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1 2 2 OMÓWIENIA I RECENZJE

Kazimierz F. Papciak zastanawia się nad kierunkami i m ożliwościam i odniesień  
społeczności międzynarodowych do Stolicy A postolskiej.

Redakcja Saeculum Christianum poświęciła też nieco miejsca w tym półroczniku  
części zatytułowanej: M ateriały i dokum entacja. Znalazły się tutaj opracowania:
o. Bronisława Panka o księżach polskich pracujących w duszpasterstwie na terenie  
Francji od 1922 roku, praca ks. W itolda Zdaniewicza z zakresu socjologii religii 
dotycząca Kościoła katolickiego w Polsce oraz artykuł ks. Jana Jerzego Jasiewicza 
z dziedziny muzykologii, przedstawiający twórczość kom pozytorską o. Urbana  
Mullera. W reszcie trzeba zaznaczyć, że w przedstawianej publikacji jest w iele  
recenzji i om ówień, a ponadto sprawozdania i kronika wydziału.

Należy wyrazić radość związaną z faktem  ukazania się now ego czasopism a  
naukowego, ubogacającego dotychczasowe wydawnictwa tego typu, oraz w ypow ie
dzieć gorące życzenie, aby żadne problem y nie utrudniały rozwoju tej publikacji.

ks. Zdzisław Lec

Ks. Wacław S z e t e l n i c k i ,  Kapituła Metropolitalna we Wrocła
wiu w latach 1952-1993, Wrocław 1994, ss. 143, fot. 20.

W dziejach diecezji wrocławskiej pierwszorzędną rolę odgrywała kapituła 
katedralna, często nawet owocniejszą niż niektórzy ordynariusze. Największą 
prerogatywą, o której zachowanie zabiegała kapituła, było prawo elekcji biskupa. 
Chociaż musiała ona ulegać pod tym w zględem  woli władzy, to jednak w takim  
przypadku konieczności zgody na w yznaczonego przez niego kandydata, starała się 
o zachowanie pozorów wolnej elekcji, form alnie zagwarantowanej przywilejami 
potwierdzonymi przez rządzących. Drugą prerogatywą kapituły katedralnej było 
prawo zarządzania diecezją w razie wakansu stolicy biskupiej lub w przypadku, gdy 
biskup ordynariusz z pewnych pow odów  nie m ógł osobiście spełniać swoich 
obowiązków. Rządzili wówczas wybrani spośród członków kapituły administratorzy, 
osobni dla spraw duchowych i osobni dla zarządzania majątkiem kościelnym .

Bogate dzieje wrocławskiej kapituły katedralnej doczekały się opracowań  
monograficznych. I tak: R. Samulski om ówił najstarszy okres, od powstania kapituły 
do śmierci biskupa Nankera ( t  1341). Tzw. złoty okres w dziejach biskupstwa 
wrocławskiego i jego kapituły (1341-1417) przebadał G. Schindler, który podkreślił 
wysoką liczbę Polaków, którzy dostali się do kapituły wrocławskiej dzięki prowizjom  
papieskim na prośby królów polskich. Ks. K. D ola  w swojej rozprawie habilitacyjnej 
ukazał dzieje kapituły w X V  w., a G. Zim m erm ann -  w X V I w., kiedy dzięki 
wytrwałemu stanowisku kapituły katolicyzm zawdzięczał swoje przetrwanie na 
Śląsku. Największą rolę odegrała kapituła wrocławska w X V II stuleciu, podczas 
rządów różnego rodzaju królewiczów, arcyksiążąt, książąt, zwłaszcza z dom u  
habsburskiego, którzy nie posiadali św ięceń biskupich, często przebywali poza  
diecezją, trzymając w swoim ręku jeszcze inne biskupstwa. O kresem  tym zajmował
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się ks. bp W. Urban; niestety przedwczesna śmierć nie pozwoliła mu na dokończe
nie dzieła. X V III-w ieczne dzieje wrocławskiej kapituły stały sic przedm iotem  badań 
ks. J. Patera. D ługoletni kanonik J. N egw er w miarę szczegół» >\vo rozpracował okres 
1800-1945.

