej 

około 1/6 talara (dalej „tal.”), a talar około 20/3 szeląga. Używano też florenów węgierskich (dalej „fl.”) 

zwanych czerwonymi złotymi, wartych około 14 sz. We wszystkich tych kursach występowały znaczne 

wahania, wynikające z różnic w ilości kruszcu zawartego w monecie.

27 Ibidem, s. 130, 131.

28 Ibidem, s. 49, 58.

29 On też sporządził m. in. „formę i miarę” arkady wykonanej przez kamieniarzy; ibidem, s. 77.

30 Ibidem, s. 149.

okien w jezuickim kościele31. W świetle tych faktów wzmianka z gałki kopuły, 
określająca Fontanę jako jej architekta, nie jest wiarygodna. Ponadto wydaje się 
mało prawdopodobne, żeby sztukator, który w rzeźbie wprowadzał najnowsze 
rozwiązania, w architekturze odwołał się do form sprzed osiemdziesięciu lat.

Nawet projektowanie przez Fontanę wykonywanych przez niego dzieł nie 
było regułą. Po przybyciu do Krakowa sztukator „ornatus inventionem, dispo-
sitionemq(ue), quam ad loci capacitatem prudenter et commode applicaret, desi-
deravit. Hanc a directore Fabricae accep-it”32. Można przypuszczać, że koncepcję 
treściową owej inwencji stworzył Piskorski, który mógł narzucić również sto-
sowanie konkretnych rozwiązań artystycznych. Wykonanie projektów na pod-
stawie własnych koncepcji zlecał on czasem biegłym rysownikom, jak to miało 
miejsce w przypadku mauzoleum św.  Jana z Kęt (il. 2). 4 i 1695 za wykonanie 

„disegno według podanej inwencji” zapłacono królewskiemu malarzowi Jerzemu 
Eleuterowi Siemiginowskiemu 2 czerwone zł (27,10 sz.)33. Projekty musiały być go-
towe na początku marca, gdyż wtedy Piskorski zawarł kontrakt z kamieniarzem 
Janem Liszkowicem na roboty kamieniarskie „według delineacji” i wykonanie 

31 Ibidem, s. 177, 181.

32 Buchowski, op. cit., s. 40.

33 Rationes…, s. 233.

il. 2 
Kraków, kościół  
p. w. św. Anny. 
Mauzoleum  
św. Jana Kantego.  
Fot. M. Kurzej, 2007

il. 3 
Kraków, kościół  
p. w. św. Anny. 
Sklepienie 
prezbiterium, 
fragment.  
Fot. M. Kurzej, 2007
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kolumn „według abrysów”34. Dalsze „abrysy” sprowadzono pocztą z Warszawy 
30 iii 169535. Były to zapewne projekty sztukaterii, które 17 iv wysłano pocztą 
do Kromieryża. Kolejny wydatek „na pocztę do stucatora” zanotowano 30 iv36. 
Najpewniej Siemiginowski lub inny warszawski artysta, zaprojektował nie tylko 
sam grób świętego, ale cały wystrój kaplicy, określonej jako mauzoleum, łącznie 
z dekoracją malarską i sztukatorską. Eleuter wykonał dla kościoła jeszcze jedno 
prestiżowe zamówienie – obraz do ołtarza głównego, za który 5 vi 1701 zapłaco-
no mu 1000 t. (1111 sz.)37.

Z zapisków Piskorskiego wynika, że osobiście zatrudniał on również pozosta-
łych artystów i rzemieślników, negocjując z nimi umowy. Najprawdopodobniej także 
przydzielał im zadania, decydując, kto ma wykonać poszczególne partie dekoracji. 
Archiwalia nie dają więc podstaw, żeby zaliczyć pracujących w kościele malarzy do 
zespołu Fontany. Z pewnością posiadali oni osobne warsztaty, a ich samych trak-
towano z szacunkiem, zależnym – jak się wydaje – od rangi i kwalifikacji artysty.

34 Ibidem, s. 233 –234.

35 Ibidem, s. 234. Ich autorem nie mógł być raczej Tylman, o którym ani razu nie wspomniano w księdze 

wydatków.

36 Ibidem, s. 234. Karpowicz, Baldasar, s. 100; idem, Baltazar…, s. 36, błędnie wspomina o poczcie do 

Ołomuńca. Badacz ten przeoczył fakt, że projekty wysłano do sztukatora, a nie sprowadzono do Krakowa.

37 Rationes…, s. 38, 233.

Z innych pracujących dla Piskorskiego malarzy należy przede wszystkim 
wspomnieć Karola Dankwarta. Zatrudniono go zapewne ze względu na do-
świadczenie w uzupełnianiu malowidłami dekoracji sztukatorskich. 28 vii 1696 
dyrektor budowy zapisał, że jest to artysta, „qui Częstochoviae Ecclesiam depi-
nxit inter stucaturam”. Wtedy też zapłacono mu 200 t. (222 sz.) za wizerunek 
Niepokalanego Poczęcia Marii Panny w prezbiterium (il. 3) oraz cztery freski 
nad oknami. Dankwart, na zachętę do to tej i przyszłych robót, został przez 
Piskorskiego obdarowany „szkatułą klecką wielką”, wartą 60 fl38. Malarz wyje-
chał 11 xi 1696, do Nysy, po ukończeniu fresków w kaplicy św. Sebastiana, oprócz 
honorarium odebrawszy dodatek w wysokości 30 t. (33,9 sz.) na farby39. W następ-
nym roku malarz przebywał w Krakowie w lipcu i 11 tego miesiąca odebrał 100 tal. 
(666, 2 sz.) za dekorację sklepienia w kaplicy św. Jana Kantego (il. 4). Dodatkowo 
10 sz. zapłacono „Mancie (jego) towarzyszowi i chłopcu”, oraz 15 sz. za tygodnio-
wy obrok dla czterech koni i wyżywienie dwóch woźniców40. Można więc przy-
puszczać, że jego warsztat nie składał się jedynie z owego Manty i chłopca, ale był 
dość liczny, skoro poruszał się na dwóch dwukonnych wozach. Artyści otrzymali 
również prowiant na drogę: chleb, bryndzę, słój róży i sól, a także „szklaneczki 
paciorkowate”, czego dyrektor nie zaliczył do wydatków „bo się tego nie kupiło”. 
Dankwart był też zapraszany na świąteczne obiady, podczas których serwowano 
wino, kurczęta i kapłony41. W 1698 roku artysta pracował w Krakowie od 8 vi 
do 27 vii, kiedy wyjechał, odebrawszy honorarium za pomalowanie sklepienia 
prezbiterium, pendentywów pod kopułą i ściany za tumbą św. Jana, w łącznej 
wysokości 300 tal., czyli 2000 sz42. 13 vi 1699 do kaplicy św. Jana Chrzciciela przy-
wieziono obraz Dankwarta Chrzest Chrystusa, który kosztował 40 tal. (226,2 sz.) 
Został on zapewne dostarczony przez 3 osoby, za których dwudniowe utrzymanie 
zapłacono tego samego dnia 12 sz43. Po raz kolejny artysta przybył do Krakowa 
29 vi 1703, wraz z towarzyszem, koniem i wozem, by podjąć pracę przy dekoracji 
kopuły (il. 5). Następnego dnia otrzymał „płótno na delineację”, a 1 vii papier „na 
abrys do kopule i apostołów”. Wykonanie szczegółowych projektów polichromii 
zajęło malarzowi kilka tygodni, bowiem jeszcze 15 vii kupiono mu papier i bibułę, 
a 17 vii kolejne dwie ryzy „na abrysy apostołów i aniołów”44. Realizacja malowi-
deł, wraz z freskami w kaplicy św. Krzyża (określonej tu jako kaplica św. Heleny) 
i przedstawieniem św. Cecylii pod chórem muzycznym kosztowała 4067,20 sz. 
i została ukończona po trzech miesiącach, jednakże artysta w tym czasie przez 

38 Ibidem, s. 111.

39 Ibidem, s. 47, 116, 263. Wysokości honorarium nie zanotowano, ponieważ ks. Piskorski, jako fundator 

kaplicy p. w. swojego patrona, pokrywał je z własnej kieszeni.

40 Ibidem, s. 125, 239.

41 Ibidem, s. 125.

42 Ibidem, s. 137, 139.

43 Ibidem, s. 249 –250.

44 Ibidem, s. 203, 204, 207.

il. 4 
Kraków, kościół  
p. w. św. Anny.  
Sklepienie kaplicy  
św. Jana Kantego.  
Fot. M. Kurzej, 2007
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cztery tygodnie chorował45. Kompozycje na sklepieniu tej ostatniej kaplicy – Ofiara 

Abrahama i Wąż Miedziany są, według Karpowicza, przykładem zgodnej i jedno-
czesnej współpracy nad wspólnym dziełem malarza i sztukatora46. Trudno ocenić 
czy była ona zgodna, można jednak z całą pewnością stwierdzić, że nie była jed-
noczesna, ponieważ Fontana odebrał honorarium za tą pracę już w grudniu 168947.

Początkowo ksiądz Piskorski skarżył się na niesumienność malarza, zanoto-
wał bowiem, że w 1696 roku zachował się on „contra verbum datum”, a w 1698 
roku „venit labente post promissionem”48. Natomiast ciekawym świadectwem 
osobistego stosunku artysty do zleceniodawcy jest list Dankwarta do chorego 
Piskorskiego, który nie mógł obejrzeć ukończonych fresków w kopule49.

45 Ibidem, s. 209. Zaznaczono, że malarz odbiera wypłatę „in pervigilio S. Luca[e] Evangelista[e] et Pictoris”.

46 Karpowicz, Baldasar…, s. 167; Idem, Baltazar…, s. 69.

47 Rationes…, s. 146

48 Ibidem, s. 111, 137

49 Ibidem, s. 275: Litera Nobilis Caroli Tanquart Pictoris Regii Natione Sueci Accolae Nyssensis [q]uas exaravit 

et misit Perillustri Canonico Fabricae Directori; qui lecto aegritudinis affixus, videre opus depictae copulae 

Apostolorum, et aliorum ornamentorum finitam operam non valuit; „Illustrissime Domine Domine, / 

Quid miles est sine ducem vel generalem suum, sum ego miser sine praesentia Illustrissimi Domini mei, 

relinqui me vestra sanctitas in lupuleo nostrae, plene spem Illustrissimum Dominum in terra in venire. 

Deus dat, ut opus meus sic placuit, cum talem corde et effectu ego feci. Deus Dat Ilustrissimum sanitatem 

et omni felicitas in vi possum manere / Servus obligatissimus / C. Tanquart”.

Kolejnym malarzem, zatrudnionym przy dekoracji kościoła był pochodzący 
z Bolonii Innocenty Monti. Trudno rozstrzygnąć, czy – jak twierdzili wcześniejsi 
badacze – w Krakowie pracował również Karol Monti50, czy też jest to pomyłka, 
jak uważa Karpowicz, który uznał, że prace obu Montich zostały wykonane tą 
samą ręką51. Skoro jednak Fontana współpracował z bratem Franciszkiem, który 
jak podaje warszawski badacz, pracował dokładnie tak samo jak on52, to można 
też przypuszczać, że również dzieł obu Montich nie da się rozróżnić na podsta-
wie stylu. Poza tym, zakładając, że pojawienie się imienia Carlo Montiego jako 
autora przedstawień Sybill w nawie kościoła jest wynikiem jednostkowej pomył-
ki, wzmiankę o wykonaniu przez malarza Karola fresków w kaplicy św. Piotra, 
należałoby odnieść do Dankwarta. Tymczasem są one znacznie bliższe dziełom 
Montich niż freskom wykonanym przez Szweda. 

Innocenty Monti po raz pierwszy został wymieniony 31 viii 1698, w związ-
ku z wypłatą 50 tal. (333 sz.) za obraz Św. Józef (il. 9), do kaplicy tego świętego. 
Płótno przyjechało do Krakowa zwinięte, a zamocowano je dopiero 9 v 1701, kie-
dy notuje się wydatki na blejtram i ćwieki53. Nieokreślony z imienia Monti 23 vi 
1699 otrzymał 16 tal. (66,12 sz.) za pomalowanie ściany za ołtarzem głównym. 10 
xi tego roku Innocenty zarobił jeszcze 60 tal. (400 sz.) za obraz do ołtarza kaplicy 
św. Piotra54. Był to dla Montiego bardzo pracowity okres, możliwe więc, że korzy-
stał wtedy z pomocy krewniaka. Właśnie w tym miesiącu zanotowano wydatki 
dla Karola. 24 xi otrzymał on 120 tal. (800 sz.) za dekorację fryzu i postacie Sybill 
w nawie55. Prawdopodobnie do niego należy również odnieść inne wypłaty dla 
bezimiennego Montiego zaksięgowane w tym dniu: 100 sz. za „anioły i insze orna-
menta po bokach ołtarza” głównego56 oraz 30 tal. (200 sz.) za freski przedstawiają-
ce Judytę i Esterę w kaplicy Marii Panny57. Najpewniej również jego dotyczy zano-
towana 4 v wzmianka o zapłaceniu 30 tal. (200 sz.) za freski w kaplicy św. Piotra58. 

3 xi 1700 nie wymieniony z imienia Monti odebrał 30 tal. (200 sz.) za prace 
w kaplicy św. Jana Chrzciciela; 5 dni później Innocenty dostał 100 tal. (666,18 sz.) 
za dekorację kaplicy św. Katarzyny, a 17. tego miesiąca Monti (znów bez imienia) 
odebrał 70 tal. (466,18 sz.) za freski w kopule i dekoracje arkad kaplicy Marii 

50 Mossakowski, Charakterystyka…, s. 47; idem, Tylman… s. 198; idem, Tilman, s. 189. Ojciec Innocentego 

Montiego nosił imię Carlo, co wskazuje, że było ono popularne w jego rodzinie. (J. Zapletalová, Působení 

Innocenza Montiho v Krakově [w:] Barok i barokizacja. Materiały sesji Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia 

Historyków Sztuki, 3 –4 xii 2004, red. K. Brzezina, J. Wolańska, Kraków 2007 (Ars Vetus et Nova, 28, 

red. W. Bałus), s. 201). Autorka uznała, że zapis o Carlo Montim jest wynikiem pomylenia Montiego 

z Dankwartem. Taka interpretacja jest jednak mało przekonująca. 

51 Karpowicz, Baldasar…, s. 168; idem, Baltazar…, s. 69.

52 Idem, Baldasar…, s. 163; idem, Baltazar…, s. 67.

53 Rationes…, s. 156, 157.

54 Ibidem, s. 259.

55 Ibidem, s. 160.

56 Ibidem, s. 230, 231.

57 Ibidem, s. 253.

58 Ibidem, s. 259.

il. 5 
Kraków, kościół  
p.w. Św. Anny.  
Wnętrze kopuły.  
Fot. M. Kurzej, 2007
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Panny59 (il. 6). W sierpniu 1702 ów Monti pracował nad poprawieniem fresku 
Dankwarta za tumbą św. Jana. Nie zdążył jednak wziąć zapłaty, bo 19 vii wraz 
z Fontaną wyjechał do Ołomuńca „rejterując przez Szwedami”. Odebrał ją dopie-
ro 2 vi 1703, wraz z honorarium za malowidła na ścianach mauzoleum, w łącznej 
wysokości 45 tal. (324 sz.). Tego samego dnia zapłacono mu 15 tal. (108 sz.) za 
freski w przedsionkach przy wejściach na wieże60.

Kolejnym wybitnym artystą zatrudnionym przez Piskorskiego był Paolo 
Pagani, „praesentissimus pictor Regis Hispaniarum”, który wykonał obraz ołta-
rzowy do fundowanej przez dyrektora fabryki kaplicy św. Sebastiana61. 

Przy dekoracji kościoła pracował także nie wymieniony z imienia Trycjusz. 
Chodzi tu zapewne o syna Jana, Aleksandra, krakowskiego malarza, który wy-
konał dekorację sklepienia Komory Klejnotowej Arcybractwa Miłosierdzia 

59 Ibidem, s. 251, 263, 253.

60 Ibidem, s. 248, 324, 203.

61 Ibidem, s. 263. Obraz ten został najprawdopodobniej sprowadzony do Krakowa, podobnie jak inne płótna 

ołtarzowe. Jak dotąd nie udało się potwierdzić tezy o pobycie jego autora w Polsce, a próby przypisania mu 

innych prac w krakowskich kościołach oparto na zbyt słabych przesłankach. (Zob. M. Karpowicz, Paolo 

Pagani in Moravia e Polonia, „Arte Lombarda”, 98 –99, 1991, s. 103 –107; G. Molisi, Paolo Pagani: dalla 

Capella di San Sebastiano a Cracovia alla  volta di San Martino a Castello Valsolda, [w:] Artyści włoscy 

w Polsce, red. J. A. Chrościcki i in., Warszawa 2004, s. 237 –264.)

i pracował w kościele Wizytek. W kolegiacie zatrudniono go od 6 vi 1703 do 
malowania iluzjonistycznych kanelur na pilastrach, po 5 sz. za jeden trzon62. 
Osobno zatrudniono również malarza Wilhelma, któremu 9 ix 1702 zapłacono 75 
sz. jedynie za niewielki portret św. Jana Kantego na tumbie w jego mauzoleum63.

Nie ma żadnych dowodów, że wszystkimi tymi artystami kierował Fontana, 
ani że sporządzał dla nich projekty. Nic również nie wskazuje na to, żeby miał 
pośredniczyć w zatrudnieniu któregokolwiek z nich. Choć więc nie da się udo-
wodnić nadrzędnej roli sztukatora w kierowaniu pracami u św. Anny, to trzeba 
przyznać, że był on najważniejszym z zatrudnionych przez Piskorskiego artystów, 
na co wskazują m. in. najwyższe zarobki oraz największy chyba wkład w nadanie 
kościołowi ostatecznego kształtu.

Powód i okoliczności zatrudnienia Fontany w Krakowie podaje Buchowski. 
Rozważano zaangażowanie różnych sztukatorów, wśród których wyróżniali się 
mistrzowie pracujący w Warszawie, cenieni za wspaniałe dzieła w tamtejszych 
pałacach i kościołach64. Efektem tych zamierzeń było zapewne zamówienie pro-
jektów mauzoleum św. Jana Kantego u Siemiginowskiego, który brał udział w de-
koracji wnętrz pałacu w Wilanowie.

Za Fontaną przemawiała pozytywna opinia biskupa ołomunieckiego Karola 
Liechtensteina oraz dobry charakter, zdecydowanie i zapał do ukończenia dzieła, 
a także zdolności i talent, których przykładem była dekoracja wielickiej kaplicy 
Morsztynów. Sztukator, z którym nawiązano korespondencję, postanowił, „exem-
plu[m] posterae suae famae sibi parari in ea urbe, illoq[e] loco, ad quem reliqarum 
Provinciarum Regni, manufacta opera veluti ad Censorem aestimatoremq[ue] 
suum confugiunt”65. Ten intrygujący fragment, będący może cytatem z listu 
sztukatora, jest ciekawym wyrazem poglądów artysty, który traktuje swe dzieło 
jako środek do zapewnienia sobie chwały u potomności, a także przykładem na 
umiejętne podsycanie przez niego lokalnego patriotyzmu zleceniodawców.

Nie wiadomo kiedy Fontana przyjechał do Krakowa. Zaangażowany do 
prac artysta dobrał sobie współpracowników66, a po przybyciu do miasta i zba-
daniu miejsca swojej przyszłej pracy, „inventionem, dispositionemq[ue], quam 
ad loci capacitatem prudenter et commode applicaret, desideravit. Hanc a direc-
tore fabricae accepit […]”. Sztukator przystąpił do prac z przyjemnością, wielkim 
zapałem i wesołym umysłem, „praesentata inprimis monogramae dispositionis 

62 Ibidem, s. 203 –205.

63 Ibidem, s. 249.

64 Ibidem, s. 40.

65 Ibidem, s. 41. Fragment ten rozbudowany jeszcze przez [Siejkowskiego], op. cit, s. 203: Fontana „wziął 

sobie za punkt całej chwały swojej, ażeby w tym stołecznym mieście, dawnością swoją, królów koronacją, 

sławną naukami i świątobliwością wielkich mężów i doktorów akademią, częstą książąt, senatorów i innych 

panów, jako też z różnych państw i prowincyj osób frekwencją, wypolerowaną obywatelów policją, zawsze 

sławnym i u wszystkich nacyj zaleconym, jako na oku całego polskiego świata, nieśmiertelność swojego 

dowcipu potomnym wiekom do zachwalenia i naśladowania mógł zostawić”.

66 [Siejkowski], op. cit., s. 203, precyzuje, iż był wśród nich jego rodzony brat Franciszek.

il. 6 
Kraków, kościół  
p.w. Św. Anny. 
Kaplica Matki Boskiej, 
wnętrze kopuły.  
Fot. M. Kurzej, 2007 
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icone”67. Artysta otrzymał więc od dyrektora fabryki koncepcję programu iko-
nograficznego i rozmieszczenia dekoracji, na podstawie której wykonał szkicowy 
rysunek. Trudno rozstrzygnąć, czy ów szkic nie spodobał się Piskorskiemu, któ-
ry następnie zwrócił się po szczegółowe projekty do Siemiginowskiego, czy też 
rysunek Fontany przedstawiał inne partie dekoracji, niż zaprojektowane przez 
warszawskiego malarza.

Piskorski wyprawił sztukatora w drogę powrotną 29 × 1695, dając mu w pre-
zencie zegarek kryształowy, „niedźwiedzia” (zapewne tylko futro), puzderko i ka-
łamarz kleckie, worek kaszy częstochowskiej, laskę i noże68. Sam fakt ofiarowa-
nia sztukatorowi tych podarków wskazuje, że było to jego pierwsze spotkanie 
z Piskorskim, gdyż – co widać na przykładzie Dankwarta – dyrektor fabryki ob-
darowywał wyjeżdżających artystów, aby ich zachęcić do powrotu w następnym 
sezonie. Jeśli więc obawiał się, że sztukator nie wróci w przyszłym roku, to znaczy, 
że jeszcze go dobrze nie znał i dlatego też dał mu prezenty, żeby zjednać sobie 
jego sympatię. Piskorski zanotował tego dnia, że artysta w momencie przyjazdu 
otrzymał już viales w wysokości 8 fl., co zostanie wpisane wraz z jego pensją. Tą 
kwotę, z adnotacją, że chodzi o podróż z Ołomuńca do Krakowa wraz z czterema 
towarzyszami, zaksięgowano w ostatnim dniu tego roku, wraz z wynagrodzeniem 
dla Baltazara w wysokości 200 fl., za dekorację sklepienia prezbiterium, co ra-
zem wyniosło 2842,20 sz69. Z tekstu wynika więc jednoznacznie, że to Baltazar, 
a nie Franciszek, jak twierdził Pagaczewski, wyjechał z Krakowa pod koniec 
października.

Sztukator był w Krakowie z powrotem już 22 xi 1695, ponieważ tego dnia 
zawarł z Piskorskim umowę na wykonanie ołtarza głównego za 600 talarów, któ-
ry miał być zrealizowany według modelu i składać się z czterech kolumn „di 
gesso lustro”70. Realizacja tego zamówienia wyraźnie pokazuje zakres kompe-
tencji warsztatu Fontany, który w najmniejszym stopniu nie wykraczał poza pra-
ce sztukatorskie. Zaczęto je prawdopodobnie w lecie następnego roku, gdyż 23 
vi zapłacono niewielkie sumy za formę do kolumn oraz często używany przez 
sztukatorów drut i ćwieki. Wykonywaniem elementów kamiennych zajmował się 
Liszkowic, a drewnianych – osobno zatrudniony stolarz. Latem 1698 roku figury 
aniołów pozłocił malarz Malinowski. 19 xii 1698 Fontana otrzymał zapłatę za 
dotychczasowe prace, a kolejne raty wypłacono mu 23 vi i 1 xii 169971, co pozwa-
la przypuszczać, że zamówienie to realizowano etapami.

Chronologię jego dalszych prac dla kościoła można prześledzić na podstawie 
kolejnych wypłat. 3 vi 1697 sztukator odebrał 100 fl. (666,2 sz.) wynagrodzenia za 
dekorację sklepienia kaplicy św. Jana Kantego72. Najczęściej płacono artyście pod 

67 Buchowski, op. cit, s. 41.

68 Rationes…, s. 96.

69 Ibidem, s. 96, 100.

70 Ibidem, s. 225.

71 Ibidem, s. 226 –231.

72 Ibidem, s. 238.

 
il. 7 
Kraków, kościół  
p.w. Św. Anny. 
Sklepienie 
prezbiterium.  
Fot. M. Kurzej, 2007
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koniec roku. 14 xii 1697 zapłacono mu 
za dekorację gzymsu w prezbiterium 
(4,5 t. za łokieć), 30 figur aniołków na 
fryzie „librum generationis explican-
tium” po ¼ tal. i 17 kapiteli za 1 tal., co 
w sumie wyniosło 1080 sz73. 21 xii 1698 
zanotowano dla Fontany większą wy-
płatę w wysokości 5333,10 sz., za wy-
konane dotychczas prace, które obej-
mowały sztukaterie na sklepieniach 
w prezbiterium (il. 7) i nawie, a także 
sztukaterie w kaplicach św. Krzyża 
i św. Jana Kantego (il. 4). Osobno za-
płacono mu 2450,27 sz. za ukończenie 
dekoracji gzymsu (pozostałe 140 łok-
ci), po 300 tal. za prace przy ołtarzu 
głównym oraz za dekorację fryzu i ka-
piteli w prezbiterium, a także za ante-
pendia w kaplicach św. Jana Kantego, 
św. Krzyża, św. Piotra, św. Jana Chrzci- 
ciela (100 tal.) i 200 tal. za kaplicę 
św. Sebastiana, czego jednak nie wli-
czono do rejestru wydatków74. Kwity potwierdzające otrzymanie tej sumy artysta 
podpisał 19 xii 169875. 1 xii 1699 Fontanie zapłacono 158 tal. (1720 sz.) za fryz 
i kapitele w nawie i 200 tal. (1333,20 sz.), jako zadatek na wykonanie ołtarza 
Św. Krzyża (il. 8), a także 100 tal. za dekorację ściany za mauzoleum i 90 tal. za 
figury na kolumnach, co łącznie wyniosło 1266,20 sz. Tego dnia sztukator pokwi-
tował również inne honoraria w łącznej wysokości 900 tal.: 72 tal. za dekorację 
fryzu, 186 tal. za ukończenie kapiteli, 100 tal. za prace przy ołtarzu głównym, 
200 tal. za ołtarz św. Krzyża; 150 tal. za dekorację kaplicy św. Piotra, 92 tal. za 
figury św. Janów na kolumnach i 100 tal. za dekorację ściany za mauzoleum76.

6 xii 1699 zaksięgowano wydatek 20 tal. (133,10 sz.) za antependium do 
kaplicy św. Piotra, a w roku następnym artysta rozpoczął pracę przy dekoracji 
pozostałych kaplic. 9 v 1700 otrzymał 100 tal. (666,18 sz.) z obiecanych 250 tal. 
za dekorację kaplicy św. Piotra. 17 x – taką samą kwotę na poczet prac w kapli-
cy św. Józefa (il. 9), a 13 xi identyczny zadatek na kaplicę św. Jana Chrzciciela. 
16 xi odebrał całość wynagrodzenia (250 tal.) za prace w kaplicy św. Katarzyny 
(il. 10). Dzień później zapłacono mu 100 tal. za ołtarz św. Krzyża i tyle samo 

73 Ibidem, s. 130.

74 Ibidem, s. 146 –147. Por. przyp. 39.

75 Ibidem, s. 269.

76 Ibidem, s. 160, 247, 271.

il. 9 
Kraków, kościół  
p.w. Św. Anny.  
Ołtarz św. Józefa.  
Fot. M. Kurzej, 2007
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na poczet prac w kaplicy Najśw. Marii 
Panny, a artysta pokwitował powyższe 
wydatki. 1 xii otrzymał jeszcze 150 tal. 
za dekorację kaplicy św. Piotra77.

W 1701 roku Fontana kończył prace 
w kaplicach oraz wykonał figury świę-
tych. 9 xi zapłacono mu 50 tal. za figury 
śś. Floriana i Kazimierza na fasadzie, tyle 
samo za posągi śś. Stanisława i Wojciecha 
przy ołtarzu gł. wraz z marmoryzacją 
postumentów, 25 tal. za 4 wazony na 
fasadzie, i 10 tal. za płaskorzeźbę przed-
stawiającą Madonnę z Dzieciątkiem, co 
razem wyniosło 918 sz. Wtedy zapłacono 
mu również 150 tal. honorarium i 50 tal. 

„contenty” (razem 1360 sz.) za ukończe-
nie prac w kopule kaplicy Marii Panny, 
a także pozostałe 150 tal. (1020 sz.) za 
kaplicę św. Józefa i tyle samo za kaplicę 
św. Jana Chrzciciela. Kwoty te Fontana 
pokwitował, z sumy 4300 t., którą otrzy-
mał na poczet wynagrodzenia za pra-
cę w kościele Klarysek. Siostry te były 
dłużne sztukatorowi dalsze 1400 t. do 
momentu ukończenia przez niego robót 

w ich kościele78. Prace te musiały już wtedy być zaawansowane.
W następnym roku prace przerwano w związku z zajęciem Krakowa przez 

wojska szwedzkie. 19 viii 1702 Fontana wraz z Montim wyjechali do Ołomuńca 
„rejterując przed Szwedami”79. Zapłatę za dekorację fasady, złożoną z gzymsów 
nad portalami bocznymi, figur śś. Bernarda i Jana Kantego oraz postaci anio-
łów, w łącznej wysokości 100 tal., sztukator odebrał dopiero 1 vi 1703. Wtedy 
też zapłacono mu 110 tal. (792 sz.) za figury pod tumbą św. Jana „i insze or-
namenta altaris tumbae w przeszłym roku skończone”. Według wystawione-
go przez artystę kwitu, dekoracja fasady kosztowała 210 tal., a figury i ozdoby 
tumby – 150 tal. Pozostałą cześć wynagrodzenia, w wys. 733,10 sz., wypłacono 
mu 10 xi80. Podobnie jak i Dankwarta, sztukatorów zapraszano na świątecznie 

77 Ibidem, s. 173, 251, 253, 257, 260, 263, 272.

78 Ibidem, s. 168, 233, 251, 253, 257, 273.

79 Ibidem, s. 248.

80 Ibidem, s. 203, 210, 211, 249, 274.

obiady. 26 vii 1697 ks. Piskorski podejmował ich winem, rybami, domowy-
mi biszkoptami, serem „i inszymi species”. Gościł ich także 28 vii 169981.

Franciszek Fontana, pracujący najpewniej jako członek warsztatu brata, zo-
stał odnotowany w księdze wydatków jedynie w związku z odprawieniem za nie-
go egzekwii 14 iii 1697, które wraz z nabożeństwem za ks. Marszewica kosztowały 
20 sz82. Nie wiadomo więc ile sezonów pracował on w Krakowie, ani które partie 
dekoracji wykonał.

Prawdopodobnie pomocnikiem Fontany był Józef z Mediolanu „stucatoris 
discipulus”, który 29 x 1697 pracując przy niższym gzymsie kopuły spadł i w ciągu 
godziny zmarł. Został pochowany w nowym grobowcu pod zakrystią za 10,24 sz83.

Zagadkową postacią jest zatrudniony w 1697 roku sztukator Piotr. 12 x tego 
roku ks. Piskorski zapłacił 12 sz. za wynajęty dla niego pokój w wikarówce ko-
ścioła św. Anny. Przebywał on w Krakowie wraz z żoną i synami. 9 xi 1697 odje-
chał do Nysy, dostając na drogę talar bity i piernik toruński84. Do niego prawdo-
podobnie odnosi się również wzmianka dopisana na kwicie Fontany z 1 vi 1703, 

81 Ibidem, s. 125, 155.

82 Ibidem, s. 121

83 Ibidem, s. 128.

84 Ibidem, s. 129.

il. 11 
Kraków, kościół  
p.w. Św. Anny. 
Krucyfiks na łuku 
tęczowym.  
Fot. M. Kurzej, 2007

il. 10 
Kraków, kościół  
p.w. Św. Anny.  
Ołtarz św. Katarzyny. 
Fot. M. Kurzej, 2007
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mówiąca, że 10 ix „zaczął Piotr anioły murować w nykach”85. Chodzi tu zapewne 
o murowane tła dla malowanych przez Dankwarta postaci aniołów w niszach 
tamburu kopuły. W kościele św. Anny Piotr nie występował jako samodzielny 
mistrz, gdyż nie zanotowano dla niego wynagrodzenia. Prawdopodobnie praco-
wał on nie dla Fontany, a dla Dankwarta, na co wskazuje zarówno jego wyjazd 
do Nysy, skąd przypuszczalnie pochodził, jak i zatrudnienie go do przygotowa-
nia pól pod freski śląskiego malarza. Dankwart i Fontana nie pracowali rów-
nocześnie, więc sztukator nie mógł przewidzieć, w którym miejscu malowidło 
wyjdzie poza przeznaczone dla niego, obramione stiukiem pole. Możliwe, że 
sztukator wcale nie brał pod uwagę takiej możliwości, ponieważ wcześniejsze 
prace Fontany nie dostarczają przykładów podobnego przenikania się malar-
stwa i rzeźby86. Dlatego malarz potrzebował pomocnika, który przygotowywał 
mu pola pod malowidła, miejscami zasłaniające stiuki (il. 3), a także pod figury 
apostołów na filarach, wychodzące poza szerokość muru. Interesującym przykła-
dem połączenia stiuków i fresków wychodzących na obramienia jest dekoracja 
kopuły kaplicy św. Anny w jej sanktuarium koło Przyrowa. Tamtejsze malowidła, 
dotychczas nie rozpatrywane w kontekście twórczości Dankwarta, są prawdopo-
dobnie również jego dziełem, na co wskazuje kompozycja postaci aniołów oraz 
kolorystyka oraz sposób malowania. Natomiast sztukaterie, stylowo odmienne 
od dzieł Fontany, cechuje jednak pewne podobieństwo do dekoracji krakowskiej 
kolegiaty akademickiej, widoczne zwłaszcza w kompozycji obramień, łączącej 
elementy architektoniczne z ornamentyką roślinną i figurkami putt, co może 
wskazywać na wspólne źródła inspiracji projektantów tych dzieł.

Zapiski księdza Piskorskiego przynoszą także wiele informacji o innych rze-
mieślnikach zatrudnionych przy dekoracji kościoła. Jak się wydaje – ci drobniejsi 
podwykonawcy, najprawdopodobniej wywodzący się z lokalnego środowiska, 
mieli stosunkowo znaczny wpływ na ostateczny kształt dzieła. Pracowali oni 
często wspólnie ze sztukatorami, współtworząc ich dekorację, w zakresie wykra-
czającym poza kompetencje Fontany i jego warsztatu.

Sylwetkę jednego z nich, snycerza Kazimierza Kaliskiego, omówił szcze-
gółowo Paweł Pęcakowski, koncentrując się na wykonanym przez tego rzeźbia-
rza w czerwcu 1698 krucyfiksie na łuku tęczowym (il. 11)87. Od 1693 roku był 
on zatrudniony przy budowie jako kamieniarz, z roczną pensją w wys. 200 fl. 
W styczniu 1695 zajmował się pozyskiwaniem kamienia na mauzoleum św. Jana, 

85 Ibidem, s. 274.

86 Zob. Karpowicz, Baldasar…, s. 154; idem, Baltazar…, s. 63. Ostatnio Anna Ptak-Gusin zwróciła uwagę 

na nowatorski sposób połączenia fresków Dankwarta z towarzyszącymi im sztukateriami i słusznie 

stwierdziła, że właśnie od tego malarza przejęli ową technikę Fontana i Monti. Autorka ta uznała 

również, iż sztukator Piotr może być tożsamy z Pietro Simonettim, który współpracował z Dankwartem 

w Otmuchowie. (A. Ptak-Gusin, Karola Dankwarta podróże artystyczne z Nysy do Krakowa, [w:] Barok 

i barokizacja…, s. 198.)

87 P. Pęcakowski, „Znak Syna Człowieczego” w tęczy kolegiaty św. Anny w Krakowie, „Wiadomości 

Konserwatorskie Województwa Krakowskiego”, 4, 1996, s. 49 –60.

a w październiku 1700 zawarto z nim kontrakt na wykonanie z kamienia piń-
czowskiego kapiteli pilastrów fasady (po 30 sz.), a także kapiteli na wieżach. 
W 1702 roku Kazimierz Kaliski pracował w kościele wraz z synem. 5 iv 1702 jeden 
z nich został wysłany do Pińczowa „dla zgotowania kamienia”, a drugi cztery dni 
później odebrał kolejną ratę honorarium za kapitele. W lipcu obaj pracowali przy 
odkuwaniu kapiteli kolumn fasady po 80 sz. za sztukę88.

Przykładem cechowej organizacji pracy jest cykl powstawania tabernaku-
lum ołtarza głównego. O jego formie zdecydował Piskorski, oddając 15 ii 1701 
tabernakulum ołtarza św. Krzyża do „restauracji jego dla modelu tabernacu-
lum maioris altaris”. Przy jego wykonaniu pracował stolarz Jan Baure89, który 
23 x 1701 otrzymał 1000 sz. Następnie zatrudniono snycerza, który wykonał 
figurki Chrystusa, aniołów i św. Janów (po 10 sz.) i malarza, który zajmował 
się posrebrzeniem. Później zapłacono złotnikowi za „porticellę” i ślusarzowi „za 
zameczek i zawiaski”90.

Podobnie złożony był cykl prac przy srebrnej figurce Baranka umieszczonej 
na mauzoleum św. Jana. W maju u złotnika Ceyplera zamówiono wykonanie 
miedzianej, pozłacanej glorii. 23 vi tego roku zapłacono nieokreślonemu snyce-
rzowi „za model do Baranka”, zaznaczając, że „drugi zrobił pan stucator sine pre-
tio”. Za wykonanie figury zapłacono Ceyplerowi 31 i 1701 15 grzywien (699 sz.), 
nie licząc zużytego złota. Osobno zapłacono za wykonanie wysadzanej rubinami 
chorągiewki. Figura ta nie zachowała się do naszych czasów. 30 vi 1702 zapła-
cono snycerzowi 9 sz. za jej drewnianą kopię (il. 1), a 28 vi za jej posrebrzenie91. 
Miało to miejsce jeszcze przed wkroczeniem Szwedów do Krakowa i nałożeniem 
na miasto kontrybucji w wysokości 60 000 tal. (co Piskorski odnotował pod 
datą 12 viii)92. Możliwe, że srebrną figurę zawczasu zastąpiono drewnianą ko-
pią, w obawie przed zbliżającym się zagrożeniem, padła ona jednak ofiarą jednej 
z licznych późniejszych rekwizycji.

Najwięcej informacji źródłowych dotyczy kamieniarzy. Ci rzemieślnicy 
również zatrudniani byli indywidualnie do wykonania poszczególnych elemen-
tów dekoracji architektonicznej kościoła. Nie należeli oni do jednego warsztatu, 
a podlegali zapewne tylko dyrektorowi fabryki i architektowi Solariemu. Gzymsy, 
architrawy, kolumny i kapitele wykonywano według drewnianych, rzadziej gli-
nianych, modeli i szablonów, sporządzanych przez stolarza według projektu. 
Jedna taka forma kosztowała 1 sz93.

88 Rationes…, s. 52, 233, 172, 184, 190, 191, 197.

89 Jan Baur (Baure) starał się o przyjęcie do krakowskiego cechu stolarzy w r. 1696. Zob. T. Pasteczka, Jerzy 

Hankis – snycerz krakowski, praca magisterska w Instytucie Historii Sztuki uj pod kier. prof. dr hab. Jana 

K. Ostrowskiego, 2005.

90 Ibidem, s. 175, 165, 266.

91 Ibidem, s. 247 –248.

92 Ibidem, s. 198.

93 Ibidem, s. 64, 65, 83, 171.
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Większość kamieniarzy wywodziła się z lokalnego środowiska i była zwią-
zana z podkrakowskimi kamieniołomami. Wyjątek stanowił „tagliapietra” 
Dominik, zatrudniony od kwietnia 1697 do maja 1699. Możliwe, że przybył on 
do Krakowa wraz z Fontaną, prawdopodobnie jednak nie był członkiem jego 
warsztatu, gdyż sam pobierał honoraria, zresztą stosunkowo wysokie i liczone we 
florenach. Pracował on przy tumbie św. Jana, wykonał też mensy i marmurowe 
elementy antependiów ołtarzy św. Krzyża i św. Piotra94.

Większość prac kamieniarskich przy mauzoleum św. Jana wykonał Jan 
Liszkowic. Obróbką kamienia na to dzieło zajmował się od lutego 1696, a 1 iii 
zawarto z nim kontrakt obejmujący wykonanie „według delineacji stopni, mensy 
i postumentów” za 1000 sz. Dwa dni później zamówiono u Liszkowica również 
kolumny „według abrysu w serpentynę”, wraz z postumentem, kapitelem, archi-
trawem i gzymsem po 700 sz. za sztukę (il. 2). Od kwietnia do czerwca kamie-
niarz wykonywał je w kamieniołomach skalskich. W lipcu zatrudniono także 

„Liszkowicowego polerownika Grobu”. Sprowadzenie i montowanie kolumn roz-
poczęto w sierpniu, a na początku września kolumny umocowano za pomocą 
żelaznych czopów zalanych ołowiem. Tumbę zamontowano na przełomie maja 
i czerwca następnego roku95.

Liszkowic pracował też przy gzymsach i architrawach fasady, mensie i stop-
niach ołtarza głównego (czym wcześniej zajmował się kamieniarz Sroka), do któ-
rego wykonał również postumenty, a także prawdopodobnie przy wystroju ka-
plic śś. Józefa i Sebastiana. Ich marmurowe elementy wykonano również w Skale, 
skąd zapewne kamieniarz dostarczał też białą posadzkę. Liszkowic wykonał 
również portale do zakrystii i kamieniarkę latarń kaplic96. Styl tych prac, nawią-
zujących do dzieł z początku xvii stulecia, jest bardzo zapóźniony w stosunku 
do awangardowych form wnętrza. Możliwe, że takie rozwiązania zaproponował 
sam kamieniarz, na pewno jednak nie zostały one zaprojektowane wspólnie 
z wystrojem wnętrza. 

Marmurowe części wystroju kaplic wykonywali też kamieniarze Hans 
i Franciszek. Pierwszy z nich odkuwał kapitele kolumn mauzoleum Jana Kantego 
(wspólnie z Liszkowicem?) i pracował z Franciszkiem przy postumentach ołta-
rza św. Krzyża. Drugi również był zatrudniony przy mauzoleum oraz kaplicach 
św. Józefa i Matki Boskiej. Wykonał on także mensę ołtarza św. Katarzyny oraz 
bazy i kapitele w kopule97.

Przy obróbce marmurów do mauzoleum św. Jana pracował również kamie-
niarz Jakub, tożsamy może z Jakubem Krupczyńskim, który wraz z kamienia-
rzem Tomaszem odkuł portal do „drugiej” zakrystii, identyczny z liszkowico-
wym. Krupczyński pracował też w kaplicy św. Józefa oraz wykonał cokół ołtarza 

94 Ibidem, s. 129, 136, 238, 258, 260.

95 Ibidem, s. 233, 234, 237, 239, 240, 248.

96 Ibidem, s. 97, 106, 108, 164, 225, 228, 255, 264.

97 Ibidem, s. 140, 208, 243, 244, 253, 255, 261.

głównego i postumenty (zwieńczone gzymsami przez kamieniarza Michała) pod 
figury śś. Wojciecha i Stanisława98. Oprócz nich przy mauzoleum zatrudniony 
był także kamieniarz Tomasz. Poza tym wykonał on „według abrysu” portale 
w fasadzie oraz postumenty ołtarza św. Katarzyny. Tomasz pracował również 
przy kaplicy Matki Boskiej99.

Kolejnym zatrudnionym przy mauzoleum kamieniarzem był Hebowski, któ-
ry zajmował się montażem kolumn. Wykonał on także obramienie okna w fasa-
dzie i odkuł z kamienia bożęckiego „według abrysu” kapitele jej wyższej kondy-
gnacji oraz gzyms przyczółka i gzyms wieńczący tambur kopuły. Ostatnią jego 
pracą były schody i furty cmentarza100.

W wykonaniu kamieniarki zewnętrznej największą rolę odegrali kamienia-
rze związani z kamieniołomem w Bożęcinie. Przy wykonaniu elementów fasady 
zatrudniono Błażeja, Mateusza i Walentego Panusiów. Mateusz pracował m. in. 
przy pilastrach i portalach w ogrodzeniu cmentarza, a Błażej odkuwał gzym-
sy101. Współpracował z nimi kamieniarz Rudolf, a także Jan Łuczyński, który 
wraz z jednym z Panusiów dostarczał kamień na kolumny, wykonał arkadę nad 
portalem głównym i „obdachy” na pilastry. Portale cmentarza wykonywał też 

„według abrysu” kamieniarz Stefan102. Elementy latarni kopuły wykonali z ka-
mienia pińczowskiego snycerz Marcin Bielawski oraz jego syn Mateusz103. Przy 
budowie zatrudniono też Putaka, kamieniarza krakowskiego, który był również 
górnikiem, prowadzącym poszukiwania nowych złóż kamienia104. Za „robotę ka-
mienną białą” zapłacono też kamieniarzowi Iłżeckiemu, który wykonywał gzyms 
i pilastry w kopule105. Osobno zatrudniono wykonawców posadzek i polerników. 
Z pierwszej grupy odnotowano kamieniarza Mikołaja i Jacka Zielaskiego, który 
dostarczył posadzkę koloru goździkowego106. Do drugiej należeli, pracujący przy 
mauzoleum Jana Kantego, Rusin i Sebastian, który zajmował się „chędożeniem 
tumby” świętego107.

Znaczne ilości materiałów budowlanych pozyskiwano za darmo, jako ofia-
ry na budowę kościoła. Ks. Piskorski otrzymywał w ten sposób, m. in. kamień 
pińczowski, marmur węgierski, ołów na pokrycie dachów, żelazne sztaby i ankry, 

98 Ibidem, s. 143, 166, 232, 244, 255.

99 Ibidem, s. 144, 165, 197, 198, 244, 253, 261.

100 Ibidem, s. 157, 161, 162, 192, 216, 246.

101 Ibidem, s. 49, 56, 57, 70, 85 –97, 216.

102 Ibidem, s. 56, 69, 77, 82, 108, 208, 216.

103 Ibidem, s. 178, 181, 183, 208. Mateusz Bielawski wraz z bratem Jakubem pracowali także w kamieniołomie 

dębnickim. (W. Tatarkiewicz, Czarny marmur w Krakowie, [w:] idem, O sztuce polskiej xvii i xviii wieku. 

Architektura i rzeźba, Warszawa 1966, s. 354 –356).

104 Ibidem, s. 49, 55, 64.

105 Ibidem, s. 55, 71, 83.

106 Ibidem, s. 111, 115, 120. Jacek Zielaski związany z kamieniołomem dębnickim, wykonał m. in. antependium 

do kaplicy bł. Szymona z Lipnicy przy krakowskim kościele Bernardynów. Odkrył złoże czarnego marmuru 

w Psarach. Pracował też w Pożajściu. (Tatarkiewicz, op. cit., s. 357 –358).

107 Ibidem, s. 242, 244.
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drewno na rusztowania, szkło do szyb, a nawet ugier do farb108. Materiały po-
zyskiwano też za darmo z dóbr uniwersyteckich. Był to przede wszystkim gips, 
który niekiedy nawet odsprzedawano, a także drewno dębowe na wykonanie 
(niezachowanych) balasek do kaplic109.

Materiały budowlane kupowano w dużej ilości od krakowskich zakonów, 
które – jak się wydaje – prowadziły cegielnie i dobrze wyposażone składy bu-
dowlane. Jeden z nich należał do klasztoru kanoników regularnych od pokuty, 
zw. markami od wezwania ich kościoła. Prokuratorowi św. Marka płacono m. in. 
za cegłę, „cement” (wapno niegaszone) i inne bliżej nieokreślone surowce. Cegłę 
i wapno kupowano również od paulinów ze Skałki, a dachówkę – m. in. w „ce-
gielni bożocielskiej”, a więc należącej do kanoników regularnych laterańskich. 
Oprócz tego cegły dostarczała cegielnia na Dąbiu, jak również prywatni przedsię-
biorcy – Fryznikier, Winkler i Robertszon, a dachówkę – Łabuziński. Używano też 
cegły rozbiórkowej. Część blachy na pokrycie dachów udało się pozyskać „z starej 
kaplicy Bryknerowskiej”110. Elementy żelazne kupowano w Tarnowskich Górach 
i Samsonowie, a kowalom zlecano wykonanie dużych ilości klamer i ankrów111.

Trudniejszym zadaniem było pozyskanie odpowiednich rodzajów kamie-
nia. Buchowski we wstępnym rozdziale swej książki zawarł krótki opis Krakowa, 
w którym wspomniał, że miasto jest otoczone złożami białego, czarnego i sza-
rego marmuru, alabastru, gipsu i wszystkich innych kamieni budowlanych. 
Piskorski sprowadził ponad 4 tys. kamieni ze złóż myślenickich i do 10 tys. ze 
złóż pińczowskich, które zostały obrobione ogromnym kosztem przez najlep-
szych kamieniarzy, z przeznaczeniem na elementy dekoracji architektonicznej. 
Pierwszy monografista kościoła wspomniał też o prowadzonych przez dyrektora 
fabryki poszukiwaniach nowych złóż kamienia. Najistotniejsze było znalezienie 
złóż białego marmuru w pobliżu eremu bł. Salomei w Grodzisku, które nastąpi-
ło dokładnie w momencie rozpoczęcia budowy kolegiaty. Odkrycie to uznano 
za cudowne zrządzenie opatrzności, kamień nazwano marmurem bł. Salomei, 
a ks. Piskorski ułożył z tej okazji następujący dwuwiersz: „Virgineum marmor 
tribuis Salomea Ioanni; / Immaculati ambo, candor utrumq[e] decet”. Wcześniej 
bowiem nie znano złóż białego marmuru, z których można by uzyskać bryły 
większe, niż nadające się jedynie do wykonania małych portali, ołtarzyków i ta-
blic nagrobnych. Buchowski przekazał również, że formę kolumn mauzoleum 
św. Jana Kantego wzorowano na watykańskim mauzoleum św. Piotra, a wzorem 
ideowym były antyczne kolumny triumfalne. Autorzy byli świadomi nowator-
stwa tego dzieła; w ich przekonaniu kolumny miały stanowić wzór dla dekoracji 
innych kościołów112.

