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każde dziecko ma takie właśnie niezbywalne prawo. W tym kontekście stwierdza, że nowoczesne
technologie, mentalność niektórych ludzi i polityka zaprzeczają tej prawdzie. Wprawdzie Autorka
dotyka tych ostatnich problemów, ale wydaje mi się, że zbyt łatwo ‘prześlizgnęła się’ nad nimi,
a przecież są one bardzo intrygujące dla współczesnych rodzin.
Należy dopowiedzieć, że każdy z rozdziałów zawiera wprowadzenie i wnioski rozdziałowe.
Nie ma w nich zasadniczo żadnych powtórzeń treści ze wstępu i zakończenia pracy. Są one orygi
nalne i podnoszą wartość niniejszego studium, bowiem czytelnik najpierw ma nakreślone proble
my, które będą poruszane w rozdziale, a następnie syntezę przeprowadzonej analizy. Nadto, w stu
dium można dostrzec ważny sposób prowadzenia dyskursu naukowego. Autorka bowiem najpierw
stara się ustalić rozumienie i znaczenie ‘danego pojęcia prawnego’ od strony filologicznej i dopiero
po jego ustaleniu prowadzi dalsze analizy. Na szczególną uwagę zasługują też przypisy w dyserta
cji. Są one bardzo rozbudowane, różna jest ich struktura, przekazywanych jest w nich mnóstwo
cennych informacji i dopowiedzeń. Dzięki temu, treści zawarte w przypisach nie zakłócają płynno
ści i klarowności narracji w tekście zasadniczym.
W tekstach czasami pojawia się zdanie mało zgrabne i mało precyzyjne, np. „strona katolicka
nie zaciągana siebie cenzury prawa kanonicznego” (s. 140). Na s. 173, w kontekście jedności i nie
rozerwalności, pisze się błędnie o istotnych elementach małżeństwa. Z kolei na s. 174, w kontekście
wiedzy minimalnej o małżeństwie, pisze się błędnie o jego przymiotach.
Pomimo przedstawionych wyżej uwag krytycznych, wysoko oceniam książkę Pani Szczot.
Cechuje ją skondensowany, usystematyzowany i logiczny wywód. Szkoda natomiast, że Autorka
stroni od analizy zagadnień spornych i dyskusyjnych we współczesnej kanonistyce. Zdarza się, że
wypowiada swoją własną opinię, ale chyba zbyt bojaźliwie. Z dużym zaufaniem można przyjąć
wyniki badań wokół podstawowej kwestii ochrony małżeństwa. Wnioski Autorki są wyważone,
a stawiane postulaty przemyślane. Z tezami postawionymi w rozprawie należy się zgodzić. Od
mienne spojrzenie recenzującego na niektóre kwestie pokazuje wielość potencjalnych rozwiązań.
W ocenie publikacji należy również podkreślić jej szatę graficzną oraz wyartykułować walor językowo-literacki opracowania. Ważny i przydatny jest indeks nazwisk i rzeczowy.
Sądzę, że Pani Szczot dobrze zrealizowała swoje zamierzenia badawcze, wniosła cenny i ory
ginalny wkład do badań nad kwestią ochrony rodziny w prawie Kościoła łacińskiego, dzięki czemu
ubogaciła kanonistykę o wartościowe studium. Książkę czyta się z przyjemnością i można ją pole
cić rodzinom, małżonkom, kanonistom i tym wszystkim, którzy poprzez dobro rodziny chcą przy
czyniać się do uświęcenia świata.
Ks. Henryk Stawniak SDB
UKSW, Warszawa

Odnowienie duszpasterstwa grekokatolickiego w Polsce 1956-1957 (doku
menty), zebrał i opracował Igor Hałagida, „Bazyliańskie Studia Historyczne”, t. 1,
Wydawnictwo „Bazyliada”, Warszawa 2011, ss. 374.
Historiografia Kościoła grekokatolickiego w Polsce po drugiej wojnie światowej wzbogaciła
się ostatnio o cenną pozycję źródłową wydaną przez dr. hab. Igora Hałagidę, pracownika naukowe
go Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej, zatytułowaną Odnowienie duszpa
sterstwa grekokatolickiego w Polsce 1956-1957 (dokumenty). Zainaugurowała ona zarazem po
wstanie nowej serii wydawniczej, jaką są „Bazyliańskie Studia Historyczne”, której wydawania
podjęła się polska prowincja Zakonu św. Bazylego Wielkiego pw. Opieki Najświętszej Maryi Pan
ny. Ma onanawiązywać do wydawanej od 1924 r. w Żółkwi serii źródłoznawczej „AnalectaOrdinis
S. BasiliiMagni”, która po II wojnie światowej została odnowiona przez bazyliańskich historyków
i archiwistów w Rzymie w roku 1949.
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Pojawienie się edycji przygotowanej staraniem Igora Hałagidy należy odnotować co najmniej
z kilku powodów. Najważniejszym z nich jest fakt, że otrzymaliśmy kolejną pracę, która ubogaca
naszą wiedzę na temat trudnej historii grekokatolików w Polsce po 1945 r. W obiegu naukowym
w naszym kraju mało jest dotychczas pozycji związanych z tym tematem. A jest on nader ciekawy.
