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Gazeta Kocielna (1843-1849) i Tygodnik Kocielny (1850),
czyli druga i trzecia
inicjatywa czasopimiennicza Jana Nepomucena Jabczyñskiego
Gazeta Kocielna (The Church Daily; 1843-1849) and Tygodnik Kocielny
(The Church Weekly; 1850)  the Second and Third Journalistic Initiative
of Jan Nepomucen Jabczyñski

Na pocz¹tku by³o Archiwum Teologiczne, które chlubnie dzier¿y palmê
pierwszeñstwa w dziejach czasopimiennictwa kocielnego w Poznaniu. Wychodzi³o w kwartalnych odstêpach jedynie dwa lata (1836-1837)1. By³o konsekwentnie wierne swoim za³o¿eniom, które jednak okaza³y siê zbyt wysokie, zbyt ambitne, jak na oczekiwania szerokich krêgów duchowieñstwa, nawet gdy dotyczy³o
to w przewa¿aj¹cej mierze duchowieñstwa obu diecezji wielkopolskich, do których przede wszystkim by³o zaadresowane. By³o te¿ zapewne zbyt teoretyczne,
nadmiernie teologiczne. I tak w koñcu okaza³o siê, ¿e aktualnie mniejsze by³o
zapotrzebowanie na teologiczny kwartalnik, w którym na dodatek spor¹ czêæ
zajmowa³y drukowane ród³a do naszej historii kocielnej, sk¹din¹d bezcenne,
a wyranie wiêksze na sprawy bie¿¹cego ¿ycia kocielnego. Sta³o siê te¿ oczywiste, ¿e winna ulec zmianie nie tylko formu³a, ale i czêstotliwoæ ukazywania
siê pisma. Niemniej jednak te dwa lata istnienia pisma spe³ni³y przede wszystkim funkcjê u¿ytecznego dowiadczenia: ta suma dowiadczeñ zostanie za kilka
lat twórczo wykorzystana, tak¿e w rozeznaniu zapotrzebowania czytelniczego, bo
dotychczas tego rodzaju czytelniczy rekonesans nie mia³ u nas precedensu.
I tak po piêciu latach od zawieszenia Archiwum Teologicznego, z baga¿em nabytych redakcyjnych i wydawniczych dowiadczeñ, ze wiadomoci¹ sukcesów i pora¿ek, ks. Jan Nepomucen Jabczyñski wyst¹pi³ z now¹ inicjatyw¹.
Zob. F. Lenort, Archiwum Teologiczne w latach 1836-1837, czyli u pocz¹tków czasopimiennictwa katolickiego w Poznaniu, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, t. 7, 2012,
s. 189-213.
1
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By³o oczywiste, ¿e nie bêdzie to nowy kwartalnik, jak dotychczas, ani miesiêcznik, ale tygodnik. I tak siê te¿ sta³o. Z dniem 31 marca 1843 r. na wiat³o dzienne
wysz³a w Poznaniu Gazeta Kocielna, pierwszy u nas tygodnik katolicki, do³¹czaj¹c do zadomowionych ju¿ tu kilku inicjatyw czasopimienniczych.

*
Na jaki grunt prasowy Gazeta Kocielna trafi³a? Przede wszystkim by³a tu
Gazeta Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego (1815-1865), wyros³a z Gazety
Po³udniowo-Pruskiej (1794-1806) i Gazety Poznañskiej (1806-1815). Pismo
ukazywa³o siê pocz¹tkowo dwa razy w tygodniu, ale od pocz¹tku roku 1830
codziennie, oprócz niedziel i wi¹t. Zaznaczmy, ¿e wychodzi³o te¿ w wersji niemieckiej jako Zeitung des Grossherzogthum Posen. Gazeta Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego by³a wówczas na tym terenie jedynym czasopismem informacyjnym. Informacje dotyczy³y g³ównie wydarzeñ w pañstwie pruskim, ¿ycia
towarzyskiego, tak¿e dworu, nominacji i awansów urzêdniczych, zgonów, zalubin, ale by³y te¿ wiadomoci z ¿ycia artystycznego w Poznaniu, ¿ycia gospodarczego, nieco politycznych ze stolic europejskich. Trzeba zaznaczyæ, ¿e by³a
to gazeta polska, ale punkt widzenia by³ pruski. Ukazywa³ siê te¿ Przyjaciel
Ludu (1834-1849)  jak sam siebie okrela³  tygodnik potrzebnych i po¿ytecznych wiadomoci, wychodz¹cy wprawdzie w Lesznie, ale autorów mia³ w przewa¿aj¹cej mierze z Poznania i tutaj by³ obecny. By³ przeznaczony raczej dla rodowisk wiêcej wykszta³conych ani¿eli dla ludu, jak sugerowa³ tytu³, powiêcony
dziejom ojczystym, w tym literaturze, sztukom piêknym, etnografii, folklorowi,
ostro¿nie politycznie konserwatywny i katolicki. By³ tu te¿ tygodnik Szkó³ka
Niedzielna (1837-1853), okrelaj¹cy siê jako pismo czasowe powiêcone w³ocianom, tak¿e wychodz¹cy w Lesznie, redagowany przez ks. Tomasza Borowicza, póniej przez ks. Symforiana Tomickiego – swoisty poradnik gospodarski
z wieloma radami, tak¿e z ¿ycia religijnego. Pismo by³o redagowane przez duchownych, nie reprezentowa³o jednak w ¿adnym wypadku modelu tygodnika,
który tu zamierzamy przywo³aæ2.
Wydarzeniem w dziejach czasopimiennictwa poznañskiego by³o pojawienie
siê Tygodnika Literackiego (1838-1845), pisma nieograniczaj¹cego siê wy³¹cznie do problematyki lokalnej, ale wrêcz przeciwnie, maj¹cego ambicje ogólnopolskie, rozpowszechnianego tak¿e w zaborze rosyjskim i austriackim, w pewnej
mierze popularnego równie¿ w krêgach emigracji, g³ównie francuskiej. Dominowa³a na jego ³amach literatura, ale by³y te¿ materia³y historyczne. Tygodnik
2
Zob. W. Jakóbczyk, Prasa polska w Wielkopolsce w latach 1832-1858, w: Prasa polska
w latach 1661-1864, red. J. £ojek, Warszawa 1976, s. 248 i nn.; E. Piecikowski, ¯ycie literackie
Poznania w pierwszej po³owie XIX wieku, w: Dzieje Poznania 1793-1918, t. 2*, red. J. Topolski,
L. Trzeciakowski, Poznañ 1994, s. 586 i nn.
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Literacki by³ zwi¹zany ze rodowiskami demokratycznymi, a pod koniec swego istnienia zbli¿y³ siê do utopijnego socjalizmu o zabarwieniu chrzecijañskim3.
Jak widaæ, nie by³o tu dot¹d tygodnika ex professo katolickiego. W tej sytuacji
inicjatywa Jana Nepomucena Jabczyñskiego okaza³a siê na terenie poznañskiej
prasy nowoci¹ w jakiej mierze oczekiwan¹, wnosz¹c w to rodowisko model
i propozycjê tygodnika  jakoæ na tym terenie dot¹d nieznan¹.
Wydawanie tygodnika wymaga³o wype³nienia uprzednio okrelonych procedur zarówno pañstwowych, jak i kocielnych. Jabczyñski musia³ najpierw postaraæ siê o zgodê na to wydawnictwo u w³adz pruskich. Edykt królewski z roku
1819, który wprowadza³ cenzurê prewencyjn¹ wszelkich druków, zosta³ na szczêcie po roku 1840 nieco zliberalizowany. Wymagane zezwolenie w³adz pruskich
nadesz³o ju¿ 12 listopada 1840 r., ale do w³adz kocielnych zwróci³ siê Jabczyñski dopiero 25 lutego 1843 r., a wiêc trzy lata póniej. Nie ¿y³ ju¿ arcybiskup
Marcin Dunin, dlatego odnone pismo skierowa³ do ksiêdza Stanis³awa Gajerowicza, administratora archidiecezji. Pisa³ m.in.:
Upatruj¹c coraz wiêksz¹ potrzebê jakowego pisma religijnego w jêzyku polskim, któreby wród obecnego antireligijnego kierunku tutejszego pimiennictwa
pos³u¿y³o do prostowania z³ej i gorsz¹cej niekiedy opinii i by³o zarazem niejako
ogniskiem naukowego wporód duchowieñstwu Archidiecezji Poznañskiej i Gnienieñskiej ¿ycia, zamierzy³em by³ ju¿ dawniej w miejsce usta³ego Archiwum teologicznego wydawaæ tak nazwan¹ Gazetê Kocieln¹, któraby po jednym arkuszu co tydzieñ wychodzi³a….
Jest jeszcze proba o wyznaczenie cenzora kocielnego i powiadomienie, ¿e
gazeta ma byæ drukowana w drukarni Stefañskiego w Poznaniu i jego nak³adem,
i uwaga, ¿e bli¿sze szczegó³y tego¿ pisma siê tycz¹ce, umieszczone bêd¹ w jego
najpierwszym artykule, tudzie¿ przy zapewnieniu, ¿e to¿ samo bêdzie jedynie mia³o na celu dobro Religii i Kocio³a.
Jakie by³y te bli¿sze szczegó³y, które zapowiada³ redaktor? Istotnie, przedstawia³ je w artykule wstêpnym, a w³aciwie w pierwszym artykule pierwszego
dzia³u Rozprawy i rzeczy religijne, który odt¹d bêdzie w tym miejscu sta³ym
i g³ównym dzia³em tego pisma. Chwali najpierw obfitoæ pism czasowych, które sta³y siê w tym stuleciu wa¿nym czynnikiem wymiany myli w ka¿dej nieomal ga³êzi nauk, i dodaje, ¿e pimiennictwo teologiczne te¿ posz³o tym tropem,
ale nie u nas  zauwa¿a: Kiedy jednak w innych krajach duch dziennikarski pod
wzglêdem religijnym tak wielkie czyni³ postêpy, nasza literatura teologiczna nietkniêtym le¿a³a od³ogiem. Wspomina o odwadze, która towarzyszy³a mu w roku
1836, gdy zacz¹³ wydawaæ Archiwum Teologiczne. Przeminê³o odt¹d lat piêæ,
3
Zob. Z. Kosidowski, Z okresu z³otego kultury Poznania. Tygodnik Literacki 1838-1845, Poznañ 1938; B. Zakrzewski, Tygodnik Literacki 1838-1845. Zarys monograficzny, Warszawa 1964.
