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Od Wydawcy

Książka, którą oddajemy w Państwa ręce ma być swoistym „przewodnikiem” po polskiej mozaice wyznaniowej. 
Prezentujemy w niej Kościoły, związki wyznaniowe dobrane według kryterium liczebności lub tradycji historycznej 
obecności na Ziemiach Polskich. Dlatego też obok rozdziału o Kościele Rzymskokatolickim pojawia się rozdział po-
święcony arianom, których na terenie naszego kraju nie ma od ponad 300 lat.

Wraz z Autorem staraliśmy się by była ona ciekawa i zrozumiała dla przeciętnego odbiorcy, nie tylko dla osób, 
których pasja lub wykształcenie skłania do zajęcia się tematem religioznawstwa, stąd też wiele uproszczeń trudnych 
teologicznych zagadnień. 

Rozdziały opisujące poszczególne Kościoły i związki wyznaniowe zostały wzbogacone ilustracjami oraz ciekawost-
kami. 

Jest to dość pionierskie przedsięwzięcie na rynku wydawniczym. Dlatego też, mimo iż staraliśmy się zachować 
obiektywizm w opisach oraz dołożyliśmy wielu starań aby informacje zawarte w książce były zgodne z naukami po-
szczególnych Kościołów i związków wyznaniowych, zdajemy sobie sprawę, iż mogą w niej wystąpić nieścisłości i nie-
zręczności, odbierane w ten sposób przez poszczególne grupy czytelników. Są one związane z delikatnością porusza-
nej tematyki. Nie wynikają one z niechęci Autora czy Wydawcy do poszczególnych wyznań. Ewentualne tego typu 
problemy prosimy zgłaszać na adres Wydawcy. Postaramy się je uwzglednić przy kolejnym wydaniu.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM HIERARCHOM I INNYM CZŁONKOM POSZCZEGÓLNYCH KO-
ŚCIOŁÓW I ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH ZA NIOCENIONĄ POMOC PRZY WERYFIKOWANIU ZAWARTYCH 
W KSIĄŻCE TREŚCI.

Zapraszamy do lektury i dyskusji na poruszane w publikacji tematy.

                            Michał Koliński
                         Wydawca
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Polska uchodzi za kraj jednolity wyznaniowo. Nie do końca tak jest, ponieważ oprócz Kościoła katolickiego czte-
rech obrządków, w Polsce jest zarejestrowanych kilkaset związków wyznaniowych, a bliżej nieokreślona liczba grup 
działa bez rejestracji. Co prawda, znaczną część spośród wspólnot mniejszościowych stanowią ugrupowania liczące 
nie więcej niż 100 wiernych, a suma członków wszystkich tych związków nie przekracza dwóch milionów, co nie jest 
wynikiem imponującym w czterdziestomilionowym państwie. Jednak wśród tych wyznań są także takie, które liczą 
po kilkaset tysięcy wyznawców.

Są w Polsce miejsca, a nawet duże miasta, w których nie ma skupisk mniejszości wyznaniowych ani ich miejsc 
kultu. Są jednak i takie, gdzie to właśnie katolicy stanowią mniejszość, np. w Wiśle i podcieszyńskich wioskach prze-
ważają ewangelicy, w wielu miejscowościach Podlasia – prawosławni, a w kilku bieszczadzkich wioskach – zielono-
świątkowcy. Nie zawsze tak było. W XVI wieku dużą popularność zyskały w Polsce różne odmiany protestantyzmu 
oraz antytrynitaryzm. Popularność ta utrzymywała się do połowy XVII wieku. Od czasów unii polsko-litewskiej kraj 
zamieszkiwały rzesze prawosławnych, a od późnego średniowiecza znaczna liczba żydów. Jeszcze w międzywojniu 
były to społeczności kilkumilionowe. 

Wyznaniowa mapa Polski jest więc różnorodna i warto tę cechę poznać. Książka „Wyznania Rzeczpospolitej” bę-
dzie w tym bardzo pomocna. Przedstawiono w niej dwadzieścia najważniejszych prądów religijnych obecnych w Pol-
sce, zarówno chrześcijańskich, jak i niechrześcijańskich. Za kryterium doboru materiału przyjęto liczbę wyznawców 
danej wspólnoty, a w niektórych przypadkach, gdy nie jest ona znacząca, za istotny wyróżnik uznano ugruntowaną 
pozycję w Polsce, co wzmacnia rangę grupy i wyróżnia ją spośród innych wspólnot. Określenie „prądy religijne” zosta-
ło użyte celowo, gdyż często jeden prąd obejmuje od kilku do kilkudziesięciu wyznań, np. związków wyznaniowych 
o charakterze zielonoświątkowym jest w Polsce kilkadziesiąt, a różnice między nimi są nieznacznie.

Oprócz prezentacji poszczególnych wspólnot celem publikacji jest również ukazanie mechanizmów tworzenia się 
wielkich ruchów religijnych, zwrócenie uwagi na to, że o powstaniu ruchu w większym stopniu decydują okoliczności 
społeczno-polityczne niż pojawienie się nowej idei. 

Kompletny obraz mozaiki religijnej w Polsce tworzą członkowie Kościoła katolickiego oraz mniejszości wyznanio-
wych. O niemałym, wbrew pozorom, znaczeniu mniejszości wyznaniowych świadczy również fakt, że sytuacja prawna 
kilkunastu z nich jest uregulowana za pomocą odrębnych ustaw, które dają im uprawnienia podobne do tych, jakie 
posiada Kościół katolicki na mocy Konkordatu między Rzeczypospolitą Polską a Stolicą Apostolską. 

Pozostałe związki wyznaniowe działają w oparciu o Ustawę o Wolności Sumienia i Wyznania z 17 maja 1989 roku 
z późniejszymi zmianami. Ustawa gwarantuje wszystkim obywatelom i rezydentom całkowitą swobodę wyznawania 
jakiejkolwiek religii, a także nie wyznawania żadnej, jak również nieskrępowanego deklarowania swoich przekonań 
religijnych, a z drugiej strony także ich ukrywania. Zarejestrowanym związkom religijnym gwarantuje nadto:
• niezależność od państwa przy wykonywaniu swoich funkcji religijnych,
• ochronę prawną w granicach określonych w ustawach,
• prawo do składania wniosków do Trybunału Konstytucyjnego na zasadach i w trybie określonych w przepisach 

o Trybunale Konstytucyjnym,
• zwolnienie duchownych i osób zakonnych z obowiązków niemożliwych do pogodzenia z pełnieniem funkcji du-

chownego lub osoby zakonnej (na tej podstawie zwalniano duchownych z obowiązkowej służby wojskowej),
• prawo duchownych do noszenia stroju duchownego,
• zwolnienie z opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działalności niegospodarczej,
• zwolnienie z opodatkowania z tytułu przychodów z działalności gospodarczej osób prawnych, Kościołów i innych 

związków wyznaniowych oraz spółek, których udziałowcami są wyłącznie te osoby, w części, w jakiej dochody te 
zostały przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele kultowe, oświatowo-wycho-
wawcze, naukowe, kulturalne, działalność charytatywnoopiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację zabyt-
ków oraz na inwestycje sakralne i inwestycje kościelne, których przedmiotem są punkty katechetyczne i zakłady 
charytatywno-opiekuńcze, jak również remonty tych obiektów,

Wstęp
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• zwolnienie od opodatkowania i od świadczeń na fundusz gminny i fundusz miejski od nieruchomości lub ich 
części, stanowiących własność tych osób lub używanych przez nie na podstawie innego tytułu prawnego na cele 
niemieszkalne, z wyjątkiem części zajmowanej na wykonywanie działalności gospodarczej,

• zwolnienie z należności celnych przywozowych na towary przeznaczone na cele charytatywno-opiekuńcze i oświa-
towo-wychowawcze oraz towary o charakterze kulturalnym, przeznaczone na cele kultu, przywożone dla osób 
prawnych, Kościołów i innych związków wyznaniowych, w granicach i na warunkach określonych w szczegóło-
wych aktach prawnych.

Ogólne zasady działania związków wyznaniowych określa artykuł 19, który mówi: „Wypełniając funkcje religijne 
Kościoły i inne związki wyznaniowe mogą w szczególności:
  1. określać doktrynę religijną, dogmaty i zasady wiary oraz liturgię;
  2. organizować i publicznie sprawować kult;
  3. udzielać posług religijnych, w tym osobom, o których mowa w art. 4, orazorganizować obrzędy i zgromadzenia 

religijne;
  4. rządzić się w swoich sprawach własnym prawem, swobodnie wykonywać władzę duchowną oraz zarządzać swoimi 

sprawami;
  5. ustanawiać, kształcić i zatrudniać duchownych;
  6. realizować inwestycje sakralne i inne inwestycje kościelne;
  7. nabywać, posiadać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy oraz zarządzać nim;
  8. zbierać składki i otrzymywać darowizny, spadki i inne świadczenia od osóbfi zycznych i prawnych;
  9. wytwarzać i nabywać przedmioty i artykuły potrzebne do celów kultu i praktyk religijnych oraz korzystać z nich;
10. nauczać religii i głosić ją, w tym za pomocą prasy, książek i innych druków oraz fi lmów i środków audiowizualnych;
11. korzystać ze środków masowego przekazywania;
12. prowadzić działalność oświatowo-wychowawczą;
13. tworzyć i prowadzić zakony oraz diakonaty;
14. tworzyć organizacje mające na celu działalność na rzecz formacji religijnej, kultu publicznego oraz przeciwdziała-

nia patologiom społecznym i ich skutkom;
15. prowadzić działalność charytatywno-opiekuńczą;
16. (uchylony);
17. powoływać krajowe organizacje międzykościelne;
18. należeć do międzynarodowych organizacji wyznaniowych i międzywyznaniowych oraz utrzymywać kontakty za-

graniczne w sprawach związanych z realizacją swoich funkcji.”

