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WPROWADZENIE
Ignacy Raczyñski by³ postaci¹, która odegra³a znacz¹c¹ rolê w ¿yciu spo³ecznym i kocielnym Wielkopolski koñca XVIII wieku i pierwszym dwudziestoleciu nastêpnego stulecia. By³ biskupem poznañskim (1794-1807), a nastêpnie arcybiskupem gnienieñskim (1807-1818). Po rezygnacji z arcybiskupstwa i pobycie w Rzymie zamieszka³ w roku 1821 w Galicji w Brzozowie. Zmar³ 19 II 1823
roku w Przemylu. Rz¹dy jego w obu diecezjach wielkopolskich przypad³y na
lata prze³omów rozbiorowych, utraty niepodleg³oci, wojen napoleoñskich, pozornej wolnoci w Ksiêstwie Warszawskim i nowej rzeczywistoci ukszta³towanej na ziemiach polskich w wyniku postanowieñ Kongresu Wiedeñskiego. Kierowanie Kocio³em w tych skomplikowanych czasach wymaga³o zrêcznoci
i umiejêtnoci dogadywania siê” z urzêdnikami i samymi monarchami oraz ustawicznej troski o morale duchowieñstwa i wiernych, w zmieniaj¹cej siê rzeczywistoci, przy pog³êbiaj¹cym siê procesie laicyzacji spo³eczeñstwa. Jak siê wydaje
wywi¹zywa³ siê rzetelnie ze swoich obowi¹zków.
Niestety, jak dot¹d brakuje wyczerpuj¹cej monografii tego hierarchy, a fragmentaryczne opracowania koncentruj¹ siê zasadniczo na latach jego rz¹dów jako
arcybiskupa gnienieñskiego1. Pomija siê w nich natomiast prawie zupe³nie okres
1

Pe³ny zestaw bibliografii zob. H. Dyl¹gowa, PSB XXIX, s. 637-639.
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kierowania przez niego diecezj¹ poznañsk¹2. Dlatego odkrywanie wszelkich materia³ów rêkopimiennych czy drukowanych, zw³aszcza listów, z pocz¹tkowych
lat pos³ugi biskupiej Ignacego Raczyñskiego w Poznaniu zas³uguje na upublicznienie.
Listy, które publikujê, znalaz³em dziêki internetowej komunikacji wród danych tworz¹cych elektroniczne katalogi Biblioteki Kórnickiej PAN. I tak w bazie: Rêkopisy, pod sygn. BK 01296,2 (Listy Micha³a Radziejowskiego, Stanis³awa Augusta Poniatowskiego i materia³y J.B. Albertrandiego, ci¹g dalszy) znajduje siê szeæ listów bpa I. Raczyñskiego pisanych do J.B. Albertrandiego z lat
1796-1798 (kk. 290-298). W tym zbiorze jest te¿ jeden list z 1793 r. odnosz¹cy
siê do I. Raczyñskiego, ale nie jego autorstwa (k. 366-367). W bazie: „Stare druki” pod sygn. BK 37395 znajduje siê druk bpa Ignacego Raczyñskiego, pt. List
pasterski do duchowieñstwa i wiernych chrystusowych Dyecezyi Poznañskiey,
z dnia 16 XI 1796 roku.
Zazwyczaj nie publikuje siê listów rêkopimiennych wraz z rzadkimi drukami. Odstêpujê od tej zasady. Racj¹ usprawiedliwiaj¹c¹ jest przechowywanie interesuj¹cej nas spucizny epistolarnej I. Raczyñskiego w tej samej placówce naukowo-badawczej, a tak¿e treciowa ich komplementarnoæ.