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a kiedy w tym przeci¹gu czasu w literaturze wieckiej kilka innych pism powsta³o, z zakresu teologii nie pojawi³o siê ¿adne, pomimo, ¿e potrzeba pisma religijnego coraz powszechniej czuæ siê dawa³a. Pod takiemi okolicznociami pojmuj¹c po prostu interes religijny naszej publicznoci, odwa¿ylimy siê po raz drugi,
w porozumieniu z naszymi wspó³pracownikami w winnicy pañskiej z Archidiecezyi gnienieñskiej i poznañskiej wyst¹piæ z nowem tego rodzaju pismem pod nazw¹ Gazety Kocielnej.
S³owo gazeta w tytule coraz bardziej ju¿ ówczenie zadomowione w odniesieniu do wydawnictw prasowych mia³o wyranie odró¿niæ nowe pismo od
cile teologicznego, jakim w istocie by³o Archiwum Teologiczne. Tym razem
mia³a to bowiem byæ gazeta  mówi redaktor  która poza jedn¹ czy drug¹ rozprawk¹ teologiczn¹ powiêci wiele miejsca informacjom z ¿ycia Kocio³a lokalnego i powszechnego. Trzy dzia³y zaplanowane w za³o¿eniach wstêpnych
by³y konsekwentnie realizowane. Pierwszy to Rozprawy i rzeczy religijne, drugi  Doniesienia kocielne miejscowe i zagraniczne, trzeci  Wiadomoci literackie miejscowe i zagraniczne. Dodajmy, ¿e s³owo literackie nie jest tu
u¿yte w rozumieniu literatury piêknej, ale raczej jako opis nowych ksi¹¿ek
i wydawnictw teologicznych, kocielnych. Pierwszy dzia³ jednak by³ w za³o¿eniu redakcyjnym dzia³em g³ównym. wiadczy³a o tym i grafika jego czcionek,
wyranie wiêksza od pozosta³ych, ale przede wszystkim ciê¿ar gatunkowy tekstów tam zamieszczanych. Ich cel jest wyranie okrelony: owiecenie i zbudowanie religijne. Jest wyrane przyznanie, ¿e tak zwany duch czasu jest nieprzyjazny dla rzeczy boskich. Bywaj¹ tacy  zauwa¿a redaktor  którzy owiadczaj¹
siê przeciw religii, bo to nale¿y do mody, ale jest tak czêsto dlatego, ¿e w gruncie rzeczy nie znaj¹ wiary i wystêpuj¹ przeciw jej zasadom, usi³uj¹ zburzyæ tej
wiary fundamenty, których s¹ niewiadomi. Na szczêcie jest ich u nas mniejszoæ  zauwa¿a. Widaæ wyranie, ¿e Gazeta chce tu spe³niæ owiecaj¹ce zadanie, ¿e bêdzie to jedna i nierozdzielna ca³oæ wiary, nadzieji i mi³oci w pojêciu i przelaniu ich w ¿ycie ludzkie tak jak ich naucza jak je pielêgnuje Koció³.
Tak zakrojony pozytywny program, wyranie dydaktyzuj¹cy, bez za³o¿onych
z góry polemik i walki, bez których jednak  co zrozumia³e  ¿adna gazeta nie
mo¿e siê obyæ  jest w za³o¿eniach redakcyjnych pisma obiecuj¹cy.

*
Spójrzmy obecnie do tego najwa¿niejszego dzia³u pisma, który objêtociowo jest te¿ najwiêkszy (pismo mia³o wielkoæ tylko jednego arkusza), a któremu
przydano nazwê Rozprawy i rzeczy religijne, a wiêc nie teologiczne, jak to
by³o w Archiwum. Wydaje siê, ¿e redaktor po dowiadczeniach wczeniejszych
by³ bardziej ostro¿ny co do zamieszczania tekstów o przesadnie nadmiernym ciê¿arze intelektualnym. Ten cel usi³owa³ osi¹gn¹æ czêciej poprzez opracowania
pretekstowe, ukazuj¹c egzemplarycznie podstawowe wartoci wiary i moralno-
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ci. Mamy tego przyk³ad ju¿ w pierwszym numerze, gdzie zosta³ zamieszczony
artyku³ pewnego protestanta z Anglii, poprzednio drukowany w kilku gazetach
europejskich, który wskazuje na cywilizacyjn¹ rolê Kocio³a rzymskiego i jego
wyj¹tkowe i niepowtarzalne w tych dziejach miejsce. Ju¿ w nastêpnych dwóch
numerach zauwa¿amy tekst o religijnoci Napoleona, opisuj¹cy w szczegó³ach
niezwyk³¹ pobo¿noæ i dysputy teologiczne prowadzone jakoby przez tego wygnañca na Wyspie wiêtej Heleny, którego  dodajmy  wspomnienie wród
naszych rodaków by³o wci¹¿ ¿ywe (I, 2, 3)4. Triumfem religii w Akademii Francuskiej zosta³ okrelony drukowany fragment mowy nowego cz³onka tej korporacji, wskazuj¹cy na potrzebê zasad i wartoci religijnych w rodowisku naukowym (I, 6). Wskazywano, i¿ to, ¿e chrzecijañstwo ugruntowa³o siê i rozszerzy³o
na ca³ym wiecie, nosi na sobie wyrane piêtno interwencji boskiej. Bardzo pouczaj¹cy mia³ byæ artyku³ o filozofach na ³o¿u mierci, którzy w koñcu pojednali
siê z Bogiem, np. Voltairze (III, 40), albo tekst pod wymownym tytu³em Kilka
s³ów o wykszta³ceniu religijnem tak nazwanych owieconych u nas ludzi (V, 37,
38, 39), podpisany kryptonimem ÿXÿX, który wskazuje na braki w tym wzglêdzie
w szeregach  jeli tak mo¿na powiedzieæ  ówczesnej inteligencji, albo w trzech
odcinkach drukowany artyku³ pt. Montalembert o wolnoci nauczania i charakterze czasów obecnych (VII, 7, 8, 9), który apeluje o zaniechanie dwuznacznoci
w tej wa¿nej sprawie.
W pierwszym dziale czasopisma wa¿n¹ rolê odgrywa³a tematyka zwi¹zana
z religi¹, jej istot¹, pocz¹tkami i znaczeniem. Zapewne na uwagê zas³uguje tu artyku³ pt. O w³aciwym rozumieniu religii (I, 30-37), drukowany w omiu odcinkach i dopiero w ostatnim podpisany imieniem i nazwiskiem Felix Koz³owski
z dodaniem Freiburg Badeñski. By³ to tekst z wczeniejszego okresu twórczoci
tego filozofa i publicysty, który 18 lat póniej przyj¹³ wiêcenia kap³añskie i by³
bardzo aktywny w ró¿nych dziedzinach ¿ycia intelektualnego i kocielnego
w Gnienie i Poznaniu. Autorem na ³amach Gazety bywa³ póniej Koz³owski
wielokrotnie. Na artyku³ tu przywo³any zareagowa³ polemicznie niejaki Nikodem
Sza³opucki, wypowiedzi¹ pt. Czeæ i zwyciêstwo idealizmowi. Ten idealista 
pisa³ Koz³owski  wyprowadza³ ca³kiem mylne wnioski z toku jego myli, podczas gdy on sam uwa¿a siê zdecydowanie za prawowiernego i myl¹cego katolika. Skorzysta³ póniej z okazji, by w artykule pt. Charakterystyka wydzia³u
teologicznego katolickiego we Freiburgu Badeñskim (IV, 14, 15) opisaæ obszernie rodowisko teologiczne, które go ukszta³towa³o. Tekst koñczy siê zdaniem:
O bodajby ka¿dy pozna³ bli¿ej teologi¹ katolick¹ a umia³by wy¿ej ceniæ i mi³owaæ religi¹ Ojców, na któr¹ dzi razem z nieprzyjació³mi bez namys³u powstaje.
Zapewne Koz³owski jest te¿ autorem tekstu pt. Liberalizm nowoczesny a Koció³
4

pisma
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(VI, 16), w którym, powo³uj¹c siê na szwajcarskie obserwacje, przestrzega przed
zgubnym wp³ywem nowoczesnych pr¹dów liberalnych. Niewykluczone, ¿e jemu
tak¿e nale¿y przypisaæ autorstwo tekstu pt. O kierunku naszych czasów uwa¿anym pod wzglêdem religii (I, 32), w którym wskazuje na dobre i z³e skutki dzisiejszego postêpu w myli i w praktyce dzia³ania cz³owieka.
Gazeta Kocielna nie wdawa³a siê na ogó³ w konkretne spory polityczne, ale w g³ównym dziale Rozprawy i rzeczy religijne zauwa¿amy niejednokrotnie teoretyczne, ogólne rozwa¿ania wokó³ tej problematyki, np. w artykule
pt. Kilka s³ów o stosunku kocio³a do pañstwa (VII, 4), podpisanym kryptonimem S.G., który rozpoczyna siê nieomal sielankowo: Koció³ i pañstwo, dwa
najszczytniejsze utwory m¹droci boskiej i umys³u ludzkiego, które choæ ró¿ne
pocz¹tkiem i celem, s¹ jednakowo¿ tajemniczym wêz³em tak z sob¹ splecione,
jak duch i cia³o w organizmie ludzkim … s¹ jak dwa oczy zawieszone w ogromnej g³owie rodu ludzkiego. Pretekstem do tej wypowiedzi by³o nowe pruskie
prawo konstytucyjne z roku 1848, które w szeciu artyku³ach zajmuje siê obu
Kocio³ami ³¹cznie, co spotka³o siê z wyranie pozytywn¹ ocen¹ autora. O samym Kociele, jego istocie i zadaniach, spotykamy wiele wypowiedzi, niejednokrotnie bardzo szczegó³owych. W artykule Koció³ przysz³oci (IV, 1) autor
wychodzi z prostej obserwacji, ¿e ludzkoæ d¹¿y na wszelki sposób do jednoci
i ¿e Koció³ katolicki jest Kocio³em teraniejszoci i przysz³oci, bo jest Kocio³em ¿yj¹cej ludzkoci. Jest to jakby przeniesienie tego skojarzenia na zgo³a odmienny pu³ap refleksji. Pamiêtano te¿, ¿e nale¿y przypominaæ o w³asnej
to¿samoci Kocio³a katolickiego, aby zdecydowanie odró¿niæ go od luteran.