Na zakończenie tego słowa wstępnego przytoczmy garść statystyki, obrazującej liczebność poszczególnych wy-
znań na koniec 2007 roku:

I. Kościół katolicki
 Kościół rzymskokatolicki – 33 550 000 wiernych
 Kościół greckokatolicki – 53 000 wiernych
 Kościół ormiańskokatolicki – 5 000 wiernych
 Kościół neounicki – 190 wiernych

II. Mniejszości wyznaniowe
 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny – 506 000 wiernych
 Związek Wyznania Świadków Jehowy – 220 000 wiernych
 Kościół ewangelicko-augsburski – 76 000 wiernych
 Starokatolicki Kościół Mariawitów – 23 300 wiernych
 Kościół Zielonoświątkowy – 21 200 wiernych
 Kościół Polskokatolicki – 18 900 wiernych
 Kościół Adwentystów Dnia Siódmego – 9600 wiernych
 Kościół Chrześcijan Baptystów – 6500 wiernych
 Wspólnota Kościołów Chrystusowych w RP – 6 000 wiernych
 Chrześcijański Kościół Głosicieli Dobrej Nowiny – 5 500 wiernych
 Muzułmański Związek Religijny – 5 100 wiernych
 Kościół Nowoapostolski – 4 800 wiernych
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Kościół ewangelicko-metodystyczny – 4 460 wiernych
Kościół ewangelicko-reformowany – 3 500 wiernych
Kościół Boży w Chrystusie – 3 450 wiernych
Kościół Wolnych Chrześcijan – 2 850 wiernych
Kościół Chrystusowy – 2 400 wiernych
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan – 2 300 wiernych
Kościół Katolicki Mariawitów –2 150 wiernych
Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego – 2 100 wiernych
Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa – 2 000 wiernych
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej – 1 800 wiernych
Misja Buddyjska Trzy Schronienia w Polsce – 1 800 wiernych
Związek Buddyjski Tradycji Karma Kamtzang – 1 650 wiernych
Świecki Ruch Misyjny Epifania – 1 600 wiernych
Misja Czaitanii – 1 450 wiernych
Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich (mormoni) – 1 300 wiernych
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich – 1 200 wiernych
Stowarzyszenie Buddyjskie Karma Kagyu (Diamentowej Drogi) – 1 020 wiernych
Uczniowie Ducha Świętego – 1 000 wiernych
Branhamowcy (grupy niezarejestrowane) – 1 000 wiernych
Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny – 915 wiernych
Rodzimy Kościół Polski – 830 wiernych
Zachodni Zakon Sufi  w Polsce – 580 wiernych
Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa – 520 wiernych
Kościół Starokatolicki – 500 wiernych
Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego – 470 wiernych
Wschodni Kościół Staroobrzędowców – 460 wiernych
Medytacyjne Stowarzyszenie Najwyższej Mistrzyni Czing Hai – 460 wiernych
Ewangeliczny Związek Braterski – 450 wiernych
Stowarzyszenie Zborów Chrześcijan – 430 wiernych
Wiara Baha’i – 400 wiernych
Chrześcijański Kościół „Miecz Ducha” w Kaliszu – 350 wiernych
Kościół „Chrystus dla Wszystkich” – 330 wiernych
Lectorium Rosicrucianum – Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża – 300 wiernych
Zbór Stanowczych Chrześcijan (w Wiśle) – 300 wiernych
Wspólnota Unitarian Uniwersalistów – 285 wiernych
Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego – 270 wiernych
Jednota Braci Polskich – 260 wiernych
Kościół Zjednoczeniowy (muniści) – 250 wiernych
Zrzeszenie Rodzimej Wiary – 240 wiernych
Apostolski Kościół Wolnych Chrześcijan „Kanaan” – 208 wiernych
Kościół Ewangeliczny w RP – 200 wiernych
Związek Taoistów Tao Te King – 200 wiernych
Niezależna Gmina Wyznania Mojżeszowego w Gdańsku – 190 wiernych
Kościół Ewangeliczny „Misja Łaski” – 180 wiernych
Kościół Chrześcijański w Duchu Prawdy i Pokoju – 170 wiernych
Chrześcijański Kościół Dobra – 170 wiernych
Kościół Chrześcijański „Wieczernik” – 165 wiernych
Stowarzyszenie Buddyjskie Sangha „Kandzeon” – 160 wiernych
Wspólnota Chrześcijańska „Wrocław dla Jezusa” – 160 wiernych
Zbór Ewangeliczny „Agape” w Poznaniu – 150 wiernych
Związek Buddystów Czan 1 – 150 wiernych
Warszawski Kościół Międzynarodowy – 150 wiernych
Związek Kwinarystów – 140 wiernych
Szkoła Zen Kwan Um w Polsce – 140 wiernych
Światowy Uniwersytet Duchowy „Brahma Kumaris” w Polsce – 130 wiernych
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 Kościół Chrześcijański „Słowo Wiary” – 129 wiernych
 Buddyjska Wspólnota Zen Kannon – 120 wiernych
 Chrześcijańska Wspólnota Ewangeliczna (w Bielsku-Białej) – 120 wiernych
 Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego – 120 wiernych
 Związek Ajapa-Yogi – 120 wiernych
 Karaimski Związek Religijny – 115 wiernych
 Unia Ewangelikalna – 106 wiernych
 Kościół Remonstrantów Polskich – 100 wiernych
 Zakon Braci Zjednoczenia Energetycznego – 100 wiernych
 Zbór Ewangelicznych Chrześcijan w Duchu Apostolskim – 100 wiernych
 Związek Hatha Jogi „Brama Jogi” – 100 wiernych

Poza samymi związkami wyznaniowymi niemałe znaczenie mają też organizacje międzywyznaniowe. Najważ-
niejszą z nich jest Polska Rada Ekumeniczna (PRE). Jest to organizacja ekumeniczna zrzeszająca polskie Kościoły 
protestanckie, starokatolickie i prawosławne. Została zarejestrowana w 1946 roku. Obecnie należą do niej: Kościół 
Chrześcijan Baptystów w RP, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Ko-
ściół Ewangelicko-Reformowany w RP, Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP, Kościół Polskokatolicki w RP, Polski 
Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Do 1987 roku należał do nie jeszcze Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, który 
w tymże roku przestał istnieć. Cele PRE są następujące: 
• duchowe zbliżenie i pielęgnowanie braterskich stosunków między Kościołami, w szczególności między Kościołami 

zrzeszonymi w Radzie; 
• szerzenie tolerancji religijnej i wzajemnego poszanowania wierzących należących do różnych wspólnot kościelnych;
• pogłębianie świadomości ekumenicznej wśród członków różnych Kościołów;
• prowadzenie i koordynowanie wspólnych programów i studiów nad tematyką ekumeniczną i wyznaniową;
• tworzenie i utrzymywanie instytutów ekumenicznych, zakładów wychowawczych i pomocy społecznej;
• promowanie działalności wydawniczej, informacyjnej i dokumentacyjnej w dziedzinie ekumenicznej i wyznaniowej;
• nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ekumenicznych z Kościołami, narodowymi radami ekumenicznymi, 

międzynarodowymi i wyznaniowymi organizacjami ekumenicznymi za granicą;
• troska o prawa człowieka;
• umacnianie pokoju społecznego w kraju i w stosunkach międzynarodowych;
• inicjowanie i realizowanie programów pomocy humanitarnej;
• wspieranie ruchów proekologicznych w imię poszanowania Boskiego dzieła stworzenia;
• pośredniczenie w polubownym rozwiązywaniu ewentualnych sporów między Kościołami. 

Młodszą i posiadającą odmienny charakter organizacją jest Alians Ewangeliczny w RP. Zrzesza chrześcijańskie 
związki wyznaniowe należące do tradycji ewangelikalnej. Został zarejestrowany w 2000 roku. Jego członkami są: 
Armia Zbawienia, Kościół Chrystus dla Wszystkich, Chrześcijański Kościół Reformacyjny, Chrześcijańskie Centrum 
Nowa Fala, Chrześcijańskie Centrum Pan jest Sztandarem, Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa, Kościół 
Boży w Chrystusie, Kościół Boży w Polsce, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, 
Kościół Dobrego Pasterza, Kościół Ewangelicznych Chrześcijan, Kościół Jezusa Chrystusa „Syjon”, Kościół Zielono-
świątkowy, Ursynowska Społeczność Ewangeliczna, Wrocław dla Jezusa, Wspólnota Kościołów Chrystusowych. Cele 
Aliansu są następujące:
• wspieranie i inicjowanie współpracy pomiędzy kościołami ewangelicznymi;
• wypowiadanie się w kwestiach etycznych, moralnych, społecznych i religijnych zgodnie ze światopoglądem ewan-

gelicznym;
• organizacja działalności charytatywnej;
• wspieranie działalności wychowawczej i kulturalnej (przez np.: zakładanie i prowadzenie szkół, przedszkoli, uczel-

ni, wydawanie czasopism i książek).

Niektóre związki należą też do organizacji międzynarodowych różnego charakteru. 
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Katolicy

Istnieje prawdopodobieństwo, że Kościół katolicki był obecny na ziemiach polskich długo 
przed powstaniem państwa polskiego, bo już w IX wieku, podczas morawskiej misji świętych 

Cyryla i Metodego. Dowodem na to jest fragment żywota tego drugiego świętego, mówiący, że 
bardzo potężny pogański książę siedział w Wiśle, urągał chrześcijanom i szkody im wyrządzał. 
Dalej tekst mówi, że ów władca został przez Wielkomorawian pobity i ochrzczony wraz z całym 
swoim ludem. Oczywiście, jak to często bywa w tekstach hagiografi cznych, mamy tu do czynie-
nia ze sporą przesadą. Zapewne ten książę nie mógł być aż tak potężny, skoro został pokonany 
przez Morawian, militarną potęgą w owych czasach  wszak nie będących. A  i w ochrzczenie 
wszystkich jego poddanych trudno uwierzyć, skoro zwykle proces taki rozciągał się nawet nie 
na dziesięciolecia, a na stulecia. Zaistnienie na ziemiach polskich chrześcijaństwa cyrylometo-
diańskiego jest jednak faktem bezspornym. Na tę obecność powołują się niekiedy prawosław-
ni, twierdząc, iż oznacza to, że Polska, a przynajmniej część jej ziem, wpierw była prawosław-
na, dopiero potem stała się katolicka. Należy jednak pamiętać, iż misja cyrylometodiańska 
miała miejsce w Kościele jeszcze niepodzielonym, nie da się więc jej przypisać katolickości czy 
prawosławności, choć wiele wskazuje, że bliżej było jej do Rzymu niżeli do Konstantynopola. 
Co prawda, bracia soluńscy pierwotnie podlegali jurysdykcji tego drugiego miasta, z czasem 
jednak zmienili ją i odwoływali się do Rzymu, tam też podróżowali, a i obrządek słowiański 
stworzyli prawdopodobnie w oparciu o ceremoniał rzymski, a nie grecki. Działalność Cyryla 
i Metodego na ziemiach polskich nie jest, jak na razie, wystarczająco udowodniona, ale moż-
liwości takiej nie można wykluczyć. Relikty tegoż słowiańskiego obrządku utrzymywały się 
w Krakowie do wieku XII. Jednak właściwa, bo pełna i trwała chrystianizacja Polski, rozpoczęła 
się wiek później i miała ściśle łaciński charakter.