I. SYTUACJA POLITYCZNO-KOCIELNA DIECEZJI POZNAÑSKIEJ
W KOÑCU XVIII WIEKU
Zanim zajmê siê bli¿sz¹ charakterystyk¹ listów w³asnych bpa I. Raczyñskiego, pragnê podaæ nieco informacji o licie z 1793 roku, i poprzez nakrelenie sylwetek osób w nim wystêpuj¹cych, wprowadziæ w sytuacjê polityczno-kocieln¹
diecezji poznañskiej w latach dziewiêædziesi¹tych XVIII wieku. Autorem wspomnianego listu nie jest biskup Raczyñski, ale Kazimierz Raczyñski. List napisany w jêzyku francuskim, bez miejsca i daty wystawienia, podpisany nazwiskiem
Raczyñski, z inicja³em imienia w³¹czonym w literê R. Od strony formalno-redakcyjnej list sprawia wra¿enie odrêcznej notatki adresowanej do pra³ata Kajetana Ghigiotti („Pour Monsignore le Prelat Ghigiotti”), kierownika kancelarii w³oskiej w gabinecie królewskim. Ten¿e pra³at, ¿yj¹cy w latach 1728  1796, od
1775 roku pracowa³ w Departamencie Interesów Cudzoziemskich Rady Nieustaj¹cej. Zapobiegliwy o zaszczyty i maj¹tek, bra³ równie¿ pieni¹dze z ambasady
rosyjskiej, która pos³ugiwa³a siê nim do przekazywania Stanis³awowi AugustoPrzyk³adem mo¿e byæ praca S. Cynara pt. Ignacy Raczyñski. Ostatni prymas Polski Przedrozbiorowej i jego dzia³alnoæ duszpasterska w okresie Ksiêstwa Warszawskiego, Londyn 1954, który wiadomie pomija dzia³alnoæ bpa Raczyñskiego w diecezji poznañskiej.
2
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wi po¿¹danych dla Rosjan informacji3. Cieszy³ siê bowiem pe³nym zaufaniem
i sympati¹ króla. Nale¿a³ wraz z p. El¿biet¹ z Szyd³owskich Grabowsk¹, Aleksandrowiczow¹4, Golejewskim, Raczyñsk¹5 marsza³kow¹6 do grona osób troszcz¹cych siê o wyrobienie jak najlepszej opinii królowi w odbiorze spo³ecznym.
Ksiêdza pra³ata informuje nadawca listu o najwie¿szych wiadomociach, jakie
do niego nap³ynê³y z Grodna. Prawdopodobnie z intencj¹, ¿e poprzez niego dotr¹ one, jak najszybciej, do samego króla. A wiadomoæ by³a najwy¿szej wagi.
Wczoraj [przyby³] kurier z Grodna z polecenia pana Sieversa, a godzinê póniej
pos³aniec od pana Bucholtza [z informacj¹], ¿e Jego Pruska królewska Wysokoæ
nominowa³a ju¿ monsignora Raczyñskiego na biskupstwo wakuj¹ce w Poznaniu.
Jednoczenie mam wiadomoæ z Grodna, ¿e powa¿nie myli siê o rozdzieleniu
dochodów7. Na rewersie otrzymanego listu Ghigiotti zamieci³ uwagê: Risposto
subito i datê, dnia „1 lipca 1793” roku. Z informacji tej wynika, ¿e wys³añcy
z Grodna musieli zjawiæ siê u K. Raczyñskiego w ostatnich dniach czerwca. Kim
by³y osoby pojawiaj¹ce siê w korespondencji? Zacznê od centralnej postaci.
Raczyñski Kazimierz herbu Na³êcz (1739-1824), pisarz wielki koronny, nastêpnie starosta generalny wielkopolski, marsza³ek nadworny koronny. Bra³ aktywny udzia³ w ¿yciu politycznym Wielkopolski i na arenie ogólnopolskiej. Pocz¹tkowo zwi¹za³ siê ze stronnictwem dworskim, oddaj¹c na sejmie elekcyjnym
swój g³os na Stanis³awa Augusta. Ju¿ w 1767 r. zdecydowa³ siê zwi¹zaæ swoj¹
karierê z polityk¹ Rosji. Utrzymywa³ dobre kontakty ze stacjonuj¹cymi w Polsce
dowódcami si³ rosyjskich oraz kolejnymi ambasadorami Katarzyny II. Po przybyciu w styczniu 1793 roku nowego pos³a rosyjskiego Jakuba Sieversa do Warszawy, Raczyñski szybko pozyska³ jego ¿yczliwoæ i zaufanie. Nadal pobiera³,
i to z góry, pensjê rosyjsk¹ w wysokoci 1500 dukatów rocznie. Po podpisaniu petersburskiej konwencji podzia³owej w dniu 23 I 1793, ju¿ od 24 I do 7 IV 1793,
wojska pruskie, a póniej i rosyjskie zaczê³y zajmowaæ ziemie polskie. Rosja zajê³a województwa: kijowskie, brac³awskie, podolskie, miñskie oraz czêæ wileñskiego i nowogrodzkiego. Zagarniête ziemie obejmowa³y obszar 250 000 km2
3
Sievers w raporcie do Igelstroema (Grodno, 28 I 1794), tak charakteryzuje u¿ytecznoæ
Ghigiotta: Je¿eli Pan zechcesz u¿yæ manowców, aby cokolwiek poddaæ królowi, czegoby sam
mu powiedzieæ nie chcia³ lub nie móg³, albo jeliby ¿yczy³ wybadaæ króla o cokolwiek, natenczas mo¿esz siê pos³u¿yæ ksiêdzem Ghigiottim; jest on do jednego i do drugiego zdolnym. Jest to
cz³owiek pewny, poniewa¿ spodziewa siê wzglêdów i ³aski od Cesarzowej” (J.J. Sievers. Jak doprowadzi³em do drugiego rozbioru Polski, oprac. B. Grochulska, P. Ugniewski, [Poznañ 1865],
Wyd. 1, powojenne, Warszawa 1992, s. 183).
4
Aleksandrowiczowa z Ledóchowskich Marcjanna, ¿ona Tomasza.
5
Raczyñska z Moszczeñskich Teresa, ¿ona Kazimierza.
6
Tajna korespondencja z Warszawy 1792-1794 do Ignacego Potockiego, oprac. M. Rymaszyna i A. Zahorski, Warszawa 1961, s. 268 (cyt. Tajna korespondencja).
7
Biblioteka Kórnicka, sygn. BK 1296, s. 366.
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z 4,3 mln mieszkañców. Prusom, oprócz Gdañska i Torunia, przypad³y ziemie od
linii Czêstochowa, Sochaczew, Dzia³dowo; w sumie obszar 57 000 km2 z 1 mln
ludnoci. Raczyñski wiadomoæ o drugim rozbiorze przyj¹³ z bólem, ale nie mia³
¿adnych z³udzeñ co do jego nieuchronnoci. Zdawa³ sobie sprawê, ¿e w istniej¹cym w Europie uk³adzie si³ Polska nie mo¿e liczyæ na niczyj¹ pomoc. Pañstwa
zaborcze postanowi³y jeszcze zmusiæ Polaków do wyra¿enia formalnej zgody na
dokonan¹ aneksjê przez uchwa³ê sejmu. Zebra³ siê on w Grodnie od 21 VI do 23
XI pod lufami rosyjskich armat. W czasie tego posiedzenia K. Raczyñski, nie zajmuj¹c eksponowanych stanowisk (np. zrzek³ siê urzêdu marsza³ka nadwornego
koronnego) i unikaj¹c rozg³osu, s³u¿y³ pomoc¹ pe³nomocnikom rosyjskim i pruskim. Wraz z F. Moszyñskim i Piotrem O¿arowskim nale¿a³ do nieformalnej grupy doradców Sieversa. Ten ostatni ceni³ go za lojalnoæ, kompetencje i rzetelnoæ w wykonywaniu podjêtych zadañ. Zajmowa³ siê g³ównie zagadnieniami
ustrojowymi, przygotowuj¹c projekty przysz³ych konstytucji sejmowych. Jako
ekspert w sprawach skarbowych uczestniczy³ w komisji rewizyjnej d³ugów królewskich oraz komisji d³ugów pañstwa. Ze wzglêdu na uczciwoæ i bezstronnoæ, zdaniem Sieversa, zas³ugiwa³ na poparcie8. A zabiega³ wówczas K. Raczyñski u dworu rosyjskiego o pomoc w staraniach o urz¹d biskupa koadiutora
poznañskiego dla swego krewnego kanonika Ignacego Raczyñskiego9.
W czasie tych zawirowañ politycznych dobiega³o kresu ¿ycie ks. Antoniego
Onufrego Okêckiego herbu Radwan, bpa poznañskiego i „warszawskiego”, gorliwego duszpasterza i prawdziwego patrioty. Ju¿ w czasie jego ostatniej choroby
rozpoczê³y siê szeroko zakrojone spekulacje co do sukcesora10. Realne kroki celem zapewnienia swojemu kandydatowi stanowiska podjê³a caryca Katarzyna II.
Jak dowiadujemy siê z listu Sieversa do króla Stanis³awa Augusta, wys³anego
z Grodna dnia 28 III 1793 roku, ambasador rosyjski mia³ z polecenia cesarzowej
zabiegaæ o nominacjê dla krewnego marsza³ka nadwornego Raczyñskiego. Sievers prosi króla, aby tej godnoci nie nadawa³ lub nada³ osobie zgodnie z ¿yczeniem imperatorowej11. Król szcz¹tkowej Rzeczypospolitej nie spieszy³ siê ze spe³nieniem tej proby12. Gdy 15 VI 1793 roku zmar³ w Warszawie bp Okêcki, i 22
Sievers, dz. cyt., s. 168, 184.
J. Dygda³a, Raczyñski Kazimierz, PSB XXIX s. 644-653.
10
[Jan Dembowski z Warszawy 24 IV 1793] Tysi¹c s¹ tu kandydaty, co inspiruj¹ do koadiutoryji biskupstwa warszawskiego i poznañskiego, biskup pasterz tych miejsc bez nadziei ¿ycia
(Tajna korespondencja, s. 178).
11
Poniewa¿ s³ychaæ, ¿e biskup poznañski ma siê tak niedobrze, ¿e mo¿e rych³o zostawiæ
opró¿nione miejsce, nie chcia³bym zaniechaæ powiedzieæ WK Moci, ¿e mam wielokrotne rozkazy
Jej Imp. wyjednaæ nominacjê na koadiutorstwo poznañskie jednemu krewnemu pana marsza³ka nadwornego Raczyñskiego. Proszê zatem najpokorniej WKMoæ wstrzymaæ siê naj³askawiej z nominacj¹, gdyby kto inny o ni¹ prosi³, albo wspomnianemu marsza³kowi, którego us³ugi dosyæ s¹ znane, niezw³ocznie ³askê tê wywiadczyæ (Sievers, dz. cyt., s. 58).
12
Pisze o tym Sievers w licie do pani Guenzel (28 III 1793): Dzisiaj podsuwam mu [tj. kró8
9
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czerwca pochowano go w kolegiacie w. Jana, z Grodna do stolicy, nap³ywa³y
coraz to nowe informacje na temat sposobu rozwi¹zania problemu nastêpstwa13.
Po mierci Okêckiego dwór rosyjski, pomijaj¹c osobê króla Stanis³awa Augusta, zwróci³ siê do króla pruskiego z prob¹ o nominowanie Ignacego Raczyñskiego na biskupstwo poznañskie. Fryderyk Wilhelm II ju¿ 25 VI 1793 roku
przychyli³ siê do tej rekomendacji14, chocia¿ sam dokument nominacji zosta³
wydany dopiero 5 VIII 1793 roku.
O wstêpnej decyzji królewskiej jak najszybciej, poprzez specjalnych wys³anników, postanowili powiadomiæ Kazimierza Raczyñskiego wspó³pracuj¹cy ze
sob¹ ambasadorzy rosyjski i pruski. Jak siê wydaje wa¿niejsz¹ rolê odgrywa³ ten
pierwszy.
Jakob Johann Sievers (Jakow Jefimowicz), ur. 1731, zm. 1808, Niemiec inflancki. Na wojnie 7-letniej dos³u¿y³ siê rangi genera³a-majora, póniej przez kilka lat pe³ni³ funkcjê gubernatora nowogrodzkiego. Pod koniec 1792 roku mianowano go ambasadorem ekstraordynaryjnym i pe³nomocnikiem carycy Katarzyny II w Polsce. Przeprowadzi³ na sejmie grodzieñskim ratyfikacjê drugiego rozbioru Polski, pos³uguj¹c siê korupcj¹ i gwa³tem. Aresztowa³ opozycyjnych
pos³ów, salê obrad otoczy³ wojskiem. Jednoczenie ukróci³ nadu¿ycia targowiczan, doprowadzi³ do rozwi¹zania konfederacji targowickiej. Zbli¿y³ siê do króla
i w sprawach drugorzêdnych szed³ na ustêpstwa, zw³aszcza w sprawach ustrojowych. Kiedy w Petersburgu zwyciê¿y³a koncepcja pe³nej aneksji Polski, w grudniu 1793 roku zosta³ odwo³any ze stanowiska ambasadora i wycofa³ siê z ¿ycia
publicznego15.
Buchholz Heinrich Ludwig, ur. ok. 1740 roku by³ równie¿ wytrawnym dyplomat¹ pruskim i znawc¹ spraw polskich. Od 1780-1787 by³ rezydentem, a póniej, do 1789 pos³em nadzwyczajnym w Polsce. Powróci³ do Polski w 1792, jako
pose³ pe³nomocny i minister króla pruskiego, by wspólnie z ambasadorem rosyjlowi] koadiutora na biskupstwo poznañskie, którego biskup jest konaj¹cy, i on przyrzek³ je, a tak¿e
innemu obieca³ (Sievers, jw., s. 59).
13
[Józef wiêtorzecki z Warszawy 19 VI 1793] Dzi pogrzeb biskupa poznañskiego, który
dosyæ rozs¹dny napisa³ testament [ ] O biskupstwo warszawskie konkuruj¹ Raczyñski eks-marsza³ek dla swojego imiennika, za biskup Kossakowski dla ks. Szyd³owskiego brata Grabowskiej,
którego promocyja bêdzie wa¿niejsza, nie wiadomo. Co za biskupstwo poznañskie, to jest od króla pruskiego przeznaczone dla ksiêcia Hohenlohne kanonika strasburskiego i wroc³awskiego. Niektórzy za rozumiej¹, ¿e intraty biskupstwa warszawskiego pozosta³e w Polszcze przy³¹czone zostan¹ do prymasostwa, gdy¿ z ca³ego arcybiskupstwa gnienieñskiego 18 tysiêcy z³otych tylko jest
w Polszcze dochodu (Tajna korespondencja, s. 207).
14
Na marginesie listu ministra Vossa z dnia 25 VI 1793 r. król w³asnorêcznie zapisa³ adnotacjê: Raczinski wird wohl gewelt werden (M. Lehmann, Preussen und die katholische Kirche seit
1640. T. 7, Leipzig 1894, s. 51. – cyt. dalej: Lehmann, s.).
15
Wielka Encyklopedia Powszechna PWN (cyt. WEP), T. 10, Warszawa 1967, s. 511-512.
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skim przeprowadziæ na sejmie ratyfikacjê drugiego rozbioru. Opuci³ Warszawê
w kilka dni po wybuchu insurekcji16.
Obaj ambasadorzy przeprowadzili na sejmie nie tylko potwierdzenie dokonanego rozbioru, ale podjêli szereg innych ustaleñ dotycz¹cych spraw ustrojowych na ziemiach anektowanych, jak i w kad³ubowym pañstwie polskim. Wród
nich by³y i takie, które regulowa³y równie¿ sprawy organizacji Kocio³a, gdy¿
w zaistnia³ej sytuacji politycznej czêæ polskich biskupstw znalaz³a siê poza granicznym kordonem. Zabór pruski wch³on¹³ resztê diecezji kujawskiej, archidiecezjê gnienieñsk¹, czêæ p³ockiej i diecezjê poznañsk¹, ale bez archidiakonatu
warszawskiego. Ten ostatni prawie ca³y pozosta³ w kad³ubowym pañstwie polskim17. Stolice biskupie i ich katedry jak: Gniezno, Poznañ, W³oc³awek, P³ock
zosta³y odciête przez Prusy. Zaistnia³a koniecznoæ nowego okrelenia zakresu
jurysdykcji duchownej biskupów i regulacji sieci diecezjalnej. Artyku³ 5 uchwa³y traktatu podzia³owego gwarantowa³ swobodne wyznawanie wiary i nieskrêpowane wykonywanie jurysdykcji przez rz¹dców diecezji. O tym nieskrêpowaniu
zapewnia³ zw³aszcza pruski pose³ Buchholtz w imieniu Fryderyka Wilhelma II18.
Jednak dotychczasowa praktyka w³adz, zarówno rosyjskich jak i pruskich na terenach pierwszego zaboru, kaza³a sceptycznie odnosiæ siê do tych zapewnieñ.
St¹d te¿ obecni w Grodnie polscy biskupi i nuncjusz F.M. Saluzzo19 starali siê
zapewniæ prawne warunki funkcjonowania Kocio³a na ziemiach anektowanych
jak i pozostaj¹cych w pañstwie polskim. Owocem ich starañ by³a konstytucja pod
tytu³em Urz¹dzenie funduszów duchownych, oblatowana w Grodnie 23 XI
1793 roku. W dokumencie zawarto postanowienia maj¹ce na celu urz¹dzenie stosunków kocielnych w pozosta³ym pañstwie polskim, mia³ on tak¿e stanowiæ
podstawê do rokowañ ze Stolic¹ Apostolsk¹ w sprawie przysz³ej reorganizacji
struktur kocielnych. Chocia¿ zmieniaj¹ca siê sytuacja polityczna po III rozbiorze uczyni³a nieaktualnymi postanowienia tej konstytucji, to jednak dla dziejów
diecezji poznañskiej mia³a ona wa¿kie znaczenie. Zadekretowano wówczas koWEP II s. 188.
J. W¹sicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Po³udniowe (1793-1806). Wroc³aw
1957, s. 65.
18
Katolicy rzymscy podobnie jak ci tej¿e religii, którzy dawniej przeszli pod panowanie pruskie, bêd¹ u¿ywaæ we wszystkich krajach, niniejszym traktatem ust¹pionych, wszelkich swoich
praw i wolnoci w wzglêdzie cywilnym, a co do religii zachowan¹ mieæ bêd¹ tak¹¿ sam¹ jak dot¹d
wolnoæ obchodzenia obrz¹dków religii i karnoci in status quo z posiadaniem wszelkich kocio³ów i dóbr wszystkich kocielnych, tak jak je dot¹d posiadali. Najjaniejszy król JMoæ Pruski przyrzeka za siebie i swoich Nastêpców, ¿e nigdy nie zechce u¿ywaæ praw monarchicznych z uszkodzeniem stanu aktualnego religii w krajach niniejszym traktatem pod jego panowanie przesz³ych
(Volumina Legum, t. X. Konstytucje Sejmu Grodzieñskiego z 1793 roku. Ed. Z. Kaczmarczyk i in.
Poznañ 1952, s. 34 (cyt. Volumina Legum X).
19
Ferdinando Maria Saluzzo, tyt. biskup Kartaginy, nuncjusz papieski w Polsce w latach 17841794. Zmar³ w Rzymie w 1816 r.
16
17

78

ANZELM WEISS

niecznoæ oddzielenia archidiakonatu warszawskiego i samego miasta od diecezji poznañskiej i utworzenie nowego biskupstwa. Realizacja postanowieñ przeci¹gnê³a siê, a w miêdzyczasie Warszawa i pozostaj¹cy pod w³adz¹ Prus teren
archidiakonatu warszawskiego zmienia³ kocieln¹ podleg³oæ jurysdykcyjn¹.
W myl sugestii Sejmu Grodzieñskiego ze strony Stanis³awa Augusta Poniatowskiego nast¹pi³y natychmiastowe starania w Rzymie w sprawie oddzielenia archidiakonatu warszawskiego. Dekretem papie¿a Piusa VI z dnia 12 I 1794 roku
zosta³ on wyjêty spod jurysdykcji Poznania i oddany w zarz¹d tam in spiritualibus quam temporalibus arcybiskupowi gnienieñskiemu, prymasowi M.J. Poniatowskiemu, do czasu erygowania nowej diecezji warszawskiej. Nag³a mieræ arcybiskupa i prymasa w nocy z 12 na 13 VIII 1794 roku, spowodowa³a ogromne
zamieszanie w administracji archidiakonatem warszawskim. Z impasu tego wybrniêto w ten sposób, ¿e czasowo administracjê przej¹³ najbli¿szy biskup  p³ocki ordynariusz Krzysztof Hilary Szembek. Ten z kolei zleci³ rz¹dy swemu koadiutorowi Krzysztofowi Onufremu Szembekowi, który by³ jednoczenie archidiakonem kolegiaty w. Jana w Warszawie. Na stanowisku oficja³a pozosta³
kanonik Konstanty Kuszel. Do pe³nienia funkcji biskupich otrzyma³ tymczasow¹
w³adzê bp Antoni Malinowski. Zdaniem Jana Wysockiego taki uk³ad rzeczy zaakceptowa³ ówczesny nuncjusz papieski Wawrzyniec Litta, który przez ca³y czas
by³ w Warszawie. Taki stan prowizorium trwa³ prawie do koñca 1795 roku20.