Pos³u¿ono siê w tym celu fragmentem pism Skargi, który dobitnie wy³o¿y³ to
czem, prawdziwy Koció³ poznaæ (III, 36, 46, 47). Wyranie pog³êbion¹ treæ
zauwa¿amy w obszernym artykule O Kociele jako gminie Chrystusowej (II,
44), ale i tu na koñcu jest ostrze¿enie przed Kocio³em narodowym, którego
pomys³y ju¿ pobrz¹kiwa³y w Prusach (Ronge, Czerski). Jest na to ³agodna
uwaga: i nacó¿ Kocio³y narodowe? Czy Koció³ katolicki w ka¿dym narodzie
nie jest prócz tego, ¿e jest powszechnym dla ca³ej ludzkoci wspólnym, oraz
narodowym? Do tego tematu wracano wielokrotnie, bo problem tzw. Kocio³a niemiecko katolickiego budzi³ coraz wiêksze reperkusje. Podejmowano go
m.in. w artykule Co s¹dziæ o dzisiejszych zamachach na religi¹ i Koció³ katolicki? (III, 18, 19) i bardziej konkretnie w tekcie Rzut oka na odszczepieñstwo
od Kocio³a katolickiego ks. Rongego i Czerskiego (III, 4)5. Perypetie zwi¹zane z rozwojem i w koñcu upadkiem tej sekty by³y szeroko relacjonowane na
ramach Gazety.
5
Zob. np. Z. Zaleski, Herezja Jana Czerskiego w Poznaniu, Kronika Miasta Poznania, R. 2,
1924, s. 161-195; A. Nadolny, Deutschkatholizismus ks. Jana Czerskiego w zaborze pruskim
1844-1859, Studia Pelpliñskie, 1978, s. 151-182, 1979, s. 213-253.
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Artyku³y zamieszczane w Gazecie Kocielnej  co ju¿ wspominano  by³y
przewa¿nie niepodpisane, nieraz znakowane kryptonimem. Przy niektórych jednak zauwa¿amy nazwisko, przewa¿nie bez imienia. Tak by³o np. z autorem okrelanym [Hirscher]. To zapewne Johannes Baptist Hirscher, wybitny teolog moralista6. Tutaj zaznajomiono czytelników z jego obszernym tekstem O religii (IV,
20, 21, 22), który jest systematycznym wyk³adem tego zagadnienia. Teksty wspominanego ju¿ Feliksa Koz³owskiego by³y podpisywane, ale to by³ wtedy popularny autor nie tylko jako polemista Bronis³awa Trentowskiego, ale przede
wszystkim autor (chcia³ byæ rozeznawany) poczytnej w pewnych krêgach dwutomowej opowieci moralizacyjno-apologetycznej Ksi¹dz Józef Bogobojski czyli
moc religii chrzecijañskiej w umiejêtnoci i ¿yciu (Gniezno 1848).
Jakie obszary doktryny i ¿ycia kocielnego – poza wymienionymi – by³y
szczególnie preferowane w publicystyce „Gazety” w jej podstawowym dziale
„Rozprawy i rzeczy religijne”? Na pewno nie by³y to  jakby siê mog³o wydawaæ  sprawy biblijne, mo¿e dla odró¿nienia siê od protestantów, dla których
by³y to zagadnienia bardziej bliskie i interesuj¹ce. Tekst pod obiecuj¹cym tytu³em Czy mo¿e byæ pismo . jedynem ród³em wiary chrzecijañskiej? ma w gruncie rzeczy charakter apologetyczny i polemiczny. Jest kilka przypomnieñ ze Starego Testamentu, np. Noego b³ogos³awieñstwo i przekleñstwo trzech jego synów
(III, 43) czy np. Kap³añstwo Aarona i kap³añstwo Melchizedecha (III, 48), podpisane kryptonimem „ks. S. z Galicyi”7, i Prawo rolnicze narodu ¿ydowskiego (IV,
11), w którym czytamy, ¿e prawo mêdrców Izraela jest w tym przedmiocie bardziej interesuj¹ce ni¿ prawo mêdrców greckich. Gazeta stara³a siê te¿ zauwa¿yæ nowe wydawnictwa biblijne. Z wielkim aplauzem pisano  i to w artykule
wstêpnym  o nowym, stereotypowym przedruku Nowego Testamentu w t³umaczeniu Jakuba Wujka, ozdobionym 170 obrazami, wydanym w Lipsku w roku
1844. Ale te¿ znalaz³y siê uwagi zobowi¹zuj¹ce do ostro¿nego czytania tego tekstu, aby nie ulec fa³szywym wnioskom, które luteran prowadz¹ na manowce (II,
14). Wielokrotnie odnotowywane s¹ tzw. biblijki, czyli ma³e antologie tekstów
lub tylko opowiadania dla celów dydaktycznych oparte na przekazie biblijnym.
Z du¿ym uznaniem pisano  tak¿e w artykule wstêpnym  o Dziejach Starego
i Nowego Testamentu dla u¿ytku szkolnej m³odzi (Leszno i Gniezno 1844), opracowanych przez ks. Antoniego Tyca (III, 36), podrêczniku na naszych ziemiach
bardzo popularnym i wielokrotnie wznawianym. Znamienne, ¿e ze zdecydowan¹
krytyk¹ spotka³ siê inny podrêcznik z tego zakresu, mianowicie Dzieje Starego
i Nowego Przymierza z ewangeliami na niedziele i wiêta ca³ego roku pod³ug
W jêzyku polskim wydano m.in. jego ¯ywot Jezusa Chrystusa Syna Bo¿ego i Zbawiciela
wiata (Leszno 1845) oraz ¯ywot Najwiêtszej Panny Bogarodzicy Maryi (Grodzisk 1855).
7
Mo¿e to ks. Walerian Serwatowski, biblista, publicysta, który m.in. pisa³ dla Pamiêtnika
Religijno-Moralnego i poznañskiej Warty.
6
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przek³adu pisma wiêtego ks. J. Wujka, opracowany przez ks. Wojciecha Lewandowskiego, nauczyciela religii królewskiego katolickiego gimnazjum w Ostrowie
Wielkopolskim, wydany tam¿e w roku 1848. Obszerny tekst krytyczny na ten
temat ukaza³ siê na czo³owych stronach pisma (VI, 11, 12). Zarzucano mu przede
wszystkim opuszczenia i wady w uk³adzie treci8.
Jeli zapytalimy o obecnoæ Biblii w publicystyce Gazety, to zapytajmy
te¿ o obecnoæ pierwszych jej interpretatorów, czyli ojców Kocio³a. Ten wgl¹d
w myl staro¿ytnoci kocielnej by³ te¿ raczej nik³y. Mamy tu np. obszerny ¿yciorys w. Augustyna (I, 4,5), ale to z racji uroczystego przeniesienia jego relikwii z Italii do Afryki. W odrêbnym artykule przedstawiono jego pogl¹d na temat
samobójstwa (IV, 42). Jest fragment z pism w. Grzegorza z Nyssy o pielgrzymkach Kapadocjan do Jerozolimy (I, 22), opis mêczeñskiego ¿ycia w. Ignacego
z Antiochii (II, 3). Autor tego tekstu ujawni³ siê jako Wojciechowski Alumn seminarium poznañskiego. Chêtniej zamieszczano z tego czasu teksty, które  jak
siê spodziewano  mog³y siê cieszyæ wiêkszym zainteresowaniem czytelniczym,
np. o katakumbach, w kilkuodcinkowym artykule pt. Przechadzka po podziemnym Rzymie (I, 13, 14, 15) czy z póniejszego okresu np. Krucjata dzieci 1212
(I, 4). Zaznaczono przytomnie, ¿e to nadzwyczajne, a dzi trudne ju¿ do pojêcia
zjawisko, wiadcz¹ce o tym, do czego mog¹ doprowadziæ religijne uczucia, nieokie³znane rozs¹dkiem.
Zagadnienia z przesz³oci Kocio³a cieszy³y siê w Gazecie pewnym zainteresowaniem, acz nie nadmiernym, w czêci by³y to sprawy polskie czy s³owiañskie, ze szczególn¹ predylekcj¹ do wybranych, konkretnych problemów. Pisano
np. o postach w Kociele katolickim, w szczególnoci o pocie czterdziestodniowym, w zarysie historycznym i aktualnym (III, 9, 11), o pocz¹tkach dziesiêcin
kocielnych i ich naturze (V, 40), o legatach papieskich (II, 35), o zas³ugach papie¿y dla rozwoju owiaty (I, 9), o testamencie cesarza Karola Wielkiego z roku
806 (I, 16), o tym, co zawdziêcza ludzkoæ zakonom (II, 29), o szacunku dla stanu duchownego dawniej i dzi (II, 51, 52), w którym to tekcie podkrelono, ¿e
zmieni³a siê ta postaæ rzeczy, o wiele za czasów naszych, bo reformacja XVI w.
z jednej, a rewolucja francuska z drugiej, podkopa³y przez swe nastêpstwa wêgielny kamieñ dawnego szacunku i powa¿ania, okazywanego duchownym. Godny przywo³ania jest te¿ tekst o celibacie, drukowany w dwóch odcinkach a przedstawiaj¹cy najpierw rys historyczny, a nastêpnie jego znaczenie dla kap³ana
katolickiego (VI, 43, 44). W kilku odcinkach opisano historiê wprowadzenia
chrzecijañstwa u S³owian (V, 10, 11, 12). Tekst podpisany kryptonimem X.S.T.
by³ zapewne dla czytelników wiele wyjaniaj¹cy, szczególnie w kontekcie ujawnianych wrogich tendencji wobec wszelkiego rodzaju schizmatyków.
8
Zob. np. J. Szpet, Historia biblijna i typy jej podrêczników w nauczaniu katolickim w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim w porównaniu z nauczaniem biblijnym w Niemczech, Poznañ 1992.
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To, ¿e drukowano – wprawdzie sporadycznie – niektóre dokumenty papieskie, stanowi³o niew¹tpliwie mia³oæ wobec czytelników, szczególnie gdy drukowano je w ca³oci, i to w jêzyku ³aciñskim. Tak by³o np. z brewe papie¿a
Grzegorza XVI z roku 1844 w sprawie protestanckich towarzystw biblijnych
czy z alokucj¹ papie¿a Piusa IX z roku 1847 (tym razem w jêzyku ³aciñskim
i polskim) w sprawie rzekomego konkordatu Stolicy Apostolskiej z Rosj¹. Alokucja zaprzecza doniesieniom niektórych pism, jakoby wymieniony konkordat
zosta³ ju¿ zawarty (VI, 3). Zamieszczono te¿ historyczn¹ bullê zjednoczeniow¹
Kocio³a greckiego z ³aciñskim, wydan¹ na soborze florenckim w roku 1439
(VI, 41). Bulla wydrukowana wy³¹cznie w jêzyku polskim mia³a wyrany cel
dydaktyczny i w tamtym rozumieniu ekumeniczny, co zas³uguje na szczególn¹
uwagê. Unia florencka nie odnios³a wprawdzie po¿¹danego skutku, ale – jak
napisano w uwadze od redakcji – akt zjednoczenia, który przed³o¿ylimy, nie
mniej nam pozostanie czcigodny, tak jak pami¹tka przesz³oci jakote¿ jako zadatek lepszej przysz³oci.
