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Słowo Delegata Stanowego
wiedzialność za parafie, diecezje i Kościół w Polsce, stąd będziemy dążyli
do realizacji hasła: „Solidarni z księżmi
i biskupami”, które przyświeca nam
od lat.
Czterema filarami, na których
w sposób szczególny opierać się będzie Rada Stanowa, są:

W celu usprawnienia działalności
Rycerzy Kolumba w poszczególnych
parafiach do 31 grudnia br. istnieje
możliwość założenia rady lokalnej
przy 20 członkach, pod warunkiem,
że wszyscy są z jednej parafii.

W uzgodnieniu z Radą Najwyższą
ustalono, iż przez najbliższe 12 miesięcy (z uwagi na możliwe konsekwencje spowodowane pandemią)
rady lokalne nie będą dokonywać
płatności percapita na rzecz Rady
Najwyższej, a jedynie Pogłówne na
- formacja realizowana dodatkorzecz Rady Stanowej. Stosowne kowo m.in. poprzez Dni Formacji Rycermunikaty dla rad lokalnych przekazyskiej, które odbędą się w kilku miejwał będzie Skarbnik Stanowy.
scach w Polsce w okresie zimowowiosennym,
Został powołany nowy Pion Rozwoju Rad Lokalnych, którego zada- rozwój, który zakłada dotarcie
niem będzie wspieranie Rad Lokaldo kolejnych mężczyzn zarówno
nych i Wielkich Rycerzy (m.in. pow miejscach, w których już działają
przez propagowanie dobrych praknasze rady, jak również w nowych
tyk, przygotowywanie wzorcowych
parafiach,
dokumentów, prowadzenie szkoleń,
- rodzina, poprzez udział w Ro- webinarów itp.). Rolę Dyrektora w/w
dzinnej Pielgrzymce na Jasną Górę, pionu powierzyłem Bratu Krzysztofoktóra odbędzie się w dniach 9-10 paź- wi Sietczyńskiemu.
dziernika br., a także poprzez działaDla Kapelanów zostaną we wrzenia wzmacniające Rodzinny Domowy
śniu br. zorganizowane spotkania
Kościół.
formacyjno – programowe. Odbędą się one w Przysieku k. Torunia (2122 września br.) oraz w Turnie k. RaW nowym Roku Bratnim nastąpi
domia (28-29 września br.).
kilka istotnych zmian, o których
chciałbym Was poinformować.
W celu wspierania dalszego rozwoju Rycerzy Kolumba w Polsce poZgodnie z informacją przekazaną
wołanych zostało 40 delegatów rejoprzez Najwyższego Rycerza Carla Annowych, których podstawowym zadersona podczas 138 (wirtualnej)
daniem będzie troska o rozwój naszej
Konwencji Stanowej, od 1 lipca br.
wspólnoty w kolejnych parafiach
w Polsce istnieje możliwość przeproi diecezjach.
wadzania nowej ceremonii przyjęcia, która ma charakter otwarty i moMając świadomość wielu nowych
gą w niej uczestniczyć inni parafianie rozwiązań, które zostają właśnie
i członkowie rodzin. Dotychczasowa wprowadzane, pragnę już dziś Was
ceremonia może być prowadzona do zaprosić na spotkania dla Wielkich
31 grudnia 2020. Szczegółowe infor- Rycerzy, które odbędą się:
macje i tekst ceremonii otrzymali
- w Sandomierzu w dniach 29-30
Wielcy Rycerze.
sierpnia br.
W celu prowadzenia ciągłej for- w Przysieku k. Torunia w dniach
macji
z
wszystkimi
Braćmi
12-13 września br.
(niezależnie od posiadanego stopnia
w rycerstwie) w okresie jesienno –
Zgłosić się należy do Delegatów
zimowym w kilku miejscach w Polsce Rejonowych, w terminie do 20 sierpcorocznie będą odbywały się dni for- nia br.
macji rycerskiej.
- braterstwo realizowane poprzez wzajemne wspieranie będących
w potrzebie Braci, próbę dotarcia
i zaproszenia do wspólnej modlitwy
i działań mniej aktywnych rycerzy,

Zacni Bracia Rycerze
W imieniu Rady Stanowej Zakonu
Rycerzy Kolumba w Polsce, u progu
kolejnego Roku Bratniego, przesyłam
najserdeczniejsze pozdrowienia. Jednocześnie pragnę bardzo serdecznie
podziękować za wszelkie wyrazy
życzliwości skierowane w moim kierunku po wyborze na funkcję Delegata Stanowego.
W imieniu nowo wybranych oficerów Rady Stanowej pragnę bardzo
serdecznie podziękować za zaufanie,
którym zostaliśmy obdarzeni i wybrani przez aklamację. Na tej podstawie
w skład Rady Stanowej na Rok Bratni
2020/21 wchodzą:
Delegat Stanowy – Krzysztof Zuba
Sekretarz Stanowy – Marek Ziętek
Skarbnik Stanowy – Jacek Pisz
Radca Stanowy – Stanisław Dziwiński
Kustosz Stanowy – Dariusz Wolniak
Były Delegat Stanowy
– Tomasz Wawrzkowicz
Kapelan Stanowy
– Abp Wacław Depo.
Jednocześnie pragnę podziękować
wszystkim, którzy dołożyli trudu
w Roku Bratnim 2019/20, aby nasz
Zakon wzmacniał się i rósł w siłę.
W sposób szczególny dziękuję Delegatowi
Stanowemu
Tomaszowi
Wawrzkowiczowi i jednocześnie gratuluję po raz trzeci z rzędu spełnienia
celu nałożonego przez Radę Najwyższą.
Trwająca pandemia sprawiła, że
przed Rycerzami Kolumba w Polsce
jest wiele wyzwań, przed którymi należy stanąć z odwagą. Czujemy odpo-
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Zacni Bracia!
Dziękuję za każdą Waszą aktywność, którą podejmujecie, zwłaszcza
teraz w czasie pandemii. Czas wakacji,
szczególnie w tym roku to nie jest
czas odpoczynku, lecz ciągłego
wspierania i pomagania tym, którzy
tej pomocy potrzebują. To czas codziennej modlitwy o ustanie pandemii, ale także okres podejmowania
wielu akcji modlitewnych takich, jak
różańce mężczyzn oraz peregrynacja

Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki
Prześladowanych Chrześcijan. To czas
pielgrzymowania do Czarnej Madonny. Wreszcie to czas, który poprzez
nasze świadectwo wiary może sprawić, że wielu wątpiących wróci do
kościołów i Kościoła, budując na nowo swoje relacje z Panem Bogiem.
I za to w sposób szczególny pragnę
Wam podziękować i jednocześnie
prosić o to, abyście zadbali o stworzenie możliwości dołączenia do naszej

wspólnoty kolejnym mężczyznom,
gdyż „Wiele jest serc, które czekają
na Ewangelię, wiele jest serc, które
c z e k a j ą
w c i ą ż … ”

Vivat Jesus!
Krzysztof Zuba
Delegat Stanowy w Polsce
Redaktor Naczelny
Miesięcznika „ZBROJA”

Homilia arcybiskupa Williama E. Lori
Msza św. za zmarłych członków
138. Najwyższa Konwencja
R y c e r z y
K o l u m b a
Kościół pw. NMP
New Haven, Connecticut
5 sierpnia 2020 roku

I. Braterstwo czasu
i wieczności
W trakcie tej Mszy św. w intencji
zmarłych członków ze szczególną
miłością i oddaniem wspominamy ks.
McGivney’a, powierzając jego wstawiennictwu naszych umiłowanych
Rycerzy i członków ich rodzin, którzy
poprzedzili nas w śmierci naznaczonej
pieczęcią wiary. Podtrzymując hasło
naszej Konwencji, które brzmi
„Rycerze Braterstwa”, przejdźmy do
dzisiejszej Ewangelii na temat
uczniów podążających drogą do
Emaus. Jest to droga, którą wszyscy
musimy przejść i która prowadzi do
wspólnoty eucharystycznej, do eucharystycznego braterstwa obejmującego tak niebo, jak i ziemię. Gdy
podążamy za pierwszymi uczniami,
ks. McGivney kroczy wraz z nami, tak
jak kiedyś towarzyszył swoim parafianom w drodze do komunii ze
Zmartwychwstałym Panem.

w drodze do Emaus. Dołączamy do
nich i możemy dostrzec, że są głęboko zniechęceni. Pokładali swe nadzieje w Jezusie, widząc w Nim kogoś, kto
wyzwoli Izraela od jego ciemiężców.
Tymczasem Jezus został skazany na
śmierć niczym przestępca, zaś kilka
dni później pojawiły się mylące doniesienia, jakoby miał powstał z martwych. Ci uczniowie nie wiedzą już, co
mają myśleć ani komu wierzyć. I pośród całego tego zamętu Zmartwychwstały Pan dołącza do nich w drodze.
Choć Go nie rozpoznają, instynktownie obdarzają Go zaufaniem i natychmiast wyczuwają więź braterstwa,
dlatego zwierzają się z serca przed
tym „zupełnie obcym”.

cie. W tym właśnie duchu solidarności
młody kapłan zakłada Rycerzy Kolumba, tak aby żaden z jego braci, ani
żaden członek ich rodzin nie został
opuszczony.
C. Jeszcze bardziej z tyłu na owej
drodze do Emaus znajdujemy się my
i nam podobni, Rycerze ks. McGivney’a żyjący w XXI wieku oraz nasze
rodziny i nasi przyjaciele. Ponieważ
proces beatyfikacyjny ks. McGivney’a
postępuje, a nabożeństwo do niego
rozwija się, my również, podobnie jak
parafianie tego kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny żyjący w XIX
wieku, na nowo odkryliśmy w ks.
McGivney’u duszpasterza, któremu
możemy powierzyć swoje problemy
i pragnienia, w tym także wiele wyzwań stojących przed naszymi rodzinami, Kościołem i społeczeństwem,
a także utratę naszych zmarłych
przyjaciół Rycerzy oraz ich bliskich.
My również mamy w ks. McGivney’u
kapłana, który bardzo się nami interesuje. Mamy w nim pasterza, który
wstawia się za nami, za naszymi rodzinami i naszymi bliskimi. Nikt z nas
nie miał zaszczytu znać ks.
McGivney’a osobiście, a jednak dziś
widzimy w nim proboszcza naszych
dusz, kapłana, który otwiera nam
drogę do Eucharystycznego Chrystusa oraz do wspólnoty w Zmartwychwstałym Panu.