108 Ibidem, s. 13, 15, 16, 18, 26, 28 –31, 194.

109 Ibidem, s. 19, 21, 25, 27.

110 Ibidem, s. 55, 58, 59, 67 –69, 81, 87, 107, 110, 118, 120, 127, 197, 198, 213.

111 Ibidem, s. 57, 59, 64, 69, 195.

112 Buchowski, op. cit., s. 11, 35, 45 –48.

Informacje Buchowskiego uzupełnił Siejkowski. Wspomniał on o sprowa-
dzaniu kamienia ze złóż myślenickich i pińczowskich, oraz o odkryciu „marmuru 
rumianego” w Regulicach i dostarczaniu marmurów czerwonych z Chęcin i czar-
nych z Czernej. „Insze zaś, które się tu widzieć dają, umysł szlachetnego Balcera 
Fontany sztukatora elaborował”113.

Kamień pińczowski, którego zużyto najwięcej, otrzymywano czasem 
w formie darów, a także kupowano, m. in. od norbertanek zwierzynieckich. 
W jego pozyskiwaniu pomagali pińczowscy reformaci, którzy za dozorowanie 
prac w kamieniołomach dostali suchego łososia i księgę Vitas Patrum autorstwa 
Piskorskiego. Dyrektorowi fabryki pomagał również pleban młodzawski, który 
następnie kierował wydobyciem kamienia i jego obróbką114.

Często notowano wydatki na poszukiwanie nowych złóż kamienia. W grud-
niu 1693 finansowano „odkrycie góry” w Kryszkowicach (pow. myślenicki), 
a w październiku 1695 dyrektor fabryki wysłał kamieniarza Łukasza wraz z gór-
nikiem „na odkrywanie kamienia” w łomach pińczowskich. Latem następnego 
roku wysłano kamieniarza do Regulic „dla próby marmuru szarożółtego”, a tam-
tejszy kamieniołom ponownie „rewidowano” wiosną 1697. Materiał sprowadzano 
też z łomów w Psarach, a także w Prokocimu, który Piskorski odwiedził w czerw-
cu 1701, finansując dalszą odkrywkę kamienia. W 1703 roku kamieniarz Stefan 
wykonał „według abrysu” dwie bramki na cmentarz, z kamienia nowo otwartego 
łomu zwanego Bukowie. Od wydobytego surowca płacono olbory (dziesięcinę), 
nieraz w znacznej wysokości. Od samego marmuru na mauzoleum św. Jana po-
datek ten wyniósł 400 sz. Nie zanotowano wydatków na marmur chęciński, na-
tomiast czasem używano marmurów sprowadzanych z Węgier i Siedmiogrodu115.

Księga wydatków na budowę przynosi też wiele interesujących informacji 
o używanych przez sztukatorów narzędziach i materiałach. Podstawowym su-
rowcem dla tego rzemiosła był gips. Odkrycie jego złóż „w ten sam czas […] gdy 
go do sztukateryi potrzeba było” również uznano za zrządzenie Opatrzności116. 
Materiału tego używano nie tylko do wykonywania sztukaterii, ale również do 

„nasadzki marmurów”. Jego duże ilości sprowadzano właściwie przez cały okres 
prac nad dekoracją kościoła, głównie z dóbr uniwersyteckich w Toniach, a także 
z Posady i Łagiewnik117. Czasem też mniejsze ilości kupowano w licznych krakow-
skich składach z materiałami budowlanymi118. Używano różnych rodzajów tego 
tworzywa; na przełomie 1696 i 1697 płacono za wykopanie „gipsu świecącego” 

113 [Siejkowski], op. cit., s. 189.

114 Rationes…, s. 13, 73, 98, 175. Związki plebana młodzawskiego z ks. Piskorskim mogą tłumaczyć zależność 

rzutu kościoła w Młodzawach od kolegiaty akademickiej.

115 Ibidem, s. 13, 55, 95, 111, 112, 170, 179, 208, 244.

116 [Siejkowski], op. cit., s. 189.

117 Rationes…, s. 79, 89, 90, 95, 98, 116, 121, 132, 135, 142, 145, 148.

118 Ibidem, s. 73, 87.
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w Koniuszy. Wykorzystywano też „gips szklący”119, czyli prawdopodobnie alaba-
ster. Materiał przechowywano i przygotowywano na placu budowy. Na miejscu 
istniał też „piec do gipsu”120. Już w 1693 roku kupiono kotły do wypalania i przy-
gotowywania gipsu121. Sztukatorzy używali również wapna, służącego także do 
sporządzania zapraw i tynków. 1 xi 1700 zanotowano wypłatę dla „pomocników 
do wapna sztukatorskiego”122. Z innych materiałów sztukatorskich sporadycznie 
wymieniono jeszcze „czarną glinę” i alabaster123.

Do zespolenia fragmentów dekoracji sztukatorskich zużywano bardzo duże 
ilości żelaznych elementów mocujących. 8 vi 1697 kupiono sztukatorom trzy fun-
ty drutu, a 26 vi cztery kopy wielkich bretnali. 23 iv następnego roku sprawiono 
aż 83 łokcie prętów żelaznych i 4 kopy gwoździ haczykowatych, które dostarczył 
pleban będziński. 23 viii kupiono 4 funty drutu i 3 funty do sztukaterii w nawie. 
19 vi 1699 przywieziono ze Śląska dalsze 50 łokci prętów do sztukaterii, a 16 vii 
dalsze 100 łokci. Podobne wydatki notowano wielokrotnie później124. 8 vii 1702 
zapłacono za „prętów łokci 32 sztukatorom ze Śląska”125, z czego niestety nie 
wynika, czy ze Śląska pochodziły pręty, czy sztukatorzy.

Specjalistycznym tworzywem sztukatorskim było płótno, używane do for-
mowania draperii. 7 viii 1689 kupiono 24 łokcie „płótna grubego” do sztukaterii 
otaczającej krucyfiks na łuku tęczowym, a w lipcu 1700 płótno zgrzebne do posą-
gów126 (być może śś. Wojciecha i Stanisława przed ołtarzem głównym). Nowatorskie 
rozwiązanie stanowi zwierciadło, którego „sztukę trzy ćwierci” jeden z fundato-
rów ofiarował 17 x 1699 do kaplicy Marii Panny127. Umieszczono je zapewne w oł-
tarzowym „pozzo di luce”, chcąc powiększyć siłę ukrytego oświetlenia posągu.

Zleceniodawca zapewniał artystom nie tylko materiały, ale także część na-
rzędzi. Pierwsza wzmianka o sztukatorach pochodzi z 9 vii 1695 i dotyczy zakupie-
nia dla nich żelaznych pił, raszpli i siekier, 23 vii tego roku zanotowano wydatek 

„sztukatorom za garnki”, a także kupiono sito do wapna i cynas, a 13 xii zakupio-
no cebry, kolejną piłę oraz dwa „kusie” (lejki) do cedzenia wapna128. Drewniane 
formy i narzędzia kilkakrotnie zamawiano u stolarza. 6 vii 1695 kupiono linie, pa-
lety i formy dla sztukatorów i murarzy, a 11 vii kolejne 5 palet, 2 linie i winkielak. 
Podobny wydatek miał miejsce jeszcze 18 iv 1699. W maju 1700 kupiono sztukato-
rom rzeszoto129. Artyści Ci musieli się też posługiwać własnymi narzędziami, gdyż 

119 Ibidem, s. 116, 121, 153.

120 Ibidem, s. 125, 126.

121 Ibidem, s. 50, 54, 55.

122 Ibidem, s. 173.

123 Ibidem, s. 90 –93.

124 Ibidem, s. 124 –126, 142, 143, 153, 154.

125 Ibidem, s. 196.

126 Ibidem, s. 140, 169.

127 Ibidem, s. 253.

128 Ibidem, s. 90, 99.

129 Ibidem, s. 91, 124, 150, 166, 181.

nie zanotowano wydatków na instrumenty rzeźbiarskie. Można przypuszczać, że 
były one dość cenne, skoro przechowywano je w osobnej zamykanej skrzyni130.

Po wykonaniu sztukaterie były malowane przy użyciu farb emulsyjnych. 
Emulsję kazeinową uzyskiwano z mleka, do którego dodawano piwa, zawierają-
cego enzymy, które powodowały wytrącenie się kazeiny. Częste wydatki na mle-
ko i piwo do farb131 dotyczą nie tylko sztukaterii, ale też elementów zewnętrznej 
kamieniarki, które malowano tą samą techniką. Następnie stiuki i kamieniar-
kę pokostowano, podobnie jak inne elementy, przed złoceniem „na mikstion”. 
18 viii 1695 zapłacono za szczecinę i sznurki do pędzli i „łój do wosku” oraz 
za pół dzbanka oleju malarzowi stiuków, a 14 ix tego roku zapłacono za pró-
bę pokostu. 3 xi 1696 kupiono też gąbkę do polerowania sztukaterii. W maju 
1696 kupiono „bleywas do pokostu alias gulfarb”, 21 vii tego roku zapłacono 
za „bleywas do obrazów bassorielevo” na sklepieniu prezbiterium, a następnego 
dnia zakupiono farby do sztukaterii aż z Wrocławia. Stamtąd również pochodził 
metal do wyzłocenia stiuków nad gzymsem w prezbiterium. W lutym 1698 za 
farby z Wrocławia „do nasadzki marmurów” zapłacono niejakiemu Forbesowi. 
29 viii 1699 sztukatorom kupiono pomyż, używany też często do polerowania 
marmurów. 28 v 1701 kupiono do sztukaterii żółtą farbę z Regulic. Ugier spro-
wadzano z Olkusza, a zielony barwnik grynszpan aż z Gdańska. W 1700 roku 
kupiono olej do pokostowania przyczółka fasady, a w grudniu 1702 – 7,5 garnca 
oleju na posągi do fasady132.

Wypłaty dla sztukatorów nie obejmowały złocenia stiuków. 3 vii 1696 za-
płacono „malarzowi od dwóch sztuk między sztukaturą alias medalia”. 9 xii tego 
roku zanotowano wypłatę za złocenie kolejnych pięciu medalionów na sklepieniu 
prezbiterium, a w czerwcu następnego roku za następne cztery. Te wydatki rów-
nież nie obejmowały zużytego materiału133. Z nazwiska wymieniono malarza-
pozłotnika Malinowskiego, który oprócz wspomnianych prac przy ołtarzu głów-
nym zajmował się też pozłoceniem krucyfiksu na tęczy oraz Małeckiego, który 
pozłocił napisy w księgach trzymanych przez Sybille134.

Osobno sporządzono też drewniane elementy dekoracji, takie jak atry-
buty wykonanych w stiuku figur. 1 x 1697 zapłacono snycerzowi za krzyż dla 
św.  Grzegorza i pastorał św. Ambrożego135 Obecnie figury te pozbawione są atry-
butów, które za to bezsensownie wetknięto posągom śś. Janów na kolumnach. 
Osobno wykonywano także kamienne ramy antependiów, które następnie wy-
pełniano barwionym stiukiem136.

130 Ibidem, s. 124.

131 Ibidem, s. 89, 171, 182, 183, 191, 192, 199.

132 Ibidem, s. 92, 106, 107, 110, 111, 115, 132, 150, 156, 167, 170, 175, 192.

133 Ibidem, s. 109, 117, 124, 139, 150, 155.

134 Ibidem, s. 140, 141, 159, 160. Małecki zmarł przed 27 xi 1699.

135 Ibidem, s. 240.

136 Ibidem, s. 253.
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p.w. Św. Katarzyny. Wielokrotnie naśladowano również formę kolegiaty aka-
demickiej, czego przykłady znajdują się w Młodzawach, Mstowie, Studziannej-
Poświętnem138, a także w Mnichowie, gdzie ambitny program przestrzenny ko-
ścioła usiłowano odwzorować w drewnie.

138 P. Dettlof, Kościół Kanoników Regularnych Laterańskich w Mstowie, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 

43, 1998, s. 291 –406.

***
Porównanie wczesnych dekoracji Fontany z jego dziełami u św. Anny uwidacznia 
znaczną zmianę jego stylu. W pierwszych dziełach wyraźnie oddzielono dekora-
cję malarską od sztukatorskiej, której ornamentyka jest skromniejsza, mniej pla-
styczna i zawiera elementy stosowane jeszcze w 1. połowie xvii wieku, jak kom-
pozycje z owoców podwieszone na chustach. Możliwe, że ową zmianę stylu spo-
wodowała realizacja przez Fontanę warszawskich projektów Siemiginowskiego, 
z których sztukator przejął nowocześniejszą ornamentykę. Również idea połą-
czenia malarstwa i rzeźby pojawiła się wcześniej w środowisku warszawskim137, 
trudno zatem rozstrzygnąć, czy jej realizacja w krakowskim kościele jest zasługą 
Dankwarta, czy też nadesłanych ze stolicy projektów.

W kościele św. Anny najbardziej zwraca uwagę jednolitość architektury, rzeź-
by i malarstwa (il. 12). Niezwykle harmonijne współgranie tych sztuk każe po-
strzegać akademicką kolegiatę jako całościowe dzieło sztuki, a to z kolei stwarza 
pokusę wskazania jednego autora, albo – skoro autorstwo zbiorowe zostało stwier-
dzone przez archiwalia – przynajmniej „dominującej osobowości”, czy chociaż 
jej „ducha”. Wydaje się jednak, że owa jednolitość nie jest zasługą jednego z za-
trudnionych artystów, ale przede wszystkim kierującego budową ks. Piskorskiego, 
jak również zwyczajów bardzo licznych rzemieślników wielu branż. Wszyscy oni 
działali jeszcze w tradycyjnym systemie cechowym, którego istotą było niewycho-
dzenie poza zakres uprawnień danego rzemiosła, a uzupełnianie cudzych dzieł 
należało do codziennej praktyki. Owa jednolitość jest zresztą pozorna, ponieważ 
w dekoracji kościoła św. Anny elementom awangardowym towarzyszą rozwiąza-
nia retrospektywne, powtarzające wzory z początku xvii wieku. Należy tu wspo-
mnieć przede wszystkim kopułę, a także portale do zakrystii. 

Najbardziej niezwykły wydaje się więc fakt, że przy zachowaniu ścisłego po-
działu pracy udało się osiągnąć efekt jednolitej i przemyślanej kompozycji, cha-
rakterystyczny raczej dla działalności „wielobranżowych” firm architektonicz-
no-rzeźbiarsko-malarskich, działających w xviii wieku. Recepcja i propagowanie 
wzorów barokowej awangardy w środowisku cechowym są zresztą dość charak-
terystyczne dla Europy Środkowej, gdzie na gruncie praskiego cechu murarskiego 
wyrosła twórczość Dientzenhofferów.

Zaskakujące jest również, że autorzy kościoła św. Anny byli świadomi rangi 
tego dzieła i jego nowatorstwa. Zaznaczyli kilkakrotnie, że tworzą je w celu dania 
przykładu innym. Trzeba przyznać, że cel jaki postawił sobie Baltazar Fontana, 
aby w tym miejscu stworzyć swoje największe dzieło „do naśladowania i podzi-
wiania potomnym”, został w pełni osiągnięty. Nie zawiedli się również akade-
micy, pragnący aby zdobiące mauzoleum św. Jana Kantego kolumny były wzo-
rem dla ozdoby innych kościołów. Życzenie to spełniło się m. in. w przypadku 
dekoracji mauzoleum bł. Izajasza Bonera w krużgankach krakowskiego kościoła 

137 Karpowicz, Baldasar, s. 160; Idem, Baltazar, s. 65.

il. 12 
Kraków, kościół  
p.w. Św. Anny. 
Wnętrze od pd.  
Fot. M. Kurzej, 2007





Mateusz Łepkowski

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Najwcześniejsze przedstawienia św. Jozafata Kuncewicza a problem 
vera effigies w kształtowaniu się ikonografii świętych w okresie 
potrydenckim

Na przełomie xvi i xvii wieku wielką popularność zdobyło tworzenie ikonografii 
nowych świętych, poprzez oparcie jej na ich prawdziwych, często wykonanych 
jeszcze za życia wizerunkach. Tendencja ta poparta była licznymi postulatami 
wybitnych reformatorów Kościoła katolickiego, z Karolem Boromeuszem na cze-
le, zalecających dążność do zachowania w sztuce religijnej zasady veritas historica. 
W ramach nowej konwencji ukształtowała się ikonografia 
wielkich świętych kontrreformacyjnych. Przedstawienia 
św. Filipa Nereusza wzorowano przeważnie na dwóch ma-
lowanych popiersiach założyciela zakonu filipinów, wyko-
nanych około 1590 roku – a więc na kilka lat przed jego 
śmiercią – przez Cristoforo Roncallego i przechowywanych 
w rzymskim kościele Santa Maria in Vallicella1. Z kolei 
ikonografia św. Karola Boromeusza opierała się niemal wy-
łącznie na portrecie mediolańskiego kardynała, wykona-
nym na podstawie maski pośmiertnej przez Giovanniego 
Ambrogio Figino około 1600 roku, przechowywanym 
obecnie w Bibliotece Ambrozjańskiej w Mediolanie2. Na 
masce pośmiertnej wzorowany był również najstarszy 
zachowany wizerunek św. Ignacego Loyoli, autorstwa 
Jacopina del Conte (il. 1)3. Za vera effigies uznawany był 
powszechnie także inny portret założyciela Towarzystwa 
Jezusowego, namalowany przez Alfonsa Sanchesa Coello, 
przechowywany w Madrycie i zniszczony w pożarze w roku 19314. Portrety te 
mają charakter realistyczny i zdecydowanie zindywidualizowany. Szczególnie 
przedstawienie Boromeusza jako człowieka o ostrych rysach twarzy i wielkim, 
orlim nosie dalekie jest od jakiejkolwiek idealizacji, tak charakterystycznej dla 
wyobrażeń świętych we wcześniejszych okresach. 

Veritas historica w odniesieniu do przedstawień świętych i szczególny kult 
ich prawdziwych wizerunków przyniosły jeszcze jedną, zasadniczą zmianę 
w ikonografii religijnej. Święci z czasów starochrześcijańskich i średniowiecznych 
zostali obdarzeni atrybutami – symbolicznymi przedmiotami potwierdzającymi 

1 M. Stebart, H. Wegner, Filip Neri. W ikonografii, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 5, Lublin 1989, s. 207.

2 B. Krasucka, Karol Boromeusz. W ikonografii, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000, s. 861.

3 H. Fros, Ignacy Loyola, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 6, Lublin 1993, s. 1447.

4 Ibidem.

il. 1 
Jacopino del Conte, 
portret Ignacego 
Loyoli, 1556.  
Wg http://upload.
wikimedia.org/
wikipedia/
commons/f/f9/
Ignatius_Loyola.jpg
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tożsamość, aby nie pozostawali anonimowi dla często niepiśmiennych mas wier-
nych. Od końca xvi wieku, dzięki oparciu tradycji przedstawiania danego świę-
tego na jednym, potwierdzonym historycznie wzorze, święci stali się podobni 

„sami do siebie”. Ich fizjonomia zyskała status najważniejszego, a często i jedy-
nego atrybutu. Jednocześnie, dzięki zerwaniu z artystyczną idealizacją wyglądu 
zewnętrznego, święci stali się bliżsi zwykłym ludziom i ich codziennemu życiu. 
Popularność nowej konwencji była na tyle duża, że niejednokrotnie starano 
się zbudować na analogicznych zasadach ikonografię świętego żyjącego przed 
wiekami, którego „prawdziwe wizerunki” nie zachowały się. W efekcie – para-
doksalnie – powstawały niejednokrotnie fałszywe, sztucznie wykreowane vera 

effigia, które często stawały się jedynym obowiązującym modusem ikonograficz-
nym. Dobrym przykładem jest niezwykła popularność schematu przedstawień 
św. Jana Nepomucena5. 

Wiele przesłanek wskazuje, że kanon wyobrażeń św. Jozafata Kuncewicza, 
jednego z pierwszych mieszkańców Rzeczypospolitej wyniesionego na ołtarze po 
Soborze Trydenckim, wykształcił się na zasadach analogicznych do omawianych 
powyżej, i że duży wpływ na rozwój jego ikonografii mogły mieć przedstawienia 
posiadające status „prawdziwych wizerunków”. 

Jozafat Kuncewicz – od 1604 roku mnich bazyliański – został w 1618 roku 
mianowany arcybiskupem połockim. Był wielkim krzewicielem idei unickich, 
wzorowo organizował struktury Kościoła grekokatolickiego na ziemiach wschod-
nich Rzeczypospolitej, zabiegał o edukację kleru6. Jego heroiczna działalność 
duszpasterska przysporzyła mu wielkie rzesze zwolenników, ale i licznych wro-
gów, widzących w nim zdrajcę ideałów prawosławia i papistę. W archidiecezji po-
łockiej kilkukrotnie w okresie sprawowania władzy biskupiej przez Kuncewicza, 
wybuchały tumulty ludności, podżeganej prawdopodobnie przez duchowieństwo 
prawosławne. Podczas zamieszek w listopadzie 1623 roku, gdy tłum zaatakował 
rezydencję arcybiskupią, Jozafat poniósł męczeńską śmierć. 

Kult Kuncewicza narodził się niemal natychmiast po tych wydarzeniach. 
Pierwsi hagiografowie zgodnie twierdzili, że śmierć Jozafata przyczyniła się w za-
sadniczy sposób do triumfu Kościoła grekokatolickiego i masowego przystąpie-
nia ludności prawosławnej do unii. Jeszcze w 1623 roku zaczęto gromadzić do-
kumenty i zeznania świadków, aby jak najszybciej wszcząć proces beatyfikacyjny. 
Jozafat Kuncewicz został ogłoszony błogosławionym 16 maja 1643 roku przez 
papieża Urbana viii. 

Źródła pisane nie wspominają o żadnym portrecie Jozafata Kuncewicza 
wykonanym za jego życia. Na podstawie tej wiedzy – a w zasadzie jej braku – 
Wysochansky wysunął tezę, że żadne tego typu wyobrażenie unickiego biskupa 

5 V. Vlnas, Jan Nepomucký, ceská legenda, Praha 1993, s. 216 –217.

6 M. Rechowicz, Jozafat Jan Kuncewicz, [w:] Hagiografia Polska. Słownik bio-bibliograficzny, red. R. Gustaw, 1, 

Poznań 1971, s. 638 –639.

nie istniało, gdyż jego życie było zbyt krótkie, śmierć zbyt nagła i niespodziewana, 
a działalność duszpasterska zbyt absorbująca, aby znalazł on czas na pozowanie 
do portretu7. Hipoteza ta jest jednak mało przekonująca i wynika, jak się wydaje, 
z operowania współczesnymi kategoriami, w których zamawianie własnego por-
tretu może być postrzegane jako przejaw snobizmu, a tym samym nie pasuje do 
wizerunku pobożnego mnicha i męczennika za wiarę. Tymczasem w xvii-wiecz-
nej Rzeczypospolitej zwyczaj portretowania osób pełniących funkcje publiczne 
był bardzo rozpowszechniony i dotyczył zarówno osób świeckich jak i ducho-
wieństwa. Tradycja portretowania biskupów w Polsce narodziła się najpóźniej 
w xv wieku, czego dowodem są najstarsze zachowane wizerunki ścienne z galerii 
biskupów krakowskich w klasztorze Franciszkanów w Krakowie8. Badania doty-
czące popularności portretowania się biskupów Kościoła grekokatolickiego nie 
były do tej pory prowadzone, jednak jest niemal pewne, że tradycja ta była żywa 
także wśród unitów; zachowały się m.in. wizerunki współtwórcy Unii Brzeskiej 
i metropolity kijowskiego Hipacego Pocieja9 oraz jego następcy Józefa Welamina 
Rutskiego10. Jozafat Kuncewicz od 1618 roku stał na czele bardzo istotnej dla 
Kościoła w Polsce archidiecezji połockiej, obejmującej swymi granicami niemal 
całą Białą Ruś. Tym samym pełnił odpowiedzialną i prestiżową funkcję państwo-
wą i kościelną. Trzeba również podkreślić, że Kuncewicz obracał się w środo-
wisku ówczesnych elit intelektualnych, co również mogło wpłynąć na decyzję 
o zamówieniu obrazu11. Wydaje się zatem bardzo prawdopodobne, że arcybiskup 
polecił wykonanie swojego portretu. Wizerunek ten mógł stać się z kolei wzorem 
dla licznych przedstawień Kuncewicza wykonanych już po jego śmierci w związ-
ku z błyskawicznym rozprzestrzenianiem się jego kultu.

Najwcześniejszym przedstawieniem Jozafata, wykonanym tuż po jego śmier-
ci, był najprawdopodobniej obraz powstały na zamówienie Welamina Rutskiego. 
Rutski już w 1623 roku rozpoczął starania o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego 
Kuncewicza jako męczennika za wiarę i unię z kościołem katolickim. Rzymska 
Kongregacja Propagandy Wiary otrzymała bardzo liczne dokumenty odnoszące 
się do życia, śmierci i natychmiastowych narodzin jego kultu. Obok świadectw 
cnót i zasług połockiego arcybiskupa wysłano również – zamówiony przez kijow-
skiego metropolitę – portret. Dostarczenie wizerunku kandydata na ołtarze było 

– od pontyfikatu Urbana viii – niezbędnym elementem wstępnej fazy procesu be-
atyfikacyjnego. Z zachowanych dokumentów można wnioskować, że omawiany 

7 D. E. Wysochansky, Josaphat Kuntsevych. Apostole of Church Unity, Detroit 1987, s. 325.

8 B. Miodońska, Renesansowe portrety biskupów krakowskich w klasztorze Franciszkanów w Krakowie, 

„Rocznik Krakowski”, 35, 1961, s. 3.

9 Litterae episcoporum historiam Ucrainae illustrantes (1600 –1900), wyd. A. Welykyj osbm, t. 1, Romae 1972, 

„Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni”, seria 2,3, s. 16.

10 Ibidem, s. 128.

11 Por. Miodońska, op. cit., s. 34.
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obraz powstał w Połocku  pomiędzy majem a wrześniem 1624 roku, a stamtąd 
został wysłany do Rzymu12.

Andrzej Gil – badacz zajmujący się dziejami kościoła unickiego – sugeruje, że 
portret ten został wykonany przez warsztat działający w Połocku13 oraz że tkwił 
on ikonograficznie w tradycji wschodniej – był ikoną14. Jakkolwiek z pierwszą czę-
ścią tej tezy należy się zgodzić (wizerunek został wysłany z Połocka), to jej druga 
część budzi poważne wątpliwości i to co najmniej z dwóch powodów. Po pierw-
sze – obraz został wysłany do Rzymu przed wszczęciem procesu beatyfikacyjnego, 
kiedy kult Jozafata Kuncewicza nie miał charakteru oficjalnego, a tym bardziej nie 
mógł być wspierany przez władze kościelne bez zgody papieża. Tymczasem ikona 
jest obrazem o charakterze dewocyjnym, przeznaczonym do praktyk religijnych. 
Zamówienie przez najwyższego w hierarchii duszpasterza kościoła unickiego 
Welamina Rutskiego ikony przedstawiającej Jozafata Kuncewicza oraz późniejsze 
dostarczenie jej do Rzymu byłoby równoznaczne z bezprawnym zatwierdzeniem 
kultu połockiego arcybiskupa i jawnym wkroczeniem w kompetencje papieża. 
Po drugie należy pamiętać, że obraz został wykonany dla Kolegium Propagandy 
Wiary. Już pod koniec xvi wieku wielkie znaczenie w procesie wynoszenia na 
ołtarze odgrywały „prawdziwe portrety” – wizerunki wiernie odzwierciedlające 
wygląd przyszłego świętego. Przedstawienia takie skrupulatnie zbierano, gdyż 
miały one stanowić podstawę późniejszej ikonografii osoby beatyfikowanej bądź 
kanonizowanej. Nie ma żadnych przesłanek świadczących, że malowidło wysła-
ne z Połocka powstało w celu innym niż wymieniony powyżej. Trudno sobie za-
tem wyobrazić, że obraz ten mógł być ikoną, której konwencja nie ma charakteru 
portretowego, lecz zakłada daleko idącą typizację i idealizację, gdyż jej zadaniem 
nie jest przedstawienie lecz uobecnienie. Co więcej, Kuncewicz, jako arcybiskup 
połocki, był w mieście osobą powszechnie znaną, dlatego też przyjmując tezę 
o warsztacie lokalnym należy konsekwentnie założyć, że artysta – bądź artyści 

– którzy wykonali obraz (zaledwie rok po jego śmierci) znali Jozafata i pamiętali 
rysy jego twarzy, nie powinni więc mieć większych problemów z namalowaniem 
jego realistycznego portretu. Sam obraz nie zachował się, nie są również znane 
żadne kopie ani ryciny wykonane na jego podstawie. 

Badacze zajmujący się problemem najstarszych przedstawień Jozafata 
Kuncewicza zgodnie uznają, że pierwsze wyobrażenie w formie ryciny – a więc 
przeznaczone do rozpowszechniania na szeroką skalę – wykonane zostało 
w związku z beatyfikacją Jozafata w roku 1643. Jednak już w roku 1625 w Wilnie 

12 S. Josaphat Hieromartyr. Documenta romana beatificationis et canonizationis, wyd. A. Welykyj osbm, t. 1, Romae 

1952, „Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni”, seria 2,3, s. 40 –41; A. Guépin, Un Apôtre de L’Union des églises au 

xvii siècle Saint Josaphat et l’église greco-slave en Pologne et en Russie, t. 1, Paris-Poitiers 1897, s. 366.

13 A. Gil, Kult Jozafata Kuncewicza i jego pierwsze przedstawienia ikonowe w Rzeczypospolitej (do połowy 

xvii wieku). Zarys problematyki, [w:] Studia i materiały do dziejów chrześcijaństwa wschodniego w Rzeczy-

pospolitej, t. 3, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej xvi–xviii wieku, red. idem, Lublin 2005, s. 66.

14 Ibidem, s. 67.

wydano Kazanie O świątobliwym Zywoćie 

y chwalebney śmierći…, w którym została 
umieszczona rycina wyobrażająca Jozafata15 
(il. 2). Kuncewicza przedstawiono w półpo-
staci, w ozdobionym ornamentem kartuszo-
wym owalu, w pełnym stroju arcybiskupim, 
w omoforionie, bogatej mitrze na głowie oraz 
z żezłem w prawej dłoni (nieprawdziwe litur-
gicznie – biskup powinien trzymać pastorał 
w lewej ręce – tu swobodnie złożonej na pier-
si; jest to najprawdopodobniej techniczny 
błąd rytownika). Inskrypcja na otoku, w ję-
zyku polskim, głosi: „Iosaphat Kuncewicz 
Archiepiscop Połocki Władyka Witebski 
Mścisławski etc. Dla Iedności Cerkwie Ś. 
w Witebsku od nieposłusznych owiec okrut-
nie zamordowany w roku 1623. Nov”. 

Omawiana rycina jest obecnie najstar-
szym, dotychczas nieznanym, zachowanym 
przedstawieniem połockiego męczennika. 
Należy zauważyć, że wizerunek ten posiada 
wszystkie znamiona reprezentacyjnego portretu biskupiego. Ze szczególną dbało-
ścią wyobrażono atrybuty władzy biskupiej w obrządku wschodnim (mitrę, omo-
forion i żezło). Nie przedstawiono natomiast żadnych elementów świadczących 
o świętości Jozafata lub jego kulcie – nimbu, narzędzia męki, palmy męczeń-
stwa. Możliwe, że rycina ta powstała w oparciu o inne dzieło, być może portret 
wykonany jeszcze za życia Kuncewicza. Brak źródeł uniemożliwia jednoznaczne 
potwierdzenie tej hipotezy.

Wyjątkowo ciekawym problemem badawczym dotyczącym najstarszej iko-
nografii Jozafata Kuncewicza jest próba odtworzenia wyglądu pierwszego, nieza-
chowanego nagrobka męczennika za Unię, wzniesionego wkrótce po jego śmierci 
w katedrze połockiej. Szczegółowy opis grobu, sporządzony z okazji wizytacji, 
dokonanej w związku z toczącym się procesem kanonizacyjnym, pochodzi z 1637 
roku i szczęśliwie zachował się do naszych czasów16. Nagrobek miał być ozdo-
biony aż dwoma wizerunkami połockiego arcybiskupa. Pierwszy, całopostacio-
wy, ukazywał Jozafata stojącego, odzianego w szkarłatne szaty biskupie. Według 

15 Kazanie O świątobliwym Zywoćie y chwalebney śmierći. Przewielebnego w Bodze Oyca Iosaphata Kvncewicza 

Arcybiskupá Połockiego Witebskiego y Mścisławskiego W cerkwi Cathedralney Połockiey przy depozyciey ćiałá 

iego Odprawowane od Oycá Leona Kreuży Nominata na Episkopstwo Smolenskie, [Wilno] 1625, k. 1v.

16 Visitatio Corporis Servi Dei Josaphat An. 1637, [w:] S.  Josaphat Hieromartyr. Documenta romana beatificationis 

et canonizationis, wyd. A. Welykyj, t. 2, Romae 1955, „Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni”, seria 2, 3, 

s. 331 –335.

il. 2 
Portret Jozafata 
Kuncewicza, 1625, 
miedzioryt z Kazanie 
O świątobliwym…
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autora opisu, powyżej obrazu znajdowały się dwie tarcze herbowe z przedstawie-
niem białej róży17. Był to bez wątpienia herb Poraj (zwany niekiedy Różą), jakim 
posługiwała się linia Kuncewiczów, do której należał Jozafat18. Po obu stronach 
portretu umieszczono dziesięć niewielkich plakiet z przedstawieniami kolejnych 
etapów męczeństwa – wizytator nie wyszczególnił, o jakie sceny chodzi, wia-
domo jedynie, że ostatnia z nich dotyczyła wydobycia ciała Kuncewicza z wód 
Dźwiny. Poniżej znajdowało się drugie przedstawienie Jozafata, tym razem w po-
zycji leżącej, w szatach koloru białego i z głową wspartą na zielonej poduszce, na 
której umieszczono bliżej niezidentyfikowaną inskrypcję w języku ruskim. Pod 
stopami arcybiskupa przedstawiono kolejny raz jego herb. Omawiany wizerunek, 

17 Ididem, s. 332.

18 K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. 5, Lipsk 1840, s. 443.

interpretowany nota bene przez Niesieckiego, 
jako odbicie postaci świętego cudownie utrwalo-
ne na desce trumny19, był zapewne przedstawie-
niem Jozafata na marach. Tradycja wyobrażania 
zmarłych biskupów na łożach śmierci była żywa 
w całej siedemnastowiecznej Europie Środkowej, 
czego dobrym przykładem jest nieco późniejszy 
pośmiertny portret salzburgskiego arcybiskupa 
Parisa Londrona, przechowywany w kościele pa-
rafialnym w Villa Lagarina20.

Całość otoczona była licznymi wotami, co 
niezbicie świadczy o silnym kulcie męczennika 
w Połocku. Na podstawie dokumentacji z wcze-
śniejszej wizytacji katedry połockiej, sporządzo-
nej w 1628 roku, której autor lakoniczne wspo-
mniał o istnieniu wizerunku zdobiącego grób, 
można wnioskować, że nagrobek w formie opi-
sanej w 1637 roku powstał wkrótce po śmierci 
Kuncewicza.

Wyjątkowo przemyślany i rozbudowany sche-
mat kompozycyjny oraz ikonograficzny miejsca 
pochówku Jozafata prawdopodobnie nie pochodzi bezpośrednio od hierarchów 
Kościoła wschodniego i artystów połockich, lecz został zaczerpnięty z tradycji za-
chodnioeuropejskiej. Wyjątkowo bliskie pokrewieństwo formalne łączy go z obra-
zem Martena de Vosa, przedstawiającym św. Dydaka z Alcali w towarzystwie św. 
Franciszka z Asyżu (il. 3). Scenę główną otacza 11 scen z życia hiszpańskiego fran-
ciszkanina, po pięć po bokach oraz jedno, podłużne, przedstawiające pogrzeb świę-
tego poniżej. O tym, że schemat zastosowany przez flamandzkiego malarza mógł 
być znany w Połocku, świadczy m.in. fakt, że wspomniany obraz został wkrótce po 
powstaniu skopiowany w formie ryciny przez współczesnego de Vosowi rytownika 

– Adriaena Colaerta21.
Kolejny istotny dla rozwoju ikonografii połockiego arcybiskupa wizeru-

nek, wspominana powyżej rycina, pochodzi z oficjalnej biografii Jozafata, au-
torstwa Antonio Gerardiego, wydanej w Rzymie w roku 1643 z okazji uroczy-
stości beatyfikacyjnych Kuncewicza22 (il. 4). Męczennik został przedstawiony 
całopostaciowo, odziany w płaszcz ozdobiony trzema poprzeczynmi pasami. Po 
raz pierwszy pojawia się narzędzie męki Jozafata – topór wbity głęboko w gło-
wę. Kuncewiczowi asystują dwa anioły, podtrzymujące bezpośrednio nad głową 

19 Ibidem, s. 447.

20 Erzbischof Paris Londron (1619 –1653). Staatsmann zwischen Krieg und Frieden, Salzburg 2003, s. 240.

21 Por. A. Zweite, Marten de Vos als Maler, Berlin [1998], il 234.

22 A. Gerardi, Sommaria relazione della vita et miracoli del beato martire G. Cuncevicio, Romae 1643.

il. 3 
Marten do Vos,  
św. Dydak z Alcali  
w towarzystwie  
św. Franciszka  
z Asyżu, ok. 1600. 
Wg Zweite, op. cit.

il. 4 
Portret Jozafata 
Kuncewicza, 1643, 
miedzioryt z Gerardi, 
op. cit. 
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w Wilnie. Pierwsza rycina zasadniczo powtarza schemat zapo-
czątkowany w 1643 roku, zredukowany o postaci asystujących 
aniołów. Jozafat został przedstawiony całopostaciowo, na tle 
schematycznego pejzażu, w pasiastym płaszczu, bez symboli 
władzy biskupiej, ale za to z toporem wbitym w głowę, otoczo-
ną promienistym nimbem. Druga z omawianych rycin, o wie-
le bardziej oryginalna, choć o niezbyt wysokim poziomie arty-
stycznym, znalazła się w wileńskim Żywocie y Męczeństwie…. 
Artysta ukazał Jozafata w półpostaci zamkniętej w owalu. 
Błogosławiony zwrócony jest w lewo, z oczami wzniesionymi 
wysoko ku górze, skąd bije źródło nadnaturalnego, boskiego 
światła. W głowie męczennika, otoczonej nimbem, znalazł się 
wielki topór, a na jego ramionach płaszcz z trzema pasami. 
Ten typ ikonograficzny zdominował xviii-wieczną tradycję 
przedstawień Kuncewicza. Szczególnie popularna stała się 
wersja, w której owal z popiersiem rozmodlonego połockie-
go arcybiskupa został umieszczony w ozdobnej ramie, pod-
trzymywanej przez grupę aniołów, dzierżących jednocześnie 
symbole męczeństwa i władzy biskupiej. Przykładami opisy-
wanego schematu ikonograficznego są m.in.: miedzioryt Carla 
Grandiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie26 
(il. 8) oraz anonimowy obraz olejny przechowywany przez 
Muzeum Okręgowe w Chełmie27.

***
Dla rozwoju ikonografii św. Jozafata istotną rolę odegrały też dwa kolejne przed-
stawienia, pochodzące najprawdopodobniej z xvii wieku. 

Pierwsze z nich, przechowywane obecnie w kościele Bonifratrów 
w Zebrzydowicach, było pierwotnie własnością zakonu jezuitów w Połocku (il. 9). 
Zakonnicy mieli otaczać wizerunek ten szczególną czcią w przekonaniu, że wy-
jątkowo wiernie oddaje wygląd męczeńsko zmarłego arcybiskupa – wielkiego 
dobroczyńcy i bliskiego współpracownika Towarzystwa Jezusowego28. Gil, oma-
wiając zebrzydowicki obraz, postawił wysoce wiarygodną hipotezę, iż w Połocku 
istniał aktywny ośrodek malarski, tworzący pierwsze wyobrażenia Kuncewicza29. 
Wydaje się bardzo prawdopodobne, że właśnie w tym anonimowym warsztacie 
powstał zarówno omawiany wizerunek, jak i portret Jozafata wysłany w 1624 
roku do Rzymu. 

26 Czterechsetlecie zawarcia Unii Brzeskiej 1596 –1996, red. S. Alexandrowicz, T. Kempa, Toruń 1998, s. 96.

27 Sztuka i liturgia kościoła grekokatolickiego. W 400. rocznicę Unii Brzeskiej. Katalog wystawy, Chełm, Zamość 

1996, il 34.

28 Guépin, loc. cit.

29 Gil, op. cit., s. 66.

nowego błogosławionego koronę wspar-
tą na dwóch krzyżujących się gałązkach 
palmowych. Dodatkowo anioły te pre-
zentują insygnia władzy biskupiej – he-
raldycznie lewy – żezło, prawy – mitrę.

Rycina powstała w Rzymie i została 
wykonana najpewniej przez włoskiego ry-
townika, dlatego też należy przypuszczać, 
że była oparta na wizerunkach Jozafata, 
które znajdowały się już w Wiecznym 
Mieście. Możliwe jest, że bezpośrednim 
wzorem dla omawianego miedziorytu 
był wspomniany wyżej portret, przesła-
ny z Połocka w 1624 roku. Kult Jozafata 
Kuncewicza był w Rzymie całkowicie 
obcy, dlatego artysta, który wykonał 
przedstawienie, musiał oprzeć się na nie-
licznych wizerunkach, jakie przybyły do 
Państwa Kościelnego w związku z pro-
cesem beatyfikacyjnym. Ponadto obraz 
z Połocka pełnił funkcję prawdziwego 

wizerunku Jozafata, a wiec znakomicie nadawał się na wzór dla ryciny, z którą 
w założeniu stykać się miało wiele osób, gdyż, co już wielokrotnie zostało pod-
kreślone, zreformowany Kościół katolicki bardzo dużą wagę przywiązywał do 
prawdy historycznej, w tym do wiarygodnych portretów.

Rycina z 1643 roku stanowiła podstawę dla kolejnych wyobrażeń, wiernie 
powtarzających ten sam schemat ikonograficzny i różniących się jedynie drugo-
rzędnymi szczegółami. Prawdopodobnie wkrótce po wydaniu biografii autorstwa 
Gerardiego, powstał kolejny portret, również wykonany w technice miedziorytu, 
przedstawiający błogosławionego Jozafata, opublikowany dopiero w 1924 ro-
ku23 (il. 5). Typ zapoczątkowany w publikacji beatyfikacyjnej został poszerzony 
o przedstawienie sceny męczeństwa w tle oraz szereg inskrypcji w języku łaciń-
skim, z których najistotniejsza przypomina słowa Chrystusa: „Qui confitebi-
tur me coram hominibus, confitebor et ego eum coram Patre meo” (Mt 10, 32). 

Z roku 1665 pochodzą dwa kolejne przedstawienia wykonane do nowowy-
danych żywotów Kuncewicza – autorstwa biskupa Jakuba Suszy24 (il. 6), opu-
blikowanego w Rzymie oraz pióra Stanisława Kosińskiego25 (il. 7), wydanego 

23 W. Schurat, The Oldest Icons and Manuscripts of the Priest-Martyr Josaphat Kuntsevych, „Theology”, 1, 1924, 

s. 198.

24 J. Susza, Cursus vitae et certamen martyrii B. Josaphat Kuncevicii, Archiepiscopi Polocensis, Episcopi 

Vitebscensis et Mscislaviensis, Ord. D. Basilii Magni…, Romae 1665.

25 S. Kosiński, Żywot y Męczeństwo B. Iozaphata Biskupa y Meczennika…, Wilno 1665.

il. 5 
Portret Jozafata 
Kuncewicza, 
miedzioryt.  
Wg Schurat, op. cit. 

il. 6 
Portret Jozafata 
Koncewicza, 1665, 
miedzioryt z Susza, 
op. cit.
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Po likwidacji połockiego kolegium 
jezuickiego w roku 1820 wizerunek przeka-
zany został do kościoła w Zebrzydowicach. 
Przedstawia on owalną twarz brodatego 
mężczyzny w sile wieku, o dużych, ciem-
nych oczach, niewielkich ustach i wysokim 
czole z opadającym nań charakterystycz-
nym kosmykiem czarnych włosów. Jozafat 
został ukazany bez jakichkolwiek atrybu-
tów władzy arcybiskupiej, zaś jego przy-
należność do stanu duchownego sugeruje 
jedynie niewielka, ledwie widoczna piuska 
na czubku głowy. Artysta wyraźnie skupił 
się na fizjonomii Kuncewicza, szczegóło-
wo oddał jej detale, unikając idealizacji. 
Realizm przedstawienia i duża ilość cech 
indywidualizujących nie pozostawiają wąt-
pliwości, że jest to portret Jozafata, dobrze 
odzwierciedlający jego rzeczywisty wygląd. 

Portrety ograniczające się do twarzy 
były mniej popularne niż cało- i półposta-
ciowe, jednak występowały w całej epoce 
baroku. Nie wydaje się prawdopodobne, 
aby obraz zebrzydowicki był pierwotnie 
tylko fragmentem większego dzieła, wycię-

tym – jako najistotniejszy element – z nieistniejącej całości. Zestawiając omawiany 
wizerunek ze wzmiankowanym portretem św. Ignacego Loyoli, można, pomimo 
wyraźnej różnicy klasy artystycznej, zauważyć wiele cech wspólnych obu przed-
stawień: ograniczenie tematu do twarzy portretowanego, nacisk na realizm oraz 
usunięcie wszystkich dodatkowych elementów (jak atrybuty). Portrety te można 
śmiało nazwać psychologizującymi. Pytanie, czy obraz z kościoła Bonifratrów 
został wykonany jeszcze za życia Jozafata, czy też na przykład na podstawie jego 
maski pośmiertnej, ma w tym wypadku znaczenie drugorzędne. 

W xix wieku kopię obrazu zebrzydowickiego „wkomponowano” w półpo-
staciowy wizerunek Jozafata. Na podstawie tego przedstawienia powstało szereg 
rycin wykonanych w różnych technikach, szczególnie w związku z kanonizacją 
Jozafata w roku 1867 – np. litografia Jeana A. Duruy’a ze zbiorów warszawskiej 
Biblioteki Narodowej30.

Drugie z omawianych przedstawień przechowywane było w kolegium 
Jezuitów w Wilnie, już w xvii wieku otoczone szczególną czcią jako vera effigies 

30 Nr inw.: g. 57625.

i przez wielu uważane za najwierniejszy wizeru-
nek Jozafata Kuncewicza31 (il. 10). Obraz, który 
w oryginale najprawdopodobniej się nie zacho-
wał, był kilkakrotnie reprodukowany w związku 
z publikacjami hagiograficznymi i okoliczno-
ściowymi. Przedstawia on Jozafata w półpostaci, 
z głową nakrytą kapturem, w stroju arcybisku-
pim, m.in. w charakterystycznym płaszczu de-
korowanym pasami. Kuncewicz lewą ręką pre-
zentuje żezło, prawą swobodnie składa na piersi. 
Wizerunek ten posiada wszystkie cechy typowe-
go reprezentacyjnego portretu biskupiego. Warto 
zauważyć znaczne podobieństwo ikonograficzne 
pomiędzy omawianym obrazem a wileńską ryci-
ną z 1625 roku, zdające się świadczyć, że obraz 
z jezuickiego kolegium św. Kazimierza był wzo-
rowany bezpośrednio na niej lub na współcze-
snym źródle.

Inne xvii-wieczne malowane przedstawie-
nia Jozafata Kuncewicza są jedynie wzmianko-
wane w źródłach. Ich forma i ikonografia nie są 
opisane, na ogół natomiast pojawia się informa-
cja, że były to wizerunki dobrze oddające wy-
gląd męczennika za Unię. Do tej grupy należy za-
liczyć obraz zawieziony do Rzymu przez Rafała 
Korsaka w 1633 lub 1639 roku i przechowywany w kolegium nacji ruskiej przy 
cerkwii śś. Sergiusza i Bachusa32; obraz, jaki miał rzekomo ufundować w Rzymie 
Mikołaj Wolski dla zakonu kamedułów na krakowskich Bielanach33 oraz dwa 
przedstawienia służące najprawdopodobniej prywatnej dewocji – jedno będące 
własnością księcia Jerzego Czartoryskiego34, drugie Sapiehów w Kodniu35. 

***
Aby spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy pierwsze przedstawienia Jozafata 
Kuncewicza wykazują cechy portretu, należy je porównać ze szczątkowymi in-
formacjami źródłowymi dotyczącymi hipotetycznego wyglądu męczennika jak 
również wykazać cechy wspólne (lub ich brak) wśród istniejących wizerunków. 

31 J. Bocian, Before the Jubilee of the Priest-Martyr, Josaphat, „Nyva”, 18, 1923, s. 122. 

32 A. Gil, op. cit., s. 68.

33 Ibidem, ss. 67 –68.

34 D. E. Wysochansky, op. cit., s. 326.

35 T. Żychiewicz, Jozafat Kuncewicz, Kalwaria Zebrzydowska 1986, s. 9.

il. 7 
Portret Jozafata 
Koncewicza, 1665, 
miedzioryt z Kosiński, 
op. cit.

il. 8 
Carlo Grandi, portert 
Jozafata Koncewicza, 
miedzioryt ze 
zbiorów Muzeum 
Narodowego  
w Warszawie.  
Wg Czterechsetlecie 
zawarcia…



312 Mateusz Łepkowski 313Najwcześniejsze przedstawienia św. Jozafata Kuncewicza a problem…

Najprawdopodobniej jednak nie zachował się 
żaden przekaz źródłowy dotyczący faktycznego 
wyglądu Kuncewicza. Pewne pośrednie informacje 
można jednak zaczerpnąć z dokumentów, regulują-
cych wygląd mnichów bazyliańskich w xvii wieku. 
Wysochansky powołuje się na wydany w 1617 roku 
Archeograficzesky sbornyk, zawierający zbiór prze-
pisów dotyczących życia w zakonie, do którego na-
leżał Jozafat. Zgodnie z zasadami zawartymi w tym 
tekście, bazylianin powinien mieć nisko podcięte 
nożycami włosy, które nie mogą być dłuższe niż 

„za kaptur”, nie może też golić głowy ani zarostu 
za pomocą brzytwy36. Ponieważ świadkowie pro-
cesu beatyfikacyjnego wielokrotnie podkreślali, że 
Jozafat po nominacji na tron arcybiskupi pozostał 
wierny zasadom zakonnym, można przypuszczać, 
że ta postawa dotyczyła również wyglądu zewnętrz-
nego. W związku z tym – jak zauważa Wysochansky 

– wizerunki przedstawiające Kuncewicza z długimi 
włosami, opadajacymi swobodnie na ramiona – nie 
są historycznie uzasadnione37. 