Gazeta zamieszcza³a sporadycznie materia³y z naszych rodzimych dziejów kocielnych. Nie budzi to naszego zdziwienia, wszak Jabczyñski da³ siê
ju¿ wczeniej poznaæ jako ich uznany badacz. Musia³ siê jednak samoograniczaæ, pamiêtaj¹c, ¿e zbyt obszerne teksty z tego obszaru nie przydawa³y poczytnoci jego pierwszej inicjatywie czasopimienniczej. Tu dominowa³y z tej
materii teksty przewa¿nie z dziejów lokalnych, ukazuj¹ce nieznane na ogó³
szczegó³y, które poszerza³y wiedzê o naszej przesz³oci  u¿ywaj¹c dzisiejszej
terminologii  z zakresu znajomoci naszych ma³ych ojczyzn. By³ to np. tekst
o dawnym kolegium jezuickim w Bydgoszczy (I, 39), o katedrze, czyli kolegiacie w Kruszwicy (I, 44), o szpitalu w. Jana w Gnienie (II, 2), o dawnym
klasztorze cystersów w L¹dzie (III, 41). Teksty o dawnych klasztorach mia³y
o¿ywiæ pamiêæ o ich dziejach, aby skutki kasaty pruskiej nie wp³ynê³y ostatecznie na ich zapomnienie. Za mia³¹ decyzjê Jabczyñskiego nale¿y te¿ uznaæ
publikacjê dokumentów z najstarszych dziejów naszych parafii. Wydrukowa³
np. w jêzyku ³aciñskim i polskim dokument erekcyjny parafii Radomicko
z roku 1403 i parafii Lusowo z roku 1288 (II, 17, 33). Uzasadnia³ potrzebê takiej inicjatywy: wiele tych bezcennych dokumentów zaginê³o bezpowrotnie,
a te, które siê osta³y, nie s¹ w nale¿yty sposób chronione i mo¿e je spotkaæ los
podobny. By³y te¿ fragmenty jego badañ o szerszym zakresie, np. Wiadomoæ
o synodach prowincyonalnych polskich i zbiorach ich statutów (VII, 18, 19,
20) 9. Dodajmy, ¿e pisa³ te¿ o kociele Marii Panny in Summo w Poznaniu
(II, 12), a w czteroodcinkowym cyklu zamieci³ tekst pt. Wiadomoci historycz9
Kontynuowa³ to opracowanie w Roczniku Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Jagielloñskim Po³¹czonego 1849, s. 14-53. Ca³oæ ukaza³a siê w osobnym odbiciu
w Krakowie w roku 1849.
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no-statystyczne o niektórych stosunkach dyecezyj poznañskiej w dawniejszych
czasach (IV, 6, 7, 8, 9)10
Teksty zamieszczane na czo³owej stronie Gazety w rubryce Rozprawy
i rzeczy religijne  w ka¿dym numerze by³ to przewa¿nie tylko jeden artyku³ 
dotyczy³y problematyki najró¿niejszej. Pytano na przyk³ad Co robi¹ dzi nasi
ksiê¿a? (III, 5). Identyczne pytanie postawi³ wczeniej autor w miejscowym
Tygodniku Literackim. Artyku³ wzbudzi³ ¿ywe zainteresowanie czytelników.
Na ³amach Tygodnika zamierza³ ustosunkowaæ siê do jego treci, ale ostatecznie zamieci³ uzupe³nienie i sprostowanie w Gazecie. Niebawem powrócono
do tej tematyki, i to w sposób zasadniczy, w artykule Dzisiejsze zadanie duchowieñstwa katolickiego (III, 20), który w du¿ej mierze jest powtórzeniem listu
pasterskiego jednego z biskupów. Te zadania, o których mowa, to przede wszystkim okrelenie roli duchownych w sytuacji  jak napisano  szerz¹cych siê zamachów na religiê i Koció³ katolicki. Radzono, jak po³o¿yæ tamê szerz¹cemu siê
z³u. Podjêto te¿ zagadnienie powo³ania duchownego w stosunku do narodu w poród którego dzia³a (III, 38). Anonimowy autor nie pozostawia w¹tpliwoci, jaka
jest jego opinia, gdy pisze, ¿e tam, gdzie religia jest po³¹czona z narodowoci¹,
tam zgodnie z zasadami Chrystusa jest wszystko w granicach wskazanego od
Boga porz¹dku i s³usznego umiarkowania. Na czo³owym miejscu w numerze 15.
z roku 1845 zamieszczono tekst O braku ksiê¿y. Podano, ¿e liczba wakatów
w diecezjach wielkopolskich przekroczy³a kilkuset duchownych i ¿e nie widaæ
¿adnej perspektywy do zape³nienia tego braku.
Podejmowano zagadnienie biedy i nêdzy, która panowa³a w spo³eczeñstwie.
W artykule pt. Co u was s³ychaæ? Wszystko stare! (VI, 10) przedstawiono przejmuj¹cy i drastyczny obraz sytuacji. I có¿ to nam przedstawiaj¹ te ulice nasze?
Oto widok po¿a³owania godnej nêdzy, niedoli i rozpaczy. Te wyblak³e twarze, te
zsinia³e lub spiek³e usta, ten wzrok ob³¹kany, jako nieufny, zdradliwy, podstêpny… te ³achmany, niby pomiewisko… Powodem tej sytuacji jest niesprawiedliwoæ ludzka, ale tak¿e zgubne teorie uszczêliwienia ludzi, które tak go uszczêliwi³y, ¿e z g³odu umiera, ale jest tak¿e znamienna próba diagnozy: Bo na có¿ te
¿elazne koleje, o których s³usznie lud nasz powiada, ¿e diabe³ nimi jedzi, ta
wysoka doskona³oæ sztuk, te nadête wiadomoci, te przem¹drza³e agrykultury,
melioracje postêpowe… Co czyniæ wypada  pyta autor  rozwi¹zaæ rêce i jêzyk
Kocio³a, rêce pe³ne jak dawniej, bo Koció³ nie jest samolubem, on da cokolwiek bêdzie w jego mocy. Jakby uzupe³nieniem i ukonkretnieniem tej diagnozy
i apelu jest artyku³ na pierwszej stronie pt. O stosunku w jakim zostaj¹ szpitale do
Kocio³a i jakie s¹ powinnoci plebana wzglêdem szpitali swej parafii (IV, 17).
10
To zapewne fragment obfitych materia³ów, które przez d³ugie lata zbiera³ do napisania dziejów biskupów poznañskich, chocia¿ tego zamierzenia nie uda³o mu siê ostatecznie urzeczywistniæ.
Zob. F. Lenort, Archiwum Teologiczne , s. 213.
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Bardzo interesuj¹ce s¹ drukowane tu Ustawy Towarzystwa celem wspierania
ubogich i biednych w miecie Poznaniu z roku 1845 (IV, 2). Celem Towarzystwa
 dowiadujemy siê  by³o nieæ ulgê biednym miasta Poznania oraz usuwaæ
w miarê mo¿liwoci przyczyny zubo¿enia. Jeden z 15 paragrafów okrela³, ¿e dyrekcja Towarzystwa sk³ada siê z szeciu cz³onków, w po³owie z Polaków, w po³owie z Niemców, i ¿e ¿ydowscy cz³onkowie bêd¹ uwa¿ani za Niemców. Dobrze,
¿e zosta³y ukazane w gazecie nasze tradycje organizacyjne w zakresie niesienia
pomocy ubogim, które siêgaj¹ XVI w., co nie znaczy, ¿e na ró¿ny sposób nie
praktykowano dzie³a mi³osierdzia wczeniej. Podkrelono wyj¹tkowe zas³ugi
w tej dziedzinie ks. Piotra Skargi. Wydrukowano List X Piotra Skargi, jezuity,
zalecaj¹cy oboje p³ci Bractwo Mi³osierdzia, pisany do mieszkañców miasta Poznania dnia 19. wrzenia 1588 (IV, 3). Apel okaza³ siê skuteczny, bo po kilkunastu latach, dnia 12 wrzenia 1599 r., zawi¹za³o siê w Poznaniu Bractwo Mi³osierdzia, co sam ks. Skarga szczegó³owo opisa³ i który to opis tu zamieszczono
(IV, 4). Zapewne Jabczyñski, drukuj¹c teksty o tych chlubnych przejawach mi³osierdzia w dawnej Rzeczypospolitej, chcia³ i tym razem okazaæ pozbawionym
swej ojczyzny Polakom, ¿e i w tej dziedzinie mog¹ byæ dumni ze swej historii.
Podobn¹ motywacjê, równie wynikaj¹c¹ z potrzeby chwili, nale¿y przypisaæ
inicjatywie bractw czy stowarzyszeñ trzewoci. Powiêcono im np. kilkuodcinkowy artyku³, podpisany kryptonimem X (III, 2, 3, 4). Tekst wywo³a³ polemikê 
widocznie uwa¿an¹ przez redakcjê za wa¿n¹  skoro wydrukowano j¹ tak¿e na
pierwszej stronie Gazety, zatytu³owan¹ Uwagi nad artyku³em Stowarzyszenia
Trzewoci (III, 26). Kontrowersyjna wydawa³a siê autorowi polemiki sytuacja
ruchu trzewociowego w Galicji, szczególnie ma³e postêpy w zakresie organizacyjnym. Tymczasem w Poznaniu rozwój w tej dziedzinie by³ godny pozazdroszczenia. Obchodzono np. uroczycie w Hotelu Saskim pi¹t¹ rocznicê istnienia Towarzystwa Wstrzemiêliwoci w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim (III, 11).
Autor relacji pisa³  zapewnie przesadnie – ¿e by³ to obchód, jakiego Poznañ
nigdy jeszcze nie widzia³. Jak bardzo Koció³ anga¿owa³ siê w tê dzia³alnoæ,
wiadczy wydrukowany tu w ca³ej rozci¹g³oci Okólnik na archidiecezjê poznañsk¹, tycz¹cy siê Towarzystw Wstrzemiêliwoci, wydany przez Konsystorz Generalny Poznañski (III, 6). Dokument stanowi szczegó³ow¹ instrukcjê, jak w tej
materii maj¹ postêpowaæ duchowni, których zobowi¹zuje siê do przesy³ania sprawozdañ. Gazeta poda³a, ¿e chêtnie te sprawozdania bêdzie drukowaæ.