Najnowsze dzieje kapituły wrocławskiej przedstawi] w recenzowanej pracy ks. 
Wacław Szetelnicki, ostatni żyjący członek kapituły reaktywowanej 29 V  1952 r. 
przez ks. Stefana kard. W yszyńskiego, prymasa Polski. Uczynił to pod wpływem  
dwukrotnej zachęty ks. Henryka kard. Gulbinowicza, m etropolity wrocławskiego, 
który stwierdził m.in.: „Ksiądz jako bezpośredni świadek, a nawet uczestnik w ielu  
ważnych i historycznych chwil w życiu archidiecezji wrocławskiej, powinien utrwalić 
je w formie w spom nień”. Tak w ięc prezentowana książka ukazała się w stosunkow o  
krótkim czasie dzięki inicjatywie m etropolity wrocławskiego.

Ks. infułat W acław Szetelnicki był w pełni świadomy, że podjęte zadanie jest 
bardzo trudne ze względu na fakt, iż żyją jeszcze ludzie, którzy byli uczestnikam i 
wydarzeń w powojennych dziejach Kościoła wrocławskiego. W iele spraw zostanie  
ukazane przez następne pokolen ie historyków. Autor obficie korzystał z „Księgi 
protokołów posiedzeń Kapituły M etropolitalnej we W rocławiu” i zawarte tam  
informacje uzupełniał osobistym i wspom nieniam i. Dzieje kapituły przedstawił na tle 
życia kościelnego w rzeczywistości powojennej panującego system u kom unistycznego  
w Polsce.

Pierwsze stronice A utor poświęcił sytuacji Kościoła na Dolnym  Śląsku po  
zakończeniu II wojny światowej. O m ówił ówczesne problem y duszpasterskie, znane  
z opracowań, zwłaszcza ks. bpa W incentego Urbana Archidiecezja wrocławska 
w latach 1945-1964. Najwięcej m iejsca poświęcił czasom  stalinowskim, kiedy diecezją  
wrocławską rządził ks. infułat Kazim ierz Lagosz. M oim  zdaniem  jest to najcenniejszy 
fragment książki. Przed czytelnikiem  jawi się tragiczna postać wikariusza 
kapitulnego, który w smutnych okolicznościach w odnowionej kapitule katedralnej 
otrzymał godność prepozyta i prawa biskupa rezydencjalnego. Autor, ówczesny  
wikariusz parafii św. B onifacego w e W rocławiu, której proboszczem  był w łaśnie 
ksiądz Lagosz, ukazał jego pow ojenną, pełną inicjatywy działalność, uw ięzienie i cał
kowitą zm ianę osobow ości i zapatrywań, ujętych w zdaniu: „Kościół się nie ostoi, 
pozostaną z niego tylko strzępy”. N a co w ięc liczył ten człowiek, którego m arzeniem  
było osiągnięcie sakry biskupiej?

Ks. Szetelnicki przytacza w iele szczegółów  odnośnie wyboru wikariusza 
kapitulnego przez ks. Franciszka N iedźbałę, jedynego żyjącego kanonika  
wrocławskiego oraz pow tórnego wyboru w obecności prymasa Polski. Bardzo  
interesujący jest fragm ent książki dotyczący biskupa dla W rocławia. M iał nim zostać  
ks. Lagosz, „mąż opatrznościowy -  według wypowiedzi jednego z ówczesnych  
polskich hierarchów -  dorównujący wielkim biskupom  wrocławskim jak W alter, 
Nanker czy Nowak ...” (s. 47). A ż śm ieszne są słowa, iż ks. Lagosz po październiku  
1956 r. „łudził się m ożliwością pozostania na dotychczasowym  stanowisku w e  
W rocławiu” (s. 67). A utor uchylił rąbka tajemnicy odnośnie zatargu o naczynia 
i szaty liturgiczne z opactwa krzeszowskiego, choć nadal w okół tej sprawy istnieje 
wiele niejasności. Przytoczył następnie tragiczne pociągnięcia ks. Lagosza dotyczące
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likwidacji żeńskich placówek zakonnych, synodu wrocławskiego czy sankcji karnych 
w obec księży wrocławskich, którzy nic podpisali protestu związanego z Annuario  
Pontificio. Bulwersujące jest zdanie o roli Tadeusza M azow ieckiego w akcji 
zbierania podpisów księży (s. 64).

