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STUDIA NAD HISTORIĄ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE. KOŚCIÓŁ 
W  POLSCE POD REDAKCJĄ JERZEGO KŁOCZOW SKIEGO t. II, W ieki XVI -
— XVIII, Kraików 1969, ss. 1116 + mapy.

Tom drugi przewyższa poprzedni tom, którego recenzja ukazała  się w drugim 
tom ie ,,Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych", nie tylko objętością 
o całe 440 stron oraz ilością map, opraw ionych z konieczności w osobną ok ład
kę, ale także w ykorzystaniem  nie opublikowanych dotychczas źródeł, zw łasz
cza w atykańskich. Zgodnie z wytyczoną przez zespół redakcyjny linią ujęcia 
całości również drugi tom nie stanowi ani jedno lite j, ani pełnej próby syntezy 
dziejów Kościoła w ówczesnym państwie polsko-litewskim. W dodatku stan 
badań nad społecznością katolicką w owych w iekach przedstaw ia się na razie 
znacznie gorzej aniżeli w średniowieczu.

Tem atycznym  punktem  wyjścia drugiego tom u są potężne ruchy reform acyj - 
ne XVI stulecia o niezwykle doniosłym  znaczeniu religijnym, kulturalnym  i spo
łecznym  dla całej Europy a także dla Polski. Toteż sam tylko wiek XVI wy
m agałby osobnej i obszernej rozprawy. W ogólnym założeniu  wydawnictwa 
było to niemożliwe i problem  reformacji wraz z wszystkimi jej następstw am i 
pomieścić się m usiał na 35 stronach  uwag w stępnych, nakreślonych  przez głów
nego redaktora , Jerzego Kłoczowskiego, N a str. 16 i następnej jest również 
krótka w zm ianka z ogólnikowym wydźwiękiem o ruchu  reform acyjnym  na 
Śląsku. Podobny los podzielił okres Oświecenia, k tóry  nastręcza dodatkowe 
trudności ze względu na nierozw iązaną jeszcze problem atykę badawczą.

W  pewnym sensie całościow o opracow ane zosta ły  następujące tem aty:
1) Diecezje w okresie potrydenckim ,
2) Struktura i funkcje parafii w Polsce,
3) Zakony męskie w Polsce w XVI—XVIII wieku,
4) Organizacja K ościoła W schodniego w Polsce. N atom iast
5) zakony żeńskie w Polsce zosta ły  tylko naszkicow ane.
Z naprow adzonych artyku łów  chcem y w yłuskać te w iadom ości, które odno

szą się do Śląska, a szczególnie obszaru, objętego granicam i biskupstwa kato 
wickiego.

Pierwszy obszerny tem at o diecezjach w okresie potrydenckim , pióra W. M ul
lera, rozm ieszczony na stronach  55—258, objął w edług zam ierzeń A utora rów
nież tery toria, leżące poza granicam i Rzeczypospolitej a związane z Kościołem 
polskim przez przynależność m etropolita lną względnie diecezjalną. P.o upadku 
biskupstwa lubuskiego w chodziły  m. in. w rachubę biskupstwo wrocławskie, 
a z mniejszych jednostek  organizacyjnych przede wszystkim dekanaty  bytom 
ski i pszczyński. M im ochodem  poruszona przez A utora zależność W rocław ia 
od G niezna (st. 71 n.) zakończona została w edług zestaw ienia z r. 1772 bezpo
średnim  poddaniem  Stolicy Apostolskiej. Drugi rodział o m etropo litach  i bisku
pach (ss. 98— 143) dotyczy w łaściw ie tylko dygnitarzy duchow nych w Rzeczy
pospolitej, gdyż ze względu na w ykonywane rów nocześnie eksponow ane urzę
dy państwowe zajmowali specyficzne stanowiska. W trzecim  rozdziale o kapi
tu łach , urzędach cen tralnych , synodach i systemie kon tro li w spom niane są 
również początki sem inarium  duchownego we W rocław iu (s. 185 n.) a bardziej 
szczegółowo w Krakowie. W obszernym wykazie biskupów polskich w latach 
1551—1795 figuruje na st. 244 ,,P. A. Sitsch 1599—1600", a ma być ,,P. Albert 
1599— 1600”. N atom iast na następnej stronie ma być „J. Sitsch 1600— 1608".
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Fryderyk EJeski (st. 249) był biskupem  już w 1671 r .r a J. K. książę H ohenlohe- 
-W aldenburg-B artenstein (st. 257) od 1795 r. .