Łacinnicy (rzymskokatolicy)

Data chrztu Mieszka I, a więc rok 966, jest w pewnej mierze symboliczna. 
Kontakty Polski z chrześcijaństwem istniały, co prawda, już wcześniej, ale 

do pełnej chrystianizacji i wykorzenienia pogaństwa minie jeszcze bardzo dużo 
czasu. Chrzest władcy Polski był więc jedynie elementem długotrwałego pro-
cesu, jednak elementem niesłychanie ważnym, jeśli nie najważniejszym. Przy-
jęcie nowej wiary przez monarchę, przypieczętowane, jak to zwykle w takich 
sytuacjach bywało, małżeństwem z córką sąsiedniego władcy chrześcijańskiego 
i połączone z intencją zaprowadzenia tejże wiary w swym państwie, drastycznie 
przyspieszyło proces chrystianizacji kraju. Zadecydowało to nie tylko o sukce-
sie tego zamierzenia, ale również w miarę pokojowym charakterze. W państwie 
polskim chrześcijaństwo było narzucane siłą, zwłaszcza za czasów Bolesława 
Chrobrego, któremu zdarzyło się, między innymi, nakazać wybijanie zębów nie-
poszczącym w piątki. Jest jednak spora różnica między „wymogami” religijny-
mi własnego władcy, któremu poddani winni są posłuszeństwo, a narzucaniem 
wiary przez wroga, z którym ma się wynikający z praw feudalnych obowiązek 
podejmowania walki.

Mieszko I 

Władca, który przyjął chrzest i zobowią-
zał się do zaprowadzenia religii katolic-
kiej w tworzonym przez siebie państwie
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Córka władcy Czech Bolesława I Srogiego, Dobrawa, została żoną Mieszka I 
w 965 roku. Chrzest Mieszka, zwany pompatycznie Chrztem Polski, odbył się 
prawdopodobnie w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 roku. Choć miejsce obrządku 
nie jest pewne, coraz częściej wskazuje się, iż mógł to być Poznań; inną możliwą 
lokalizacją jest Ostrów Lednicki. Dwa lata później Stolica Apostolska delegowa-
ła do Polski, prawdopodobnie do Poznania, pierwszego biskupa Jordana (przy-
puszczalnie sprawował funkcję biskupa misyjnego, podlegającego bezpośrednio 
papieżowi, nie zaś jakiemukolwiek metropolicie). Nie jest to jednak do końca 
pewne, nie można wykluczyć bowiem, że jego zwierzchnikami byli metropolici 
Magdeburga lub Moguncji. Jeśli jednak faktycznie był zależny bezpośrednio od 
Rzymu, to było to dla Polski bardzo ważne, ponieważ, w odróżnieniu od Czech, 
Kościół w Polsce nie byłby wówczas uzależniony od metropolitów niemieckich, 
a trzeba pamiętać, że w owym czasie mieli oni nad biskupami diecezjalnymi 
znacznie większą władzę niż obecnie. Narodowość Jordana nie jest znana – 
mógł pochodzić z Włoch. Początkowo w Polsce powstały prawdopodobnie dwie 
świątynie chrześcijańskie, mianowicie w Gnieźnie i Poznaniu. Jeszcze w okresie 
panowania Mieszka I, który zmarł w 992 roku, w ważnych grodach polskiego 
państwa zbudowano szereg kolejnych. W 991 roku, pod koniec życia, książę 
polski dokumentem Dagome iudex oddał swój kraj pod opiekę papieża, którym 
podówczas był Jan XV. Władcy Polscy od samego początku dbali bowiem o silne 
związki z papiestwem. Nie starali się, co zdarzało się często, zwłaszcza w kra-
jach zachodnich, budować w państwie struktury kościelnej zdystansowanej wo-
bec Rzymu. Znacznie wcześniej od męża, bo około roku 977, zmarła Dobrawa, 
około zaś roku 984 – biskup Jordan. Prawdopodobnie przez kilka kolejnych lat 
nikt w Polsce nie sprawował funkcji biskupa, ponieważ następca Jordana Unger 
objął stolec poznański dopiero w roku 992. Biskup ten położył wielkie zasługi 
dla dalszej chrystianizacji kraju i czynnie wspierał politykę następcy Mieszka – 
Bolesława Chrobrego.

Największym sukcesem tego władcy na polu religijno-kościelnym było uzy-
skanie dla Polski od papieża Sylwestra II, z poparciem cesarza Świętego Cesar-
stwa Rzymskiego Ottona III, samodzielnej metropolii w Gnieźnie z sufragania-
mi: krakowską, wrocławską i pomorską, która miała swą siedzibę w Kołobrzegu. 
Jest to bardzo istotne, ponieważ wspomniane wyżej Czechy nie miały swojej 
metropolii jeszcze przez kilka wieków. Polska była więc pod względem kościel-
nym nie tylko niezależna od sąsiadów, ale miała też od niektórych z nich wyższą 
pozycję. Autonomia kościelna otwarła drogę do pełnej suwerenności państwo-
wej, mianowicie do korony królewskiej, którą, na skutek zawirowań politycz-
nych, Bolesław Chrobry otrzymał dopiero ćwierć wieku później, ale której bez 
metropolii w Gnieźnie nie otrzymałby pewnie wcale. Znowu można podać przy-
kład Czech, w których proces od powstania chrześcijańskiej monarchii do uzy-
skania królewskiej korony trwał wiek dłużej niż u nas. 

Metropolia gnieźnieńska nie była jedynym przejawem rozwoju Kościoła pol-
skiego za Bolesława Chrobrego. Wtedy też powstały na naszych ziemiach pierw-
sze klasztory oparte na regule św. Benedykta, prawdopodobnie zlokalizowane 
w Międzyrzeczu, Trzemesznie i Łęczycy. Klasztory były podówczas nie tylko 
instytucjami religijnymi, na przykład celem lokalnych pielgrzymek, ale także 
edukacyjnymi (dzięki klasztornym szkołom) i naukowymi (przede wszystkim 
dzięki bibliotekom). Dlatego pojawienie się ich sprzyjało nie tylko religijnemu, 
ale także kulturalnemu, ekonomicznemu i politycznemu rozwojowi państwa.

W tym też czasie Polska zyskała pierwszych świętych, męczenników. Naj-
bardziej znanym był czeski arystokrata i biskup św. Wojciech (+997), który 
zginął na misji w Prusach prowadzonej z błogosławieństwem księcia Bolesła-
wa. Mniej znani, ale również niezwykle ważni dla rozwoju polskiej religijności  
i kultury, byli benedyktyńscy męczennicy, zwani Pięcioma Braćmi Polskimi. 
Byli mnichami klasztoru międzyrzeckiego, dwóch z nich pochodziło z Włoch,  

Święci Cyryl i Metody 

(bracia soluńscy)

Zakonnicy pochodzący z Salonik pro-
wadzący misję chrystianizacyjną na te-
renach słowiańskich. Świętemu Cyry-
lowi przypisuje się autorstwo alfabetu, 
który zawierał wszystkie dźwięki języka 
starocerkiewnosłowiańskiego, zwanego 
od jego imienia – cyrylicą. Alfabet zo-
stał stworzony, by możliwe było tłuma-
czenie Biblii i ksiąg liturgicznych na ję-
zyk Słowian

Bazylika 

Archikatedralna 

Pw. św. Apostołów 

Piotra I Pawła 

Podziemia katedry w Poznaniu kryją śla-
dy świątyni z czasów Mieszka I. Odna-
leziono tam także kamienną misę, któ-
ra, jak przypuszczają niektórzy historycy, 
mogła służyć do ochrzczenia księcia

Święty Wojciech 

To pierwszy polski święty i męczennik. 
Jego postać wywarła ogromny wpływ 
na religię i sztukę sakralną w Polsce. 
Jego życie przedstawiają m.in. unikato-
we drzwi w gnieźnieńskiej katedrze wyko-
nane w XII wieku
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a trzech z Polski. Zginęli w 1003 roku z rąk zbójców. Kilka lat po ich śmierci 
powstało dzieło Vita Quinque Fratrum Poloniae. Zawiera najwcześniejszy zacho-
wany opis niektórych aspektów życia w Polsce za pierwszych Piastów, jest więc 
ważnym świadectwem historii naszego kraju. Wartym wspomnienia jest również 
św. Bruno z Kwerfurtu, biskup, który podobnie jak św. Wojciech, zginał na misji 
w Prusach.

Po krótkich rządach Mieszka II Lamberta – syna Bolesława – w kraju zapa-
nował chaos, którego nie był w stanie opanować słaby i nieudolny Bezprym, 
również syn Bolesława Chrobrego. W tym czasie w całym kraju rozprzestrzeniło 
się pogaństwo, co na kilkanaście lat zatrzymało, a na znacznie dłuższy okres 
spowolniło, rozwój Kościoła w Polsce. Prawdopodobnie sprzyjał temu sam Bez-
prym. W czasie chaosu od Polski odłączyło się Mazowsze, które dzięki temu 
pozostało wolne od wpływów pogańskich. Zamęt opanował Kazimierz Odno-
wiciel, który w młodości był, jeśli nie mnichem i diakonem, jak głosi średnio-
wieczna legenda, to przynajmniej uczniem w benedyktyńskim klasztorze. Jako 
władca powtórnie przyłączył do Polski Mazowsze i częściowo odtworzył polską 
prowincję kościelną, którą zniszczyła reakcja pogańska. Nie zdołał przywrócić 
metropolii w zniszczonym przez Czechów Gnieźnie, zastąpił ją jednak czasowo 
arcybiskupstwem w Krakowie. Ufundował też klasztor benedyktynów w Tyńcu 
i kilka innych, pomniejszych.