Nie sposób dokonaæ tu ca³ociowego przegl¹du tych tematów, które w poszczególnych numerach Gazety mia³y charakter wiod¹cy. Wymienimy ich jeszcze kilka, np. szkolnictwo11. Warto wspomnieæ, ¿e od 14 maja 1825 r. obowi¹zywa³o
w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim rozporz¹dzenie królewskie, wprowadzaj¹ce
11
Zob. m.in.: S. Truchim, Historia szkolnictwa i owiaty polskiej w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim 1815-1915, t. 1: 1815-1862, £ód 1967.
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obowi¹zek nauczania w szko³ach elementarnych od szóstego do czternastego
roku ¿ycia. Pieczê nad szko³ami elementarnymi pe³ni³ duchowny (katolicki,
ewangelicki lub ¿ydowski) i on decydowa³ o tym, czy dziecko osi¹gnê³o odpowiedni poziom wykszta³cenia. Realizacja tego zarz¹dzenia nie odbywa³a siê
bezkonfliktowo, szczególnie gdy problemem bywa³a dyskusja dotycz¹ca liczby
dzieci katolickich czy ewangelickich w szkole, co wywo³ywa³o pytanie o obecnoæ duchownego katolickiego czy ewangelickiego. Pytano te¿ póniej, czy duchowny winien mieæ w szkole tak uprzywilejowane miejsce. Gazeta rejestrowa³a spory w tej materii. Zamienny by³ tekst pt. Kilka uwag o emancypacyj szkó³
katolickich (VI, 17), podpisany pseudonimem Przyjaciel szko³y i Kocio³a,
który to podpis dosyæ dobrze oddaje ca³y ton tej wypowiedzi. Przestrzegaj¹c
przed zgubnymi wp³ywami emancypacyjnymi (czytaj: laicyzuj¹cymi), wyra¿a
nadziejê, ¿e zapanuje tu rozs¹dek. Dodaje jednak, ¿e w naszej sytuacji, gdy religia jest zwi¹zana z polskoci¹, i to ucinion¹, pokusa emancypacji powinna zgroz¹ przej¹æ naszych nauczycieli na myl podobn¹. Niebawem zabra³ g³os w tej
sprawie sam Ewaryst Estkowski, pisarz i pedagog, nauczyciel i wydawca Szkó³ki dla Dzieci, dodatku do Szko³y Polskiej12, który w artykule Szko³a i Koció³
poda³ piêæ zasad (i szeroko je rozwin¹³), dlaczego szko³y elementarne, ludowe,
nie mog¹ siê wyosobniæ, nie mog¹ siê od Kocio³a oderwaæ. Znamienne, ¿e na
pierwszym miejscu wymieni³ wzgl¹d narodowy i napisa³ wrêcz, ¿e Szko³a i Koció³ s¹ dwie instytucje nauczania w narodzie i winny wzajemnie siê wspomagaæ, d¹¿yæ do jednego celu narodowego (V, 23). Do tego zagadnienia wracano
wielokrotnie na ³amach Gazety, rejestruj¹c kontrowersje i spory w poszczególnych szko³ach, np. w Krotoszynie (VI, 9), gdzie spierano siê z protestantami,
podobnie w Swarzêdzu (VI, 36), gdzie domagano siê nauczyciela katolickiego
w sytuacji, gdy liczba dzieci katolickich przewy¿sza³a liczbê protestanckich po
w³¹czeniu do tej szko³y dzieci ze wsi Gortatowo z przewag¹ uczniów katolickich.
Opisano te¿ np. spór, jaki powsta³ w szkole niedzielnej w M¹cznikach w powiecie odolanowskim, gdy nauczyciel miejscowy zacz¹³ wyranie ujawniaæ zasady
przeciwne wierze katolickiej i wyg³asza³ nawet obraliwe potwarze o duchowieñstwie (V, 2). Warto mo¿e zauwa¿yæ, ¿e w³adze rz¹dowe w Wielkim Ksiêstwie
Poznañskim wyranie dba³y o w³aciwy poziom w szko³ach. wiadczy o tym
okólnik rz¹dowy rozes³any do wszystkich dziekanów archidiecezji poznañskiej
w sprawie podniesienia poziomu piewu w szko³ach elementarnych, aby dziatki
uczy³y siê po szko³ach pieni podczas nabo¿eñstwa. Gazeta wydrukowa³a
w ca³oci ten okólnik z dodaniem w³asnego, pozytywnego komentarza (V, 25).
Wracano te¿ do tego tematu w wymiarze szerszym, np. w artykule wstêpnym pt.
Pomys³y do u³o¿enia piewnika kocielnego dla ludu (II, 12), podpisanego kryp12
Zob. np. I. Lewañska, Szkó³ka dla Dzieci Ewarysta Estkowskiego, Studia Pedagogiczne, t. 5, 1958, s. 11-91.
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tonimem Ks.L.L. Artyku³ spowodowa³ kilka g³osów polemicznych, dyskusyjnych
(II, 14, 24, 27), akcentuj¹cych w tym wypadku wartoæ muzyki organowej
w kocio³ach.

*
Po ukazaniu wy¿ej, wprawdzie egzemplarycznie, podstawowych tematów
wiod¹cych w poszczególnych numerach „Gazety” czas spojrzeæ na drugi dzia³
czasopisma, który w zamierzeniu redaktora mia³ siê zrazu nazywaæ Doniesienia
kocielne miejscowe i zagraniczne, ale praktycznie od pierwszego rocznika
przybiera³ nazwê Doniesienia kocielne z dyecezyi pañstwa pruskiego i w ten
sposób dobrze okrela³ w³aciw¹ zawartoæ Dzia³u. Najpierw by³y to archidiecezje gnienieñska i poznañska, potem che³miñska, warmiñska, wroc³awska,
koloñska, trewirska, monasterska i paderboñska. Proporcje miejsca powiêconego poszczególnym diecezjom bywa³y ró¿ne. Jak siê jednak ³atwo domyliæ, obie
wielkopolskie diecezje s¹ tu szczególnie uprzywilejowane, a teksty tu zamieszczane s¹ w ogromnej wiêkszoci oparte na w³asnych doniesieniach, w odró¿nieniu od pozosta³ych, które przewa¿nie czerpa³y ze róde³ pruskich, drukowanych.
Ten dzia³  jeli tak mo¿na powiedzieæ  jest najbardziej gazetowy w nowym
znaczeniu tego s³owa i odzwierciedla w du¿ej mierze têtno ¿ycia kocielnego
w pañstwie pruskim. Jak to Gazeta rejestrowa³a, mo¿na ukazaæ chocia¿by na
przyk³adzie kilku zagadnieñ, które szczególnie zajmowa³y uwagê spo³eczeñstwa.
Pierwsza sprawa to zamieszanie wokó³ aktywnej w latach czterdziestych XIX
w. sekty okrelaj¹cej siê jako niemiecki katolicyzm albo chrzecijañski (apostolski) katolicyzm (Deutschkatholizismus), o czym ju¿ wczeniej wspomniano13. Jej twórcami byli: ks. Jan Ronge z archidiecezji wroc³awskiej i ks. Jan Czerski z archidiecezji poznañskiej. Czerski ukoñczy³ seminarium duchowne
w Poznaniu i otrzyma³ w roku 1842 wiêcenia kap³añskie z r¹k arcybiskupa Dunina, by³ wikariuszem w Poznaniu i w Pile. Obaj póniej zostali suspendowani.
Sekta g³osi³a przekonania bardzo zbli¿one do protestantyzmu, neguj¹c ca³kowicie w³adzê papie¿a, podkrelaj¹c wy³¹cznoæ Pisma wiêtego i zniesienie celibatu. Gazeta w roczniku trzecim (1845) w swym g³ównym dziale wydrukowa³a
wspominany ju¿ tekst pt. Rzut oka na odszczepieñstwo od Kocio³a katolickiego
ks. Rongego i Czerskiego oraz w szerszym kontekcie: Co s¹dziæ o dzisiejszych
zamachach na religi¹ i Koció³ katolicki. Wydrukowano te¿ in extenso treæ
Okólnika wydanego przez Zwierzchnoæ duchown¹ archidiecezyj poznañskiej
z okazyj apostatów w miecie Pile (III, 10), podpisany przez administratora archidiecezji Stanis³awa Gajerowicza. Autor podpisuj¹cy siê kryptonimem Ks.J.J.
13
Zob. Z. Zaleski, Herezja Jana Czerskiego w Poznaniu ; A. Nadolny, Deutschkatholizismus ks. Jana Czerskiego w zaborze pruskim 1844-1859
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w artykule Nowa sekta w Pile (III, 3) poda³ wiele szczegó³ów miejscowych o tym
zamêcie i pyta³, dlaczego to Czerski et consortes w niemieckich gazetach protestanckich odbieraj¹ tak wielkie pochwa³y? Ale bywa³y te¿ g³osy trzewe i wywa¿one, które zebra³ autor artyku³u pt. Protestanckie g³osy naprzeciw tzw. Kocio³owi niemiecko-katolickiemu i jego naczelnikom Rongemu i Czerskiemu (III,
13), w którym wyra¿ona jest opinia, ¿e ta sekta w gruncie rzeczy nie mo¿e
w niczym Kocio³owi katolickiemu zaszkodziæ. Wa¿nym wydarzeniem dla tego
Kocio³a niemiecko-katolickiego by³ tzw. sobór lipski z 24 marca 1845 r., na
którym przyjêto za³o¿enia nowego ruchu. Gazeta wydrukowa³a w obszernym
streszczeniu treæ podjêtych tam uchwa³ z dodaniem w³asnego komentarza (III,
16). Odnotowywano próby za³o¿enia nowego Kocio³a w terenie, np. w Rawiczu (III, 20), w Poznaniu, gdzie Czerski urz¹dzi³ nabo¿eñstwo w wynajêtym od
protestantów kociele na Grobli (III, 31), co wywo³a³o zdecydowan¹ reakcjê ze
strony katolickiej (nieszpory przeb³agalne w kociele bernardyñskim i procesjê
z tego kocio³a do kocio³a jezuitów). Jest te¿ pe³en goryczy tekst pt. Odszczepieniec Czerski, burzyciel pokoju religijnego (III, 33, 35), w którym jest pytanie:
Có¿emy katolicy przewinêli takiego, ¿e tyle obelg od Czerskiego musimy znosiæ, podczas gdy w³adza jest obojêtna, ta, która wielokrotnie wczeniej zabiega³a
o pokój religijny. Odnotowano te¿ pismo trzech dziekanów z archidiecezji gnienieñskiej skierowane do króla przeciw kalumniom wyg³aszanym przez Czerskiego wobec katolików (III, 37). Tego rodzaju odnotowañ jest na tych ³amach wiêcej. Zauwa¿my jeszcze, ¿e z satysfakcj¹ opisano fakt, ¿e Szymon Czerski,
organista desydenckiej grupy w Pile, brat reformatora, postanowi³ powróciæ na
³ono Kocio³a wraz z ¿on¹ (V, 36).