W Archeograficzeskim sbornyku można również odnaleźć pewne informacje 
dotyczące stroju biskupa unickiego w pierwszej połowie xvii wieku38. Wynika 
z nich, że Jozafat, jako arcybiskup Połocka, nie był uprawniony do noszenia 
tzw. sacco – bogatego, ozdobnego płaszcza. Ten przywilej należał wyłącznie do 
biskupów zarządzających diecezjami: kijowską, włodzimierską i łucką, co było 
przyczyną wielu protestów pozostałych hierarchów kościoła ruskiego, w tym 
Kuncewicza. Podobnie jak przedstawienia „długowłosego Jozafata” tak i te, wy-
obrażające go w sacco nie są więc zgodne z prawdą historyczną. Kuncewicz nosił 
najprawdopodobniej prosty płaszcz biskupi z mnisim kapturem, zdobiony po-
przecznymi pasami.

Wymienione powyżej najstarsze wizerunki Jozafata Kuncewicza posiada-
ją wiele cech wspólnych. Podobieństwo fizjonomiczne przedstawianych posta-
ci, szczególnie uderzające w przypadku obrazów z Zebrzydowic i Wilna, trudno 
uznać za przypadkowe. Na wszystkich Jozafat przedstawiony został jako męż-
czyzna w sile wieku, o owalnej twarzy, czarnych, gęstych, niezbyt długich wło-
sach, ciemnych, dużych i głęboko osadzonych oczach, wąskich brwiach, prostym 
nosie i niewielkich ustach. Jego zarost składa się ze złączonych ze sobą brody 

36 Zob. Wysochansky, loc. cit.

37 Ibidem, s. 326 –327.

38 Zob. Ibidem, s. 326.

i wąsów, lekko przerzedzonych bezpośrednio pod 
nosem. Co więcej, istotne cechy wyglądu zewnętrz-
nego wyobrażanego biskupa, szczególnie wygląd 
i długość włosów oraz zarostu – doskonale odpo-
wiadają wytycznym źródłowym, o których jest 
mowa powyżej.

Co najmniej dwa z omawianych przedstawień 
– wizerunki z Zebrzydowic i Wilna były otoczone 
szczególną czcią, jako prawdziwe portrety unic-
kiego męczennika. Oba były w posiadaniu zako-
nu jezuitów, bliskich współpracowników Jozafata 
Kuncewicza, który działał zarówno w Połocku jak 
i w Wilnie. Niesforny kosmyk włosów, opadający na 
czoło Jozafata w obrazie zebrzydowickim oraz wiele 
innych charakterystycznych cech, niezbicie świad-
czy o tym, że przedstawienie to nie jest idealizowane.

Należy też raz jeszcze podkreślić znaczenie, ja-
kie dla potrydenckiego Kościoła katolickiego miały 
vera effigies. Byłoby wręcz niezrozumiałe, gdyby wi-
zerunki powstałe bezpośrednio po śmierci (a może 
jeszcze za życia) unickiego arcybiskupa, wykonane 
dla osób i instytucji, które znały Jozafata osobiście, w warsztatach miast, w któ-
rych przebywał i działał, nie miały charakteru portretowego, lecz były przedsta-
wieniami odrealnionymi. 

Odpowiedzi na pytanie, czy arcybiskup połocki Kuncewicz został sportre-
towany za życia oraz czy ten hipotetyczny portret stoi u początków całej tradycji 
artystycznego wyobrażania unickiego męczennika, prawdopodobnie nigdy nie 
uda się uzyskać. Nie ulega natomiast wątpliwości, że artyści, zarówno malarze 
jak i rytownicy, tworzący najstarsze wizerunki Jozafata nawiązywali do żywej 
tradycji vera effigies.

il. 9 
Portret Jozafata 
Koncewicza  
w kościele 
Bonifratrów  
w Zebrzydowicach. 
Wg H. Fros, F. Sowa, 
Twoje imię. Słownik 
onomastyczno-
hagiograficzny, 
Kraków 1975, il 31

il. 10 
Portret Jozafata 
Koncewicza,  
d. w zbiorach 
kolegium Jezuitów  
w Wilnie. Wg Bocian, 
op. cit.
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Jan Kampenhausen. Inżynier na usługach hetmana Adama Mikołaja 
Sieniawskiego

Jan Kampenhausen (wzmiankowany w literaturze najczęściej jako Jan Joachim lub 
Jan Mikołaj) jest postacią znaną w kręgach historyków wojskowości. Niemiecki 
ród Kampenhausenów wywodzi się ze szwedzkiej części Inflant, a Jan Mikołaj był 
protoplastą polskiej linii tej rodziny. Urodzony w Rydze (17 ix 1680), w tamtej-
szych szkołach odebrał wykształcenie (1692 –1697), a w 1699 roku zaciągnął się 
do armii szwedzkiej, gdzie po czterech latach awansował do stopnia kapitana. 
Pomiędzy 1705 a 1709 rokiem (po dostaniu się do niewoli) wstąpił w szeregi wojska 
polskiego, za namową Adama Mikołaja Sieniawskiego. Karierę rozpoczął od stop-
nia rotmistrza chorągwi pancernej, następnie awansował na pułkownika dragonii, 
a w styczniu 1710 roku na pułkownika piechoty cudzoziemskiego autoramentu1. 
W służbie hetmana wielkiego koronnego pozostał aż do jego śmierci w 1726 roku2, 

a jego największa aktywność przypada jednak na lata 1712 –1718. W 1710 roku 
objął prestiżowe stanowisko komendanta twierdzy w Kamieńcu Podolskim, ale już 
w roku następnym był komendantem Lwowa, a funkcję tę sprawował do 1716 roku. 
W tym roku otrzymał od hetmana 2000 złp. podstawowej pensji, co wraz z uposa-
żeniem poselskim i komendanturą dawało mu rocznie 3461 zł. W 1717 roku został 
brygadierem piechoty i komendantem Elbląga. W 1720 roku otrzymał awans na ge-
nerała-majora wojsk koronnych, a w dwa lata później został tytularnym podkomo-
rzym parnawskim. Już po śmierci Sieniawskiego w 1726 roku wybrano go na sejmie 
deputatem do pertraktacji ze Szwedami. Pomijając późniejsze losy i szczegóły woj-
skowej kariery inżyniera, warto wspomnieć jego udział w wielkiej rewii wojskowej, 
tzw. kampamencie warszawskim (wilanowskim), jaką w 1732 roku urządził August 
ii, podczas której Kampenhausen wykonywał „obroty z pikami”. Zapewne wspa-
niałym widowiskiem zaskarbił sobie uznanie króla, co spowodowało, że w latach 
1737 –1739 ponownie objął komendanturę Kamieńca Podolskiego3.

1 K. Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J. N. Bobrowicz, t. 5, Lipsk 1840, s. 29 –30; Encyklopedia powszechna 

S. Orgelbranda, t. 13, Warszawa 1863, s. 845; A. Boniecki, Herbarz Polski, t. 9, Warszawa 1906, s. 219; 

Encyklopedia Wojskowa, t. 3, Warszawa 1932 –1933, s. 775; J. Gierowski, Kampenhausen Jan Joachim h. własnego 

(ok. 1680 –1742), [w:] Polski Słownik Biograficzny, 11, 1964 –1965, s. 590 –591; A. Sikorski, Spolonizowane rodziny 

inflanckie. I. Kapenhausenowie, [w:] Nuntius Vetustatis sieve Opuscula diversa professori Georgio Wislocki 

Septuagenario dedicata et in reticulam electronica publicata Apud Adamum Bieniaszewski et Raphaelem Prinke, 

Posnaniae Anno Dominii mcmxviii (Publikacja internetowa, wersja z 12 x 1998 (http://www.bkpan.poznan.

pl/old/JW70/kampen.htm).

2 Encyklopedia powszechna…, loc. cit.; M. Kunkel, Znakomity autor wojskowy czasów saskich. Dzieła nieznane 

Kampenhausena, „Przegląd Współczesny”, 13, 1934, nr 141, s. 90; J. Ronikier, Hetman Adam Sieniawski 

i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706 –1725, Kraków 1992, s. 12, 51.

3 Encyklopedia powszechna…, s. 848 –849; Boniecki, op. cit., s. 219; Kunkel, op. cit., s. 91; J. Wimmer, Wojsko 

Rzeczpospolitej w dobie wojny północnej, Warszawa 1956, s. 374, 390; Gierowski, op. cit., s. 591; Sikorski, op. cit.
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W 1710 roku Kampenhausen pojął za żonę Marię Łucję Dessieur, córkę po-
zostającego na usługach Sieniawskiego inżyniera i architekta wojskowego Jana 
Baptysty Dessieura. Zapewne wówczas przeszedł na katolicyzm. Na drodze ka-
riery wojskowej doszedł do znacznego majątku. W posagu zapisał żonie 20 000 
złp., a w roku 1736 rościł rościł pretensje do lwowskiego kahału o zostawione 
na procent 72 000 złp. Miał dwie córki – Klaudię i Julię oraz dwóch synów: Jana 
i Jana Atanazego. Zmarł w 1742 roku (przed 21 v)4.

Kampenhausen przeszedł do historii przede wszystkim jako teoretyk woj-
skowości i autor wydanego w Kaliszu w 1737 roku dzieła, pt. Chwała i apolo-

gia kopi i pik, cum refutationem niektórych zarzutów przeciwko nim, w którym 
opowiada się za przywróceniem kawalerii długiej broni drzewcowej. Wspomina 
w nim o swym innym, nieznanym dziele Tractat de Militia Graeca (być może miał 
on jakiś związek z przytoczoną w Encyklopedii Powszechnej wzmianką o przygo-
towanych przez Kampenhausena, na zlecenia Augusta ii taktycznych rozrysach 
wojen starożytnych, czego nie podjął się żaden z saskich ani polskich oficerów5). 
Był autorem dwóch rękopiśmiennych traktatów: De militaria nostrorum tem-

porum et disciplina (dawniej w zbiorach Biblioteki Załuskich) oraz Obserwacye 

do wojennych operacji i dla komenderującego oficera albo wodza… (w zbiorach 
Biblioteki xx. Czartoryskich, rkps 2717), gdzie w języku polskim wykłada taktykę 
i strategie wojenną. Zasłynął jako gorliwy zwolennik przywrócenia wojsku pol-
skiemu husarii. Dla Augusta ii utworzył dwa pułki lansjerów, które prezentował 
Ludwikowi xiv w Wersalu, spotkał się jednak z dezaprobatą francuskiego mo-
narchy, zwolennika broni palnej6. Znacznie mniej wiadomo o fortyfikacyjnych 
pracach Kampenhausena w czasie jego służby u hetmana Sieniawskiego, tym 
bardziej zatem należy poświęcić im nieco uwagi.

Remont obwarowań Lwowa
W 1711 roku, kiedy Kampenhausen został komendantem Lwowa, fortyfikacje 
miejskie były w fatalnym stanie. Miasto oparło się ostatniemu najazdowi tatar-
skiemu w 1695 roku, ale prawdziwą przyczyną upadku obwarowań było odzyska-
nie Kamieńca na mocy traktatu karłowickiego w 1699 roku i przesunięcie gra-
nicy państwa. Krótkotrwały spokój i prowadzone niewielkie prace remontowe 
przeciągały się w czasie. Roboty nabrały tempa w 1703 roku na skutek wojny 
szwedzkiej, kiedy to zaczęto budować rawelin osłaniający wysoki zamek, które-
go zresztą nigdy nie ukończono. Miasto nie zdołało oprzeć się Szwedom, którzy 
zajęli je w 1704 roku. Do upadku przyczyniło się „morowe powietrze”, które po 
odejściu Szwedów w ciągu dwóch lat zdziesiątkowało miejscową ludność (zmarło 

4 Encyklopedia powszechna…, s. 849; Boniecki, op. cit., s. 219; Kunkel, op. cit., s. 92; Gierowski, op. cit., s. 591; 

Sikorski, op. cit.

5 Encyklopedia powszechna…, s. 846.

6 Encyklopedia powszechna…, s. 849; A. Rolle, Zameczki podolskie na kresach multańskich, t. 2 (Kamieniec nad 

Smotryczem), Warszawa 1880, s. 58; Kunkel, op. cit., s. 91, 94; Gierowski, op. cit., s. 591 –592; Sikorski, op. cit.

ponad 10 000 mieszkańców)7. Nowy komendant w czasie chwilowego uspokoje-
nia dokonał rewizji obwarowań i złożył radzie miejskiej memoriały zawierające 
projekty planowanych reparacji. Kampenhausen zwrócił uwagę na fatalny stan 
obwarowań; dziury w murach, którymi mogło przejść bez problemu kilku lu-
dzi, część wież zamienionych na mieszkania, ogólny brud i „plugastwo”, których 
przyczynę pułkownik upatrywał w mieszkających przy murach Żydach. Z braku 
odpowiednich funduszy komendant postulował wykonanie najpotrzebniejszych 
napraw – uzupełnienie murów obwodowych, naprawę obiegających je zadaszo-
nych ganków, pogłębienie i oczyszczenie fos, a ponadto poprawę wałów i bastio-
nów 8. Wykazując się dużą zapobiegliwością starał się o podniesienie obronności 
miasta i ograniczenie samowoli szlacheckiej. W 1714 roku sejmik wiszeński ob-
ciążył ludność żydowską specjalnym podatkiem na utrzymanie wojska9.

Przebieg zaplanowanych przez Kampenhausena prac nie jest bliżej znany. 
Kilka informacji na ten temat przekazują jego zachowane listy. W marcu 1712 
roku prosił Adama Sieniawskiego o uniwersał dla miasta Lwowa „na wychędo-
rzenie i naprawę parkanów i wałów”10. Po wydaniu wspomnianego dekretu przy-
stąpiono do prac. W miesiąc później pułkownik donosił, że w lasach należących 
do kurii lwowskiej wycinano drzewo na palisady, co spotkało się z ostrym sprze-
ciwem duchowieństwa11. Wydaje się, że prace posuwały się powoli. W 1714 roku 
pogłębiano fosę, do której kanałami odprowadzano wodę zalegającą w piwni-
cach domów i kościołów. Na następny rok zaplanowano wykonanie robót ziem-
nych, a Kampenhasuen chciał zgromadzić na ten cel odpowiednią ilość ziemi. 
Powolne tempo tłumaczył lenistwem robotników12. Roboty przerwały nowe za-
mieszki, wywołane przez Konfederację Tarnogrodzką, wybuch nowej wojny do-
mowej i interwencję Rosji. Politycznie związany z Sieniawskimi Kampenhausen 
był zmuszony oddać komendę i opuścić miasto13.

7 A. Czołowski, Wysoki zamek, [w:] Biblioteka Lwowska, t. 2, Lwów 1909, s. 91 –92; W. Tomkiewicz, Dzieje 

obwarowań miejskich Lwowa, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. 16, 1971, z. 1, s. 129 –135 (tu 

błędnie podany rok 1712 jako data rozpoczęcia komendantury); T. Polak, Zamki na Kresach, Warszawa 

1997, s. 91 –92. Brak źródeł nie pozwala związać z Kampenhausenem prac przy dolnym zamku lwowskim, 

którego obwarowania łączyły się z umocnieniami miejskimi. Adam Sieniawski jako starosta lwowski 

prowadził zapewne na terenie niskiego zamku jakieś prace remontowe (modernizacyjne?). W dolnym 

zamku odbył się w 1724 roku ślub jego córki z Stanisławem Denhoffem, a sam Sieniawski zmarł w nim 

dwa lata później i tu odbyła się cześć uroczystości pogrzebowych. Na temat dolnego zamku zob. 

F. Markowski, Niski zamek we Lwowie, „Kwartalnik architektury i Urbanistyki”, t. 18, 1972, z. 3, s. 177 –208. 

O uroczystościach pogrzebowych Sieniawskiego zob. R. Nestorow, „Magna pompa et splendido apparatu”. 

Ceremonia pogrzebowa Adama Mikołaja Sieniawskiego we Lwowie i Brzeżanach w r. 1726, [w:] Sztuka Kresów 

Wschodnich, t. 6, red. A. Betlej, P. Krasny, Kraków 2006, s. 225 –239.

8 Tomkiewicz, op. cit., s. 136.

9 Gierowski, op. cit., s. 591. 

10 Biblioteka Czartoryskich w Krakowie (cyt. dalej: BCzart.), rkps 5846, l. 17193, list J. Kampenhausena do 

A. Sieniawskiego, 21 iii 1712.

11 BCzart., rkps 5846, l. 17195, list J. Kampenhausena do A. Sieniawskiego, iv 1712.

12 BCzart., rkps 5846, l. 17209, list J. Kampenhausena do A. Sieniawskiego, 9 vii 1714.

13 Encyklopedia powszechna…, s. 846 –847; Tomkiewicz, op. cit., s. 137.
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Remont obwarowań dworu w Oleszycach 
Jednocześnie z pracami we Lwowie Kampenhausen pracował w Oleszycach, 
jednej z ulubionych rezydencji Adama Sieniawskiego. Historia Oleszyc sięga 
xv wieku. W tym czasie należały do Ramszów z Fulsztyna, a po wygaśnięciu 
rodu, około 1570 roku, przeszły na własność Sieniawskich14, stając się ośrod-
kiem tamtejszego klucza dóbr15. Antoni Stelmach przypuszcza, że dwór Ramszów 
stał „prawie w tym samym miejscu co dwór Sieniawskich”16. W ciągu xvii wie-
ku dwór był wielokrotnie plądrowany i rujnowany17. Odbudowany został oko-
ło 1670 roku, kiedy to otoczono go najpewniej nowymi, bastionowymi wałami 
obronnymi. Najprawdopodobniej w tym czasie założono na osi bocznej dworu 
kwaterowy ogród włoski (il. 1)18. Gruntownej reperacji pałacu dokonał w latach 
1713 –1727 Adam Mikołaj Sieniawski19. Antoni Stelmach wspomina, że w czasie 
remontu drewnianego dworu, w 1713 roku poprawiono ziemne obwarowania, 
a prace wykonano pod kierunkiem pułkownika Kopenhauzena20. W zachowanej 

14 K. Notz, Oleszyce, „Tydzień”, 12, 1904, nr 38, s. 300 –301; M. Gębarowicz, Studia nad dziejami kultury 

artystycznej późnego renesansu w Polsce, Toruń 1962, s. 166 –72; A. Stelmach, Niezachowane dwory 

Sieniawskich w Oleszycach, Dzikowie i Dziewięcierzu w powiecie lubaczowskim, [w:] Architektura 

rezydencjonalna i obronna województwa rzeszowskiego w świetle badań naukowych prowadzonych w 25-lecie 

prl. Materiały z sesji naukowej Łańcut 9 –10 maja 1970 r., s. 255.

15 K. Kuśnierz, Sieniawa. Założenie rezydencjonalne Sieniawskich. Rozwój przestrzenny w xvii oraz xviii wieku, 

Rzeszów 1984, s. 36.

16 Ibidem, s. 253.

17 Notz, Oleszyce…, s. 300 –301; Stelmach, Niezachowane…, s. 254.

18 Stelmach, Niezachowane…, s 254. W 1725 roku Adam Mikołaj Sienawski przekształcił ogród oleszycki 

równocześnie z remontem dworu. prace wykonał ogrodnik warszawski Gottlob. Zob. R. Nestorow, „Meister 

Gottlob” ogrodnik w służbie Adama Mikołaja Sieniawskiego i przebudowa ogrodu w Oleszycach w 1725 roku, 

„Arboretum Bolestraszyce”, 10, 2005, s. 45 –59.

19 A. Stelmach, Dwór w Oleszycach w xviii w., „Biuletyn Historii Sztuki”, 33, 1971, s. 283 –284; idem, 

Niezachowane…, s. 255. Tu daty budowy 1713 –1729.

20 Stelmach, Nie zachowane… s. 255.; idem, Dwór w Oleszycach..,. s. 289. BCzart., rkps gosp. 1025, k. 83v: 

„7 Maji 1713. Ordynansu J.O. jmci Dobrodzieja jm Panu Kapenhauzeni pułkownikowi za rozrządzenie 

reparacji wałów oleszyckich zł 300”.

korespondencji inżyniera Oleszyce występują kilkukrotnie. Po raz pierwszy 
w 1713 roku, kiedy to „suplikuje” u Sieniawskiego wydanie odpowiednich dys-
pozycji w celu przygotowania materiałów i narzędzi, żeby skończyć prace ziem-
ne przed jesiennymi deszczami21. W rok później oczekiwał rozkazu na „robotę 
Oleszycką”22. W lipcu informował z kolei, że „korytarz który jest ad occidente 
obsadzam darniem ponieważ już w pół jest, gdzie indziej pod obronę będę dar-
niował, tylko samą ziemię sypać i ubijać ją dobrze”23. Prace nie nabierały tem-
pa z powodu niewystarczającej liczby robotników, na co inżynier uskarżał się 
Sieniawskiemu24. W październiku roboty były na ukończeniu, Kampenhausen in-
formował, że „już wszędzie gdzie się było popsowało ze wszystkim jest naprawio-
ne, i ten poligon od dziedzińca jest skończony, ta zaś od ogrodu kurtyna zaczynać 
się teraz będzie i nie wątpię, że przed zimą wszystko w koło skończone będzie”25. 
Jest to ostatni z listów Kampenhausena, w którym wspomina o reparacji umoc-
nień oleszyckich. Nie wiadomo czy prowadzone przezeń prace miały charakter 
remontu czy modernizacji. Data założenia pierwotnych obwarowań (około 1670) 
nie jest potwierdzona źródłowo, nie posiadamy niestety ikonografii z tego okresu. 
Najwcześniejszy widok założenia oleszyckiego z 1720 roku jest znany z przerysu 
Gerarda Ciołka26. Zaznaczony na nim regularny czworobok fortyfikacji z pię-
ciobocznymi bastionami w narożach, jest zapewne dziełem Kampenhausena. 
Antycypując dalsze ustalenia, układ ten wykazuje podobieństwo do obwarowań 
w Dźwinogrodzie (bastiony czworoboczne), również jego autorstwa.

Fortyfikacje zamku w Dźwinogrodzie
Historia zamku w Dźwinogrodzie sięga xii wieku, kiedy to miasteczko było 
stolicą udzielnego księstwa, z obronnym fortalicjum, zniszczonym zapewne 
w 1240 roku w czasie najazdu mongolskiego. W posiadaniu Sieniawskich zna-
lazł się już w końcu xvi wieku, po 1616 roku miał rzekomo zostać puszczony 
w dzierżawę Szymonowi Kopyczyńskiemu (1619 –1621), a następnie Stanisławowi 
Głoszowskiemu (1622 –1645), który rozebrał stary zamek, używając wtórnie mate-
riału uzyskanego z rozbiórki warowni. Do budowy nowego zamku przystąpił do-
piero Adam Mikołaj Sieniawski, który, wedle Antoniego Schneidra, w 1714 roku 
zlecił budowę pułkownikowi piechoty Jerzemu de Sztenelle Hondorfowi, którego 

21 BCzart., rkps 5846, l. 17173, list J. Kampenhausena do A. Sieniawskiego, 1713.

22 BCzart., rkps 5846, l. 17208, list J. Kampenhausena do A. Sieniawskiego, 1714.

23 BCzart., rkps 5846, l. 17209, list J. Kampenhausena do A. Sieniawskiego, 9 vii 1714.

24 BCzart., rkps 5846, l. 17210, list J. Kampenhausena do A. Sieniawskiego, 25 vii 1714.

25 BCzart., rkps 5846, l. 17219, list J. Kampenhausena do A. Sieniawskiego, 3 x 1714.

26 G. Ciołek, Zarys historii kompozycji ogrodowej w Polsce, Łódź 1955, s. 64, il 54.

il. 1 
Rysunek założenia 
dworsko-ogrodowego 
w Oleszycach,  
koniec w. XIX.  
Fot. ze zbiorów 
autora
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w 1716 roku miał zastąpić Kampenhausen27. Nazwisko Kampenhausena i rok 
1716 jako data odbudowy zamku powszechnie występują w literaturze28. Wydaje 
się, że przypuszczenia Schneidra odnośnie rozpoczęcia prac przy zamku jeszcze 
za czasów Mikołaja Hieronima Sieniawskiego (zm. 1683), ojca Adama Mikołaja, 
są wielce prawdopodobne29. W inwentarzu klucza brzeżańskiego z 1698 roku od-
notowano bowiem prace koło sypania wałów przy „górnym zamku”, ponadto 
zwrócono uwagę na drewniany most prowadzący do zamku, który planowano 
wymienić na murowany30. Zagadkowo przedstawia się natomiast osoba kapitana 
Hondorfa który miał prowadzić prace przy zamku w 1714 roku. W świetle no-
wych materiałów pierwsza wzmianka potwierdzająca obecność Kampenhausena 
w Dźwinogrodzie pochodzi z lutego 1712 roku. Inżynier relacjonując przebieg 
prac pisał o konieczności zwiezienia większej ilości drewna w celu zamknięcia 
folwarku („aream co jest przed fortesą na obu stronach od błot”), prosił tak-
że Sieniawskiego o wydanie odpowiedniego uniwersału nakazującego szlachcie 
zwózkę materiałów i wydanie odpowiedniej ilości robotników31. Brak jakichkol-
wiek informacji na temat tajemniczego kapitana, który być może był nadzorcą 
lub jednym z wojskowych doglądających prac. W marcu Kampenhausen infor-
mował o przesłaniu „abrysu dźwinogrockiej roboty”, która ma być wykonana 
do końca roku, przepraszając równocześnie za opóźnienie z powodu choroby32. 
W miesiąc później prosił o pieniądze na opłacenie robotników i naprawę narzę-
dzi33. Prace przebiegały należytym tempem, a jedyny problem stanowiła niewy-
starczająca liczba robotników, na co zwrócił uwagę inżynier, wizytując prace 
wspólnie z podpułkownikiem Gałuchowskim34. Sprawując jednocześnie funkcję 
komendanta Lwowa Kampenhausen przyjeżdżał co pewien czas do Dźwinogrodu, 

27 A. Schneider, Dźwinogród pod Lwowem i jego dawne historyczne znaczenie, „Dodatek miesięczny do 

Gazety Lwowskiej”, 1, t. 3, z. 11, 1872, s. 225 –235 (informacja dotycząca Kampenhausena na s. 228); 

K. Notz, Dźwinogród, „Tydzień”, 14, 1906, nr 10/11, s. 80 –81; . Могитич, Звенигород, „Вісник iнституту 

Укрзахідпроектреставрація”, 3, 1995, s. 5 –8. W części późniejszych opracowań podano, że zamek 

miał istnieć do r. 1570, kolejna informacja zaś odnosi się dopiero do r. 1716 i odbudowy z czasów 

Adama Sieniawskiego. Zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 2, 

1881, s. 310 –311; M. Baliński, T. Lipiński, Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym 

i statystycznym opisana, t. 3, Warszawa 1886, s. 175 –176; J. L. Adamczyk, Fortyfikacje stałe na polskim 

przedmurzu od połowy xv do końca xvii wieku, Kielce 2004, s. 110.

28 Udział Kampenhausena przy odbudowie zamku po raz pierwszy potwierdził Stanisław Duńczewski 

w Kalendarzu na r. 1749. Fragmenty owego kalendarza publikowano w Słownik geograficzny…, 2, 1881, 

s. 310 –311; Baliński, Lipiński, op. cit., s. 175. Udział Kampenhausena wymieniają ponadto Schneider, op. cit., 

s. 228; Notz, Dźwinogród…; Rolle, op. cit., s. 60; Gierowski, op. cit., s. 591; Kuśnierz, Sieniawa…, s. 69; Ronikier, 

op. cit., s. 138, przyp. 46; Sikorski, op. cit. O odbudowie zamku w r. 1716 nie wymieniając Kampenhausena 

wspomina Encyklopedia powszechna…, t. 7, Warszawa 1861, s. 946; Adamczyk, op. cit., s. 110.

29 Schneider, op. cit., s. 226.

30 Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (cyt. dalej: bznio), rkps 2122, Inwentarz klucza 

brzeżańskiego 1698, k. 135r. (Zamek Dźwinogrodzki).

31 BCzart, rkps 5846, list J. Kampenhausena do A. Sieniawskiego, l. 17190, 3 ii 1712; l. 17192, 1712; l. 17179, b.d.

32 BCzart., rkps 5846, l. 17193, list J. Kampenhausena do A. Sieniawskiego, 21 iii 1712.

33 BCzart., rkps 5846, l. 17194, list J. Kampenhausena do A. Sieniawskiego, 3 iv 1712.

34 BCzart., rkps 5846, l. 17199, list J. Kampenhausena do A. Sieniawskiego, 30 v 1712.

rozpoczynając nowy etap prac, a w czasie kolejnej wizyty sprawdzając ich wy-
konanie35 („W przeszłym tygodniu byłem w Dźwinogrodzie gdzie należycie 
robotę ordynowałem, ale ponieważ dla deszczów niewiele robić mogłem jutro 
znowu stąd na kilka dni odjadę żeby przy mnie robota się zaczęła od drugich 
dwóch bastionów które założyłem żeby tego roku skończyć. Nie wątpię, że Jaśnie 
Oświecony wmm Pan Dobrodziej będziesz kontent z tej roboty”)36. O założeniu 
dwóch bastionów w zamku informował Sieniawskiego inżynier Antoni Bekierski, 
który w jednym z listów zamieścił nawet szkicowy rysunek przedstawiający za-
rys nowopowstałych fortyfikacji37 (il. 2). Prace nabierały tempa w czasie wizyt 
Sieniawskiego, po jego odjeździe zaś się tempo malało przede wszystkim z braku 
siły roboczej. Pomimo to w sierpniu kończono prace przy czwartym bastionie, 
a także około nowego wału przed „wielką bramą”, ponadto położono funda-
menty pod nowy budynek38. Znaczne opóźnienia w pracach ziemnych powodo-
wały ulewne deszcze39. Prace przeciągały się, przez niemal cztery lata nie mamy 
o nich żadnych wiadomości. W 1718 roku inżynier wydał dyspozycje kapitanowi 
Hohendorfowi i porucznikowi Petersonowi odnośnie zakładania nowego bastio-
nu. Sieniawski, niezadowolony z postępu prac i jakichś nadużyć finansowych, 
przysłał do Dźwinogrodu inżyniera de Balange, który jak donosił Kampenhausen 

„miał zlecenie robotę i dyspozycję moją jako ingenieur poprawić”. Inżynier został 
pozbawiony puszczonej mu w dzierżawę wsi Łosowiec, obawiał się też utraty łask 
hetmana, próbował bronić swych inżynierskich umiejętności („lubo nie udaję się 
być ingenieurem”)40. Personalne roszady opóźniały znacznie prace fortyfikacyjne. 
W 1722 roku Kampenhausen znów prowadził prace w Dźwinogrodzie, niestety na 
skutek braku abrysów, które zostały u „imć Pana Gnata, adjutanta Kamieńskiego” 
nie był w stanie należycie rozdysponować prac, w związku z tym oczekiwał od 
Sieniawskiego dyspozycji „gdzie tego roku robić”41. 

Nie wiadomo, niestety, czy prace ukończono za życia Sieniawskiego 
(zm. 1726). W lustracji dóbr z r. 1765 zamku już nie wymieniono42. Konfrontując 
ze sobą wspomniany inwentarz z planem Dźwinogrodu z r. 1766 (il. 3), można 

35 BCzart., rkps 5846, l. 17199, list J. Kampenhausena do A. Sieniawskiego, 30 v 1712.

36 BCzart., rkps 5846, l. 17207, list J. Kampenhausena do A. Sieniawskiego, 17 vi 1714.

37 BCzart., rkps 5761, list A. Bekierskiego do A. Sieniawskiego, 12 xii, b.d.

38 BCzart., rkps 5846, list J. Kampenhausena do A. Sieniawskiego, l. 17204, 1 iii 1712; l. 17206, 10 iv 1714; 

l. 17214, 25 viii 1714 (?); l. 17230, b.d.

39 BCzart., rkps 5846, list J. Kampenhausena do A. Sieniawskiego, l. 17219, 3 x 1714; l. 17220, 17 x 1714; 

l. 17178, b.d.; l. 17229, b.d.

40 BCzart., rkps 5846, l. 17232, list J. Kampenhausena do A. Sieniawskiego, 8 v 1718. O odsunięciu 

Kampenhausena od prac przy zamku wspomina także Ronikier, op. cit., s. 138 przyp. 46. Osoby inżyniera 

de Balange nie udało się zidentyfikować.

41 BCzart., rkps 5846, l. 17233, list J. Kampenhausena do A. Sieniawskiego, 19 vi 1722.

42 Słownik geograficzny…, s. 311; Baliński, Lipiński, op. cit., s. 176. Schneider, op. cit., s. 232 podał błędnie, że 

po r. 1717 prac zaniechano. 
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spróbować odtworzyć część prac wykonanych przez Kampenhausena43. W inwen-
tarzu z r. 1698 zamek dźwinogrodzki przedstawiał się nader skromnie. Dzielił się 
on na dwie części: górny i dolny. Dolny częściowo otoczony był wałem i fosą, od 
strony jeziora i grobli jedynie płotem, który dochodził do drewnianego budynku 
bramnego z umieszczoną przy nim kordegardą. Niedaleko bramy znajdowała się 
furta. Zamek górny posiadał osobne ziemne obwarowania („wały”), które sypa-
no w 1698 roku. Prowadził do niego drewniany most, który po ukończeniu prac 
zamierzano wymienić na murowany. Teren zamku dolnego zajmował folwark 
z kilkoma drewnianymi budynkami gospodarczymi (m. in. słodownia, psiarnia, 
chlewnia). Na terenie zamku górnego znajdowały się jedynie dwa „stare” bu-
dynki drewniane. W jednym mieścił się cekhauz (po lewej od wejścia), drugi 
zaś o niesprecyzowanej funkcji nie różnił się w rozplanowaniu (z pomieszczeń 
wymienione jedynie sień i kuchnia) od mieszkania podstarościego44. Porównanie 
planu z opisem inwentarzowym nie wykazuje zmian w rozplanowaniu zamku 
i podziale na zamek górny i dolny. Zasadnicza różnica dotyczyła systemu ob-
warowań. Teren folwarku (w tym cztery murowane budynki gospodarcze), któ-
rego zasadnicza część położona była od wsch., na przedpolu właściwego zam-
ku, a także położone po stronie pn. gumno otoczone były systemem ziemnych 
fortyfikacji kleszczowych („wały niższe”). Zamek górny ujęty był w czworobok 
bastionowych obwarowań („wały wyższe”). Na jego terenie znajdowały się dwa 
murowane budynki. Jeden naprzeciw mostu, z niewielkim ryzalitem od frontu, 
drugi po lewej stronie od wejścia. Prowadzone przez Kampenhausena prace miały 
na celu przede wszystkim wzmocnienie obronności zamku dźwinogrodzkiego 
poprzez zmodernizowanie umocnień ziemnych. Nie wiadomo niestety jak wyglą-
dała mieszkalna cześć zamku, na omawianym planie widoczne są dwa budynki 
murowane. Funkcję mieszkalną pełnił usytuowany na przeciw wejścia, a więc 
w miejscu uprzywilejowanym, budynek wzbogacony ryzalitem. Niestety, jego 
wygląd oraz układ pomieszczeń nie są znane.

Podczas prac na zamku odkryto liczne skupiska kości i marmurową trum-
nę, co wzbudziło zainteresowanie hetmana, który miał rzekomo zlecić zbadanie 
historii Dźwinogrodu, a na pamiątkę, na kamieniu nad nowo murowaną bramą, 
umieścić stosowny napis podkreślający „starożytność” siedziby Bellony45. 

43 Archiwum Państwowe w Krakowie (cyt. dalej: APKr.), sygn. Zb. Kart., (Plany i rysunki różnych miejscowości), 

vi-64, Mapa Osiadłości Miasteczka Dźwinogroda z ogrodami gromadzkiemi z Placem Folwarku Dworskiego 

z Wałami Twierdzy Dawney bywaiącey przeciwko Inkursyiom Tatarskim przy ułożeniu inwentarza delinowaną 

[d]ie. A[nno]. 1776. Z wyrażeniem oraz nazwisk każdego Dworzyska ośmiodniowego w dawnych inwentarzach 

Skarbowych znaydujących się y pod Numerem Kościelney Liczby Oznaczonych prze Mnie niżey opodpisanego 

(brak podpisu). Jako pierwszy reprodukcję mapy zamieścił K. Notz, Dźwinogród…, s. 81. Fragment 

opublikował też Adamczyk, op. cit., passim.

44 bznio, rkps 2122, Inwentarz klucza brzeżańskiego 1698, k. 135r. (Zamek Dźwinogrodzki), k. 132v–137v. Na 

k. 138r–139r spis zawartości cekhauzu. 

45 Schneider, op. cit., s. 229 –232. Podany przez autora napis w polskim tłumaczeniu według rękopisu 

znajdującego się w prywatnych rękach, utrzymany jest w duchu romantycznej retoryki patriotycznej. 

il. 2 
Fragment mapy 
Dźwinogrodu  
z r. 1766,  
ze zbiorów APKr.  
Fot. Archiwum
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Inne prace
Adam Sieniawski wykorzystywał też Kampenhausena do poszukiwania inżynierów 
i architektów wojskowych, którzy chcieliby podjąć się służby na dworze hetmana 
(„Mając in antecessum zalecenie od Jaśnie Oświeconego wmm Pana Dobrodzieja, 
ażebym się starał o człowieka takiego któryby znał [się] i umiał około fortyfikacyiey 
[…]”). Pułkownik polecał na dwór hetmana oberleutnanta Millera służącego w ar-
tylerii litewskiej. W opinii Kampenhausena był to „człowiek stateczny, żonę i dzieci 
mający, i jak go dawno znam zawsze trzeźwość kochający, około artyleryiey dobrze 
umiejętny; do fortyfikacyiey wałów et id genus, cokolwiek należy, jest doskonały, 
tylko in architectura civili że, jeżeli jest, nie wiem. Jeżeliby tedy zdał się jo wmm 
Panu Dobrodziejowi w tej swojej sciencyiey w której nie wątpię że jest perfectus, 
mógłbyś go jo wmm Pan Dobrodziej osadzić w Brzeżanach albo gdzie się indziej 
będzie zdało”46. Sprawa zatrudnienia nabierała tempa, Kampenhausen utrzymywał 
listowny kontakt z zatrudnionym w Poznaniu inżynierem, który zdecydował się 
przyjąć służbę u hetmana, a jednocześnie starał się o uzyskanie królewskiej dymisji 

„chcąc dalszej szukać fortuny”. Obawiał się jednak porzucić służbę nie otrzymawszy 
od Sieniawskiego gwarancji zatrudnienia („kapitulacji”). Problemem był zapewne 
też brak umiejętności inżyniera w zakresie architektury świeckiej („Ten zaś ingi-
nier tylko jest ad architecturam militarem, ale de architectura civili wcale nie wie ni-
c”)47. Sieniawski ostatecznie zdecydował się zatrudnić inżyniera, który dając próbkę 
swoich umiejętności przesłał rysunek fortyfikacji Poznania, którego niemieckoję-
zyczne opisy obligował się przetłumaczyć Kampenhausen („Ten Ingenier któregom 

46 BCzart., rkps 5846, l. 17177, list J. Kampenhausena do A. Sieniawskiego, b.d.

47 BCzart., rkps 5846, l. 17207, list J. Kampenhausena do A. Sieniawskiego, 17 vi 1714.

rekomendował jowmm Panu Dobrodziejowi teraźniejszą pocztą przysłał mi abrys 
Poznański, tak jak on teraz jest fortyfikowany, co jeszcze należy do kończenia 
jego pokazuje swoją umiejętność. Więc ja ofiaruję go jowmm Panu Dobrodziejowi, 
w którym że są in explicatione litery niemieckie, ja one po polsku dla jo wmm Pan 
Dobrodzieja wytłumaczył i one includo”). Przyjazd inżyniera opóźniał jedynie brak 
zezwolenia od przełożonych48. Czy Miller ostatecznie został zatrudniony – nie wia-
domo. W 1714 roku Kampenhausen informował o innym inżynierze nazwiskiem 
Obschlewitz, który dotarłszy do Lwowa oczekiwał dalszych rozkazów hetmana49. 

Kampenhausen dokonywał też zakupów rycin dla Sieniawskiego: „Będąc 
na bliskiej konkluzyiey teraźniejszego we Wrocławiu jarmarku intra alia oba-
czyłem abrysy Belgradzkie, w których widziawszy rem curiosam otrzymałem do 
upodobania Jaśnie Oświeconego wmm Pana Dobrodzieja, które tą pocztą adresu-
ję. Suplikuję ażeby były za wdzięczne przyjęte […]”50

Na podstawie odnalezionych informacji sądzić można, że prace budowlane 
Kampenhausena dotyczyły tylko fortyfikacji, przy czym miały one charakter na-
praw bądź modernizacji istniejących umocnień. Brak jakichkolwiek wzmianek do-
tyczących prac na polu architektury cywilnej. Pozwala to uznać Kampenhausena 
nie tylko za uznanego teoretyka historii wojskowości, ale także zręcznego in-
żyniera fortyfikatora. Wydaje się, że brak w znanym oeuvre inżyniera dzieł ar-
chitektury cywilnej nie jest przypadkowy i nie wynika z braku źródeł, a raczej 
z postawy i wybitnie wojskowych zainteresowań Kampenhausena. Pochodzenie 
i nawiązane w czasie służby kontakty pozwalały mu werbować na dwór hetmana 
Sieniawskiego innych inżynierów. Kampenhausen był jednym z licznych przed-
stawicieli, specyficznego „wojskowego domu” jaki wytworzył się wokół hetmana 
wielkiego koronnego Adama Mikołaja Sieniawskiego. W jego skład wchodziło też 
wielu inżynierów i architektów wojskowych. Cześć z nich, jak Jan Kampenhausen, 
parała się jedynie fortyfikacjami, część święciła sukcesy na polu architektury 
cywilnej, jak np. Jakub de Logau czy Jan Baptysta Dessieur51. Większość sta-
nowią twórcy anonimowi, bądź też tacy, z którymi na obecnym etapie badań 
trudno związać konkretne realizacje (kapitanowie Niesiołowski i Bekierski, 
major de Balange, de Bleur, Miller i Obschlewitz). Część z nich wywodziła się 

48 BCzart., rkps 5846, l. 17212, list J. Kampenhausena do A. Sieniawskiego, 25 vii 1714.

49 BCzart., rkps 5846, l. 17218, list J. Kampenhausena do A. Sieniawskiego, 12 ix 1714. Jest on zapewne 

identyczny z generałem-majorem artylerii koronnej Obschlewitzem, który starał się zwerbować Jacoba 

de Logau, inżyniera w służbie Sieniawskiego proponując mu stopień majora w artylerii. Zob. R. Nestorow, 

Architekt wojskowy Jacob de Logau na usługach Sieniawskich i Czartoryskich w Brzeżanach w 1 poł. xviii 

wieku, [w:] Sztuka kresów wschodnich, t. 6, red. A. Betlej, P. Krasny, Kraków 2006, s. 71, przyp. 98. Być 

może chodzi tu o osobę Franciszka Rudolfa Obschelwitza, notowanego w stopniu podpułkownika gwardii 

konnej koronnej, Album armorum nobilium Regni Poloniae xvi–xviii saec. Herby nobilitacji i indygenatów 

xv–xviii, oprac. B. Trelińska, Lublin 2001, s. 561, poz. 1702.

50 BCzart., rkps 5846, l. 17174, list J. Kampenhausena do A. Sieniawskiego, b.d.

51 Na temat J. de Logau zob. Nestorow, Architekt…, passim. Na temat działalności architektonicznej 

J. B. Dessieura autor przygotowuje osobne opracowanie. 

il. 3 
Szkic  
obwarowań zamku  
w Dźwinogrodzie,  
rys. A. Bekierski, 
pocz. w. XVIII,  
ze zbiorów  
BCzart. w Krakowie. 
Fot. R. Nestorow, 
2007
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z autoramentu cudzoziemskiego hetmana (Brandt, Jakub Z. Rybiński). Poza tym 
Sieniawskiemu jako hetmanowi wielkiemu koronnemu podlegali kolejni komen-
danci i inżynierowie twierdzy kamienieckiej (P. Stubitz, Bartsch, Wilhelm Rappe, 
Florian Szylling, a zwłaszcza odpowiedzialny za większość prac, korespondujący 
z Sieniawskim Archibald Glover de Gleyden)52. Warto również zwrócić uwagę na 
swego rodzaju tradycję zainteresowań architekturą militaris w kolejnych pokole-
niach rodu Sieniawskich, którego przedstawiciele  zdobywali urzędy na drodze 
awansów uzyskanych za zasługi na polu bitwy. Ojciec Adama, Mikołaj Hieronim 
(zm. 1683), hetman polny koronny, towarzyszył Janowi iii pod Wiedniem, utrzy-
mywał kontakty z Janem Heweliuszem, za którego pośrednictwem chciał spro-
wadzać instrumenty niezbędne w architekturze wojskowej i świeckiej. Z kolei 
pradziadek Mikołaj (zm. 1636), krajczy koronny, wysłał na własny koszt do 
Niderlandów Pawła Grodzickiego, na studia w zakresie inżynierii i architektury 
wojskowej. Prapradziadek, podczaszy koronny Adam Hieronim Sieniawski (zm. 
1619) sprowadził do Brzeżan Andrea del Aqua53.

Środowisko wojskowych inżynierów i architektów skupionych wokół het-
mana Adama Mikołaja Sieniawskiego, wymaga dalszych pogłębionych badań, 
które z jednej strony pozwolą odróżnić twórców parających się jedynie pracami 
fortyfikacyjnymi od tych, którzy z powodzeniem działali na polu architektury 
cywilnej. Przedstawiony problem należy traktować jako przyczynek i postu-
lat badań nad inżynierami i architektami wojskowymi oraz ich działalnością, 
zwłaszcza na terenach dawnych kresów wschodnich Rzeczypospolitej54.

52 Korespondencję Glovera z Sieniawskim omówił T. Nowak, Fortyfikacje i artyleria Kamieńca Podolskiego 

w xviii w., „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, 19, cz. 1, 1973, s. 155 –160; M. Zgórniak, Nieznany 

plan Kamieńca Podolskiego z 1713 r., „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, 34, 1991, s. 321 –325.

53 Biogramy Adama Hieronima (M. Nagielski), Mikołaja Hieronima (W. Majewski) i Mikołaja (M. Nagielski), 

[w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 37, 1996, s. 101, 136, 141.

54 B. Dybaś, Fortece Rzeczypospolitej. Studium z dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko-

litewskim w xvii, Toruń 1988, s. 252. Na problem rozróżnienia inżynierów od architektów (w dzisiejszym 

tego słowa znaczeniu) zwracali uwagę B. Dybaś, Inżynier czy architekt? Uwagi o inżynierach wojskowych 

w xvii-wiecznej Rzeczpospolitej, „Barok”, 15 viii/1, 2001, s. 150 –151; P. Krasny, Zawody i specjalności 

architektoniczne w Polsce epoki nowożytnej, [w:] Architekt-Budowniczy-Mistrz murarski. Materiały 

z sesji naukowej Instytutu Sztuki pan. Warszawa, 24 –25 listopada 2004, red. H. Faryna-Paszkiewicz, 

M. Omilanowska, J. Sito, Warszawa 2007 s. 62 –63.



Joanna Nowak 

Zamek Królewski w Warszawie

Ornat fundacji Jana Długosza dla kościoła p.w. Św. Marcina 
w Kłobucku

Konserwacja jako proces pogłębiający wiedzę o obiekcie
W Polsce, z okresu średniowiecza nie zachowały się żadne hafty o charakterze 
świeckim. Wszystkie znane nam przykłady tej sztuki mają przeznaczenie litur-
giczne. Czas uczynił również wśród nich ogromne spustoszenie, o czym najlepiej 
świadczą inwentarze kościelne. Inwentarz katedry krakowskiej z 1563 roku wy-
mienia kilkadziesiąt ornatów ozdobionych haftami figuralnymi. Do naszych cza-
sów przetrwał tylko jeden z nich – Piotra Kmity, datowany na pierwsze lata xvi 
wieku1. Przyczyną takiego stanu rzeczy była nie tylko mniejsza trwałość obiektów 
z tkanin od np. naczyń liturgicznych, ale również obyczaj palenia zniszczonych 
paramentów liturgicznych w celu odzyskania z nich złota. W roku 1460, z jedne-
go tylko ornatu z katedry krakowskiej, wytopiono złoto, które starczyło na wyko-
nanie kielicha mszalnego, przyozdobionego perłami i kosztownymi kamieniami 
z tego ornatu. Pereł zaś starczyło na przyozdobienie jeszcze siedmiu humerałów2.

Wśród nielicznie reprezentowanych polskich haftów figuralnych późnego 
średniowiecza (kilkanaście ornatów) można, ze względu na technikę i źródło in-
spiracji, wyróżnić trzy grupy: hafty płaskie o przewadze efektów malarskich, ha-
fty reliefowe o przewadze efektów rzeźbiarskich (wspomniany wyżej ornat Piotra 
Kmity) i hafty łączące obie te cechy. Jednym z najpiękniejszych przykładów 
pierwszej grupy obiektów, czyli haftów malarskich jest ornat z kościoła parafial-
nego pod wezwaniem św. Marcina w Kłobucku, datowany na pierwszą połowę xv 
wieku, któremu poświęcone jest niniejsze opracowanie.

Ornat składa się z dwóch rodzajów tkanin: figuralnych haftów w partii ko-
lumny przodu i krzyżowej preteksty pleców oraz z czerwonego strzyżonego aksa-
mitu, broszowanego złotą metalową nicią (il. 1, 2).