Bolesław II, zwany Szczodrym i Śmiałym, chciał w wielu kwestiach iść  w śla-
dy swego pradziada, którego imię nosił, i trzeba przyznać, że do pewnego czasu 
mu się to udawało. W 1076 roku sukcesem zakończyły się jego starania w Sto-
licy Apostolskiej o metropolię i koronę. Odnowionej metropolii, oprócz do-
tychczasowych sufragani, przydano nową w zyskującym na znaczeniu Płocku. 
Prawdopodobnie też wtedy Gnieznu podporządkowano Poznań (choć mogło się 
to stać już po śmierci biskupa Ungera). Koronacja królewska była bardzo uroczy-
sta, uczestniczyło w niej, jeśli wierzyć kronikom, 15 biskupów polskich i obcych. 
Wkrótce jednak król popadł w konfl ikt z biskupem krakowskim Stanisławem. 
Przyczyny i przebieg sporu pozostają niejasne. W każdym razie król skazał bi-
skupa na śmierć (istnieje prawdopodobieństwo, że nakazał jedynie obcięcie rąk 
i nóg, ale biskup nie przeżył tej męczarni). Wzburzyło to polskie możnowładz-

Bazylika Archikatedralna 

pw. wniebowzięcia nmp 

i św. wojciecha w Gnieźnie
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Drzwi Gnieźnieńskie

Na słynnych XII-wiecznych drzwiach znajdują-
cych się gnieźnieńskiej archikatedrze przedsta-
wiono 18 scen z życia św. Wojciecha – od na-
rodzin do męczeńskiej śmierci
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two, które podniosło bunt przeciw królowi i zmusiło go do opuszczenia kraju. 
Gdy kilkadziesiąt lat później państwo polskie rozpadło się na części, w tak zwa-
nym rozbiciu dzielnicowym, pojawiły się spekulacje, że jest to kara za poćwiar-
towanie ciała biskupa. Na tym tle zrodził się jego kult, a szansę na zjednocze-
nie kraju upatrywano w cudzie, któremu miał sprzyjać męczennik. Kanonizacji 
biskupa krakowskiego dokonał w 1253 roku Innocenty IV, a św. Stanisław jest 
teraz głównym patronem Polski. Za Bolesława II powstały też kolejne klaszto-
ry, a przy katedrach założono kapituły. W pierwszej połowie XII wieku, jeszcze 
przed rozbiciem dzielnicowym, powstały dwa nowe biskupstwa – włocławskie 
i lubuskie (z siedzibą w Lubuszu). To ostatnie posiadało również jurysdykcje 
nad łacinnikami na Rusi, którą prawdopodobnie przejęło po nieistniejącym już 
biskupstwie pomorskim (to ostatnie biskupstwo miało ją dlatego, że jego biskup 
Reinbern, po przymusowym opuszczeniu Kołobrzegu, osiadł w Kijowie). W do-
kumentach jest również mowa o tym, że w tym czasie powstało biskupstwo 
w Kruszwicy, ale jego rzeczywiste istnienie jest mocno wątpliwe.

W Polsce w tym czasie nadal żywo rozwijał się monastycyzm. Do klaszto-
rów typowo mniszych: benedyktyńskich, cysterskich i kamedulskich, doszły te-
raz kanonicze i pośrednie między tymi dwoma typami – norbertańskie. W tym 
okresie pojawiło się największe zagrożenie dla niezależności Kościoła polskiego, 
które przyszło z Magdeburga. Początki pretensji metropolitów magdeburskich 
do zwierzchności nad ziemiami polskimi datują się już na pierwsze lata XI stule-
cia. Wtedy to ówczesny metropolita magdeburski uwięził biskupa poznańskiego 
Ungera i wymusił na nim napisanie czy też podpisanie pisma stwierdzającego 
zależność diecezji poznańskiej od metropolii w Magdeburgu. Pismo to, zda-
niem części historyków sfałszowane, posłużyło później niemieckim hierarchom 
do zgłaszania pretensji już nie tylko do zwierzchności nad Poznaniem, ale nad 
całym Kościołem polskim. Stały się one szczególnie groźne, gdy arcybiskupem 
Magdeburga został wpływowy zakonodawca św. Norbert z Xanten. Jako że 
wcześniej oddał znaczne przysługi tak ówczesnemu cesarzowi Lotarowi II, jak 
i papieżowi Innocentemu II, miał ich poparcie w tej sprawie. Na prośbę Nor-
berta papież wydał w 1133 roku bullę znoszącą metropolię gnieźnieńską i pod-
porządkowującą diecezje polskie Magdeburgowi. Jednak rok później Norbert 
zmarł, a jego następcy brakło charyzmy poprzednika, toteż bulla nie została 
wykonana. Książę Polski Bolesław III, a także metropolita gnieźnieński Jakub 
ze Żnina odwołali się do papieża od tej decyzji i udało im się uzyskać od tegoż sa-
mego Innocentego II nową bullę, która w całości anulowała poprzednią. Od tego 
czasu roszczenia Magdeburga ustały.

W okresie rozbicia dzielnicowego, czyli w latach 1138-1320, Kościół polski, 
zwłaszcza poprzez gnieźnieńską metropolię, pełnił rolę spoiwa dla rozdrobnio-
nego państwa. Drugim takim łącznikiem było wzajemne pokrewieństwo wład-
ców kilkudziesięciu polskich państewek, praktycznie wszyscy wywodzili się 
bowiem od Piastów. W okresie rozbicia dzielnicowego impet rozwoju instytucji 
kościelnych w Polsce osłabł. Nadal jednak powstawały nowe klasztory, podob-
nie jak w poprzednim okresie głównie mnisze i kanonicze. Jeszcze w XII wieku, 
dzięki udziałowi (choć niewielkiemu z powodu zwolnienia Polaków z obowiązku 
krucjatowego z uwagi na posiadanie w sąsiedztwie krajów pogańskich) polskich 
władców i rycerstwa w krucjatach, pojawiły się u nas zakony nowego, trzeciego 
typu: rycerscy joannici i rycersko-kanoniczy bożogrobcy (ci ostatni od nazwy 
miejsca pierwszej fundacji w naszym kraju zwani są po dziś dzień miechowita-
mi). Odnowiono też w 1140 roku biskupstwo pomorskie, początkowo ze stolicą 
w Wolinie, później – w Kamieniu. Nie znajdowało się ono na ścisłym teryto-
rium polskim,  a na luźno z Polską związanym zachodnim Pomorzu, ale należało 
do polskiej prowincji kościelnej. Ważną postacią w dziejach Kościoła polskiego 
w tym okresie był metropolita Henryk Kietlicz, urzędujący w Gnieźnie w latach 
1199-1219. Przeprowadził gruntowną reformę polskich instytucji kościelnych. 

Święty Stanisław

Biskup krakowski poćwiartowany przez 
Bolesława Śmiałego. Po śmierci został 
wyniesiony na ołtarze i stał się patronem 
Polski

Wawel 

Po przeniesieniu przez Kazimierza Odno-
wiciela stolicy i władz kościelnych z Gnie-
zna do Krakowa Wawel stał się na kilka-
set lat głównym ośrodkiem władzy
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Kościół św. Michała 

Archanioła 

i św. Stanisława 

Biskupa w Krakowie

Rocznik kapituły Krakowskiej z 1079 roku 
podaje, że „Święty Stanisław Biskup Kra-
kowski został umęczony w kościele św. 
Michała na Skałce”
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Otoczył opieką klasztory, wprowadził w diecezjach polskich zgodną z prawem 
kanonicznym procedurę wyboru biskupów, organizował liczne synody prowin-
cjonalne i diecezjalne, wymógł na książętach gwarancje swobód kościelnych, 
w tym zapewnienie własnego sądownictwa i zwolnienie od służb i danin, zwal-
czał kler żonaty, rozwinął brakującą strukturę parafi alną, podjął też dosyć uda-
ne misje w Prusach. Od czasów Kietlicza młodzież polska często wyjeżdżała na 
studia do Paryża i miast włoskich, co sprzyjało podniesieniu poziomu cywiliza-
cyjnego kraju. Henryk Kietlicz uczestniczył też w Soborze Laterańskim IV.

Wkrótce po śmierci tegoż hierarchy pojawiły się u nas zakony żebracze: 
franciszkanie i dominikanie. Dzięki nim życie religijne w Polsce nabierało po-
wszechnie głębszej treści. Obok nich pojawiły się i również pełniły ważną rolę 
społeczną ich odpowiedniki żeńskie. Regularnie od czasu reform kietliczowych 
odbywały się synody. Ważnym momentem dla Kościoła polskiego była wspo-
mniana już kanonizacja św. Stanisława. Synody wydawały prawa wspierające ję-
zyk polski, co było konieczne w obliczu występującej wtedy kolonizacji niemiec-
kiej (lokowanie wsi). Pod koniec wieku XIII pojawiła się w polskim episkopacie 
kolejna znacząca postać, a mianowicie metropolita gnieźnieński arcybiskup Ja-
kub Świnka. Był on nie tylko kontynuatorem reform Kietlicza, ale także bodaj 
najważniejszym w swoich czasach orędownikiem zjednoczenia Polski. Dlatego 
też popierał każdego realnego  w danym momencie kandydata do polskiej ko-
rony. W 1295 roku koronował Przemysła II, a w 1300 roku – króla czeskiego 
Wacława II. Ze stronnictwem proczeskim zerwał około roku 1302 i odtąd, aż 
do swojej śmierci w 1314 roku, popierał rosnącego  w siłę Władysława Łokietka, 
choć jego triumfu nie doczekał. 

Kolejny okres, związany z tzw. niewolą awiniońską papieży, nie był dla Ko-
ścioła powszechnego zbyt szczęśliwy. Paradoksalnie jednak przyniósł w Polsce 
wiele pozytywnych zmian. Miało to dwie przyczyny. Pierwszą był względnie 
pomyślny, szczególnie w porównaniu do poprzednich dwóch wieków, stan pań-
stwa polskiego za dwóch ostatnich Piastów. Drugą – niechęć francuskich pa-
pieży awiniońskich do Niemiec i związane z tym popieranie przez nich konku-
rującej z Niemcami Polski. Królowie Władysław Łokietek i Kazimierz III Wielki 
dbali, aby nie odpadły od polskiej prowincji kościelnej biskupstwa: wrocławskie, 
lubuskie i pomorskie, znajdujące się na terenach pod względem politycznym od 
Polski oderwanych. Co więcej, dzięki dobrej współpracy ze Stolicą Apostolską, 
udawało się nieraz przerzucać polskie wpływy kościelne między Odrę a Łabę. 
Przykładem tego był Andrzej  z Wiślicy (+1356), będący najpierw biskupem 
w Poznaniu, następnie zaś w Zwierzynie (Schwerin) w Meklemburgii. Był swego 
rodzaju stróżem, bodaj ostatnim, interesów polskich wśród Słowian Połabskich. 
Jednocześnie był łącznikiem między hierarchią polską a kurią awiniońską, 
w której miał dobre stosunki i często  tam bywał. 