Sytuacja Kościoła grekokatolickiego w krajach komunistycznych była bardzo dramatyczna. Został
on zdelegalizowany, majątek unitów w większości został przejęty przez cerkiew prawosławną lub
skonfiskowany przez władze państwowe. Duchownych i wiernych zmuszano do przejścia na pra
wosławie, wszystkich którzy opierali się tej procedurze poddawano dotkliwym represjom. Wspól
nota grekokatolicka stała się Kościołem męczenników. Wielu z nich zostało wyniesionych na ołta
rze 24 kwietnia 2007 r. we Lwowie, podczas pielgrzymki Jana Pawła II na Ukrainę. Wśród nich
znaleźli się zarówno biskupi i kapłani, mnisi i mniszki, jak i wierni świeccy. Wymieńmy w tym
miejscu zwłaszcza jednego z błogosławionych - grekokatolickiego biskupa przemyskiego Jozafata
Kocyłowicza, 26 czerwca 1946 r. siłą deportowanego z Polski do ZSRR, gdzie poniósł śmierć mę
czeńską (Hałagida omawia okoliczności przeprowadzenia akcji wysiedlenia biskupa z Przemyśla
na s. 30-32).
Prezentację dokumentów poprzedza obszerne studium poświęcone likwidacji duszpasterstwa
grekokatolickiego w Polsce w latach 1946-1947 i jego odnowienia w latach 1956-1957 (s. 19-101).
Władze komunistyczne w naszym kraju, po wspomnianej powyżej deportacji bp. Kocyłowicza, nie
uznały osobowości prawnej Kościoła grekokatolickiego i skonfiskowały jego majątek. Likwidacji
poddano wiele klasztorów męskich i żeńskich. Ludność ukraińską zaraz po zakończeniu wojny
deportowano w znacznej mierze do USRR, natomiast w stosunku do tych, którzy pozostali na tere
nach południowo-wschodniej Polski, 28 kwietnia 1947 r. rozpoczęto akcję przesiedleńczą (tzw.
akcja „Wisła”) na Ziemie Odzyskane. Miała być ona reperkusją za brutalne akcje Ukraińskiej Po
wstańczej Armii (UPA) wobec ludności polskiej w czasie II wojny światowej, jednak dzisiaj w świetle
dostępnej dokumentacji widzieć ją także należy szerzej, biorąc pod uwagę kontekst polityki narodo
wościowej komunistycznych władz, która zmierzała w tym okresie m.in. do pozbycia się niektó
rych mniejszości lub ich rozproszenia. W każdym razie, w wyniku akcji „Wisła” zlikwidowana
została całkowicie sieć parafialna i inne ośrodki życia religijnego grekokatolików. N a nowych tere
nach nie pozwolono na jej odtworzenie i w okresie stalinowskim grekokatolicy mogli praktykować
wiarę we własnym obrządku jedynie potajemnie. Stolica Apostolska zobowiązała wówczas hierar
chię Kościoła rzymsko-katolickiego, do opieki nad wiernymi tego wyznania. 25 października 1946 r.
papież Pius XII nadał prymasowi kard. Augustowi Hlondowi i metropolicie krakowskiemu kard.
Adamowi Sapieże specjalne uprawnienia w stosunku do duchowieństwa greckokatolickiego, a kilka
miesięcy później kard. Hlond został mianowany specjalnym delegatem Stolicy Apostolskiej ds. ob
rządków wschodnich. Po śmierci prymasa obowiązki te przejmowali jego kolejni następcy. W tych
latach duchowni grekokatoliccy, którzy zostali przesiedleni na Ziemie Odzyskane wraz z ukraińską
ludnością, posługiwali w obrządku łacińskim w parafiach rzymskokatolickich.Dopiero złagodzenie
stalinowskiego terroru po 1956r. umożliwiło częściowe odrodzenie życia religijnego grekokatolików
wPolsce. Kościołowi udało się uzyskać zgodę na działanie przy parafiach rzymskokatolickich grecko
katolickich placówek duszpasterskich. Tej właśnie restauracji życia religijnego ludności ukraińskiej
we własnym obrządku poświęcone są zaprezentowane w publikacji Igora Hałagidy dokumenty.