II. ARCHIDIAKONAT WARSZAWSKI POD JURYSDYKCJ¥
BISKUPA POZNAÑSKIEGO
Tragiczny rok 1795 przyniós³ zasadnicze zmiany w dziejach Polski. W dniu
24 padziernika podpisano w Petersburgu ostateczny traktat rozbiorowy. Prusom dosta³ siê dzia³ ziem polskich obramowany rzekami Pilic¹, Bugiem i Niemnem wraz z Warszaw¹. W ten sposób warszawski archidiakonat, oprócz trzech
dekanatów: Garwolina, Liwa i Latowicza, które wesz³y w sk³ad austriackiego
zaboru, znalaz³ siê w pañstwie pruskim wraz z ca³¹ dawn¹ rodzim¹, poznañsk¹
diecezj¹.
Zaistnia³e zmiany polityczne sprawi³y, ¿e na ten czas nieaktualne sta³y siê
postanowienia sejmu grodzieñskiego. Prawdopodobnie, za zgod¹ Prus i nuncjatury, biskup poznañski Ignacy Raczyñski rozci¹gn¹³ swoj¹ jurysdykcjê21 tak du20
J. Wysocki, Biskupstwo Warszawskie. Erekcja diecezji w wietle stosunków politycznych
i kocielnych na ziemiach polskich koñca XVIII i pocz¹tku XIX stulecia, „Nasza Przesz³oæ”, t. 35,
1971, s. 81. (cyt. Wysocki. Biskupstwo warszawskie).
21
W pierwszym z publikowanych listów bp Raczyñski u¿ywa zwrotu: … przynajmniej od
czasu mojej jurysdykcji w archidiakonacie warszawskim”  co zdaje siê sugerowaæ, ¿e zosta³a mu
powierzona w cile okrelonym terminie.
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chow¹, jak i materialn¹ na dawn¹, mazowieck¹ czêæ diecezji22 przez mianowanie, pod koniec 1795 roku nowego oficja³a dla archidiakonatu warszawskiego
w osobie ks. Jana Albertrandiego. Warto dodaæ, ¿e w tym czasie osoba Raczyñskiego by³a dobrze postrzegana na dworze berliñskim, co u³atwia³o mu zadanie.
Ksi¹dz Jan Wysocki s¹dzi, ¿e tak¿e i nuncjatura mia³a tu co do powiedzenia, dzia³o siê to przecie¿ jeszcze w koñcowej fazie jej funkcjonowania. Wysuniêcie na oficja³a J.B. Albertrandiego by³o chyba jej dzie³em, by³ to przecie¿ kap³an zaufany
Rzymu i dobrze znany nuncjuszowi Wawrzyñcowi Litcie23, skoro po jego usuniêciu
prowadzi³ sprawy nuncjatury na terenie zaboru pruskiego na podstawie specjalnych pe³nomocnictw Stolicy Apostolskiej24. Albertrandi, jako nowy oficja³ warszawski, rozpocz¹³ urzêdowanie ju¿ 11 lub 12 grudnia tego roku. Ogromnie zas³u¿ony
dla nauki polskiej, zw³aszcza historii, znany erudyta, by³ bibliotekarzem i archiwist¹ Stanis³awa Augusta. Zalicza siê go do elity intelektualnej czasów stanis³awowskich25. Nie doczeka³ siê w Rzeczpospolitej wy¿szych godnoci kocielnych. By³
tylko kanonikiem warszawskim i gnienieñskim. Biskupstwo zenopolitañskie in
partibus otrzyma³ dopiero pod koniec 1795 roku, a nied³ugo potem, bo 6 I 1796,
zosta³ biskupem pomocniczym warszawskim. Sakrê przyj¹³ 31 I 1796, w kolegiacie królewskiej w. Jana, z r¹k nuncjusza Wawrzyñca Litty.
Rodzi siê pytanie: jaki by³ zakres uprawnieñ przekazanych oficja³owi? Zwyk³e okrela je ordynariusz w dekrecie nominacyjnym. Niestety nie znamy odnonego dokumentu. Bior¹c jednak pod uwagê, z jednej strony, sytuacjê biskupa
poznañskiego, który na skutek ró¿nych trudnoci dopiero 17 XI 1796 roku, rozpocz¹³ osobiste rz¹dy w diecezji, a z drugiej maj¹c do dyspozycji rejestr czynnoci oficja³a z okresu od 26 XII 1795 do 29 X 1797, mo¿na stwierdziæ, ¿e zakres jego w³adzy by³ znaczny. Wszystkie sprawy zwi¹zane z jurysdykcj¹ nad
duchowieñstwem, obsada parafii, wydawanie pozwoleñ na celebrowanie ³¹cznie
z usus pontificalium, problemy zgromadzeñ podlegaj¹cych w³adzy ordynariusza
 to wszystko le¿a³o w gestii oficja³a26. Rz¹dzi³ Albertrandi w sytuacji niezwykle
trudnej i skomplikowanej. Stabilizowa³a siê przecie¿ biurokratyczna struktura
pruska na ziemiach polskich, a z ni¹ sta³a i bezwzglêdna ingerencja w sprawy
kocielne, tendencje do podporz¹dkowywania sobie Kocio³a i wykorzystywania ambony i ksiê¿y dla celów pañstwowych. Odbicie tego znajdujemy we wspomnianym rejestrze. Trzeba by³o nie lada umiejêtnoci, cierpliwoci, taktu, zna22
Obszerniej na temat racji prawno-kocielnych decyzji bpa I. Raczyñskiego  zob. J. Wysocki. Biskupstwo warszawskie, s. 82.
23
Litta Lorenzo (1756-1820), arcybiskup tytularny Teb, nuncjusz apostolski w Polsce od 1794
do 15 II 1796 (J. Kopiec EK X 1188).
24
Jw., s. 82.
25
A. Schletz, Ks. Jan Albertrandi w latach 1731-1795, „Nasza Przesz³oæ”, t. 10, 1959, s. 208.
26
Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Rkps 920, Rejestr ekspedycji, listów, wyroków, zleceñ, k. 1-23.
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jomoci stosunków, aby w tych warunkach prowadziæ administracjê kocieln¹
archidiakonatu. Walory te posiada³ oficja³ i w zupe³noci zda³ egzamin w tym
trudnym okresie. Zadowolony by³ z niego, jak ju¿ wspomnia³em, Rzym, a i rz¹d
pruski chêtnie widzia³ go na stanowisku oficja³a27.
Przy licznych zaletach administracyjnych okaza³ siê Albertrandi niezwykle
gorliwym w pos³udze biskupiej. Osobicie wype³nia³ wszystkie czynnoci wyp³ywaj¹ce z sakry biskupiej i to tak dalece, ¿e odsun¹³ od nich dotychczasowego
biskupa pomocniczego Antoniego Malinowskiego28.
Rz¹dy Albertrandiego jako oficja³a biskupa Raczyñskiego trwa³y prawie do
20 XII 1799 r., a wiêc do czasu objêcia w³adzy przez pierwszego biskupa nowo
utworzonej diecezji warszawskiej. Z tym terminem koñczy siê ju¿ definitywnie
zwi¹zek archidiakonatu warszawskiego z diecezj¹ poznañsk¹.

III. CHARAKTERYSTYKA LISTÓW
Publikowane poni¿ej listy s¹, poza jednym, jak wolno s¹dziæ, fragmentami
obszerniejszej korespondencji ordynariusza poznañskiego ze swoim warszawskim oficja³em. Pisane po polsku, w³asnorêcznie przez Raczyñskiego i adresowane do Albertrandiego, wys³ane zwyczajn¹ poczt¹. Cztery z nich, mianowicie:
z dnia 7 XI, 5 XII, 26 XII 1796 oraz z dnia 9 I 1797, zosta³y napisane w Poznaniu. Dwa pozosta³e z dnia 26 II i 21 V 1798 w Ci¹¿eniu. Biskup poznañski odnosi siê z du¿ym szacunkiem do starszego o dziesiêæ lat oficja³a. Informuje go
o swoich poczynaniach w zakresie nowego zorganizowania centralnych urzêdów
diecezjalnych, zastanawia siê nad koniecznoci¹ przeprowadzenia niezbêdnych
reform, informuje o planach i terminie objêcia osobicie jurysdykcji w diecezji;
poleca przeprowadzenie dochodzeñ w sprawach o stwierdzenie niewa¿noci ma³¿eñstw, wyra¿a pe³ne zaufanie do podejmowanych przez oficja³a decyzji, przedstawia przykre nastêpstwa antykocielnego ustawodawstwa pruskiego, zachêca
do podejmowania wspólnych inicjatyw celem uzyskania od w³adz pruskich
zmian w przepisach i ulg podatkowych.
Ju¿ w licie z 7 XI 1796 roku pisze bp I. Raczyñski, ¿e niebawem wyda list
pasterski, którym chce zainaugurowaæ osobiste objêcie rz¹dów w diecezji poznañskiej. Ukaza³ siê w formie drukowanej, z dat¹ 16 listopada 1796 roku, pt.
List Pasterski do Duchowieñstwa i Wiernych Chrystusowych Dyecezyi Poznañskiey. Druk liczy 8 stron graficznie piêknie wydanego tekstu. Miejscem wydania
jest: rezydencja nasza biskupia, tzn. Poznañ lub Ci¹¿eñ. Podpisany drukiem:
27
28

