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KS. FELIKS KOKOSZKA

COMMUNIO SUB UTRAQUE SPECIE NA ŚLĄSKU W XVI w.

T r e ś ć :  Wstęp. I. Wprowadzenie do diecezji wrocławskiej w 1564 r. 
Komunii św. pod dwiema postaciami. II. Praktyczne wykonanie w  la

tach 1564—1628. Zakończenie.

Wstęp

Zagadnieniem  Kom unii św. pod dwiema postaciam i na te re 
n ie Śląska interesow ał się w  [połowie XIX wieku pan  D r August 
K astner z Nysy, k tó ry  zestawił część dokum entów  a następnie 
je  opublikował w  A rchiv fü r  die Geschichte des Bistum s B re
slau w  roku 1858. N iektóre z nich podał w  dosłownym 
brzm ieniu, niektóre zaś przykroił i ogłosił jedynie ich w y ją t
ki, inne natom iast streścił, wprowadzając mocne skró ty  i upro
szczenia. Tem atu jednak nie rozprowadził i nie podał go 
w gotowej formie.

Po dokonaniu uzupełnień z późniejszych publikacji n.p. 
J ungnitza V isitationsberichte z r. 1902 oraz zaczerpnięciu licz
nych szczegółów z m ateriałów  archiw alnych Biblioteki Kapi- 
tunej we W rocławiu, jako szkicowy zarys, przedstaw iam  to 
samo zagadnienie w dwu rozdziałach: ·
I. wprowadzenie do diecezji wrocławskiej w  1564 Kom unii 

św. pod dwiema postaciami,
II. praktyczne w ykonanie 1564— 1628.

W zakończeniu w skazuję na próby usunięcia kłopotliwego 
problemu.

I« Wprowadzenie do diecezji wrocławskiej w  1564 Komunii 
św. pod dwiema postaciami

Cesarz n iem ieck i4, Ferdynand I (1556— 1564) wyrobił w so
bie przekonanie, że na teren ie jego państw a przyczyną odstępo

1 Por. K a s t n e r  A., Archiv fur Geschichte Bistums Breslau I, 259.



wania od w iary  katolickiej jest problem  K om unii św. pod dwie
ma postaciami oraz, że w ielu z jego niekatolickich poddanych 
przejdzie do Kościoła rzym sko-katolickiego, jeśli tenże przy
chyli się do ich żądań.

Przedłożył 2 więc Ojcom Soboru Trydenckiego prośbę o ze
zwolenie na kom unikow anie pod dwiema postaciam i, z którego 
zezwolenia m ogłyby rów nież-korzystać ludy krajów  austriac
kich. Ale Ojcowie Soboru nie chcieli tej spraw y rozstrzygać 
i dlatego prośbę przesłali ówczesnemu papieżowi, Piusowi IV. 
Cesarz Ferdynand, powiadomiony o takim  obrocie swej sp ra
wy, zwrócił się do papieża na drodze dyplom atycznej i osta
tecznie otrzym ał bullę z dnia 26 kw ietnia 1564, skierow aną do 
arcybiskupa w Salzburgu, mocą k tórej ludność A ustrii i Ba
w arii mogła przyjm ować Kom unię św. sub u traque specie pod 
pewnym i ściśle określonym i w arunkam i. Przyw ilej ten  ogłosił 
w  W iedniu, po odpowiednim kazaniu w  katedrze św. Stefana, 
w iedeński biskup, nazwiskiem  Urban.

Wiadomości o tym  w ydarzeniu dotarły  w  krótkim  czasie do 
W rocławia. Biskup tu tejszy, K asper z Łagowa, posłyszawszy 
nie tylko o ogłoszeniu bulli z 26 kw ietnia 1564, ale i o zamia
rze rozciągnięcia jej treści również i na  diecezję wrocłaiwslką 
zwrócił się do ówczesnego nuncjusza listem  z daty  18 lipca 
1564 i prosił o inform ację, co m u czynić w ypada, bo on ani od 
papieża nie otrzym ał żadnego pisma ani też o tej spraw ie nic 
nie wie arcybiskup gnieźnieński w  Polsce, k tó ry  stosownie do 
zasad jurysdykcji kościelnej, powinien otrzym ać praw o opu
blikowania przyw ileju, zezwalającego na Kom unię św. pod 
dwiem a postaciam i3.

Nuncjusz odpowiedział szybko, bo zaraz z początkiem sier- 
nia 1564 r., ale w  tym  sensie, że on nie może udzielić „infor
macji, ponieważ do niego też nie nadeszło żadne pism o”

Poza tym  stw ierdzeniem  odpowiedź nie mówiła ani o ja
kichś zam iarach, pogłoskach czy w skaźnikach na przyszłość.

Przy  końcu sierpnia tegoż roku (1564) spraw a się wyjaśniła. 
Oto następca Ferdynanda I cesarz M aksym ilian II (1562— 1576) 
w y s ła ł4 do biskupa K aspra z Łagowa pismo z daty, W iedeń 
24 sierpnia 1564, następującej treści:
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1-. Ferdynand I uzyskał dla swoich terenów  pismo papieskie, 
dozwalające na Kom unię św. pod dwiem a postaciami.

2. Papież udzielił n iektórym  biskupom władzy delegowania do 
objaśnienia przyw ileju  i do udzielania K om unii św. według 
nowego sposobu.

3. Dla biskupa wrocławskiego papież w ydał breve  tak iej samej 
treści, k tó re  to  breve  cesarz przysyła w  załączeniu a równo
cześnie prosi i rozkazuje, aby biskup K asper w prowadził no
wą prak tykę w swojej diecezji i w  okręgu łużyckim, postę
pując w sposób, jak i jest opisany w dodatkow ym  piśmie ce
sarskim.

4. Zaprowadzenie Kom unii św. pod dwiema postaciam i podoba
ło się papieżowi bardzo.
Do breve apostolskiego z 29 lipca 1564 cesarska kancelaria  

dołączyła długą instrukcję  5 z daty  — W iedeń, dnia 14 czerwca 
1564, w  której zamieszczono praktyczne przepisy; 1) jak  nale
ży wprowadzić Kom unię św. pod dwiema postaciam i, 2) jak 
wykonyw ać nową praktykę, aby omijać trudności i 3) jak kon
trolować wykonanie.