B. Daleko za uczniami z Emaus
znajdują się parafianie kościoła pw.
Najświętszej Maryi Panny, parafianie
żyjący pod koniec XIX wieku. Zmartwychwstały Pan nie jest ograniczony
czasem ani przestrzenią, a więc towarzyszy w drodze także im. Jednocześnie dołącza do nich jeszcze inny kapłan, ks. McGivney. Wprawdzie nie
znają go zbyt dobrze, ale niemal natychmiast wyczuwają w nim zdolność
do przyjaźni i wspólnoty, które zjednują im kapłana. Oto ksiądz, który
niebawem zjednoczy parafię w solidarności; ksiądz, któremu mogą zwierzyć się ze swoich kłopotów i zmartwień, z utraty bliskich, doświadczenia choroby, niestabilności finansowej
i borykania się z uprzedzeniami, które
stało się ich codziennością. Ten ksiądz
III. Zrozumienie Pisma
II. Razem
nie jest gwiazdorem. Nie jest tam dla
ze Zmartwychwstałym Panem
samego siebie, jest raczej po to, aby
A. Lecz teraz spieszmy naprzód
wskazywać im Zmartwychwstałego
drogą
do Emaus, przenosząc się do
A. Wspólnie ze mną towarzyszcie Pana podążającego z nimi w ich węPalestyny
pierwszego wieku, do
więc owym pierwszym uczniom drówce ku eucharystycznej wspólnochwili, w której pierwsi uczniowie
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otwierają swoje serca przed wciąż
nierozpoznanym Zmartwychwstałym
Panem. W odpowiedzi na ich zmieszanie i zdumienie tenże Zmartwychwstały zarzuca im brak wiary, a następnie otwiera ich umysły, aby zrozumieli Pismo św., pokazując im jak
Mojżesz i prorocy wskazywali na Jego
śmierć i powstanie z martwych. Kiedy to robi, uczniowie aż podskakują
z radości. Powiedzą oni później: „Czy
serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam
wyjaśniał?”.
B. Przenosimy się do lat 80. XIX
wieku i słyszymy wypełniający wnętrze kościoła pw. Najświętszej Marii
Panny piękny głos ks. McGivney’a
głoszącego Ewangelię delikatnie, lecz
przekonująco, otwierającego święte
zwoje przed swoim zgromadzeniem.
Jest wyjątkowo praktycznym duszpasterzem – takim, który uczy parafian
wypełniania Pisma św. oraz nauki
Kościoła w problemach życia codziennego przy jednoczesnym wypatrywaniu tego życia, które dopiero
ma nadejść. Jako urodzony nauczyciel
i przywódca ks. McGivney rozwija
w obecności Rycerzy Ewangelię,
ucząc ich zasad Miłosierdzia, Jedności
i Braterstwa… włączając ich do wspólnoty eucharystycznej, która jednoczy
ich w Bożej miłości wypływającej
wprost z serca Zmartwychwstałego
Pana.
C. Na drodze naszej wiary głos ks.
McGivney’a odbija się stałym echem
wtedy, gdy dzisiejsi Rycerze Kolumba
pomagają kobietom, mężczyznom
i ich rodzinom przyjąć wiarę z ufnością i miłością w tych trudnych czasach. Zasady Zakonu przypominają
klucze, które otwierają Pismo św.,

pomagając nam nie tylko czerpać pociechę z wiary katolickiej, która nas
łączy, ale także czynnie ją praktykować, zachowując gorliwość i entuzjazm.

IV. Łamanie Chleba
A. Wreszcie pierwsi uczniowie
przybywają do Emaus i zasiadają przy
stole ze Zmartwychwstałym Panem,
którego wciąż nie rozpoznają. On zaś
wtedy wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im.
Mówiąc słowami pieśni Pange Lingua,
Jezus dał im się „za pokarm z Rąk
Swych”. Wówczas otworzyły się im
oczy i rozpoznali Jezusa podczas łamania chleba, co znaczy, że rozpoznali Go w Eucharystii. To doświadczenie komunii ze Zmartwychwstałym Panem rozwiało ich zamęt i przygnębienie, zjednoczyło ich w nadziei
i wzbudziło w nich chęć powrotu do
braci w Jerozolimie, gdzie opowiadali,
jak poznali Jezusa po łamaniu chleba.
B. Także tutaj, w kościele pw. Najświętszej Marii Panny w latach 80.
XIX wieku znajdujemy tętniącą życiem rodzinę parafialną, która zbiera
się wokół ołtarza na Uczcie Chrystusowej Ofiary – rodzinę zgromadzoną
na łamaniu chleba rękoma ks. McGivney’a, proboszcza, którego życie
i posługa skupiały się wokół Eucharystii. Podobnie jak owi pierwsi uczniowie, tak też późniejsze pokolenie
chrześcijan rozpoznaje Jezusa w łamaniu chleba podczas sprawowanej
mszy św. W komunii ze zmartwychwstałym Panem parafianie jednoczą
się we wzajemnej solidarności, a przez
to wspierają się wzajemnie w trudno-

ściach i życiu wiarą. Jednocześnie ks.
McGivney prowadzi swoich Braci Rycerzy do głębszej miłości i zrozumienia Eucharystii jako źródła braterstwa, którego więzów nie zrywa nawet śmierć. Od samego początku Rycerze Kolumba modlą się bowiem za
swoich zmarłych członków i troszczą
się o pozostawione przez nich żony
i dzieci.
C. A wszystko to prowadzi nas do
dzisiejszej Mszy św., w trakcie której
my, podobnie jak ci, którzy nas poprzedzili, rozpoznajemy w Eucharystii
Zmartwychwstałego Pana. To w naszej komunii z Chrystusem odnajdujemy źródło braterstwa Rycerzy, owej
solidarności jednych z drugimi. Nasza
wspólnota w Chrystusie pobudza nas
do poszukiwania wzajemnego dobra,
do pomagania sobie na drodze cnoty,
do chrześcijańskiej męskości oraz
uczniostwa, do wspierania się nawzajem w życiu powołaniem do małżeństwa i życia rodzinnego, jak również
do wspierania braci kapłanów w dochowywaniu wierności swojemu powołaniu... W tej wspólnocie eucharystycznej nasza opieka i troska o Braci
Rycerzy oraz o członków rodzin wykracza poza granice tego świata, dlatego też za wstawiennictwem ks.
McGivney’a polecamy ich Zmartwychwstałemu i Wywyższonemu
Panu.
D. Niech nasi umiłowani zmarli
rozpoznają Zmartwychwstałego już
nie w łamaniu chleba, ale twarzą
w twarz, w Królestwie niebieskim,
gdzie On żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, jeden Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Vivat Jezus!

List Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej
Watykan, 14 lipca 2020 roku
Drogi Panie Anderson,
Jego Świątobliwość papież Franciszek z radością przyjął informację
o 138. Najwyższej Konwencji Rycerzy
Kolumba, która w tym roku odbędzie
się osobiście i wirtualnie w dniach 4-5

www.RycerzeKolumba.com

sierpnia. Poprosił mnie, abym przekazał jego gorące pozdrowienia dla
wszystkich uczestników wraz z zapewnieniem o jego modlitewnej bliskości.
Hasło tegorocznej Konwencji
– Rycerze Kolumba: Rycerze Braterstwa – to bardzo aktualne przypomnienie wizji, która doprowadziła do
ustanowienia
Waszego
Zakonu.
W tym czasie, kiedy świat stawia czo-

ła wyzwaniom pandemii Covid-19
oraz jej dalekosiężnym skutkom
w społecznym i ekonomicznym życiu
ludzi, cały Kościół odczuwa potrzebę
„rozbudzenia i uaktywnienia solidarności i nadziei zdolnych dać siłę,
wsparcie i [poczucie] znaczenia” naszym braciom i siostrom (Rozważanie
przed Nadzwyczajnym Błogosławieństwem, Plac św. Piotra, 27 marca
2020 roku). Zasada Braterstwa zaw5
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sze
inspirowała
Rycerzy
do
„wyobraźni miłosierdzia” wszczepianej przez Ewangelię. W tym czasie
Wasz Zakon zapewnił charytatywne
wsparcie na lokalnym, krajowym
i międzynarodowym poziomie osobom i wspólnotom cierpiącym z powodu pandemii lub zapomnianym
i marginalizowanym w inny sposób.
Jego Świątobliwość jest wdzięczny za
te i wiele innych, niezliczonych sposobów, w które Rycerze Kolumba kontynuują niesienie profetycznego
świadectwa o Bożym pragnieniu bardziej braterskiego, sprawiedliwego
i godziwego świata, w którym wszyscy widzimy w sobie bliźnich i nikt nie
jest opuszczony.
Ten duch chrześcijańskiej solidarności zaznaczył się w sposób szczególny w życiu i działalności Waszego
założyciela, Sługi Bożego Michaela
McGivney'a. Jego Świątobliwość łączy
się z Wami w dziękczynieniu za jego
zbliżającą się beatyfikację i ufa, że to
święto będzie dla Rycerzy bodźcem
do pogłębienia swojego zaangażowania w życie Miłosierdziem, Jednością
i Braterstwem jako uczniowiemisjonarze. Jest również pewien, że
heroiczne cnoty i przykład wiary ks.
McGivney'a zainspirują Was do tego,
abyście każdego dnia w modlitwie
szukali mądrości i siły, by wprowadzać „braterstwo, umiejące spoglądać
na świętą wielkość bliźniego, umieją-

ce odkryć Boga w każdym człowieku” (Evangelii Gaudium 92). Jako proboszcz parafii Wasz założyciel dobrze
wiedział i pragnął przekazać sobie
powierzonej trzodzie pilność ewangelicznego zapewnienia: „Wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).
Troska o rodzinę była od najwcześniejszych dni priorytetem Rycerzy
Kolumba. Wasz Zakon został ustanowiony w drugiej połowie XIX wieku
jako bezpośredni owoc troski ks.
McGivney'a o promowanie materialnego i duchowego dobrobytu ludzi
pracy i ich rodzin. Dziś Wasza silna
i odważna obrona nienaruszalnej
godności ludzkiego życia od poczęcia
oraz Wasze zaangażowanie na rzecz
umocnienia życia rodziny dzięki takim
inicjatywom jak seria filmów Stańcie
w Wyłomie czy program Nie Opuszczaj Bliźniego w Potrzebie oferują
Rycerzom i ich rodzinom „prawdziwą
drogę do świętości w życiu codziennym” (Amoris Laetitia 316) i niesienia
chrześcijańskiego świadectwa. Poprzez budowę rodzinnego życia osoby i całe społeczeństwa wzrastają
w solidarności, wzajemnym szacunku,
prawdzie, miłosierdziu i miłości.
W czasie społecznych niepokojów
cnoty te są jeszcze bardziej potrzebne, by promować pokój, pojednanie
i sprawiedliwość – misję tę Rycerze

Kolumba ślubowali wypełniać, służąc
jako zaczyn Ewangelii zarówno
w swoich lokalnych społecznościach,
jak i w całym społeczeństwie.
Z tej okazji Jego Świątobliwość
ponawia wyrazy swojej głębokiej
wdzięczności za historyczny wkład
Zakonu w misję ewangelizacji i jego
niezachwianą solidarność z Następcą
Piotra w jego trosce o wszystkie Kościoły (2Kor 11,28). W sposób szczególny składa serdeczne podziękowania Rycerzom za ich niezłomne
wsparcie udzielane naszym chrześcijańskim braciom i siostrom prześladowanym ze względu na Ewangelię.
Z tym uczuciem Jego Świątobliwość poleca Wasze obrady wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Zapewniając Rycerzy i ich rodziny o stałej modlitewnej pamięci, z miłością udziela swojego apostolskiego błogosławieństwa
na znak radości i pokoju w Panu.
Proszę również przyjąć moje osobiste życzenia i dar modlitwy.