Tam¿e, s. 23.
Wysocki. Biskupstwo warszawskie, s. 83.
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Ignacy Biskup oraz ni¿ej, po prawej stronie: Wincenty Mierzyñski, regent
kancelarii. W intytulacji listu Raczyñski okrela siebie: Biskupem Poznañskim
i Warszawskim, co jest nawi¹zaniem do dawnej, tradycyjnej formu³y u¿ywanej
przez biskupów poznañskich, od czasów bpa Stefana Wierzbowskiego (16631687)29. W rzeczywistoci bp Raczyñski mia³ nominacjê tylko na biskupstwo poznañskie. Poniewa¿ jednak czasowo jego jurysdykcji podlega³ archidiakonat
warszawski, wróci³ do dawnego zwyczaju i tytulatury.
List jest adresowany do duchowieñstwa diecezjalnego i zakonnego oraz do
wszystkich wiernych Chrystusowych, przed którymi t³umaczy siê dlaczego,
mimo gor¹cej mi³oci do swej diecezji, odzywa siê tak póno. Powodem by³a
d³ugotrwa³a choroba i zwi¹zana z tym koniecznoæ szukania w obcych krajach
poratowania starganych chorob¹ si³ naszych (s. 1). Wydaje siê, ¿e nie tylko choroba, ale i niestabilna sytuacja polityczna w Poznaniu by³a powodem odk³adania
ingresu.
Po wstêpnych wyjanieniach, zwraca siê do Przezacnych w winnicy Pañskiej
Wspó³pracowników, tj. do kap³anów. Powo³uj¹c siê na wypowiedzi ojców Kocio³a i Pismo w., pisze o godnoci i obowi¹zkach kap³anów, o zacnoci i wa¿noci religii i o nauczaniu przyk³adem ¿ycia. Po przed³o¿eniu kap³anom ich
odpowiedzialnoci, z pokor¹ i lêkiem pisze o swojej odpowiedzialnoci za zbawienie dusz. Nastêpnie zwraca siê do: Szanownego ze wszech miar Stanu wieckiego, zachêcaj¹c wszystkich do wytrwania w wierze i nie ulegania duchowi czasu. Koñczy zachêt¹ do wytrwa³oci, skierowan¹ do wszystkich stanów. ¯yczy
Bo¿ej pomocy oby Bóg utwierdza³ zawsze Was, Owieczki Moje, w wierze wiêtej
i cnotach chrzecijañskich.
Kolporta¿em listu mieli siê zaj¹æ ksiê¿a dziekani, mia³ byæ publikowany we
wszystkich kocio³ach i na drzwiach kocielnych przybity.
W licie, z dnia 7 I 1797 r. (list nr 4) czytamy, ¿e bp Raczyñski nie widzia³
potrzeby uzyskania aprobaty rz¹du na publikacjê listu pasterskiego. By³ on rozprowadzony w wielkopolskiej czêci diecezji. W archidiakonacie warszawskim
Kamera prawdopodobnie nie wyrazi³a zgody na jego og³oszenie.
Tekst przygotowano do druku zgodnie z Instrukcj¹ wydawnicz¹ dla róde³
historycznych od XVI do po³owy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wroc³aw 1953.

29

Obszerniej na ten temat  zob. J. Nowacki, Dzieje Archidiecezji Poznañskiej, t. 2, s. 108.
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Edycja tekstu
Nr 1
Ignacy Raczyñski do Jana Chrzciciela Albertrandiego
Poznañ 7 XI 1796
BP IGNACY RACZYÑSKI PROSI BPA JANA ALBERTRANDIEGO OFICJA£A
WARSZAWSKIEGO O NADANIE PARAFII W BABICACH KS. SMARZEWSKIEMU. INFORMUJE O PRACACH ZWI¥ZANYCH Z PRZEJÊCIEM I ORGANIZACJ¥
DIECEZJI POZNAÑSKIEJ W NOWYCH WARUNKACH POLITYCZNO-KOCIELNYCH.

Or. Polska Akademia Nauk  Biblioteka Kórnicka. Rêkopisy.
Sygn. BK 1296: Listy do J. B. Albetrandiego w latach 1771  1808 pisane.
Kk. 290-290v.
Illustrissime et Reverendissime Domine
Frater Observandissime
JmPan [Jego moæ Pan] wojewodziæ Dzia³yñski30 odezwa³ siê tu do mnie
powtórnie z za¿aleniem i¿ przez zw³okê w oddaniu komendy Kocio³a Babickiego31 ks. Smarzewskiemu32 gospodarstwo tej plebanii upada, kiedy pan Rakowski33,
który mia³ kontrakt dzier¿awny od zmar³ego plebana, wszystko wyprzedaje, niszczy, i pretensyje sobie zak³ada. ¯eby tym sprzeczkom i narzekaniom koniec uczyniæ najlepiej temu¿ ks. Smarzewskiemu oddaæ ju¿ jak najprêdzej komendê, o co
JwmPana [janie wielebnego moci Pana] usilnie obligujê. Rozumiem, ¿e ten¿e
ks. Smarzewski bêdzie siê ju¿ i z prezent¹ popisywa³, ale ¿e jako zakonnik sine
habilitatione34 nie mo¿e byæ institutus ad beneficium saeculare, wiêc go Jmwm-

Dzia³yñskim, zabiegaj¹cym u biskupa I. Raczyñskiego o beneficjum dla ks. Smarzewskiego, by³ prawdopodobnie jeden z synów Augustyna: Ignacy (1754-1797) lub Ksawery (1756-1819).
31
Koció³ Babicki  parafia Babice w ówczesnym archidiakonacie warszawskim, dekanacie
Piaseczno (Elenchus universi cleri archidiaconatus Varsaviensis. In: Ordo Divinii officii ad usum
archidiaconatus Varsaviensis […] Pro Anno Domini 1797. Authoritate et mandato [ ] Ignatii Na³êcz [ ] Raczyñski [ ] episcopi Posnaniensis et Varsaviensis [ ]. Varsaviae [1797]. – cyt. Elvar
1797.
32
Ks. Ignacy Smarzewski – pijar.
33
Bli¿ej nieznany zarz¹dca dóbr parafii Babice.
34
Zakonnik po lubach wieczystych, na wyst¹pienie z zakonu i podjêcie samodzielnej pracy
w duszpasterstwie diecezjalnym, musia³ otrzymaæ zgodê Stolicy Apostolskiej.
30

LISTY BISKUPA POZNAÑSKIEGO IGNACEGO RACZYÑSKIEGO Z LAT 1796-1798

83

Pan do mnie pro obtinenda habilitatione odelesz, na co mam ju¿ facultates Romanas, a tym czasem komendê mu jak najprêdzej wyda35.
Jedzie dzisiejsz¹ poczt¹ list mój do kapitu³y warszawskiej z instancyj¹ za ks.
kanonikiem Dorau36 przy boku moim bawi¹cym, aby pro praesenti37 by³ uznany
przynajmniej od czasu mojej jurysdykcyji w archidiakonacie warszawskim38, proszê JmwmPana aby z przyjació³mi swemi popar³ ten interes, i o to¿ samo jegomocia ksiêdza opata Ostaszewskiego39 obligowa³, do którego osobno pisaæ, czas
mi dzi nie pozwala.
Ja tu aktualnie zatrudniam siê serio organizacyj¹ diecezyji40 mojej, urz¹dzeniem [k. 290v] oficjów konsystorskich, i wprowadzeniem ró¿nych dobrych porz¹dków stosownie do czasów i okolicznoci w jakich ¿yjemy, ale za ka¿dym
krokiem trzeba bêdzie i z rz¹dem siê pasowaæ, i dawnego nie³adu na³ogi zwyciê¿aæ. Co mi najtrudniej przychodzi, jest to, ¿e tu wielki jest niedostatek osób zdatnych do kancelaryji konsystorskiej. I tak ani na instygatora ani na regenta, ani na
defensora matrymoniorum ciê¿ko mi jest wynaleæ zdatne subiekta. Je¿eliby siê
da³o upatrzyæ podobne subiektum miêdzy duchownemi, donie mi JmwmPan
o nim, a ja bym tu chleb mu duchowny obmyli³, a prócz tego te¿ ci wszyscy
oficjanci bêd¹ mieli wyznaczone sobie pensyje. Te wszystkie urz¹dzenia chcê
wygotowaæ przed fundowaniem tu jurysdykcyji, która nie prêdzej nast¹pi a¿ po
publikacyji Listu Pasterskiego41. Je¿eli JmwmPan masz tak¿e co z uwag swoich
przydaæ co potrzebnego do dobrego porz¹dku w diecezyi, chciej siê ze mn¹ w tej
mierze komunikowaæ.

Wg Elvar. 1797  w tym roku by³ ju¿ wtedy komendarzem babickiej parafii.
Ks. Jan Dorau, kanonik kolegiaty warszawskiej, rektor kocio³a w Grójcu i komendarz parafii Worów (Elvar. 1797, b.s.).
37
Kanonicy kapitu³y kolegiackiej zobowi¹zani byli do rezydencji i udzia³u w nabo¿eñstwach
chórowych. Nieobecnoæ usprawiedliwia³a m.in. praca dla dobra kapitu³y lub dla dobra diecezji na
wyrane polecenie ordynariusza. Obowi¹zku rezydencji pilnowa³ kanclerz kapitu³y.
38
Bp Ignacy Raczyñski sprawowa³ jurysdykcjê nad archidiakonatem warszawskim prawdopodobnie od koñca 1795 r., do czasu objêcia w³adzy przez biskupa diecezji warszawskiej (B. Kumor. Granice metropolii i diecezji polskich (966 – 1939). Lublin 1969, nadbitka s. [254].
39
Ks. Tomasz Ostaszewski, kanclerz kolegiaty warszawskiej, opat komendatoryjny w Obrze,
kanonik katedralny poznañski i prepozyt w Garwolinie (Elvar.).
40
Jak d³ugo archidiakonat warszawski stanowi³ czêæ diecezji poznañskiej, w Warszawie zazwyczaj rezydowali biskupi i tu mieci³y siê wszystkie centralne instytucje zarz¹dzania diecezj¹.
Po trzecim rozbiorze Polski Prusy powziê³y myl realizacji postanowieñ Sejmu Czteroletniego odnonie erekcji diecezji warszawskiej. Starania w Rzymie zakoñczy³y siê pomylnie. Pap. Pius VI,
bull¹ Ad universam agri Dominici curam z 16 X 1798 r. utworzy³ diecezjê warszawsk¹, wyjmuj¹c
z diecezji poznañskiej miasto Warszawê i tê czêæ archidiakonatu warszawskiego, która znalaz³a
siê w granicach pañstwa pruskiego (Kumor, dz. cyt.). Bp I. Raczyñski, znaj¹c plany rz¹du pruskiego musia³ powoli organizowaæ instytucje zarz¹du centralnego dla swojej” diecezji.
41
List pasterski zosta³ wydany 16 XI 1796 r.
35
36
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Do dobrego za porz¹dku s¹dzê i to potrzebn¹ rzecz¹, aby clerus by³ lepiej
dotatus choæ mniej numerosus, aby koció³ki ubogie by³y afiliowane do parafialnych, a puste bez funduszu zniesione, aby decani foranei mieli obmylon¹ sobie
jak¹ nagrodê za swoje prace, aby klerycy wychodz¹c z seminarium nie pierwej
brali beneficia curata póki przynajmniej przez trzy lata wikariuszami nie bêd¹c,
etc, etc., aby ex clero byli kaznodzieje przy katedrze, etc. Wiêcej przysz³¹ poczt¹, a teraz krótkoæ czasu przymusza mnie zakoñczyæ list tym wyznaniem, i¿ jestem z mocnym szacunkiem i przywi¹zaniem.
JmwmPana, Obsequentissimus Frater et Servus,
Z Poznania 7 Novembris 1796. I[gnatius] Raczyñski E[piscopus] P[osnaniensis]

Nr 2
Ignacy Raczyñski do Jana Chrzciciela Albertrandiego
Poznañ 5 XII 1796
BP IGNACY RACZYÑSKI PRZEKAZUJE PROBÊ MINISTRA BARONA DE BUCHOLTZA W SPRAWIE ROZWODOWEJ DO KOMPETENCJI KONSYSTORZA
WARSZAWSKIEGO.