Ponowne zjednoczenie ziem polskich w XIV wieku w połączeniu z konfl ik-
tem  w łonie Kościoła przyniosło wzmocnienie Kościoła polskiego na arenie we-
wnętrznej i międzynarodowej.

Dwa ważne wydarzenia dla Kościoła w Polsce miały miejsce za panowania 
Kazimierza III. Pierwsze z nich to ustanowienie uniwersytetu, zwanego później 
Jagiellońskim. Uczelnia ta została powołana do życia decyzją królewską w 1364 
roku  i tego samego roku została zatwierdzona przez papieża Urbana V. Pier-
wotnie nie posiadała wydziału teologicznego, gdyż papież nie zgodził się na jego 
powstanie. Taką zgodę wydał dopiero w 1397 roku Bonifacy IX. Począwszy od 
XV wieku, uniwersytet stał się kuźnią kadr dla polskiego Kościoła. Spowodowa-
ło to znaczną poprawę poziomu wykształcenie kleru, a co za tym idzie, wzrost 
pozycji Kościoła  w społeczeństwie. Apogeum świetności uczelnia przeżywała 
w XV stuleciu. Przyciągała podówczas studentów i wykładowców z całej Europy. 
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Kolegiata 

pw. Najświętszej 

Marii panny 

i św. Aleksego w Tumie 

Największy w Polsce kościół romański, 
wzniesiony w XII wieku w Tumie koło Łę-
czycy, wzorowany na ówczesnej katedrze 
wawelskiej
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Opactwo Cystersów 

w Sulejowie 

Wiek XII to rozwój monastycyzmu. Na 
ziemiach Polskich pojawiają się między 
innymi Cystersi, którzy wnieśli ogromny 
wkład w rozwój ekonomiczny ziem Pol-
skich, ucząc m.in. nowoczesnych, jak na 
owe czasy, metod uprawy. Najlepiej za-
chowane romańskie opactwo cystersów 
znajduje się w Sulejowie w wojewódz-
twie łódzkim
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Drugim ważnym wydarzeniem było ustanowienie drugiej metropolii w naszym 
kraju. Jej powstanie miało związek z nowymi nabytkami terytorialnymi. Otóż król 
odziedziczył po wymarłych właśnie Trojdenidach, będących boczną linią dynastii 
piastowskiej, księstwo halicko-włodzimierskie na Rusi. Ziemie te przypadły więc 
Polsce drogą dziedziczenia, a nie podboju, jak się nieraz błędnie przedstawia. Po 
objęciu ich przez katolickie państwo naturalnym było ustanowienie dla nich kato-
lickiej hierarchii kościelnej, równoległej do istniejących już wcześniej prawosławnej 
i ormiańskiej. Łacinnicy na Rusi Halickiej już istnieli. Od kilkudziesięciu lat dzia-
łali tam franciszkanie i dominikanie. Trojdenidzi podjęli też próby ustanowienia 
hierarchii łacińskiej, prawdopodobnie uwieńczone założeniem biskupstwa w Prze-
myślu. Starania króla Kazimierza o bardziej regularną strukturę kościelną spoty-
kały się z oporem i samych Rusinów,  i mocarstw obcych. Metropolia w Haliczu 
wraz z sufraganiamii w Chełmie, Przemyślu i Włodzimierzu nieformalnie powstała 
w 1367 roku, ofi cjalnie została natomiast powołana bullą papieską. Jednocześnie 
zniesiono ruską jurysdykcję biskupów lubuskich. Metropolia halicka w roku 1414 
została przeniesiona do Lwowa, przydano jej też kolejne sufraganie: kijowską, ka-
mieniecką i serecką. Odtąd istniały w Polsce dwie metropolie: gnieźnieńska i halic-
ka, która później przekształciła się w lwowską. Zasiadanie w episkopacie polskim 
dwóch równych sobie metropolitów mogło jednak rodzić rywalizacje i konfl ikty. 
Szukano więc rozwiązania tego problemu. 

Wkrótce zasięg terytorialny Kościoła polskiego miał się jeszcze poszerzyć. 
Stało się to za sprawą unii polsko-litewskiej z 1385 roku i Chrztu Litwy. Już dwa 
lata później ustanowiono diecezję w Wilnie, a w 1417 roku kolejną  – w Miedni-
kach na Żmudzi. W nawracaniu tych krajów również niemałą rolę odegrały za-
kony żebracze. Wkrótce udało się rozwiązać problem przywództwa  w polskim 
Kościele. Stało się to przy okazji soboru w Konstancji. Na sobór ten pojechała 
liczna i znacząca delegacja polska z metropolitą Mikołajem Trąbą na czele. Poza 
nim tworzyli ją między innymi: Jan Kropidło, biskup włocławski (kujawski), 
a zarazem współksiążę opolski z dynastii Piastów, biskup płocki Jakub  z Korz-
kwi, elekt poznański Andrzej Łaskarz i rektor Uniwersytetu Krakowskiego Pa-
weł Włodkowic. Arcybiskup Trąba był kolejnym po Kietliczu i Śwince wielkim 
metropolitą Gniezna. Na soborze cieszył się takim uznaniem, że liczył się jako 
kandydat do tronu papieskiego. Papieżem został wtedy Odo Colonna, który 
przyjął imię Marcin V, natomiast Trąba przywiózł z Konstancji dla siebie i swo-

Łagów Lubuski 

Na przełomie XII i XIII wieku pojawia-
ją się na terenie Polski zakony rycer-
skie. Przybycie Krzyżaków spowodowało 
komplikacje polityczne o wielowieko-
wych konsekwencjach. Inne zakony – jo-
annici czy bożogrobcy – nie miały aż tak 
dramatycznego wpływu na dzieje nasze-
go kraju. Pamiątkami po nich są m.in. 
zamki,  np. zamek joannitów w Łagowie 
Lubuskim
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ich następców godność prymasa, która dała mu prymat nad innymi polskimi 
metropolitami.  W przyszłości prymasi polscy otrzymywali kolejne przywileje, 
w tym godność legata urodzonego i prawo do noszenia kardynalskiej purpury, 
również gdy kardynałami nie byli. Warto nadmienić, iż w I Rzeczypospolitej ty-
tuł kardynalski uważano za cudzoziemską godność arystokratyczną, a takowych 
polskiej szlachcie, z której się prawie wszyscy prymasi rekrutowali, przyjmować 
nie było wolno. Dlatego też większość prymasów tytułu kardynałów nie miała. 
Delegacja polska, zwłaszcza dzięki wystąpieniom rektora Włodkowica, odniosła 
na soborze duży sukces w sporze dyplomatycznym z Zakonem Krzyżackim. Od 
tego czasu poparcie świata katolickiego dla zakonu znacznie spadło. 

Wkrótce, na kolejnym soborze zwołanym do Bazylei, wybuchła ostatnia 
schizma antypapieska. Przeciwko prawowitemu papieżowi Eugeniuszowi  IV 
wybrano antypapieża Feliksa V. W odróżnieniu od poprzednich tego typu spo-
rów, w tym żywy udział brali biskupi polscy. Kilku z nich poparło Feliksa, który 
od 1364 roku wdzięczył się kapeluszami kardynalskimi dla prymasa Wincente-
go Kota i biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego. Nota bene Oleśnicki 
tak często zmieniał stanowisko  w konfl ikcie, że ów kapelusz przyjmował trzy 
razy od trzech różnych papieży. Kardynalskie powołanie otrzymał jeszcze trzeci 
Polak, książę mazowiecki Aleksander (Piast), biskup Trydentu i zręczny dyplo-
mata. Wiek XV był czasem, kiedy losy Kościoła polskiego i powszechnego spla-
tały się jak mało kiedy. Świadczy o tym, oprócz wyżej wymienionych, również 
kolejne ważne wydarzenie. Od 1454 roku Polska toczyła kolejną wojnę z zako-
nem. W tym czasie zmarł Franciszek Kuhschmalz, biskup Warmii, o którą mię-
dzy innymi toczył się wojenny spór. Pojawiły się problemy  z wyborem biskupa. 
Kanonicy propolscy obrali jednego kandydata, prozakonni  – innego. W końcu 
w 1457 roku wybrano kompromisowego kandydata zagranicznego – słynnego 
humanistę, biskupa Pizy Eneasza Sylwiusza kardynała Piccolominiego. Rok póź-
niej, gdy po krótkim pontyfi kacie zmarł papież Kalikst III, jego następcą wybra-
no w konklawe właśnie biskupa pizańskiego i warmińskiego – Piccolominiego, 
który przyjął imię Pius II. Mniej więcej w tym czasie, jeszcze za Kaliksta, działał  
w Polsce wybitny kaznodzieja św. Jan Kapistran, co dowodzi znaczenia naszego 
kraju w ówczesnej polityce papieskiej. 

Druga połowa XV wieku i początek kolejnego stulecia to w Kościele czas hierar-
chów humanistów, którzy bardziej sobie cenili kulturę antyczną niż Biblię i teolo-
gię. Dotknęło to nawet, a może przede wszystkim, papieży. Wystarczy wspomnieć 
znanego Aleksandra VI, który zasłynął długim szeregiem kochanek i nieślubnych 
dzieci (choć trzeba pamiętać również o jego zasługach dla Kościoła i nie należy go 
oceniać jednoznacznie negatywnie) czy Leona X, który był tak pochłonięty archi-
tekturą, że przeoczył kryzys reformacyjny, gdy być może istniała jeszcze realna 
szansa na jego zażegnanie. Również w Polsce jeszcze w XV stuleciu pojawili się 
pierwsi biskupi humaniści. Należał do nich Grzegorz z Sanoka (+1477), arcybiskup 
metropolita lwowski. Był protektorem Filipa Kallimacha, pierwszego głosiciela idei 
humanistycznych w Polsce i osobistego nauczyciela polskiej rodziny królewskiej za 
czasów Kazimierza IV. Arcybiskup Grzegorz hołdował modnej w tym czasie mie-
szance stoicko-epikurejskiej, praktykując raczej świecki styl życia. 