Główną część krzyżowej preteksty pleców zajmuje wizerunek ukrzyżowane-
go Chrystusa ze stojącymi poniżej postaciami Matki Boskiej i św. Jana Ewangelisty. 
W ramionach krzyża znajdują się przedstawienia Ojców Kościoła Zachodniego: 
św. Hieronima (ponad głową Chrystusa), św. Grzegorza (na lewo, po prawej ręce 
Chrystusa), św. Augustyna (na prawo, po lewej ręce Chrystusa). Czwarty Ojciec 
Kościoła, św. Ambroży ukazany jest w środkowej kwaterze kolumny z przodu 
ornatu (il. 2).Wszyscy przedstawieni są jako uczeni doktorzy, siedzący na swych 

1 T. Kruszyński, Ornat Piotra Kmity i ołtarz św. Antoniego fundacji Kmitów w katedrze wawelskiej, Kraków 

1930, s. 61 –131, fig. 3 –5, 16 –26.

2 Kruszyński, op. cit., s. 126; M. Sokołowski, Z dziejów kultury i sztuki, „Sprawozdania Komisji Historii 

Sztuki”, 6, 1900, s. 95 –96.



il. 1 
Kłobuck,  
kościół parafialny  
p.w. Św. Marcina. 
Ornat fundacji 
Jana Długosza,  
ok. poł. XV w.  
Plecy ornatu, całość, 
stan po konserwacji. 
Fot. J. Nowak, 2003

il. 2 
Kłobuck,  
kościół parafialny  
p.w. Św. Marcina. 
Ornat fundacji  
Jana Długosza,  
ok. poł. XV w. 
Kolumna przodu 
ornatu, stan po 
konserwacji.  
Fot. J. Nowak, 2003
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katedrach z księgami rozłożonymi na pulpitach. Są to święci ewangeliści czasów 
patrystycznych, dlatego każdemu z nich przyporządkowano jeden z czterech sym-
boli ewangelistów: św. Hieronimowi – lwa (symbol św. Marka), św. Grzegorzowi 

– orła (symbol św. Jana), św. Augustynowi – anioła (symbol św. Mateusza) 
i św. Ambrożemu – skrzydlatego byka (symbol św. Łukasza). Ojcowie Kościoła 
ubrani są w odpowiadające ich funkcjom szaty: św. Hieronim został ukazany 
w czerwonym, kardynalskim kapeluszu, niebieskiej tunice i czerwonym płaszczu 
(il. 7); św. Grzegorz – w złotej tiarze papieskiej, w niebieskiej tunice i w czerwo-
nym płaszczu; św. Augustyn – w biskupiej infule, w długiej albie i w zielonym 
ornacie z pastorałem ręku (il. 9); św. Ambroży – w biskupiej infule, w czerwonej 
sukni i w niebieskim płaszczu.

Kolumna przodu ornatu zawiera trzy kwatery tematyczne (il. 2, 3). Pierwsza 
od góry przedstawia św. Jana Chrzciciela trzymającego Baranka Bożego, 

il. 3 
Kłobuck,  
kościół parafialny 
p.w. Św. Marcina. 
Ornat fundacji  
Jana Długosza,  
ok. poł. XV w. 
Kolumna przodu 
ornatu, kwatera 
ze św. Janem 
Chrzcicielem,  
stan po konserwacji. 
Fot. J. Nowak, 2003

środkowa – omawianego wcześniej św. Ambrożego, zaś dolna – tarczę z herbem 
Wieniawa (głowa tura o złotych rogach, ze srebrnym kółkiem w zakrwawionych 
nozdrzach)3.

Tkaninę boków ornatu stanowi aksamit strzyżony o reliefowym wzorze, 
broszowany złotą nicią z motywem różanych rozet z wpisanymi w nie palmeta-
mi. Pojawia się on we Włoszech (Wenecja, Genua) w 1. połowie xv wieku i wy-
stępuje przez cały xv wiek, może więc być współczesny haftom. Użyte w ornacie 
fragmenty nie pozwalają na odtworzenie całego raportu (jedynie 97 cm jego wy-

3 Ikonografia obiektu została wyczerpująco omówiona w pracy: B. Przybyszewski, Ornat Długosza, z dziejów 

hafciarstwa polskiego w pierwszej połowie xv wieku, „Folia Historiae Artium”, sn, 1, 1995, s. 17 –23.

il. 4 
Kłobuck,  
kościół parafialny p.w. 
Św. Marcina. Ornat 
fundacji  
Jana Długosza,  
ok. poł. XV w.  
Krzyż preteksty, 
fragm. 1:  
Chrystus na krzyżu,  
stan przed 
konserwacją.  
Fot. J. Nowak, 2003
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sokości). Z pewnością zaliczyć go moż-
na do włoskich aksamitów strzyżonych 
o wielkoraportowym wzorze4. 

Fundacja ornatu według tradycji 
przypisywana jest wielkiemu historykowi 
swoich czasów Janowi Długoszowi, któ-
ry w latach 1434 –1449 był proboszczem 
w Kłobucku. beneficjum to otrzymał je 
po swoim stryju Bartłomieju, kapelanie 
królewskim, któremu przyznano je w 1410 
roku za zasługi pod Grunwaldem. Kiedy 
w 1449 roku Jan Długosz wyjechał do 
Rzymu – zrzekł się go na rzecz młodszego 
brata, również Jana, który był probosz-
czem w Kłobucku w latach 1449 –14545.

Treści ikonograficzne zawarte w przed-
niej kolumnie ornatu bezsprzecznie odno-
szą się do osoby fundatora. Jan Chrzciciel 
jest bowiem patronem kolejnych Janów 
Długoszów6, a herb Wieniawa ich rodzin-
nym herbem. Baranek Boży trzymany 
przez Jana Chrzciciela może odnosić się 
do herbu Wielunia, stolicy ziemi rodzinnej 
Długoszów.

Dotychczasowa literatura przedmiotu, poczynając od Adama Bochnaka 
i Juliana Pagaczewskiego7, po ostatnią publikację Bolesława Przybyszewskiego8, 
bez zastrzeżeń przypisuje fundację ornatu wielkiemu historykowi Janowi 
Długoszowi i na tej podstawie datuje go na lata 1434 –1449. Powyżsi autorzy 
traktują hafty kolumny i preteksty jako dzieło jednorodne, powstałe w tym sa-
mym czasie, przerabiane dopiero przy zmianie kształtu ornatu w xvii wieku. Tło 

4 Grupę wielkoraportowych brokatów włoskich doskonale reprezentują obiekty takie jak peleryna 

z Muzeum Historycznego w Bernie (Szwajcaria), około 1430 roku, raport 280 × 57cm; brokat z kapy z grobu 

Sigismundo Pandolfo Malatesty w Rimini, około 1468 roku, szer. brytu 55cm, zachowana długość 224cm; 

brokat ornatu z klasztoru w Einsiedeln, xv wieku, raport 135cm × 56cm reprodukowane wraz z analizą 

techniczną i rekonstrukcją raportu przez M. Flury-Lemberg, Textile Conservation and Research, Abegg-

Stiftung Bern 1988, s. 440 –447, il 918 –936.

5 A. Bochnak, J. Pagaczewski, Polskie rzemiosło artystyczne wieków średnich, Kraków 1959, s. 217; Przyby-

szewski, op. cit., s. 23.

6 W rodzinie Długoszów wielkim kultem otaczano Św. Jana Chrzciciela. Jego imię nosiło dwunastu jej 

członków – zob. Przybyszewski, op. cit., s. 23.

7 Bochnak, Pagaczewski, op. cit., s. 216 –217, il 164 –165.

8 Przybyszewski, op. cit., s. 17 –27, zawęża ten czas do około roku 1445.

w spirale jest według Bochnaka 
charakterystyczne dla wieku xiv, 
ale utrzymuje się jeszcze przez 
cały wiek xv9.

Przytaczane przez Bolesława 
Przybyszewskiego10 zapiski kra-
kowskiego sądu konsystorskiego, 
z których wynika, że Jan Długosz 
w okresie kłobuckim, około 1445 
roku, zamawiał perły do haftów, 
nie wskazują jednoznacznie na 
użycie ich do dekoracji tego wła-
śnie ornatu. W tym czasie bowiem 
ozdabianie wszelkiego rodzaju 
haftów perłami było powszechnie 
modne. Nota bene podwleczenia 
niciane pod dekorację z pereł na 
skrajach szat i nimbów w orna-
cie kłobuckim wykonane zostały 
przez późniejszą tkaninę tła, na 
którą aplikowano postaci i przez 
płócienne łaty (dodane zapewne 
podczas napraw) – są one więc 
późniejsze niż same hafty figural-
ne11 (il. 6–8). Perły do naszych czasów nie zachowały się w ogóle, ale widoczne są 
jeszcze na zdjęciach katalogowych z lat 50-tych i początku lat 60-tych XX wie-
ku12. Wobec faktu, że w latach 1449 –1454 probostwo kłobuckie przejął młodszy 
brat Jana Długosza – również Jan, trudno w świetle przytoczonych argumentów 
z całą pewnością rozstrzygać fundację ornatu na rzecz wielkiego historyka, choć 
nie można jej wykluczyć.

Podnoszone przez Przybyszew-skiego argumenty dotyczące osoby młod-
szego brata, który miał być skąpy i mniej dbający o parafię – są ważne, ale nie 

9 Bochnak, Pagaczewski, op. cit., s. 212.

10 Przybyszewski, op. cit., s. 26.

11 Powyższe stwierdzenia umożliwił ogląd odwrocia preteksty. Oczywiście nie jest wykluczone, że późniejsze 

podwleczenia, jako reperacja powtarzały wcześniejszą redakcję. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku 

liter (inri) i romboidalnych ozdobników na banderoli powyżej głowy Ukrzyżowanego. Po wytarciu się 

pierwotnych, powtórzono haft po starych śladach – co można było stwierdzić delikatnie rozwarstwiając 

płótna od strony rewersu podczas zabiegów konserwatorskich.

12 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 6, Województwo katowickie, red. I. Rejduch Samkowa i J. Samek, z. 7, 

Powiat kłobucki, Warszawa 1963, s. 16, il 104 –105; M. Gutkowska-Rychlewska, M. Taszycka, Polskie hafty 

średniowieczne. Katalog wystawy maj-czerwiec 1967, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1967, s. 30 –31, 

il 9a–9b oraz Bochnak, Pagaczewski, op. cit., s. 210 –211, il 164, 165.

il. 5 
Kłobuck,  
kościół parafialny 
p.w. Św. Marcina. 
Ornat fundacji  
Jana Długosza,  
ok. poł. XV w.  
Krzyż preteksty, 
fragm. 2: postacie 
Matki Boskiej  
i św. Jana 
Ewangelisty.  
Fot. J. Nowak, 2003

il. 6 
Kłobuck,  
kościół parafialny  
p.w. Św. Marcina. 
Ornat fundacji  
Jana Długosza,  
ok. poł. XV w.  
Krzyż preteksty, 
fragm. 2: postacie 
Matki Boskiej  
i św. Jana 
Ewangelisty – rewers, 
podczas prac 
konserwatorskich. 
Fot. J. Nowak, 2003
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wykluczają możliwości ufundowania 
jednej szaty liturgicznej, zaś pięt-
nastoletni okres sprawowania funk-
cji kłobuckiego proboszcza przez 
przyszłego kanonika krakowskiego 
i wychowawcę synów królewskich 
nie jest czasem na tyle stylistycznie 
odrębnym, aby móc wyłącznie na 
podstawie analizy formalnej (bez po-
twierdzenia tego w innych materia-
łach źródłowych) postawić cezurę lat 
1434 –1449 jako czasu powstania tego 
skądinąd niejednorodnego dzieła13. 
Słuszna analiza stylistyczna rysunku 
szat Ojców Kościoła dokonana przez 
Bochnaka i Pagaczewskiego14, wska-
zująca na przejście od stylu miękkiego 
do bardziej ostro łamanych draperii 
oraz rodzajowe ujęcie samych postaci 
(ukazanych podczas spisywania ksiąg) 
pozwalają datować hafty na połowę 
xv wieku (il. 7–9). Zawsze jednak na-
leży mieć na uwadze fakt, że różnice 

stylistyczne wynikają nie tylko z różnic czasowych, ale i z nowatorstwa, bądź 
konserwatyzmu samego artysty i jego warsztatu. Z tego względu trudno dzi-
siaj jednoznacznie rozstrzygnąć, czy bardziej zachowawcza stylowo kwatera ze 
św. Janem Chrzcicielem jest chronologicznie nieco wcześniejsza, czy po prostu 
powstała w innym warsztacie (il. 3). Ważnym argumentem podnoszonym przez 
B. Przybyszewskiego15, a przemawiającym za historykiem Janem Długoszem jako 
fundatorem jest jego znawstwo i wyrobiony smak artystyczny znajdujące odbicie 
w niewątpliwie wysokiej klasy aplikowanych haftach figuralnych omawianego 
ornatu i głęboko przemyślanych treściach teologicznych.

Reasumując, wszystkie przytoczone tu kwestie, choć nie wykluczają moż-
liwości fundacji ornatu przez wielkiego historyka, są jednak niewystarczające, 
aby rozstrzygnąć ten problem ponad wszelką wątpliwość. Na tym etapie badań 
poprawnym byłoby utrzymanie określenia fundacji ornatu jako „przypisywanej 
wg tradycji Janowi Długoszowi”.

13 Przybyszewski, op. cit., s. 23 –24.

14 Bochnak, Pagaczewski, op. cit., s. 216.

15 Przybyszewski, op. cit., s. 22.

W 2003 roku podjęto na zlecenie Śląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ka-
towicach prace konserwatorskie ornatu. W ich 
trakcie kolumna przodu ornatu i krzyżowa pre-
teksta pleców z haftami figuralnymi zostały od-
spojone od aksamitu boków i poddane oddziel-
nym zabiegom. Umożliwiło to dokładną anali-
zę odwrocia haftów, prześledzenie ich techniki 
i materiałów oraz wyróżnienie poszczególnych 
etapów historii ornatu. Dokładny ogląd ha-
ftów po stronie rewersu, pozwolił na wyodrę- 
bnienie ich poszczególnych warstw, a także 
etapów powstawania i późniejszych przeróbek. 
Wynik prac stawiają pod znakiem zapytania 
niekwestionowaną dotąd jednorodność tego 
obiektu pod względem hafciarskim. 

Ustalono, że postacie siedzących na kate-
drach Ojców Kościoła zostały wycięte ze swe-
go pierwotnego podłoża (dwie warstwy płót-
na, z których wierzchnia, o bardzo drobnym 
splocie 28 × 32 nitki/cm, ma czarną, światło-
cieniową podmalówkę) i naaplikowane na pro- 
stokąty płóciennego tła składającego się rów-
nież z dwóch warstw płótna oraz nieregularnych łat (wierzchnia warstwa o zmien-
nej gęstości 15 × 13 –18 nitek/cm). Oddzielnymi aplikacjami są skrzydlate symbole 
ewangelistów i nimby wokół głów wszystkich postaci (il. 10, 11).

Nowe tło wypełniono haftem kładzionym zwykłym z nici metalowych two-
rzących motyw wirujących kół, wyobrażenie drzewa krzyża (ścieg kładziony zwy-
kły i or nué) oraz pasy meandrowej arkatury (or nué). Złoty wzór tła dopasowany 
jest do zewnętrznych konturów aplikacji, co wskazuje na wykonanie go właśnie do 
tych wcześniej wyhaftowanych i wyciętych figur. Tylko skrzydlate symbole ewan-
gelistów są aplikacjami naszytymi na zahaftowane tło (il. 5, 6, 7, 8). Zachowane 
podwleczenia niciane pod perły powstały na tym etapie prac przy obiekcie, gdyż 
jak wspomniano wyżej są szyte przez wszystkie warstwy nowego tła (il. 6, 8).

Figury czterech Ojców Kościoła, wraz z katedrami i symbolami ewangeli-
stów wykonane są przy użyciu identycznych materiałów, na podłożach płócien-
nych o tych samych parametrach technicznych. Zastosowano w nich te same 
techniki hafciarskie: ścieg węzełkowy w partii włosów, płaski, rozłupany w par-
tiach twarzy i szat, or nué w partii katedr z pulpitami. Mają one identyczny sposób 
lamowania szat złotą i srebrną nicią mocowaną czerwonym jedwabiem. Zarówno 
stylistyka haftu, rysunek czarnych podmalówek, jak i użyte materiały oraz tkani-
ny podłoża stanowią jednorodną całość.

il. 7 
Kłobuck,  
kościół parafialny  
p.w. Św. Marcina. 
Ornat fundacji  
Jana Długosza,  
ok. poł. XV w.  
Krzyż preteksty, 
fragm. 3: kwatera ze 
św. Hieronimem,  
stan po konserwacji 
Fot. J. Nowak, 2003

il. 8 
Kłobuck,  
kościół parafialny  
p.w. Św. Marcina. 
Ornat fundacji  
Jana Długosza,  
ok. poł. XV w.  
Krzyż preteksty, 
fragm. 3: kwatera  
ze św. Hieronimem – 
rewers, stan  
przed konserwacją.  
Fot. J. Nowak, 2003
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Pod względem stylistycznym jak i techniki 
haftu, zdają się pasować do nich znacznie większe 
postacie tworzące grupę Ukrzyżowania (il. 4 , 5). Ze 
względu jednak na wtórne ucięcie dolnych partii 
figur Matki Boskiej i św. Jana (w trzech czwartych 
wysokości) nie jest możliwe porównanie rysunku 
załamań i drapowania szat – tak ważne przy tego 
rodzaju analizach. Znaczącym szczegółem jest fakt, 
że na ich szatach oraz na perisonium Chrystusa 
występują fragmenty tego samego lamowania zło-
tą i srebrną nicią mocowaną czerwonym jedwa-
biem co w szatach Ojców Kościoła. 

W aplikowanej postaci Chrystusa Ukrzyżowa-
nego (il. 4) jedwab haftu uległ największemu znisz-
czeniu. Kolorowe ściegi zachowały się praktycznie 
wyłącznie w partii głowy i ran. Jedynie, ciągle 
jeszcze czytelna, podmalówka może dać pewne wy-
obrażenie o formie modelunku nagiego ciała o póź-
nogotyckim rysunku.

Znacznie mniejsza gęstość wierzchniej war-
stwy płótna figur z grupy Ukrzyżowania (21–23 × 23 
nitki/cm) od Ojców Kościoła, w uzasadniony spo-
sób wynika z ich większej skali, a co za tym idzie 
z możliwości kładzenia większych i mniej precy-
zyjnych ściegów.

W odróżnieniu od krzyża preteksty, podział tematyczny kwater kolumny 
przodu ornatu nie pokrywa się z podziałem materiału tła na części (por. il 2 i 10). 
I tak, pierwszy fragment haftu od góry to wąski pas (3 cm) haftowanej techniką 
or nué meandrowej arkatury (il. 10, pole nr 1).

Drugi fragment stanowi prostokątne pole z figurą św. Jana Chrzciciela 
(il. 10, pole nr 2; il. 3), odzianego w skórę haftowaną złotą nicią (faliste linie 
udają jej bujną sierść, której końce zwijają się spiralnie) oraz w płaszcz16. Jest to 
jedyna kwatera, na której postać wyhaftowana została bezpośrednio (bez aplika-
cji) na jednym kawałku podłoża wraz z tłem (dwie warstwy płótna, wierzchnia 
o gęstości 19-20 × 20-22 nitki/cm). Również w tym przypadku jedynie złote tło 
haftu kładzionego z metalowych nici tworzy romboidalny wzór17. Spokojny ry-
sunek szat o prostych pionowych spływach odbiega nieco od bardziej dekoracyj-
nego modelunku szat Ojców Kościoła. Zredukowanie tła do małej wysepki ziemi 

16 Przybyszewski, op. cit., s. 23 mylnie zinterpretował skórę jako złotą suknię.

17 Po usunięciu wtórnych ściegów konserwacji z około 1967 roku (na podkładzie z białej bawełny), po prawej 

stronie nimbów uwidoczniły się ślady oryginalnego mocowania w romboidalną kratkę. Złote nici tła 

przytrzymano więc zgodnie z pierwotnym wzorem.

il. 9 
Kłobuck,  
kościół parafialny  
p.w. Św. Marcina. 
Ornat fundacji  
Jana Długosza,  
ok. poł. XV w.  
Krzyż preteksty, 
fragm. 4: kwatera  
ze św. Augustynem. 
Fot. J. Nowak, 2003

il. 10 
Przód ornatu fundacji 
Jana Długosza,  
ze zróżnicowaniem 
haftów na 
aplikowane 
(partie zacienione) 
i haftowane 
bezpośrednio  
na podłożu (zarys 
konturowy). Cyfry 
1 –3 oznaczają 
oddzielne części 
podłoża. 
Rys. J. Nowak, 2003
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pod stopami świętego, motyw złotej romboidalnej kratownicy są stylistycznie 
nieco wcześniejsze od redakcji pozostałych haftów figuralnych. Cała kwatera 
jest ponadto węższa od pozostałych o około 1 cm (il. 2). Różnice te, pozwalają 
wysunąć hipotezę, że kwatera ze św. Janem Chrzcicielem została dołączona do 
jednorodnych postaci aplikowanych ze względu na jej treść ikonograficzną od-
noszącą się do fundatora. Kwatera ta nie została więc wykonana tą samą ręką co 
Ojcowie Kościoła, jest nieco wcześniejsza, bądź pochodzi z bardziej tradycyjnego 
warsztatu.

Trzeci fragment haftu (il. 10 pole nr 3; il 2) o tle w złote wirujące koła, 
zawiera na jednym kawałku płótna dwie kwatery tematyczne: aplikowaną po-
stać św. Ambrożego oraz aplikowaną tarczę z herbem Wieniawa18. Partia z sie-
dzącym na katedrze św. Ambrożym jest spójna z pozostałymi wyobrażeniami 
Ojców Kościoła i omówiona została powyżej. Na uwagę zasługuje jedynie fakt 
wyhaftowania w górnej części tła w wirujące koła, pasa meandrowej arkatury 
przy zastosowaniu techniki or nué. Jest ona integralną częścią tła kwatery ze 
św. Ambrożym.

Pas (o szerokości 3 cm) takiego samego wzoru arkatury, ale odcięty i odwró-
cony o 180°, został wtórnie doszyty nad polem ze św. Janem Chrzcicielem, co mia-
ło niewątpliwie uczynić kolumnę przodu bardziej spójną kompozycyjnie nadając 
jej jednocześnie pożądaną długość19. Można przypuszczać, że analogicznie do 
kwatery ze św. Ambrożym, znajdował się on pierwotnie u góry tła każdej z kwa-
ter z wizerunkami Ojców Kościoła, które to kwatery podczas kolejnych przeróbek 
zostały znacznie przycięte, szczególnie w skróconej partii pleców (il. 12).

Ornat przetrwał do naszych czasów, przekomponowany i ponownie scalo-
ny podczas zmiany jego kroju najprawdopodobniej w xvii w., kiedy nadano mu 
obecną formę o kształcie wydłużonego prostokąta z zaokrąglonymi narożami 
(tzw. ornat rzymski) i prostopadle ustawionymi ramionami krzyża preteksty.

Wcześniejsza, późnośredniowieczna forma ornatu o kształcie dzwonu, lub 
półokrągłej kapy miała pretekstę krzyżową zbliżoną do litery „y” (z wzniesiony-
mi ramionami), którą wykonano do istniejących już wcześniej haftów figural-
nych, wyciętych z pierwotnego podłoża i na nią aplikowanych.

Nowy kształt ornatu wymagał skrócenia dotychczasowych ramion i usta-
wienia ich poziomo (il. 4). W wyniku tych zabiegów przestał zgadzać się rysu-
nek drzewa krzyża, co widoczne jest szczególnie po stronie jego lewego ramienia. 
Skrócenie poprzecznych belek krzyża spowodowało wysunięcie rąk aplikowane-
go Chrystusa poza ich granice, aż na pulpity katedr Ojców Kościoła. Pod apli-
kacją widoczne jest pierwotne położenie dłoni przybitych do krzyża. Prawa ręka 
Chrystusa na wysokości barku została odcięta, zapewne w celu zmiany jej kąta 

18 Haft jedwabiem głowy tura jest praktycznie całkowicie wytarty, co odsłoniło dobrze zachowaną 

światłocieniową podmalówkę. 

19 Przybyszewski, op. cit., s. 23 mylnie zinterpretował pasy arkatury jako oryginalne obramowanie kwatery ze 

św. Janem Chrzcicielem.

il. 11 
Tył ornatu fundacji 
Jana Długosza,  
ze zróżnicowaniem 
haftów na aplikowane 
(partie zacienione) 
i haftowane 
bezpośrednio  
na podłożu (zarys 
konturowy).  
Cyfry 4 –7 oznaczają 
oddzielne części 
podłoża.  
Rys. J. Nowak, 2003
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nachylenia na położenie bardziej poziome. Lewa ręka, przez wygięcie na wysoko-
ści łokcia z biegiem czasu w tym miejscu pękła. Wszystko to pozwala przyjąć, że 
aplikowana postać Chrystusa pochodzi albo z czasów pierwotnej redakcji szaty, 
kiedy preteksta miała formę litery „y”, albo z innej późnogotyckiej szaty o tej formie.

Skróceniu uległa również dolna część preteksty ucięta na wysokości ¾ figur 
św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej stojących pod krzyżem. W pierwszej re-
dakcji, św. Ambroży oraz herb Wieniawa (obie kwatery mają wspólne płócienne 
tło) mogły być umieszczone u dołu, na dużo dłuższej pionowej osi preteksty ple-
ców (il. 12). Hipotezie tej sprzyja nie tylko fakt zgodności szerokości kwater, ale 
również fragmentarycznie zachowanego kremowego jedwabiu o splocie prostym, 
stanowiącego tło zarówno tarczy herbowej (wokół haftowanej głowy tura), jak 
i banderoli nad głową Chrystusa. Analizując kroje zachowanych późnośrednio-
wiecznych ornatów o kształcie dzwonu20 i półokrągłych kap, należy zauważyć, 
że miały one najczęściej około 150 –160 cm długości, co niewątpliwie wiązało się 
wzrostem ówczesnych ludzi21. Powyższa próba rekonstrukcji późnośredniowiecz-
nej redakcji ornatu kłobuckiego zdaje się być nie tylko spójna ikonograficznie i sty-
listycznie, ale również zachowuje właściwe proporcje i wymiary szat z tego okresu.

Wydaje się, iż można zgodzić się z atrybucją haftów preteksty warsztatowi 
krakowskiemu, być może Jana Hassowa22. Problem ten wymaga jednak przepro-
wadzenia dalszych szczegółowych badań pozostałych haftów średniowiecznych 
łączonych stylistycznie bądź ikonograficznie z ornatem kłobuckim23. Szeroki za-
kres tych analiz możliwy jest prawie wyłącznie podczas prac konserwatorskich.

Powracając do dalszych dziejów ornatu, używany podczas liturgii obiekt 
ulegał w naturalny sposób licznym uszkodzeniom i poddawany był na przestrze-
ni wieków bieżącym naprawom. Świadczą o tym liczne łaty płócienne widoczne 
od odwrocia haftów, przez które wprowadzano ściegi wzmacniające, lub uzu-
pełniające haft. Bez względu na ich niedostatki techniczne i artystyczne, stara-
ły się one w większości przypadków zachować bądź powtórzyć pierwotny wzór. 
Wielokrotne naprawy są również widoczne w partii broszowanego aksamitu 
o reliefowym wzorze, stanowiącego tkaninę boków ornatu. Większość z tych 
prac trudna jest do umiejscowienia w konkretnym czasie. O oddzielnym etapie 
w sposobie funkcjonowania krzyża preteksty świadczą trzy dziury po gwoź-
dziach (ze śladami rdzy) w kwaterach głowy i ramion krzyża – umożliwiające 
jego samodzielne zawieszenie. Być może miało to miejsce po rozmontowaniu 
późnośredniowiecznej szaty, a przed scaleniem jej w formie rzymskiego ornatu. 
Wykończenie obrzeży krzyża preteksty pasem na przemian niebieskich i czerwo-
nych kwadratów (w tych ostatnich czerwona przędza zachowana szczątkowo) 

20 W ornat tego typu odziany jest w omawianym obiekcie św. Augustyn (kwatera po lewej ręce Chrystusa). (il. 9)

21 Flury-Lemberg, op. cit., s. 218 –221.

22 Przybyszewski, op. cit., s. 25 –26.

23 Bochnak, Pagaczewski, op. cit., s. 216.

il. 12 
Rekonstrukcja 
pierwotnego 
układu haftów 
w późnośrednio-
wiecznej szacie 
liturgicznej.  
Rys. J. Nowak, 2003

ok. 150 cm

38 cm
95 cm

10 –14  cm

akantura – 3 cm
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pochodzi z czasów przed skróceniem zewnętrznych krawędzi bocznych ramion 
i odcięcia jego dolnej partii, które pozbawione są powyższego lamowania (il 5, 9). 
W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych xx wieku widoczne są jeszcze na zdję-
ciach lamowania z pereł24, choć w wydanej w roku 1959 książce A. Bochnak pi-
sze również o zeszpeceniu haftów naszyciem białych i niebieskich paciorków25. 
Przedostatnia duża ingerencja w obiekt miała miejsce około 1967 roku i wiązała 
się najprawdopodobniej z naprawami poprzedzającymi ekspozycję na wystawie 
Polskie hafty średniowieczne w Muzeum Narodowym w Krakowie26. Brak jakiej-
kolwiek dokumentacji konserwatorskiej nie pozwala na ustalenie ani jej wyko-
nawcy, ani dokładnego przebiegu. Wydaje się, że większość prac przeprowadzo-
no przez białą surówkę bawełnianą mocując głównie odspojone metalowe nici 
haftów oraz broszowań aksamitu. Dokonano wtedy również nieprawidłowego 
zabiegu zasnucia (zahaftowania) jasnoróżowym jedwabiem wszystkich płaskich 
partii o splocie atłasowym tworzących reliefowy wzór aksamitu. Zabieg ten spo-
wodowany był brakiem zrozumienia struktury tkaniny oraz chęcią niewłaściwie 
pojętej „poprawy” jej estetyki (zasnucia te widoczne są na il 4). 

Ostatnim etapem w historii kłobuckiego ornatu była konserwacja wykonana 
w 2003 roku. Celem prac było zahamowanie procesów zniszczeń, wzmocnienie 
i zabezpieczenie obiektu oraz, w miarę możliwości, przywrócenie mu walorów 
artystycznych, powstrzymując się od ingerencji rekonstrukcyjnych w partiach 
haftów figuralnych. W tym celu zdecydowano się usunąć niepoprawne naprawy 
wykonane około 1967 roku, wraz z różowymi zasnuciami, przywracając aksa-
mitnemu brokatowi jego rzeczywisty wygląd (il. 1). Wspomniana wcześniej ana-
liza zachowanych szczątkowo oryginalnych ściegów pozwoliła na odtworzenie 
pierwotnych mocowań złotych nici tła tworzących wzór romboidalnej kratki 
w kwaterze ze św. Janem Chrzcicielem (il. 3). Mając świadomość znaczenia dla 
badacza możliwości oglądu rewersu haftów, wszystkie prace konserwatorskie 
przeprowadzono przez transparentną tkaninę jedwabną o splocie płótna (il. 6), 
dokumentując wcześniejszy stan obiektu licznymi zdjęciami, rysunkami straty-
grafii z opisem poszczególnych warstw i pobraniem z nich próbek, w ramach 
obszernej dokumentacji konserwatorskiej dołączonej do obiektu.

Reasumując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że dopiero połączenie 
i wzajemna weryfikacja analizy formalno-stylistycznej i materiałowo-technicz-
nej wraz z poszukiwaniami źródłowymi pozwalają na maksymalne pogłębienie 
wiedzy o obiekcie. Dalszym krokiem w badaniach nad polskimi haftami średnio-
wiecznymi powinno być poddanie pozostałych obiektów powyższym analizom 
oraz ich konfrontacja z podobnymi zabytkami w sztuce europejskiej.

24 Por. przyp. 12.

25 Bochnak, Pagaczewski, op. cit., s. 218. Autorka podczas konserwacji znalazła jeden niebieski koralik na 

podwleczeniu obrzeża sukni Marii. Pozostałe usunięto je zapewne podczas konserwacji około 1967 roku.

26 Gutkowska-Rychlewska, Taszycka, op. cit., s. 30 –31, il 9a, 9b.
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Młodzieńcze projekty kościołów Alfreda Majewskiego

Na krótko przed śmiercią prof. Alfreda Majewskiego (1907 –1998) miałem okazję 
kilkakrotnie rozmawiać z nim w jego wawelskim mieszkaniu, które obejmowało 
dwa ogromne pokoje w południowej części budynku nr 9 (obecnie mieści się 
tam Centrum Obsługi Turystów). Profesor chętnie wracał w rozmowie do spraw 
sprzed kilkudziesięciu lat. Poznałem w ten sposób nieco szczegółów dotyczących 
jego pracy w Olesku i Tarnopolu oraz historię uratowania jego szwagra z trans-
portu jenieckiego, którego ostatecznym przeznaczeniem były Katyń, Miednoje 
i Charków1. Profesor, wiedząc o prowadzonym już od kilku lat programie inwen-
taryzacji kościołów na kresach, przekazał mi też teczkę dokumentów związanych 
z tamtejszą architekturą sakralną. Poszyt zawierał projekt i kosztorys kościoła 
w Ratyszczach, autorstwa Wawrzyńca Dayczaka oraz przekrój poprzeczny i wi-
dok fasady niewielkiego kościoła2 (il. 1). Te ostatnie rysunki prof. Majewski okre-
ślił jako własne prace, nie umiał jednak powiedzieć czy i gdzie projekt został 
zrealizowany. Rysunki te udało mi się połączyć z kaplicą publiczną w Turkocinie, 
wzniesioną na krótko przed wybuchem ii wojny światowej, która została opu-
blikowana jako dzieło Alfreda Majewskiego3. Dalsze prace inwentaryzacyjne 
ujawniły jednak istnienie projektu kaplic w Seretcu (parafia Załoźce) i Sosnowie 
(parafia Złotniki) autorstwa Wawrzyńca Dayczaka4 (il. 2, 4). Wchodzący w jego 
skład przekrój poprzeczny okazał się identyczny z odpowiednim rysunkiem 
związanym przeze mnie z kaplicą w Turkocinie, a obydwa widoki fasady różnią 
się tylko drugorzędnymi szczegółami (wykrój szczytu, kształt okna). Narzuciło 
to konieczność ponownego przeanalizowania autorstwa rysunków otrzymanych 
od prof. Majewskiego, który niestety w międzyczasie zmarł. Teoretycznie istniała 
możliwość, że początkujący architekt niemal dosłownie powtórzył projekt star-
szego kolegi. Rozwiązanie to jednak odrzuciłem, uznając że ambitny absolwent 
Politechniki Lwowskiej, rozpoczynający dobrze zapowiadającą się karierę pracow-
nika Urzędu Wojewódzkiego w Tarnopolu nie mógł dopuścić się tak oczywistego 
plagiatu. Przyjąłem za o wiele bardziej prawdopodobne, że sędziwego profesora 

1 Zob. A. Majewski, Moja droga przez życie, Tarnobrzeg-Nowy Wiśnicz 2007, s. 79 –80.

2 Materiały te znajdują się w zbiorach Instytutu Historii Sztuki uj (dalej ihs uj).

3 Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, 

cz. i, t. 11, Kraków 2003, s. 305 –308, il 517 –520; spostrzeżenie to, jak i pozostałe ustalenia dotyczące 

autorstwa omawianych tu budowli zostały wprowadzone do tekstu Materiałów na etapie redakcji przez 

autora niniejszego artykułu.

4 Kraków, zbiory Marii Dayczak-Domanasiewicz. O kaplicy w Seretcu zob. Materiały…, cz. i, t. 13, 2005, 

s. 291 –292, il 593 –599; o kaplicy w Sosnowie – ibidem, t. 15, 2007, s. 455 –456.



344 Jan K. Ostrowski 345Młodzieńcze projekty kościołów Alfreda Majewskiego

zawiodła pamięć, a ofiarowana mi przez niego teczka zawierała wyłącznie rysun-
ki Wawrzyńca Dayczaka5.

Konstatacja ta anulowała autorstwo Alfreda Majewskiego w stosunku do 
kaplicy w Turkocinie, ale dalsze badania pozwoliły na identyfikację jego nie bu-
dzących wątpliwości młodzieńczych dzieł. W 2006 roku udało się mianowicie 
odnaleźć w Archiwum Państwowym w Tarnopolu wykonany przez niego projekt 
kaplicy w Łuce Małej w parafii Tarnoruda Polska z 1935 roku6 (il. 5−10). Zestaw 
rysunków obejmuje: rzut poziomy, przekroje podłużny i poprzeczny oraz ele-
wacje. Wszystkie są opatrzone charakterystyczną sygnaturą Projektował z urzę-

du inż. Alfred Majewski, a ich maniera wykonania jest odmienna od dwóch ry-
sunków odnoszących się do kaplicy w Turkocinie (il. 1, 3). Dzięki fotografiom 
w Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie było wiadomo, że kaplica 

5 Zob. Materiały…, cz. i, t. 13, 2005, s. 292, przyp. 28.

6 Państwowe Archiwum Obwodu Tarnopolskiego (cyt. dalej paot), fond 231, opis 6, sprawa 2329.

il. 3 
Projekt kaplicy 
w Turkocinie 
autorstwa 
W. Dayczaka, fasada,  
ze zbiorów IHS UJ. 
Fot. J. K. Ostrowski, 
2007

w Łuce Małej została doprowadzona przed wybuchem ii wojny światowej przy-
najmniej do stanu surowego7. Kropkę nad i postawił objazd weryfikacyjny zabyt-
ków wypełniających t. 16 Materiałów w sierpniu 2007 roku. Dotarcie do Łuki 
Małej leżącej nad Zbruczem, przy samej granicy wschodniej ii Rzeczypospolitej 
nie było łatwe, jednakże pozwoliło na stwierdzenie, że kaplicę nie tylko wznie-
siono w całości, ale i że przetrwała ona do dziś w stosunkowo dobrym stanie, 
pomimo typowego dla terenów postsowieckich upodlenia (il. 11, 13). Co więcej, 
okazało się, że projekt przeznaczony dla Łuki Małej został wykorzystany także 
przy budowie kaplicy w miejscowości Ostrów w parafii Bucniów pod Tarnopolem 
(il. 12, 15). Obydwie kaplice to bardzo solidne budowle, wzniesione z cegły (świą-
tynia w Łuce Małej także częściowo z kamienia), złożone z trójprzęsłowej nawy 
i kwadratowego prezbiterium, flankowanego przez zakrystie. Ich wnętrza nakryto 

7 J. Boniecki, Kresy wschodnie ii Rzeczypospolitej w fotografii. Katalog fotografii z Archiwum Dokumentacji 

Mechanicznej w Warszawie (1919 –1939), Warszawa 1996, s. 131.

il. 1 
Projekt kaplicy 
w Turkocinie 
autorstwa 
W. Dayczaka, 
przekrój poprzeczny, 
ze zbiorów IHS UJ. 
Fot. J. K. Ostrowski, 
2007
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drewnianymi ostrołukowymi pseudosklepieniami. Wszystkie okna mają kształt 
kolisty. Elewacje o uproszczonym, niemal fortecznym wyrazie, łączą elementy 
modernistycznej geometryzacji z motywami gotycyzującymi (przypory przy na-
rożnikach fasady i zakrystii, schodkowy szczyt nakrywający prezbiterium i zakry-
stie), barokizującymi (wieżyczka na sygnaturkę) oraz zaczerpniętymi, zapewne 
nieświadomie, z architektury neostylowej (postumenty ujmujące szczyty nawy).

Kaplice w Łuce Małej i Ostrowie trudno uznać za wyróżniające się dzieła 
architektury. Prezentują one typowe cechy budownictwa „urzędowego”, w któ-
rym najważniejsza jest prostota, umożliwiająca realizację w każdych warunkach 
i wpływająca na redukcję kosztów. Elementy „stylowe” są tylko dekoracyjnymi 
dodatkami, które można było łatwo pominąć w trakcie budowy. Prostota i solid-
ność kaplic z pewnością przyczyniła się zresztą do przetrwania przez nie sowiec-
kiej nocy w stosunkowo dobrym stanie.

Ujawnienie projektu Majewskiego oraz dwóch powstałych na jego podstawie 
kaplic pozwoliło na dalsze poszerzenie oeuvre architekta, przez przypisanie mu 
projektu kaplicy publicznej (kościoła) w Litwinowie (parafia Zawałów) (il. 14, 16). 

Rzymskokatoliccy mieszkańcy Litwinowa przystąpili do wznoszenia swej świą-
tyni w 1936 roku8, a jej poświęcenie przez abpa Bolesława Twardowskiego p.w. 
Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie odbyło się 9 x 1938. Uroczystość, jak 
zwykle w takich przypadkach, miała charakter manifestacji patriotycznej. 
Wzięli w niej udział m.in. oficerowie garnizonu w Brzeżanach z ppłk. Augustem 
Emilem Fieldorfem (późniejszym gen. „Nilem”) na czele. Budowlę wzniesiono 
na podstawie projektu dostarczonego przez Urząd Wojewódzki w Tarnopolu, 
którego autor, „kryjący się pod zasłoną urzędowego charakteru planu”, nie zo-
stał ujawniony9. Wszystko wskazuje, że owym tajemniczym architektem był 
właśnie Alfred Majewski. Nie pozostawia co do tego wątpliwości porównanie 

8 Archiwum Archidiecezji Lwowskiej, av-9 (d. av-11), sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej dekanatu 

podhajeckiego, 1936, s. 7. W źródłach świątynia ta jest na ogół określana jako kościół, chociaż miała 

formalny status kaplicy publicznej.

9 Nowy kościół w Litwinowie poświęcony przez ks. arcybiskupa dr. Bolesława Twardowskiego, „Wschód”, 3, 

1938, nr 103, s. 8; Materiały…, cz. i, t. 15, 2007, s. 324 –325.

il. 4 
Projekt kaplic 
w Seretcu 
i Sosnowie autorstwa 
W. Dayczaka, 
fasada, ze zbiorów 
Marii Dayczak–
Domanasiewicz 
w Krakowie.  
Fot. J. K. Ostrowski, 
2007

il. 2 
Projekt kaplic 
w Seretcu i Sosnowie  
autorstwa 
W. Dayczaka,  
przekrój poprzeczny, 
ze zbiorów 
Marii Dayczak–
Domanasiewicz  
w Krakowie.  
Fot. J. K. Ostrowski, 
2007
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zachowanego kościoła w Litwinowie z projektami kaplicy w Łuce Małej oraz 
obydwoma wzniesionymi na jej podstawie kaplicami. Różnice, szczególnie od 
zewnątrz, sprowadzają się w gruncie rzeczy do zastąpienia okien kolistych pro-
stokątnymi, zamkniętymi półkoliście oraz gładkiego szczytu fasady szczytem 
schodkowym, takim, jaki nakrywa prezbiteria w Łuce Małej i Ostrowie. Nieco 
odmiennie potraktowano w Litwinowie wnętrze, gdzie wprowadzono sklepienia 
na gurtach o półkolistym wykroju. Dodatkowego argumentu na rzecz autorstwa 
Majewskiego dostarcza stwierdzony źródłowo „urzędowy” charakter projektu. 
Identycznej formuły architekt użył w odręcznych sygnaturach rysunków prze-
znaczonych dla Łuki Małej.

Alfred Majewski, po ukończeniu studiów na Politechnice Lwowskiej, pracował 
w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnopolu od listopada 1933 do października 1939; 
wkrótce po zatrudnieniu objął stanowisko kierownika Oddziału Budowlanego 
w ramach Wydziału Komunikacyjno-Budowlanego. Jego praca polegała głów-
nie na zatwierdzaniu projektów i rozpatrywaniu odwołań od decyzji władz po-

wiatowych10. Wykonywał także projekty budynków użyteczności publicznej dla 
miejscowości wchodzących w skład województwa tarnopolskiego, za które otrzy-
mywał osobne wynagrodzenie od starostów. W swym pamiętniku architekt przy-
tacza następujące prace tego rodzaju: szkoły – Babińce k. Krzywacza, Bogdanówka, 
Czernielów, Dźwiniaczka, Futor Bogdanowiecki, Horodyszcze Małe, Kujdańce, 
Mikulińce, Niwa, Nowiki, Paniowce, Słobódka Muszkatowiecka, Zalesie; ośrodek 
zdrowia – Supranówka; domy ludowe – Krzywacz Górny, Zasław; urząd celny nad 
Dniestrem, 193911. Projekty kościołów zapewne wchodziły w zakres jego obowiąz-
ków służbowych. Po latach ów epizod młodzieńczej działalności wypadł z pamię-
ci profesora, gdyż nie wspomniał on o nim w pamiętnikach ani w rozmowach 
z autorem niniejszego artykułu. Systematyczna akcja inwentaryzacyjna pozwoli-
ła mimo to na uchwycenie tej gałęzi jego twórczości. Weryfikacja informacji na 

10 Majewski, op. cit., s. 47, 66.

11 Ibidem, s. 67.

il. 6 
Projekt kaplicy 
w Łuce Małej 
autorstwa 
A. Majewskiego, 
przekrój poprzeczny, 
ze zbiorów PAOT. Fot. 
S. Michta, 2007

il. 7 
Projekt kaplicy 
w Łuce Małej 
autorstwa 
A. Majewskiego, 
fasada,  
ze zbiorów PAOT. Fot. 
S. Michta, 2007

il. 5 
Projekt kaplicy 
w Łuce Małej 
autorstwa 
A. Majewskiego,  
rzut poziomy, 
ze zbiorów PAOT. Fot. 
S. Michta, 2007
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niekiedy z pewnymi reminiscencjami baroku, wykorzystywano więc, bez jakie-
gokolwiek zróżnicowania, przy budowie kościołów łacińskich i cerkwi greckoka-
tolickich. Można wskazać nawet jeden przykład „typowego” kościoła ormiań-
skiego (Łysiec)12.

W 2. poł. xix wieku, wobec zaostrzającego się konfliktu narodowego i reli-
gijnego w Galicji, formy stylowe architektury sakralnej zyskały silny walor zna-
czeniowy. Pierwszą uchwytną próbę stworzenia typowego projektu kościoła dla 

12 Na temat Musterkirchen w monarchii habsburskiej zob. G. Kelényi, Az Építészeti Igazgatóság és a „hivatolos” 

építészet Magyarországon a xviii. század végén, [w:] Művészet és Felvilágosodás. Művészettörténeti tanulmányok, 

red. A. Zádor, H. Szabdesi, Budapest 1978, s. 123 –159; E. Springer, Die Josephinische Musterkirche, „Das 

Achtzehnte Jahrhundert und Österreich”, 11, 1996, s. 67 –99. W literaturze polskiej m.in. Materiały…, cz. 

i, t. 6, 1998, s. 131 –132; P. Krasny, Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596 –1914, 

Kraków 2003, s. 226 –230; K. Blaschke, Powtarzalność planów i projekty typowe w architekturze sakralnej 

Rusi Koronnej od xv do xx wieku, praca magisterska w ihs uj, s. 54 –70. Na temat kościoła ormiańskiego 

w Łyścu zob. Materiały…, cz. i, t. 14, 2006, s. 207 –219.

temat budowli świeckich wymagałaby czasochłonnych poszukiwań w terenie oraz 
w archiwum tarnopolskim.

Budowa kościołów rzymskokatolickich na kresach stanowiła istotny ele-
ment polityki Kościoła i władz ii Rzeczypospolitej. Starano się w ten sposób za-
hamować proces rutenizacji ludności polskiej, następujący pod pływem ukra-
ińskiego otoczenia i Cerkwi greckokatolickiej. Działania te, zapoczątkowane 
jeszcze pod koniec xix wieku, a intensywnie prowadzone przez arcybiskupa 
Józefa Bilczewskiego, owocowały m.in. wykonywaniem typowych projektów ko-
ściołów, mających ułatwić ich wznoszenie i zapewnić odpowiedni poziom ich 
architektury. Korzenie tej ostatniej metody sięgają czasów józefińskich, kiedy to 
władze austriackie na wielką skalę inspirowały i finansowały wznoszenie tzw. 
Musterkirchen. Motywacje ideowe były jednak wówczas odmienne. Oświecony 
absolutyzm austriacki zmierzał do racjonalizacji sieci parafialnej i poprawy sta-
nu duszpasterstwa, ale nie czynił różnicy pomiędzy poszczególnymi obrządkami 
katolickimi, a tym mniej pomiędzy grupami etnicznymi zamieszkującymi cesar-
stwo. Projekty typowe, utrzymane zazwyczaj w stylu uproszczonego klasycyzmu, 

il. 9 
Projekt kaplicy 
w Łuce Małej 
autorstwa 
A. Majewskiego, 
przekrój podłużny, 
ze zbiorów PAOT. Fot. 
S. Michta, 2007

il. 8 
Projekt kaplicy 
w Łuce Małej 
autorstwa 
A. Majewskiego, 
elewacja tylna, 
ze zbiorów PAOT. Fot. 
S. Michta, 2007
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archidiecezji lwowskiej podjęto z inicjatywy tamtejszego sufragana Jana Puzyny 
w roku 1891 lub 1892. Miała ona formę „poufnego” konkursu architektonicznego, 
w którym wzięli udział uczniowie prof. Juliana Zachariewicza. Zwycięski projekt, 
autorstwa Kazimierza Piekarskiego, łączył elementy neoromanizmu i neogoty-
ku. Sam autor był przekonany, że stworzył dzieło „gotyckie”, a wybór kostiumu 
stylowego uzasadniał stosownością oraz powszechnością jego występowania we 
współczesnej architekturze sakralnej na Zachodzie. Podkreślał również prostotę 
budowli, wpływającą na obniżenie kosztów oraz możliwość, w miarę potrzeby, 
redukcji jej programu przestrzennego13. Nie udało się dotąd natrafić na wierną 
realizację projektu Piekarskiego, ale jego najważniejsze elementy (głównie roz-
wiązanie fasady) występują w licznych kościołach i kaplicach z ostatnich lat xix 
wieku i początku wieku xx. Co ciekawe, niektóre z projektów niemal identycz-
nych budowli można zasadnie wiązać z różnymi autorami14.