Or. Polska Akademia Nauk – Biblioteka Kórnicka. Rêkopisy.
Sygn. BK 1296: Listy do J. B. Albetrandiego w latach 1771  1808 pisane.
K. 291.
Illustrissime et Reverendissime Domine
Frater Observandissime
Odezwa³ siê do mnie JmPan minister baron de Bucholtz42 abym siê przychyli³ do jego ¿¹dania w podpisaniu delegacyji, któr¹ ju¿ gotow¹ przys³a³, in ordine
do rozwiedzenia jakiejsi pani Szultzowy43. Odpisuj¹c mu zapewniam go, ¿e
JwwmmPan by³by tkliwy na to, gdybym Ci usun¹³ okazyj¹ dogodzenia chêciom
tego¿ ministra. Nie podpisa³em wiêc delegacyji, bo podobnym obrotom interesów nie bardzo jestem przyjazny. Niech wiêc ta sprawa idzie przez konsystorz
42
Bucholtz Heinrich Ludwig, rezydent i ambasador pruski w Warszawie i Grodnie. Minister
i od 24 IX 1794 nadprezydent prowincji Prus Po³udniowych.
43
Brak bli¿szych informacji o tej osobie.
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JwwmmPana; pewien bêd¹c, ¿e JwwmmPan uznawszy sprawiedliwe przyczyny
do rozwodu, przypieszyæ go raczysz. O co gdy go obligujê, jestem oraz z mocnym szacunkiem.
Illustrissimae et Reverendissimae Donationis Vestrae
Obsequentissimus Frater,
Z Poznania 5 Decembris 1796.
I. Raczyñski, Episcopus Posnaniensis.

Nr 3
Ignacy Raczyñski do Jana Chrzciciela Albertrandiego
Poznañ 26 XII 1796
BP IGNACY RACZYÑSKI PROSI OFICJA£A WARSZAWSKIEGO KS. JANA ALBERTRANDIEGO O OPINIÊ W SPRAWIE PRZEDSTAWIONEJ PRZEZ P. ROSTWOROWSKIEGO.

Or. Polska Akademia Nauk – Biblioteka Kórnicka. Rêkopisy.
Sygn. BK 1296: Listy do J.B. Albetrandiego w latach 1771-1808 pisane. K. 292.
Illustrissime et Reverendissime Domine
Frater Observantissime
Z przy³¹czonego ¿¹dania JmPana Rostworowskiego44 poznasz JwwmmPan
o co rzecz idzie. Pospolicie w podobnych okolicznociach gdy siê jednemu dogadza, drudzy na tym szkoduj¹. Je¿eli jednak JmPan Rostworowski, jak siê
w memoryale swoim t³umaczy, znajdzie sposób pogodzenia tak rzeczy, aby inne
kocio³y mia³y sobie nadgrodzony ten decess, który przez oderwanie im wiosek
by³by oczywisty, na ówczas nie by³bym trudny w przychyleniu siê do jego ¿¹dania, nie pierwej jednak póki JwwmmPan nie dasz mi swojej w tej mierze opinii45. Której oczekuj¹c mam ukontentowanie pisaæ siê z nale¿ytym szacunkiem
i powa¿aniem.
Janie Wielmo¿nego WmPana
Obsequentissimus Frater, I. Raczyñski, E. P.
Z Poznania 26 Decembris 1796.
[Adresat] JwJm Ksi¹dz Oficja³ Warszawski.
Trudno ustaliæ personalia tego Rostworowskiego.
Sprawa dotyczy³a nowego rozgraniczenia s¹siaduj¹cych ze sob¹ parafii, le¿¹cych na terytorium archidiakonatu warszawskiego.
44

45
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Nr 4
Ignacy Raczyñski do Jana Chrzciciela Albertrandiego
Poznañ 9 I 1797
BP IGNACY RACZYÑSKI DZIÊKUJE ZA ¯YCZENIA NOWOROCZNE (1797)
I TAKOWE PRZESY£A ADRESATOWI; WYRA¯A SWOJ¥ OPINIÊ, ¯E NIE JEST
KONIECZNE POZWOLENIE NA PUBLIKACJÊ LISTU PASTERSKIEGO; DAJE
SZEREG INSTRUKCJI ODNONIE NOMINACJI NA URZÊDY I BENEFICJA;
SKAR¯Y SIÊ NA RZ¥DOW¥ INGERENCJÊ W SPRAWY TWORZONYCH URZÊDÓW KOCIELNYCH.

Or. Polska Akademia Nauk  Biblioteka Kórnicka. Rêkopisy.
Sygn. BK 1296: Listy do J. B. Albertrandiego w latach 1771- 1808 pisanych.
Kk. 294-295.
Illustrissime et Reverendissime Domine
Frater Observantissime.
Odpisuj¹c na list JwwmmPana dziêkujê Mu najpierwej za grzeczne powinszowanie mi Nowego Roku, ¿ycz¹c wzajemnie JwwmmPanu aby i ten rok, i dalsze inne jak najd³u¿sze oznaczone by³y samemi tylko pomylnociami dla
Jwwmm Pana.
Wzglêdem publikacyji Listu Pasterskiego46 udawaæ siê do Rz¹du, jest to podawaæ w w¹tpliwoæ prawo biskupów w tej mierze. List Pasterski jest kazanie
biskupa do swoich owieczek, aby je zachêciæ do dobrego, na có¿ to pozwolenie
Rz¹du, tu po ca³ej diecezyji jest publikowany, a nie czyni³o siê o to ¿adnej referencyji. Je¿eli Kamera47 zakaza³a pism drukowaæ, to zapewne o pismach gorsz¹cych lub buntuj¹cych ma siê rozumieæ.
Na plebani¹ w Koz³owie Biskupim48 chêtnie bym ja siê przychyli³ do instancyji JwwmmPana za ks. Siemi¹tkowskim49, ale maj¹c ko³o Sochaczewa imiennika ks. Raczyñskiego50 wieckiego ksiêdza, który jest cale ubogi, i który mi siê
Chodzi o inauguracyjny list pasterski z dnia 16 XI 1796 r.
Kamera zakaza³a publikacji tego listu w archidiakonacie warszawskim.
48
Koz³ów Biskupi, wie w dawnym woj. rawskim, ziemi sochaczewskiej, w dekanacie sochaczewskim by³a w³asnoci¹ biskupów poznañskich.
49
Ks. Leon Siemi¹tkowski, kanonik honorowy inflancki, senior, pracowa³ w 1797 r. przy kociele Najw. Maryi Panny w Nowej Warszawie (Elvars. 1797).
50
Ks. Stanis³aw Raczyñski zosta³ ostatecznie proboszczem w parafii Brzozów, ówczesny dekanat sochaczewski (Elvar. 1797).
46

47
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dawniej prezentowawszy, mia³ by³ przyrzeczenie odemnie, jemu przez wszelk¹
przyzwoitoæ winieniem daæ preferencyj¹. Ten ksi¹dz Raczyñski by³ zda mi siê
w ostatnich tych czasiech na kapelani u pañstwa Skar¿yñskich51. Ka¿ mu wiêc
JwwmmPan stan¹æ u siebie, i jego chciej na to beneficium instytuowaæ. Gdyby
on za albo mia³ ju¿ inne beneficium, albo w Koz³owie nie chcia³ przyj¹æ, tedy
czekam w tej mierze wiadomoci od JwwmmPana, bo mi znowu ks. Rociszewski52 [k. 294v] siedzi na karku. Trzeba wiêc co innego obmyleæ z najpierwszych
wakansów dla ks. Siemi¹tkowskiego.
Urz¹dzenie dok³adne Seminarium u w. Jana, jakom raz odda³ activitati et
dexteritati JwwmmPana, tak zachêcam Go mocno do ukoñczenia tego dzie³a53.
Piszesz mi JwwmmPan, ¿e w sprawie rozwodowej pani Szulcowy delegowa³e ks. Pra¿mowskiego54, on chyba tylko jako iudex surrogatus móg³ byæ u¿yty, inaczej gdyby nie by³ surrogatem, nie móg³by byæ delegowanym od JwmPana gdy¿ oficja³ bêd¹c sam judex delegatus a loci ordinario, nie mo¿e innych delegowaæ tam gdzie judykatura zachodzi.
Mia³em ja tu powtórnie znowu instancyj¹ od Jw Bucholtza za jak¹ pani¹
genera³ow¹ Wodzyñsk¹55, która mieszka w £abuniu na Wo³yniu, a m¹¿ jej nigdzie locum fixum nie ma, alem mu odpisa³, ¿e ta sprawa nale¿y do jurysdykcyi
konsystorza ³uckiego.
Ksiê¿y u w. Benona56 zapewnij JwwmmPan, ¿e mam dla nich wielki szacunek gdy s³yszê, i¿ przez swoje prace staj¹ siê u¿yteczni diecezyji, i bêdê szuka³
pory, abym da³ dowód, ¿e osoby zas³u¿one nie s¹ odemnie nigdy zapomniane.
Instrument Komisyji in ordine eksdywizyji parafii warszawskich odbierzesz
JwPan przysz³¹ poczt¹.
Ja tu dzi mam wiele ambarasu z okazji nowego edyktu urz¹dzaj¹cego cale
inaczej konsystorze nasz, i s¹downictwo duchowne, w³anie wszystk¹ w³adzê
chc¹ nam odebraæ. Ja com ju¿ zrobi³ by³ zupe³nie [k. 295] organizacj¹ tutejszego

51
52

1797).

Rodzina Skar¿yñskich, w³aciciele wielu wsi w ziemi sochaczewskiej.
Ks. Antoni Rociszewski zosta³ proboszczem w parafii Promna, dekanat warecki (Elvar.

53
Obszernie na ten temat  zob. W³. Kwiatkowski. Sprawa pruskiej reorganizacji seminariów
duchownych w Warszawie 1798-1802. Warszawa 1936.
54
Ks. Adam Pra¿mowski, kanonik kolegiaty w. Jana w Warszawie i iudex surrogatus Varsaviensis, rektor kocio³a parafialnego w miejscowoci Latowicz, dekanat latowicki (Elvar. 1797).
55
Brak bli¿szych danych o tej osobie.
56
Przy kociele w. Benona w Warszawie osiedlili siê 1787 ojcowie redemptoryci, którzy
prowadzili na terenie miasta niezwykle owocn¹ pracê duszpastersk¹, wychowawcz¹ i opiekuñcz¹
nad bezdomn¹ m³odzie¿¹. Kap³anów tych nazywano benonitami, a byli wród nich Klemens
Hofbauer i Tadeusz Hübel.
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konsystorza, i wszed³em w obowi¹zki z ró¿nemi osobami, dzi muszê siê wstrzymaæ ze wszystkim57. Oddajê siê przyjani.
JwwmmPana
Obsequentissimus Frater, I. Raczyñski, EP.
Z Poznania, 9 Januarii 1797.

Nr 5
Ignacy Raczyñski do Jana Chrzciciela Albertrandiego
Ci¹¿eñ 26 III 1798
BP IGNACY RACZYÑSKI POLECA KS. OLIVIERA I PROSI O POMOC W ZNALEZIENIU MU POSADY JAKO NAUCZYCIELA DZIECI. KS. JANOWI ALBERTANDIEMU OBIECUJE KANONIKAT KATEDRALNY W POZNANIU.