Największe zain teresow anie wzbudza bezsprzecznie praca St. Litaka pt.: 
S truk tura  i funkcje parafii w Polsce (ss. 259—481). Jednak  już na str. 265 A utor 
zapow iada zacieśnienie tem atu  i zajęcie się raczej s truk tu rą  niż funkcją parafii, 
gdyż p e łn e  przedstaw ienie obu tych problem ów w XVI do XVIII wieku w P o l
sc e  przekroczy łoby  jego możliwości. C ałość podzielona została  na cztery roz
działy, obrazujące kolejno zagęszczenie i stabilizację sieci parafialnej, wew
n ę trzn ą  struk tu rę  parafii w szczególności kler czyli duchowieństwo parafialne 
jak o  grupę społeczną i poddaną analizie socjologicznej i historycznej od s tro 
ny zachodzących zm ian w jej liczebności, kategoriach, pochodzeniu te ry to ria l
nym  i stanowym, w ykształceniu  i poziomie m oralnym , w trzecim  rozdziale dal
sze e lem enty  struk tu ry  w ew nętrznej organizacji parafialnej, przy czym Autor 
wyjątkowo baczniejszą uwagę zw rócił na funkcjonalną stronę  szkół i szpitali. 
W końcu A utor podjął próbę bliższego określenia występujących w okół koś
cio ła parafialnego większych lub m niejszych podgrup, jak  kościołów  filialnych, 
służby kościelnej itp. C ałość oparta została przeważnie na tzw. tabelach Z a łu s
kiego, k tóre dopiero po raz pierwszy w całej rozciągłości w ykorzystane, były  
dla A utora bogatym  źród łem  informacyjnym we wszystkich objawach s tru k tu 
ry parafialnej. Tabele Załuskiego odnoszą się jed n ak  w yłącznie do diecezji k ra 
kowskiej, dlatego też najgruntow niej uw zględniony został obszar tegóż ogrom 
nie rozległego biskupstwa, a w wyjątkowych tylko w ypadkach odwołuje się 
A utor również do sytuacji na Śląsku, na te ren ie  diecezji wrocław skiej.