To zrozumia³e, ¿e przez ca³y rok 1848 rezonowa³a w Gazecie tematyka
z obszaru narodowego czy wrêcz politycznego. Koció³ oficjalny w zasadzie
stara³ siê nie byæ tu stron¹. Zapis wydarzeñ i ³agodna tonacja relacji nie pozostawiaj¹ jednak w¹tpliwoci co do faktycznej ich oceny w Gazecie. Jej redaktor nale¿a³ przecie¿ do dziewiêcioosobowego Komitetu Narodowego, m.in.
razem z zaprzyjanionym ks. Janem Janiszewskim, ks. Antonim Fromholzem
i ks. Aleksym Prusinowskim. W Gazecie z dnia 1 maja 1848 r. ukaza³a siê
kilkustronicowa Odezwa do naszych gmin katolickich W. X. Poznañskiego, podpisana przez Rzymskokatolickie duchowieñstwo Wielkiego Xiêstwa Poznañskiego (VI, 18). Czytamy tam, ¿e jednak nie mo¿na dalej milczeæ, jest obowi¹zek
mówienia. Prawie na pomiewisko i hañbê danego s³owa królewskiego pod
dniem 30. kwietnia, w³anie od tego czasu pope³niono zbrodnie najokropniejszego rodzaju na Kociele katolickim. Na potwierdzenie tych s³ów wymienia
siê barbarzyñstwo w klasztorze gostyñskim, bezprawie w kociele krobskim,
dzikoæ i bezwstyd w kocio³ach, zniewagi, obelgi i poniewierki wobec katolików. A wszystko to zosta³o dokonane przez pruskich ¿o³nierzy, co nosz¹ odzienie mi³ego, wielkodusznego króla, i w³adaj¹ mieczem na poparcie sprawiedli-
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woci. I jest wyrane stwierdzenie, ¿e to nie ksiê¿a podburzyli lud naprzeciw
królowi, nie ksiê¿a w konfesjona³ach do tego namawiali. Na koñcu Odezwy s¹
s³owa biblijne: Ojcze przebacz im, bo nie wiedz¹ co czyni¹. Treæ tych s³ów
jest ³agodna, ale w pe³ni wymowna: mówi siê tu o kocio³ach i ksiê¿ach, a przecie¿ wiadomo, ¿e idzie o powstañców. Jest ostry sprzeciw wobec nadu¿yæ, ale
równoczenie nale¿ny szacunek okazany królowi. Zamieszczano korespondencje z terenu, z których mo¿emy siê dowiedzieæ o zachowaniach pruskich ¿o³nierzy, np. ze rody (VI, 20), gdzie dokonywano rabunków i dewastowano figury przydro¿ne. Jest relacja o nabo¿eñstwie ¿a³obnym w Ostrowie za p. pamiêci
dusze poleg³ych braci naszych w ostatnich ruchach naszych w sprawie narodowej (VI, 44). Jednak wci¹¿  jak zauwa¿amy  Gazeta u¿ywa konsekwentnie
³agodnego s³ownictwa, aby uchroniæ siê od jawnych oskar¿eñ, ¿e Koció³ podsyca buntowników”. Jednak nie unika te¿ Gazeta” zamieszczania ró¿norodnych opinii na temat biernoci czy aktywnoci duchowieñstwa przed wyborami do obu izb parlamentu pruskiego. G³os zabra³ sam arcybiskup Przy³uski,
który okazuje siê zwolennikiem aktywnoci przedwyborczej ksiê¿y i polemizuje ze zdaniem, jakoby klerowi katolickiemu w czasie zbli¿aj¹cych siê oborów
biernie (passive) zachowaæ siê wypada³o (VII, 1).
Publicystyka w Gazecie Kocielnej, która tu w czêci zosta³a ukazana, by³a
o wiele bardziej zró¿nicowana zarówno w rozumieniu tematycznym, jak i w wieloci gatunków i form pisarskich. To zrozumia³e, ¿e tego rodzaju pismo, które
ju¿ w tytule okreli³o siê jako kocielne, usi³owa³o towarzyszyæ czytelnikowi
w prze¿yciach religijnych zgodnie z bie¿¹cym kalendarzem roku liturgicznego.
Nie widziano jednak tej roli nadmiernie obligatoryjnie. Tekstom z tej przestrzeni
przydawano raczej szerszy wymiar edukacyjny, tak¿e historyczny, ani¿eli bie¿¹co towarzysz¹cy prze¿yciom, sugerowanym przez dane wydarzenie w roku liturgicznym. Przyk³adem mo¿e tu byæ artyku³ pt. Ofiara nowego Przymierza albo
Msza wiêta, oparta na Pimie . i na obrzêdach pierwiastkowego Kocio³a,
wydrukowana w numerze pi¹tym, szóstym i siódmym w roku 1843, a wiêc ju¿
u pocz¹tków istnienia pisma. Zapewne dla czytelników by³o bardzo interesuj¹ce
ukazanie, jak to by³o w pierwszych wiekach. Do tematu wrócono ponownie po
kilku latach w artykule zatytu³owanym wprost: Msza wiêta (V, 20, 21), ale tym
razem zaproponowano czytelnikowi komentarz nieomal teologiczny i analizê
poszczególnych jej czêci. Ten sam charakter wyjaniaj¹cy mia³ obszerny artyku³ drukowany w piêciu odcinkach pt. Rok kocielny (II, 23, 24, 25, 26, 27). Nie
ujawniono autora tego po¿ytecznego opracowania ale  jak w wielu wypadkach
 by³ to przedruk z jednego z czasopism niemieckich, tu bez w¹tpienia, poniewa¿ pod tekstem dodano: Freiburg, dnia 27 marca 1844. Z tego samego tematu
na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ t³umaczenia na jêzyk polski hymnów kocielnych, szczególnie brewiarzowych, tak¿e psalmów. Najwiêcej zamieci³ ich tutaj
ks. Tomasz Cieliñski, który ju¿ wczeniej, w Archiwum Teologicznym da³ siê
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dobrze z tej strony poznaæ czytelnikom14. Zamieci³ ich tu kilkadziesi¹t. S¹ te¿
t³umaczenia lub parafrazy psalmów, opracowane przez ks. Franciszka Kociñskiego z Dobrzycy, czy poezje oparte na motywie biblijnym autora podpisuj¹cego
siê kryptonimem X.L.L. lub ks.L.L. z Tarnowa.
Z innych obszarów tematycznych, które zauwa¿amy w Gazecie, to liczne
biografie, nie licz¹c krótkich wspomnieñ o zmar³ych, g³ównie kap³anach. Niejednokrotnie by³y to teksty kilkustronicowe. Na uwagê zas³uguje obszerny biogram
ks. Kazimierza Lerskiego, kanonika z Gniezna (II, 7, 8), czy ks. Jana Kompa³³y,
wspó³za³o¿yciela polskiego gimnazjum katolickiego w Ostrowie Wielkopolskim
(II, 9). Na innym miejscu Gazety szeroko opisano uroczyste otwarcie tego gimnazjum. Najwiêcej uwagi powiêcono wa¿nym postaciom z obu diecezji wielkopolskich, ale by³ te¿ np. ¿yciorys biskupa Georga Kellermanna z Münster (IV,
49). Znamienne, ¿e zamieszczano te¿ listy pasterskie wielu biskupów, i to nie
tylko z Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego. By³y to np. listy biskupów kujawsko-kaliskich, sandomierskich, kielecko-krakowskich, warszawskich. Na uwagê
zas³uguje np. obszerny list pasterski biskupa kujawsko-kaliskiego Walentego Macieja Tomaszewskiego z roku 1844, w którym ten¿e karci duchowieñstwo za
niedostatki duszpasterskie i szeroko omawia rodki mog¹ce przyczyniæ siê do
naprawienia tej z³ej sytuacji (V, 41). Zaznajomiono te¿ czytelników in extenso
z listem arcybiskupa Leona Przy³uskiego z okazji jego inauguracji (III, 21) czy
z Okólnikiem tego¿ zapowiadaj¹cym jubileusz w obu jego archidiecezjach
(V, 12).
Gazeta nie unika³a tematów z zakresu wiedzy o innych religiach, np.
w artykule pt. Religia a niektóre obyczaje Chiñczyków (II, 49), który wprawdzie
podaje jedynie wiele ciekawostek, ale i tak wprowadza czytelników w wiat ca³kowicie nieznany. A ju¿ zapewne zaskakuj¹ce by³y próby przybli¿enia czytelnikom tekstów wiêtej ksiêgi islamu. By³y to: Pierwsza czêæ dwudziestej siódmej
Sury Koranu Mahometa pod tytu³em Mrówka (II, 48) i nastêpnie Pierwsza
czêæ 19 tej Sury Koranu Mahometa pod tytu³em Maria (II, 52). Oba teksty
opatrzono objanieniami, ¿e s¹ to jedynie próbki m¹droci tego proroka.
Jeszcze jedn¹ uwagê nale¿y zapewne poczyniæ, mianowicie ¿e Gazeta nie
by³a obojêtna na treci zauwa¿ane w innych tytu³ach prasowych, a nawet ¿e podejmowa³a niejednokrotnie próbê wyranej polemiki. Zauwa¿ono np. wspomniany ju¿, nowo powsta³y w Krakowie Tygodnik Literacki, który, zdaniem autora
tekstu, ks. Wojciecha Lewandowskiego, zas³uguje na pochwa³ê, a nie na naganê
14
Zob. np. J. Nowacki, Cieliñski Tomasz (1801-1870), w: Polski s³ownik biograficzny, t. 4,
red. W. Konopczyñski i in., 1938, s. 70. Zob. tak¿e F. Lenort, Archiwum Teologiczne, s. 211,
szczególnie przyp. 28. Nie ma Cieliñskiego w S³owniku polskich teologów katolickich, co ewentualnie mo¿na zrozumieæ, ale brak Cieliñskiego w Encyklopedii katolickiej jest uchybieniem wyranym.