Przygnębiające jest następujące ośw iadczenie ks. Szetelnickiego: „W m oim  
kapłaństwie najcięższym okresem  były lata 1952-1956, tzn. łata pozostawania  
w Kapitule. Jawne głosowania podczas sesji, a następnie konsekwencje zajętych 
postaw, co spowodowało bardzo często przesłuchanie w W ydziale do Spraw W yznań 
przy ul. Gabrieli Zapolskiej 4 w e W rocławiu, szantaże, naciski itd., konflikty 
z władzą diecezjalną na tle nie duszpasterskim  lecz politycznym, ciągłe usiłowania 
wciągnięcia mnie do „księży patriotów ”, zatruwały w iele dni tego okresu” (s. 70). 
Podobne oświadczenia m ogliby też wydać inni księża, bohaterow ie z czasów  
stalinowskich, którzy pozostali wierni K ościołowi katolickiem u.

Ks. infułat Szetelnicki stara się obalić pew ną legendę, powstałą w okół ks. 
Lagosza w ostatnim okresie jego życia, kiedy po różnych perypetiach zam ieszkał 
w Warszawie. Prostuje nieścisłość autorstwa ks. prof. Franciszka Stopniaka (Ks. 
Kazimierz Lagosz, „Chrześcijanin a w spółczesność”, 1985, nr 6, s. 38), że ks. Lagosz 
„został pochowany na Cm entarzu Bródnowskim , zwanym potocznie ‘cm entarzem  
ubogich’, gdy tymczasem zmarły spoczywa w grobowcu na Cm entarzu Powązkow
skim, w pobliżu kościoła św. Karola Borom eusza, a na płycie nagrobnej są 
wym ienione funkcje kościelne i odznaczenia państw ow e” (s. 71).

Dalsze stronice prezentowanej książki stanowią zwykłą kronikę wydarzeń  
związanych z działalnością wrocławskiej kapituły katedralnej na tle życia K ościoła na 
Dolnym  Śląsku.

Książka opatrzona jest unikalnymi często fotografiam i. Na szczególną uwagę 
zasługuje zdjęcie nr 8, ukazujące grupę kanoników kapituły katedralnej podczas 
instalacji. Jakże tragiczne były to postacie ów czesnego Kościoła wrocławskiego.

Z e stanowiska recenzenta pragnąłbym zwrócić uwagę na pew ne błędy 
merytoryczne i form alne. Ks. Jan Krucina w 1971 r. nie był prorektorem , lecz 
prodziekanem  Papieskiego Fakultetu T eologicznego we W rocławiu. Ks. Piotr 
Jaroszek był kanonikiem  gremialnym, a nie honorowym  kapituły wrocławskiej. 
Autor, wymieniając delegacje różnych instytucji naukowych, biorących udział w  
uroczystościach kościelnych na Dolnym  Śląsku, pomija A kadem ię T eologii 
Katolickiej w W arszawie, a przecież przedstawiciele tejże zasłużonej U czelni 
katolickiej również brali udział w  życiu kościelno-religijnym  w archidiecezji 
wrocławskiej. Przytoczone w przypisach biogramy biskupów wrocławskich posiadają  
odniesienia do Słownika polskich teologów katolickich  (t. 5-7), gdzie znajduje się ich 
pełna bibliografia podm iotow a i przedm iotowa. O kreślenie „Archiwum Kurii 
M etropolitalnej we W rocławiu” jest ogólnikow e i nie podaje żadnej informacji. 
Autorem  monografii kapituły wrocławskiej za lata 1800-1945 jest Józef Negwer, 
natomiast Kurt Engelbert wydał tylko tę pozycję w  H ildesheim  w  1964 r. W  wykazie 
literatury brakuje podstaw ow ego opracowania autorstwa ks. bpa W incentego  
Urbana pt. Archidiecezja wrocławska w latach 1945-1965  („Nasza Przeszłość”, 
22(1965) s. 10-68).
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Należy wyrazić wielką w dzięczność ks. infułatowi W acławowi Szetelnickiem u za 
zrealizowanie inicjatywy ks. H enryka kard. Gulbinowicza, m etropolity wrocławskiego  
i życzyć, aby spod Jego ręki wyszły dalsze prace naukowe z zakresu dziejów K ościoła  
śląskiego.