Odnośnie punktu  pierwszego: jak należy wprowadzić Ko
m unię św. pod dwiem a postaciami, początkowe zdania w  uro
czystej form ie podają czasowy przebieg starań  o św ięty kielich 
tudzież określają ich cel zamierzony a m ianowicie jedność 
i spokój w  m onarchii austro-niem ieckiej, po czym następują 
kilkupunktow e stw ierdzenia, a z tych najw ażniejsze takie 
oto: 1) Chociaż cesarz nie zamierza w trącać się do spraw , k tó
re należą do papieża i biskupów a raczej w yznaje on otwarcie, 
że świeccy panujący nie powinni postanawiać o żadnej rze
czy, k tóra jako ważniejsza należy z bożego ustanow ienia do 
papieża i soboru — to jednak jako opiekun i obrońca (i p ierw 
szy wśród laików) spieszy z pomocą w w ykonaniu papieskie
go przyzwolenia odnośnie świętego kielicha, iżby ludzkie du
sze zaznały skutków  niebieskich.
2) Aczkolwiek owoce niniejszego zezwolenia zależne są od pil
ności i gorliwości spowiedników i kaznodziei, a ich praca nie 
nasuwa żadnych zastrzeżeń, to jednak istnieje obawa, że 
w  spraw ach świętego kielicha mogą powstać pewne niew ła
ściwości. Żeby takow ych uniknąć, należy postępować nastę
pująco:
a. lud boży trzeba pouczać, zachęcać i napominać, żeby ro
zum iał i przyjm ował, iż rzym sko-katolicki Kościuł, zatrzym u
jąc istotne elem enty w  udzielaniu sakram entów , może w pro-
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wadzić zmiany, pożyteczne dla przyjm ujących a równocze
śnie powiększające cześć dla tychże sakram entów .
b. Szczególniejszej uwagi zdaje się wym agać pouczenie i upo-. 
m inanie, że w  Sakram encie Eucharystii pod każdą postacią 
i pod każdą cząstką obydwu postaci jest obecny Chrystûs Pan 
cały, żywy i praw dziw y oraz, że ty le  łask (koniecznych do 
zbawienia) o trzym uje ten, kto przy jm uje Kom unię św. pod 
jedną postacią jak  i ten, kto przyjm uje ją  pod dwiem a po
staciami.
c. Spowiednicy i kaznodzieje niech w ykorzystu ją wszystkie si
ły i wszystkie okazje, aby pouczać, że św. P io tr głosił to sa
mo, co głosił Jezus Chrystus a dziś to samo głosi papież, co 
głosił św. Piotr.
3) Cesarz z boleścią się dowiaduje, że niektórzy kapłani w je 
go dominiach i królestw ach, a szczególniej w  samej Austrii, 
krzyw dzą penitentów , bo nie pozwalają im  na szczegółowe 
w yznawanie grzechów a zadowalają się wyłącznie ogólnym 
wyznaniem  i udzielają rozgrzeszenia, pom inąwszy pouczenie 
czy objaśnienie. Cesarz w yraża swoją opinię, że należałoby 
chyba podtrzym ać katolicki sposób spowiadania a nie w pro
wadzać jakiegoś innego.
4) Rzeczą kapłanów  a przede wszystkim  biskupów jest po
starać się, aby pilnie i gorliwie pouczeni byli laicy tak  w cza
sie spowiadania się jak i w  czasie kazań czy przem ówień 
o korzystnym  w pływ ie tajnej spowiedzi na życie człowieka. 
W szczególniejszy sposób dotyczy to teologicznych warunków, 
upraw niających do przyjęcia Eucharystii. Te pouczenia zapo
biegną w ielu pustym  dysputom , urojonym  trudnościom , gor
szącym rozdwojeniom  a naw et o tw artym  schizmom.

5) A ponieważ Kościół katolicki swoją powagą dozwolił, aby 
pokutujących grzeszników w przyjm ow aniu do jedności ko
ścielnej łagodniej traktow ano pod względem kanonicznych 
rygorów, dlatego cesarz zwraca się do biskupów i do kapła
nów, aby owe łagodniejsze form y stosowali nie tylko wobec 
znanych odstępców i publicznych gorszycieli, lecz szczegól
niej wobec ludu prostego, k tó ry  albo w yrósł w  religijnej nie
świadomości, albo został zaniedbany w pouczeniach, albo czer
pał i wiadomości i sakram enty  święte z heretyckich źródeł, 
odłączając się od jedności z Kościołem.

6) Pobudką w pfacy niech będzie dl,a kapłanów  miłość, normą 
w arunki podyktow ane przez papieża, a w ynikiem  uszlachet
nienie sumień.



D ruga część cesarskiej instrukcji omawia sposób w ykony
wania nowej praktyki. W yjątki m ają następujące brzm ie
nie:

„Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa należy podawać nie inaczej 
jak z kielicha a to z powodu formy od dawna w Kościele używanej. 
Kielichów niech będzie więcej i to  pojemniejszych niż zwykle, 
aby mogły być przygotowane stosownie do większej lub mniejszej 
liczby komunikujących”.

„Należy się postarać we wszystkich kościołach o tego rodzaju na
czynia i z taką dokładnością wykonane, ażeby po zamknięciu ich 
wieczka, w wypadku poruszania się w tę i ową stronę, ani kropelka 
świętego płynu (chyba w  razie połamania) nie mogła się stamtąd 
wydostać, a równocześnie, skoro się przyjdzie do chorego, Krew 
Przenajdroższa mogła być choremu podana nie inaczej jak z kieli
cha”.

„Porą najbardziej odpowiednią do udzielania ludowi świętej Eu
charystii bez wątpienia będzie ta, jaka od początków Kościoła była 
powszechnie przyjęta i dotychczas jest zachowana, chociaż nie
chaj będzie wolno w Wielkim Tygodniu a także w dniu Bożego 
Narodzenia, Zmartwychwstania Pańskiego i Zesłania Ducha Świę
tego z powodu większej liczby komunikujących udzielić Komunii 
świętej także poza Mszą św. byle przy ołtarzu pańskim i z zacho
waniem tego wszystkiego, co Kościół katolicki zawsze zachowywał 
i zachowuje, gdy rozdawał obydwie postacie „uprzednio konsekro
wane w czasie innej Mszy świętej.”