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ze strony duchowieñstwa miejscowego, jakoby pismo wystêpowa³o przeciwko
Kocio³owi (II, 46). Zdecydowan¹ odprawê dano Gazecie Poznañskiej15, która
krzywdz¹co pisa³a o jezuitach, jakoby przyczynili siê do upadku Polski oraz ¿e
kierowali siê fanatycznym ob³¹kaniem (III, 38). Nie by³o obojêtne Gazecie
to, co pisa³a poznañska ultrakonserwatywna i przesadnie apologetyczna „Obrona
Prawdy”, redagowana przez ks. Ludwika Urbanowicza. Obszerne uwagi poczyniono w niej wokó³ artyku³u o stanie Kocio³a prawos³awnego w Rosji (IV, 36,
37). Ze zdecydowanie negatywn¹ ocen¹ na ³amach Obrony Prawdy spotka³o
siê dzie³o Karola Libelta pt. Filozofia i krytyka. Libelt zareagowa³ w Gazecie
na ten tekst, i to zdecydowanie, a ze szczególnym oburzeniem przyj¹³ oskar¿enie, ¿e jakoby nie mieci siê ju¿ w Kociele katolickim (III, 37). Znamienne, ¿e
ta odpowied Libelta ukaza³a siê na pierwszej stronie Gazety, co niechybnie
wiadczy³o o tym, ¿e Jabczyñski chcia³ jej przydaæ specjalne znaczenie i ¿e 
byæ mo¿e  w pewnym stopniu solidaryzowa³ siê z Libeltem. Sam redaktor polemizowa³ w obszernym artykule z tezami ksi¹¿eczki Starodawna wiara katolicka,
wydanej w Poznaniu w roku 1846, i stwierdzi³, ¿e zas³uguje raczej na nazwê
„prawowiernej wiary luterskiej” (V, 57). Bywa³y te¿ uprzejme wymiany korespondencji, jak np. miêdzy dr. Gitzlerem, profesorem Uniwersytetu we Wroc³awiu i wiceprezesem Katolickiego Centralnego Zwi¹zku do Zachowania Religijnej i Kocielnej Wolnoci we Wroc³awiu, a ks. dr. Janem Resp¹dkiem16, który
wyrazi³ opiniê, ¿e nie ma tu mo¿liwoci utworzenia centralnego towarzystwa
katolickiego dla religijnej i kocielnej wolnoci  co sugerowa³ Gitzler  bo Poznañ znajduje siê ci¹gle w stanie oblê¿enia, a ka¿de zebranie by³oby poczytane
przez w³adzê prusk¹ za polityczne (VI, 37, 40).
Do niektórych numerów Gazety by³ do³¹czany Dodatek”, zwykle czterostronicowy, zawieraj¹cy na ogó³ wy³¹cznie jeden tekst. Pierwszy ukaza³ siê
z numerem pi¹tym z roku 1843 i zawiera³ w ca³oci kazanie kanonika Stanis³awa Krzeszkiewicza przy pochowaniu serca arcybiskupa Marcina Dunina w katedrze gnienieñskiej, drugi z tego samego roku powiêcono problematyce kap³ana jako nauczyciela ludu w swojej parafii, w trzecim natomiast zamieszczono
relacjê z cudownego uzdrowienia jednej z sióstr we Francji. Po numerze pierwszym w roku 1845 zamieszczono w „Dodatku” tekst o ultramontanizmie, a po
numerze 34. z tego roku list pasterski biskupa Melchiora Diepenbrocka z Wroc³awia, przyjanie ustosunkowanego do Polaków, zwalczaj¹cego herezjê Czerskiego i Rongego. Czêstotliwoæ ukazywania siê dodatków nie by³a ustalona
i  wydaje siê  trudno orzec, ile w rzeczywistoci ich by³o.
Po roku 1815 Gazeta Poznañska wychodzi³a pod nazw¹ Gazeta Wielkiego Ksiêstwa
Poznañskiego, ale autor polemiki konsekwentnie u¿ywa dawnego tytu³u.
16
Zob. np. F. Lenort, Resp¹dek Jan (1817-1901), w: Polski s³ownik biograficzny, t. 31, red.
E. Rostworowski i in., s. 122-123.
15
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Gazeta Kocielna ukazywa³a siê regularnie w odstêpach cotygodniowych,
w ka¿dy poniedzia³ek, w objêtoci jednoarkuszowej. By³y w tej regularnoci
wyj¹tki, ale od redakcji niezale¿ne, jak napisa³ wydawca w numerze 22. z dnia
29 maja 1848 r. wypadki zesz³ego kwarta³u, które wstrz¹s³y wszystkiemi stosunkami naszej prowincyj by³y powodem, ¿e i Gazeta Kocielna przez 2 miesi¹ce nie
wychodzi³a. Ta przyd³uga przerwa, a tak¿e – zdaniem niektórych  zbyt ma³e
zainteresowanie Gazety bie¿¹cym têtnem ¿ycia spo³eczeñstwa zarówno w rozumieniu narodowym, jak i religijnym (brak dyskusji z nowymi pr¹dami szczególnie za granic¹)  wszystko to spowodowa³o, ¿e odzywa³y siê g³osy krytyczne
wobec Gazety. Najbardziej zdecydowana by³a tu opinia wyra¿ona w Przegl¹dzie Poznañskim redagowanym przez Jana Komiana. Oto te s³owa, godne przytoczenia w ca³oci:
Gazeta Kocielna w³aciwie nie przesta³a wychodziæ, ale od jakiego czasu zaniedbuje siê i opónia. Mog³aby ta gazeta oddawaæ wielkie us³ugi, mog³aby
o¿ywiaæ ruch religijny, krajowy, poredniczyæ miêdzy ruchem podobnym za granic¹ i w Polsce, a to skrzêtnie podaj¹c z pism obcych allokucye ojca w., wiadomoci o missyach, o bractwach i zakonach, które nowe potrzeby spo³eczne nie
przestaj¹ wywo³ywaæ, o ksi¹¿kach religijnych, z korespondencyj za i pism krajowych wszystko, co siê religii w Polsce dotyczy. Wieleby z t¹d otuchy, podpory,
zachêty i duchowieñstwo i wierni mieli. Tak jak jest, jeli nieraz daje wiadectwo
o dobrych chêciach, wymagalnociom czasów naszych nieodpowiada17.
Charakterystyczne, ¿e ma³o w tej opinii wyranych w¹tpliwoci co do anga¿owania siê Gazety w sprawy narodowe, a zdziwienia dotycz¹ tego, ¿e nie
o¿ywia ruchu religijnego i nie poredniczy miêdzy ruchem religijnym krajowym a podobnym za granic¹. To, ¿e s³owa te czytamy w Przegl¹dzie Poznañskim, któremu chêtnie przydawano etykietê pisma jawnie konserwatywnego,
a nawet ultramontañskiego, jest bardzo znamienne. Nie do koñca wiemy, co
Przegl¹d w szczegó³ach chcia³by Gazecie zaproponowaæ. Czy ta krytyka rzeczywicie wp³ynê³a na dalsze losy czasopisma, trudno powiedzieæ. Jednak po po³owie 1849 r. Gazeta Kocielna przesta³a wychodziæ. Ostatni numer ukaza³ siê
z dat¹ 13 sierpnia tego roku.

*
Niestrudzony ks. Jan Nepomucen Jabczyñski nie podda³ siê niepowodzeniu
i niebawem  aczkolwiek pod zmienionym tytu³em  wyst¹pi³ z kontynuacj¹
Gazety Kocielnej. Po nieca³ych piêciu miesi¹cach ukaza³ siê pierwszy numer
Tygodnika Kocielnego, z now¹ winiet¹, w której dominowa³ Chrystus Zwyciêski, w odró¿nieniu od poprzedniej, gdzie w kompozycji artystycznej domino17

Przegl¹d Poznañski, t. 7, 1848, s. 284.
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wa³ krzy¿ otoczony cierniow¹ koron¹. Zmieni³a siê te¿ drukarnia: zas³u¿onego
Walentego Stefañskiego, ksiêgarza i wydawcê, zast¹pi³a Drukarnia Nowa Popliñskiego i £ukaszewicza. Mo¿e zaskoczeniem by³o to, ¿e Jabczyñski dobra³ sobie
w redagowaniu pisma wspó³pracownika. By³ nim ks. Jan Chryzostom Janiszewski, wówczas regens seminarium duchownego w Poznaniu, dwukrotnie pose³ do
sejmu pruskiego, póniej aktywny w okresie kulturkampfu, tak¿e autor obszernego dzie³a o przeladowaniu religii katolickiej w Prusach, w koñcu sufragan
w Poznaniu18. W s³owie odredakcyjnym w pierwszym numerze napisano to, co
ju¿ w zasadzie znamy z inauguracji „Gazety”, a wiêc, ¿e przymiotnik kocielny okrela istotê i zadanie pisma. Jednak s¹ akcenty nowe, ¿e pismo jest przeznaczone tak¿e dla wieckich, bo z boleci¹ serca spogl¹damy czêsto na obojêtnoæ, jak¹ wieccy w sprawach Kocio³a okazuj¹. Ale s¹  czytamy  pewne
problemy nowe: stosunek Kocio³a do pañstw w ich nowym przekszta³ceniu, stosunek i zwi¹zek Kocio³a ze szko³¹ i wychowaniem, wolnoæ, czyli emancypacja Kocio³a spod uci¹¿liwej opieki rz¹dów, wolnoæ nieograniczona wyznañ religijnych, udzia³ wieckich w sprawach Kocio³a, dobroczynnoæ. Jest te¿ uwaga,
¿e Tygodnik Kocielny nie bêdzie wywo³ywa³ polemik z ró¿nymi wyznaniami, ale nie bêdzie ich unika³, gdy zajdzie tego potrzeba.
Uk³ad Tygodnika jest podobny do poprzedniego tytu³u. Na pocz¹tku Rozprawy i rzeczy religijne, ale drugi dzia³ Doniesienia kocielne jest zdominowany poza sprawami ogólnokocielnymi, widzianymi z Rzymu, przez sprawy
wielkopolskie, z zauwa¿eniem l¹skich, a sporadycznie pojawiaj¹ siê te¿ wybrane wydarzenia kocielne z pañstwa pruskiego. Z innych doniesieñ w zasadzie
zrezygnowano niemal ca³kowicie. W numerze inauguracyjnym (i w dwóch kolejnych) wydrukowano s³ynn¹ mowê ks. Hieronima Kajsiewicza wyg³oszon¹
29 listopada 1849 r. w kociele Wniebowziêcia w Pary¿u. Ta mowa O duchu narodowym i duchu rewolucyjnym, we fragmentach znana ju¿ wczeniej, wzbudza³a
wyrane kontrowersje. Kajsiewicz bowiem by³ znany z tego, ¿e potêpi³ powstanie styczniowe (chocia¿ sam bra³ wczeniej udzia³ w powstaniu listopadowym)
i ujawnia³ wyranie swoisty antyrewolucjonizm. Naród polski w jego rozumieniu to odrêbna kategoria kocielna. Dodajmy, ¿e Kajsiewicz by³ wspó³pracownikiem Przegl¹du Poznañskiego, gdzie rok wczeniej og³osi³ List otwarty o stanowisku kap³ana wzglêdem sprawy narodowej i polityki19. Po klêsce powstañ,
w tym po tragicznym roku 1848, te zagadnienia by³y przedmiotem ¿ywego zainteresowania  jeli tak mo¿na powiedzieæ  ówczesnej opinii publicznej. Po Kajsiewiczu na czo³owym miejscu w Tygodniku zauwa¿amy tak¿e innych auto18
Zob. m.in. Z. Grot, Janiszewski Jan Chryzostom, w: Polski s³ownik biograficzny, t. 10, red.