Or. Polska Akademia Nauk  Biblioteka Kórnicka. Rêkopisy.
Sygn. BK 1296: Listy do J. B. Albertrandiego w latach 1771-1808 pisane.
K. 269.
Illustrissime et Reverendissime Domine
Frater Observantissime
Oddawca tego listu jest mi jak najlepiej zarekomendowany od swego biskupa. Konduita jego przez trzy lata bowiem w mojej diecezyji zawsze by³a arcydobra, i przez swoje talenta i przymioty zyska³ sobie w obywatelstwie tutejszym
powszechny szacunek, co mniê determinowa³o zaszczyciæ go kanoni¹ honorow¹
warszawsk¹. Wzi¹wszy teraz rezolucj¹ jechania do Warszawy gdzie pragnie przy
jakim dworze byæ umieszczonym do edukacyji dzieci, proszê JwwmmPana, aby
mu tam chcia³ byæ pomocnym i daæ mu dobre imiê wszêdzie. Nazywa siê Olivier58 i posiada z gruntu dobrze naukê lekarsk¹ przez któr¹ w ca³ej tutejszej okolicy wielu bardzo chorych odzyska³o zdrowie. Ja prawdziwie ¿a³ujê, ¿e go moja
diecezya utraca, ale tak s¹ ciê¿kie na mnie czasy, ¿e muszê jak najcilej siê ograNa zmianê toku prac organizacyjnych bpa I. Raczyñskiego mia³a wp³yw wydana przez rz¹d
pruski regulacja okrelaj¹ca kompetencje s¹dów duchownych. Dokument pt. Konstytucja wzglêdem
urz¹dzenia s¹dów duchownych w Prusach Po³udniowych, Berlin 25 VIII 1796 r., wszed³ w ¿ycie
prawdopodobnie od pocz¹tku 1797 r. (J. W¹sicki. Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Po³udniowe 1793-1805. Wroc³aw 1957 s. 245).
58
Wspomniany duchowny nie wystêpuje w spisach duchowieñstwa diecezji poznañskiej
z 1796 i 1797 r.
57
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niczaæ w wydatkach moich i na nieszczêcie z chleba duchownego nic nie mam
w pogotowiu, ¿eby go umieciæ na jakim beneficium simplex. W interesie JwmmPana wzglêdem stallum w mojej kapitule wszelkiego przy³o¿ê starania59, a teraz oddajê miê przyjani.
Illustrissimae et Reverendissimae Donationis Vestrae
Obsequentissimus Frater, I. Raczyñski, Episcopus Posnaniensis
Z Ci¹¿enia 26 Martii 1798.

Nr 6
Ignacy Raczyñski do Jana Chrzciciela Albertrandiego
Ci¹¿eñ 21 V 1798
BP IGNACY RACZYÑSKI DZIÊKUJE ZA ¯YCZLIWOÆ W OKOLICZNOCIACH
BLI¯EJ NIEKRELONEGO ZAMIESZANIA WOKÓ£ JEGO OSOBY. SZCZEGÓLNIE PROSI O INTERWENCJÊ U KRÓLA PRUSKIEGO W SPRAWIE PODATKÓW
NAK£ADANYCH NA DUCHOWIEÑSTWO.

Or. Polska Akademia Nauk  Biblioteka Kórnicka. Rêkopisy.
Sygn. BK 1296: Listy do J.B. Albertrandiego w latach 1771 – 1808 pisane.
Kk. 297 i 297v.
Illustrissime et Reverendissime Domine
Frater Observantissime
Mia³em tu ukontentowanie odebraæ list JwwmmPana wraz z przy³¹czonemi
kopiami Facultatum Sedis Apostolicae. Co mi JwwmmPan w tym¿e licie donosisz o kaba³ach i krzywych krokach przeciwko mnie czynionych przekonywa
miê, i samego JwwmmPana przekonaæ powinno o umyle wiatrowym osób en
question. Dziêkujê serdecznie JwwmmPanu, ¿e przyrzekasz mi wyprowadziæ miê
z honorem z tych wszystkich pasztetów, do których ja najmniejszym sposobem
nie da³em ¿adnej okazji.

59
Bp I. Raczyñski dotrzyma³ s³owa, gdy¿ w spisie duchowieñstwa z 1799 r., po archidiakonie
remskim i pszczewskim zapisany jest: JOANNES BAPTISTA de ALBERTRANDI, episcopus
Zenopolitanus in ecclesia cathedrali archidiaconus Varsaviensis 1798. Fundi Rokitno. (El 1799
s. 65 i 66).
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Ale tu jest nowa inna i wa¿na okolicznoæ, w której ja obligujê jak najusilniej JwwmmPana aby j¹ wraz i innemi Biskupami, którzy na homagium w Królewcu60 znajdowaæ siê bêd¹, do po¿¹danego móg³ przyprowadziæ koñca. Wiadomo zapewne jest Jwwm Panu [k. 297v], ¿e Rz¹d odebrawszy dobra duchownym61, chce jeszcze aby ci¿ duchowni za dwa lata dop³acili co po anszlagu,
niedostawa³o do po³owy podatku. Na mnie samego z tutejszych dóbr wypada
przesz³o 7000 talarów. Tym sposobem duchowni i dobra na zawsze trac¹c, jeszcze by przez kilka lat pociæ musieli. Do wyjednania u króla, aby darowa³ ten
ci¹¿¹cy podatek, najlepsza by³aby pora teraz podczas homagium. Racz wiêc
JwwmmPan zagrzaæ do tego innych Biskupów, i iunctis viribus popieraæ ten interes duchowieñstwa, o co gdy Go jak najusilniej upraszam, mam oraz ukontentowanie zapewniæ JwwmmPana, i¿ za tyle dowodów Jego Przyjani dla mnie
pragnê wywdziêczyæ Mu siê i sta³¹ na zawsze przyjani¹ i czu³¹ wdziêcznoci¹,
a teraz mam honor pisaæ siê,
JwwmmPana
¯yczliwym i uni¿onym s³ug¹
Ci¹¿eñ 21 maja 1798
I. Raczyñski, Biskup Poznañski

Nr 7
List pasterski biskupa Ignacego Raczyñskiego do
Duchowieñstwa i Wiernych diecezji Poznañskiej
[Poznañ lub Ci¹¿eñ] 16 XI 1796
BISKUP IGNACY RACZYÑSKI, ROZPOCZYNAJ¥C OSOBISTE RZ¥DY W DIECEZJI POZNAÑSKIEJ KIERUJE S£OWA PASTERSKIEGO POZDROWIENIA, POUCZENIA I B£OGOS£AWIEÑSTWA DUCHOWIEÑSTWU I WIERNYM SWOJEJ
DIECEZJI.

Druk. Polska Akademia Nauk – Biblioteka Kórnicka. Stare druki
Sygnatura: BK 37395.

Brak szczegó³owych wiadomoci o tym wydarzeniu.
O polityce fiskalnej rz¹du pruskiego wobec Kocio³a zob. K. Krotoski, Krzywdy Kocio³a
Katolickiego ze strony rz¹du pruskiego w Wielkopolsce, „Przegl¹d Powszechny”, t. 158, 1923,
s. 45-53.  W³. Kwiatkowski, dz. cyt., s. 6-19.
60