Tak oto przedstaw ia w iedeńska instrukcja  z 14 czerwca 
1564 r. zasady o w prow adzeniu Kom unii św iętej sub u traque 
specie. Trzecia część tejże instrukcji w  końcowych ustępach, 
po gorących zachętach do jedności w przyjm ow aniu i do wspól
nego śpiew ania chw ały bożej, tak  opisuje bezpośredni spo
sób udzielania.

„...wszyscy, i ci, co pod jedną, jak i ci, co pod dwiema postacia
mi komunikują, powinni bez żadnej różnicy przystępować zachowu
jąc następujący porządek:
Kapłan, rozdający Ciało Pańskie pod jedną postacią, niech stoi na 
środku ołtarza, lewita zaś lub drugi kapłan katolicki, obsługujący 
kielich na prawym rogu ołtarza, na lewym zaś rogu na najniższym 

stopniu ołtarzowym, albo jakiś pobożny laik podaje zwykłą ablucję 
z wina niekonsekrowanego, jak to  dotychczas było w użyciu, tak 
jednak, ażeby ci, którzy jedną postacią chcą się zadowolić, mogli 
się udać do owego wina niekonsekrowanego. Którzy natomiast chcie
liby przyjąć obydwie postacie, mają mieć dostęp do świętego kie
licha”.

Razem z breve apostolskim  i instrukcją  cesarskio nadesłała 
w iedeńska kancelaria kró tk i wyciąg z obydwu pism w ym ie
nionych. W 9-ciu względnie 10-ciu punktach  podano w ska
zówki a raczej nakazy nowej praktyki. Łaciński ty tu ł brzmi:
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„capitula 6 publicationis communionis sub u traque  specie pro 
captu auditorum  applicanda” .

Mocno podkreślony jest punkt 3., że należy się cieszyć 
z wym ienionych przyw ilejów . Bogu serdecznie dziękować 
a modlić się o długie życie dla papieża Piusa IV i dla cesa
rza Ferdynanda jak  również o szczęśliwe ich panowanie.

P unk t 9-ty  wskazuje, że celem trosk dobrego cesarza 
jes t chwała Boża i zbaw ienny pożytek dusz jem u podległych 
a zwłaszcza spokój i jedność krajów  niemieckich.

Ostatnie (dziesiąte) zdanie zwraca się do tych, co się sprze
ciw iali nadanem u przywilejowi, aby zapomnieli daw niej
szych sporów a poddali się pod skuteczne a słodkie kierow 
nictwo Kościoła świętego.

Na pytanie, jak zostały przy jęte przez ludność wym ienione 
pisma tzn. breve apostolicum, in strukcja  cesarska i capitula 
publicationis, trzeba odpowiedzieć, że nie tra fiły  w  próżnię. 
Owszem przeciwnie, niektóre grupy ludności pow itały in 
strukcję  Kom unii św. pod dwiema postaciam i całkiem  przy
chylnie a naw et z radością. Rozwiązały się naw et niektóre 
trudności, jak w skazuje na to list bpa K aspra z Łagowa, 
w ysłany z N ysy dnia 12 sierpnia 1564 r. do opata w Żaga
niu, k tórym  biskup przekazuje swoją decyzję, aby zatrzy
mać na urzędzie proboszcza parafii B riesnitz (Brzeźnica Żag.) 
jeśli przyrzeknie posłuszeństwo, chociaż uprzednio kom u
nikował pod dwiem a postaciam i na sposób protestancki” . 
„Dziś na Kom unię św. pod dwiema postaciam i pozwolił i pa
pież i cesarz” brzm i uzasadnienie decyzji.

Jesienią tegoż 1564 roku spraw a nabrała świeżych kolo
rów. Chociaż K aspar z Łagowa jako biskup i ordynariusz 
w rocław ski nie był przekonany ani o potrzebie ani o ko
nieczności nowej in sty tucji i chociaż zasłaniał się ju rysdyk
cyjną zależnością od Gniezna, to jednak jako wysoki urzęd
nik cesarski — był bowiem równocześnie cywilnym  adm ini
stra torem  całego Śląska a zarazem dowódcą sił zbrojnych na 
tym  teren ie — w ykonał to, co do urzędnika i dyplom aty 
należało a mianowicie:
1. P rz es ła ł7 z N ysy w dniu 1. września 1564 roku cesarzo

wi M aksym ilianowi potw ierdzenie odbioru papieskiego 
breve i cesarskiej instrukcji a jednocześnie zapewnił, że 
postara się o w ykonanie przyw ileju. Je s t to właściwie 
list hołdowniczy w dwu niezm iernie długich zdaniach, 
k tó ry  do naszego zagadnienia nie dodaje nowej treści.

döZ

6 Por. К a s t n e r  A., 1. с., I, 272.
7 AAWr., acta cap. III b 5, sub dato



2. Dnia 11. w rześnia 15648 powiadomił tenże biskup kapi
tu łę  wrocław ską o nowym  przyw ileju, a załączając w  od
pisach: papieskie breve, cesarską instrukcję  i capitula 
publicationis, polecił je  ogłosić i w czyn wprowadzić.

3. Podobnej t re ś c i9 w ysłał dnia następnego t. zn. 12. w rze
śnia 1564 r. pismo do kapitu ły , do w szystkich opatów na 
terenie diecezji wrocław skiej i do ks. Jana  Leisentrit, 
adm inistratora na Łużycach G órnych i Dolnych, z naka
zem ogłoszenia i w ykonania przyw ileju.

4. Taką samą wym owę ma l i s t 10 biskupa K aspra z daty 
Nysa, 15. 9. 1564 r. skierow any do ks. M arka Pol w J a 
worze pow iadam iający o przyw ileju i nakazujący jego 
wykonanie.

5. N a to m iast11 pismo biskupie z 19. października 1564, skie
row ane do dziekanów kom isariatu opolskiego, naw ołuje 
do spokoju, zapew nia opiekę cywilnych władz adm ini
stracyjnych i wojskowych, aczkolwiek nakazuje przyw i
lej ogłosić i przystąpić do jego w ykonania. Komuś się 
tu  coś nie podobało.