A utor, zafascynowany obfitym m ateria łem , zaw artym  w tabelach Z a łu sk ie 
go, nie zawsze podchodził do niego z krytycyzm em . Tak np. z wywodów na str. 
299 zdaje się wynikać, że już dzieci od ósmego roku życia zobowiązane były  
do w ypełn ien ia  obowiązku wielkanocnego. Tymczasem wówczas dzieci zazwy
czaj dopiero w 12 do 14 roku życia przystępow ały  po raz pierwszy do. Kom unii 
św. Biskup Z ałuski w swoich tabelach w ykazał również dekanaty  pszczyński 
i bytom ski. Obydwa dekanaty  naprow adzone zo sta ły  w zestaw ieniach A utora 
na str. 389, dotyczących szkół parafialnych. W dekanacie pszczyńskim zazna
czona zosta ła  tylko jedna i to  miejska szkoła, a przecież L. M usioł, na którego 
A utor w innym  miejscu się pow ołuje, w swojej książce o dziejach szkół p ara
fialnych w dawnym dekanacie pszczyńskim dowiódł, że w połow ie XVIII stu 
lecia b y ły  tam  przynajm niej trzy  szkoły miejskie i cztery wiejskie. Jeszcze go
rzej w ypadła statystyka odnośnie do dekanatu  bytom skiego, w którym  A utor 
zapodał tylko jedenaście  istniejących parafii, kiedy w rzeczywistości by ły  tam 
32 parafie, czyli po lelowskim by ł bytom ski największym dekanatem  w die
cezji krakowskiej. W raz z dekanatem  pom niejszono również liczbę szkół para
fialnych do dwóch m iejskich i jednej wiejskiej. Tymczasem w edług p ro toko łu  
w izytacyjnego z 1720/1 r., k tóry  najczęściej w spom ina o sprawach szkolnych, 
przy siedem nastu parafiach w ym ieniony jest rek to r szkolny albo też szkoła, ale 
tylko w tym  wypadku, gdy się m ieściła w domu organisty-kantora. W trzyna
stu w ypadkach w spom niany jest jedynie organista-kantor, choć przy większoś
ci przyjąć m ożna, że tam  tak  samo m usiała być szkoła, jak  np. w Piekarach, 
gdzie p racow ało  trzech  jezuitów  i jeden  świecki k ap łan , w Chorzowie, gdzie 
byli m iechowici, w Będzinie itd. Przy dwóch parafiach w izytator w ogóle opuś
cił w zm iankę o organiście, czy też kantorze. N a str. 401 w yliczył A utor rozm ai
tego rodzaju pa trona ty . Brakuje jednak  między nim i p a tro n a tu  biskupiego, 
względnie nie w iadom o, czy został zaliczony do szlacheckiego albo też kościel
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nego patronatu . Liczba jed en astu  parafii w dekanacie bytom skim  powtarza się 
w statystykach na str. 428 i 438. N a str. 439 pojawia się dekanat pszczyński wy
jątkow o z czternastom a parafiami, co znowu pociągnęło  za sobą redukcję koś
ciołów m urow anych do trzech  zam iast czterech. W statystyce zależności licz
by kościołów  i kaplic n ieparafialnych od rozległości parafii (str. 448) podano 
w dekanacie pszczyńskim 13 kościołów  względnie kaplic pom ocniczych, cho
ciaż w rzeczywistości było  ich w tedy tylko dziesięć. Z tych kilku uwag, do
tyczących tylko dekanatów  pszczyńskiego i bytom skiego, wynika, że tabele 
Załuskiego są często zawodne i nie mogą służyć jako  jedyny  podk ład  do sta
tystycznych wywodów.

Bardzo obszerna jest praca J. Kłoczowskiego o zakonach m ęskich w Polsce 
w XVI do XVIII w ieku (ss. 483—730), a w łaściw ie od schyłku XVI stulecia do 
rozbiorów Polski. Rozprawa pow stała  przy w spółudziale A. Chruszczewskie- 
go, który w r. 1965 w „Z naku" (nr. 137·—138) opublikow ał m. i. zw ięzły rys h i
storii zakonów polskich w XV do XVIII w. W Polsce by ło  w tedy 27 męskich 
zakonów.

W pierwszej części (ss. 589—594) zajął się A utor również Śląskiem i uwy
puklił związki zakonów  tej dzielnicy z Polską. W dalszych rozdziałach  korzy
sta ł przede wszystkim z odpowiedzi na przeprow adzoną w r. 1773 przez noncju- 
sza papieskiego G aram piego ankietę, który chciał się zorientow ać w liczbie za
konów i klasztorów oraz w ich w spółpracy  ze szkolnictwem  i duszpasterstwem . 
N a podstawie tej ank ie ty  stw ierdził Autor, że w Polsce przebyw ało w tedy oko
ło 16 000 zakonników  w około 1200 klasztorach. M imo to ich liczba była pro
porcjonalnie dużo niższa niż w innych  krajach, k tóre m ia ły  gęstszą niż w Pol
sce sieć parafialną i znacznie większą liczbę kleru świeckiego. Po klęsce, jaką 
poniosły  zakony w okresie reformacyjnym, był to  jed n ak  znowu gwałtowny 
rozwój, poparty  częściowo przez magnaterię i bogatą szlachtę. W praktyce za
kony w Polsce w zięły na siebie w dużej mierze katechizację ludności katolic
kiej oraz kształcen ie  i w ychow anie kleru świeckiego. Szczególnie aktywną po
stawę wykazywali w epoce pdtrydenckiej jezuici a ze starych  formacji cystersi 
i benedyktyni. Po zbyt łatw ym  zwycięstwie nad now ow iercam i zabrak ło  jed
nak bodźców do głębszego w niknięcia w ' isto tne problem y życia i religii, co 
w konsekwencji doprow adziło  do spłycenia nauki chrześcijańskiej. Dużym dy
nam izm em  w yróżniały  się w czasach saskich jedynie zakony szkolne.