61
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IGNACY NA£ÊCZ
hrabia z Ma³oszyna i Raczyna
RACZYÑSKI
z Bo¿ej i Stolicy Apostolskiej ³aski
BISKUP POZNAÑSKI i WARSZAWSKI
orderów Czerwonego Or³a62
i wiêtego Jana Jerozolimitañskiego63 kawaler
Wszystkiemu Duchowieñstwu wieckiemu i Zakonnemu,
Tudzie¿ Wszystkim Wiernym Chrystusowym obojej p³ci
zdrowie i b³ogos³awieñstwo pasterskie.
Ile razy Najmilsi w Chrystusie Bracia powo³anie i urzêdowanie z Najwy¿szych wyroków na s³abe barki Nasze w³o¿one mówiæ do Was rozkazuje, zawsze
czujemy s³odk¹ nader serca pasterskiego pociechê. Ukontentowanie to pochodzi
z przekonania o Waszym synowskim do Nas przywi¹zaniu, i z wewnêtrznego
zaufania, ¿e w Nas czu³ego, a o dobro i szczêcie trzody swojej troskliwego pasterza uznacie.
D³ugi czasu przeci¹g przymuszeni szukaæ w obcych krajach poratowania
starganych chorob¹ si³ Naszych, nie moglimy tylko porednie odzywaæ siê do
Was, nie moglimy Was przekonywaæ, z jakim przywi¹zania uczuciem ku Wam
jestemy, nie moglimy Wam daæ poznaæ, ilemy nad tym ubolewali, ¿e os³abione zdrowie bli¿ej Was byæ Nam nie pozwala³o; Lecz gdy z ³aski Najwy¿szego
BOGA do dawnego zdrowia przywróceni znajdujemy siê ju¿ na ³onie najmilszej
nam owczarni, gdy z bliska na Was i na Wasze duszne potrzeby zapatrywaæ siê
mo¿emy, gdy sami przez siebie powinnoci Nasze odbywaæ jestemy w stanie,
dope³nione s¹ ¿yczenia Nasze. Odzywamy siê wiêc dzi do Was Najmilsi
w Chrystusie Bracia w duchu mi³oci i pokoju, w duchu prawdy i religii, w duchu tym, który o¿ywiaæ powinien Pasterza mówi¹cego do swoich Owieczek.
[s. 2] Przezacni w Winnicy Pañskiej Wspó³pracownicy do was najprzód podnosimy g³os s³owy Ambro¿ego wiêtego: Audite me stirps Levitica, germen Sacerdotale, propago sanctificata, duces ac rectores gregis Christi, audite me rogantem pariter et venerantem, ut cum honoris Vobis praerogativam monstramus,
62
Czerwonego Or³a Order, odznaczenie pruskie. W hierarchii nastêpne po orderze Czarnego
Or³a. Ustanowione w 1705 r. przez Jerzego Wilhelma, ksiêcia Brandenburg-Ansbach. Od 1792 r.
do 1918 r. nadawane w Prusach (WEP II 742).
63
Order w. Jana Jerozolimskiego, nadawany przez suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników
wiêtego Jana Jerozolimskiego (P. Dudziñski, Wspó³czesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne
w kocio³ach chrzecijañskich, t. 1, Warszawa 2007, s. 69-70).
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congrua etiam merita requiramus (S. Ambrosius in opusc. De Sacerd.). S³owa te
jak obszernie t³omacz¹ kap³añsk¹ dostojnoæ, tak wskazuj¹ oraz pe³ne zas³ugi
i obowi¹zków urzêdy. Tak zachêca³ Pasterzów swojej diecezyji dopiero wspomniany s³awny Kocio³a Bo¿ego nauczyciel i biskup, tak przek³ada³ duchowieñstwu swojemu zacnoæ powo³ania, i¿ mu razem przypomina³ st¹d wynikaj¹ce
obowi¹zki i przyk³adnego ¿ycia i pracowania oko³o zbawienia dusz ludzkich. To¿
samo ja do Was Bracia Najmilsi powtórzyæ umyli³em, aby Wam dwojaki ten
obowi¹zek przypomnia³, i wzbudzi³ w Was gorliwoæ ku dzielnemu dwignieniu
stygn¹cej miêdzy Chrzecijanami wiary i ¿ycia pobo¿noci.
S³uchajcie miê Najmilsi Kap³ani, a pamiêtajcie na stan, do którego powo³ani
jestecie, i na obowi¹zki, którecie zaci¹gnêli na siebie. Stan Wasz ma okrywaæ
sukienka wi¹tobliwoci, a skromnoæ Wasza ma byæ wiadoma wszystkim ludziom. Modestia Vestra nota sit omnibus hominibus. (Ad Philip. 4. v. 5.). To by³o
zwyczajne has³o do uczniów swoich Narodów Aposto³a. A wiêty Augustyn
przepisuj¹c kap³anom i s³ugom Bo¿ym pewne prawid³a, to k³adzie za najpierwsze, aby mówi on we wszystkich ruszeniach Waszych nic nie by³o, co by czyje
wejrzenie obraziæ mog³o, tylko to co by Wasz¹ wi¹tobliwoæ zdobi³o. St¹d ci
u ludu Izraelskiego zas³u¿y³ sobie na niemierteln¹ chwa³ê ów wielki kap³an
Oniasz, ¿e, jak wiadczy Pismo by³ wstydliwy w oczach, i skromny w czynach.
Contristatus itaque animo Antiochus propter Oniam, et flexus ad misericordiam
lachrimas fudit recordatus defuncti sobrietatem et modestiam. (2. Machab. C. 2.
et 3.). Wszystkim za starozakonnym kap³anom zapowiedziane by³o aby siê
w sprawiedliwoæ oblekli. Sacerdotes tui induantur justitiam (Psal. 131), gdy albowiem kap³an przez powiêcenie swoje ma byæ porednikiem miêdzy Bogiem
a ludem, wypada cis³y dla niego obowi¹zek, aby przez swoje przestêpstwa nie
ci¹ga³ sam na siebie gniewu i nienawici Boga. Qua enim fiducia (tak sam do
siebie mawia³ Grzegórz wiêty) qua enim fiducia pro peccatis alienis intercessor
venio, apud quem de propriis securus non sum. A wiêty Ambro¿y mocniejsz¹
jeszcze daje kap³anom do przyk³adnego ¿ycia pobudkê. Jak taki kap³an, mówi
on, mo¿e byæ szanowany od ludu, który nic oddzielnego i ró¿nego nie ma od
ludu. Quomodo enim potest observari a populo, qui nihil habet separatum a populo. (S. Ambr. In opusc. De Sacer.).
Stan Wasz Najmilsi Bracia wyci¹ga po Was, abycie byli wierciad³em cnoty i pobo¿noci wype³niaj¹c na sobie ów nigdy nie odwo³any wyrok prawodawcy naszego JEZUSA CHRYSTUSA: Tak niechaj wieci wiat³oæ Wasza przed
ludmi, aby widzieli uczynki Wasze dobre, i chwalili Ojca Waszego, który jest
w niebiesiech. (Math. 5. v. 16). Do Was to s¹ powiedziane s³owa Jego w ewangelii: Wy jestecie sól ziemi, a jeli siê sól skazi czym¿e soliæ bêd¹? (Math.5. v. 13).
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[s. 3] Lecz gdy ja o Przezacni Kap³ani przedk³adam Wam obowi¹zki Wasze,
sam bez zadr¿enia nie mogê zapomnieæ o moich w³asnych. Znam to, ¿e winien
jestem wed³ug nauki wiêtego Paw³a. Samego siebie we wszystkim podawaæ wzorem dobrych uczynków w nauce, w szczeroci, w powadze, aby siê przeciwnik
zawstydzi³, nie maj¹c nic co by o nas mówiæ z³ego. In omibus te ipsum praebe
exemplum bonorum operum in doctrina, in integritate, in gravitate ut is qui ex
adverso est vereatur nihil habens malum dicere de nobis. (Ad Titum, c. 2. v. 7.).
Znam wielkoæ ciê¿aru w³o¿onego na mnie, i przera¿a mnie bojani¹ ów cis³y
rachunek, który daæ bêdê winien Sêdziemu Bogu za tyle dusz pasterstwu memu
powierzonych. Oto ja sam, mówi Bóg u Ezechiela, oto ja sam na pasterze bêdê
szuka³ trzody mojej z r¹k ich. Ecce ego ipse super pastores requiram gregem
meum de manibus eorum. (Ezech. 34). Biada mnie! je¿eli przez moje zaniedbanie i milczenie tam gdzie wo³aæ potrzeba, lub przez moje uleganie i powolnoæ,
tam gdzie murem za Dom Bo¿y stawiæ siê nale¿y, ci¹gnê na siebie ów straszny
wyrzut u Izajasza Proroka: Stró¿owie jego lepi wszyscy, nie umieli wszyscy, psi
niemi szczekaæ nie mog¹cy, którzy widz¹ pró¿ne rzeczy, pi¹ a sny mi³uj¹ sami
pasterze nie umieli wyrozumienia, wszyscy na sw¹ drogê ust¹pili, ka¿dy za swym
³akomstwem od najwy¿szego a¿ do ostatniego. Speculatores ejus caeci omnes,
nescierunt universi, canes muti non valentes latrare, videntes vana dormientes et
amantes somnia… Ipsi pastores ignoraverunt intelligentiam, omnes in viam suam
declinaverunt unusquisque ad avaritiam suam a summo usque ad novissimum.
(Isaiae 50 v. 10.).
W tak trudnym i niebezpiecznym urzêdowaniu moim wzywam Waszej pomocy i wsparcia o szanowni trzody Chrystusowej Pasterze! Prosz¹c i zaklinaj¹c
ka¿dego z Was z osobna, abycie ³¹czyli gorliwoæ Wasz¹ z usilnym staraniem
Pasterza Waszego, abycie nigdy nie spuszczali z oczu i myli tego najg³ówniejszego interesu, którym jest zbawienie dusz ludzkich. Macie dzi a¿ nadto wiele
okazji zas³u¿enia sobie ma chwa³ê gorliwych i czu³ych pasterzów. Zepsucie powszechne obyczajów w wieku dzisiejszym, wymierzone zewsz¹d pociski na wiarê, wymiane i wyszydzone jej wiête obrz¹dki i tajemnice, zaniedbane i lekcewa¿one wszystkie jej przepisy i prawa; oto obszerne pole do prac Waszych Apostolskich! Oto plac walki i tryumfu! Tu ca³¹ gorliwoæ Wasz¹ natê¿cie aby
zwracaæ od dróg nieprawoci dusze staraniu Waszemu powierzone, aby w nich
zaszczepiaæ dobre obyczaje, aby im przedk³adaæ ich obowi¹zki, aby w nich
wskrzeszaæ obumar³¹ Religi¹ stawiaj¹c im przed oczy potrzebê, szacunek, i u¿ytki onej¿e.
Religia! Ten wiêty Testament, ten nigdy dosyæ niezawdziêczony zapis
Krwi¹ Zbawiciela utwierdzony jak¿e jest wiêta! Jak piêkna! Jak godna Boga
który j¹ daje, i u¿yteczna cz³owiekowi, który j¹ odbiera! Jak jest szanowana
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w tych wyobra¿eniach, które nam o Bogu stawia, i w tej czci, [s. 4] któr¹ Mu
oddawaæ ka¿e! Jak wyborne podaje przepisy i pobudki do æwiczenia siê w cnotach i doskona³oci chrzecijañskiej! Opowiadajcie¿ j¹ duchem i s³owy Aposto³a; mówcie co przystoi zdrowej nauce. Loquere quae decent sanam doctrinam
(Ep. Ad Tit. c. 2.). Opowiadajcie j¹ wszelkiego stanu ludziom, aby znali dobrze
jej zamiary, przepisy i powinnoci. Ponawiajcie owieczkom Waszym ustawicznie, ¿e religia jest najdzielniejszym hamulcem na powci¹gnienie namiêtnoci
ludzkich, i najpierwsz¹ zasad¹ dobrego obywatelstwa; ¿e religia u³o¿y³a i spoi³a
towarzystwa ludzkie i ona utrzymuje w nich zgodê, jednoæ, mi³oæ, sprawiedliwoæ i pokój, ¿e cz³owiek w ten czas tylko jest wielkim, gdy go religia o¿ywia,
przeciwnie za: ¿e pogarda i niebacznoæ na religi¹ prowadzi prosto do zapomnienia najistotniejszych obowi¹zków cz³owieka, ¿e bez niej spo³eczeñstwa
ludzkie ani szczêliwemi, ani bepiecznemi byæ nie mog¹, ¿e niedowiarstwo
wznieca tylko w stanach ducha buntu, odbiera nieszczêliwym ducha nadziei,
wypowiada zwierzchnociom i rz¹dom owo pos³uszeñstwo synowskie i bogobojne, które w cz³owieku poczciwym pochodzi z chêci pe³nienia woli Boskiej. Ah!
Kiedy kto tak daleko siê zapêdza, ¿e Istnoci Boga zaprzecza, i stanowi koniec
wszystkiego przy mierci, taki po³yka zbrodni¹ jak wodê. Nie masz Ojca, nie
masz Pana, ¿eby bepiecznie móg³ zasypiaæ na ³onie Syna lub s³u¿ebnika napiêtnowanych cech¹ niedowiarstwa!
O Bo¿e! Có¿ to za okropna zmiana rzeczy w spo³eczeñstwie takim, gdzie nie
masz religii, i kto na niê nie zadr¿y! Zabiegajcie¿ Najmilsi Bracia gorliwoci¹
Wasz¹ tak straszliwym skutkom! Nie dajcie siê odra¿aæ trudnoci¹ pracy, ani
bojani¹ przeciwnoci których Wam w dope³nieniu urzêdu pasterskiego dowiadczaæ przyjdzie. Imposibile est ut qui malis bellum indixerit, pressuris careat.
(S. Chrysostomus). Oburzy siê przeciwko Wam bezbo¿noæ, gdy j¹ i gromiæ strofowaæ zechcecie, w ten czas pamiêtajcie na owê naukê Chrystusa: Bycie byli
z wiata, tedyby wiat, co swego jest mi³owa³; lecz i¿ecie nie s¹ z wiata, alem
ja was wybra³ z wiata przeto¿ was wiat nienawidzi. Wspomnijcie na s³owa
moje, które ja wam mówi³em. Nie jest s³uga wiêkszy ni¿ Pan jego. Jeliæ miê przeladowali i was ci przeladowaæ bêd¹, aleæ wam to wszystko czyniæ bêd¹ dla
imienia mego. (Joannes, 16). Znamy to dobrze jak ciê¿kie dzi urzêdowanie
Wasze, kiedy przy tak jawnej i powszechnej bezbo¿noci, przy zwolnionych nieco pierwiastkowej Kocio³a karnoci obrêbach, nie znajdujecie w podleg³ych
Wam wiernych ani tej powolnoci, jakiej od nich wymagaæ macie prawo, ani tego
zaufania, jakiego siê spodziewaæ powinnicie, lecz wierzcie mi, nic nie masz niepodobnego kap³anowi prawdziwym duchem religii o¿ywionemu. Niech tylko