Humanizm nie zdążył rozszerzyć się na dobre wśród polskich hierarchów, 
a wkrótce nadeszła reformacja. Skusiła nie tylko świeckich. Jako jeden z pierw-
szych uległ jej wpływom najważniejszy lennik Królestwa Polskiego, Wielki 
Mistrz Zakonu Krzyżackiego Albrecht von Hohenzollern. Zrzuciwszy szaty 
zakonne, wraz z większością podległych sobie braci przeszedł na luteranizm. 
W 1525 roku, za zgodą króla Zygmunta I, uczynił z Prus świeckie księstwo i na 
rynku w Krakowie złożył z niego hołd polskiemu królowi.

W episkopacie wielu było wówczas świątobliwych duchownych, ale nie mniej 
było takich, którzy wiedli żywot świeckich książąt, herezje zwalczając jedynie 
słowem. Również duchowieństwo diecezjalne i zakonne stało w tym okresie na 

Collegium Maius 

Najstarszy budynek utworzonej w 1364 
roku Akademii Krakowskiej (późniejszy 
Uniwersytet Jagielloński)

Zamek w malborku 

W latach 1309-1457 znajdowała się tu 
siedziba Wielkiego Miasta Krzyżackiego
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Sobór w Konstancji przyniósł Polsce po-
lityczne zwycięstwo w trudnym konfl ikcie 
polsko-krzyżackim. Dzięki błyskotliwej 
postawie Piotra Włodkowica, rektora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, i arcybi-
skupa Mikołaja Trąby Krzyżacy utraci-
li swoją uprzywilejowaną pozycję płyną-
cą z zakonnego charakteru ich państwa. 
Na korzyści terytorialne trzeba było jed-
nak poczekać jeszcze ponad pół wieku
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różnym, często, niestety, nie najwyższym, poziomie religijno-moralnym. Sprzy-
jało to rozwojowi reformacji, która w Polsce w XVI stuleciu miała się świetnie. 
Wkrótce pojawiła się w episkopacie grupa trzecia, mianowicie biskupi sympa-
tyzujący z nowinkami religijnymi. Należeli do niej: Leonard z Wyszogrodu, bi-
skup kamieniecki, i Jan Drohojowski, biskup kujawski. W latach późniejszych 
tej samej tendencji sprzyjał prymas Jakub Uchański. Popierał wysuniętą przez 
protestantów ideę utworzenia w Polsce Kościoła narodowego, niezależnego od 
Rzymu, na wzór angielski. Uchański chciał w owym Kościele zjednoczyć nie tyl-
ko protestantów i katolików, ale także prawosławnych i właśnie na wschodnich 
wzorcach oprzeć liturgię Kościoła. W celu utworzenia tej struktury planowano 
zwołać niezależny od Rzymu sobór polski. Ideom tym sprzyjał król Zygmunt 
II. Zostały one jednak storpedowane przez późniejszego kardynała Stanisława 
Hozjusza i świeżo do polski sprowadzonych jezuitów. 

Stanisław Hozjusz przez jednych uważany jest za postać równie świetlaną, 
co Kietlicz i Trąba, przez innych – za zaślepionego i szkodliwego doktrynera. 
Jedni i drudzy mają nieco racji. Był on niewątpliwie wybitnym polemistą i przy-
czynił się do wyciągnięcia Kościoła polskiego z głębokiego kryzysu. O ile jednak 
dwaj jego poprzednicy mieli w równym stopniu na pieczy dobro Kościoła, jak 
i kraju, to Hozjusz dbał przede wszystkim o dobro tego pierwszego. Głosił też 
kilka skrajnych i przesadnych poglądów, na przykład sprzeciwiał się tłumacze-
niu Pisma Świętego na języki narodowe. Po części usprawiedliwia go fakt, że 
wśród kaznodziejów i polemistów epoki kontrreformacji modne było popadanie 
w przesadę, zresztą kaznodzieje i polemiści protestanccy w atakowaniu Kościoła 
podążali tą samą drogą. Innym przykładem takiej kontrreformacyjnej przesady 
było potępienie tańców przez księdza Jakuba Wujka, którego za skrajnego fana-
tyka uznać nie można, skoro przetłumaczył na język polski całe Pismo Święte.

Wracając zaś do Hozjusza, to po powrocie do kraju z Soboru Trydenckiego, 
zaczął gorliwie wprowadzać w życie reformy uchwalone przez to zgromadzenie, 
a przez kolejnych papieży uszczegółowione i zatwierdzone. Najbardziej znaną  
jest reforma liturgiczna kasująca większość lokalnych rytów zachodnich i wpro-
wadzająca w całym Kościele łacińskim, z wyjątkiem Mediolanu, części Hiszpa-
nii, Lyonu, Bragi i niektórych zakonów, rzymski ryt mszy i liturgii godzin, a tak-
że sakramentów. Inne reformy dotyczyły zdyscyplinowania kleru, zobowiązania 
zakonników do mieszkania w klasztorach, powołania przy diecezjach semina-
riów duchownych, ograniczenia obsadzania stanowisk kościelnych (kanoników, 

Leonardo da Vinci Ostatnia Wieczerza

  W wieku XV i XVI na fali sztuki i fi lozofi i odrodzenia 
rozpoczął się w Kościele czas teologów  humanistów
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Zespół klasztorny 

w Gostyniu – 

–Głogówku

Jednym z przejawów kontrreformacji była 
zakrojona na niespotykaną dotychczas 
skalę akcja budowy, przebudowy i rozbu-
dowy świątyń. W architekturze niepodziel-
nie rządziła sztuka baroku, która miała 
przytłaczać przepychem, ogromem i bo-
gactwem zdobień. Dla podkreślenia bo-
skiej potęgi świątynie wypełniły się freska-
mi, złoceniami i fantazyjnymi wzorami. 
Aby sprostać potrzebom masowej roz-
budowy, opracowano nowe techniki bu-
dowlane. Miejsce rzeźb zajęły dekoracje 
formowane w gipsie (tzw. stiuk), miejsce 
„prawdziwego” kamienia – tynk malo-
wany we wzory szlachetnych marmurów. 
Dzięki tym zmianom potężną świątynię 
barokową wznoszono ledwie kilka lat, 
podczas gdy gotyckie katedry nierzadko 
budowano przez dziesięciolecia. Jednym 
z ciekawszych zabytków baroku w Polsce 
jest zespół klasztorny w Gostyniu – Gło-
gówku, wzorowany na weneckim kościele 
Santa Maria della Salute.
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proboszczów) przez osoby świeckie i organizacji życia parafi alnego. Reformy 
te przyczyniły się do zahamowania reformacji i odzyskania wpływów Kościoła 
w wielu krajach,  w tym w Polsce.

W okresie kontrreformacji założono w Polsce wiele szkół katolickich, z po-
czątku głównie jezuickich, a od XVII wieku także pijarskich. One również przy-
czyniły się do osłabienia protestantyzmu i wzmocnienia wpływów Kościoła. In-
nym efektem ich działalności był rozwój pisarstwa religijnego, nie tylko na polu 
ścisłej teologii  i katechezy, ale także literatury pięknej. Już wcześniej działali 
w naszym kraju autorzy piszący wybitne dzieła o charakterze katolickim. Wy-
starczy wspomnieć jedynie jednego z największych polskich poetów wszechcza-
sów – Jana Kochanowskiego i jego Psałterz Dawidów. Wbrew temu, co się nieraz 
mówi, poeta ten był ściśle związany z Kościołem katolickim. Miał niższe świę-
cenia i był proboszczem dwóch parafi i. W tamtych czasach nie przeszkadzało 
to być stoiko-epikurejczykiem i pisać, oprócz psalmów, także sprośne wierszyki 
– czynili tak nawet biskupi i papieże. Autorem nieobyczajnej sztuki teatralnej 
był, na przykład, wspominany już kardynał Piccolomini, który jako papież sły-
nął z pobożności. Wracając do pisarzy katolickich w Polsce, to epoka następna 
wydała takich, co do których religijnej orientacji wątpliwości nie ma żadnych. 
Wspomnieć tu należy przede wszystkim o Mikołaju Sępie-Szarzyńskim i Sta-
nisławie Herakliuszu Lubomirskim. Pierwszy był pionierem polskiego baroku i 
najwybitniejszym po Kochanowskim poetą staropolskim. Drugi – arystokratą, 
który zapisał się stworzeniem bardzo udanych poematów będących trawestacją 
ksiąg Starego Testamentu. Specyfi czna była pozycja Macieja Kazimierza Sar-
biewskiego, jezuity i wybitnego poety piszącego po łacinie. Uważano go bowiem 
za najwybitniejszego poetę łacińskiego swojej epoki nie tylko w Polsce, ale na 
całym świecie. Był jedynym twórcą staropolskim szeroko znanym na Zachodzie. 

Po Hozjuszu dzieło reformy i umacniania Kościoła podjęli przede wszystkim 
kolejni prymasi Polski – Stanisław Karnkowski i Bernard Maciejowski. Prowa-
dzili ożywioną działalność, zwoływali synody, zakładali seminaria, wydawali 
księgi liturgiczne, wysyłali listy pasterskie, wizytowali parafi e, a warto nad-
mienić, że wówczas nie wszyscy biskupi poczuwali się do wykonywania takich 
obowiązków. Maciejowski pragnął też przyłączenia prawosławia do Kościoła 
katolickiego. Dlatego też patronował unii brzeskiej oraz błogosławił wyprawę 
moskiewską Dymitra Samozwańca w 1605 roku. Warto zauważyć, że pozycja 
prymasów  w Polsce stale się umacniała. Z racji bardzo rzadkiego przyjmowania 
przez Polaków tytułów kardynalskich, prymasi prawie nigdy nie mieli w epi-
skopacie konkurentów do przywództwa. Po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów 
i wprowadzeniu wolnej elekcji prymasi otrzymali nowe funkcje państwowe. 
Obok posiadanego już wcześniej wysokiego stanowiska w senacie, otrzymali 
godność interrexów, czyli niejako regentów na czas bezkrólewia. Oni zwoływali 
i przeprowadzali elekcję oraz towarzyszące jej sejmy. Obok działalności pryma-
sów warto wspomnieć o następcy Hozjusza na stolcu biskupio-książęcym war-
mińskim – Marcinie Kromerze. Był autorem szeregu książek, tak religijnych, jak 
i świeckich, z których najważniejsze są łacińskie prace o dziejach Polski, niektó-
re po dziś dzień tłumaczone  i wznawiane.