Z wyrazami szacunku,

Sekretarz Stanu

Przenajświętsza Krew Chrystusa
Pierwszego lipca rozpoczął się
nowy Rok Bratni 2020/21, a zarazem
okres wakacyjny. Miesiąc lipiec jest
miesiącem, gdzie oddajemy szczególną cześć Przenajświętszej Krwi Chrystusa.
Święty Jan XXIII ogłosił w 1960 r.
list apostolski „Inde a Primis”
o rozszerzaniu nabożeństwa ku czci
Przenajdroższej Krwi Pana Naszego
Jezusa Chrystusa. W ten sposób Ojciec Święty zachęcał wiernych, aby
w lipcu tematem swych rozmyślań
uczynili Krew Chrystusa. „Niechaj rozważają
o
niesłychanie
obfitej
i nieogarnionej wartości tej Krwi
prawdziwie najdroższej” – pisał
i przypomniał o siedmiu momentach,
w których Jezus przelewał swoją
krew. Były to: obrzezanie, modlitwa
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w Ogrójcu, biczowanie, ukoronowanie
cierniem, droga krzyżowa, przybicie
do krzyża i przebicie boku włócznią.
Papież pokreślił, że centrum adoracji
Krwi Chrystusa jest chwila jej podniesienia podczas ofiary Mszy św., a swe
przedłużenie znajduje ona w akcie
Komunii eucharystycznej. „I tak
uzdolnieni chrześcijanie idą na spotkanie
codziennych
wyzwań
i przeciwności, zbożnych wyrzeczeń,
a czasem samego męczeństwa”
– pisał Jan XXIII.
Zainspirowani tym przesłaniem, zastanówmy się dziś, w jaki
sposób każdy z nas może oddać
cześć Przenajświętszej Krwi Chrystusa.
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Litania do Najdroższej Krwi
Chrystusa Pana
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie,
elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad
nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad
nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się
nad nami.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa
Bożego,
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego
Przymierza, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przy konaniu w
Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw
nas.
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, bez której nie ma
przebaczenia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw
nas.
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas.
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Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy
serc naszych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z
otchłani czyśćcowej, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i
czci najgodniejsza, wybaw nas.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata, zmiłuj się nad nami.
K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga
naszego.
Módlmy się. Wszechmogący,
wieczny Boże, Ty Jednorodzonego
Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się
przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia
i dzięki niej doznawać obrony od zła
doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w
niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

n i e

i n t e r n e t o w e j

www.adgentes.misje.pl w zakładce
MOŻESZ POMÓC.

„Udział w misji powszechnej (…)
jest oznaką dojrzałości wiary i życia
chrześcijańskiego, które przynosi
owoce. W ten sposób wierzący rozszerza granice swej miłości, okazując
troskę o tych, którzy są daleko, jak
też o tych, którzy są blisko: modli się
za misje i o powołania misyjne, pomaga misjonarzom, śledzi z zainteresowaniem
ich
działalność” (Redemptoris missio, 77).

Sierpień - miesiąc Maryjny
Jest to miesiąc aż trzech świąt ku
czci Matki Bożej oraz czas licznych
pielgrzymek. Jest to też miesiąc abstynencji alkoholowej.
W sierpniu przypadają następujące Święta Maryjne:

13 sierpnia – Wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej
15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
22 sierpnia – Matki Bożej Królowej
26 sierpnia – Uroczystość NajświętPamiętajmy również o Święcie szej Maryi Panny Częstochowskiej
Małżonków: Dniu Męża i Żony 13- Jest to też miesiąc wspomnienia
go lipca, który jako Rycerze rozpo- dwóch świętych szerzących kult Maryi:
częliśmy i wciąż promujemy.
14 sierpnia – Św. Maksymiliana Marii
Kolbego
20 sierpnia – Św. Bernarda z ClairveZe świata
aux
Potrzebna pomoc!

Sierpień to okres pielgrzymowania. Piesza pielgrzymka na Jasną Górę
jest formą rekolekcji w drodze. Wiele
rad lokalnych jest ich organizatorami.
W tym roku ze względu na pandemię,
są wprowadzone nowe przepisy
i ograniczenia. Zachęcam wszystkich
braci do duchowego pielgrzymowania, a w miarę możliwości do indywidualnego uczestnictwa z rodziną
w tej formie rekolekcji.

Polscy
misjonarze
pracujący
w Afryce w Kamerunie apelują o pomoc. Epidemia koronawirusa dotknęła także Czarny Ląd, jednak walka
z tym zagrożeniem wygląda tam zupełnie inaczej, niż w Europie. Misjonarze nie są w stanie zapewnić dzieciom
maseczek, czy chociażby środków do
dezynfekcji. Ostrzegają, że na horyzoncie jest gorsza epidemia – to nędza i głód, który zagląda w oczy tamtejszej ludności. Ludzie tracą prace,
Wśród zanoszonych intencji do
zamykane są wszystkie sklepy. DlateMatki Bożej, dołączmy prośbę o rygo tamtejsi misjonarze proszą o pochłą beatyfikację naszego założyciela,
moc, którą można udzielić poprzez
Sługi Bożego księdza Michaela J. McDzieło Pomocy AD GENTES na stroGivneya.
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12 sierpnia – rocznica urodzin
Sługi Bożego ks. M. McGivneya