Edycja źródłowa stanowi zasadniczą część opracowania wydanego w ramach pierwszego tomu
„Bazyliańskich Studiów Historycznych” (s. 107-349). Została ona poprzedzona krótką notą edy
torską. Znalazły się w niej 103 dokumenty odnalezione przez autora w archiwach proweniencji
państwowej (Archiwum Akt Nowych w Warszawie; Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Rze
szowie, Archiwum Państwowe w Suwałkach) oraz kościelnej (Archiwum Prymasa Polski w War
szawie, Archiwum Archidiecezji Krakowskiej, Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,
Archiwum Kurii Archidiecezji Wrocławskiej, Archiwum Diecezji Przemysko-Warszawskiej w Prze
myślu (grekokatolickiej), Archiwum Klasztoru oo. Bazylianów w Warszawie). Należy podkreślić,
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że wszystkie dokumenty zostały opublikowane zgodnie z zasadami edytorstwa naukowego, co nie
jest niestety regułą w pojawiających się coraz częściej na rynku wydawniczym edycjach źródło
wych. Oprócz sporej dawki dokumentacji, cennymi dla czytelników publikacji Igora Hałagidy sta
ną się przede wszystkim skrupulatnie przygotowane biogramy większości osób pojawiających się
w dokumentach, które zostały zamieszczone w przypisach. Nawet w przypadku znanych skądinąd
postaci wnoszą wiele nowych ustaleń biograficznych. Piszącego te słowa zainteresowały chociażby
informacje dotyczące o. Arseniusza (Antoniego) Kulibaby, bazylianina, który w 1948 r. posługiwał
przez kilka miesięcy jako wikariusz w parafii św. Rodziny w Pile, animowanej wówczas przez
salezjanina ks. Józefa Wróbla (s. 249).
Na końcu publikacji autor zamieścił wykaz skrótów oraz indeks osobowy i nazw miejscowo
ści. Dodać należy, że prezentowana edycja źródłowa została wydana bardzo starannie, choć w skrom
nej szacie graficznej, w jakiej odtąd będą wydawane „Bazyliańskie Studia Historyczne” (na okład
kę publikacji składa się tytuł periodyku przyozdobiony herbem zakonu bazylianów).
Publikację Igora Hałagidy zaliczyć należy do przedsięwzięć udanych. Polecam ją zwłaszcza
historykom dziejów najnowszych, zainteresowanych historią Kościoła, społeczeństwa na Ziemiach
Odzyskanych, stosunków narodowościowych w Polsce po drugiej wojnie światowej, badaczom
skomplikowanych relacji polsko-ukraińskich. W wielu przypadkach związanych z historią greko
katolików w Polsce po 1945 r. mamy do czynienia z uproszczeniami i stereotypami, które w znacz
nej mierze są krzywdzące w stosunku do tej wspólnoty, która jest częścią Kościoła powszechnego.
Uważna lektura prezentowanej pozycji pomoże nam odkryć wiele nowych kontekstów związanych
z opisaną w niej materią. Być może dla wielu czytelników staną się nowością pozwalającą w zupeł
nie nowym świetle przypatrzeć się historii bratniego Kościoła grekokatolickiego.
ks. Jarosław Wąsowicz SDB
Archiwum Salezjańskie łnspektorii Pilskiej

Siła tradycji. Smak nowości. XXVlat Conversatorium Organowego w Legnicy,
red. M. Szoka, A. Mroczek, S. Czopowicz, UMFC, Warszawa 2011, ss. 240.
Międzynarodowy festiwal „Conversatorium Organowe w Legnicy” obchodził w 2011 r. swoje
dwudziestopięciolecie. Dyrektorem artystycznym imprezy jest niezmiennie od 1986 r. prof. Stanisław
Moryto, obecny rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. To on nadał
festiwalowi specyficzną i niepowtarzalną formułę, skoncentrowawszy wydarzenie w znacznej mie
rze na promocji muzyki nowej, w tym zwłaszcza polskiej, młodych wykonawców i kompozytorów.
Z okazji jubileuszu odbyła się we wrześniu 2011 r. w Legnicy kolejna edycja imprezy, zaś Wydaw
nictwo Uniwersytetu Muzycznego, będącego od początku współorganizatorem festiwalu, opubli
kowało pamiątkową księgę, zatytułowaną Siła tradycji. Smak nowości (UMFC, Warszawa 2011).
W przygotowanie tej publikacji zaangażowanych było wiele osób. Koncepcja książki i jej
opracowanie jest zasługą Marty Szoki (przez wiele lat związanej z Conversatorium), Agnieszki
Mroczek i Stanisława Czopowicza (redaktora naczelnego Wydawnictwa UMFC), przy współpracy
Anny Krzysztofik i Katarzyny Kowalskiej. Dokumentację festiwalu, wraz z bibliografią, opracowa
ła Krystyna Kunecka (przy współpracy Stanisława Czopowicza, Teofili Grabskiej i Sylwii Kozak-Smiech), nieodłączna organizatorka festiwalu w Legnicy z ramienia Legnickiego Centrum
Kultury i Legnickiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, po przejściu na emeryturę nadal odpo
wiedzialna za organizację imprezy. Śmiało można powiedzieć, że bez jej zaangażowania nie byłoby
w Legnicy Conversatorium. Do książki dołączona jest bogata ikonografia ze zbiorów Legnickiego
Centrum Kultury i prywatnych. Są to piękne, kolorowe, wielkoformatowe fotografie, dokumentują
ce 25-letnią działalność festiwalu; fotografie wykonawców, a także kościołów i organów, na których
odbywały się koncerty, autorstwa Piotra Dębskiego, Franciszka Grzywacza, Piotra Krzyżanowskego