Inny nastrój w prow adza l i s t 12 z Nysy z dnia 9. listopada 
1564 zaadresowany do wrocławskiego kanonika, głównego 
penitencjarza, ks. D ra Sebastiana Schleupnera a przezna
czony dla katedralnych  penitencjarzy we W rocławiu, dla 
proboszcza katedry , dla jej kustosza a także wicedziekana 
K ollegiaty w  Głogowie W ielkim. Tym razem  upoważnia bi
skup a zarazem  deleguje do przyjm ow ania do Kościoła ka
tolickiego odpadłych ale obecnie powracających, nakazuje 
stosować się ściśle do breve papieskiego, aby zaradzić brakom  
w  sum ieniach ludzkich. Nic natom iast nie wspom ina o zła
godzeniu rygorów  praw a kanonicznego.

Taką oto drogą i takim i sposobami została w wieku XVI 
wprowadzona na teren  diecezji wrocław skiej insty tucja  Ko
m unii świętej pod dwiem a postaciami.

II. Praktyczne wykonanie w  latach 1564—1628

Dla wrocławskiej diecezji czas tuż po Soborze Trydenckim  
czyli druga połowa XVI wieku należy do najm utniejszych
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okresów, jeśli chodzi o katolickie życie relig ijne na tym  te 
renie 13.

Następcą ina w rocław skim  tronie biskupim  po Kasprze z Ła
gowa był bp M arcin G erstm ann 14 w latach 1574—1585. Ten, 
przygotowując diecezjalny synod na rok 1579, powołał się na 
postanowienia Soboru Trydenckiego (sessio XXIV, с. 2 et 3 
de reform ) oraz na nakazy polskiego synodu prowincjalnego 
odprawionego w  Piotrkow ie 1577 roku pod przew odnictw em  
Stanisław a Karnkowskiego, biskupa włocławskiego. Zapowie
dział przeto i zorganizował przeprowadzenie kanonicznej w i
zytacji całego terenu  swojej diecezji.

D ekretam i datow anym i z Nysy 31. I. 1579 r. polecił archi
diakonom: w rocław skiem u, legnickiem u, głogowskiemu i opol
skiemu, aby przeprowadzili generalną w izytację całej die
cezji i to w  m iesiąach lu tym  i m arcu tegoż 1579 roku czyli 
jeszcze przed św iętam i wielkanocnymi, ponieważ uzyskane 
sprawozdania będą służyć za podstawę do uchw ał synodal
nych. Sam synod m iał się odbyć zaraz po Wielkanocy.

Z uwagi na zimową porę i na rozległość diecezji zakreślone 
term iny  okazały się nierealne. W izytacje rozpoczęły się nie 
przed świętam i ale po św iętach i trw ały  aż do wiosny na
stępnego roku. Jakub  S aw ick i15 zauważa, że „zwłoka w roz
poczęciu p rac  w izytacyjnych staje  się zrozum iała również 
i stąd, że przystąpiono do w izytacji dopiero po ułożeniu przez 
archidiakona wrocław skiej K apituły, Teodora Lindana, ob
szernej instrukcji w izytacyjnej” .

Odnośnie naszego tem atu  tj. Kom unii św. pod dwiema po
staciam i in s tru k c ja 16 Lindana vel L indanusa każe zwrócić 
uwagę na pew ne nieścisłości praktyczne a naw et nadużycia. 
A oto jej słowa:

„Ponieważ z naocznej obserwacji wiemy, że w wielu miejscowo
ściach dzieją się sprawy, które wywołują przerażający wstręt, albo
wiem dokonują się oburzające znieważenia Najświętszego Sakra
mentu, gdy niektórzy wbrew zwyczajowi wszystkich starożytnych 
kościołów, wbrew myśli samego najwyższego pasterza, zezwalające
go na użycie kielicha, czcigodny Sakrament pod postacią wina do 
czwartego lub nawet piątego dnia przechowują, aż postać wina 
albo się przemienia albo się psuje albo tak kwaśnieje i smak zmie-

13 J  u n g n i t z J., V isita tions-berichte ,  A rch id iakonat Breslau-L ieg-  
nitz-Glogau, 1902, I, 4.

14 J  u g n i t z J., M artin  G ers tm ann  =  Bischof vo n  Breslau, Breslau 
1898, 213—249.

15 S a w i c k i  J., Concilia Poloniae,  Wrocław—Warszawa—Kraków, 
1963, X, 254—258.

If J u n g n i t z  J., Visi ta t ions-berichte ,  I, 20.



nia, iż bez w strętu, odrazy albo wymiotów przyjęta być nie mo
że: — pilnie należy się troszczyć, aby postać wina przez jedną noc 
nie była przechowywana”.

„Należy zbadać i zapytać o Eucharystię pod dwiema postaciami, 
że można jej udzielać z rozkazu cesarskiego m ajestatu, którą to 
instytucję pobożni i uczeni mężowie opisali i ustanowili.”

„Ile razy zaś Najświętszy Sakrament pod postacią wina się po
daje, nie inaczej to należy czynić jak z kielicha, ponieważ taka 
form a jest w Kościele używana”.

Na przytoczone pytania można znaleźć odpowiedź w spra
wozdaniach pow izytacyjnych. Istn ieją  takow e wyłącznie z a r
chidiakonatu wrocławskiego i głogowskiego, k tóre ks. Dr Jó 
zef Jungnitz  ogłosił drukiem  we W rocławiu w roku 1902 pod 
napisem  V isitationsberichte der Diözese Breslau.

Odnośnie naszego tem atu  czyli Kom unii św. pod dwiema 
postaciam i mliech posłużą jalko ilu strac ja  — 4 przykłady, stam 
tąd  zaczerpnięte.

Najlepszą lub praw ie najlepszą ocenę otrzym ała parafia
św. M aurycego pod W rocławiem, bo w izytator był opiekunem  
tej parafii. Proboszcz nazyw ał się Ks. M elchior Jentsch. W dn. 
14 m aja  1579 następującą w ystaw ił fes. Teodor L indam us 
opinię:

„cyborium zastałem dobrze ustawione i pilnie strzeżone. Pole
ciłem ks. Proboszczowi ażeby, ile razy hostię odnawia starał się 
oczyścić także cyborium, kluczyk zaś niech przechowuje u siebie. 
Zakazałem mu oprócz tego, ażeby czcigodny Sakrament pod po
stacią wina przez noc nie przechowywał”.