K. Lepszy i in., s. 523-524.
19
Zob. np. S. Kieniewicz, Kajsiewicz Hieronim, w: Polski s³ownik biograficzny, t. 11, red.
E. Rostworowski i in., s. 424-426, tak¿e: J. Guzdek, Idea narodu i jego wolnoæ w kazaniach ksiêdza Hieronima Kajsiewicza (1812-1873), Kraków 1998.
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rów o uznanym autorytecie. By³ np. tekst Montalemberta, polityka, dzia³acza
katolickiego we Francji, który jako pose³ wielokrotnie wystêpowa³ w obronie
Polski. Tekst by³ drukowany w czterech kolejnych numerach. By³ August Cieszkowski z obszernym fragmentem swego Ojcze nasz. By³a mowa ks. Karola Antoniewicza, wieloodcinkowe Listy o wychowaniu i próba analizy aktualnej sytuacji po wydarzeniach roku 1848, której nadano tytu³: Gdzie zgrzeszono i z której
strony najpewniejsza pomoc, czyli aforyzmy tycz¹ce siê ostatnich krwawych we
Francji wypadków.
W dziale Doniesienia kocielne zamieszczono m.in. okólnik arcybiskupa
Leona Przy³uskiego o fatalnej frekwencji dzieci w szko³ach elementarnych, które tylko po³owa dzieci odwiedza, tekst o nabo¿eñstwach za poleg³ych Polaków
w roku 1848, o kontrowersjach w zwi¹zku z przysiêg¹ duchownych na now¹
konstytucjê, o przeladowaniu Kocio³a w zaborze rosyjskim, o bractwach
wstrzemiêliwoci, o których nieco zapomniano w zwi¹zku z rozruchami w roku
1848. Kilkakrotnie pisano w szczegó³ach o powrocie papie¿a Piusa IX do Rzymu z wygnania.
Zapowiadane zmiany programowe w redagowaniu pisma nie okaza³y siê a¿
tak znacz¹ce w praktyce. Mo¿e by³yby z czasem bardziej widoczne, gdyby pismo nie mia³o a¿ tak krótkiego ¿ywota. Zanim bowiem zdo³a³o rozwin¹æ skrzyd³a, przesta³o wychodziæ. Nowe prawo pruskie bowiem, które wymaga³o z³o¿enia znacznej kaucji dla jego zabezpieczenia, doprowadzi³o do zawieszenia pisma.
W dwóch ostatnich numerach zamieszczono na ten temat jednakowo brzmi¹ce
og³oszenie. Nie pobrzmiewa³a w nim nuta rezygnacji. Napisano tylko: ¿e na teraz dla braku funduszu potrzebnego na kaucy¹ Tygodnik Kocielny ustaje, lecz
skoro tylko fundusz odpowiedni siê zbierze, nie omieszka go wydawaæ dalej. Ten
czas jednak nigdy nie nadszed³. Numer 26. z 31 lipca 1850 r. okaza³ siê numerem ostatnim.

*
Jak zareagowa³a na tygodniki Jabczyñskiego ówczesna prasa. Zapewne wa¿na jest tu opinia Przegl¹du Poznañskiego, pisma na wysokim poziomie, wychodz¹cego od roku 1845 jako miesiêcznik, redagowanego przez Jana Komiana,
a wspomaganego przez takich wspó³pracowników jak ks. Hieronim Kajsiewicz
czy ks. Piotr Semenenko. Mimo pewnej krytyki wyra¿onej o Gazecie Kocielnej
 o czym ju¿ wspominano wczeniej  pojawienie siê Tygodnika Kocielnego
zosta³o powitane na ³amach Przegl¹du wyranie ¿yczliwie. By³o to jakby danie temu pismu nowej szansy, nowego kapita³u zaufania. Dodano, ¿e nowy tygodnik, redagowany przez ks. kanonika Jabczyñskiego i ks. regensa Jana Janiszewskiego, stwarza rêkojmiê, ¿e pismo to odpowie oczekiwanym wymaganiom i wywi¹¿e
siê z wa¿nego zadania zaznajamiania duchowieñstwa naszego ze wszystkimi
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przejawami ¿ycia katolickiego za granic¹20. Autor tego tekstu przedrukowa³ tu
wiêksz¹ czêæ redakcyjnego wprowadzenia do pierwszego numeru Tygodnika,
co zapewne wyranie wiadczy³o o zamiarze pozytywnej prezentacji pisma
wród czytelników Przegl¹du.
Wydaje siê, ¿e warto tu te¿ przytoczyæ dwie opinie w miarê bliskie czasu,
gdy czasopisma te ¿y³y jeszcze w pewnej wiadomoci u wspó³czesnych. Przede
wszystkim g³os Kazimierza Jarochowskiego, autora pierwszego zarysu ruchu literackiego w Poznañskiem do po³owy XIX stulecia. O Jabczyñskim pisa³, ¿e to
uczony, zacny historyk, znakomity znawca rzeczy, stosunków i dziejów Kocio³a polskiego, ale równoczenie doda³: nie odpowiadaj¹ postawa i wartoæ pisma
naukowemu stanowisku redaktora. Nie jest zadowolony z tego, ¿e przewa¿aj¹c¹
czêæ ka¿dego numeru Gazety Kocielnej wype³nia zagranica, i to wiadomoci
nie koniecznie troskliwie opracowane ani te¿ odznaczaj¹ce siê zbyt poprawnym
jêzykiem. Chwali niektóre artyku³y treci kocielno-politycznej, jak np. Kilka myli
o Kociele i pañstwie, który tu wczeniej zosta³ wspomniany. Wyra¿a te¿ opiniê,
¿e wiadomoci nie zawsze s¹ troskliwie opracowane i nie odznaczaj¹ siê zbyt
poprawnym jêzykiem. Ciekawe, ¿e zarzuca Gazecie brak prac o treci historycznej z dziejów naszego Kocio³a, a tego oczekiwa³by najwiêcej po redaktorze, który w tych sprawach jest wysoce kompetentny. Dodajmy, ¿e tu odezwa³
siê Jarochowski  historyk, autor kilkudziesiêciu studiów g³ównie dotycz¹cych
XVII i XVIII w. Podkrela jednak, ¿e Gazeta posiada wartoæ historycznego
materia³u, dziêki zamieszczonym w niej wiadomociom z archidiecezji poznañskiej, g³ównie tym, które dotyczy³y sprawy Czerskiego i Rongego czy rozszerzaniu bractw wstrzemiêliwoci miêdzy ludem za porednictwem duchowieñstwa.
Zdaje siê, ¿e i dzisiaj, po minionych przesz³o 150 latach, ostatnia szczególnie
opinia mog³aby byæ powtórzona w ca³oci21.
Druga opinia ju¿ nieco mniej bliska czasu, gdy czasopisma Jabczyñskiego
¿y³y jeszcze w pewnej mierze w ¿ywej wiadomoci wspó³czesnych, to opinia
Stanis³awa Karwowskiego, autora ma³ej syntezy dziejów naszej prasy z pierwszej po³owy XIX w. w Poznañskiem22. Pisze o Gazecie, ¿e nie zaleca³a siê ona
ani wyborem przedmiotów ani jêzykiem. Zamieszczano w niej t³umaczenia artyku³ów z niemieckich pism peryodycznych, rzadko za ukazywa³ siê artyku³ z historyi Kocio³a. Jeli chodzi o te ostatnie s³owa, to by³a tu wyranie ujawniona
ró¿nica co do okrelonych oczekiwañ od tygodnika. Te treci, które u jednych
spotyka³y siê z zadowoleniem, u drugich by³y okrelane jako mniej w tego rodzaju pimie po¿¹dane. Karwowski dodaje te¿ za Jarochowskim, ¿e szczególn¹
Pisma czasowe w Ks. Poznañskiem, Przegl¹d Poznañski 10, 1850, s. 72.
[K. Jarochowski], Literatura poznañska w pierwszej po³owie bie¿¹cego stulecia, Poznañ
1880, s. 112-113.
22
S. Karwowski, Czasopisma Wielkopolskie. Czêæ pierwsza 1796-1859, Poznañ 1908, s. 75.
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wartoæ maj¹ nieraz szczegó³owe relacje z wielkopolskiego ¿ycia kocielnego,
szczególnie zwi¹zane z odstêpstwem Czerskiego, oraz zapis aktywnoci ludzi
i ksiê¿y w zak³adaniu bractw wstrzemiêliwoci.
Mo¿na w koñcu zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e obraz ¿ycia kocielnego lat
czterdziestych i piêædziesi¹tych XIX stulecia by³by niepe³ny, gdyby badacz tego
czasu nie wykorzysta³ zawartoci kwartalnika i tygodników Jana Nepomucena
Jabczyñskiego.
Dodajmy jeszcze, ¿e zarówno Gazeta Kocielna, jak i Tygodnik Kocielny nie spotka³y siê  jak dot¹d  z wiêkszym zainteresowaniem historyków
naszego czasopimiennictwa. Wyj¹tek stanowi¹ opracowania syntetyzuj¹ce z tego obszaru, ale i tu, zarówno Gazeta Kocielna”, jak i Tygodnik Kocielny s¹
ledwo wymieniane, nieraz z dodaniem kilku zdawkowych uwag na ich temat,
niejednokrotnie niecis³ych23.
SUMMARY
The history of church journalism in Poznañ begins in 1836 with the quarterly Archiwum
Teologiczne, which appeared for only two years. Its initiator and editor, Fr. Jan Nepomucen
Jabczyñski opened two subsequent titles: Gazeta Kocielna (1843-1849) and Tygodnik
Kocielny (1850). They were weeklies and were addressed to a broader audience. They are
valuable sources of information on church life especially in the archdiocese of Poznañ and Gniezno.
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