Podobną inicjatywę, na znacznie większą skalę, podjął arcybiskup Józef 
Bilczewski w ramach programu intensyfikacji życia religijnego w swej archidie-
cezji. W 1903 roku zlecił on Tadeuszowi Obmińskiemu wykonanie projektów 
i kosztorysów kościołów typowych w trzech wersjach (na 200, 400 i 600 osób). 
Młody architekt podszedł do zadania nadzwyczaj poważnie, starając się nie tyl-
ko zaspokoić potrzeby utylitarne, ale i stworzyć rozwiązanie zgodne ze swym 
pojęciem stylu narodowego, którego źródeł upatrywał w ludowej architekturze 

13 K. Piekarski, Projekt kościółka wiejskiego, „Czasopismo Techniczne” [lwowskie], 10, 1892, s. 87 –89; zob. też 

G. Ruszczyk, Drewniane kościoły w Polsce 1918 –1939. Tradycja i nowoczesność, Warszawa 2001, s. 57.

14 Zob. przede wszystkim Materiały…, cz. i, t. 13, 2005, s. 98.

drewnianej, m.in. huculskiej15. Projekty Obmińskiego odniosły ogromny sukces. 
Jak to ujawnił program inwentaryzacyjny, w ciągu dziesięciolecia poprzedzające-
go i wojnę światową na ich podstawie wniesiono kilkanaście kościołów i kaplic 
we wszystkich trzech wersjach. Najpóźniejszy przykład, kaplica w Rybnie, zosta-
ła zrealizowana w materiale drewnianym w latach 1928 –193416.

Pomimo wyraźnie uchwytnego wielkiego wzrostu liczby kościołów na kre-
sach południowo-wschodnich w okresie międzywojennym i często obserwowanej 
powtarzalności ich form, sprawa ewentualnego istnienia w tym czasie projek-
tów typowych (urzędowych) nie była dotąd jasna. Niemal „seryjne” powstawa-
nie kościołów wiązało się przede wszystkim z praktyką warsztatową Wawrzyńca 

15 Kurenda Konsystorza Metropolitalnego Lwowskiego Obrz. Łacińskiego, 1903, s. 72 –73; „Czasopismo 

Techniczne” [lwowskie], 22, 1904, nr 1, s. 6.

16 Stopniowe wprowadzanie do obiegu naukowego projektów Obmińskiego oraz świątyń wniesionych na 

ich podstawie doskonale ilustruje proces narastania wiedzy na temat architektury kresowej w ciągu 

ostatnich lat. Wiadomość o projektach podał jako pierwszy B. Kumor (Ustrój i organizacja Kościoła 

polskiego w okresie niewoli narodowej (1772 –1918), Kraków 1980, s. 632), opierając się na informacji 

z Kurendy i nie znając ani samych rysunków, ani materiału zabytkowego. K. Stefański (Polska architektura 

sakralna w poszukiwaniu stylu narodowego, Łódź 2002, s. 106, il 43) jako pierwszy reprodukował część 

jednego z projektów Obmińskiego i przedstawił krótką charakterystykę jego założeń. Nieco dalej poszła 

G. Ruszczyk (op. cit., s. 57 –58), sygnalizując niezachowane przykłady realizacji. Z drugiej strony – w trakcie 

prac inwentaryzacyjnych wcześnie ujawniono całą grupę kościołów wzniesionych na podstawie projektu 

Obmińskiego, a nieco później także zachowany egzemplarz projektu kościoła na 200 osób, nie łącząc 

ich jednak z nazwiskiem architekta (Materiały…, cz. i, t. 5, 1997, s. 30; t. 9, 2001, s. 18, il 5). Ostateczna 

integracja przekazów pisanych, projektów i zachowanych zabytków nastąpiła dopiero w opracowaniu 

kościoła w Trościańcu Wielkim (Materiały…, cz. i, t. 11, 2003, s. 344 –347). Najpełniejszy zestaw 

ujawnionych dotąd realizacji projektów Obmińskiego zob. Materiały…, cz. i, t. 14, 2006, s. 497, przyp. 40; 

Blaschke, op. cit, s. 80 –88.

 
 
il. 10 
Projekt kaplicy 
w Łuce Małej 
autorstwa 
A. Majewskiego, 
elewacja boczna, 
ze zbiorów PAOT. Fot. 
S. Michta, 2007

 
il. 11 
Łuka Mała, 
kaplica publiczna. 
Widok ogólny.  
Fot. J. K. Ostrowski, 
2007
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Dayczaka17. Architekt ten wykonał też przynajmniej jeden projekt typowy, utrzy-
many w formach dekoracyjnego neobaroku18, nie wiadomo jednak czy była to jego 
własna inicjatywa, czy też realizacja zlecenia władzy kościelnej lub świeckiej.

Przedstawione na wstępie informacje na temat projektów urzędowych au-
torstwa Alfreda Majewskiego powstałych w połowie lat trzydziestych, dowo-
dzą, że tarnopolski Urząd Wojewódzki poszedł w tej dziedzinie w ślady rządu 

17 Wg projektów Dayczaka wzniesiono przynajmniej cztery serie niemal identycznych kościołów i kaplic: 

(1) Borynia i Borysław-Hubicze; (2) Morszyn i Kudynowce; (3) Ratyszcze i Strzeliska Nowe; (4) Seretec 

i Sosnów (bardzo zbliżone do tej grupy są kaplice w Turkocinie i Wiśniowczyku w parafii Gołogóry, których 

autorstwo nie jest archiwalnie potwierdzone); zob. Materiały…, cz. i, passim; Blaschke, op. cit, s. 89 –90.

18 Na podstawie tego projektu powstała jedynie kaplica publiczna w Jarosławicach (1928) w parafii Zborów, 

zob. Materiały…, cz. i, t. 13, 2005, s. 334 –335, il 680, 681.

il. 12 
Ostrów,  
kaplica publiczna.  
Widok ogólny  
Fot. J. K. Ostrowski, 
2007

austriackiego oraz zwierzchników archidiecezji lwowskiej z końca xix i począt-
ku xx wieku. Uchwycone, jak dotąd, dwie wersje projektu urzędowego autor-
stwa Alfreda Majewskiego są, jak już wskazano, skromne i łatwe w realizacji. 
W ich mało oryginalnej warstwie stylistycznej widoczne są przede wszystkim 
wpływy Wawrzyńca Dayczaka, który zdominował w owym czasie budownictwo 
kościelne województw lwowskiego i tarnopolskiego. Obydwie wersje koncepcji 
Majewskiego mają jednak pewien wspólny rys, odróżniający je od prac Dayczaka. 
Jest nim ciężki, niemal forteczny wyraz, bynajmniej nie przydający im zresztą 
uroku. Jego genezy można szukać w pewnych uwarunkowaniach psychologicz-
nych, pomimo oczywistych zastrzeżeń do tej metody wyjaśniania. Otóż Alfred 
Majewski był przez całe swe życie architekta miłośnikiem i specjalistą w dzie-
dzinie budownictwa zamkowego, a zamiłowanie do form architektury obronnej 

il. 13 
Łuka Mała,  
kaplica publiczna. 
Elewacja tylna.  
Fot. J.K. Ostrowski, 
2007
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mógł podświadomie przenosić do projektów kościołów. Atmosfera panująca 
wówczas na kresach zdecydowanie do tego zachęcała. W patriotyczno-religijnej 
retoryce, na której ślady wciąż natrafia się w ówczesnych dokumentach i arty-
kułach prasowych, każdy nowy kościół na tych terenach jawił się jako twierdza 
katolicyzmu i polskości19. Takimi ideowymi twierdzami niewątpliwie miały być 
także świątynie w Łuce Małej, Ostrowie i Litwinowie. Ich solidne mury okazały 
bardziej trwałe niż wiązane z nimi nadzieje.

19 Np. w związku poświęceniem kościoła w Kurowicach, w 1938 roku ukazały się aż cztery artykuły prasowe, 

a wśród nich: Nowa twierdza wiary i polskości na ziemi lwowskiej. Poświęcenie kościoła w Kurowicach, 

„Słowo Narodowe”, 1 viii 1938, s. 6. Na temat kościoła zob. Materiały…, cz. i, t. 11, 2003, s. 159 –164.

il. 14 
Litwinów,  
kaplica publiczna. 
Widok ogólny.  
Fot. J.K. Ostrowski, 
2007

 
 
il. 15 
Ostrów,  
kaplica publiczna. 
Wnętrze.  
Fot. S. Michta, 2007

 
il. 16 
Litwinów,  
kaplica publiczna. 
Wnętrze.  
Fot. Ś. Lenartowicz, 
1997





Jerzy T. Petrus

Zamek Królewski na Wawelu

Relikwiarz Bł. Jakuba Strepy. Przyczynek do dziejów kultu patrona 
archidiecezji lwowskiej

W roku 1910 archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego decyzją papieża 
św. Piusa x zyskała, obok Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, drugiego pa-
trona. Został nim błogosławiony abp Jakub Strepa, zwany też Strzemię, lub 
Strzemieńczykiem1 (il. 1). Stało się tak dzięki intensywnym staraniom w Kurii 
Rzymskiej lwowskiego metropolity abpa Józefa Bilczewskiego, w niecałe sto lat 
później wyniesionego również na ołtarze2.

Abp Bilczewski żywił wielki kult dla swojego poprzednika na stolicy me-
tropolitalnej, franciszkanina, wpierw gwardiana klasztoru lwowskiego, następ-
nie w latach 1391 –1409 metropolity halickiego3. Publiczny kult błogosławionego 
arcybiskupa na terenie archidiecezji niemal zanikł w stuleciu xix. Pielęgnowali 
go niewątpliwie franciszkanie, których przedstawiciel, o. Łukasz Wiśniewski, 
w stulecie beatyfikacji Jakuba Strepy wydał poświęconą mu obszerną broszurę 
o charakterze historyczno-dewocyjnym4. Okazją do popularyzacji osoby abpa 
Strepy i krzewienia nabożeństwa do niego stała się przypadająca w roku 1909 
pięćsetna rocznica jego śmierci. Na szeroką skalę działania w tej sprawie pod-
jął abp Bilczewski. Z jego inicjatywy Władysław Abraham, profesor prawa ka-
nonicznego na Uniwersytecie Lwowskim, opracował naukową monografię abpa 
Jakuba, wydaną przez Akademię Umiejętności w Krakowie, a bp Władysław 
Bandurski, sufragan lwowski, napisał zbiór popularnych opowiadań5. Wiązało 

1 Dekret z 7 vii 1910 ustanawiający nmp Królową Korony Polskiej patronką archidiecezji, a jako drugiego patrona 

Błog. Jakuba Strepę, „Kurenda”, 1910, nr 12, s. 101; Z Rzymu, „Gazeta Kościelna”, 18, 1910, nr 21 (20 v), 

s. 268. 

2 M. Tarnawski, Arcybiskup Józef Bilczewski. Krótki rys życia i prac, Kraków 1991, s. 62 –64 (pierwodruk Lwów 

1924). Beatyfikacji lwowskiego arcybiskupa i metropolity obrządku łacińskiego dokonał we Lwowie 26 

czerwca 2001 papież Jan Paweł ii, zaś kanonizacji papież Benedykt xvi w Rzymie 23 października 2005 

– Beatyfikacja i kanonizacja arcybiskupa Józefa Bilczewskiego i księdza Zygmunta Gorazowskiego, Marki 

[2006].

3 Wyczerpujące zestawienie bibliografii poświęconej bł. Jakubowi opracował o. Romuald Gustaw [w:]

Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny, t. 1, Poznań-Warszawa-Lublin 1971, s. 532 –535. Zob. też: 

A. Zwiercan, Jakub Strepa, [w:] Hagiografia polska, op. cit., s. 523 –531; M. Zahajkiewicz, Jakub Strzemię, [w:] 

Encyklopedia katolicka, 7, 1997, szp. 712; W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Łódź 1982, s. 649 –651. 

4 Ł. Wiśniewski, Żywot i cuda Bł. Jakuba de Strepa arcybiskupa lwowskiego, franciszkanina. W stuletnią 

rocznicę Jego beatyfikacji, Lwów 1890. Publikacja zawiera omówienie życiorysu i działalności abpa Jakuba 

(s. 5 –65), opis jego cudów (s. 69 –137), modlitwy (s. 141 –172) oraz poświęcone mu hymny i pieśni (s. i–iv).

5 W. Abraham, Jakub Strepa arcybiskup halicki 1391 –1409, Kraków 1908; W. Bandurski, Wielki apostoł 

błog. Jakub Strepa, arcybiskup lwowski, Lwów 1909; Tarnawski, op. cit., s. 63. Książkę bpa Bandurskiego, 

podobnie jak obrazki, zalecała lwowskiemu duchowieństwu Kuria Metropolitalna; dochód z ich sprzedaży 

miał zostać przeznaczony na koszty kanonizacji bł. Jakuba – Informacja z Ordynariatu Metropolitalnego. 

Żywot, wizerunki błog. Jakuba Strepy, „Kurenda”, 1910, nr 4, s. 46. 
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jubileuszowych uroczystości10. Duchowieństwo archidiecezji lwowskiej zostało 
przez ordynariusza zobowiązane do uroczystego obchodzenia we wszystkich ko-
ściołach wspomnienia błogosławionego, popularyzowania jego kultu, obierania 
go patronem tworzonych stowarzyszeń katolickich, propagowania wizerunków. 
Wspomnienie patrona archidiecezji przypadało 21 października11. Jedną z takich 
uroczystości we Lwowie była akademia przygotowana przez kleryków semina-
rium duchownego12. Rektor seminarium bp Bandurski przy innej okazji wygłosił 
odczyt o błogosławionym13. Abp Bilczewski wydał z okazji jubileuszu specjalny 
list pasterski w dniu 11 ii 1909 roku14.

Uroczystości jubileuszowe w stolicy archidiecezji odbyły się w dniach od 17 
do 27 vi tego roku w kościele Franciszkanów (trzy dni) i w archikatedrze łaciń-
skiej (osiem dni). Zorganizowano je na wielką skalę z udziałem przedstawicieli 

10 Breve Kongregacji Obrzędów zezwalające na obchodzenie w bieżącym roku, jako w pięćsetną rocznicę 

śmierci błog. Jakuba, uroczystego triduum w kościele Franciszkanów, a przez całą oktawę w kościele Naszym 

archikatedralnym, z przywilejami tak własnej Mszy św. o błogosławionym Jakubie, jako też odpustu zupełnego 

i cząstkowych, jakie św. Stolica Apostolska przy takich uroczystościach udzielać zwykła, zob. „Kurenda”, 

1910, nr 4, s. 44 –45. Wykonanie tego breve abp Bilczewski zarządził niezwłocznie, zob. Zarządzenie abpa 

Bilczewskiego ustanawiające dni uroczystości, „Kurenda”, 1910, nr 4, s. 45. 

11 Wskazania dla Wielebnego Duchowieństwa archidiecezji w sprawie podniesienia kultu błog. Jakuba Strepy, 

„Kurenda”, 1910, nr 3, s. 30 –31. Zob. też: Zahajkiewicz, Jakub Strzemię..., szp. 712.

12 Wierni ku czci błog. Jakuba Strzemię, „Gazeta Kościelna”, 18, 1910, nr 2 (7 i), s. 20 –21.

13 Jak ożywić i podnieść kult błog. Jakuba Strepy celem przyspieszenia jego kanonizacji, „Kurenda”, 1909, nr 2, 

s. 11 –16.

14 List pasterski w pięćsetną rocznicę śmierci Bł. Jakuba Strepy, [w:] J. Bilczewski, Listy pasterskie, t. 2, Lwów-

Kraków 2005, s. 7 –24.

się to z pragnieniem lwowskiego metropolity doprowadzenia do kanonizacji 
Jakuba6. Temu celowi miało służyć przeprowadzone już w roku 1907 (14 v i 4 xi) 
badanie jego doczesnych szczątków, przechowywanych w lwowskiej katedrze7. 
Metropolita lwowski podjął energiczne działania w Kurii Rzymskiej, a ich rezul-
tatem było wydanie dla Lwowa kilka ważnych dokumentów. Dekretem z 10 iii 
1909 Kongregacja Obrzędów potwierdziła kult błogosławionego oraz wszystkie 
wcześniejsze działania podejmowane w tej sprawie8. Abp Bilczewski uzyskał rów-
nież breve tejże Kongregacji, wydane 24 iii 1909, podnoszące w całej archidiecezji 
święto bł. Jakuba do rzędu świąt pierwszej klasy z oktawą9. Kongregacja Obrzędów 
zezwoliła też specjalnym dokumentem z dnia 24 marca 1909 na zorganizowanie 

6 Tarnawski, op. cit., s. 64. Dopiero w trakcie druku artykułu autor uzyskał dostęp do kserokopii 

przechowywanych w Archiwum Archidiecezji Lwowskiej w Krakowie (cyt. dale aalw.), materiałów 

dotyczących kultu bł. Jakuba Strzemię z lat 1909 –1912. Składają się na nie umowy z wykonawcami 

relikwiarza, oferty na realizację przedśięwzięcia oraz korespondencja w tych sprawach kierowana do abpa 

Józefa Bilczewskiego. Panu Marcinowi Biernatowi dziękuję za zwrócenie uwagi na te materiały, zaś br. 

Rafałowi Antoszczukowi za udostępnienie ich kopii.

7 Abraham, op. cit., s. 75 –76; Przeniesienie św. relikwii błogosławionego do nowej srebrnej trumienki, 

„Kurenda”, 1910, nr 12, s. 104. M. T. Zahajkiewicz, Błogosławiony Jakub Strzemię, „Studia Lubaczoviensia”, 

1983, s. 173. Przy tej sposobności wykonano szczegółową dokumentację znalezionych elementów stroju 

pontyfikalnego, opublikowaną przez Abrahama, op. cit., tabl. i–vi.

8 Dekret św. Kongregacji Obrzędów w sprawie czci błog. Jakuba Strepy, „Kurenda”, 1909, nr 4, s. 43. Zob. 

Wiśniewski, op. cit., s. 60 –61. 

9 Breve Kongregacji Obrzędów zezwalające na obchodzenie odtąd święta błog. Jakuba sub ritu dx. 1 cl. cum 

octava w całej archidiecezji, „Kurenda”, 1909, nr 4, s. 44; Tarnawski, op. cit., s. 63. Spowodowało to 

konieczność dokonania zmian w lwowskiej rubryceli, co zarządził niezwłocznie ordynariusz – Zarządzenie 

abp Bilczewskiego w zmianach w rubryceli z powodu zaprowadzenia oktawy Błogosławionego Jakuba Strepy, 

„Kurenda”, 1909, nr 4, s. 45 –46. 

 
 
il. 1 
Lwów, katedra 
łacińska. Ołtarz 
w kaplicy 
p.w. Pana Jezusa 
Ukrzyżowanego 
z relikwiarzem 
bł.  Jakuba Strzemię. 
Fot. J. K. Jaworski, 
1912, ze zbiorów 
IS PAN

 
 
il. 2 
Procesja 
z relikwiarzem 
bł. Jakuba 
Strzemię, Lwów, 
5 czerwca 1910. 
Wg „Nasz Kraj”, 
1910
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interwencji przypisano ocalenie miasta od pożogi w roku 1522 lub 152719. Widziano 
w nim patrona miesiąca lutego, a także pomagającego przy leczeniu bólu i zawro-
tu głowy20. Kult arcybiskupa-franciszkanina szybko jednak przygasł skoro zatarła 
się nawet pamięć o miejscu jego pochówku; pomylono też datę jego śmierci21. Do 
ponownego ożywienia pamięci przyczyniło się przypadkowe odnalezienie grobu 
Jakuba w kościele lwowskich franciszkanów p.w. Świętego Krzyża, 29 xi 1619. 
Zmarły miał mieć na sobie ubiór biskupi i habit franciszkański22. Stało się to im-
pulsem do powstania pierwszej monografii abpa Jakuba, autorstwa lwowskiego 
kanonika Jakuba Skrobiszewskiego23, a być może rozpoczęcia starań o beatyfika-
cję. W lwowskim klasztorze zaczęto gromadzić pamiątki po sławnym zakonni-
ku – arcybiskupie, a mającym według tradycji należeć do niego szatom i infule 
przypisywano cudowną moc uzdrawiania24. Ponowny pochówek abpa Jakuba 
nastąpił w kościele franciszkańskim. Szczątki świątobliwego arcybiskupa wraz 
z zachowanym strojem, w obecności abpa Jana Andrzeja Próchnickiego, złożono 
20 X 1626 w marmurowym grobowcu, z leżącą postacią zmarłego, usytuowanym 

19 Abraham, op. cit., s. 67 –68; Zwiercan, op. cit., s. 529. Daty 1527 i 1529 wymienia Wiśniewski, op. cit., s. 76, 79.

20 Abraham, op. cit., s. 1 –2; Zahajkiewicz, Błogosławiony Jakub..., s. 173.

21 Błędną datę podawaną w literaturze – rok 1411 sprostował dopiero Abraham, op. cit., s. 61.

22 Relację o tym wydarzeniu pozostawił kanonik lwowski J. Skrobiszewski, Vitae archiepiscoporum halicensium 

et leopoliensium, Leopoli 1628, s. h.3 –H[4]. Zob. też: Dzieduszycki, op. cit., s. 86; Wiśniewski, op. cit., 

s. 58 –59; Abraham, op. cit., s. 1, 3; Zahajkiewicz, Błogosławiony Jakub..., s. 173. 

23 Zob. przypis 22.

24 Wiśniewski, op. cit., s. 125 –132; Abraham, op. cit., s. 1, 71 –73; Zahajkiewicz, Błogosławiony Jakub.., s. 173. 

wszystkich katolickich obrządków15. Inauguracyjne kazanie wygłosił łaciński or-
dynariusz Lwowa16.

Doczesne szczątki bł. Jakuba spoczywały dotąd w lwowskiej katedrze 
w skromnej, drewnianej, pozłacanej skrzynce-relikwiarzu17. Abp Bilczewski uznał, 
iż należy się im bardziej okazała oprawa. Podejmując inicjatywę ordynariusza 
lwowska kapituła łacińska przeznaczyła na nowy relikwiarz sześć tysięcy koron18.

Historia relikwii bł. Jakuba Strepy i jego kultu obfituje w wiele wydarzeń. 
Zmarły in odore sanctitatis arcybiskup halicki zaczął odbierać cześć wkrótce po 
śmierci. Z czasem został uznany za jednego z patronów Lwowa, jego bowiem 

15 Nabożeństwa odprawili i głosili kazania hierarchowie łacińscy: abp Józef Bilczewski, metropolita lwowski, 

abp Karol Hryniewiecki, były biskup wileński i kanonik lwowski, bp Anatol Nowak, sufragan krakowski, 

bp Władysław Bandurski, sufragan lwowski, bp Józef Pelczar, ordynariusz przemyski, bp Karol Fischer, 

sufragan przemyski, bp Leon Wałęga, ordynariusz tarnowski oraz abp Józef Teodorowicz, metropolita 

lwowski obrządku ormiańskiego, a także reprezentujący kościół greckokatolicki: abp Andrzej Szeptycki, 

metropolita lwowski, bp Konstatny Czechowicz, sufragan przemyski, bp Grzegorz Chomyszyn, ordynariusz 

stanisławowski. Zob. Obchód pięćsetnej rocznicy Bł. Jakuba Strepy we Lwowie, „Kurenda”, 1909 , nr 7, 

s. 55 –56; Obchód pięćsetnej rocznicy Bł. Jakuba Strepy we Lwowie, [w:] Bilczewski, op. cit., s. 25 –26. Zob. 

też Tarnawski, op. cit., s. 63. Szczegółowe informacje o przygotowaniu i przebiegu uroczystości oraz teksty 

kazań opublikowali franciszkanie w specjalnym druku – Pamiątka rocznicy śmierci błog. Jakuba Strepy, 

franciszkanina, arcybiskupa lwowskiego 1409 –1909, Lwów 1910.

16 Zasługi świętych dla narodu. Kazanie wstępne wygłoszone w kościele OO. Franciszkanów we Lwowie 

w pięćsetną rocznicę śmierci błogosławionego Jakuba Strepy, 17 czerwca 1909 [w:] Bilczewski, op. cit., 

s. 161 –169.

17 Dzieduszycki, op. cit., s. 86; Tarnawski, op. cit., s. 63.

18 Uroczystości na cześć Bł. Jakuba Strepy we Lwowie, „Gazeta Kościelna”, 18, 1910, nr 24 (10 vi), s. 302.
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abpa Jakuba w poczet błogosławionych przez Piusa vi, dekretem z 11 ix 179035. 
Uroczystości związane z beatyfikacją odbyły się we Lwowie 15 x 1791 i trwały 
trzy dni. W ich trakcie procesję z relikwiami z dawnego kościoła jezuitów do 
katedry prowadzili lwowski arcybiskup obrządku ormiańskiego Jakub Walerian 
Tumanowicz i sufragan lwowski obrządku łacińskiego Kajetan Ignacy Kicki, zaś 
zakończeniu nabożeństw przewodniczył Piotr Bielański, greckokatolicki arcybi-
skup lwowski36. Propagowaniu wiedzy o nowym błogosławionym miała służyć 
nowocześnie opracowana publikacja pióra byłego prowincjała franciszkanów 
i proboszcza czyszeckiego o. Bernarda Kędzierskiego37. Opierając się na papieskim 
dokumencie abp Kicki ustanowił w archidiecezji uroczystość błogosławionego 
Jakuba, z oktawą i odpustem zupełnym wpierw 1 czerwca, a następnie w trzecią 
niedzielę po Zielonych Świątkach38.

Kolejny raz relikwiarz bł. Jakuba otwarto w roku 1868 z polecenie abpa 
Wierzchlejskiego, a następnie, jak już wspomniano, w roku 190739. Ważne wyda-
rzenia w sprawie relikwii bł. Jakuba Strepy nastąpiły w kilkadziesiąt lat później. 
Jak wiadomo, jubileusz pięćsetlecia śmierci stał się okazją do sprawienia nowego, 
okazałego relikwiarza. Zaangażowany w te działania abp Józef Bilczewski uzy-
skał w Rzymie dokument, datowany 24 iii 1909, zezwalający na przeniesienie 
relikwii do nowego pojemnika40. Czynności tej dokonano w katedrze 31 v 1910. 

Ordynariuszowi i jego sufraganowi towarzyszyli przedstawiciele kapituły, zako-
nu franciszkanów i duchowieństwa katedralnego, lekarze, którzy dokonali oglę-

35 Wiśniewski, op. cit., s. 63 –64; Abraham, op. cit., s. 2; Tarnawski, op. cit., s. 62; Zahajkiewicz, Błogosławiony 

Jakub..., s. 173; Krętosz, op. cit., s. 45.

36 Krętosz, op. cit., s. 45.

37 Zob. przyp. 26. Pierwsze wydanie książeczki ukazało się we Lwowie w roku 1778, drugie zaś tamże w 1798. 

Zob. też H. Kownacki, Beato Servo Dei Jacobo de nobili Streparum gente archiepiscopo halicensi ex Ordine 

Minorum Conventualium, Leopoli 1779. 

38 Kędzierski, op. cit., s. 37; Dzieduszycki, op. cit., s. 86.

39 Przeniesienie św. relikwii..., s. 103 –104.

40 Breve Kongregacji Obrzędów zezwalające na przeniesienie relikwii błog. Jakuba Strepy do nowej trumienki, 

„Kurenda”, 1909, nr 4, s. 44. 

przy zewnętrznej ścianie kościoła25. Stało się tak 
w wyniku dekretu Urbana viii regulującego zasa-
dy oddawania czci zmarłym niekanonizowanym26. 
Kolejne otwarcie grobu nastąpiło w roku 1754, 
tym razem na polecenie abpa Mikołaja Ignacego 
Wyżyckiego, przy udziale komisji złożonej z lwow-
skich duchownych Stefana Mikulskiego jako suro-
gata i Wojciecha Markiewicza27. 

Abp Wacław Hieronim Sierakowski uzy-
skał w Rzymie zatwierdzenie czci publicznej abpa 
Jakuba28. To ponowne zainteresowanie kandydatem 
na ołtarze zaowocowało podjęciem studiów nad ży-
ciem arcybiskupa halickiego29, sprawieniem w roku 
1778 nowego szklanego relikwiarza, ozdobionego 
insygniami biskupimi30, a w konsek-wencji dopro-
wadziło do translacji ciała abpa Jakuba z francisz-
kańskiego kościoła do lwowskiej katedry, dokonanej 
w roku 178631. Abp Ferdynand Onufry Kicki na ich 
pomieszczenie przeznaczył kaplicę p.w. Chrystusa 
Ukrzyżowanego, zwaną też Jabłonowskich.

Proces beatyfikacyjny na szczeblu archidiece-
zjalnym rozpoczął się 10 vii 1777 we Lwowie, w kościele Franciszkanów32. Na 
czele komisji powołanej przez abpa Sierakowskiego stanął sufragan lwowski 
i bp niseński Kryspin Cieciszowski, który mszę świętą inaugurującą działalność 
wspomnianego gremium celebrował w ornacie należącym do Strepy33. Komisja 
przesłuchała licznych świadków; dokonano też badania szczątków kandydata na 
ołtarze. Prace zakończono zamykając proces 25 vii 1779, a następnie akta przesła-
no do Rzymu34. Działania podjęte w Kurii Rzymskiej doprowadziły do zaliczenia 

25 Skrobiszewski, op. cit., s. iv; Wiśniewski, op. cit., s. 55; Abraham, op. cit., s. 66, 73; Zwiercan, op. cit., s. 528; 

Zaleski, op. cit., s. 651.

26 B. Kędzierski, Życie B. Jakuba Ruchem z Włodawy domu i herbu Strzemię arcybiskupa halickiego, albo jak 

teraz lwowskiego, wyznawcy z zakonu franciszkańskiego..., Lwów 1798, s. 31 –34.

27 Kędzierski, op. cit., s. 34; Abraham, op. cit., s. 73.

28 Dzieduszycki, op. cit., s. 63.

29 Abraham, op. cit., s. 3 –6.

30 Abraham, op. cit., s. 73 –74.

31 Podawaną w literaturze datę 1785 zweryfikował Abraham, op. cit., s. 73, 74. Zob. Tarnawski, op. cit., s. 62.; 

Zahajkiewicz, Błogosławiony Jakub..., s. 173. Lwowski kościół franciszkanów, po zniesieniu konwentu 

w roku 1785, został przebudowany przez Austriaków na teatr. Zob. Dzieduszycki, op. cit., s. 63.

32 Relacja o Komisyi w sprawie Sługi Bożego Jakuba Strzemię, Zakonu S. Franciszka Minorum Conventualium, 

od JX Arcybiskupa naznaczonej, „Gazeta Warszawska. Dodatek”, 1777, nr 64 (9 viii), s. nlb [1 –4].

33 Relacja..., s. 2.

34 J. Krętosz, Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w okresie józefinizmu (1772 –1815), Katowice 1996, 

s. 44 –45, 69 –70. 
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prowadzonej przez kanonika Zenona Lubomęskiego, nowy relikwiarz przenie-
siono do kościoła Franciszkanów. Tam nabożeństwa trwały trzy dni. Powrót 
do katedry nastąpił w niedzielę 5 czerwca. W procesji licznie wzięli udział lwo-
wianie; obecna była Rada Miasta z prezydentami, marszałek Sejmu Krajowego 
i namiestnik kraju, przedstawiciele lwowskich parafii, bractwa, kapituły łacińska 
i ormiańska, mitraci kapituły greckokatolickiej. Trumienkę-relikwiarz, zgodnie 
z otrzymaną z Rzymu dyspensą nie nakrytą, niosło dwunastu kleryków ubranych 
w dalmatyki43. Obszerną relację z przebiegu uroczystości zamieścił „Nasz Kraj”:

„Lwów przeżył w niedzielę ubiegłą jedną z kościelnych wielkich, a przy-
tem szczerze lwowskich uroczystości. Uczcił lwowianina rodem, z po-
wołania zakonnika-franciszkanina, pierwszego swego rzymskokatolic-
kiego arcybiskupa Jakuba Strepę.

O godzinie 8 rano zapełnił się kościół oo. Franciszkanów, przy ul. Fran-
ciszkańskiej, lasem chorągwi kościelnych z wszystkich świątyń lwow-
skich, mnóstwem drobnych dzieci w bieli i bractw kościelnych. Stawiło 
się nadto należące do ›parafii‹ OO. Franciszkanów Towarzystwo 
Strzeleckie. Asystował całemu świętu marszałek kraju, Stanisław 
hr. Badeni.

Mszę św. odprawił ks. biskup-sufragan Władysław Bandurski. Obecni 
byli księża arcybiskupi: Bilczewski i Teodorowicz; z kleru ruskiego, ka-
nonicy ks. Baczyński, ks. Krzyżanowski i Woynarowski. Podczas mszy 
św. śpiewał zorganizowany niedawno przez ks. Rudolfa Nowowiejskiego, 
chór św. Cecylii, złożony z chłopców i kleryków. Oryginalne pieśni 
kościelne, śpiewane przez świeże, młode głosy, którym wtórowała 
kapela ›Czwartaków‹, robiły silne wrażenie. Około godziny pół do 
9 ruszył olbrzymi niemal dwa kilometry długi pochód ul. Kurkową, 
Czarnieckiego, pl. Bernardyńskim, pl. Mariackim i ul. Teatralną do ka-
tedry. Rozwinęła się w jasnem słonecznem dniu, niezmiernie barwna 
wstęga pochodu. Szły wszystkie klasztory, wszystkie parafie lwowskie 
i obnażonych głów ludzkich morze.

Wzruszający był widok dziewczątek i chłopczyków, maleństw nieraz 
po lat parę tylko liczących, ubranych na biało, przeważnie z czerwo-
nemi szarfami, niosących w ręku lilie. Następnie, za grupą studentów, 
wśród której było całe gimnazjum im. Mickiewicza ze swym kierowni-
kiem radcą Petelenzem na czele, rozbrzmiewał idący chór św. Cecylii, 

43 Uroczysta procesja z relikwiami w nowej trumnie błogosławionego Jakuba Strepy, „Kurenda”, 1910, nr 12, 

s. 105; Uroczystości na cześć..., s. 301 –302

dzin kości, reprezentanci Uniwersytetu, konserwatorzy zabytków, rzemieślnicy, 
w tym wykonawca relikwiarza oraz służba kościelna41.

We wnętrzu szklanej trumienki, umieszczonej w drewnianej skrzynce, obok 
kości znajdowały się „[...] cały ornat, kroju używanego w xiv wieku; [...] dwie 
tunicele, dwie rękawiczki, mitra gotycka z dwoma wstążkami, cingulum i siedem 
kawałków drzewa, które tworzą wyraźnie linie pastorału”. Relikty stroju posta-
nowiono eksponować za szkłem w ramie według projektu Tadeusza Błotnickiego, 
specjalnie na ten cel zamówionej w Krakowie u Edmunda Korosadowicza42. 

Na zakończenie lwowskich obchodów jubileuszowych abp Bilczewski posta-
nowił dokonać ponownej translacji relikwii do katedry. W dniu 1 vi 1910 w procesji,  

41 Byli to: proboszcz katedry prałat Zenon Lubomęski, jako „subpromotor Fidei”; kanclerz Kurii ks. Wiktor 

Bilski; kanonik ks. Jan Ślusarz; prowincjał franciszkanów o. Peregryn Haczela; lwowski gwardian 

o. Kazimierz Siemaszkiewicz; ks. Ludwik Scherf, senior Kolegium Wikariuszy katedry; ks. Mieczysław 

Bryczkowski, ceremoniarz; ks. Rudolf Nowowiejski, kapelan i sekretarz arcybiskupi; klerycy Michał 

Kaspruk i Kazimierz Gąska; lekarze profesorowie Uniwersytetu Lwowskiego: Henryk Kadyi, Andrzej 

Obrzut i Ludwik Rydygier; Lwowskie Koło c.k. Konserwatorów reprezentowali profesorowie: Władysław 

Abraham i Ludwik Finkiel oraz dr Aleksander Czołowski. Nadto w czynnościach uczestniczyli brązownik 

Jan Wypasek, stolarz Jan Mikłaszewski oraz zakrystianie katedralni Stanisław Leon i Marcin Baran; zob. 

Przeniesienie św. relikwii..., s. 103 –104. 

42 aalw., materiały dotyczące kultu bł. Jakuba Strzemię z lat 1909 –1912, umowa T. Błotnickiego 

z E. Korosadowiczem, Kraków 23 ii 1910;  Przeniesienie św. relikwii..., s. 104; Tarnawski, op. cit., s. 63.

il. 7 
Lwów,  
katedra łacińska. 
Relikwiarz  
bł. Jakuba Strzemię, 
napisy dotyczące 
projektanta 
T. Błotnickiego, 
wykonawcy 
J. Wypaska 
oraz cyzelera 
S. Bibulskiego.  
Fot. S. Michta, 2007



368 Jerzy T. Petrus 369Relikwiarz Bł. Jakuba Strepy. Przyczynek do dziejów kultu patrona…

znanemu we Lwowie brązownikowi, właścicielowi odlewni i składu artykułów 
kościelnych przy ulicy Krakowskiej 548.

Relikwiarz ma formę niewielkiej trumny, zwężającej się ku dołowi, z lekko 
wybrzuszonymi bokami, na narożnikach z plastycznymi popiersiami aniołków 
o torsach przechodzących w liście akantu i ulistnione wici, zakończone wielki-
mi kwiatami. Pokrywę, również wypukłą, ozdobioną kompozycją z wolut i liści 
akantu, wieńczą plastyczne elementy: leżąca na księdze infuła oraz skrzyżowane 
pastorał i krzyż oplecione wstęgą. Krawędzie zaznaczono plastycznymi perełkami 
i drobnym kimationem jońskim. (il. 4) Na ścianie frontowej, w wielkim kartuszu, 
na tle krzyżujących się taśm, zostało umieszczone ujęte w półpostaci przedsta-

48 Relikwiarz bł. Jakuba Strzemieńczyka, „Nasz Kraj”, 5, 1910, nr 91 (26 iii), s. 3. Tutaj też zamieszczono 

fotografie trzech boków relikwiarza, ponownie opublikowane w: „Nasz Kraj”, 5, 1910, nr 102 (11 vi), s. 5.

którym dyrygował ks. Nowowiejski. Wreszcie zabłysła niesiona przez 
oo. Franciszkanów srebrna trumna z relikwiami bł. Jakuba Strepy, 
ozdobiona arcybiskupiemi insygniami (il. 2).

W katedrze ustawiono, tuż przed prezbiterium, ozdobny, złocisty sar-
kofag, jakby przypominający grób św. Stanisława na Wawelu i w ogóle 
tamtejsze groby królewskie. Tu złożono trumnę (il. 3). Kościół kate-
dralny zapełnił się szczelnie; śpiewał w czasie nabożeństwa chór kate-
dralny, odprawił mszę świętą pontyfikalną ks. arcybiskup Bilczewski, 
kazanie zaś wygłosił ks. arcybiskup Teodorowicz. Uroczystość zakoń-
czyła się popołudniu nieszporami i procesją; wzięły w nich udział 
ogromne tłumy, które rano, z powodu zajęć, nie uczestniczyły w wiel-
kiem katolickiem święcie Lwowa”44.

Ostatnim aktem uroczystości było otwarcie przez abpa Bilczewskiego, 
17 września tego roku, relikwiarza błogosławionego w lwowskim kościele fran-
ciszkanów. Znaleziono w nim kości brakujące w katedralnym relikwiarzu, co 
potwierdziła ekspertyza prof. Henryka Kadyego45. 

Po ponownym przyniesieniu do katedry relikwiarz bł. Jakuba złożono na 
dawnym miejscu, ponad mensą ołtarza w kaplicy Pana Jezusa Ukrzyżowanego. 
Wyżej zawisł wielki obraz przedstawiający Jakuba w stroju biskupim, malowany 
przez Józefa Chojnickiego, jeszcze na zlecenie abpa Sierakowskiego46. Po drugiej 
wojnie światowej relikwie zabrał abp Eugeniusz Baziak, wyjeżdżając ze Lwowa 
w roku 1946. Umieścił je początkowo w katedrze w Tarnowie, a następnie, w roku 
1966, zostały przekazane do prokatedry w Lubaczowie47. Obecnym miejscem ich 
przechowywania jest katedra na Wawelu. 

Jak wspomniano, sprawienie nowego relikwiarza dla szczątków bł. abpa 
Jakuba Strzemię wzięła na siebie w znacznej części lwowska kapituła katedral-
na. W roku 1909 projekt srebrnego relikwiarza zamówiono u cieszącego się we 
Lwowie uznaniem rzeźbiarza Tadeusza Błotnickiego, autora licznych pomników, 
popiersiowych wizerunków osobistości życia politycznego i kulturalnego Galicji, 
a także rzeźb architektonicznych. Realizację powierzono Janowi Wypaskowi, 

44 Przeniesienie relikwii bł. Jakuba Strepy, „Nasz Kraj”, 5, 1910, nr 102 (11 vi), s. 6 –7.

45 Uroczysta procesja..., s. 106. Był to relikwiarz w formie trumienki sprawiony za czasów abpa Kickiego, 

odnowiony w roku 1885. Lwowscy franciszkanie posiadali inny jeszcze relikwiarz błogosławionego 

Jakuba, sprawiony w roku 1890; zob. Wiśniewski, op. cit., s. 124 –125. Certyfikat autentyczności relikwii 

wystawiony przez abpa Seweryna Morawskiego z 11 v 1892 oraz akt Recognitio reliquiarum Beati Jacobi de 

Strepa, abpa Bilczewskiego, z 18 X 1910, zachowane w zbiorach klasztoru oo. franciszkanów w Krakowie.

46 M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Lwowie, Lwów–Warszawa 1925, s. 78 (błędnie podaje wersję 

nazwiska jako Choiński).

47 Zaleski, op. cit., s. 651; Zahajkiewicz, Błogosławiony Jakub..., s. 173.

il. 8 
Pacyfikał z relikwiami 
bł. Jakuba Strzemię. 
Fot. Archiwum 
Franciszkanów 
w Krakowie, 2007

il. 9 
Lwów,  
katedra łacińska. 
Świeczniki 
z kompletu 
do relikwiarza 
bł. Jakuba Strzemię. 
Fragm. il. 1
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wienie błogosławionego, ubranego w kapę, z piuską na głowie, unoszącego prawą 
dłoń w geście błogosławieństwa. (il. 5) Wzdłuż górnej krawędzi, w szerokim pa-
sie, biegnie plastyczny napis: bł. jakób strepa. Skromniejsze kartusze znalazły się 
na krótszych bokach sarkofagu. Na lewym widnieje w kartuszu przedstawienie 
kościoła, przypuszczalnie katedry w Haliczu, któremu towarzyszą u góry daty: 
1391 – 1409; na prawym został umieszczony widok lwowskiej katedry, a nad nią: 
1619 – 1909. Całość wspiera się na lwich łapach. Na sarkofagu kilkakrotnie zo-
stała wybita cecha warsztatowa Wypaska – monogram jw w owalu oraz cecha 
probiercza dla wyrobów srebrnych. (il. 6) Na pokrywie znalazły się także wy-
grawerowane napisy: Projektował i skomponował / Tadeusz Błotnicki we Lwowie; 
Wykonał w srebrze / Jan Wypasek we Lwowie / 1909 oraz Cyzel. St. Bibulski. (il. 7) 
Wymienionych wspomagał zespół rzemieślników49

Gotowy relikwiarz wystawiono na widok publiczny w sali Muzeum 
Przemysłowego, na początku roku 191050. Ocena pracy Błotnickiego przez ów-
czesnych krytyków jest interesująca. We Lwowie opinia była bardzo pozytywna: 

„Jest to kształtu mały sarkofag, mający około 1/3 naturalnej wielkości, cały po-
kryty ornamentyką w stylu barokowym, a mimo to wolny od przesady dekora-
cyjnej, w którą tak łatwo wpaść można było wywołując nastrój zgoła zamierze-
niom przeciwny. Tak wykonany został, dzięki wysoce artystycznemu projektowi 
i nader starannemu wykonaniu technicznemu, jest prawdziwem dziełem sztuki 
i stanowić będzie – jak to widać z załączonych ilustracji – jedną z prawdziwych 
ozdób katedry”51. Zgoła odmienny sąd wyraził autor notatki towarzyszącej 

49 Byli to: Grzegorz Niedzielski i niejaki Grzegorczyk (cyzelatorzy), Jan Kupiecki (odlewacz), Jan Lisak, Józef 

Sadłowski i S. Baudynda (montaż, lutowanie i wykończenie) oraz P. Biernat (sztukator) – aalw., materiały 

dotyczace kultu bł. Jakuba Strzemię z lat 1909 –1912, J. Wypasek,  Opis srebrnego relikwiarza, rkps.

50 Relikwiarz bł. Jakuba Strzemieńczyka, „Nasz Kraj”, 5, 1910, nr 91 (26 iii), s. 3.

51 Ibidem.

fotografii sarkofagu zamieszczonej w po-
czytnym i opiniotwórczym warszawskim 

„Tygodniku Ilustrowanym”: „Relikwiarz 
ten, aczkolwiek nie arcydzieło, oparty na 
znanych wzorach podobnych utworów, ma 
kształt sarkofagu w stylu barokowym i wy-
różnia się solidną, poprawną robotą. Szkoda 
tylko, że p. Błotnicki nie skorzystał z naszych 
doskonałych swojskich wzorów i nie dał 
rzeczy oryginalnej, polskiej, do czego nada-
wałyby się stosownie przestylizowane np. 
skrzynie. Eksperyment może bardzo śmia-
ły, ale kto wie, czy, przy pewnej koniecznej 
transformacji „stylu relikwiarzowego”, nie 
dałby dobrych i zupełnie zadowalających 
rezultatów”52. Jednocześnie z relikwiarzem 
powstał mosiężny, złocony pacyfikał w re-
likwiami błogosławionego (il. 8) oraz kom-
plet świeczników ołtarzowych wykonanych 
w dwóch rozmiarach (il. 9). Wszystkie stopy 
ukształtowano podobnie, na wzór relikwia-
rza-trumienki oraz ozdobiono katruszami 
z przedstawieniem błogosławionego Jakuba. 

Lwowski relikwiarz-sarkofag nie jest, jak się okazuje, kreacją oryginalną. 
Z pewnymi zmianami Tadeusz Błotnicki powtórzył o kilka lat wcześniejszą tru-
mienkę na doczesne szczątki bł. Wincentego Kadłubka, sprawioną dla katedry 
na Wawelu przez księcia-biskupa Jana Puzynę, co upamiętnia herb kardynalski 
biskupa krakowskiego. Wykonał go w roku 1900 w Krakowie, według projek-
tu Stanisława Barabasza, Mieczysław Ziembowski (cyzeler), a odlał Franciszek 
Kopaczyński53 (il. 10, 11).

Różnice pomiędzy obiema pracami są niewielkie. Dotyczą proporcji i styli-
styki ornamentu, we Lwowie delikatniejszego, nie pokrywającego całej powierzch-
ni. Najistotniejsza różnica wiąże się z ukształtowaniem wieka. W lwowskim reli-
kwiarzu jest ono silnie rozbudowane, dominujące nad korpusem, z wyekspono-
wanymi symbolami władzy biskupiej, co nadaje cech monumentalnych całemu 
przedmiotowi. Inaczej też w obu przypadkach przedstawiono błogosławionych 

52 Relikwiarz bł. Jakuba Strzemieńczyka, „Tygodnik Ilustrowany”, 1910, nr 215 (9 iv), s. 299.

53 L. Lepszy, Przemysł artystyczny i handel, [w:] Kraków, jego kultura i sztuka, „Rocznik Krakowski”, 6, 1904, 

s. 278; K. Czarnocka, H. Bartnicka-Górska, Barabasz Stanisław, [w:] Słownik artystów polskich i obcych 

w Polsce pracujących, 1, 1971, s. 83 (tu błędnie Kopczyński). Relikwiarz jest na stałe umieszczony na ołtarzu 

w kaplicy Tomickiego. Panu Krzysztofowi Czyżewskiemu dziękuję za podzielenie się za mną swoją wiedzą 

o tym zabytku.

il. 10 
Kraków, katedra 
na Wawelu, kaplica 
bpa Tomickiego. 
Relikwiarz  
bł. Wincentego 
Kadłubka, 1902.  
Fot. Biblioteka 
Główna 
ASP w Krakowie

il. 11 
Kraków,  
katedra na 
Wawelu, kaplica 
bpa Tomickiego. 
Relikwiarz  
bł. Wincentego 
Kadłubka, 
przedstawienie 
błogosławionego. 
Fot. S. Michta, 2007
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w kartuszach. W Krakowie istotną rolę informacyjną odgrywają herby: obok 
znaku fundatora także krakowskiej kapituły katedralnej oraz Poraj. Błotnicki, 
pracujący i we Lwowie, i w Krakowie, mógł oczywiście oglądać Kadłubkowy re-
likwiarz w katedrze, ale dobrą okazją do zaznajomienia się z pracą kolegi był po-
kaz relikwiarza w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki Pięknych w roku 
190154. Relikwiarz zyskał pochlebną opinię: „[...] utrzymany w stylu średniowiecz-
nego renesansu jest prawdziwem dziełem sztuki, chlubnie świadczącym o arty-
stycznem uzdolnieniu wykonawcy, a wskrzeszającym tradycje najpiękniejszego 
rozkwitu złotniczej sztuki Krakowa”55. Dla obu realizacji oczywistym wzorcem 
była trumna z relikwiami Św. Stanisława, stojąca w ołtarzu pośrodku wawelskiej 
świątyni, co trafnie odczuł sprawozdawca lwowskich uroczystości w roku 191056. 

Relikwiarz bł. Jakuba Strepy, chociaż nie jest wybitnym dziełem sztuki, to 
jednak dowodzi wysokiego poziomu lwowskiego złotnictwa na przełomie xix 
i xx stulecia. Jego znaczenie należy odnieść jednak przede wszystkim do sfe-
ry pamiątkowej, jako świadectwa trwałości kultu błogosławionego arcybiskupa, 
a także wyrazu rodzimej pobożności oraz kultury religijnej.