Inną podobną ocenę otrzym ała parafia  O łtarzyn w  dniu
24. m aja 1479 r., gdzie proboszczem był ks. W alenty-M ateusz
z Koźmina — w  słowach:

„udziela Komunii św. pod dwiema postaciami, ale postać wina 
przechowuje przez noc, czego mu zakazałem”.

W prost przeciw ną ocenę uzyskało w  dniu 11. kw ietnia 1579 r. 
Psie Pole pod W rocławiem, chociaż praw ie, że sąsiaduje z Oł- 
tarzynem  i parafią  św. M aurycego.

„Parafianie wszyscy heretycy, cyborium bez Najświętszego Sakra
mentu, zupełny brak paramentów. Poprzednik obecnego plebana, 
jeden z Augustianów na Piasku, zmarł nagle, ale pozostawił za 
sobą smród złego życia”.

I jeszcze jedna niepochlebna ocena, w ystaw iona parafii 
Długołąka, sąsiedniej do Psiego Pola. W izytacja odbyła się 
dnia 11. kw ietnia 1579 a w izytator pisze:



„...moimi własnymi oczami widziałem, jak jednego i tego samego 
kielicha na przemian używali: heretyk i kapłan katolicki, a także 
komunikującym go podawali”.

Sprawozdania z innych kościołów, jak  to Jungnitz  podaje, 
stw ierdzają praw ie wszędzie niewłaściwe przechowyw anie 
świętych (konsekrowanych) postaci w ina jak  również słabe 
pouczanie w iernych o praw dach wiary.

I zdawało się, że diecezjalny synod przesunięty na rok 1580 
rozważy także spraw ę Kom unii św iętej pod dwiem a posta
ciami i postanowi usunięcie nadużyć, a tym czasem  uwaga 
została skierow ana w inną stronę.

Biskup M arcin G erstm ann zwołał sy n o d 17 swojej diecezji 
na dzień 1, 2 i 3 w rześnia 1580 roku. Jego przebieg był burz
liw y do tego stopnia, że przy końcu drugiego dnia zostały 
obrady przerw ane rzekomo z powodu zarazy. W rzeczywi
stości zachorował prom otor synodu, archidiakon, Teodor L in- 
danus, wielu zaś z uczestników skorzystało z tej okoliczności 
i opuściło salę obrad, uspraw iedliw iając się zapadnięciem 
również na zarazę. Trudno dziś powiedzieć czy to był m orbus 
physicus czy jedynie diplom aticus. Kanonicy katedraln i za
chowali się b iernie i wyczekująco.

Ogłoszone w późniejszym  czasie biskupie nakazy — zakazy 
mogą być uw ażane za s ta tu ty  synodalne, bo swoją treścią 
obejm ują wiele spraw  wówczas aktualnych, ale problem u Ko
m unii św. pod dwiem a postaciami nie poruszają.

Za to poruszył ją  kilka la t później N uncjusz Apostolski, 
skierow ując odpowiedni list do K apitu ły  W rocławskiej, jak 
to zapisał sekretarz w  protokóle jej posiedzeń z dnia 13. w rze
śnia 1584 18, treść jest następująca: przeczytano list Najczci
godniejszego N uncjusza Apostolskiego, w  k tórym  tenże pisze, 
że ci, k tórzy  pod dw iem a postaciam i kom unikują, nie są k a 
tolikami. Ale ponieważ on taką w łaśnie rzecz widział, gdy 
przebyw ał na Śląsku, a równocześnie wie, że Ojciec święty 
dla A ustrii, Moraw, Czech i Śląska tak i przyw ilej nadał, to 
w yraża pragnienie, aby jak najprędzej zaprzestano Komunii 
św. pod dwiem a postaciami, bo on zwrócił się w  tej sprawie 
po nowe breve apostolicum. Sekretarz dodał jeszcze uwagę, 
że K apitu ła zastosowała taktyczny unik przez odłożenie całej 
spraw y do następnego posiedzenia.

A to następne posiedzenie odbyło się za dwa tygodnie, bo 
dnia 25. w rześnia roku 1584, na k tórym  rzeczywiście powró
cono do listu  Nuncjusza, ale uchwalono w ogóle spraw y nie

17 S a w i с k i J., Concilia Pol., X, 254 i 577.
18 AAWr., acta cap. III b 8.



ruszać, bo w Nysie, gdzie biskup stale mieszka, rzeczy przed
staw iają się zgoła inaczej. Dosłowny tekst uchw ały brzm i 
w polskim tłum aczeniu z języka łacińskiego następująco: 
„O Kom unii św iętej obyw ateli m iasta Nysy i innych m iast 
przyjm ujących ją  pod dwiem a postaciami, Czcigodna K api
tu ła  uważa, że nie można jej zakazać bez tragicznych sku t
ków. Żeby natom iast zachować w ojczyźnie zgodę i spokój, 
należy tę  rzecz dla wspólnej korzyści pozostawić w  daw niej
szym stanie i w  daw niejszych granicach” .

I w  ten sposób odwlokła się spraw a niem al na 10 lat, cho
ciaż rzecz była ważna, a troska o należyte uszanow anie wzglę
dem Najświętszego Sakram entu  domagała się postanowień 
decydujących.

N astępny sy n o d 19 diecezjalny biskupa A ndrzeja Jerina 
z roku 1592 w ustępie II o Eucharystii zajm uje nowe, jakby 
pośrednie stanowisko i w  jakiś ugodowy sposób chce powró
cić do praktyki sub una specie. A oto tekst uchw ały:

„O ile ów Boski i podziwienia godny Najświętszy Eucharystii 
Sakrament, chleb anielski, zbawienne dusz naszych wsparcie, po
siłek na drodze zbawienia wiecznego i cenny przyszłej chwały 
zadatek z największą czcią i uszanowaniem udzielany być powi
nien, o tyle przez wiernych częściej ma być przyjmowany, choćby 
wśród większych trudności dostęp do niego się odbywał”.