W XVII wieku w Polsce nadal nie najlepiej wyglądało życie zakonne. Zakonów 
było dużo, dominowali cystersi i różne odmiany franciszkanów, z bernardynami, 
lokalną odmianą obserwantów. Pojawiły się też nowe zgromadzenia z jezuitami na 
czele. Te nowe, ściśle związane z reformami trydenckimi i ich realizacją, były najbar-
dziej zgodne z zakonnymi założeniami, ponieważ składały się głównie  z ideowych 
zapaleńców. Nieco inaczej było w zgromadzeniach starych. Część  z nich stanowiła 
przechowalnie dla rozmaitych nieudaczników życiowych, pochodzących głównie 
z dobrych domów. Ludzie ci, pozbawieni zakonnego powołania, obowiązki swoje 
wykonywali machinalnie, pobieżnie i od niechcenia, uchylając się od nich, jak tylko 

Psałterz Puławski

Najstarszymi zachowanymi polskimi 
przekładami biblijnych ksiąg są Psałterz 
fl oriański (XIV/XV wiek) oraz Psałterz pu-
ławski (XV/XVI wiek). W XVI wieku po-
jawiło się kilka kolejnych przekładów 
Pisma Świętego. Były to znakomite trans-
lacje dokonywane przez tłumaczy nale-
żących do rozwijającej się w owym cza-
sie reformacji (najpełniejsze przekłady 
znane są współcześnie jako Biblia Brze-
ska, Biblia Nieświeska). Katolickie doko-
nania w tej dziedzinie są o wiele skrom-
niejsze. Biblii Królowej Zofi i, jak i Biblii 
Lepolity daleko było do poziomu wyzna-
czonego przez protestantów. Dlatego 
też władze kościelne poszukiwały osoby 
mogącej podołać tak wielkiemu zada-
niu. Wybór padł na wykształconego na 
uczelniach w Wiedniu i Rzymie wykła-
dowcę Kolegium Jezuickiego w Pułtusku 
– księdza Jakuba Wujka (1541-1597). 
Podstawę dla tłumaczenia stanowił tekst 
łacińskiego przekładu z języków orygi-
nalnych dokonany przez św. Hieroni-
ma na przełomie IV iV wieku – Wulgaty. 
Tekst Nowego Testamentu opracowany 
przez księdza Wujka ukazał się w 1593 
roku. Całość Pisma Świętego opubliko-
wano dopiero dwa lata po śmierci tłu-
macza. Związane to było z działalnością 
komisji cenzorskiej, która pracowała 
głównie nad dostosowaniem polskie-
go tekstu Ksiąg do przyjętej przez pa-
pieża Klemensa VIII w 1592 roku wersji 
Wulgaty. Przekład księdza Jakuba Wuj-
ka, z drobnymi zmianami wynikający-
mi ze zmian zasad ortografi i oraz inter-
punkcji, był przez wieki obowiązującym 
kanonicznym przekładem Pisma Święte-
go w polskim Kościele rzymskokatolic-
kim. Został zastąpiony wydaną dopiero 
w 1965 roku Biblią Tysiąclecia

Katolicy



20

się dało. Pojawiały się w tych wspólnotach: ciemnota, wygodnictwo, obżarstwo, 
pijaństwo, a pewnie i rozpusta, bo choć głośno o niej nie mówiono, to np. prymas 
Karnkowski wytykał zakonnikom rzeczy, których dla przyzwoitości nie mógł ust-
nie wypowiedzieć i zmuszony był je na piśmie przedstawić. Dotykało to w równym 
stopniu zakonów mniszych, jak też kanoniczych  i żebraczych. W tych pierwszych 
jednym ze źródeł zepsucia była instytucja opatów komendatariuszy. Z racji tego, że 
opatów mógł często mianować król albo inne władze, godności te dostawały się nie 
w ręce mnichów danego klasztoru, ale różnych ludzi, których władza chciała nagro-
dzić godnością i dochodami z klasztoru. Często były to nawet osoby świeckie, które 
tylko formalnie zostawały mnichami z chwilą objęcia urzędu, faktycznie jednak nie 
mieszkały nawet w klasztorach,  a w odrębnych pałacach opackich, często znacznie 
od klasztoru oddalonych. Zdarzali się między nimi ludzie zacni, a nawet święci, 
były to jednak wyjątki. Warto wspomnieć tu o świątobliwym założycielu trapistów 
– francuskim opacie komendatoryjnym Armandzie Janie le Bouthillier de Rancé – 
czy wybitnym polskim dyplomacie, komendatoryjnym – opacie mogilskim Janie 
Kazimierzu kardynale Denhoffi  e, działającym za czasów Jana III Sobieskiego. Jed-
nak większość opatów komendatoryjnych wiodła żywot świeckich arystokratów. 
Godność ta, w zasadzie zbliżona społeczną funkcją do świeckich (przyjmujących 
zazwyczaj niższe święcenia, np. lektorat i akolitat) kanoników i proboszczów, nie 
znikła jak tamte wraz z Soborem Trydenckim, a wręcz przeciwnie – jej znacznie 
rozszerzyło się w ciągu kolejnego stulecia, ponieważ przejęła częściowo funkcje 
tamtych tytułów. Duży rozkwit w okresie potrydenckim przeżyły zakony żeńskie, 
zarówno stare, jak i nowe. Szczególnie wybitną postacią była Małgorzata Mortę-
ska, ksieni (żeński odpowiednik opata) benedyktynek, która zreformowała swój 
zakon  w Polsce, stawiając przede wszystkim na staranną edukację mniszek. Do-
prowadziła dzięki temu swoją kongregację do rozkwitu.

Wiek XVII przyniósł znaczne rozwarstwienie jakości pracy zakonnej. Z jed-
nej strony pojawiają się m.in. jezuici, którzy włożyli ogromny wkład w edukację,  
z drugiej – wiele starszych klasztorów stało się bezpiecznymi przystaniami dla 
nieudaczników z dobrych domów, którzy nie mieli zamiaru dopełniać swoich 
obowiązków.

Kontrreformacja miała też skutki uboczne. Zwłaszcza za czasów Zygmun-
ta III dochodziło do ekscesów antyprotestanckich, przyjmujących nieraz formę 
krwawych rozruchów. Były one tolerowane przez władzę duchowną i świecką. 
Sprzyjał im też klimat polityczny, co było związane z królem. Wyedukowany 
przez jezuitów Zygmunt był katolikiem gorliwym i zagorzałym. Jego przesadna 
religijność przynosiła nieraz szkody polityce zagranicznej, między innymi odsu-
nęła jego i jego synów od tronów Szwecji i Moskwy (chciał on bowiem te kraje 
choćby i siłą skatolicyzować, co wzmogło w nich tendencje antypolskie). Zupeł-
nie inaczej postepował jego syn i bezpośredni następca – Władysław IV. Pragnął 
pojednania religijnego w kraju, dlatego też poparł ideę Colloquium charitativum 
(międzywyznaniowej konferencji poświęconej pojednaniu religijnemu), zwoła-
nej przez biskupów polskich do Torunia na rok 1645.

Ważnym rysem barokowej religijności, który zresztą przetrwał przez kilka 
następnych wieków, a w formie szczątkowej do dnia dzisiejszego, są bractwa 
pobożne. Powstawały już w średniowieczu, ale ich rozkwit przypadał na okres 
potrydencki. W naszym kraju szczególnie popularne było Bractwo św. Anny 
oraz krakowskie Arcybractwo Miłosierdzia Bożego. Zasięg ogólnoeuropejski 
miały: Bractwo Najświętszego Sakramentu i Bractwo Pięciu Ran Chrystuso-
wych. W Polsce występowały przy klasztorach kanoników laterańskich, np. na 
krakowskim Kazimierzu, który był wówczas odrębnym miastem. Epoka potry-
dencka była też okresem szczególnego rozwoju muzyki kościelnej. Żyli już wte-
dy: Jan Piotr Ludwig da Palestrina oraz Roland de Lassus. W Polsce zaś Mikołaj 
Gomółka, a wiek później ksiądz kanonik Grzegorz Gerwazy Gorczycki.

Jan Kochanowski 

Kto się w opiekę

Kto się w opiekę odda Panu swemu,

A całym sercem szczerze ufa Jemu,

Śmiele rzec może, mam obrońcę Boga,

Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga,

Żadna straszna trwoga. 

Ciebie On z łowczych obieży wyzuje,

I w zaraźliwym powietrzu ratuje.

W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie,

Pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie. 

Stateczność Jego tarcz i puklerz mocny,

Za którym stojąc na żaden strach nocny,

Na żadną trwogę, ani dbaj na strzały,

Którymi sieje przygoda w dzień biały. 

Stąd wedle ciebie tysiąc głów polęże,

Miecz nieuchronny ciebie nie dosięże,

A ty zdumiały oczyma swoimi

Niechybną pomstę ujrzysz nad grzesznymi. 

Iżeś rzekł Panu: „Tyś nadzieja moja”,

Iż Bóg najwyższy jest ucieczka twoja,

Nie padnie na cię żadna zła przygoda,

Ani się znajdzie w domu twoim szkoda. 

Aniołom swoim każe cię pilnować,

Gdziekolwiek stąpisz, będą cię piastować,

Na ręku nosić, abyś idąc drogą

Na ostry kamień nie ugodził nogą. 

Będziesz bezpiecznie po żmijach zjadliwych

I po padalcach deptał niecierpliwych,

Na lwa srogiego bez obrazy wsiądziesz

I na ogromnym smoku jeździć będziesz. 