54 Czarnocka, Bartnicka-Górska, op. cit., s. 83.

55 Nasze ryciny. Relikwiarz dla katedry na Wawelu, „Tygodnik Ilustrowany”, 1901, nr 50 (14 xii), s. 988.

56 Przeniesienie relikwii..., s. 6. 
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Projekt nieznanego kościoła w zbiorach Muzeum Okręgowego 
w Tarnowie1

W Muzeum Okręgowym w Tarnowie znajduje się jedna z cenniejszych w Polsce 
kolekcji rysunków i grafik. Utworzono ją ze zbiorów podworskich, które zabezpie-
czono po reformie rolnej w 1944 roku. Największą część kolekcji stanowi zespół na-
leżący niegdyś do książąt Sanguszków, który do ostatniej wojny światowej znajdo-
wał się w pałacu tej rodziny w podtarnowskich Gumniskach2. Wśród około pięciu 
tysięcy czterystu zinwentaryzowanych i uporządkowanych wstępnie obiektów po-
nad siedemdziesiąt stanowią szkice, rysunki i projekty architektoniczne. Pochodzą 
one z okresu od xviii do xix wieku. Rysunki te nie były nigdy prezentowane szerszej 
publiczności, choć pojedyncze egzemplarze ujrzały światło dzienne przy różnych 
okazjach3. Moją uwagę zwrócił zespół trzech projektów, ukazujących rzut poziomy, 
przekrój podłużny oraz fasadę okazałego późnobarokowego kościoła4.

Rzut poziomy (il. 1) 
ukazuje wpisaną w prosto-
kąt świątynię, trójprzęsło-
wą, ujętą płytkimi kaplica-
mi, z prezbiterium zakoń-
czonym półkolistą apsydą. 
Od strony fasady przylega 
kruchta łącząca się z dwo-
ma korytarzami biegnący-
mi wzdłuż zewnętrznych 
bocznych ścian kościoła. 
Oba korytarze dochodzą 
do obszernego pomiesz-
czenia za apsydą, a prawy 

1 Niniejszy tekst powstał w czasie stypendium Fundacji Lanckorońskich w Wiedniu w 2007 roku. Pragnę 

w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania władzom Fundacji za umożliwienie mi tego wyjazdu.

2 Krótką historię i opis kolekcji rysunków znajdzie czytelnik w: Siedemdziesiąt lat Muzeum w Tarnowie, red. 

J. Bogacz, S. Kuboń, A. Szpunar, Tarnów 1997, s. 54 –63.

3 Przykładowo projekty Szymona Bogumiła Zuga na pałac Lubomirskich w Warszawie opublikowała 

A. Sołtys, Nieznane materiały do dziejów pałacu Lubomirskich za Żelazną Bramą, „Rocznik Warszawski”, 

29, 2000, s. 117 –133. O projekcie na przebudowę pałacu Czartoryskich w Korcu wspomniał A. Betlej, Nowe 

wiadomości na temat pałacu Sanguszków w Grodnie, „Przegląd Wschodni”, 6, z. 1(121), s. 169 –176.

4 Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Dział mt-a-m, nr 721, 822, 823. Rysunki te zostały wykonane piórkiem, 

malowane sepią i lawowane tuszem na papierze o wymiarach 68,5x47x4 cm (rzut) i 42x29 cm (fasada 

i przekrój). Za udostępnienie rysunków i pomoc pragnę podziękować mgr Barbarze Bułdys – kierownikowi 

działu sztuki tarnowskiego Muzeum.

il. 1 
Projekt kościoła 
Augustianów w Gries  
autorstwa  
G. A. Sartoriego,  
rzut poziomy,  
ze zbiorów Muzeum 
Okręgowego  
w Tarnowie.  
Fot. Muzeum
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korytarz łączy się z klatką schodową przy-
legającą do prezbiterium. W projekcie uwa-
gę zwraca prezbiterium tworzące niejako 
osobną centralizującą przestrzeń, z płytkimi 
ramionami bocznymi i potężnymi filarami 
o ściętych narożach poprzedzonymi para-
mi kolumn. W filarach wydrążono wąskie 
przejścia łączące prezbiterium z nawą oraz 
z pomieszczeniem znajdującym się za apsydą. 
Autor projektu naznaczył także zarys skle-
pienia z parami gurt rozerwanych obszer-
nym prostokątnym polem przeznaczonym 
na malowidło. Więcej o układzie przestrzen-
nym kościoła mówi przekrój podłużny (il. 2).

Przęsła nawy zostały wydzielone szero-
kimi masywnymi filarami, na które nałożo-
no pary pilastrów o korynckich kapitelach 
podtrzymujących belkowanie. Między fila-
rami utworzono niskie kaplice wypełnione 
ołtarzami. W kaplicach przylegających do 
przęsła środkowego architekt zaplanował 
ołtarze o prostych prostokątnych nasta-
wach zakończonych półkoliście z parą asy-
stujących aniołów. Ołtarze w pozostałych 

kaplicach miały mieć zupełnie inne formy. Na mensach ołtarzowych widoczne 
są postumenty w formie sarkofagów, na których widnieją wolnostojące sylwe-
ty nieokreślonych świętych. W szerokie filary wbudowano konfesjonały. Nad 
nimi w filarze od strony fasady wkomponowano wnękę z rzeźbą oraz balkon 
umieszczonej w filarze empory. Z drugiej strony w filar wbudowano ambonę 
z efektownym baldachimem w formie rozwianej draperii unoszonej przez anioła. 
Prezbiterium jest nakryte kopułą z wysoką latarnią. Architekt wiernie odznaczył 
pary masywnych kolumn, które znalazły się także w apsydzie. W prezbiterium 
i w apsydzie umieszczono wybrzuszające się płynnie balkony łączące się zapewne 
z korytarzem biegnącym wzdłuż kościoła. Przekrój podłużny ukazuje również 
układ pomieszczeń w kruchcie i pomieszczeniu za apsydą oraz zarys prostokąt-
nych okien ujętych spływami wolutowymi i fantazyjnymi uszakami.

Trzeci z zachowanych rysunków przedstawia widok i rzut fasady (il. 3). Jest 
to kompozycja jednokondygnacyjna i trójosiowa. Część środkową akcentują 
stojące na ukośnie ustawionych cokołach kolumny podtrzymujące belkowanie 
i profilowany, efektownie wyłamany segmentowy przyczółek. Skrajne osie flan-
kują płaskie pilastry, nad którymi belkowanie dźwiga wysoką attykę z cztere-
ma płomienistymi wazonami. Całość wieńczy szczyt ujęty wklęsło-wypukłymi 

spływami, zakończony profilowanym 
gzymsem z przyczółkiem zwieńczonym 
krzyżem. Projektodawca kościoła stosun-
kowo precyzyjnie określił detal architek-
toniczny. Nad wejściem, zwieńczonym 
trójkątnym przyczółkiem, naszkicował 
grupę uskrzydlonych aniołków przytrzy-
mujących kartusz herbowy i szeroko roz-
winiętą draperię. Obramowania okien 
otrzymały formy wklęsło-wypukłe i or-
namentalne motywy zdobnicze. Elewacje 
dostawionych do nawy korytarzy zostały 
wyróżnione przy pomocy ujętych w usza-
ki okien i baniastych szczytów.

Tarnowskie projekty są datowane na 
rok 1773 oraz sygnowane przez włoskie-
go architekta Antonio Giuseppe Sartori. 
Podpis informuje, że artysta ten jest au-
torem nie tylko rysunku, ale i samego 
dzieła. Na rzucie poziomym widnieje bo-
wiem podpis Antonio Giuseppe Sartori de-

lineo e fece, a na projekcie fasady: Antonio 

Giuseppe Sartori scultore et architetto fece. 
Ponadto szczegółowo opisany został rzut 
poziomy kościoła: Verso il Colegio ove / principia […] / alla Fabrica della / Chiesa 

Neva 1773 / Il Gialo serve li coridori / per andare breviario ed / alla cantoria del-

la musica / Scala per asender alla segrestia soto di breviario. Niestety, jak dotąd, 
nie było wiadomo gdzie ów kościół powstał. W ustaleniu miejscowości pomoc-
ne okazały się przede wszystkim informacje dotyczące działalności podpisanego 
pod projektem architekta. 

Antonio Giuseppe Sartori (1712 –1792) to artysta urodzony w Sacco koło 
Rovereto5. Podobno kształcił się w Rzymie6. Swoją karierę rozpoczął w la-
tach 30. xviii wieku jako rzeźbiarz u boku brata Domenica. Pracował m.in. 
w Trydencie przy budowie ołtarzy w katedrze (z bratem sygnował swoje dzie-
ło: Dominici Sartori Architecti et Antonii Josephi scultoris fratrum opus) oraz in-
nych kościołach w mieście (S. Chiara, S. Maria Maggiore). Lista samodzielnych 
prac Giuseppe Antonia jest długa. Projektował i wykonywał przeważnie dzieła 

5 Podstawowe dane biograficzne: S. Weber, Sartori Giuseppe Antonio, [w:] Allgemeines Lexikon der bildenden 

Kunstler von der Antike bis Gegenwart, t. 29, 1935, s. 478; E. Egg, Kunst in Tirol. Baukunst und Plastik, 

Innsbruck 1970, s. 222; N. Rasmo, Kunst in Südtirol. Eine Auswahl der schönstem Werke, Bozen, b.r.wyd., 

s. 59.

6 Rasmo, op. cit., s. 59. 

il. 3 
Projekt kościoła 
Augustianów w Gries 
autorstwa  
G. A. Sartoriego, 
fasada,  
ze zbiorów Muzeum 
Okręgowego  
w Tarnowie.  
Fot. Muzeum

il. 4 
Gries, kościół 
Augustianów. Fasada. 
Wg Caramelle, 
Frischauf, op. cit.
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W xv stuleciu zakon otrzymał na potrzeby klasztoru zamek, w którym urzą-
dzono kościół i pomieszczenia klasztorne. W xvii i xviii wieku zamek stopnio-
wo przekształcono w barokowy klasztor. Budowę nowego kościoła rozpoczęto 
w 1769 roku. Większość opracowań datuje ją na lata 1769 –1771 (lub 1769 –1773). 
Tymczasem projekt zachowany w Tarnowie nosi datę 1773. Problem ten w przy-
szłości będzie wymagał wyjaśnienia, podobnie jak i fakt, że projekt różni się 
drobnymi szczegółami od zrealizowanego kościoła. Różnice te najlepiej widać 
w fasadzie, do której dostawiono po bokach kolumny, a spływy w szczycie „roz-
ciągnięto” wolutami. Abstrahując od tego zagadnienia należy tylko wspomnieć, 
że do końca xviii stulecia kościół w całości wyposażono, w ołtarze i znakomite 
malowidła, których autorem był znany tyrolski malarz Martin Knoller9.

Formy architektoniczne kościoła w Gries reprezentują ostatnią fazę późnoba-
rokowej architektury północnych Włoch. Typ przestrzenny świątyni z podłużną 
nawą zestawioną z centralizującym i ujętym przez kolumny oraz nakrytym kopułą 

9 Knoller pracował w Gries w latach 1771 –1775 (polichromia) oraz 1795 –1802 (obrazy ołtarzowe). W chórze 

zakonnym wykonał malowidła z gloryfikacją św. Augustyna i alegoriami czterech cnót kardynalnych. 

Na sklepieniu nawy, na tle iluzjonistycznej architektury przedstawił św. Augustyna jako Doktora 

Kościoła, któremu ukazuje się alegoria Kościoła, Chrystus i aniołowie, a w pendentywach alegorie 

czterech stron świata. Nad chórem muzycznym św. Augustynowi towarzyszy koncert anielski. W ołtarzu 

głównym, którego mensę i tabernakulum wykonano z różnobarwnego marmuru, Knoller wymalował 

Ekstazę św. Augustyna. W ołtarzach bocznych ten sam artysta namalował obrazy ze scenami z życia 

Chrystusa (Narodziny Chrystusa, Hołd Trzech Króli, Ostatnia Wieczerza, Pietà, Zmartwychwstanie, 

Wniebowstąpienie, Zstąpienie Ducha Świętego). Przy wystroju kościoła pracowali także inni artyści, w tym 

Andrea Filipini z Triestu (ambona), Caspar Schonger (figury apostołów), Joseph Zangl (prospekt organowy). 

Zob. J. Weingartner, op. cit., s. 65 –66.

il. 5 
Gries, kościół 
Augustianów, 
wnętrze w kierunku 
prezbiterium.  
Wg F. Caramelle, 
Frischauf, op. cit.

małej architektury, ołtarze, tabernakula, także rzeźbił i zdobił wnętrza stiuka-
mi. Pracował w Pergine (ołtarz w kościele parafialnym, 1744), Neuenzell (projekt 
biblioteki i skrzydła klasztoru, 1750), Albiano (ołtarz główny w kościele parafial-
nym, 1750), Ossana (tabernakulum w kościele parafialnym, 1750) i Rovereto (ta-
bernakulum w kościele S. Marco, marmoryzacja i anioły w bocznym ołtarzu ko-
ścioła S. Maria del Carmine, ołtarz główny kościoła S. Tomaso, figury biskupów, 
anioły i ornamentyka kościoła Salezjanek). Około 1767 roku rozbudował kościół 
w rodzinnym Sacco oraz wykonał ołtarz główny w kościele w Vigo Cortesano. 
Powszechnie znanym dziełem artysty jest alabastrowa grupa Marii ze zmarłym 
Chrystusem w asyście śś. Jana i Marii Magdaleny, znajdująca się w kaplicy pała-
cowej w Innsbrucku. W 1776 roku Sartori podpisał umowę na sztukaterie i prace 
budowlane w kościele opackim w Neresheim, a pod koniec życia pracował jeszcze 
w katedrze w Pécsu (ołtarz św. Michała i św. Sebastiana, alabastrowe figury świę-
tych). Mimo tak bogatego oeuvre, postać Sartoriego nie doczekała się szerszego 
opracowania monograficznego. Dziełem wyjątkowo prestiżowym w jego karierze 
była przebudowa kościoła augustianów w Gries koło Bozen7. Projekt tego wła-
śnie kościoła znajduje się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie (il. 4, 5).

Klasztor augustianów w Gries należy do najokazalszych i najstarszych 
zespołów architektonicznych w Tyrolu. Sięga swymi początkami xii wieku8. 

7 Egg, op. cit., s. 222.

8 Ibidem; J. Weingartner, Die Kunstdenkmäler Südtirols, cz. 2, Bozen und Umgebung, Innsbruck-Wien 1996, 

s. 64 –67; F. Caramelle, R. Frischauf, Die Stifte und Klöster Tirols, Innsbruck-Wien 1985, s. 37 –46.

il. 2 
Projekt kościoła 
Augustianów w Gries  
autorstwa  
G. A. Sartoriego, 
przekrój poprzeczny, 
ze zbiorów Muzeum 
Okręgowego  
w Tarnowie.  
Fot. Muzeum
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prezbiterium wywodzi się z dzieł popularnego w tym czasie Andrei Palladia (ko-
ściół Il Redentore). Z kolei schemat fasady Sartori zapożyczył z kościoła parafial-
nego w jego rodzinnej miejscowości Sacco. Duże podobieństwa formalne łączą tę 
fasadę także z elewacją frontową kościoła parafialnego w Vo’Casaro koło Avio10. 

Identyfikacja projektu w tarnowskim Muzeum z kościołem w tyrolskim Gries 
jest kolejnym dowodem znakomitości należącego do Sanguszków zbioru rysun-
ków i grafik. Projekt ten wyróżnia się stosunkowo dobrą klasą artystyczną, a au-
gustiański zespół klasztorny (obecnie klasztor należy do benedyktynów) uchodzi 
za jeden z czołowych przykładów późnobarokowej architektury w Tyrolu. Na 
koniec należałoby się zastanowić, w jaki sposób projekt znanego w północnych 
Włoszech architekta i rzeźbiarza trafił do kolekcji Sanguszków. Pewną wskazów-
ką może być fakt, że w Gries zmarł na chorobę płuc Eustachy Sanguszko11. Ten 
działacz polityczny – marszałek krajowy i namiestnik Galicji – był znany ze swej 
pasji kolekcjonerskiej. W 1867 roku przejął po ojcu Podhorce, gdzie przeprowa-
dził gruntowną restaurację zamku, a także podjął akcję porządkowania rycin. 
Żoną Eustachego Sanguszki była Konstancja Zamoyska, mająca wielkie zasłu-
gi w uporządkowaniu zbiorów archiwalnych i bibliotecznych w Gumniskach12. 
Niewykluczone zatem, że Tyrol, okolice Bozen i Gries, były miejscem wyjaz-
dów wypoczynkowych obojga Sanguszków. Rysunki te mogli nabyć na miejscu. 
Odpowiedź na tę kwestię może przynieść kwerenda niedawno uporządkowanej 
obszernej korespondencji Sanguszków, przechowywanej w zbiorach Archiwum 
Diecezjalnego w Tarnowie.

10 Rasmo, op. cit., s. 59.

11 S. Kieniewicz, Sanguszko Eustachy Stanisław [w:] Polski słownik biograficzny, t. 34, 1994, s. 479.

12 Sołtys, op. cit., s. 58.



Wojciech Walanus

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Imago Ihesu in asino. O niezachowanym dziele sztuki gotyckiej 
we Lwowie

 Wśród nielicznych wzmianek o dziełach sztuki średniowiecznego Lwowa zwraca 
uwagę informacja odkryta przez Władysława Łozińskiego, ogłoszona na posie-
dzeniu Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce dnia 9 marca 1889 i opubliko-
wana w „Sprawozdaniach” tejże Komisji: 

„W roku 1408 miasto zapłaciło Lucasowi molerowi za odnowienie ob-
razu, który przedstawiał Chrystusa wjeżdżającego do Jerozolimy, 20 
groszy (Dati sunt Lucae pictori de renovacione Ihesu in asino 20 gross. 
Księga rach. z r. 1408, p. 202). Obraz ten musiał być umieszczony na ze-
wnętrznej stronie ratusza lub też może w ogóle pod gołem niebem, po-
przednio już bowiem, w 1404 roku, pokrywa go miasto i wydaje na to 
9 kóp groszy (de tectura imaginis Ihesu in asino dedimus 9 sexagenos. 
Księga rach. z 1404 roku p. 80). Ten „Chrystus na osiołku”, najdaw-
niejszy ślad uprawiania sztuki malarskiej we Lwowie, prawdopodobnie 
powstał z fundacji miejskiej i tak samo stał pod opieką konsularną, jak 
ów „Sąd ostateczny”, umieszczony w sali ławników, dla którego zasło-
nę sprawia miasto w 1536 roku (pro velamine super imaginem Extremi 
Iudicii in subsellis scabinalibus. Ks. Rach. z 1536 roku)”1.

Wiadomość o domniemanym malowidle wyobrażającym wjazd Chrystusa 
do Jerozolimy przytoczył też – za Łozińskim – Franciszek Jaworski w monografii 
ratusza lwowskiego2. Nieco inaczej dzieło to omówił Tadeusz Mańkowski: według 
niego obraz „przedstawiający Pana Jezusa na osiołku”, odnowiony przez malarza 
Łukasza w 1408 roku, został przywieziony w 1406 roku – zapewne z Krakowa – 
i zawieszony w ratuszu w sali posiedzeń rady3. Podobnie jak Łoziński, Mańkowski 
interpretował zapisy w księdze rachunków miasta, posługiwał się jednak edycją 
Aleksandra Czołowskiego, opublikowaną w ramach Pomników dziejowych Lwowa 
w 1896 roku4. W wydaniu tym obie wzmianki brzmią następująco: 

1 W. Łoziński, O malarzach lwowskich, „Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce”, 4, 1889, s. lviii. 

2 F. Jaworski, Ratusz lwowski, Lwów 1907 (= Biblioteka Lwowska, t. 1), s. 15. Por. Ł. Charewiczowa, Lwowskie 

organizacje zawodowe za czasów Polski przedrozbiorowej, Lwów 1929, s. 147.

3 T. Mańkowski, Dawny Lwów jego sztuka i kultura artystyczna, Londyn 1974, s. 20–21 (tu określenie: „obraz 

wjazdu Chrystusa do Jerozolimy”), 71.

4 Ibidem, s. 84, przyp. 189.
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Domini super asino wzmiankuje Osiołka Palmowego Liber Ordinarius kolegiaty pw. 
ŚŚ. Feliksa i Reguli (Großmünster) w Zurychu (1260)11. Z kolei Liber Ordinarius ko-
legiaty w Essen (1370–1393) wymienia przy procesji w wigilię Niedzieli Palmowej 
ymaginem Christi sedentem in asino, a przy samej procesji niedzielnej – ymaginem 

Christi cum asino12. Nieco inne określenia stosują źródła praskie: asselus, qui duci-

tur in processione cum ymagine Salvatoris13. Trzeba zacytować też sformułowania 
w dwóch piętnastowiecznych mszałach używanych w diecezji krakowskiej: yma-

go Salvatoris cum asello i ymago cum asello (Kielce, Biblioteka Kapitulna, ms. 2) 
oraz ymago super asello sedens (1449; Sandomierz, Biblioteka Kapitulna, ms. 2)14.

O tym, że źródła lwowskie odnoszą się do procesyjnej figury Chrystusa na 
osiołku wydaje się też świadczyć data dzienna zapisu z 1408 roku. Wynika z niego, 
że malarz Łukasz otrzymał zapłatę „za odnowienie Chrystusa na osiołku” naza-
jutrz po Niedzieli Palmowej (in crastino Ramispalmarum). Można się domyślać, że 
powierzone Łukaszowi zlecenie miało związek z tym właśnie świętem i jego uro-
czystymi obchodami, podczas których rzeźba musiała prezentować się w niena-
gannym stanie. Wypłacenie należności następnego dnia świadczyłoby o tym, że 
malarz terminowo i bez zarzutu wywiązał się z zadania. Trudno spekulować o za-
kresie wykonanej przez niego pracy; być może chodziło przede wszystkim o od-
świeżenie polichromii (wskazywałby na to fakt zaangażowania malarza), może 
także o naprawę niedużych uszkodzeń (rysy, odpryski drewna itp.). W każdym 
razie nie ulega wątpliwości, że już trzy lata po wykonaniu i sprowadzeniu dzieła 
do Lwowa niezbędne stało się jego odnowienie. Byłoby to zastanawiające w przy-
padku obrazu umieszczonego na stałe w ratuszu czy w kościele, nie zaskakuje 
w odniesieniu do rzeźby używanej w corocznej procesji. Wiadomo na przykład, 
że Osiołek Palmowy należący do wyposażenia katedry św. Szczepana w Wiedniu 
wymagał naprawy jeszcze przed upływem roku od jego wykonania (1512)15.

11 C. Barraud Wiener, P. Jezler, Liturgie, Stadttopographie und Herrschaft in den Festtagsprozessionen des 

Züricher Liber Ordinarius, [w:] Der Liber Ordinarius des Konrad von Mure. Die Gottesdienstordnung am 

Großmünster in Zürich, red. H. Leuppi, Freiburg i. Ü. 1995, s. 137 –139; podaję za: Tripps, op. cit., s. 97, przyp. 

18 i s. 119.

12 Stosowny fragment Liber Ordinarius z Essen cytuje i analizuje Tripps, op. cit., s. 110–111, przyp. 84. 

Szerzej o przebiegu liturgii Niedzieli Palmowej w Essen zob. J. Bärsch, Raum und Bewegung im 

mittelalterlichen Gottesdienst. Anmerkungen zur Prozessionsliturgie in der Essener Stiftskirche nach dem 

Zeugnis des Liber ordinarius vom Ende des 14. Jahrhunderts, [w:] Heiliger Raum. Architektur, Kunst und 

Liturgie in mittelalterlichen Kathedralen und Stiftskirchen, red. F. Kohlschein, P. Wünsche, Münster 1998 

(= Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, 82), s. 169 –173.

13 Tak w Processionale z kręgu katedry św. Wita w Pradze z końca xiv wieku oraz w brewiarzu wydanym w 1492 

roku, zob. M. Rataj, Liturgie květné neděle v českých chorálních pramenech, Praha 1999 [praca dyplomowa, 

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Karola w Pradze; wersja internetowa: http://www.michalrataj.com/

files/dominica_palmarum.pdf], s. 26, 28, 47 –48. Ten sam zwrot spotykamy także w rękopisie Breviarium 

Pragense (około 1400 roku) w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego, zob. J. Lewański, Liturgiczne łacińskie 

dramatyzacje Wielkiego Tygodnia xi–xvi w., Lublin 1999 (= Staropolski dramat religijny, red. J. Lewański, 

t. 1), s. 193.

14 Lewański, op. cit., s. 136, 137, 143.

15 Zob. M. Capra, Das Spiel der Ausführung Christi bei St. Stephan in Wien, „Jahrbuch der Gesellschaft für 

Wiener Theaterforschung”, 2, 1945 –1946, s. 153.

„[1405] Communia exposita in negociis civitatis. Primo post Letare 
(29 marca) […] De vectura ymaginis Ihesu in asino dedimus 1 sxg5”; 
communia exposita in diversis negociis civitatis mo cccco octavo […] 
In crastino Ramispalmarum (9 kwietnia) […] Dati sunt Luce pictori de 
renovacione Ihsu [sic!] in asino xx gr”6.

Przyjmując wydanie Czołowskiego za poprawne trzeba uznać, że pogląd 
Łozińskiego o umieszczeniu wizerunku Chrystusa na osiołku na zewnątrz ratu-
sza był wynikiem drobnej pomyłki (odczytanie tectura zamiast vectura). Żaden 
z powyższych przekazów nie daje też podstaw do twierdzenia, że dzieło prze-
znaczone było do ozdoby ratuszowych wnętrz – jak chciał Mańkowski. Przede 
wszystkim jednak należy postawić zasadnicze pytanie – czy rzeczywiście chodzi 
tu o malowidło, „najdawniejszy ślad uprawiania sztuki malarskiej we Lwowie”? 
Pytanie tym bardziej zasadne, że według autorów noty w Słowniku artystów pol-

skich malarz Łukasz miał odnowić „figurę Chrystusa na osiołku”7.
Jak wiadomo, słowo imago w średniowiecznej łacinie oznaczało każdy wizeru-

nek, zarówno malowany, jak i rzeźbiony8. Jedynie dzięki dodanym przymiotnikom 
– np. imago picta, sculpta, także argentea – można z całą pewnością rozstrzygnąć, 
jakiego rodzaju „obraz” miał na myśli średniowieczny autor9. W przypadku anali-
zowanych rachunków lwowskich pewności tej brakuje, istnieją jednak dość mocne 
podstawy by uznać, że dotyczą one dzieła rzeźbiarskiego. Określenie imago Ihesu in 

asino kojarzy się bowiem nieodparcie z drewnianymi figurami Chrystusa na osiołku 
(Osiołkami Palmowymi), używanymi w procesjonalnej liturgii Niedzieli Palmowej10 
i często w podobny sposób opisywanymi w źródłach. Jako ymago względnie imago 

5 Pomniki dziejowe Lwowa z archiwum miasta, t. 2: Księga przychodów i rozchodów miasta 1404 –1414, wyd. a. 

Czołowski, Lwów 1896, s. 19. Ustęp ten znajduje się w rachunkach za rok 1405, jednakże na tej samej stronie 

rękopisu zapisano też wydatki z roku następnego (zob. s. 20). Prawdopodobnie dlatego Mańkowski pisał 

o przywiezieniu „obrazu” w r. 1406. W cytatach zachowałem oryginalną pisownię edycji Czołowskiego, 

według której podaję także „tłumaczenia” dat kalendarza kościelnego.

6 Ibidem, s. 69.

7 Lucas, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, 5, 1993, s. 149.

8 Zob. np. J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1420–1470, Warszawa 1981, s. 24, przyp. 

16. Szerzej o pojęciu imago w średniowieczu oraz o jego odpowiednikach w językach narodowych zob. 

W. Paatz, Von den Gattungen und vom Sinn der gotischen Rundfigur, Heidelberg 1951 (= Sitzungsberichte 

der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse, 1951, 3. Abhandlung), 

s. 20–27.

9 Gadomski, loc. cit.

10 Na temat Osiołków Palmowych zob. J. A. von Adelmann, Christus auf dem Palmesel, „Zeitschrift für 

Volkskunde”, 63, 1967, s. 182 –200 (tu starsza literatura); R. W. Brednich, Palmchristus, Palmesel [w:] 

Lexikon der christlichen Ikonographie, red. E. Kirschbaum, t. 3, Rom–Freiburg–Basel–Wien 1971, szp. 

363 –364; najobszerniej ostatnio J. Tripps, Das handelnde Bildwerk in der Gotik. Forschungen zu den 

Bedeutungsschichten und der Funktion des Kirchengebäudes und seiner Ausstattung in der Hoch- und 

Spätgotik, Berlin 2000 (wyd. 2.), s. 95 –121. W literaturze polskiej temat podejmowali: E. Trajdos, Wit Stwosz 

inscenizatorem? Grupa rzeźb ruchomych i ich związki z teatrem średniowiecznym, „Pamiętnik Teatralny”, 13, 

1964, s. 348 –350; A. Woziński, Rzeźba Chrystusa na osiołku z Muzeum Narodowego w Poznaniu, „Studia 

Muzealne”, 16, 1992, s. 75 –95, zwł. 77 –87.
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Prawdopodobnie właśnie w Krakowie rajcy lwowscy zamówili interesującą 
nas figurę Chrystusa na osiołku. W pierwszych latach xv wieku było to najbli-
żej Lwowa położone centrum malarstwa i rzeźby, o znaczeniu odpowiadającym 
statusowi stolicy jagiellońskiej monarchii. Mniej więcej w tym właśnie czasie 
w Krakowie powstał oddzielny cech malarzy i stolarzy, do którego należeli też sny-
cerze24; istnienie takiej organizacji niewątpliwie dowodzi potencjału miejscowego 
środowiska artystycznego. Należy też odnotować, że około 1405 roku – kiedy 
to, jak pamiętamy, imago Ihesu in asino trafiła do Lwowa – w Krakowie działało 
co najmniej dwóch snycerzy: Jakub z Wrocławia (przyjął prawo miejskie w 1402 
roku)25 i Mikołaj (notowany w latach 1404 –1432), wielokrotny starszy cechu26. 

Pierwsze lata xv wieku to okres częstych wizyt przedstawicieli władz miej-
skich Lwowa w stolicy – księgi rachunkowe notują wówczas szereg wypłat na 
pokrycie kosztów podróży do Krakowa27. Okazji do złożenia zlecenia zapewne 
więc nie brakowało. W roku 1405 miasto winne było niecałe 13 kóp groszy pa-
trycjuszowi lwowskiemu Piotrowi Stecherowi, który, przebywając (w tym roku?) 
w Krakowie, poczynił wydatki pro negociis civitatis28. Warto dodać, że Stecher 
był w latach 1404 –1406 prowizorem (vitricus) budowy nowej lwowskiej fary (póź-
niejszej katedry łacińskiej) i znacząco przyczynił się do zasklepienia jej prezbite-
rium w 1404 roku29. Być może to właśnie on, urzędnik nawykły do kontaktów 

24 A także szklarze (witreatorzy), złotarze i tokarze; zob. J. Ptaśnik, Wstęp, [w:] Cracovia artificum 1300–1500, 

wyd. J. Ptaśnik, Kraków 1917 (= Źródła do historii sztuki i cywilizacji w Polsce, t. 4), s. 12. O krakowskim 

cechu malarzy zob. J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1460–1500, Warszawa 1988, 

s. 89 –96; o pozycji snycerzy w tym cechu: W. Walanus, Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce 

1490–1540, Kraków 2006 (= Ars Vetus et Nova, t. 21), s. 40–43.

25 Liber iuris civilis cracoviensis 1392 –1506, wyd. K. Kaczmarczyk, Kraków 1913, nr 1370.

26 Przyjął prawo miejskie w 1404 roku, zob. ibidem, nr 1519. Funkcję starszego cechu pełnił w latach 1407, 1410, 

1412, 1416, 1420, 1428 i 1432; zob. Cracovia artificum…, nr 158, 179, 185, 201, 213, 261, 282. Zob. też Niclos 

(Niclas, Nicolaus), [w:] Słownik artystów polskich, 5, s. 149. J. Dębicki, Główne nurty artystyczne w małopolskiej 

rzeźbie stylu międzynarodowego, [w:] Sztuka około 1400. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków 

Sztuki Poznań, listopad 1995, Warszawa 1996, t. 1, s. 238 –239 podkreśla znaczenie snycerza Mikołaja 

w krakowskim środowisku rzeźbiarskim, sugerując przy tym, iż mógł on być twórcą Madonny z Krużlowej.

27 Np. w 1405 roku, zob. Pomniki dziejowe Lwowa…, t. 2, s. 73: „Exposita reysarum […] Reyza Cracouiam, 

quam fecit notarius, constat V sxg.”; s. 79: „Exposita in causa plebani ex parte ciuitatis […] In die sti Nicolai 

directi sunt notario Petro Wolfram in Cracouiam ad expediendum dominum Wolczkonem in Romanam 

Curiam L flr. per Nicolaum Bolcze pro parte ciuitatis et L ex parte officiorum et monachorum”; s. 80: „Data 

est I sxg. nunccio, qui cum litteris equitavit Cracouiam”. „Causa plebani” to spór, jaki miasto toczyło 

z plebanem Lwowa Janem Reusse (Rusinem), zob. W. Abraham, Początki arcybiskupstwa łacińskiego we 

Lwowie, Lwów 1909 (= Biblioteka Lwowska, t. 7), s. 28 –33.

28 Pomniki dziejowe Lwowa…, t. 2, s. 85: „[1405] Debita, que ciuitas tenetur. Petro Stechir tenetur ciuitas xiii schok 

minus 1 frt., quas exposuit in Cracouia pro negociis ciuitatis”. Dług uregulowano w roku następnym – ibidem, 

s. 121: „[1406] Petro Stechir sunt solute xiii sxg. minus i frt., quas exposuit in Cracouia ex parte ciuitatis”.

29 Zestawienie źródeł i literatury do dziejów katedry: R. Brykowski, A. Włodarek, Kościół katedralny p.w. 

Wniebowzięcia Panny Marii, [w:] Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyński, t. 2: Katalog 

zabytków, red. A. Włodarek, Warszawa 1995 (= Dzieje sztuki polskiej, t. 2), s. 145. O zasługach Stechera 

jako prowizora budowy: W. Łoziński, Sztuka lwowska w xvi i xvii wieku. Architektura i rzeźba, Lwów 1901, 

s. 7; S. Zajączkowski, Z dziejów katedry lwowskiej, „Przegląd Teologiczny”, 5, 1924, s. 47, 48; M. Czuba, 

Gotycka archikatedra łacińska we Lwowie, Przemyśl 2002, s. 9; idem, Archikatedra Łacińska. Zarys dziejów 

i problematyki artystycznej gotyckiej katedry we Lwowie, „Renowacje i Zabytki”, 2006, nr 3(20), s. 69.

Można więc przyjąć, że w 1405 roku kosztem rady miejskiej sprowadzo-
no do Lwowa figurę przedstawiającą Chrystusa na osiołku. Fakt ten zdaje się 
potwierdzać opinię Mańkowskiego o słabości lwowskiego środowiska artystycz-
nego w średniowieczu i dużej roli importów16. Trzeba w tym miejscu zastrzec, 
że nic nie wiemy o poziomie twórczości trzech malarzy, działających tu na 
przełomie wieków xiv i xv: Jana (notowany 1387 –1389)17, Stanisława (notowany 
1405 –1413)18 i znanego nam już Łukasza (notowany 1406 –1443)19. Ten ostatni, jak 
się zdaje, wykonywał nawet witraże20. Osąd Mańkowskiego można jednak z du-
żym prawdopodobieństwem przyjąć w odniesieniu do rzeźby drewnianej. W wie-
ku xv brak jakichkolwiek informacji o rzeźbiarzach czy snycerzach osiadłych we 
Lwowie21, znamy też konkretne przykłady importów. W 1473 roku przywieziono 
z Krakowa krucyfiks na belkę tęczową w katedrze łacińskiej (obecnie w kaplicy 
Chrystusa Ukrzyżowanego)22; z tego samego, stołecznego warsztatu wyszła też 
figura Ukrzyżowanego w ołtarzu św. Krzyża w kościele bernardynów23. 

16 Mańkowski, op. cit., s. 61.

17 Pomniki dziejowe Lwowa…, t. 1: Najstarsza księga miejska 1382 –1389, wyd. A. Czołowski, Lwów 1892, 

nr 451, 464, 725; F. Bostel, Z dziejów malarstwa lwowskiego, „Sprawozdania Komisji do Badania Historii 

Sztuki w Polsce”, 5, s. 157; Charewiczowa, op. cit., s. 147; Johannes (Ioan), [w:] Słownik artystów polskich, 2, 

Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1979, s. 192; Mańkowski, op. cit., s. 71.

18 Pomniki dziejowe Lwowa…, t. 2, s. 56, 133, 177, 213, 265, 287, 292, 314; Charewiczowa, loc. cit.; Mańkowski, 

loc. cit.

19 Pomniki dziejowe Lwowa…, t. 2, s. 126, 172, 183, 202, 214, 262, 289, 314; t. 3: Księga przychodów 

i rozchodów miasta 1414 –1426, wyd. A. Czołowski, Lwów 1905, s. 31, 131, 192, 415; t. 4: Księga ławnicza 

miejska 1441 –1448, wyd. A. Czołowski, F. Jaworski, Lwów 1921, nr 805; Charewiczowa, loc. cit.; Lucas, [w:] 

Słownik artystów polskich, 5, loc. cit.; Mańkowski, loc. cit.

20 Pomniki dziejowe Lwowa…, t. 2, s. 62: „[1408] Feria secunda post festum sti Mathie (26 lutego) date sunt ii 

sxg. Luce pictori pro laboribus fenestrarum”. Por. Charewiczowa, loc. cit.; Lucas, [w:] Słownik artystów…, 

t. 5, loc. cit.

21 W 1494 roku we Lwowie odnotowano budowniczego Josta, który miał wykonać cyborium i ołtarz 

w kościele w Starym Siole. W. Abraham, Wiadomości z najstarszej księgi sądowej arcybiskupstwa lwowskiego 

łacińskiego obrządku, „Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce”, 8, 1907, szp. lxiii oraz 

Mańkowski, op. cit., s. 62 uważali go także za rzeźbiarza. Opublikowane źródła, w których Jost zawsze 

określany jest jako murator, a także kamieniarski charakter prac (w przypadku ołtarza chodziło zapewne 

o wymurowanie mensy), wartych zaledwie dwa i pół florena, nie dają ku temu dostatecznych podstaw, zob. 

Acta officii consistorialis Leopoliensis antiquissima, ed. W. Rolny, t. 2: 1490–1498, Leopoli 1930, nr 1301, 

1303, 1311, 1318, 1323, 1345, 1352, 1364, 1368.

22 Informuje o tym kronika Józefa Bartłomieja Zimorowicza: J. B. Zimorowicz, Leopolis triplex czyli Kronika 

miasta Lwowa, [w:] idem, Pisma do dziejów Lwowa odnoszące się, wyd. K. Heck, Lwów 1899, s. 93. Na temat 

krucyfiksu zob. T. Mańkowski, Do dziejów rzeźby późnogotyckiej (Miklas Haberschrack), „Prace Komisji 

Historii Sztuki” 8, 1946, s. 253, 254, 256 –257, 258, 259 –260, il 2 –3; idem, Dawny Lwów…, s. 62 –64; 

D. Horzela, Między liryzmem a ekspresją – rzeźba w Małopolsce przed Witem Stwoszem 1450–1477, [w:] 

Wokół Wita Stwosza. Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, red. D. Horzela, A. Organisty, 

Kraków 2005, s. 26; eadem, Sculpture in Lesser Poland Before Veit Stoss (1450–1477), [w:] Wokół Wita 

Stwosza. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie 19 –22 maja 

2005, red. D. Horzela, A. Organisty, Kraków 2006 (= Studia i Materiały Naukowe Muzeum Narodowego 

w Krakowie), s. 83.

23 Zob. J. Sito, Thomas Hutter (1696 –1745). Rzeźbiarz późnego baroku, Warszawa–Przemyśl 2001, s. 276, il. 63; 

W. Walanus, Nieznany relief z przedstawieniem Mszy św. Grzegorza z katedry łacińskiej we Lwowie, [w:] 

Sztuka kresów wschodnich, t. 6, red. A. Betlej, P. Krasny, Kraków 2006, s. 181; Horzela, Sculpture…, s. 83, 

il. 7. Na krucyfiks ten zwrócił mi uwagę dr Andrzej Betlej.
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źródeł wynika, że najważniejszym „rekwizytem”36 liturgii był krzyż (krucyfiks) 
jako symbol wjeżdżającego do Jerozolimy Chrystusa. Podczas wspomnianej „sta-
cji” właśnie przed krzyżem rozściełano szaty i składano palmy, a celebrans padał 
na ziemię w geście adoracji. Adoracja krzyża odbywała się także po zakończeniu 
procesji, już wewnątrz kościoła37. Jedynie w dwóch wspomnianych już mszałach 
z xv wieku, zachowanych w Kielcach i Sandomierzu, mowa o możliwości użycia 
figury Chrystusa na osiołku. Według Lewańskiego, zapisany w nich „scenariusz” 
ceremonii zredagowany został w Krakowie, a praktykowany był w kolegiatach 
i kościołach parafialnych diecezji krakowskiej38. W rękopisie kieleckim zalecano 
śpiewanie dodatkowego responsorium, o ile w procesji prowadzona jest ymago 

Salvatoris cum asello39. Najważniejszym momentem obrzędu była „stacja przed 
grobem” (Statio, que fit ante sepulchrum) – zapewne okazjonalną konstrukcją, 
ustawianą na cmentarzu przykościelnym. W grobie tym złożony był krucyfiks, 
zwrócony na wschód; odziani w superpellicea chłopcy śpiewali kolejne antyfony, 
unosząc prawe dłonie i wskazując palcami na krucyfiks lub stojącą przy grobie 
(ad latus Sepulchri) figurę Chrystusa na osiołku40. Podobny przebieg miała mieć 
„stacja” według mszału sandomierskiego41. 

Wydaje się więc, że z punktu widzenia symbolicznych treści, wyraża-
nych przez słowa antyfon i rytualną gestykulację, a zrozumiałych głównie dla 

36 Przegląd polskiej terminologii, odnoszącej się do przenośnych rzeźb używanych w dramatyzowanej 

liturgii, podał ostatnio T. Jurkowlaniec, Służ Bogu, a diabła nie gniewaj. Rzeźby gotyckie na uroczystość 

Wniebowstąpienia w Polsce, [w:] Artifex doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu 

w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Bałus, W. Walanus, M. Walczak, Kraków 2007, t. 1, s. 385, przyp. 

17. Termin „rekwizyty dramatyczne” stosuje (wymiennie z określeniem „mobilia”) W. Marcinkowski, 

Przedstawienia dewocyjne jako kategoria sztuki gotyckiej, Kraków 1994, s. 12, 78 –81, przyp. 246 na s. 116. 

Określenie „mobilne figury świąteczne”, zaproponowane przez M. Kapustkę w recenzji książki Trippsa 

(„Ikonotheka”, 17, 2004, s. 216), nie znalazło jak dotąd odzewu w literaturze.

37 Lewański, Liturgiczne łacińskie dramatyzacje…, s. 35, 37 –40. K. Targosz, Korzenie i kształty teatru do 

1500 roku w perspektywie Krakowa, Kraków 1995, s. 195 sądzi, że „stacja” mogła się odbywać przed 

„imponujących rozmiarów krucyfiksem na cmentarzu lub na zewnętrznej ścianie” któregoś z kościołów, na 

co brak jednak przekonujących dowodów.

38 W odróżnieniu od „katedralnego” oficjum zapisanego w Antiphonale sprzed 1253 roku (Kraków, Biblioteka 

Kapitulna ms. 51) – Lewański, Liturgiczne łacińskie dramatyzacje…, s. 36 –37, 40.

39 Ibidem, s. 136 –137: „In Die Palmarum quod fit ante Summam Missam est Processio. In qua, si pro ymagine 

Salvatoris cum asello eundum, ex tunc canitur Responsorium: Circumdederunt me […] Et in reditu 

Antiphonam: Cum appropinquaret Dominus Iherosolimam […] Quod si Ymago non habeatur, Processio ad 

circuitum simpliciter incipit a dicta Antiphona: Cum appropinquaret […]”.

40 Ibidem, s. 137: „Tertium est Statio, que fit ante Sepulchrum, cuius cerimonia dividitur trifariam […] Itaque 

cum ad Sepulchrum, in quo Crucifixus orientem versus preparatus iacet, venitur […] Secundo, Pueri 

superpelliciis induti (dextera et duobus digitis erectis Crucifixum aut Ymaginem cum asello versus), que 

ad latus Sepulchri sistitur, canunt primum: Hic est, qui venturus est in salutem populi […]”. Tekst całej 

ceremonii: s. 136 –142; omówienie: s. 42 –44. 

41 Ibidem, s. 143: „Et cum perventum fuerit ad locum ubi Crux iacuerit, quod debet fieri versus orientem, 

secundum aliquos verso meridiem, et stantes coram Cruce cantant Antiphonam […] Hic Duo vel Tres Pueri 

stantes ante Ymaginem super asello sedentem si fuerit ibi, alias ante Crucem, manibus erectis, et cantant: 

Hic est, qui venturus est in salutem populi”. Całość ceremonii: s. 142 –146.

z rzemieślnikami różnej profesji, goszcząc w stolicy zamówił w imieniu rady swe-
go miasta figurę Chrystusa na osiołku? 

Pozostaje wyjaśnić, dlaczego lwowscy rajcy byli takim zamówieniem zain-
teresowani i jakie było miejsce przeznaczenia dzieła. W tym celu trzeba najpierw 
krótko omówić dzieje i funkcję Osiołków Palmowych.

Z relacji pątniczki Egerii wiadomo, że procesje w Niedzielę Palmową, upa-
miętniające opisany przez ewangelistów wjazd Chrystusa do Jerozolimy, urzą-
dzano w tym mieście już w iv wieku, przy czym Zbawiciela uobecniał celebrujący 
liturgię biskup30. Za najstarsze świadectwo użycia w procesji figury Chrystusa na 
osiołku uchodzi opis Niedzieli Palmowej w żywocie św. Ulryka z Augsburga (spi-
sanym w latach 982 –992), wspominający effigiem sedentis domini super asinum. 
Niektórzy badacze wątpili jednak, czy mowa tu rzeczywiście o rzeźbie31. Pierwsze 
zachowane dzieła (z południowych Niemiec, Szwajcarii i północnych Włoch) po-
chodzą dopiero z końca xii i z xiii wieku, a najwięcej – z xv i początku xvi stule-
cia32. Datowanie czterech zachowanych w Polsce Osiołków Palmowych – wszyst-
kich z terenów dawnej diecezji krakowskiej – mieści się w 1. tercji xvi wieku33. 

Przebieg liturgii Niedzieli Palmowej na ziemiach polskich w średniowie-
czu przedstawił wyczerpująco Julian Lewański34. Składała się ona zasadniczo 
z procesji do mniejszego kościoła (niekiedy za murami miasta), gdzie odbywa-
no ceremonię poświęcenia i rozdania palm, oraz procesji powrotnej, przerwanej 
adoracją krzyża („stacja Krzyża św”, statio Crucis), która poprzedzała uroczy-
ste wejście do kościoła macierzystego35. Z opublikowanych przez Lewańskiego 

30 Zob. Woziński, op. cit., s. 82 –83; Tripps, op. cit., s. 95 –96. O Egerii zob. M. Starowieyski, Egeria, [w:] 

Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1983, szp. 1161 –1162.

31 Na temat tego przekazu zob. m.in. Andelmann, op. cit., s. 183 –187; Tripps, op. cit., s. 95, 97 –99. O ile 

pierwszy z autorów wątpił w istnienie już w wieku x figur Chrystusa na osiołku, drugi zdecydowanie 

opowiedział się za taką możliwością (zob. podsumowanie wywodów na s. 120). Podobnie ostatnio także 

P. Jezler w: Bildersturm. Wahnsinn oder Gottes Wille?, red. C. Dupeux, P. Jezler, J. Wirth, Zürich 2000, nr kat. 

81, s. 228.

32 Andelmann, op. cit., s. 187 –188; Woziński, op. cit., s. 80–82; Tripps, op. cit., s. 118 –119; tu przykłady 

i literatura.

33 Dwie figury znajdują się w Muzeum Narodowym w Krakowie: z Szydłowca (1520–1530) i z nieznanej 

miejscowości (fragment postaci Chrystusa; początek w. xvi); trzecia przechowywana jest w klasztorze 

klarysek w Starym Sączu, a czwarta, z miejscowości Rybie Nowe – w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. 

Zob. Walanus, Późnogotycka rzeźba…, s. 93, przyp. 100 (tu literatura). Rzeźba z Szydłowca niesłusznie 

uchodziła dawniej za piętnastowieczną, por. ibidem, s. 252 –255. 

34 Lewański, op. cit., s. 33 –46. Por. idem, Dramat i dramatyzacje liturgiczne w średniowieczu polskim, „Musica 

Medii Aevi”, 1, 1965, s. 100, 103 –129; Średniowieczne gatunki dramatyczno-teatralne, z. 1: Dramat liturgiczny, 

opr. J. Lewański, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966 (= Poetyka. Zarys encyklopedyczny. Dział 1: Gatunki 

literackie, t. 3), s. 34 –41.

35 Lewański, Liturgiczne łacińskie dramatyzacje…, s. 34.
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y despekt nie pozywaią. Przedtym tedy lipowym Jezuskiem, dziatki 
pięknie y kosztownie ubrawszy się, tuwalnie abo ręczniki, y palmy ba-
gnowe, abo wierzbowe miecą, przed nim kołem, rzucaiąc wzgorę kwiat-
ki, chodzą, nań palcy ukazuią, mowiąc: Tenci iest ktory miał przyść, 
dla zbawienia ludzkiego: Przed nim rybałci krzyżem padaią: onego 
Xiądz klęcząc przed nim, rozgą z bagna y z trzciny uczynioną biie, mo-
wiąc: Uderzę Pasterza, a rozproszą się owce: Potym wziąwszy Crucifix 
Xięża, y on podniozszy, wszyscy śpiewaią, do onego drewna niemego, 
mowiąc […]: O Krzyżu bądź pozdrowion, iedyna nadzieio, przymnoż 
pobożnym sprawiedliwości, daruy winnym odpusczenie. Ktorego po-
tym wszyscy przednim klękaiąc, chwalą, pozdrawiaią, y całuią”46: 

Relacja ta częściowo pokrywa się z zapisanym w omówionych wyżej msza-
łach przebiegiem „stacji”, jednakże w odróżnieniu od nich, w centrum „akcji” 
znajduje się nie krzyż, lecz Osiołek Palmowy47. Również źródła niemieckie z 1. 
połowy xvi wieku wspominają o rzucaniu palm i padaniu na twarz przed taką 
rzeźbą48. We wszystkich tych przekazach figura Chrystusa na osiołku jest pierw-
szoplanowym „rekwizytem” ceremonii; zapewne dobrze odzwierciedlają one jej 
przebieg w końcu xv i na początku xvi wieku, u progu Reformacji. Proces włą-
czania do liturgii rzeźbionych, realistycznych wizerunków, zastępujących symbo-
liczny krzyż, osiągnął bowiem w tej epoce apogeum49. 