ks. Józef Mandziuk

Teologia i życie , pr. zb. pod red. M. Dudy, S. Jasionka, Częs
tochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Regina Poloniae”, 
Częstochowa 1994, ss. 519.

W świecie nauki istnieje zwyczaj wydawania Ksiąg Pamiątkowych poświęconych  
zasłużonym profesorom . D o  takich znanych i zasłużonych profesorów  dla K ościoła, 
zwłaszcza w Polsce, należy niewątpliwie ks. prof. dr hab. Jan Kowalski. Jem u to  
właśnie została ostatnio pośw ięcona Księga pt. Teologia i życie wydana z okazji jego  
jubileuszu 40-lecia kapłaństwa i 35-lecia pracy naukowej. Jubileusz ten stał się 
okazją do spłacenia długu w dzięczności w obec D ostojnego Jubilata przez tych, 
którym od lat służy swoją m ądrością i dobrocią. W śród nich należy w ym ienić 
środowiska kościelne Krakowa, W rocławia, Częstochowy, Stadnik oraz w iele  
wspólnot zakonnych, a także ludzi świeckich, szczególnie nauczycieli i wy
chowawców.

Na całość Księgi Pam iątkowej poprzedzonej słowem  wstępnym  księży  
kardynałów F. M acharskiego i H. Gulbinowicza, a także ks. arcybiskupa S. Nowaka, 
podkreślających zasługi ks. Jubilata i wyrażających w dzięczność za jego wkład  
naukowo-dydaktyczny w życiu lokalnych Kościołów, składają się dwie części: 
pierwsza -  „Żyć i działać w Chrystusie dla Boga, K ościoła i ludzi” oraz druga 
-  „Refleksje teologiczno-pastoralne”.

Część pierwsza jest św iadectwem  wdzięczności oraz podkreśleniem  w alorów  
osoby i dzieła życia Księdza Profesora. Przygotowana została ona przez przyjaciół 
oraz uczniów Księdza Jubilata, do których należą m iędzy innymi ks. prof. Stanisław  
Grzybek, ks. prof. Adam  Kubiś, ks. prof. Ignacy D ec, ks. Marian Duda. Jej treść 
stanowią artykuły om awiające zaangażowanie Księdza Profesora Kowalskiego na 
terenie archidiecezji częstochowskiej („M iłośnik K ościoła D iecezja lnego”), 
działalność naukowo-dydaktyczną na Papieskiej Akadem ii Teologicznej w Krakowie, 
na Papieskim Fakultecie Teologicznym  we W rocławiu, a także w W yższym  
Seminarium Misyjnym Księży Najśw iętszego Serca Jezusow ego w Stadnikach. N ie  
sposób pom inąć wkładu Księdza Jubilata w nauczanie i wychowanie alum nów  
przygotowujących się do kapłaństwa. T oteż i tej stronie życia pośw ięcony jest jeden  
z artykułów książki („Profesor, pedagog, wychowawca nowych pokoleń kapłanów”). 
O szerokich zainteresowaniach teologiczno-m oralnych dostojnego Jubilata świadczy 
fakt imponującej bibliografii prac drukowanych (ponad dwieście prac). Są to  
artykuły um ieszczane w różnych książkach i czasopism ach teologicznych, wybory