„Proboszczowie przeto wszystkich braci laików oraz ludzi płci 
obojga niech zachęcają, aby Najświętszą Eucharystię, o ile nie 
zaistnieje prawem przewidziana przeszkoda, najmniej cztery razy 
do roku, a mianowicie w  okresie Wielkanocy na mocy kościelnego 
nakazu, w Święta zaś Zesłania Ducha Świętego, Wniebowzięcia 
Najświętszej zawsze Dziewicy Bogarodzicy Maryi tudzież Naro
dzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa z pobożności przyjmowali”.

„Na mocy znanego indultu, przyznanego przez świętej pamięci 
papieża Piusa IV królestwu czeskiemu, do którego nasza prowin
cja a tym samym i wrocławska diecezja wcielona została, laikom 
używanie kielicha przy zachowaniu pewnej formy i spełnieniu 
określonych warunków dozwolone zostało, które to w arunki przy 
jego podawaniu, jak nas doświadczenie poucza, nie są zachowy
wane, t. zn. ani przez przyjmujących nie są spełniane ani przez 
administrujących kapłanów bardzo często nie są wypełniane w spo- 
hób prawem przepisany i z czcią należytą, jak to być powinno”.

„Dlatego my świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła 
dawny i ogólnie przyjęty i zatwierdzony zwyczaj, ile tylko przy 
bożym wsparciu mocy posiadamy, przywrócić i zachować prag
niemy. Umiłowanym przez nas w Chrystusie rektorom i nauczy
cielom szkół brzmieniem niniejszego dekretu nakazujemy i pole
camy. ażeby wychowywanych i kształconych uczniów szkół para
fialnych i kościelnych do przyjmowania pod jedną postacią gorąco 
zachęcali a swoim i innych ludzi przykładem przyzwyczajali, jak 
również zgodnie z w iarą uczniów o tej prawdzie (stosownie do 
ich pojęć) pouczali”.
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„A ponieważ rodzice i krewni od Komunii św. pod jedną po
stacią dzieci bez przerwy odciągać zwykli, proboszcz i nauczyciel 
szkoły porozumiawszy się z rodzicami i krewnymi, niech działają 
i tychże stanowczo aczkolwiek łagodnie niech upominają, ażeby 
się niniejszemu zarządzeniu, które (oprócz innych środków) do 
utrzymania jednolitej dyscypliny bardzo dużo się przyczynią, nie 
sprzeciwiali. Osiągną to łatwiej, jeśli uczniów dokładnie pouczą, 
że wiara katolicka utrzymuje, że tyle się mieści pod jedną po
stacią, co i pod dwoma, a zarazem, że tak wierzył Kościół święty”.

„Proboszczowie zaś i spowiednicy słuchając spowiedzi peniten
tów, jeśli zajdzie tego potrzeba, o prawdzie tego sakramentu 
i o należytym jego przyjmowaniu niech pouczają i niech wyraźnie 
im wskażą, że większy będzie pożytek i bezpieczeństwo, jeśli się 
do pobożnego a bardzo dawnego zwyczaju świętej Matki Kościoła 
zastosują, aniżeliby mieli pójść za fałszywym przykładem nie
których nowinkarzy”.

Do powyższych słów biskup Andrzej Je rin  dodaje złago
dzenia, przejściowe zarządzenia w takim  ujęciu:

„W kościołach niech będą naczyńka srebrne, w których bez
piecznie bez wylania się i bez zepsucia się obydwie postacie mo
głyby być przechowywane i do chorych zaniesione zwłaszcza 
w tych miejscowościach, gdzie przyjmowanie Komunii św. pod 
dwoma postaciami się utrzymuje. Święte hostie dwa razy lub raz 
w miesiącu niech będą odnawiane”.

„Na korzyść zaś tych, którzy pod dwiema postaciami ten sakra
ment przyjmować pragną, obydwie postacie w większych skupi
skach miastach i miasteczkach przechowywane być mogą a także 
częściej odnawiane”.

„W miejscowościach zaś wiejskich ze względu na zwyczaj nie
których chorych, co to o obydwie postacie proszą, należy się do 
ich życzeń przychylić...”

Po śmierci biskupa Andrzeja J e r in a 20 (f 5. XI. 1596) in te r
regnum  trw ało blisko 3 lata, aż wreszcie po różnych zmia
nach na biskupim  tronie we W rocławiu zasiadł Jan  Sicz i rzą
dził diecezją od 1600 do 1608 roku. Pow ołując się na u ta r ty  
(więc stary) zwyczaj, zlecił on w  dniu 15. m aja 1608 przepro
wadzenie w izytacji w  całym  biskupstw ie wrocławskim . Prący 
tej nie w ykonyw ał sam osobiście, lecz złożył ją na barki czte
rech archidiakonów. Nowe było jedynie to, że w ydanym  
w dniu 28. czerwca 1602 patentem  nakazał on przełożonym 
kościołów, proboszczom, sołtysowi, starszym  parafii i opieku
nom dóbr kościelnych, aby zawierzyli archidiakonom  w cza
sie ich wizytacji, by okazywali im swoją pomoc, służyli finan
sowym poparciem  i by posłusznie spełniali ich rozkazy.

20 S a w i c k i  J., Concilia Pol., X, 278. J u g n i t z  J„ Visitationsber., 
I, 29.



W rocławski archidiakon, B altazar N eander napisał w  roku 
1602 nową instrukcję  w izytacyjną, k tó rą  nazwał modus, qui 
in visitatione ecclesiarum  observari debet. Poszczególne spra
w y podpadające pod w izytację u ją ł w  krótkie pytania, a te 
rozdzielił na trzy  części: 1) o budynkach i służbie bożej, 
2) o rzeczach kościelnych, 3) o osobach kościelnych. Na po
czątku drugiej części w  specjalnym  ustępie odnośnie N aj
świętszego Sakram entu  uszeregowane są następujące pytania: 
„...czy przechow uje się drugą postać? Jeżeli się przechowuje, 
ile razy się ją  odnawia? W jaki sposób bez niebezpieczeństwa 
przenosi się ją do chorego, w  wypadku, gdy chory jej p ra 
gnie stosownie do zezwolenia papieża Piusa IV za czasów bi
skupa Kaspra? Czy Kom unię św. przyjm ują w ierni na kola
nach? Ilu jest kom unikujących pod jedną a ilu pod dwoma 
postaciami? itd.