Dzieło Kraińskiego dowodzi, że w Krakowie procesje z „lipowym osiełkiem” 
urządzano jeszcze sto lat później, w początkach xvii wieku. Potwierdzają to także 

46 K. Kraiński, Postylla Kościoła powszechnego apostolskiego, słowem Bożem ugruntowanego y zbudowanego 

na Jezusie Chrystusie, [Łaszczów] 1611, k. 158v. Por. K. Kolbuszewski, Postyllografia polska xvi i xvii wieku, 

Kraków 1921, s. 201 –202. O działalności Kraińskiego zob. J. Tazbir, Kraiński Krzysztof, [w:] Polski Słownik 

Biograficzny, 15, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, s. 92 –93.

47 Dotyczy to także rytualnego uderzania gałązką palmy kapłana (u Kraińskiego – „rybałtów”), który według 

obydwu piętnastowiecznych mszałów miał padać na twarz przed krzyżem; zob. Lewański, Liturgiczne 

łacińskie dramatyzacje…, s. 43, 141, 145.

48 Np. opis ceremonii w Weltbuch Sebastiana Francka (1543): „Vnd foret ein hültzin esel auff einem wägelin 

mit einem darauff gemachten bild yhres gots in der statt herumb, singen, werffen palmen für yhn […] 

Der pfarrer legt sich vor disem bild nider, den schlecht ein ander pfaff. Die schůler singen vnd deütten 

mit fingern darauff […]”. Cytuję wg: Bildersturm…, s. 219; por. Woziński, op. cit., s. 85. Zob. także 

opis procesji urządzanej w Biberach – Die religiösen und kirchlichen Zustände der ehemaligen Reichstadt 

Biberach unmittelbar vor Einführung der Reformation. Geschildert von einem Zeitgenossen, wyd. A. Schilling, 

„Freiburger Diözesan Archiv”, 19, 1887, s. 119: „[…] Darnach ist man mit Ganzer process, wie ahm abendt 

vse, wider herein Gangen bis zue dem Kirchhoff beim beinhauss vff die Weitte. Da hat man aber still gehabt; 

vff dem Khürchhoff vmbher send ahn ettlichen enden Schuolerlin gestanden, haben die Arm vnd finger 

vf gestreckht gegen Vnnsern Herrgott vnd ettliche gesönglin gesungen […] Den so haben Alle Menschen 

palmen vnd Sefich gegen Vnnserm Herrgott anhin geschossen oder ein wenig anhin geworffen […]”.

49 Por. P. Jezler, Bildwerke im Dienste der dramatischen Ausgestaltung der Osterliturgie – Befürworter und Gegner, 

[w:] Von der Macht der Bilder. Beiträge des C.I.H.A.-Kolloquiums „Kunst und Reformation”, red. E. Ullmann, 

Leipzig 1983, s. 237: „In diesen spätmittelalterlichen von Witzel angesprochenen Riten wurde nicht mehr 

das inhaltlich polyvalente Kultkreuz benutzt; denn zwischen dem 12. und 15. Jh. haben Bornkind, Palmesel, 

Depositionsbild, Auferstehung- resp. Himmelfahrtsfigur und Pfingstaube als „handelnde Bilder” das Kreuz 

im jeweiligen Festritus abgelöst”.

uczestniczących w liturgii duchownych42, drewniana imago Christi in asino peł-
niła funkcję drugoplanową. Być może dlatego rzadko wspominają o Osiołkach 
Palmowych teksty liturgiczne z terenów Polski. Choć więc z pewnością prowa-
dzenie tych rzeźb w procesji nie było obowiązkowe, brak o nich wzmianek nie 
może być dowodem na to, że ich nie używano43.

Szereg innych źródeł, dotyczących Krakowa bądź diecezji krakowskiej, 
świadczy o wykorzystywaniu ruchomych figur Jezusa w palmowej procesji i kul-
tywowaniu tego zwyczaju także w czasach nowożytnych. Są to jednak przekazy 
z 2. połowy xvi wieku lub późniejsze, w dodatku prawie wszystkie pochodzące 
od krytyków takich praktyk – zwolenników reformacji bądź potrydenckiej re-
formy liturgii. Z procesji z „dębowym Chrystusem” pokpiwał już Mikołaj Rej44; 
o zgorszeniu, jakie wywołać miała u goszczących w Krakowie posłów tureckich 
wspomniał kalwiński teolog Rudolf Hospinian (1547 –1626)45, a jej sarkastyczny 
opis pozostawił inny kalwinista, Krzysztof Kraiński (1556 –1618): 

„Dzisia grob ubiorą, y włożą weń maluśkiego lipowego Jezuska ukrzy-
żowanego (choć iescze nie umarł, bo aż w Wielki Piątek umrze) 
Abo Osiełka lipowego, na ktorym także Jezusek siedzi, iako czynią 
w Krakowie u Panny Maryey, ktorego oprawcy, abo siepacze miey-
scy, z Kościoła świętego Woyciecha (podle ktorego czapnicy czapki 
przedawaią) do Kościoła Panny Maryey przyprowadzą, A przedtym go 
iako powiadaią, sami Rayce Krakowscy wiedli, ale im ten urząd sie-
pacze odięli: o co się Raycy na nich nie gniewaią, ani ich o tę zacność 

42 Por. opinię Lewańskiego na ten temat, ibidem, s. 43, 44.

43 Przeciw argumentowaniu ex silentio przemawia jeszcze jedna okoliczność, na którą zwrócił uwagę 

Lewański, Dramat i dramatyzacje…, s. 102. Odnosząc się ogólnie do lakoniczności rubryk w polskich 

tekstach dramatyzacji liturgicznych, badacz zauważył, że ich autorzy mogli rezygnować z zapisywania 

szczegółowych wskazówek, jeżeli obrzęd był powtarzany co roku i dobrze znany. Warto dodać, że o figurze 

Chrystusa na osiołku nie wspominają drukowane mszały krakowskie z początku xvi wieku (Missale 

Cracoviense, Kraków, J. Haller, 1509; Missale Cracoviense, Wenecja, P. Lichtenstein, 1532 – zob. Lewański, 

Liturgiczne łacińskie dramatyzacje…, s. 172 –175, 177 –179), choć w tym czasie figury takie z pewnością były 

używane w diecezji – świadczą o tym zachowane dzieła (zob. przyp. 33).

44 M. Rej, Świętych słów a spraw Pańskich, które tu sprawował Pan a Zbawiciel nasz na thym świecye iako prawy 

Bóg będącz w człowieczeństhwie swoim Kroynika albo Postilla, wyd. 3., Kraków 1566 (wydanie fototypiczne, 

Wrocław-Warszawa-Kraków 1965), k. 225v: „W kwietną niedzyelę, kto bagniątka nie połknął a dębowego 

Kristusa do miasta nie doprowadził, to iuż dusznego zbawienia nie otrzymał”. Ustęp wielokrotnie 

cytowany, m.in.: S. Windakiewicz, Teatr ludowy w dawnej Polsce, „Rozprawy Akademii Umiejętności. 

Wydział Filologiczny”, 36, 1904, s. 53; Woziński, op. cit., s. 85.

45 R. Hospinianus, De festis Christianorum hoc est, de origine, progressu, ceremoniis et ritibus festorum dierum 

apud Christianos, tractatus, [w:] Rodolphi Hospiniani opera omnia, Genevae 1669 –1681, t. 2, s. 73: „Fiunt 

autem haec et similia multa ab ipsis, non sine infidelium scandalo maximo. Unde de legatis Turcicis 

Cracoviam venientibus referunt, cum honoris gratia adhibiti essent pompae huic in die Palmarum, et 

vidissent Sacerdotes ac Principes Viros flexis genibus procidere ante asinum, qui circumducebatur, quod 

elevatis manibus in publico exclamarint: O quanta impietas et dedecus est, Adorare Asinum!”. Por. 

L. Lepszy, Lud wesołków w dawnej Polsce, Kraków 1899, s. 28. O Hospinianie zob. O. Vasella, Hospinian 

(Wirth) Rudolf, [w:] Lexikon für Theologie und Kirche, t. 5, Freiburg 1960, szp. 491.
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Lwowa wyznających chrześcijaństwo w obrządku łacińskim. Warto zauważyć, że 
w 1406 roku do nowej fary przeniesiono bractwo Panny Maryi57. Przyszłą katedrą 
interesował się także arcybiskup halicki Jakub Strepa, który w 1402 roku wpro-
wadził do niej wieczorne nabożeństwa maryjne58. 

Fundacja drewnianej figury Chrystusa na osiołku byłaby więc jednym 
z wielu przejawów sprawowanej przez lwowskich rajców opieki nad kościołem 
parafialnym. Na przełomie xiv i xv wieku dotyczyła ona przede wszystkim budo-
wy (utrzymywanie urzędu prowizora), ale znane są także dowody dbałości miasta 
o wyposażenie świątyni59 i oprawę ceremonii liturgicznych: w 1405 roku rada 
wsparła finansowo uroczystość konsekracji prezbiterium60.

Używanie Osiołków Palmowych w procesji kwietnej niedzieli w zasadzie 
wyczerpywało funkcję tych rzeźb – przez resztę roku pozostawały one poza wzro-
kiem wiernych61. Zapewne przechowywano je z innymi sprzętami kościelnymi, 
względnie w oddzielnych pomieszczeniach, wzmiankowanych niekiedy w źró-
dłach62. Podobnie mogło być i we Lwowie, lecz dalsze rozważania na ten temat 
miałyby już charakter czystych spekulacji. O wyglądzie lwowskiej figury można 
powiedzieć tylko tyle, że – tak jak w przypadku zachowanych dzieł – drewniany 
wizerunek Chrystusa siedzącego na ośle musiał być przymocowany do prostokąt-
nego pomostu, zaopatrzonego w cztery koła. Biorąc pod uwagę czas powstania 
(przed lub w 1405 roku), rzeźba prezentowała zapewne ten wariant ikonograficzny, 
w którym Chrystus, odziany w tunikę i płaszcz spięty pod szyją, prawą dłoń uno-
si w geście błogosławieństwa, a lewą przytrzymuje lejce63. Cechy formalne dzie-
ła niewątpliwie nie odbiegały od panującego wówczas stylu międzynarodowego 

57 Zimorowicz, op. cit., s. 77; W. Abraham, Jakób Strepa arcybiskup halicki 1391 –1409, Kraków 1908, s. 38 –39. 

58 Zimorowicz, loc. cit.; Abraham, Jakób Strepa…, s. 39. 

59 W 1399 roku rajcy ufundowali ołtarz Dziesięciu Tysięcy Męczenników, śś Agnieszki, Katarzyny i Doroty, 

Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego Bernardyńskiego we 

Lwowie, t. 3, wyd. K. Lishke, Lwów 1872, nr 65; t. 4, wyd. K. Lishke, Lwów 1873, nr 53; Zajączkowski, 

op. cit., s. 50. Rachunki miejskie z 1410 roku notują wydatki na naprawę dzwonów, płótno do uszycia alb 

oraz mszał zamówiony u miejskiego pisarza Jana – wszystko „pro ecclesia beate Virginis”, zob. Pomniki 

dziejowe Lwowa…, t. 2, s. 90–90. 

60 Pomniki dziejowe Lwowa…, t. 2, s. 20: „Exposite sunt iv sxg. pro consecracione chori ecclesie parochialis”; 

Zajączkowski, op. cit., s. 47.

61 Tripps, op. cit., s. 119.

62 Pomieszczenie takie wspomniał w 1685 roku J.M. Testarello della Massa w opisie ceremonii pasyjnych 

w katedrze św. Szczepana w Wiedniu, zob. A. Camesina, Das Passionsspiel bei St. Stephan in Wien, „Berichte 

und Mittheilungen des Alterthums-Vereines zu Wien”, 10, 1869, s. 327: „Es werden auch in dieser Kirchen 

von uralter Zeit her bis an heutigen Tag in der Charwochen gewisse Ceremonien observiret, und zwar 

an dem Palm-Tag die Procession mit dem Palm-Esel (welcher das gantze Jahr hindurch in einem Gewölb 

unter der Cantorey aufbehalten wird, ist laut der beygesetzten Jahrzahl A. 1435 verfertigt worden) […]”. 

„Eselkammer” na cmentarzu przy katedrze wymieniana jest też w źródłach wiedeńskiego Bractwa Bożego 

Ciała z początku w. xvi, zob. Capra, loc. cit.

63 Wariant ten wykształcił się w xiv wieku, zob. Andelmann, op. cit., s. 187; Tripps, op. cit., s. 119. 

inwentarze i rachunki kościoła Mariackiego, odnotowujące wydatki związane 
z utrzymaniem (średniowiecznej?) figury50. Na nic, jak widać, zdały się napo-
mnienia kontrreformacyjnych teologów, na przykład Hieronima Powodowskiego 
(archiprezbitera tegoż kościoła Mariackiego!), który zalecał usunięcie z liturgii 
Niedzieli Palmowej wzbudzającego tumult „oprowadzania osła”51. W diecezji 
krakowskiej obrzęd został ostatecznie zakazany dopiero w 1780 roku52.

Nie są mi znane źródła, mówiące o przebiegu ceremonii w średniowiecznym 
Lwowie i w archidiecezji lwowskiej. Bez wątpienia, tak jak w innych miastach, 
uczestniczyły w niej rzesze wiernych. Palmowa procesja była bowiem jedną 
z największych „publicznych akcji religijnych” w ciągu roku53. Z pewnością brali 
w niej udział przedstawiciele władz miejskich, cechów i bractw, podobnie jak 
w Biberach54 i Krakowie (por. relację Kraińskiego). Zainteresowanie lwowskich 
rajców artystyczną oprawą uroczystości, będącej okazją do reprezentacji ich wła-
dzy i pobożności, nie powinno więc dziwić.

Pytanie o miejsce przeznaczenia sprowadzonego z Krakowa Osiołka 
Palmowego jest pytaniem o kościół, pełniący we Lwowie funkcję kościoła ma-
cierzystego, do którego, niczym do Jerozolimy, zmierzała procesja w Niedzielę 
Palmową. Wydaje się, że rolę taką odgrywać mogła tylko świątynia pod we-
zwaniem Panny Marii, której budowę rozpoczął w latach sześćdziesiątych xiv 
wieku Kazimierz Wielki, planując utworzenie we Lwowie biskupstwa, a która 
co najmniej od 1387 roku była miejską farą55. Był to po prostu najważniejszy 
i największy kościół miasta, nawet uwzględniając fakt, że w 1405 roku w peł-
ni ukończone były tylko prezbiterium i wieża56. Po translacji parafii z kościoła 
Matki Boskiej Śnieżnej tu właśnie koncentrowało się życie religijne mieszkańców 

50 Zob. zapisy w księdze przychodów i wydatków kościoła Mariackiego z lat 1609 –1623, rkps w Archiwum 

Państwowym w Krakowie, sygn. 3346, s. 103: „Anno 1611 Die 23 Martii. Kotlarzowi od korunki co na 

Osiełku wozą Figurę dałem gr 6. Za 4 kołka do Osiełka Tokarzowi dałem gr 16”; s. 126: „Anno Domini 1619 

Od Figury z Osiełkiem na Processią Palmarum Dalem Sniczerzowi od poprawienia fl 2 gr 15. Slosarzowi za 

blache Węgierska na korunką y od wyrobienia iey, y za osm śrob 2 fl 15 gr. Malarzowi od pozłoty koronki, y 

malowania Figury fl 4 gr 15”. Figura została także wymieniona w bliżej nieokreślonym inwentarzu z r. 1620, 

którego fragmenty opublikował A. Grabowski, Skarbniczka naszej archeologii, Lipsk 1854, s. 161 („Figura 

Pańska na osiełku”).

51 H. Powodowski, Agenda seu ritus caeremoniarum ecclesiasticarum, Cracoviae 1591, s. 34: „Sublato igitur 

omni tumultu et irreverentia, quae maxime in circumductione asini committi solet, quae etiam ideo satius 

esset omittenda […]”. Zob. Lewański, Liturgiczne łacińskie dramatyzacje…, s. 187. O działalności Hieronima 

Powodowskiego (1543 –1613) zob. M. Korolko, Powodowski Hieronim, [w:] Polski Słownik Biograficzny, 28, 

1984, s. 282 –285.

52 Dekret z dnia 10 sierpnia 1780, zakazujący m.in. „wożenia Pana Jezusa po kościele na osiełku”, podpisany 

przez archidiakona krakowskiego Józefa Olechowskiego, został włączony do książki S. Martynowicza, 

Annotationes summopere necessariae clero tam saeculari quam regulari, Lublini 1782, s. 86 –87. Cytował go 

R. Lubicz, zob. „Wisła. Miesięcznik Geograficzno-Etnograficzny”, 7, 1893, s. 412; za nim: Lepszy, op. cit., 

s. 36; Windakiewicz, op. cit., s. 57.

53 Lewański, Liturgiczne łacińskie dramatyzacje…, s. 33.

54 Die religiösen und kirchlichen Zustände…, s. 117 –118. 

55 Zajączkowski, op. cit., s. 45 –48; Czuba, Archikatedra…, s. 66 –68.

56 Zajączkowski, op. cit., s. 46 –47, 49.
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około 1400 roku czy też, jak woli go zwać Wojciech Marcinkowski, międzynaro-
dowego stylu pięknego64. 

Dwie lakoniczne informacje z lwowskich archiwaliów, opublikowane prze-
szło wiek temu, stały się – po ponownej analizie – punktem wyjścia dla hipo-
tetycznej rekonstrukcji okoliczności powstania niezachowanego dzieła rzeźby 
gotyckiej. Ich wartość jest tym większa, że – o ile przedstawiona interpretacja 
jest słuszna – są to chyba najwcześniejsze przekazy źródłowe z terenów dawnej 
i obecnej Polski, mówiące o używaniu figur Chrystusa na osiołku w procesji 
Niedzieli Palmowej. Dla porównania, szesnastowieczna kronika Nikolausa Pola 
dowodzi posługiwania się takim „rekwizytem” we Wrocławiu w 1423 roku65, 
a najstarsze małopolskie świadectwo tej praktyki zawiera dopiero cytowany wy-
żej mszał w Sandomierzu z 1449 roku. Co więcej, lwowskie wzmianki dokumen-
tują fakt wykorzystywania rzeźb w obrzędach liturgicznych na ziemiach polskich 
już w pierwszych latach xv wieku66. Być może w toku dalszych badań uda się od-
naleźć kolejne źródła, które pozwolą na dokładniejsze rozpoznanie chronologii 
i sposobów funkcjonowania rzeźbiarskich „rekwizytów dramatycznych” w śre-
dniowiecznej Polsce.

64 W. Marcinkowski, Sztuka około roku 1400 – spór o pojęcia, [w:] Magistro et amico – amici discipulique, 

Kraków 2002, s. 51 –62, zwł. s. 62. 

65 Pod tą datą kronikarz opisał tragiczny wypadek, jaki zdarzył się podczas palmowej procesji: pod ciężarem 

idących w niej tłumów załamał się most łączący Wyspę Piaskową z Ostrowem Tumskim, pociągając za 

sobą wiele osób, a także Osiołka Palmowego, zob. Jahrbücher der Stadt Breslau von Nikolaus Pol, wyd. 

J. G. Büsching, t. 1, Breslau 1813 (= Zeitbücher der Schlesier, Band 1), s. 167: „1423 […] Am Palmsonntage, 

nachdem der Bischof zu Breslau mit vielen Priestern und Schülern in der Prozession von unser lieben 

Frauen Kirchen über die Thumbrücke gegangen, und kaum hinüber war, ist die Brücke mit vielem Volk 

eingegangen und haben viel Leute Schaden genommen, etliche sind ertrunken. Aber dem Palmesel ist kein 

Leid widerfahren, alleine, daß er ein wenig gebadet […]”. Zdarzenie komentuje K. Dola, Liturgia Wielkiego 

Tygodnia w katedrze wrocławskiej w xv wieku, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”, 7, 1979, 

s. 191. Bez żadnego uzasadnienia przyjmuje on, że mowa tu o żywym ośle, do którego przymocowywano 

figurę Chrystusa.

66 Innym potwierdzeniem tego faktu, powstałym jednak ex post i mającym nieco anegdotyczny charakter, jest 

ustęp w Annales Stanisława Sarnickiego, opisujący obchody święta Wniebowstąpienia w kościele Bożego 

Ciała w Poznaniu w 1402 roku: w trakcie ceremonii, której świadkiem miał być król Władysław Jagiełło, 

przez otwór w sklepieniu wciągano na linie figurę Chrystusa Zmartwychwstałego. Ustęp ten zacytował 

i skomentował ostatnio Jurkowlaniec, op. cit., s. 386, przyp. 1.
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Kardynał Désiré-Joseph Mercier i ks. Karol Csesznák w malowidłach 
lwowskiej katedry ormiańskiej oraz początki ruchu liturgicznego we 
Lwowie w okresie międzywojennym

Spośród malowideł zdobiących katedrę ormiańską we Lwowie, wykonanych przez 
Jana Henryka Rosena w latach 1925 –1929, szczególnie jedna scena – Pogrzeb 
św. Odilona – cieszyła się wielką popularnością wśród współczesnych (il. 1)1. Ze 
względu na swoją wyjątkowość i tajemniczość, budziła szczególne zainteresowa-
nie i wręcz rozpalała wyobraźnię widzów2. Obraz ten – przedstawiający legen-
darne wydarzenie: pogrzeb kluniackiego opata z x wieku, św. Odilona, któremu 
towarzyszą wyzwolone z czyśćca dusze zmarłych, wdzięczne mu za ustanowie-
nie Dnia Zadusznego – starano się na różne sposoby interpretować symbolicznie. 
O malowidle pisano nastepująco: 

„Trzy postacie mnichów, mary dźwigających przedstawiają trzy stopnie 
wtajemniczenia religijnego. Pierwszy otulony kapturem jeszcze zda się 
nie słyszeć głosu z zaświata, drugi z pałającemi i skupionymi źrenicami 
pogląda ku szczęściu oderwanemu od świata tego, a trzeci kroczy już 
w mistycznem skupieniu i zasłuchaniu w to, co tylko duszom wybra-
nym oglądać i słyszeć dozwolono”3.

Przyczyną tego nadzwyczajnego zainteresowania nie mógł być wyłącz-
nie przedstawiony na malowidle, rzadko spotykany temat. Ciekawość widzów 
była tak duża zapewne dlatego, iż w ukazanych na obrazie postaciach rozpo-
znawali osoby znane im na codzień. Z ustnych relacji wiadomo, że identyfiku-
jąc środkowego zakonnika jako ks. Adama Bogdanowicza, owe „trzy stopnie 
wtajemniczenia” odnoszono wprost do jego osoby i jego drogi do kapłaństwa4. 
Pozostałe postacie przedstawione na obrazie to: ks. Karol Csesznák, jako pro-
wadzący orszak święty opat benedyktyński, a pierwszy z mnichów niosących 
mary to ks. Leon Isakowicz. Dwaj klerycy na końcu pochodu to być może bracia 

1 Obszerne omówienie malowidła zawiera artykuł: J. Wolańska, Kilka uwag na temat ikonografii malowideł Jana 

Henryka Rosena w katedrze ormiańskiej we Lwowie: Pogrzeb św. Odilona, „Przegląd Wschodni”, 6, 1999/2000, 

s. 379 –401. Podstawowe dane nt. artysty podają M. Zakrzewska, Jan Henryk Rosen, [w:] Polski Słownik 

Biograficzny, 32, 1989 –1991, s. 56 –58, oraz S. Jordanow ski, Vademecum malarstwa polskiego, New York 1988, 

s. 10, 35, 147 –152 (przedr. pt. Vademecum malarstwa polskiego w USA, Wrocław 1996, s. 97 –101).

2 Świadectwa zainteresowania współczesnych Pogrzebem pozostawili w swoich wspomnieniach, m.in. 

Marian Tyrowicz (Wspomnienia o życiu kulturalnym i obyczajowym Lwowa 1918 –1939, Wrocław 1991, 

s. 163 –164) oraz Andrzej Kuśniewicz (Mieszaniny obyczajowe, Warszawa 1985, s. 6 –7).

3 St. Machniewicz, W katedrze ormiańskiej. (Polichromja Jana H. Rosena), „Dziś i Jutro”, 1, 1933/1934, s. 5.

4 Informacja śp. prof. dr hab. Anny Krzysztofowicz. W ten sposób miała interpretować scenę matka 

ks. Adama, Wanda Bogdanowicz. 
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Borkowscy; według innej wersji jeden z nich to zmarły w roku 2002 ks. Tadeusz 
Fedorowicz5. Powyższą, „tradycyjną” identyfikację osób potwierdza, częścio-
wo modyfikuje oraz uzupełnia opis na odwrociu fotografii tego obrazu Rosena, 
w zbiorach ks. Fedorowicza w Laskach. Zgodnie z nim, jeden z ministrantów to 
ks. Andrzej Głażewski; ogląda się za siebie – ks. Bogdanowicz; pierwszy mnich to 
ks. Isakowicz; kondukt prowadzi ks. Csesznák, zaś na marach spoczywa kardynał 
Désiré-Joseph Mercier. Fakt sportretowania w tej scenie lwowskich duchownych 
(oraz kardynała Merciera) został potwierdzony również przez źródło współczesne 
powstaniu malowideł: 

„[…] sześciu mnichów (portrety znanych we Lwowie Duchownych 
ormiańskich) niesie na ramionach zwłoki św. Odilona (portret świą-
tobliwego kardynała Mercier, który umarł w trakcie malowania tego 
obrazu)”6. 

To jedno z tych malowideł w katedrze, w przypadku którego identyfika-
cja osób w nim sportretowanych może wnieść dodatkowe – pozaartystyczne 
i nie związane z ikonografią tematu – interesujące wątki do jego odczytania. 
Jednocześnie, zinterpretowane w ten sposób, stanowi świadectwo o ludziach oraz 
problemach nurtujących w tym czasie lwowskie kręgi kościelne; daje asumpt do 

„zrekonstruowania” środowiska i atmosfery umysłowej, w jakiej powstawała ma-
larska dekoracja katedry ormiańskiej i w której obracał się ich twórca. O koniecz-
ności takiego potraktowania tej sceny stanowi przede wszystkim obecność na 
obrazie potwierdzonego portretu kardynała Merciera, z którym Rosen (choć po-
średnio) zetknął się już wcześniej, w Warszawie. Zapewne wtedy jego „kontakt” 
z osobą prymasa Belgii nastąpił za pośrednictwem ks. Władysława Korniłowicza 
albo osób skupionych wokół niego w tzw. Kółku. Obu wspomnianych duchow-
nych łączyły głębokie zainteresowania liturgiczne oraz, przede wszystkim, 

„wyznawany” przez nich neotomizm (kardynał Mercier był właściwym inicja-
torem „instytucjonalnego” odnowienia studiów teologicznych w duchu filo-
zofii św. Tomasza, formalnie wprowadzonego przez papieża Leona xiii w roku 
1879 encykliką Æterni Patris). Wydaje się, że właśnie te liturgiczno-filozoficzne 
i „neotomistyczne” powiązania mogą stanowić prawdopodobne wytłumaczenie 

5 Dzięki pozyskaniu nowych źródeł zaprezentowana tu identyfikacja różni się nieco w stosunku do tej, 

przedstawionej przeze mnie wcześniej (Wolańska, op. cit., s. 391). 

6 S. Maria Renata od Chrystusa sic [Zofia Fudakowska], Malowidła ścienne J. H. Rosena w katedrze ormiańskiej we 

Lwowie, „Pro Christo – Wiara i Czyn” 6, 1930, nr 8, s. 507 (przedruk [w:] eadem, Liturgia a sztuka, Warszawa 

2002 (przedr. wyd. 1: Poznań 1934) s. 151 –159). Identyfikację rysów twarzy opata prowadzącego kondukt 

potwierdza dodatkowo o. Franciszek Małaczyński osb (z Tyńca), przed wojną wychowanek lwowskiego 

Seminarium Duchownego, pisząc: „Na obrazie »Pogrzeb św. Odylona« […] ciało zmarłego opata niosą ubrani 

w benedyktyńskie stroje kanonicy katedry ormiańskiej, a prowadzący orszak opat ma twarz ks. Karola 

Csesznáka – lektora katechetyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie […]” 

(F. Małaczyński, Ks. Fedorowicz w katedrze Ormian, „Tygodnik Powszechny”, nr 32 (2770), 11 viii 2002).

il 2 
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1927.  
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Praca Rosena jest znana jedynie z reprodukcji zamieszczonej w „Tygodniku 
Illustrowanym” (il. 2)9. Zawierała dedykację dla jubilata oraz dwa teksty przypo-
minające jego zasługi dla Polski i niezłomną postawę moralną podczas i wojny 
światowej. Jedna część dyplomu ukazywała u góry przedstawienie św. Augustyna, 
flankowane wizerunkami św. Jana Kantego oraz św. Stanisława Biskupa. Poniżej 
znajdowała się dedykacja dla jubilata. Druga część „adresu” została ozdobiona 
przedstawieniem św. Tomasza z Akwinu oraz wizerunkiem niezidentyfikowane-
go świętego (Augustyn?); pole arkusza po prawej zajmowały dwa teksty. Pierwszy, 
to fragment listu pasterskiego kardynała Merciera z okresu i wojny światowej 
(1916), w którym domagał się on niepodległości Polski10. Podobnie postąpił 
w roku 1920, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, wyrażając publicznie swe po-
parcie dla Polski i znów nawołując do pomocy krajowi znajdującemu się w stanie 
zagrożenia ze strony Rosji11. To przede wszystkim z powodu tych wystąpień pry-
mas Belgii zaskarbił sobie szczególną wdzięczność Polaków. Ale i w całej Europie 
był powszechnie podziwiany i szanowany za swoją nieugiętą postawę wobec 
Niemiec podczas i wojny światowej. Dlatego właśnie tak szerokim echem odbiły 
się w Polsce wspomniane uroczystości jubileuszowe w roku 1924, a niewiele póź-
niej, w styczniu 1926, podobnie szerokie kręgi objęła żałoba po śmierci kardynała:

„Stoi u katafalku także Polska. Pamięta kardynałowi, że kształcił licz-
nych jej synów; pamięta mu, że już w roku 1916 przypomniał strato-
wanej przez wroga Belgii, że tam na wschodzie cierpi jeszcze więcej 
siostrzany naród katolicki i trzeba się modlić, by krwawa wojna przy-
najmniej jeden wydała dobry owoc, niepodległość państwową tego na-
rodu; pamięta mu Polska, że kiedy w chwilę najazdu komunistycznego 
nawet wczorajsi sprzymierzeńcy zaczęli wołać: tolle, on znowu w imię 
sprawiedliwości i honoru cywilizacji w sam dzień Cudu nad Wisłą za-
wołał na alarm i wstrząsnął sumieniami. Pamięta to wszystko Polska 
i dzisiaj z siostrzaną Belgią stoi w żałobie u katafalku głębokiego myśli-
ciela, wielkiego człowieka i świętego biskupa”12.

9 „Adres wykonany przez art. mal. J. H. Rosena, doręczony Kardynałowi Mercierowi przez specjalną delegację 

polską”, „Tygodnik Illustrowany”, nr 20, 17 v 1924, s. 310. Trudno powiedzieć cokolwiek na temat techniki 

i wymiarów tego „dyplomu” – zapewne nie był zbyt duży. Praca nie została odnaleziona wśród spuścizny 

archiwalnej po kardynale Mercier ani w zbiorach pałacu arcybiskupiego w Mechelen (informacja Gerrita 

Vanden Boscha, archiwisty Arcybiskupstwa Mechelen–Bruksela, 23 vi 2004). 

10 Polskie tłumaczenie zamieszczonego na „adresie” listu kard. Merciera podaje J. Teodorowicz, Kardynał 

Mercier, „Warszawianka”, 3, 1926, nr 27, 27 i 1926, s. 4. Drugi tekst, to fragment Listu 111 św. Augustyna.

11 R. Aubert, Le Cardinal Mercier et la Pologne en 1920, [w:] Le cardinal Mercier (1851 –1926). Un prélat d’avant-

garde. Publications du Professeur Roger Aubert rassemblées à l’occasion de ses 80 ans, red. J.-P. Hendrickx, 

J. Pirotte, L. Courtois, Louvain-la-Neuve 1994, s. 363 –377. Tekst listu wydanego z inicjatywy kardynała 

Merciera przez Episkopat Belgii w sierpniu 1920 roku ukazał się po polsku: D.-J. Mercier, O Polsce, [w:] idem, 

Listy pasterskie, Warszawa 1929 (= Bibljoteka Akcji Katolickiej, t. 7), s. 9 –12.

12 K. Michalski, Kardynał Mercier (1851 –1926), [w:] idem, Nova et Vetera, Kraków 1998 (= Studia do Dziejów 

Wydziału Teologicznego uj, t. 9), s. 32.

takiego właśnie zestawienia osób, czy też być „wspólnym mianownikiem” posta-
ci sportretowanych w Pogrzebie św. Odilona. Nie sądzę bowiem, by umieszczenie 
tu portretu kardynała Merciera mogło być przypadkowe albo było spowodowane 
li tylko sentymentem Rosena do osoby prymasa Belgii, dla którego kilka lat wcze-
śniej wykonał dyplom gratulacyjny (il. 2). Był to bez wątpienia zabieg mający dać 
wyraz wyrażanemu przez współczesnych (i pewnie też dzielonemu przez samego 
malarza) przekonaniu o „świątobliwości” wybitnego duchownego, gdyż – choć 
nimb odnosi się tu zasadniczo do św. Odilona, to – można go także odczytywać 
jako „apologię” zmarłego w opinii świętości kardynała.

***
Na początku lat dwudziestych, zanim jeszcze otrzymał zlecenie wykonania 
malowideł w katedrze ormiańskiej, Jan Henryk Rosen przebywał w Warszawie. 
Pracował jako urzędnik w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jednocześnie ma-
lując i ucząc się malarstwa na wieczorowych kursach w Miejskiej Szkole Sztuk 
Zdobniczych. W roku 1923 wypowiedział pracę w msz i wyjechał na wieś, gdzie 
w pełni oddał się malowaniu.

Z tego okresu pochodzą dwie prace Rosena, o dość nietypowym charakterze, 
które z jednej strony każą się zastanowić nad pytaniem, w jakim środowisku ar-
tysta mógł się był obracać w Warszawie, a z drugiej – dostarczają pewnych prze-
słanek dla prób odpowiedzi na to pytanie i określenia tego środowiska. Pierwsza 
praca, to uroczysty „adres” z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa prymasa 
Belgii, kardynała Désiré-Josepha Merciera (1851 –1926), którego główne uroczy-
stości odbyły się w Mechelen 12 v 19247. Przewodniczącym delegacji polskiej, 
która „wręczyła […] artystycznie wykonany przez p. J. H. Rosena adres z arkusza-
mi zawierającemi podpisy licznych organizacyj i osób prywatnych z Warszawy 
i innych miast polskich”, był sufragan łucki, biskup Michał Godlewski8. Poza tym, 
niewiele wiadomo ani o „adresie”, ani o delegacji polskiej na tę uroczystość.

7 Kardynał Mercier był właściwym odnowicielem nauczania i uprawiania filozofii św. Tomasza, współautorem, 

a przede wszystkim wykonawcą tez encykliki Æterni Patris Leona xiii z roku 1879, która nadała niejako 

instytucjonalny charakter i nowy impuls odradzającej się wtedy w Europie, już od szeregu lat, myśli 

scholastycznej. Ten właśnie kierunek filozoficzny – neoscholastyka – dominował w założonym w roku 1894 

i kierowanym przez Merciera Institut Supérieur de Philosophie na uniwersytecie w Lowanium, gdzie od 

początku jego istnienia kształciło się wielu polskich duchownych, m.in. późniejsi założyciele Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego. Już w latach trzydziestych wieku xx było oczywiste, że „pod względem zarówno 

metody, jak i wyników pracy naukowej w logice, teorii poznania, w psychologii, w metafizyce, w filozofii 

moralnej i estetyce – ks. Mercier jest jedną z największych postaci we współczesnym odrodzeniu ducha 

Anielskiego Doktora, świętego Tomasza z Akwinu” (K. Kowalski, Rola Ks. Kardynała Merciera w odrodzeniu 

tomizmu, Włocławek 1937, s. 15). Zob. też: F. Heyer, Mercier, Désiré, [w:] Biographisch-bibliographisches 

Kirchenlexikon, t. 5, Herzberg 1993, szp. 1291 –1293; R. Aubert, Mercier (Désiré-Joseph, cardinal), [w:] 

Catholicisme. Hier – Aujourd’hui – Demain, t. 8, Paris 1979, szp. 1208 –1211; G. Michiels, Mercier (Désiré-

Joseph), [w:] Dictionnaire de Spiritualité, t. 10, Paris 1977, szp. 1038 –1040; F. Morandini, Mercier, Désiré, [w:] 

Enciclopedia Cattolica, t. 8, Città del Vaticano 1952, szp. 713 –716.

8 Uczczenie Kardynała Merciera przez Polskę, „Tygodnik Illustrowany”, nr 20, 17 v 1924, s. 310; M. Godlew ski, 

Jubileusz J. Em. Kardynała Merciera (kartka z podróży), Warszawa 1924.
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Nie da się udowodnić jakichkolwiek bezpośrednich związków Rosena ze 
środowiskiem, które zostanie w skrócie opisane poniżej, ale szereg przesłanek 
skłania do powiązania sympatii bardzo religijnego artysty z istniejącym podów-
czas w Warszawie tzw. Kółkiem ks. Władysława Korniłowicza (1884 –1946) – nie-
formalną grupą ludzi skupioną wokół charyzmatycznego duchownego, złożoną 
głównie z przedstawicieli młodej inteligencji, często pochodzenia żydowskiego, 
poszukujących w życiu głębszych wartości i przeważnie nawróconych na katoli-
cyzm pod wpływem ks. Korniłowicza, wybitnego tomisty i ważnego przedstawi-
ciela, a właściwie prekursora odnowy liturgii w duchu tomistycznym15. 

Właśnie ze środowiskiem „Kółka” pozwala łączyć Rosena druga ze wspo-
mnianych prac – choć możliwe, że powstała nieco później niż dyplom dla kar-
dynała Merciera. Chodzi o ex-libris (il. 3) wykonany dla serii wydawnictw, stwo-
rzonego przez dr Eleonorę Reicher i Tadeusza Romera, Koła Studiów Katolickich 
(ksk), którego kierownikiem duchowym był ks. Wilhelm Michalski cm, profesor 
Uniwersytetu Warszawskiego16. W roku 1927, jako pierwszy tom serii wydaw-
nictw ksk ukazała się książka Eleonory Reicher pt. Święty Wincenty à Paulo. We 
wstępie następująco informowano o wydawcy książki: 

15 T. Landy, R. Wosiek, Ksiądz Władysław Korniłowicz, Warszawa 1978 (= Biblioteka „Więzi”, t. 42), zwł. rozdz. 

iii: „Początki »Kółka«”, s. 43 –106. „Kółko”, z założenia „miało być otwarte i nie ujęte w jakiekolwiek ramy. 

[…] Przez zebrania przewinęło się wielu różnych ludzi” (s. 47). Na spotkaniach „Kółka” podejmowano 

także sprawy sztuki. Ks. Korniłowicz „nie chciał ofiar z potrzeb intelektualnych i estetycznych. Przeciwnie, 

od razu na wstępie umiał przekonać, że właśnie sztuka religijna nie musi być kiczem, a literatura – 

sentymentalną grafomanią. Mobilizował i upoważniał do samodzielnych poszukiwań także w tym zakresie” 

(op. cit., s. 49). – Trzeba też podkreślić wyjątkową rolę, jaką odegrał ks. Korniłowicz jako pionier ruchu 

liturgicznego w Polsce: „Nie stanowiła ona [sc. liturgia] jakiegoś »dodatku« do jego życia wewnętrznego, 

do nauczania religijnego i do koncepcji życia Kościoła. Wręcz przeciwnie, liturgia jako oficjalna, społeczna 

i publiczna modlitwa Kościoła – zasadniczo różna od rubrycystyki, a także od pedantycznie estetyzujących 

tendencji nawrotu do minionych starochrześcijańskich lub średniowiecznych form kultu – była nie 

tylko właściwym źródłem osobistego życia religijnego i duchowej postawy Ojca [Korniłowicza], ale 

winna być pojmowana wedle ks. Korniłowicza jako istotne tętno życia ciała mistycznego. To tętno życia 

liturgicznego ma rzutować na samą koncepcję społeczności kościelnej, na pojmowanie Kościoła, rolę Mszy 

św. i modlitwy, na typ życia wewnętrznego, na nauczanie i wychowanie chrześcijańskie, na charakter 

postawy i działalności duchownych i świeckich katolików, także na styl piękna obrzędów i architektury 

sakralnej” (S. Swieżawski, Liturgia w życiu i działalności ks. Władysława Korniłowicza, [w:] idem, Przebłyski 

nadchodzącej epoki, Warszawa 1998 (= Biblioteka „Więzi”, t. 104), s. 83).

16 Landy, Wosiek, op. cit., s. 100. Zob. też T. Ostrowska, Reicher Eleonora, [w:] Polski Słownik Biograficzny, 

31, 1988, s. 9 –11, w biogramie na s. 10 datę powstania ksk określa się „ok. roku 1923” i wydaje się, że 

najwcześniej wtedy mógł był powstać ex-libris Rosena, może z myślą o planowanej serii wydawniczej, 

której pierwszy tom ukazał się jednak dopiero w roku 1927, gdy artysta przeniósł się już do Lwowa. Biogram 

Tadeusza Romera nie omawia szerzej jego pozazawodowej działalności w okresie międzywojennym (zob. 

M. Paszkiewicz, Romer Tadeusz Ludwik Wiktor, [w:] Polski Słownik Biograficzny, 31, 1988, s. 656 –658). 

Niemniej, osobę Romera łączy z Rosenem praca w msz: Romer pracował tam w Departamencie Politycznym 

od 15 ix 1921 do końca roku 1927; wspomina też o nim, jako swoim koledze z msz, Kazimiera Iłłakowiczówna, 

określając go mianem „jednego z najuczciwszych i najpobożniejszych ludzi, jakich w życiu spotkałam” 

(K. Iłłakowiczówna, Ścieżka obok drogi, Warszawa 1939, s. 133). Być może to właśnie Tadeusz Romer 

zaangażował Rosena do wykonania zarówno „adresu” dla kardynała Merciera, jak i omawianego ex-librisu 

wydawnictw ksk.

Mimo dłuższej nieobecności w Warszawie (od wiosny 1923, przez półto-
ra roku przebywał na wsi, malując), Rosen musiał jednak utrzymywać kontakt 
ze stolicą, skoro to jemu powierzono wykonanie dyplomu. Nie wiadomo, kto 
zlecił mu to zamówienie, nie są znane szczegóły dotyczące tej pracy. Miało to 
jednak miejsce przed głośną wystawą z września 1925 roku (dzięki której Rosen 
zdobył sławę i zamówienie na dekorację katedry ormiańskiej), gdyż dyplom nosi 
datę 1924 – czyli pochodzi z okresu, gdy malarz był jeszcze zupełnie nieznany. 
Nie można zatem wątpić, że wykonanie „adresu” powierzył mu ktoś z bliskich 
znajomych, orientujący się w charakterze sztuki uprawianej przez Rosena i jego 
predylekcji do miniatorskiej techniki i stylistyki. Artysta musiał więc mieć znajo-
mych wśród osób, które przygotowywały wyjazd delegacji polskiej do Mechelen 
i, być może, złożyły podpisy na dołączonej do dyplomu tabula gratulatoria (nic 
nie wiadomo o kontaktach Rosena np. z biskupem Michałem Godlewskim, prze-
wodniczącym delegacji polskiej na jubileusz w Mechelen13). Powinszowania dla 
kardynała Merciera musiały zaś wyjść przede wszystkim z kręgów – rodzącej się 
podówczas wśród inteligencji polskiej – odnowy religijnej dokonującej się pod 
wpływem myśli św. Tomasza z Akwinu14. 

13 P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 68.

14 B. R. Wosiek, Św. Tomasz w środowiskach młodzieży akademickiej i młodej inteligencji polskiej okresu 

międzywojennego, [w:] Studia z dziejów myśli św. Tomasza z Akwinu, red. S. Swieżawski, J. Czerkawski, 

Lublin 1978 (= Towarzystwo Naukowe kul, Źródła i monografie, t. 105), s. 351 –366.
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jednak coraz szerzej zaczęły zarysowywać się kręgi gości i przyjaciół »Kółka«. 
Kręgi te obejmowały stopniowo daleką od katolicyzmu inteligencję twórczą, 
zwłaszcza humanistów […]. Wspólną cechą wszystkich tych gości »Kółka« były 
mniej lub bardziej świadome tęsknoty metafizyczne lub religijne”24. Jak pokażą 
późniejsze losy artysty – przede wszystkim, jego poświadczone źródłowo kon-
takty ze Stowarzyszeniem Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” 
we Lwowie – przypuszczenie, że był w luźny i nieformalny sposób związany ze 
środowiskami postępowej inteligencji katolickiej już w Warszawie, jest całkiem 
prawdopodobne.

Jeśli w osobie św. Odilona na malowidle lwowskim istotnie został sportre-
towany kardynał Mercier (a nie ma powodów, by nie przyjąć takiej identyfikacji), 
wizerunek ten należy uznać za jedno z najwcześniejszych pośmiertnych przedsta-
wień tego duchownego. Tumbowy sarkofag z leżącą postacią kardynała w kate-
drze Sint-Rombout w belgijskiej stolicy arcybiskupiej – Mechelen (Malines) – po-
wstał bowiem dopiero około roku 1930 (il. 4–7)25.

Obok prymasa Belgii – którego znaczenie dla odnowy filozofii tomistycznej 
oraz odrodzenia liturgii zostało zasygnalizowane wyżej – postacią najwybitniej-
szą w tym gronie jest ks. Karol Csesznák (1882 –1944), osoba mało znana, a ze 
wszech miar zasługująca na przypomnienie, zwłaszcza w szerszym kontekście 
problemu odnowy liturgicznej, kiełkującej we Lwowie w okresie międzywojennym 
(il. 8–9)26. Ks. Csesznák nie był Ormianinem; należał do lwowskiej archidiecezji 

24 B. Cywiński, Rodowody niepokornych, Paris 1985, s. 370 –371.

25 Autorem tumby był Jos Devroye, a brązową figurę zmarłego wykonał o. Efrem, polski kapucyn, ostatni 

wyświęcony przez kardynała Merciera kapłan (zob. B. Verriest, K. Van Bets, P. Delbaere, Sint-Romboutskathe-

draal Mechelen, Regensburg 2001, s. 15). Autor posągu kardynała Merciera (Stanisław Klawiter – o. Efrem 

Maria a Kcynia, 1894 –1970) przed i wojną światową kształcił się w szkole artystycznej w Beuron, a kardynał 

Mercier patronował jego dalszym studiom artystycznym w Lowanium. 

26 O obecności w tej scenie portretu ks. Csesznáka wspomina Maria Zakrzewska (Rosen Jan Henryk, [w:] Polski 

Słownik Biograficzny, 32, 1989 –1991, s. 56), która jednak podaje, że uwieczniono go tu jako św. Odilona; 

T. Zaleski (Słownik biograficzny duchownych ormiańskokatolickich oraz duchownych rzymskokatolickich 

pochodzenia ormiańskiego w Polsce w latach 1750 –2000, Kraków 2001, s. 42) uważa z kolei, że twarz opata 

idącego na czele konduktu jest portretem ks. Bogdana Dawidowicza (1858 –1933), prepozyta Kapituły, armenisty 

i orientalisty. Tutaj przyjęto identyfikację zanotowaną na fotografii ze zbiorów ks. Tadeusza Fedorowicza, 

głównie ze względu na udział jego samego w omawianych wydarzeniach i w związku z tym – większą 

wiarygodność jego przekazu; ponadto, porównanie fotografii kardynała Merciera oraz ks. Csesznáka z ich 

domniemanymi portretami w Pogrzebie, zdaje się świadczyć na korzyść tego źródła. Na temat ks. Csesznáka, 

zob. S. Pawlina, Csesznak, Czesnak, Karol, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 3, Lublin 1979, szp. 641 –642; 

S. S. Nicieja, Łyczaków. Dzielnica za Styksem, Wrocław–Warszawa–Kraków 1998, s. 424; M. Rechowicz, 

Pionier ruchu liturgicznego, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 1, 1948, nr 4, s. 213 –217; W. Świerzawski, 

Sacerdos mysteriis vivens. Ks. Karol Cszesnák (+ 1944 –1969), „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 23, 1970, nr 2 –3, 

s. 133 –139; J. Konopczyna, Ksiądz Karol Csesznák, „Tygodnik Powszechny”, 3, 1947, nr 48 (30 xi 1947), s. 3 –4. 