Słysz, co pan mówi: „Ten to Mnie miłuje

I ze Mną sobie szczerze postępuje,

I Ja go także w jego każdą trwogę

I nie zapomnę. I owszem, wspomogę”. 
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Potop szwedzki, czyli kilkuletnia okupacja prawie całego kraju przez wojska 
protestanckiego sąsiada z północy, paradoksalnie przyspieszył rekatolicyzację 
Polski. Jako że dysydenci chętniej niż katolicy stawali po stronie Karola X Gu-
stawa, gdy ten został przepędzony, ich dola się pogorszyła. Najostrzej rozpra-
wiono się z braćmi polskimi (arianami), którym dano do wyboru konwersję na 
katolicyzm lub opuszczenie kraju. Wielu z nich wybrało to drugie rozwiązanie, 
przyczyniając się później do powstania wspólnot unitariańskich na Wyspach 
Brytyjskich. Kraj opuściło też wielu braci czeskich, choć żadne restrykcje praw-
ne ich nie dotknęły. Atmosfera wokół nich pogorszyła się jednak, ponieważ 
przywódca zakonu Jan Amos Komensky był jednym z najgorliwszych zwolenni-
ków opcji szwedzkiej. 

Potop szwedzki zmienił charakter polskiego katolicyzmu, umacniając jego rys 
maryjny, który odtąd miał być typowym dla polskiej religijności ludowej. Przede 
wszystkim wpłynęły na to dwa wydarzenia: obrona częstochowskiej Jasnej Góry 
i  lwowskie śluby króla Jana II Kazimierza. Te ostatnie miały miejsce 1 kwietnia 
1656 roku. Król oddawał swój kraj pod opiekę Maryi, którą proklamował jego 
patronką i królową. Częstochowy broniono nieco wcześniej, bo pod koniec 1655 
roku. Dowodził nią bohaterski przeor jasnogórskiego klasztoru ojciec Augustyn 
Kordecki. Gdy w końcu udało się wygnać Szwedów z kraju, przypisywano to cu-
downej opiece Matki Boskiej. Odtąd zawsze wzywano jej pomocy w podobnych 
przypadkach. Jasna Góra zaś stała się głównym celem krajowych pielgrzymek, za-
bierając tę godność benedyktyńskiemu opactwu na Świętym Krzyżu (Łysej Górze).

Odparcie potopu szwedzkiego przez Polaków przypisywano opiece Matki 
Boskiej. Nic więc dziwnego, że to wydarzenie rozbudziło kult maryjny, który stał 
się typowym elementem polskiego katolicyzmu ludowego. Często też w owej 
porze łączono wysiłek wojenny z przeżyciem religijnym. Dobitnym przykładem 
wojny mającej religijny, a w odczuciu jej uczestników – święty, charakter, była 
odsiecz wiedeńska z roku 1683 pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego. 
Głównym inicjatorem udziału Polski w tej wojnie był papież Innocenty XI, który 
wysiłkami dyplomatycznymi, między innymi za pośrednictwem wspomnianego 
wyżej Denhoff a, i wsparciem fi nansowym przeciągnął polskiego króla z obozu 
francuskiego do habsburskiego. 

Pewien kryzys religijności i życia kościelnego zapanował w naszym kraju za 
panowania dwóch kolejnych królów: Augusta II i Augusta III z dynastii saskich 
Wettynów. Pewne objawy zepsucia dosięgły nawet szczytów hierarchii. O ile do-
tąd była mowa o polskich biskupach, świętych, wybitnych, przeciętnych i sła-
bych, to w czasach saskich tych ostatnich znacząco przybyło. Osłabła władza 
prymasowska i autorytet Stolicy Apostolskiej, prawie każdy biskup traktował 
bowiem siebie jak niezależnego świeckiego księcia. Powierzchowna stawała się 
miejscami wiara mas szlacheckich, co objawiało się coraz większym rozłamem 
między praktykami religijnymi a moralną stroną życia codziennego. Stan ten 
pogłębiał się za Stanisława Augusta. Podówczas część biskupów nie była ludźmi 
wielkiego formatu. Życie synodalne zamierało już za Sasów, w tych czasach za-
nikło całkowicie. Mniej więcej ówczesną przeciętną reprezentował Ignacy Kra-
sicki, wtedy biskup warmiński, potem gnieźnieński, który był poetą świetnym, 
ale biskupem raczej nie najlepszym. 

Zmiany polityczne dla chylącego się ku upadkowi kraju miała przynieść Kon-
stytucja 3 maja. Dawała katolicyzmowi pozycję dominującą w państwie: Religią 
narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej 
prawami. Przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione 
pod karami apostazyi. Że zaś ta sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich 
naszych, przeto wszystkim ludziom, jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój w wierze 
i opiekę rządową winniśmy i dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach 
polskich, podług ustaw krajowych, warujemy. 

Czarna Madonna

Słynący cudami obraz patronki Polski – 
Matki Boskiej Częstochowskiej był pier-
wotnie zapewne bizantyjską ikoną. Jego 
koronacja w 1717 roku, koronami ofi a-
rowanymi przez papieża Klemensa XI, 
była pierwszą tego typu uroczystością 
poza Rzymem.

Katolicy

Częstochowa

Klasztor oo. Paulinów jest jednym z naj-
większych i najpopularniejszych ośrodków 
kultu religijnegona świecie
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Konstytucja 3 maja niosła za sobą, poza reformami politycznymi, także gwa-
rancję dominującej pozycji religii katolickiej w państwie.  Rozbiory pogorszyły 
materialną sytuację Kościoła polskiego i znacznie zmniejszyły swobodę jego 
działania, ale paradoksalnie w tym czasie ożyła polska religijność. Z początku 
nic nie zwiastowało poprawy. Zaborcy robili wszystko, aby podporządkować so-
bie biskupów polskich, tak jak to już wcześniej uczynili z hierarchami swoich 
krajów. Część biskupów uległa życzeniom zaborców. Postacią tragiczną był Sta-
nisław Bohusz-Siestrzeńcewicz, najpierw koadiutor wileński, potem, z woli ca-
rycy Katarzyny, arcybiskup mohylewski. Był pierwotnie kalwinistą, ale nawrócił 
się na katolicyzm. Zdobył gruntowne wykształcenie (jeszcze jako protestant), 
był przywiązany do idei podporządkowania Kościoła państwu. Wskutek tego 
sumiennie wykonywał polecenia carycy. Kościół łaciński na terenach przyłą-
czonych do Rosji w pierwszym rozbiorze był całkowicie uzależniony od aparatu 
państwowego. Formalnie utrzymywano kontakty ze Stolicą Apostolską, ale na 
minimalnym poziomie, szantażem wymuszając zatwierdzenia carskich decyzji. 
Katarzyna i jej następcy starali się też kilkakrotnie o kapelusz kardynalski dla 
Siestrzeńcewicza, ale bezskutecznie. Po trzecim rozbiorze caryca dokonała sa-
mowolnej reorganizacji diecezji również na świeżo przyłączonych terenach, ob-
sadzając stolice biskupie duchownymi posłusznymi sobie. 

Po śmierci Katarzyny i wstąpieniu na tron rosyjski jej syna Pawła I los ka-
tolików w Rosji poprawił się. Nowy imperator pragnął żyć w zgodzie ze Stolicą 
Świętą, dlatego wykonywał wobec niej życzliwe gesty.

Dał, na przykład, schronienie wygnanym przez Napoleona kawalerom mal-
tańskim. Zorganizował też, za aprobatą papieską, metropolię mohylewską, któ-
rej odtąd podlegały wszystkie diecezje łacińskie w Rosji. Jednak nie wszystko, 
co robił nowy car, było dla Kościoła dobre. Wprowadził, na przykład, koniecz-
ność zatwierdzania przez siebie bulli papieskich i tylko po jego zaakceptowaniu 
pozwalał je stosować. Zdołał też wyjednać dla Siestrzeńcewicza i jego następców 
prawo noszenia szat purpurowych, za wyjątkiem piuski. Po śmierci Pawła z rąk 
zamachowców tron objął jego syn Aleksander I, który również na swój sposób 
był przychylny katolikom. Na swój sposób, bo chciał, by katolicyzm w kraju 
panowiał bez przeszkód, ale pod carskim, a nie papieskim zwierzchnictwem. 
Zreorganizował powołane przez poprzednika kolegium zarządzające Kościołem 
tak, że teraz składało się prawie z samych biskupów, co było niewątpliwie dla 
Kościoła lepsze. Nie starał się jednak o papieską aprobatę dla owego kolegium, 
przez co było ono tworem niekanonicznym.

W 1807 roku na części ziem polskich powstało zależne od Napoleona Księ-
stwo Warszawskie. Władzę w Księstwie sprawował król saski Fryderyk August. 
Sytuacja ta miała stwarzać pozory kontynuacji nurtu związanego z Konstytucją 
3 maja, która tron polski po Stanisławie Auguście oddawała właśnie dynastii sa-
skiej. W podziale kościelnym księstwo obejmowało arcybiskupstwo gnieźnień-
skie oraz biskupstwa: poznańskie, kujawskie, płockie, warszawskie (niedawno 
erygowane), wigierskie i część chełmskiego, od 1809 roku dodatkowo: krakow-
skie, kieleckie i lubelskie, których tereny księstwo zdobyło w Austrii. Pryma-
sem,  a zarazem i biskupem warszawskim, był podówczas Ignacy hrabia Raczyń-
ski, były jezuita. Konstytucja Księstwa Warszawskiego dawała religii katolickiej 
uprawnienia religii stanu, a innym wyznaniom swobodę: 
Art. 1: Religia katolicka, apostolska, rzymska jest religią stanu.
Art. 2: Wszelka cześć religijna jest wolna i publiczna. 
Art. 3: Księstwo Warszawskie podzielone będzie na sześć diecezji, będzie w nim 
 jedno arcybiskupstwo i pięć biskupstw. Dawała też królowi pewne uprawnie-
 nia kościelne: biskupów król mianuje, a Stolica Święta instytucję daje. 

W praktyce Kościół był mocniej niż kiedykolwiek wcześniej w Polsce podpo-
rządkowany władzy świeckiej, króla i ministrów. Król był zacnym człowiekiem  
i dobrym katolikiem, ale nie sposób powiedzieć tego o jego ministrach. Trwał 
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archiprezbiterialny 

pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej 

Marii Panny 

w Krakowie 

(Kościół Mariacki)

Z wieży kościoła co godzinę grany jest 
hejnał. O godzinie 12 transmituje go 
Program I Polskiego Radia. Według le-
gendy urywający się dzwięk hejnału sta-
nowi pamiątkę zdarzenia z XIII wieku, 
gdy hejnalista został ugodzony strzałą 
podczas tatarskiego najazdu na miasto.
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