Ważne daty

14 sierpnia – rocznica śmierci - 1 lipca – Najdroższej Krwi Chrystusa,
Sługi Bożego ks. M. McGivneya
- 2 lipca – Najświętszej Maryi Panny
Pamiętamy również o rocznicy Licheńskiej, – Najświętszej Marii KoPowstania Warszawskiego 1 sierpnia. deńskiej,
- 3 lipca – Pierwszy Piątek Miesiąca, –
W tym roku w sierpniu przypada Św. Tomasza Apostoła
100 rocznica Bitwy Warszawskiej, - 4 lipca – Nabożeństwo Pierwszych
określanej mianem Cudu nad Wisłą.
Sobót Miesiąca, Rozpoczęcie Nowenny do świętych małżonków Zelii i Ludwika Martin,
Podziękowania
- 6 lipca – Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy,
- 8 lipca – Św. Jana z Dukli, prezbitera,
Gratulacje dla brata Pawła Puty za
- 11 lipca – Św. Benedykta z Nursji,
rozpoczęcie cyklu 60 Powodów dlaopata, patrona Europy,
czego i jak czytać Pismo Święte.
- 13 lipca – Dzień Męża i Żony, patroDziękuję wszystkim braciom za nami są święci małżonkowie Zelia i
zaangażowanie w działalność Rycerzy Ludwik Martin, – III Objawienie w FaKolumba. Szczególne podziękowania timie,
kieruję:
- 16 lipca – Najświętszej Maryi Panny
Szkaplerznej z Góry Karmel,
Dla Rady 15500 z Wodzisławia
- 22 lipca – Św. Marii Magdaleny, Św.
Śląskiego, którzy od początku budoMarii z Betanii,
wy kościoła wspierają ją pracą fizycz- 23 lipca – Św. Brygidy Szweckiej,
ną i finansowo
zakonnicy, patronki Europy,
- 25 lipca – Św. Krzysztofa, Patrona
kierowców i podróżnych,
- 26 lipca – Świętych Joachima i Anny,
rodziców Najświętszej Maryi Panny,
- 28 lipca – Św. Charbela Makhloufa,
- 31 lipca – Św. Ignacego z Loyoli,
- 1 sierpnia – 76 rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego,
- 2 sierpnia – Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów – odpust Porcjunkuli,
- 4 sierpnia – Św. Jana Marii Vianneya
– Patrona proboszczów,
- 5 sierpnia – Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej,
- 6 sierpnia – Przemienienie Pańskie,
Dla Rady 16262 z Wąbrzeźna za
- 9 sierpnia – Św. Teresy Benedykty
pomoc przy renowacji ponad stuletod Krzyża (Edyty Stein) - Patronki
niej figury Św. Tereski od Dzieciątka
Europy,
Jezus
- 10 sierpnia – Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
- 11 sierpnia – Najświętszej Maryi
Panny Świętolipskiej,
- 13 sierpnia – Najświętszej Maryi
Panny Kalwaryjskiej,
- 14 sierpnia – Św. Maksymiliana Marii Kolbego
- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, – Święto Wojska Polskiego,
- 20 sierpnia – Św. Bernarda z Clairveaux
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- 22 sierpnia – Najświętszej Maryi
Panny Królowej,
- 24 sierpnia – Św. Bartłomieja, Apostoła
- 26 sierpnia – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej,
- 29 sierpnia – Męczeństwo św. Jana
Chrzciciela,
- 1 września – Rocznica wybuchu II
wojny światowej, – Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju,
- 5 września – Bł. Matki Teresy z Kalkuty,
- 8 września – Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, – Najświętszej Maryi Panny Gietrzwałdzkiej,
- 12 września – Najświętszego Imienia
Maryi, – Najświętszej Maryi Panny
Piekarskiej, – Najświętszej Maryi Panny Rzeszowskiej,
- 13 września – 1955 Ulmowie Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata,
- 14 września – Podwyższenie Krzyża
Świętego,
- 15 września – Najświętszej Maryi
Panny Bolesnej,
- 17 września – 1939 – atak ZSRR na
Polskę,
- 18 września – Św. Stanisława Kostki
- Patrona Polski,
- 19 września – Najświętszej Maryi
Panny z La Salette,
- 21 września – Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty, Międzynarodowy
Dzień Modlitw o Pokój
- 23 września – Św. Ojca Pio z Pietrelciny,
- 26 września – Najświętszej Maryi
Panny Leśmiańskiej,
- 29 września – Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała,
Zachęcam do wypożyczenia wystawy „Jaś w Drodze”, która uświadamia dzieciom, młodzieży i dorosłym
to, że życie człowieka zaczyna się
w momencie poczęcia:

programy@kofc.pl
Przekazywanie
darowizn
ochronę życia ludzkiego:

na

www.kofc.pl/jaswdrodze
Vivat Jezus!
Jacek Bartosiewicz
Dyrektor ds. Programowych
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce.
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Akademickie tradycje Wilna
W dniu 7 lipca 1578 roku król Stefan Batory podpisał we Lwowie akt
erekcyjny Akademii Wileńskiej Towarzystwa Jezusowego. Papież Grzegorz
XIII akt powołania potwierdził, stawiając Akademię Wileńską na równi
z innymi uniwersytetami w Europie.
Dokument Stefana Batorego ustanowił dwa wydziały: filozoficzny z 5 profesorami i teologiczny z 10 profesorami. Na wydziale filozoficznym wykładano: metafizykę, logikę, etykę, matematykę, historię, geografię i nauki
wyzwolone, do których zaliczały się
gramatyka łacińska i grecka, retoryka
i poetyka. Nauki wyzwolone były
przygotowaniem do wydziału filozoficznego, filozoficzny do teologicznego, który miał prawo promowania na
licencjatów i doktorów. Zarząd tytularny nad Akademią sprawował biskup wileński. Rektor był wybierany
na trzy lata. Rektor i prefekt zależni
byli od Generała zakonu jezuitów
i prowincjała, w których rękach spoczywały rządy Akademii, która przez
kilka stuleci (z przerwami) była latarnią cywilizacji zachodniej na wschodnich rubieżach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Historycznie na
pojęcie cywilizacji zachodniej złożyło
się w ciągu stuleci szereg prądów
umysłowych i religijnych: styl życia
średniowiecznego i filozofia scholastyczna, Renesans i Reformacja, XVIII
- wieczny racjonalizm i XIX wieczny
romantyzm, który na początku wieku
XX zaczął się przeradzać w różne formy biologiczno – lingwistycznego
nacjonalizmu. Uniwersytet Wileński
w okresie swojego istnienia ulegał
wszystkim tym prądom w większym
czy mniejszym stopniu.
Osobą, która odegrała szczególną
rolę w okresie przygotowawczym do
założenia Uniwersytetu Wileńskiego
był biskup wileński ks. Walerian Protasiewicz – Szuszkowski, który objął
diecezje wileńską w 1556 roku. Uważał ks. biskup za konieczne stworzenie w stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego wyższej uczelni. Specjalnie
chodziło mu o podniesienie poziomu
wykształcenia podległego kleru.
W tym czasie były bowiem specjalne
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powody, które wymagały od kleru
dodatkowych wysiłków. Po pierwsze
ludność etniczna Litwy, chociaż
ochrzczona była przed dwustu laty,
w XVI wieku pozostawała wciąż
w sferze pojęć i obyczajów pogańskich, czciła dawnych bogów i składała ofiary świętym wężom. Biskup
żmudzki ks. Melchior Giedroyć, rodowity Litwin, pisał w roku 1587 do Generała jezuitów: „W bardzo wielkiej

części mego biskupstwa nie ma nikogo kto by się raz w życiu spowiadał,
nikogo… kto by umiał pacierz lub
znak Krzyża świętego, nikogo kto by
miał jakąkolwiek wiadomość o tajemnicach wiary.” Sytuacja ta wymagała

od księży na szeroko rozsianych parafiach dobrego przygotowania do
szerzenia zasad wiary i moralności
chrześcijańskiej, a więc także – z jednej strony – dobrej znajomości łaciny,
która była językiem Kościoła katolickiego, a z drugiej umiejętności przedstawiania tych zasad w językach miejscowych. Warto w tym miejscu podkreślić, że pierwszy katechizm
(luterański) po litewsku ukazał się
w Królewcu w 1547 roku, a katolicka
Postylia w 1599 roku w Wilnie. Nowy
Testament został przetłumaczony na
litewski dopiero w 1701 roku. Po drugie hierarchia katolicka była zainteresowana w tym, żeby istniejące ośrodki rzymskiego katolicyzmu były przygotowane do spotkania się, współżycia i dyskutowania z przedstawicielami chrześcijaństwa wschodniego.
Większość ludności w Wielkim Księstwie Litewskim, poza terenami etnicznie litewskimi, mówiła po białorusku i wyznawała prawosławie. Dawni
Litwini byli narodem imperialnym.
Mieli ogromne zdolności organizacyjne i przywódcze, lecz nie mieli tendencji do narzucania swojego języka
i obyczajów. W średniowieczu nie
było nawet pisanego języka litewskiego. Podporządkowując sobie
wschodnio-słowiańskie księstwa oraz
broniąc je przed turecką niewolą,
przyjmowali język i obyczaje ruskie.
Język ruski, odpowiadający temu który nazywamy dziś białoruskim, stał
się językiem aktów państwowych
i językiem dworu wielkoksiążęcego.
Wiek XVI był okresem pewnego oży-