Materiały biograficzne na temat ks. Csesznáka (wspomnienia przyjaciół i znajomych kapłana, zebrane 

w latach czterdziestych i pięćdziesiątych wieku xx przez zaprzyjaźnioną z nim lwowską malarkę, Reginę 

Szyrajew [1883 –1963]) przechowuje Biblioteka Instytutu Liturgicznego Papieskiej Akademii Teologicznej 

w Krakowie (dalej bil pat). Za ich życzliwe udostępnienie jestem wdzięczna Kierowniczce Biblioteki, dr 

Stanisławie Postawie. Na temat początków ruchu liturgicznego we Lwowie, zob. S. Koperek CR, Ks. Michał 

Kordel w kontekście polskiego ruchu liturgicznego, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 41, 1988, nr 2, s. 137 –140.

il 6 
Kardynał Désire–
Joseph Mercier. 
Fot. archiwalna 
ze zbiorów autorki

il 7 
Kardynał Désire–
Joseph Mercier. 
Fot. archiwalna 
ze zbiorów autorki

„Przed kilku laty powstało w Warszawie zrzeszenie pod nazwą Koła 
Studjów Katolickich, które postawiło sobie za cel skupienie ludzi dla 
lepszego zaznajomienia się z zagadnieniami religijnemi, a szczególniej 
przejęcia się zasadami wiary i życia katolickiego. Stałe zebrania Koła […] 
doprowadziły do tego, że powstała myśl, aby owoce tych pięknych i czę-
sto niezapomnianych wieczorów dyskusyjnych udostępnić szerszym ko-
łom inteligencji katolickiej w Polsce. Ma to być zadaniem »Wiadomości«, 
jakie postanowiono wydać. Ale obok tego, członkowie Koła opracowa-
li szereg dziełek i broszur, które ogłoszone drukiem, dadzą poznać ile 
skarbów dla umysłu i serca kryje się w nauce i życiu katolickiem”17.

Koło Studiów Katolickich było organizacją samokształceniową, powsta-
łą ostatecznie w roku 1923 (wtedy też najwcześniej mógł był powstać ex-libris 
Rosena) i bardzo bliską „Kółku” ks. Korniłowicza18 – „członków obu kół łączyły 
kontakty towarzyskie, niejednokrotnie i więzy trwałej przyjaźni”19. Poświadczony 
jest udział w ksk następujących osób: Rafała Blütha (1891 –1939)20, krytyka i hi-
storyka literatury; Wiktorii Goryńskiej (1902 –1944)21, artystki graficzki; s. Teresy 
Landy (1894 –1972)22, współzałożycielki ksk; Jerzego Lieberta (1904 –1931)23, poety. 
Wszyscy oni byli blisko związani z „Kółkiem”, o którym wiadomo, że „Pierwotna 
»rodzina kółkowa« stała się najbardziej wyrobioną elitą duchową, wokół niej 

17 W. Michalski, Przedmowa, [w:] E. Reicher, Święty Wincenty à Paulo, Warszawa 1927, s. 7 –8.

18 Słownik biograficzny autorów „verbum”, oprac. M. Kunowska-Porębna, [w:] Verbum (1934 –1939). Pismo 

i środowisko, t. 1: Materiały do monografii, oprac. M. Błońska, M. Kunowska-Porębna, S. Sawicki, Lublin 

1976 (= kul, Zakład Badań nad Literaturą Religijną, t. 5), s. 293 (cyt. dalej Słownik biograficzny).

19 Landy, Wosiek, op. cit., s. 100.

20 Słownik biograficzny, s. 293.

21 Ibidem, s. 331: „Dla Wydawnictwa ksk projektowała ilustracje i układy graficzne książek, przejmując to 

zajęcie po Franciszku Siedleckim, prezesie Związku Artystów Grafików, współpracującym z wydawnictwem 

w początkach jego istnienia”. 

22 Ibidem, s. 375.

23 Ibidem, s. 381.

il 4 
Mechelen,  
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(www.wikipedia.org)
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Klasztor benedyktynów, do którego miał zamiar 
wstąpić ks. Csesznák, mieścił się w Beuron32. Słynna 
beurońska szkoła malarska (i jej specyficzny, „liturgicz-
ny” charakter) były niejako pokłosiem wieloletnich dą-
żeń zakonu do odnowy liturgii. To przecież ze środowisk 
benedyktyńskich, najpierw, jeszcze na początku wie-
ku xix, francuskich (o. Prosper Guéranger w Solesmes), 
potem niemieckich, w tym głównie właśnie z Beuron, 
a w końcu z belgijskich filii tego ostatniego opactwa – 
w Maredsous, Lowanium (klasztor Mont-César) i klasz-
torze św. Andrzeja w Zevenkerken koło Brugii – wyszła 
myśl i najżywsze działania mające na celu odnowienie 
liturgii; to benedyktyni byli przez stulecia „strażnika-
mi tradycji” w tym zakresie33. Trudno się więc dziwić 
ks. Csesznákowi, że – znając jego liturgiczne upodoba-
nia i reformatorskie dążenia – wybrał to właśnie opac-
two, a Rosenowi – że, zapewne wiedząc o fascynacjach 
duchownego – postanowił go sportretować jako bene-
dyktyńskiego (co prawda kluniackiego, a nie beuroń-
skiego) opata. Wydaje się też, że malarza mogły łączyć 
z ks. Csesznákiem wspólne zainteresowania oraz więzy wzajemnej sympatii, gdyż 
chyba właśnie do Jana Henryka Rosena (twórcy tryptyków, malowanych jeszcze 
w Warszawie, w stylistyce „miniatorskiej”) odnosi się następujące wspomnienie 
o ks. Csesznáku:

„Najchętniej mówił o wydawnictwach Klasztoru Benedyktynów i sztu-
ce średniowiecznej; lubił zwłaszcza pełen ekspresji obraz Grünewalda 
przedstawiający Ukrzyżowanego Chrystusa – miał też duże zrozumie-
nie dla malarstwa „pewnego znajomego malarza”, jego dyptychów 
i tryptychów utrzymanych w stylu malarstwa miniaturowego”34.

32 Ze zbiorów ks. Csesznáka pochodzi niewielka akwarela, przedstawiająca Ukrzyżowanie ze świętymi, 

niewątpliwie oryginalne dzieło „szkoły z Beuron”, przechowywana w Archiwum Archidiecezji Lwowskiej 

w Krakowie.

33 Doskonały zarys początków dziejów ruchu liturgicznego pozostawił o. Olivier Rousseau, Histoire du 

mouvement liturgique. Esquisse historique depuis le début du xixe siècle jusqu’au pontificat de Pie x, Paris 1945 

(= Lex Orandi, wyd. P. Duployé, A. M. Roguet, OP, 3). Zob. też ks. J. Mieczkowski, „Geneza i powstanie 

Instytutu Liturgicznego w Krakowie w kontekście działalności ośrodków ruchu liturgicznego”, Kraków 

2001 (praca lic. PAT, promotor: prof. dr hab. Stefan Koperek; mpis w bil pat); oraz S. Cichy, Ruch liturgiczny 

jako „przejście Ducha Świętego w Kościele”, „Seminare”, 21, 2005, s. 173 –188 (o ks. Csesznáku, s. 183).

34 bil pat, Materiały R. Szyrajew: Teka 2, Wspomnienie 24: Stefania Supińska, marzec 1948, Wspomnienie 

o Księdzu Cseśniaku [sic!] z lat 1907 –1943.

obrządku łacińskiego, ale istnieją źródła, które poświadczają jego bliskie kontakty 
z ks. Teodorowiczem27. Podobnie jak ks. Korniłowicz w Warszawie, był prekurso-
rem ruchu liturgicznego we Lwowie, doskonałym katechetą, cenionym rekolek-
cjonistą i charyzmatycznym spowiednikiem, ale przede wszystkim, jak już wspo-
mniano, wykazywał szczególne zainteresowanie liturgią28. 

„Ks. Csesznák wyprzedzał ideowo swoją epokę i środowisko, gdy już 
w roku 1927 słuchało się np. Jego głębokich analiz ewangelicznych, 
o wnikliwych społecznych kierunkach na rewolucyjnym pierwiast-
ku doktryny katolickiej opartych, oraz szerokich planów ruchu litur-
gicznego, pojętego jako kręgosłup ówczesnej pobożności katolickiej, 
to w roku 1937 mówił o koniecznym nawrocie ludzkości do huma-
nizmu […], aby człowiek przestał być numerem w systemie; w tym-
że samym roku wykładał o sensie egzystencji jako takiej […]. Często, 
bardzo często napotykał na mur niezrozumienia i nie mogło być ina-
czej, był maksymalistą, był prekursorem nowych dróg i czasów, był 
zbyt odmienny – nie wiedziano jak go sądzić i oceniać. […] Ten umi-
łowany uczeń Arcybiskupa Bilczewskiego, jakże często później był 
niezrozumiany!”29.

Był erudytą, „pożeraczem książek”; mówiono, że „tomizm gruntował 
na oryginałach dzieł Doktora Anielskiego” (swoją bogatą bibliotekę zapi-
sał klasztorowi benedyktynów w Tyńcu)30. Od najmłodszych lat pociąga-
ło go życie zakonne – reguła św. Benedykta – i przez całe życie towarzy-
szyła mu tęsknota za klasztorem benedyktyńskim, do którego jednak nie 
dane mu było nigdy wstąpić. Tłumaczono to jego miłością do matki, któ-
rej nie chciał opuścić na starość, w chorobie, lub też brakiem zgody na odej-
ście do klasztoru ze strony arcybiskupa Bilczewskiego, który wysoko cenił 
ks. Csesznáka i nie chciał się wyrzec tak wartościowego kapłana archidiecezji31.

27 bil pat, Materiały R. Szyrajew: Teka 3, Wspomnienie 38: o. Fidelis Kędzierski (Moje wspomnienia 

o ś.p. Ks. K. Cseśniaku [sic!], Kraków 1956) napisał, że często widywał ks. Csesznáka w towarzystwie 

ks. Teodorowicza.

28 Świerzawski, op. cit., s. 133; Rechowicz, op. cit. Ks. Csesznák nie pozostawił zbyt wielu pism; jednym 

z drukowanych „śladów” jego liturgicznych zainteresowań może być referat wygłoszony na kursie 

duszpasterskim we Lwowie w roku 1929, pt. „Wyzyskanie liturgii dla celów duszpasterskich” (Świerzawski, 

op. cit., s. 135; Rechowicz, op. cit., s. 215; przedruk pt. Liturgia i duszpasterstwo, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 

1, 1948, nr 4, s. 217 –229).

29 bil pat, Materiały R. Szyrajew: Teka 1, Wspomnienie 9: Michalina Pazdro, listopad 1946, s. 2 –3 (podkr. J. W.).

30 Pazdro, op. cit., s. 4.

31 „Nie udało się x. Cseś. [sic!] wykonać zamiaru wstąpienia do zakonu Benedyktynów. Już miał przyjęcie 

w Beuron. Czekał tylko na decyzję matki, czy zostanie u córki […]. Gotował się do drogi! – przyszedł list, 

że matka wraca do domu. Został i widać było, jak całe życie swe ujmuje wedle reguły św. Benedykta”, bil 

pat, Materiały R. Szyrajew: Teka 3, Wspomnienie 42: Julia Zub, kwiecień 1959, s. 2; podobne świadectwo 

pozostawiła kuzynka ks. Csesznáka, M. Kuszkowska (bil pat, Materiały R. Szyrajew: Teka 3, Wspomnienie 32).
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il 10 
Lwów, 
katedra ormiańska. 
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fragm. z portretem 
ks. Adama 
Bogdanowicza. 
Fot. J. Wolańska, 
1998

w Polsce okresu międzywojennego40. Posiadał bogatą bibliotekę, którą życzliwie udo-
stępniał wszystkim zainteresowanym. Szczególną popularnością cieszyły się jego re-
kolekcje i konferencje ascetyczne. Nieco później, już w latach trzydziestych wieku xx, 
był redaktorem pisma lwowskiej archidiecezji ormiańskokatolickiej, „Gregoriana”, 
na którego łamach ogłosił szereg artykułów41. 

„Ks. Adam Bogdanowicz był w okresie międzywojennym jednym z tych,  
którzy kształtowali ówczesną religijność polską, a w pewnym sen-
sie można Go zaliczyć również do prekursorów odnowy soborowej. 
Nieprzeciętnie inteligentny i wykształcony, świetny mówca, niestru-
dzony spowiednik, oddany bez reszty Kościołowi, wywierał ogrom-
ny wpływ na swe otoczenie, zwłaszcza na młodzież. […] Na pierwsze 
miejsce w jego praktyce duszpasterskiej wysuwały się dwa problemy: 

40 Takie informacje przynoszą materiały msz, związane z udziałem Polski w Międzynarodowej Wystawie 

Prasy Katolickiej w Watykanie w roku 1936; zob. Archiwum Akt Nowych (Warszawa), msz, Departament 

Polityczno-Ekonomiczny, Wydział Prasowy: Wystawa prasy katolickiej w Watykanie, udział Polski 

(korespondencje, wykazy), notatka Wacława (?) Czosnowskiego; sygn. 8675 (1935, 1936). 

41 Wołczański, loc. cit. 

il 11 
Lwów, 
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Kolejny ze sportretowanych lwow-
skich kapłanów, ks. Adam Bogdanowicz 
(1898 –1941), był rekolekcjonistą i wytraw- 
nym spowiednikiem35. Zginął w sowiec-
kim więzieniu w czasie ii wojny światowej, 
aresztowany przez nkwd za działalność 
w lwowskich organach Związku Walki 
Zbrojnej (il. 10)36. Około roku 1920, tuż 
po święceniach, podczas studiów filozo-
ficznych w Warszawie, był współtwórcą 

„Biblioteki Wiedzy Religijnej”, ufundo-
wanej przez hr. Irenę Tyszkiewiczową37 
– organizacji bardzo blisko związanej 
z „Kółkiem” ks. Korniłowicza, propagu-
jącej te same co tamto środowisko ideały. 
Wydaje się, że ks. Bogdanowicz widział 
swoje posłannictwo w pracy duszpaster-
skiej, nacechowanej właśnie popularyzo-
waniem wśród wiernych rodzących się 
w obrębie Kościoła nowych pierwiast-

ków38. O tym, że ideowo również zakorzeniony był w myśli św. Tomasza świadczy 
choćby temat przygotowywanej przez niego pracy doktorskiej: De donis Spiritus Sancti 

vitam contemplativam informantibus secundum doctrinam Divi Thomae („O darach 
Ducha św. kształtujących życie kontemplacyjne, według nauki św. Tomasza”)39. 
Słabe zdrowie, nadmiar obowiązków duszpastersko-administracyjnych i niesprzyja-
jące okoliczności spowodowały, że nigdy nie doszło do jej ukończenia, co nie zmienia 
faktu, że ks. Bogdanowicz był zaliczany do czołowych intelektualistów katolickich 

35 Ks. Adam (de Rosco) Bogdanowicz od roku 1926 był kanclerzem Kurii, administratorem katedry oraz 

sekretarzem ks. Teodorowicza; od połowy roku 1927 swoje funkcje we Lwowie łączył z administrowaniem 

parafią w Horodence; potem został kanonikiem gremialnym Kapituły Archikatedralnej; zob. Schematismus 

Archidioecesis Leopoliensis ritus armeno-catholici pro Anno Domini 1928, s. 27; Schematismus… 1939, 

s. 14; T. Petrowicz, Od Czarnohory do Białowieży, Lublin 1986, s. 220; J. Węgierski, Lwowska konspiracja 

narodowa i katolicka 1939 –1947, Kraków 1994, s. 22; E. Łazarski, O dokończeniu życiorysu ks. Adama 

Bogdanowicza, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, 1995, nr 5, s. 24 –27; E. Kotarska, 

Proces Czternastu, Warszawa 1998, s. 121 –125, 238 –241; J. Wołczański, Kapłani męczennicy świadkowie 

wiary Kościoła Lwowskiego. Ksiądz Adam Henryk Bogdanowicz (1898 –1941), „Radość Wiary”, 1999, nr 2 

(22), s. 17; Zaleski, op. cit., s. 37 –38, oraz materiały w Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian 

Polskich (Warszawa; dalej fkdop), teczka 86: Ks. Adam Bogdanowicz [wspomnienia i informacje różnych 

osób]. Drugi – tym razem profilowy – portret ks. Bogdanowicza na katedralnych malowidłach znajduje się 

w scenie ustanowienia Najświętszego Sakramentu (jako św. Bartłomiej).

36 Łazarski, op. cit., s. 24 –25; Wołczański, loc. cit.

37 Wołczański, loc. cit. 

38 Wołczański, loc. cit.: „Od pierwszych lat kapłaństwa ścierały się w duszy ks. Bogdanowicza dwie pasje: 

praca naukowa i duszpasterstwo”, 

39 Wołczański, loc. cit. 
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o katedrze ormiańskiej, omawiający obok architektury kościoła, także malowidła 
Rosena46. 

Określenie jednego z ministrantów na końcu pochodu jako ks. Andrzeja 
Głażewskiego, a jego towarzysza jako (zapewne) ks. Tadeusza Fedorowicza, każe 
wspomnieć tu o Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” 
– organizacji niezwykle ważnej dla ruchu liturgicznej i duchowej odnowy katoli-
cyzmu w Polsce okresu międzywojennego, a także – poprzez swoich wychowan-
ków i dawnych członków – powojennego47. To stowarzyszenie jest ważne także dla 
omówienia malowideł w katedrze ormiańskiej, bowiem z tego właśnie środowiska 
wywodziło się wiele osób sportretowanych na jej ścianach. Trudno jednoznacznie 
wyjaśnić, dlaczego to środowisko było związane akurat z katedrą ormiańską. Być 
może było tak dlatego, że ks. Teodorowicz „należał do najwierniejszych przyjaciół 
»Odrodzenia«”48. Z organizacją sympatyzował też sam Rosen, jak tego dowodzą 
wspomnienia przedwojennych członków stowarzyszenia – uczestników tamtych 
wydarzeń. Mam tu na myśli przede wszystkim relacje niedawno zmarłego Stefana 
Swieżawskiego (1907 –2004), animatora lwowskiego ośrodka tej organizacji, jej pre-
zesa w latach 1927 –1928, który w ten sposób, w związku z malowidłami Rosena, 
pisał o ks. Andrzeju Głażewskim i środowisku lwowskiego „Odrodzenia”: 

46 Isakowicz, op. cit.

47 K. Turowski, „Odrodzenie”. Historia Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej, Warszawa 1987; 

S. Swieżawski, Plantacja Ducha Świętego, „Apokryf” nr 12 w „Tygodniku Powszechnym”, 1997, nr 51 –52 

(przedr. „Odrodzenie” – plantacja Ducha Świętego, [w:] idem, Lampa wiary. Rozważania na przełomie wieków, 

Kraków 2000, s. 146 –150); J. Majka, „Odrodzenie”, [w:] Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832 –1939, 

red. Cz.  Strzeszewski, R. Bender, K. Turowski, Warszawa 1981, s. 357 –363, oraz G. Karolewicz, Katolicki 

Uniwersytet Lubelski w kulturze narodowej okresu międzywojennego, [w:] Kulturotwórcza rola Kościoła na 

przełomie xix i xx wieku, red. J. Ziółek, Lublin 1997, s. 130 –131. Interesującą charakterystykę środowiska 

„Odrodzenia” w związku z osobą jednego z jego współzałożycieli, Jana (później o. Michała) Czartoryskiego, 

pierwszego prezesa organizacji we Lwowie, daje znów Stefan Swieżawski: „»Odrodzenie« było pierwszą grupą, 

która wprowadzała w życie publiczne wytyczne chrześcijańskie, dla której nauka katolicka przynosiła wyraźne 

dyrektywy w zakresie etyki gospodarczej, społecznej, narodowej. Pojawienie się grupy ludzi wierzących, dla 

których katolicyzm nie zamykał się w ramach osobistej pobożności, lecz głosił, że wszystkie dziedziny życia 

indywidualnego i zbiorowego powinien przenikać duch Ewangelii, było wówczas w Polsce czymś zupełnie 

nowym. Jan Czartoryski był gorliwym apostołem takiego »społecznego i wspólnotowego« myślenia i działania. 

Dbał też usilnie, aby »Odrodzenie« było przede wszystkim środowiskiem wychowawczym i głęboko religijnym, 

nie zaś »wylęgarnią« przyszłych polityków »chadeckich«. Ten właśnie rys znamionował potem wyraźnie 

lwowskie »Odrodzenie«. […] Ten mocny akcent położony przez Jana Czartoryskiego na konieczność głębokiego 

życia religijnego (a nie na czysto indywidualną, dewocyjną pobożność) i wspólnotowego (wyrabianie cnót 

społecznych i działalności wychowawczej) powodował, że właśnie we Lwowie mogły zaistnieć warunki 

ułatwiające powstanie w życiu akademickim pierwszych przejawów odnowy liturgicznej i organizowanie 

rekolekcji zamkniętych dla studentów. Jan Czartoryski w latach 1925 –1927 uczestniczy w samych początkach 

działalności tzw. sekcji liturgicznej, z której wyszła inicjatywa pierwszych w Polsce regularnie odprawianych, 

studenckich Mszy św. recytowanych” (S. Swieżawski, Wspomnienie o ojcu Michale Czartoryskim OP, [w:] idem, 

Przebłyski…, s. 33 –35).

48 Turowski, op. cit., s. 257, przyp. 503. Ks. Teodorowicz otrzymał nawet status członka honorowego koła 

lwowskiego tej organizacji; arcybiskup przemawiał na ii Kongresie „Odrodzenia” we Lwowie w dziesięciolecie 

istnienia organizacji w roku 1930; on też wtedy ogłosił św. Pawła patronem stowarzyszenia. Z drugiej strony, 

wiadomo, że w odnowie liturgii (tak jak w całej Europie) przodowali dominikanie; to w ich lwowskim kościele 

– właśnie z inicjatywy członków „Odrodzenia” – odbywały się pierwsze tzw. msze św. recytowane.

rozpowszechnianie praktyki codziennej Komunii św., oraz przygotowa-
nie do życia małżeńskiego i rodzinnego”42.

Ze wspomnień uczestniczek jego katechez, rekolekcji oraz tajnych komple-
tów, które prowadził podczas wojny, wyłania się więc postać charyzmatyczne-
go duchownego o nieprzeciętnej osobowości i odwadze głoszenia nauk „raczej 
dość rewolucyjnych” („W psychice współczesnej dominował obraz straszliwego 
Boga–Jahwe, a tu nagle [w naukach ks. Bogdanowicza pojawił się] bliski, kocha-
jący Przyjaciel, któremu można zawierzyć i oddać się bez zastrzeżeń”), ale za-
chowującego przy tym zawsze wspaniałe poczucie humoru i doskonały kontakt 
z młodzieżą; wielokrotnie powracają wspomnienia, mówiące o tym, że nawet 
nastolatki traktował poważnie, jak osoby równe sobie, co zaskarbiało mu ich 
wdzięczność i szacunek43. We wspomnieniach wielokrotnie pojawia się przekona-
nie o prekursorskim charakterze jego wysiłków we wprowadzaniu zwyczaju co-
dziennego przyjmowania komunii św., co w okresie, gdy – jak pisano – we Lwowie 
pokutowały jeszcze resztki jansenizmu, wydawało się nie do pomyślenia.

Ks. Leon Isakowicz (1897 –1944) – to pierwszy, zamyślony mnich w konduk-
cie zakonników niosących mary z ciałem św. Odilona (il. 11)44. Był historykiem 
sztuki, w latach 1920 –1922 – asystentem w katedrze historii sztuki na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza; w roku 1932 współorganizował wy-
stawę zabytków ormiańskich we Lwowie45. W tym wypadku, o jego umieszczeniu 
w tym gronie zadecydował, być może, fakt jego historyczno-artystycznego wy-
kształcenia i zapewne takichże sympatii i upodobań, które mogły go specjalnie 
związać z artystą. Ks. Isakowicz opublikował w „Posłańcu Św. Grzegorza” artykuł 

42 Anna z Przetockich Sidorowicz, „Ks. Kanonik Adam Bogdanowicz”, Archiwum fkdop, teczka 86: Ks. Adam 

Bogdanowicz. Świadectwo to potwierdzają wspomnienia Jadwigi Knaus („Wspomnienie o Ks. kanoniku 

Adamie Bogdanowiczu”, 1985 –1986, Archiwum fkdop, teczka 86: Ks. Adam Bogdanowicz), w latach 

1923 –1931 uczennicy gimnazjum sióstr Sacré-Coeur, gdzie ks. Bogdanowicz był katechetą i rekolekcjonistą. 

Na marginesie trzeba dodać, że dodatkowym „atutem” młodego podówczas rekolekcjonisty (dobrze 

widocznym na jego portrecie w Pogrzebie św. Odilona) musiał też być jego atrakcyjny wygląd; jak wspominała 

Jadwiga Knaus: „[…] ksiądz [Bogdanowicz] podobno był bardzo przystojny, czarny Ormianin o bladej 

twarzy i wyrazistych oczach (strona fizyczna księdza nie istniała wtedy dla mnie i dziś dopiero z fotografii 

przypominam sobie, jak wyglądał). Koleżanki niektóre podkochiwały się w nim, ale szczerze wyznawały 

na spowiedzi, pytając, czy to grzech. Krążyła powszechnie między nami jego odpowiedź, że to nie grzech, 

ale równie bezużyteczne zajęcie, jak lizanie cukierka przez szybę. Bardzo to studziło grono wielbicielek” 

(Knaus, ibidem, s. 2). Ta sama osoba wspomina też, że ks. Bogdanowicz „został »uwieczniony« jako mnich 

niosący trumnę św. Odylona” na malowidłach Rosena (ibidem, s. 3). Inna rekolektantka zapamiętała, że 

ks. Bogdanowicz „był fizycznie raczej dość drobny, o fascynującej urodzie, szerokie krucze brwi, a pod nimi 

wymowne czarne oczy, mądre, dobre, przenikające człowieka do głębi” (Krystyna Górecka, „Wspomnienie 

o Ks. Adamie Bogdanowiczu”, 1986, ibidem, s. 1). Podobne opinie przynosi Kotarska, op. cit., s. 238 –239.

43 Górecka, ibidem, s. 1 –3. 

44 Pani Janinie Zamojskiej, która osobiście znała ks. Isakowicza, zawdzięczam potwierdzenie określenia 

tożsamości sportretowanej tu osoby. Ks. prałat Leon Isakowicz był najpierw wikariuszem i katechetą we 

Lwowie, potem proboszczem parafii w Stanisławowie (Schematismus… 1928, s. 14 –18; Schematismus… 

1939, loc. cit.; Petrowicz, op. cit., s. 224; Zaleski, op. cit., s. 52).

45 Zaleski, op. cit., s. 52.
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wyświęconego w dwóch obrządkach katolickich – łacińskim i greckim52. Jego 
dwie wizyty we Lwowie, a nawet dłuższy pobyt w mieście oraz bliskie kontakty 
z arcybiskupem Andrzejem Szeptyckim, greckokatolickim metropolitą Lwowa, to 
ważne dowody międzynarodowych kontaktów lwowskich „liturgistów” (a zara-
zem i „odrodzeniowców”). Warto o nich wspomnieć, tym bardziej, że jest to 
epizod z dziejów Kościoła lwowskiego nieczęsto przywoływany przez historyków 
i szerzej raczej nieznany.

Opatem klasztoru w Farnborough, skąd pochodził i pod którego wpływem 
pozostawał o. Lew Gillet, był słynny badacz liturgii, o. Fernand Cabrol (wydawca 
i redaktor monumentalnego dzieła poświęconego dziejom liturgii Dictionnaire d’ar-

chéologie chrétienne et de liturgie), wywodzący się z „kolebki” benedyktyńskiego 
ruchu liturgicznego, z francuskiego klasztoru w Solesmes53. Kierowane przez niego 
angielskie opactwo zyskało sławę centrum studiów nad historią Kościoła i litur-
gią. W roku 1921, przy okazji wizyty arcybiskupa Szeptyckiego w Farnborough, o. 
Lew odbył z nim rozmowę (na którą z chęcią przystał Szeptycki, widząc niezwykłe 

52 E. Behr-Sigel, Lev Gillet. „A Monk of the Eastern Church”, tłum. H. Wright, Oxford 1999 (oryg. wyd. franc. 

Lev Gillet. „Un moine de l’Eglise d’Orient”. (Un libre croyant universaliste, évangélique et mystique), 

Paris 1993); zob. też M. Plekon, Living Icons. Persons of Faith in the Eastern Church, Notre Dame 2002, 

s. 81 –101.

53 Behr-Sigel, op. cit., s. 41. Interesująca jest charakterystyka pojmowania odnowy liturgicznej przez o. Cabrola 

– czyli przedstawiciela środowiska, skąd wyszedł o. Gillet – która, jak się wydaje, tak samo była rozumiana 

we Lwowie: „Odnowa liturgiczna, zapoczątkowana przez benedyktynów z Solesmes poszła w dwóch 

kierunkach – jeden był romantyczny, w typie Viollet-le-Duca, estetyzujący i nieco zacofany; sprowadzał się 

do historycznej rekonstrukcji splendoru Kościoła z idealizowanego okresu średniowiecza. Wprowadzano 

chorał gregoriański dla jego urody i dla uznania, jakim cieszył się w oczach ekspertów. Czasami tendencje 

te wyrażały się w upodobaniu do spektakularnych ceremonii. Drugi, i główny nurt odnowy, sięgał o wiele 

głębiej. Nie zaniedbując piękna służby Bożej, do której powołany był stan zakonny, starał się zogniskować 

ją na centralnym zagadnieniu: wspólnym, eklezjalnym uwielbieniu wyrażanym przez ludzi zgromadzonych 

w imię Boga i doksologicznym wyznaniu poprzez uwielbienie wiary Kościoła. To dzięki wysiłkowi Cabrola 

ruch liturgiczny we Francji wydostał się z ograniczeń romantyzmu i powierzchownego estetyzmu i zdobył 

swą naukową podbudowę. Ten ruch liturgiczny, zbudowany na krytycznym, historycznym studium 

liturgii, które wydobyło jej podstawowe znaczenie, z impetem nadanym mu przez o. Cabrola posuwał się 

ku odnowie nie tylko nabożeństw, ale też życia kościelnego w całej jego rozciągłości. Naukowy rygor był 

daleki od zaprzeczenia pobożności; został powołany po to, by obedrzeć ją z powierzchownych ozdóbek, 

które ukrywały to, co w niej było prawdziwe. To oczyszczanie otworzyło również w Kościele łacińskim 

drogę ku odnowie patrystycznej i lepszemu zrozumieniu i poznaniu greckich i wschodnich korzeni 

niepodzielonego Kościoła” (Ibidem, s. 41 –42).

„Andrzeja Głażewskiego poznałem w czasach naszej młodości. Był on 
chyba moim równolatkiem i zbliżyliśmy się do siebie, uczestnicząc 
w ruchu rozpoczynającej się odnowy katolicyzmu, w dokonującym 
się zasadniczym przejściu w polskim chrześcijaństwie od religijności 
tylko tradycyjnej do wiary i praktyki katolickiej z przekonania i oso-
bistego przeświadczenia. Były to lata 1925 –1929 – lata, w których obaj 
z Andrzejem byliśmy bardzo czynni zarówno w ruchu katolickiej mło-
dzieży akademickiej »Odrodzenie«, w środowisku polskim, jak i w roz-
poczynającej się tam wówczas odnowie ideologicznej. […] W tym cza-
sie arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego Józef Teodorowicz 
zaangażował zdolnego malarza Jana Henryka Rosena do wykonania 
fresków w czcigodnej starodawnej katedrze ormiańskiej we Lwowie. 
Rosen nawiązał kontakty towarzyskie z naszą grupą młodzieży »od-
rodzeniowej« i portretował nas jako różnych świętych na ścianach tej 
pięknej katedry. Andrzej jest tam uwieczniony chyba nie jeden raz; 
w każdym razie jako św. Szczepan – pierwszy męczennik. Nieraz spo-
tykaliśmy się na rusztowaniach, ustawionych w kościele, na których 
malował Rosen swoje freski, które nas wówczas urzekały”49.

W innym znów miejscu profesor Swieżawski wspominał o więzach „serdecz-
nej przyjaźni, jaka go (Rosena) łączyła z naszą gromadą odrodzeniową w czasie 
moich studiów”50. Wydaje się, że malarz musiał więc podzielać przekonania i dą-
żenia organizacji, posiadał też chyba dobrą orientację w zakresie liturgii i filozofii, 
skoro to m.in. do niego zwracał się o radę, czy też to z nim dzielił się swymi inte-
lektualnymi rozterkami sam Stefan Swieżawski, wtedy jeszcze student: 

„Pamiętam, że malarz Jan Henryk Rosen, z którym często spotykaliśmy 
się wówczas w gronie naszej odrodzeniowej paczki – a także nasz »do-
radca i wspomożyciel« liturgiczny o. Lew Gillet – dali mi praktyczną 
radę wybrnięcia z tych trudności [chodziło o przykrości spowodowane 
koniecznością czytania Hume’a]. Byli oni zdania, aby w takiej sytuacji 
czytać autora o poglądach wręcz przeciwnych do tych, które budzą 
w danej chwili niepokój i podważają wiarę”51.

Godna odnotowania – bo ważna dla pełnego obrazu lwowskiego ruchu li-
turgicznego tamtego czasu – jest wspomniana przez Stefana Swieżawskiego oso-
ba o. Lwa Gillet, francuskiego benedyktyna z opactwa Farnborough w Anglii, 

49 S. Swieżawski, Garść wspomnień o ks. Andrzeju Głażewskim, [w:] idem, Przebłyski…, s. 79 –80.

50 Idem, Wielki przełom: 1907 –1945, Lublin 1989, s. 274.

51 Op. cit., s. 91 –92. 
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lwowskiego „Odrodzenia”. Wkrótce potem Lew Gillet wyjechał ze Lwowa, lecz 
już styczniu roku 1926, po prawie pięciomiesięcznej nieobecności, powrócił do 
miasta58. Wiosną 1927 roku nie widząc szans na realizację swoich planów, Gillet 
definitywnie wyjechał ze Lwowa59. 

Kolejnym dowodem kontaktów polskich międzywojennych ruchów odnowy 
katolicyzmu z Francją – ze szczególnym uwzględnieniem „Odrodzenia” (w tym 
także jego lwowskiego oddziału) oraz samego Rosena – jest publikacja pt. Sous 

le signe d’une renaissance nationale: Pologne 1927 –1928 („Pod znakiem odrodze-
nia narodowego: Polska 1927 –1928”)60. Książka ta jest zapisem wrażeń i niejako 
sprawozdaniem z podróży do Polski, odbytej w roku 1927 (26 viii–19 ix) przez 
francuską Uniwersytecką Misję Katolicką (Mission Catholique Universitaire). Jej 
uczestnicy odwiedzili najważniejsze miasta Polski, głównie ośrodki akademic-
kie i religijne, z jednej strony – zapoznając polskie postępowe środowiska kato-
lickie z działalnością ich odpowiedników we Francji, a z drugiej – starając się 
jak najwięcej dowiedzieć o życiu religijnym i aktywności inteligencji katolickiej 
w Polsce oraz o życiu odrodzonego kraju w ogólności (m.in. także o pod wzglę-
dem kulturalnym i sytuacji ekonomicznej)61. Recenzent omawiający wspomnianą 
publikację szczególnie podkreślił miejsce poświęcone w niej Rosenowi i jego ma-
lowidłom w katedrze ormiańskiej: 

„Zajmują ich [członków Misji] dawne zabytki sztuki w naszych świą-
tyniach, a z żywą radością podnoszą „iż danem im było wejść w kon-
takt z młodą polską sztuką religijną w osobie malarza, którego głęboka 
wiara i talent nowatora wydały wspaniałe freski, zdobiące odnowio-
ną starożytną katedrę ormiańską we Lwowie”. Malarzem tym jest Jan 
Henryk Rosen – a jak nasi goście z Zachodu, między innymi ludzie 
mający już znane i wybitne nazwiska, umieli docenić piękno jego fre-
sków, dowodzi fakt, że w swojej książce pomieścili dwie ich reproduk-
cje: ścięcie św. Jana i pogrzeb św. Odilona”62.

58 Ibidem, s. 96.

59 Ibidem, s. 100.

60 Sous le signe d’une renaissance nationale: Pologne 1927 –1928, Paris 1928.

61 Uczestnicy misji wygłosili 16 odczytów, poświęconych dziejom i współczesności katolicyzmu francuskiego, 

zob. Sous le signe…, s. 7, oraz H. S., Młodzi katolicy francuscy o Polsce, „Głos Narodu”, 19 xii 1928. Na 

temat informacji o „Odrodzeniu” i ruchu liturgicznym we Lwowie w relacji Francuzów, zob. Sous le signe…, 

s. 85 –88.

62 Młodzi katolicy…; odpowiedni fragment w Sous le signe…, s. 126. Ilustracje wspomnianych obrazów Rosena 

znajdują się pomiędzy s. 96 a 97 (Pogrzeb św. Odilona) oraz 126 a 127 (Gloryfikacja św. Jana Chrzciciela). 

Ponadto, na wklejce między s. 16 a 17 zamieszczono grupowe zdjęcie członków Misji na spotkaniu u 

hr. Dzieduszyckich we Lwowie: widnieje na nim także J. H. Rosen (obok m.in. Tadeusza Fedorowicza; 

identyfikację osób podaję według podpisu pod zdjęciem). 

zainteresowanie młodego benedyktyna „słowiańskim” chrześcijaństwem)54. Dnia 
30 ix 1924 o. Gillet, na zaproszenie Szeptyckiego, po raz pierwszy przyjechał do 
Lwowa55, i – jak wynika ze wspomnień Stefana Swieżawskiego, nawiązał („eku-
meniczny”) kontakt także ze środowiskami „łacińskimi”. Spędził kilka tygodni 
w ławrze uniowskiej, gdzie odnowił śluby zakonne na ręce metropolity; przyjął 
imię Lew, zapuścił brodę; został prywatnym sekretarzem Szeptyckiego (zwłasz-
cza ds. korespondencji zagranicznej) i jego bibliotekarzem56. Wiosną roku 1925 
o. Gilleta odwiedził we Lwowie o. Lambert Beauduin57 – postać niezwykle waż-
na dla ruchu liturgicznego w całej Europie, jego pionier i najwybitniejszy chyba 
przedstawiciel w wieku xx. Niewykluczone, że i on miał kontakt z członkami 

54 Behr-Sigel, op. cit., s. 50. Arcybiskup Szeptycki propagował religijne i narodowe odrodzenie Kościoła 

greckokatolickiego i ukraińskiej narodowości. Chodziło mu głównie o oczyszczenie liturgii z naleciałości 

łacińskich; był zwolennikiem unii z Rzymem, ale takiej, w której Kościół wschodni mógłby zachować swoją 

tożsamość i odrębną tradycję duchową; miał też nadzieję na rozkrzewienie katolicyzmu w Rosji bolszewickiej. 

Jego „plan” obejmował dążenie do odtworzenia prawdziwie wschodniego życia monastycznego w sercu 

kościołów unickich. Aby go zrealizować, Szeptycki potrzebował zachodnich mnichów, którzy, wnosząc ze 

sobą swoją wiedzę i kulturę, byliby jednocześnie w stanie „wytworzyć w sobie” wschodnią duszę. Apel ten 

arcybiskup kierował zwłaszcza do benedyktynów. Powtarzając go, odwiedzał różne europejskie opactwa 

benedyktyńskie. Przyjmowano go z sympatią, ale apel pozostawał bez wymiernych rezultatów. Wyjątkiem 

pod tym względem było spotkanie z o. Lambertem Beauduinem w opactwie Mont-César pod Lowanium 

w Belgii, a także z o. Gillet w Farnborough. Gillet znał rosyjski w mowie i w piśmie, był zafascynowany 

Rosją i światem słowiańskim (studiował w Rzymie w Sant’Anselmo, kolegium benedyktyńskim, gdzie 

jego nauczycielem był o. Lambert Beauduin, oddelegowany tam z Mont-César). O. Beauduin miał pełne 

poparcie kardynała Merciera dla swoich ekumenicznych planów; był również zaprzyjaźniony z Szeptyckim. 

W Sant’Anselmo przebywał też znajomy Beauduina z Maredsous, o. Olivier Rousseau, którego również 

pociągali „ojcowie greccy”. Wśród tej trójki zaczęły kiełkować pomysły i „strategia” nowego ekumenizmu. 

Nota bene, apel, podobny do tego, jaki wystosował Szeptycki, w roku 1887 ogłosił już papież Leon xiii, 

deklarując studentom Sant’Anselmo, że chciałby, żeby ta akademia stała się „domem studiów wschodnich”, 

podobnie jak Kolegium Greckie, również powierzone pieczy benedyktynów. Papież miał nadzieję, że 

nauczanie, jakie tam otrzymają, pomoże im pracować w kierunku pogodzenia Wschodu z Zachodem, 

które to zadanie było niejako wpisane w liturgiczno-kontemplacyjną tradycję zakonu. W lutym 1922 

nowym papieżem został Achille Ratti, Pius xi, wcześniej nuncjusz apostolski w Warszawie, który miał 

plany podobne do Leona xiii: zależało mu na jedności obu Kościołów i ekspansji katolicyzmu na wschód 

(„słowiański wschód”), zwłaszcza w trakcie ówczesnych niepokojów społeczno-politycznych (op. cit., 

s. 52 –59).

55 Behr-Sigel, op. cit., s. 75. 

56 Ibidem, s. 77 –79. W relacji z pobytu o. Gilleta we Lwowie jest także mowa o trudnościach spowodowanych 

antyukraińskim nastawieniem polskich władz i Kościoła rzymskokatolickiego (ibidem, s. 80), ale 

wspomnienia Stefana Swieżawskiego pokazują, że nie wszyscy przyjmowali taką postawę i nie wszędzie 

była tylko wrogość: „O ile wiem, to – przynajmniej w czasie moich studiów – poza »Odrodzeniem« żadna 

polska organizacja akademicka we Lwowie nie utrzymywała stosunków z analogicznymi organizacjami 

ukraińskimi. Wówczas była to działalność niesłychanie trudna dla obu stron, ale ważne jest to, że takie 

kontakty – luźne i sporadyczne – w ogóle istniały. Łączył się z tym pewien nieśmiały jeszcze ekumenizm, na 

razie wobec grekokatolików – pamiętam, że w 1928 lub 1929 roku kilku z nas, jako delegacja »Odrodzenia«, 

brało udział w katedrze św. Jura w liturgii odprawionej na zakończenie ukraińskich rekolekcji akademickich. 

Nie była to, niestety, postawa wówczas rozpowszechniona. Kiedy w 1936 r. zaproponowaliśmy, aby patronat 

nad Tygodniem Społecznym [»Odrodzenia«] objęli wszyscy trzej arcybiskupi lwowscy: rzymskokatolicki, 

greckokatolicki i ormiański, wniosek ten odrzucili… księża rzymskokatoliccy” (Swieżawski, Plantacja…, 

s. 149 –150).

57 Behr-Sigel, op. cit., s. 92.
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Stefan Swieżawski w swoich wspomnieniach podkreślił, jak ważne były te 
kontakty młodych „liturgistów” z Zachodem: jedynym źródłem wiedzy i pod-
stawą wszelkich zmian w liturgii były właśnie pionierskie dzieła o. Lamberta 
Beauduina La pieté liturgique (wyd. polskie: Modlitwa Kościoła) oraz Liturgie, ses 

principes fondamentaux (Liturgia, jej podstawowe założenia) innego belgijskiego 
benedyktyna, o. Gaspara Lefebvre. W „Odrodzeniu” istniała osobna sekcja li-
turgiczna; z trudem, z zagranicy (ale też z najprężniejszych ośrodków odnowy, 
z Belgii i Francji) pozyskiwano pierwsze, łacińsko-francuskie mszały i brewiarze 
dla świeckich63. Doskonale tę sytuację scharakteryzował (z perspektywy biografii 
Stefana Swieżawskiego) i podsumował Roman Graczyk: 

„[…] problem liturgii był dla Swieżawskiego wtedy sprawą centralną. 
Z dzisiejszej, posoborowej perspektywy może się to wydawać czymś 
wydumanym. Wtedy, na przełomie lat 20. i 30., dla głęboko wierzące-
go katolika problem był rzeczywisty. W nim jak w soczewce skupiało 
się całe nienadążanie instytucjonalnego Kościoła za nowoczesną myślą 
katolicką – mniej czy bardziej przez Kościół–instytucję tłumioną. Nie 
istniały wtedy w ogóle mszaliki dla wiernych, bo… nie było takiej po-
trzeby. Ówczesna liturgia w zasadzie wykluczała aktywny udział wier-
nych we mszy. Nie tylko dlatego, że operowała łaciną: cały dialog, jaki 
celebrans toczył, odbywał się między nim a ministrantem lub między 
nim a organistą. »Lud Boży« był tu elementem nadzwyczaj biernym, 
stąd mówiło się wtedy »wysłuchać mszy«, a nie »wziąć udział we mszy«. 
Miało to swoje dalsze konsekwencje w postaci ogólnego stosunku kle-
ru do świeckich, a dalej stosunku Kościoła do współczesnego świata 
w ogóle. Młodzi ludzie z Odrodzenia sprowadzali z Zachodu mszaliki 
z tekstami po łacinie lub po francusku, dystrybuowali je wśród studen-
tów, ale – co było trudniejsze – musieli jeszcze przekonywać pojedyn-
czych księży do tych liturgicznych eksperymentów. Ruch się powoli 
rozrastał, kształtując alternatywną elitę katolicką, i dlatego można 
uogólnić, że polskie źródła Soboru to m.in. lwowskie Odrodzenie”64.

Można zaryzykować stwierdzenie, że jednym z powodów obecności portre-
tów członków stowarzyszenia w katedrze ormiańskiej (co przecież świadczy o ich 
bliskich związkach ze świątynią ormiańską) był fakt, że tu właśnie znaleźli świa-
tłych duchownych i odpowiednią atmosferę, korzystną dla swych „liturgicznych 
eksperymentów”. Stefan Swieżawski wspominał przecież o ich częstej obecności 
w katedrze, nawet o spotkaniach „na rusztowaniach”, na których malował Rosen. 
Z drugiej jednak strony, być może to sam artysta, najwyraźniej blisko związany 

63 Swieżawski, Wielki przełom…, s. 126 –127.

64 R. Graczyk, Kochał i ganił, „Gazeta Wyborcza”, 20 v 2005.

z tym środowiskiem, dokonał swego rodzaju „syntezy” zjawiska i w malowidłach 
umieścił osoby powiązane ideowo wspólnymi działaniami, ale niekoniecznie 
złączone z katedrą ormiańską. Ten rys jednak mógłby stanowić potwierdzenie 
znanych zwyczajów, zwłaszcza lwowskiej inteligencji wyznania rzymskokatolic-
kiego, która z upodobaniem uczęszczała na nabożeństwa do kościoła ormiań-
skiego, przede wszystkim ze względu na osobę ks. Teodorowicza i jego wspaniałe 
kazania. Poza tym, po śmierci w roku 1923 łacińskiego metropolity Lwowa, arcy-
biskupa Józefa Bilczewskiego, to ks. Teodorowicz był w Kościele lwowskim przy-
wódcą najbardziej charyzmatycznym; następca ks. Bilczewskiego, arcybiskup 
Bolesław Twardowski, nie mógł się pod tym względem równać z żadnym z nich. 

Do grona członków lwowskiego „Odrodzenia” należeli także, poza 
Stefanem Swieżawskim i ks. Głażewskim, m.in. Tadeusz Fedorowicz, Adam i Jan 
Czartoryscy, Jan Szeptycki, Jan Cieński, Paweł Skwarczyński, Kazimierz Malko, 
Adam Bilik, a w latach trzydziestych także Jerzy Turowicz. Wielu z nich – jak 
Stefana Swieżawskiego pod postacią św. Cyriaka, czy ks. Tadeusza Fedorowicza 
jako św. Jerzego (a może też jako jednego z ministrantów w Pogrzebie św. Odilona) 

– Rosen uwiecznił na ścianach katedry. Wcześniej wspomniano o wizerunku 
ks. Głażewskiego (który również został sportretowany w katedrze podwójnie, nie 
tylko w Pogrzebie św. Odilona, ale też jako św. Szczepan w Ukrzyżowaniu), a nie 
ma wątpliwości, że swoje portrety – czasem nawet nie jeden, a dwa – otrzyma-
li także inni członkowie stowarzyszenia, tylko, że obecnie bardzo trudno jest 
przekonywująco ustalić ich tożsamość, a raczej przypisać konkretne osoby ich 

„świątobliwym alter ego” na ścianach kościoła65.
Z organizacją związany był też ks. Csesznák: Regina Szyrajew wspomina, że 

założycielskie posiedzenie (lwowskiego) „Odrodzenia” odbyło się w jego pokoju. 
I „choć [ks. Csesznák] nie figuruje jako założyciel i skierował ich w inne ręce – 
miał zawsze kontakt z »Odrodzeniem« – mówił tam wykłady, był przyjacielem 
Stowarzyszenia i członków”66.

***
Pomysł sportretowania w malowidłach żyjących ludzi bardzo podobał się współ-
czesnym. Rosena porównywano nawet z tego powodu do artystów epoki renesan-
su. O zaletach takiego potraktowania malowideł tak pisał Jan Parandowski: „Oto 
kawał naszego życia podnosi się z szarzyzny i w uszlachetnionej postaci rysami 
naszego pokolenia ma świadczyć o nas przyszłym czasom”67. To główny powód 

65 Taką próbę podjęli J. Chrząszczewski, Katedra ormiańska p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 

we Lwowie, [w:] idem, Kościoły Ormian polskich, Warszawa 2001 (= Katalog zabytków ormiańskich, t. 1), 

s. 80 –82, przyp. 132 –169 oraz J. Smirnow, Katedra ormiańska we Lwowie. Dzieje archidiecezji ormiańskiej 

lwowskiej, Lwów 2002, s. 168 –171. 

66 bil pat, Materiały R. Szyrajew: Teka 4, Wspomnienie 69: Wspomnienia Reginy Szyrajew o Ks. Cseśniaku 

[sic!] z lat 1919 –1920.

67 J. Parandowski, W lwowskiej katedrze ormiańskiej, „Tęcza”, 1928, z. 6, s. nlb.
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(a zarazem usprawiedliwienie) dla nakreślenia tak szerokiego historycznego „tła” 
tego malowidła oraz szczegółowego opisania dających się odgadnąć w Pogrzebie 

św. Odilona „liturgicznych” wątków. Obraz ten, bardziej niż którekolwiek inne 
przedstawienie w katedrze jest takim właśnie, jak je określił Jan Parandowski, hi-
storycznym świadectwem, tym cenniejszym, iż dzieje lwowskiego i ormiańskiego 
środowiska kościelnego w okresie międzywojennym są jeszcze stosunkowo słabo 
znane i niedostatecznie opisane, a Kościół ormiański we Lwowie – nie istnieje od 
ponad sześćdziesięciu lat.