W lipcu 1606 roku, gdy w płynęły spraw ozdania z poszcze
gólnych parafii, kapitu ła  21 doradzała biskupowi Siczowi, żeby 
wezwał do siebie archidiakonów celem zestaw ienia wyników 
w izytacyjnych oraz sporządzenia w ykazu zauważonych nad
użyć i uchybień. Tak treść  w yników jak i wnioski dotyczące 
usunięcia nadużyć były przedm iotem  obrad na synodzie die
cezjalnym  w dniu 3. X. 1606 roku. N iestety  spraw ozdania 
powizytacyjne i akta synodu oraz’ jego uchw ały bez śladu 
zaginęły. Nie można się dowiedzieć, jak  się przedstaw iała 
spraw a K om unii św. pod dwiem a postaciam i po roku 1600.

Jeszcze gorliwiej niż biskup Sicz zabrał się do w izytacji 
jego n astęp ca22 biskup Karol Ferdynand, królewicz polski, 
syn Zygm unta III. Po roku 1614 wyznaczył on specjalnych 
kom isarzy i zobowiązał ich do skrupulatnego przeprow adze
nia w izytacji w  poszczególnych częściach diecezji. Na okręg 
głogowski, w rocław ski i opolski wyznaczeni zostali kanonicy: 
ks. Climann, ks. G ebauer, zaś księstwo nyskie mielii zlecone: 
prepozyt kolegiaty św. K rzyża we W rocławiu — ks. Lagus 
i ks. Lehr, pfoböszcz z Nysy.

O działalności tych w izytatorów  nie przechow ały się żadne 
wiadomości. Jedynie o ks. kanoniku G ebauerze wiemy, że 
przeprowadził w izytację na swoim terenie nie w  ciągu jed 
nego lub dwu lat, lecz przy zastosowaniu dużych przerw  
w ciągu lat dw unastu. Nadużycia, których sam nie mógł usu
nąć, przedkładał biskupowi, prosząc go o pomoc.
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Dopiero po dokonaniu w izytacji, na podstawie długiego 
doświadczenia w ypracow ał ks. Gebauer, w  oparciu o in struk 
cję w izytatora ks. Lindanusa z roku 1579, nowe wskazania, 
po których spodziewał się wielkich wyników, w  razie gdyby 
one zostały spożytkowane i zastosowane. W skazania te  uka
zały się drukiem  w roku 1630 pod ty tu łem  m eth o d u s23 sive 
norm a visitationis ecclesiasticae pro ratione tem poris diocesi 
V ratislaviensi accomodata etc. Tym razem  na 18 grup  zostały 
podzielone pytania, k tó re  w  ówczesnych w arunkach należało 
zadawać celem dokładnego zarejestrow ania potrzeb i ew en
tualnych korzyści.

Rozlewny ks. archidiakon G ebauer w  grupie jedenastej w y
pisał bardzo dużo pytań  odnośnie Najświętszego Sakram entu. 
Całe ustępy przejął z przyw ileju Piusa IV z 1564 roku albo 
streszczał znane skądinąd argum enty  przeciw Kom unii św. 
pod dwiema postaciam i. Bardzo zaś m ocny nacisk położył na 
przygotowanie się w iernych na przyjęcie Najświętszego Sa
kram entu. Do naszego tem atu  pytania z g rupy jedenastej nie 
wnoszą nowego m ateriału , jedynie sygnalizują, że po roku 
1630 istn iał w  dalszym  ciągu problem  Kom unii św. pod dwie
ma postaciami na teren ie  wrocław skiej diecezji.

Dla zilustrow ania tego tw ierdzenia kilka w zm ianek24 ze 
spraw ozdań w izytacyjnvch z la t 1630/38.

W parafii Nowy Kościół pod W rocławiem wszyscy p rzy j
m ują pod jedną postacią, bo tak  a nie inaczej udziela ksiądz 
proboszcz.

W Krynicznie obok Trzebnicy pod jedną postacią, bo po
dobnie ksiądz proboszcz... Kto nie jest zadowolony, a chce 
pod dwiema postaciam i, idzie gdzie indziej...

W Brzeźnicy Żerskiej za poprzedniego proboszcza wszyscy 
przyjm owali pod dwoma, za obecnego pod jedną, za w y ją t
kiem  pewnej staruszki, wdowy po sołtysie, k tó ra  sprzedała 
dom i pole i przeniosła się tam , gdzie jeszcze udzielają pod 
dwiema postaciami.

W Świdnicy Polskiej i wielu innych miejscowościach w ogó
le nie przechowywano Najświętszego Sakram entu.

W kilku parafiach zastał w izytator po jednej m ałej hostii 
niekiedy połam anej lub poszarpanej na brzegach, ale spotkał 
również kościoły świeżo odbudowane i przyw rócone życie 
religijne. Ale problem  trw ał jeszcze długo, jak  w skazuje wia
domość innego w izytatora, że w  roku 1651 w Jeleniej Górze 25
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przechowywano wino konsekrow ane chociaż przyw ilej P iusa 
IV z 1564 został odwołany w roku 1628.

Zakończenie

Próby zniesienia in sty tucji Kom unii św. pod dw iem a (posta
ciami nie zawsze odnosiły zam ierzony skutek. Wszelkiego ro 
dzaju u trudnienia  odnośnie podawania i przyjm ow ania oby
dwu postaci były połowicznym sposobem załatw ienia spraw y, 
albowiem  lud Boży m ieszkający na północ od W rocławia, 
albo przechodził całkowicie na protestantyzm  i m iał cerem o
nię obydwu postaci, albo szukał sposobów pośrednich między 
katolicyzm em  i protestantyzm em  i dlatego s tara ł się korzy
stać z piusowego przyw ileju o Kom unii św. sub utraque.

Katolicy m ieszkający na południe od W rocławia, chętnie 
widzeli p rak tykę „sub u traq u e” albowiem odżyły u nich re 
m iniscencje husyckich żądań o używanie kielicha świętego.