Waszê gorliwoæ wznieca, wed³ug nauki Bernarda wiêtego, mi³oæ Boga i bliniego, niech kieruje ni¹ umiejêtnoæ i roztropnoæ, a utwierdza mêstwo. Zelum
tuum inflammet charitas, formet scientia, firmet constancia. (S. Bernardus).
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Niech tylko w pe³nieniu pasterskich obowi¹zków towarzyszy pokora, ³agodnoæ
w obcowaniu, najwiêcej za przyk³ad dobry, a najzaciêtsze umys³y potraficie
przekonaæ. Nie tylko poprawicie wiat, [s. 5] mówi Ambro¿y wiêty, dobrze
i wi¹tobliwie ¿yj¹c, ale nadto waszym obcowaniem pomo¿ecie do tego, aby Boga
chwalono, przeciwnie, dodaje ten¿e ojciec [Kocio³a], gdy le ¿yjecie, i dusz wiele zagubicie, i Imiê Boskie blunierstwem obrazicie. Niech razem i usta i sprawy
Wasze opowiadaj¹ ludowi wiêtoæ religii, a tym jedynie sposobem wpoicie
w umys³y wiernych pobo¿noæ chrzecijañsk¹, tym jedynie sposobem usprawiedliwicie wybór Wasz na szanowne urzêdy które posiadacie, i odpowiecie zaufaniu Naszemu, króremy w Was po³o¿yli.
Na koniec Kap³ani Chrystusowi pozwólcie sobie przypomnieæ jeden z najwa¿niejszych urzêdowania Waszego obowi¹zków. Jestecie pierwsi miêdzy ludem maj¹cy prawo do jego zaufania. Wasz przyk³ad, Wasze nauki s¹ miar¹ postêpowania trzód Wam powierzonych. Pos³uszeñstwo Wasze dla rz¹du
i zwierzchnoci, bêdzie wpajaæ w umys³y wiernych równ¹¿ podleg³oæ. Znacie
to jak najlepiej, ¿e na dobrym zwi¹zku czyli stosunku miêdzy rz¹dz¹cemi i rz¹dzonemi pomylnoæ tak pierwszych jak drugich zawis³a. Przek³adajcie¿ owieczkom Waszym, ¿e jako w oczach chrzecijanina nie los lepy rozró¿nia stany, rozdaje urzêdy, rz¹dzi spo³ecznoci¹, stanowi porz¹dek, utrzymuje spokojnoæ, tak
te¿ nie on nam daje prze³o¿onych i rz¹dców, lecz wszystko jest skutkiem tajemnych wyroków Opatrznoci Boga, który bêd¹c Najwy¿szym Panem wiata czuwa nad narodami, przenosi panowanie od jednych do drugich, i naznacza im tych
co niemi rz¹dziæ maj¹. Najwy¿szym rozdawnikiem wszelkiej w³adzy jest Bóg.
Nie masz zwierzchnoci, mówi Aposto³, jeno od Boga, a te które s¹, od Boga s¹
postanowione. Przeto kto siê sprzeciwia zwierzchnoci, sprzeciwia siê postanowieniu Bo¿emu Przeto¿ z potrzeby b¹dcie poddani nie tylko dla gniewu, ale
te¿ dla sumienia. Albowiem te¿ dla tego pobory dawacie, gdy¿ s¹ s³ugami Bo¿emi tego pilnuj¹cy. Oddawajcie¿ tedy wszystkim cocie powinni: pobór komu pobór, c³o komu c³o, bojañ komu bojañ, czeæ komu czeæ. Non est enim potestas
nisi a Deo; quae autem sunt a Deo ordinatae sunt: Itaque qui resistit potestati,
Dei ordinationi resistit… Ideo necessitate subditi estote, non solum propter iram,
sed etiam propter conscientiam. Ideo enim et tributa praestatis, ministri enim Dei
sunt, in hoc ipsum servientes. Reddite ergo omibus debita, cui tributu tributu, cui
vectigal, vectigal: cui timorem, timorem; cui honorem, honorem. (Ad Romanos,
c. 19). Ten jest duch ewangelii, ta treæ wiêtych prawide³ przez Zbawiciela zostawionych. Religia zaszczepi³a w ludziach tak szczêliwy zwi¹zek, ona im wskaza³a których Bóg wyznaczy³ do rz¹du, ona postawiwszy rz¹dców pod imieniem
prawodawców, to¿ pod imieniem sêdziów, na koniec powiêci³a na królów, wyra¿aj¹c w nich charakter i obraz Bóstwa, który ca³a ziemia szanowaæ powinna.
Niep³onn¹ wiêc tchniemy nadziej¹, i¿ Wy Najmilsi Kap³ani stosuj¹c do tych pra-
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wide³ ewangelii, gorliwe nauki i ¿ycie Wasze, przyczynicie siê do o¿ywienia
[s. 6] i umocnienia w wiernych chrystusowych pos³uszeñstwa i uszanowania dla
zwierzchnoci nale¿¹cego. Ukszta³cicie z owieczek staraniu Waszemu powierzonych cnotliwych Chrzecijan, i spokojnych Obywateli.
Szanowny ze wszech miar Stanie wiecki dla którego us³ug i duchowych
potrzeb, my powiêcamy wszystkie dni ¿ycia naszego, za który Sêdziemu Bogu
cis³y rachunek oddaæ obowi¹zani jestemy, pos³uchaj g³osu Pasterza prawdziwym ku Tobie tchn¹cego przywi¹zaniem. Twoje on jedynie dobro, Twoj¹ pomylnoæ, Twoje szczêcie doczesne i wieczne ma w zamiarze. Niech ta powolnoæ Najmilsi Wierni, którzy, nie dla Naszego jakiego po¿ytku, ale dla wiecznego Waszego interesu od Was ¿¹damy, da nam czuæ tê s³odk¹ pociechê, ¿e mnie
moje Owieczki znaj¹, i g³osu mojego s³uchaj¹.
Podnosz¹c za dzi g³os mój do Was Najmilsi Synowie nie mogê przyzwoiciej siê odezwaæ jak u¿ywaj¹c w³aciwych wyrazów Nauczyciela Narodów Paw³a wiêtego: Proszê Was Bracia abycie upatrowali tych, którzy czyni¹ rozruchy i pogorszenia mimo nauki którejecie siê wy nauczyli, i chroñcie siê ich, albowiem takowi Panu Naszemu Chrystusowi nie s³u¿¹, ale brzuchowi swemu,
a przez ³agodne mowy zwodz¹ serca niewinnych. Rogo autem vos fratres, ut
observetis eos, qui dissensiones et offendicula praeter doctrinam quam didicisti
faciunt, et declinate ab illis, hujuscemodi enim Christo Domino Nostro non serviunt, sed suo ventri, et per dulces sermones… seducunt corda innocentium. (Ad
Romanos, 16).
Najukochañsze Owieczki moje, strze¿cie siê tych nauczycielów, którzy
w ostatnich tych czasiech zjawili siê do nas z now¹ jak¹, i nigdy przed tym
nies³ychan¹ nauk¹: Chc¹c byæ Nauczycielami zakonu nie rozumiej¹c ani co mówi¹, ani o czym twierdz¹. Volentes esse legis Doctores non intelligentes, neque
quae loquutur, neque de quibus affirmant. (1 Timot., c. 1.). Których Bóg puci³
za pró¿noci¹ ich myli, którzy bluni¹ to czego nie rozumiej¹, a ³askê wiary
Boskiej odmieniaj¹ na nierz¹d. Ci¿ s¹ stoki bez wody i ob³oki od wichru pêdzone, którym chmura ciemnoci jest zachowana, albowiem hardoci pró¿ne mówi¹c, przy³udzaj¹ przez po¿¹dliwoci cia³a, przez niepowci¹gliwoci tych, co trochê odbiegli w b³êdzie obcuj¹cych, wolnoæ im obiecuj¹c gdy sami s¹ niewolnicy
skazy. Hi sunt fontes sine aqua et nebulae, turbinibus exagitatae, quibus caligo
tenebrarum reservatur, superba enim vanitatis loquentes pelliciunt in desertiis
carnis luxuriae eos, qui paululum effugiunt, qui in errore conversantur, libertatem illis promittentes, cum ipsi servi sint corruptionis. (2 Petri, c. 2.). Ci to s¹
sami o których nas ostrzega Pawe³ wiêty, i których jak najwyraniej opisa³
w licie swoim do Tymoteusza. W ostatnie dni nastan¹ czasy niebepieczne,
i bêd¹ ludzie sami siebie mi³uj¹cy, ³akomi, hardzi, pyszni, blunierce, rodzicom
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niepos³uszni, niewdziêczni, niepobo¿ni, bez mi³oci przyrodzonej, bez pokoju,
potwarcy, niepowci¹gliwi, nieskromni, bez dobrotliwoci, zdrajcy, [s. 7] uporni,
nadêci, i rozkoszy wiêcej mi³uj¹cy ni¿ Boga, maj¹cy poniek¹d pozór pobo¿noci,
lecz siê mocy tej zapieraj¹cy, i tych siê chroñ. In novissimis diebus instabunt tempora periculosa. Erunt homines se ipsos amantes, cupidi, elati, superbi, blasphemi, parentibus non obedientes, ingrati, scelesti, sine affectione, sine pace, criminatores, incontinentes, immites sine benignitate, proditores, protervi, tumidi, et
volumptatum amatores magis quam Dei, habentes speciem quidem pietatis, virtutem autem ejus abnegantes et hos devita. (2 ad Timot., c. 3. v. 1.).
Nie dajcie¿ siê uwodziæ Najmilsze Owieczki tym piêknym na pozór zdaniom
i prawid³om, które w umys³y Wasze wpajaæ zechc¹ ci nowi i modni nauczyciele,
lecz trzymajcie siê stale Wiary Ojców i Przodków Waszych. Wys³u¿yli oni sobie
i w dziedzictwie Wam zostawili zaszczyt cnotliwych i pobo¿nych Chrzecijan,
dochowujcie¿ wiernie tego drogiego skarbu. Strze¿cie nauki wam powierzonej
waruj¹c siê pró¿nej nowoci s³ów i sprzeczania fa³szywie mianowanej umiejêtnoci, któr¹ siê, niektórzy popisuj¹c, odpadli od wiary. Depositum custodi, devitans profanas vocum novitates et oppositiones falsi nominis scientiae, quam quidem promittentes, circa fidem exciderunt. (1 Ad Tit., c. 6.). Trzymaj¹c siê za
wiary Ojców Waszych, pe³nijcie razem jej przepisy i prawa. Non enim auditores
legis justi sunt apud Deum, sed factores legis justificabuntur. (Ad Rom., c. 2. v.
13.). Kochajcie blinich, szanujcie Pomazañców Pañskich, b¹dcie pos³uszni
zwierzchnoci, odpuszczajcie jeden drugiemu urazy, s³uchajcie jedynie Ministrów Boga pokoju, czytajcie i rozmylajcie nieustannie Ewangeli¹, tê ksiêgê
koniecznie chrzecijaninowi potrzebn¹, w której zamkniête s¹ prawdy wieczne,
i wszystkie obowi¹zki dobrego chrzecijanina. Tam siê dowiecie, jakie s¹ Wasze
powinnoci wzglêdem Boga, blinich, i Was samych; tam siê nauczycie, ¿e czyni¹c dobrze blinim, znosz¹c bez sarkania dolegliwoci, i pos³uszni bêd¹c prawu, mo¿ecie otrzymaæ szczêliw¹ spokojnoæ sumienia.
Oby Bóg utwierdza³ zawsze w wierze wiêtej i cnotach chrzecijañskich
Owieczki moje! Oby je zachowa³ od wszelkich zaraliwych zdañ i nauk równie
doczesnemu jak wiecznemu ich dobru szkodliwych! Oby mi pozwoli³ ukontentowania widzieæ w Najmilszej trzodzie mojej pomna¿aj¹ce siê coraz uszanowanie Wiary, wiêtych jej Tajemnic i obrz¹dków, czystoæ obyczajów, spokojnoæ
w ¿yciu towarzyskim, mi³oæ zobopoln¹ chrzecijañsk¹, i najwierniejsze ka¿dego dope³nienie obowi¹zków powo³ania i stanu swego! Do uiszczenia tych zamiarów i ¿yczeñ Naszych Pasterskich wzywamy i zapraszamy wszystkich Wiernych
równie Duchownych jak wieckich obojej p³ci: Implete gaudium meum, ut idem
sapiatis eamdem charitatem habentes unanimes in idipsum sentientes. (Ad Phili., c. 2. v. 2.). A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg a Ojciec nasz, który nas
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umi³owa³ i da³ pocieszenie wieczne, i nadziejê dobr¹ przez ³askê, nich pobudza
serca Wasze i utwierdza we wszelakim uczynku i mowie dobrej. Ipse autem Dominus [s. 8] nosterJesus Christus et Deus et Pater noster, qui dilexit nos, et dedit
consolationem aeternam et spem bonam in gratia, exhortetur corda vestra, et
confirmet in omni opere et sermone bono. (2. ad Thesall., c. 2. v. 16.).
¯eby za ten List Nasz Pasterski wszystkich wiadomoci doszed³, kazalimy
go wydrukowaæ i po diecezyji rozes³aæ, zalecaj¹c ichmoæ Ksiê¿om Dziekanom,
aby po wszystkich kocio³ach by³ publikowany i na drzwiach kocielnych przybity.
Dan w rezydencyji naszej biskupiej, dnia 16 listopada roku 1796.
IGNACY BISKUP
L. S.
Wincenty Mierzyñski, Regent Kancelarii.

SUMMARY
Ignacy Raczyñski, the bishop of Poznañ from 1794 to 1807 and then the archbishop of
Gniezno, ruled the Poznañ diocese in a complicated political situation that followed the loss of
independence by Poland. The Poznañ period of his life and activity has so far been hardly
investigated.
The author carries out a brief characterization of his rule in this period and publishes six of
his letters to Jan Chrzciciel Albertandi, his official for the archdiaconate of Warsaw, formerly the
Mazovia part of the Poznañ diocese. The letters reveal a number of hitherto unknown details of the
relations between the Church and the state in those times. The text also includes the pastoral letter
of bishop Raczyñski of 1796 to the clergy and faithful of the Poznañ diocese.
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