N astępny  arty k u ł o zakonach  żeńskich w P.olsce nap isa ła  E. Janicka-O lcza- 
kowa (ss. 730—778). Referat ma charak ter czysto inform acyjny i stanowi jedy
nie próbę w stępnego rozpoznania w sprawie dotychczas prawie całkow icie n ie
zbadanej. W stępne uwagi pośw ięciła A utorka ewolucji żeńskiego ruchu zakon
nego, po czym podała  krótki zarys poszczególnych zakonów  żeńskich starszej 
formacji i nowszego typu. G łów na część zawiera ogólne omówienie procesu 
rozwojowego w aspekcie przede wszystkim statystycznym . N a str. 761 i n a 
stępnych jest również wzm ianka o śląskich klasztorach żeńskich, k tórych było 
19 z około 450 zakonnicam i oraz o zm aganiach narodow ych w Trzebnicy, Czar- 
now ąsach i Raciborzu.

Z p ię tnastu  map, do łączonych  do drugiego tom u w osobnej oprawie, wymie
niam y tylko te , na k tórych  uw idocznione zosta ły  te ren y  śląskie:
1) Stosunek wyznaniow y w Polsce a) około 1580 r., b) w XVIII w.
2) Diecezje katolickie łacińsk ie  i unickie w Polsce około  1772 r.
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3) P rzeciętna wielkość parafii a) w diecezjach łac ińsk ich  w Polsce drugiej po
łow y XVIII w. b) w diecezji krakowskiej, gdzie dekanat bytomski z pow o
du b łędnej liczby parafii został nieodpow iednio zaznaczony.

4) Kolegiaty w 1772 r.
5) a) Sem inaria duchow ne w Polsce w XVI do XVIII w. b) Zarząd sem inariów  

duchow nych w Polsce w 1772 r. N a m apie pod a) brakuje O łom uńca, gdzie 
z obowiązku studiow ać musieli klerycy ówczesnej austriackiej części die
cezji w rocław skiej.

6) M urow ane kościoły  parafialne diecezji krakowskiej około połow y XVIII w.
7) Szkoły parafialne diecezji krakowskiej około połow y XVIII w. Jak  już wy

żej w spom niano, na leżało  dekanaty  bytom ski i pszczyński uwidocznić w gru
pie, wykazującej 51— 100% szkół.

8) Szpitale parafialne diecezji krakowskiej około połow y XVIII w. Tutaj zno
wu znalazł się dekanat bytom ski w uprzywilejowanej grupie, w której by ły  
szpitale w 81— 100% parafii.

9) Rozmieszczenie zakonników  w klasztorach m ęskich obrządku łacińskiego 
w Polsce w 1772 r.

10) Z akony męskie w Polsce XVII — XVIII w.
11) Z akony żeńskie w Polsce XVII — XVIII w.

D robne uwagi, w ysunięte szczególnie w stosunku do najbliższego nam  tem a
tu  o struk turze parafii polskiej, w niczym nie kwestionują w artości i pożytecz
ności w ydawnictwa, mającego tymczasowo zapełn ić  ogrom ne braki, gdyż do
piero w toku lek tury  uzm ysław iam y sobie, jak  daleko nam  jeszcze do w ydania 
zadawalającej syntezy o roli Kościoła w Polsce. N a razie jest to praca p io 
nierska i z niecierpliw ością czekam y na dalsze dwa tom y, zamykające to  w iel
kie dzieło. .

Ks. F. M aroń