O statecznie przew ażyła opinia, że należy odstąpić od udzie
lania Eucharystii pod dwiem a postaciami, bo nowa p rak tyka  
nie osiągała przewidzianego celu, jakim  m iały być spokój 
i jedność. Na um ocnienie się tej opinii decydująco w płynął 
d e k re t26 kancelarii cesarskiej z daty  Wiedeń, dnia 22. lipca 
1624, skierow any do biskupiego gubernatora i do cesarskiego 
adm inistratora na Śląsku, arcyksięcia Karola, k tó ry  to dekret 
odwołał na teren ie  biskupich posiadłości i na teren ie  cesar
skiej jurysdykcji przyw ileje o Komunii św. pod dwiema po
staciam i a nakazał „pow rót do starożytnej p rak tyk i pod jed 
ną postacią i to  pod sankcją odmówienia p raw  m iejskich 
jak  również odmówienia możności zawarcia związku m ałżeń
skiego” .

Treść tego dekretu  była przedm iotem  obrad kap itu ły  w ro
cławskiej w  dniu 4 października 1624, jak świadczy o tym  
odpowiedni protokół w  acta capitularia 27. Zapisek ten  w ję
zyku polskim brzm i następująco:

„Dnia 4 października przedłożone zostało pismo panów gubernato
rów o wprowadzeniu w  posiadłościach biskupich Komunii św. pod 
jedną postacią. W konkluzji orzeczono, że ta  rzecz jest bardzo tru d 
na, dlatego należy ona do posiedzenia generalnego zwłaszcza, że dy
spensa Najwyższego Pasterza co do używania kielicha nie została na 
Śląsku odwołana ani też ta  sprwa Czcigodnej Kapitule, że coś takiego 
ma nastąpić, nie została zakomunikowana i przedłożona. Dlatego na 
panach gubernatorach obowiązek pod tym względem ciąży, ażeby na
poczęte dzieło zniesienia roztropnie popierali i w czyn wprowadzali”.

| 1 5 ] ~ COMMUNIO SUB UTRAQUE 3 7  J

26 K ä s t n e r  A., Geschichte der Stadt Neisse, II, 309.
27 AAWr., acta cap., III b 43.
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W ym ijająca odpowiedź kapitu ły  nie pow strzym ała ani bi
skupa ani adm in istra to ra  cesarskiego od dalszych czynności. 
D ekret został dnia 24 października opublikow any i do w iążą
cej wiadomości podany, czyli po 60 latach i trzech m iesią
cach został przyw ilej Piusa IV odw ołany zaś insty tucja  Ko
m unii św. pod dwiem a postaciam i form alnie została zniesiona.

Praktycznie rzecz trw ała  nadal przynajm niej w  niektó
rych okręgach. W spraw ę włączyła się i Stolica Apostolska 
przez swego N uncjusza w  roku 1628. W acta capitu laria  za
notowano pod datą  31 sierpnia 1628, że przedłożone zostało 
wrocław skim  kanonikom  pismo Najdostojniejszego N uncju
sza Apostolskiego, k tó ry  żąda, aby całkowicie zniesione zosta
ło używanie kielicha. K anonicy postanowili, że celem u trzy 
m ania jedności na teren ie  całego biskupstw a każdy z arch i
diakonów w yda odpowiednie zarządzenie ludności swojego 
okręgu.

Chodzi tu  o w iedeński dekret z dnia 23 sierpnia 1628, pod
pisany przez w ielu łudzi a m iędzy nimi przez N uncjusza pa
pieskiego, K arola Caraffę. D ekret ten  nadesłano na adres 
Jana F ryderyka Breinera, ówczesnego adm inistratora die
cezji, a dotyczył on zniesienia Kom unii św. pod dwiema po
staciam i. N ajw ażniejszy ustęp  tego dokum entu brzm i w  języ
ku  po lsk im :28

„Ponieważ co dopiero doszło do naszej wiadomości, że w mieś
cie Nysie jak i na całym terenie diecezji wrocławskiej niektórzy prze
łożeni (prałaci) tak diecezjalni jak i zakonni na Komunię świętą pod 
dwiema postaciami jeszcze dotąd pozwalają, dlatego niniejszym pis
mem z rozkazu naszego pana, papieża (Urbana VIII) polecamy Wa
szej Miłości, ażeby wyżej wymienionych przełożonych surowo upom
niał i ściśle im nakazał, iżby w  żaden sposób, ani pod żadnym po
zorem, ani też z żadnego tytułu na tego rodzaju nadużycia i potę
pienia godne zwyczaje nie pozwalał”.

Spraw a zatem  zakończona, jeśli chodzi o stronę form ali- 
styczną, ale tęsknota za Kom unią św. pod dwiema postaciami 
trw ała  nadal...

Summarium

COMMUNIO SUB ATRAQUE SPECIE IN SILESIA SAEC. XVI
Quaestio communionis sub utraque specie, quae in Silesia a prin

cipiis XV saeculi uti unum ex punctis hussiticae doctrinae nota esset, 
saeculo XVI Viennae, in caesarea domo, de novo exorta est et tam 
quam spes unionis populorum in germanico imperio effulsit. Procur- 
rante Ferdinando I. imperatore, papa Pius IV anno 1564 laicis calicem

28 K a s t n e r  A., Archiv f. Gesch. Bist. Bres., I, 276.



seu communionem sub utraque specie induisit, quae г es in silesiano 
quoque teritorio valeret. Quamvis privilegium hoc in aliis regionibus 
per unum solumnodo annum existebat, in Silesia prope per 100 annos 
durabat, difficultatibus potius maestando aquam utilitatibus delec
tando, cum animos populorum dissociavisset, religioni nocuisset et 
lutheranism o viam prostravisset. Cum capituli vratislaviensis cano
nici hoc privilegium negligere curarent, post vero 60 annos rem in 
revocando tardabant. Protocolla canonicarum per parochias visitatio
num ex XVI et XVII saeculo,nec non acta dioecesanorum consiliorum 
demonstrant, quibus cum difficultatibus parochii aliique animarum 

pastores implicati essent. Privilegium definitive papali decreto a 1628 
revocatum est, tamen problema ad multos annos remansit.
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