wienia intelektualnego w życiu zachodnio-ruskiego prawosławia. Franciszek Skoryna pochodzący z Połocka, założył w Wilnie pierwszą ruską
drukarnię. Konstanty Ostrogski, Wielki Hetman Litewski założył w Ostrogu
na Wołyniu Akademię, gdzie przetłumaczono Biblię na cerkiewnosłowiański. W wielojęzycznym Wilnie
dominowała ludność ruska. W tej sytuacji Kościół katolicki był zainteresowany powstaniem instytucji kulturalnej, która szerzyłaby ideały cywilizacji
łacińskiej. Trzecim czynnikiem była
reformacja, która stanowiła siłę
atrakcyjną dla warstw wyższych zarówno katolickich jak i prawosławnych. Konfrontacja pomiędzy katolicyzmem a reformacją wprowadziła
Litwę w krąg sporów, które rozdzierały współczesną Europę. W wielu
mniejszych miejscowościach w Wielkim Księstwie powstają szkoły kalwińskie i luterańskie oraz szereg niedużych drukarń, które drukowały
pamflety protestanckie. W tej sytuacji
zadaniem Kościoła było wychowanie
ludzi przygotowanych do dyskutowania z przeciwnikami zarówno po
łacinie jak i po polsku, reformacja na
Litwie była ważnym czynnikiem polonizacyjnym, wprowadzając wszędzie
język polski zamiast łaciny lub cerkiewno-słowiańskiego. Utożsamianie
polskości z katolicyzmem przyszło
dopiero później. Biskup Walerian Protasiewicz – Szuszkowski założył
w Wilnie w 1573 Kolegium, do prowadzenia którego zaprosił powstały
niedawno zakon jezuitów, specjalnie
nastawiony na zwalczanie reformacji
i mający duże doświadczenie w organizacji oświaty. Wśród pierwszych
nauczycieli byli między innymi, ks.
Jakub Wujek, sławny potem tłumacz
Biblii z greckiego na polski oraz ks.
Piotr Skarga wybitny kaznodzieja
a po podniesieniu Kolegium do godności Uniwersytetu, pierwszy jego
Rektor.
W decyzji Stefana Batorego
w sprawie aktu erekcyjnego Uniwersytetu w Winie dużą rolę, obok działań uwzgledniających potrzeby kościelne podkreślane przez ks. biskupa
9
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Protasiewicza, odegrały również
względy polityczne. W 1578 roku Stefan Batory był w trakcie przygotowań do wyprawy inflanckiej, która
zakończyła się po zdobyciu Wielkich
Łuków i oblężeniu Pskowa, włączeniem całych Inflant do Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wojna inflancka była wynikiem parcia Moskwy do
Bałtyku. Jagiellonowie przez dwa stulecia swojego panowania mieli oczy
zwrócone przeważnie na Południe
i Zachód, zasiadali na tronie węgierskim i czeskim. Natomiast mało uwagi poświęcali północno-wschodnim
rubieżom kraju. W końcu XVI wieku,
gdy Iwan IV Groźny zaatakował ziemie północno-wschodnie oddały się
pod opiekę Polsce. I wtedy, jak twierdzą historycy objawił się geniusz Stefana Batorego. Inflanty nie były krajem dzikim ani prymitywnym. Była to
domena Kawalerów Mieczowych,
gdzie wyższe warstwy były przeważnie pochodzenia niemieckiego, miasta
przechowywały tradycje hanzeatyckie, ludność wiejska była przeważnie
łotewska mówiąca językiem pokrewnym litewskiemu; na północy byli
Estończycy pokrewni Finom. Kraj
w znacznym stopniu był objęty ruchem reformacji. Idąc na te tereny
król Stefan Batory na pewno uważał,
że trzeba zrobić wszystko, aby podnieść poziom życia umysłowego społeczeństwa Litwy, które musiało nawiązać bliższy kontakt z społeczeństwami nadbałtyckimi. Akt erekcyjny
Uniwersytetu Wileńskiego był jednym z objawów zainteresowania północnym Wschodem oraz objawem
woli Stefana Batorego, aby podjąć
tam misje historyczną.
Wiek XVI – XVIII
Dzieje Uniwersytetu Wileńskiego
można podzielić na kilka okresów,
gdy rozwój ducha i myśli był przerywany siłami zewnętrznymi, które niosły upadek, śmierć i zniszczenie. Potem znowu twórczy duch ludzki wybuchał raptem jaskrawymi płomieniami.
Pierwszy okres od chwili założenia
do najazdu moskiewskiego w połowie
XVII wieku był niewątpliwie okresem
wielkich intelektualnych wysiłków,
które włączyły Wileńską Wszechnicę
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w tętno życia Zachodu i nieuniknione
kontrowersje z twórczością umysłową związane. Jezuici zdołali zgromadzić w Akademii Wileńskiej szereg
najwybitniejszych umysłów, które
wówczas można było znaleźć na terenach Rzeczypospolitej.
Obok wspomnianych wyżej Piotra
Skargi i Jakuba Wujka, pierwszych
rektorów, należy wymienić także
nazwiska takie jak Maciej Kazimierz
Sarbiewski poeta piszący zarówno po
łacinie jak i po polsku, którego dzieła
były wydawane w Kolonii, Antwerpii
i Lyonie i ozdabiane rysunkami Rubensa; jak Maciej Szmiglecki, rodem
ze Lwowa, autor popularnego w całej
Europie podręcznika logiki, wykorzystywanego m.in. na uniwersytecie
w Oksfordzie; jak Aleksander Olizarowski, pochodzący z niezamożnej
szlachty na Podlasiu, prawnik, który
występował przeciwko wyzyskiwaniu
chłopów, twierdząc, że pańszczyzna
nie da się wywieźć ani z prawa narodów ani z prawa cywilnego. Profesor
Albert Wijuk-Kojałowicz i późniejszy
rektor, z urodzenia Litwin spod Kowna, napisał po łacinie dwutomową
historię Litwy, wydaną drukiem
w Gdańsku i częściowo w Antwerpii,
z biegiem czasu przetłumaczoną na
niemiecki i polski, oraz zyskał sobie
opinię jednego z najwybitniejszych
historyków w Europie. Inny profesor
Konstanty Szyrwid opracowuje słownik litewsko-łacińsko-polski, oraz
przygotowuje pierwszą gramatykę
litewską, wydaną już po jego śmierci.
W pierwszej połowie XVII wieku jezuita wileński ks. Jan Jachnowicz wydaje
szereg druków religijnych po litewsku. Akademia zatrudnia w tym czasie wielu profesorów z różnych krajów Europy Zachodniej. Wpływ Akademii na życie umysłowe kraju był
zarówno bezpośredni, gdy chodzi
o słuchaczy, jak również pośredni
przez kształcenie nauczycieli do różnych szkół, które powstawały na terytorium Litwy. Niektóre z tych szkół,
np. szkoła w Krożach, stanowiły rodzaj fili Akademii. Akademia Wileńska
przez liczne pamflety pisane przez jej
profesorów i wychowanków przyczyniła się znacznie do wyrobienia doktryny kontrreformacji, co miało znaczenie nie tylko dla Litwy, lecz również dla zżycia całej Rzeczypospolitej.

Zbiegło się to z Soborem Trydenckim,
który miał miejsce w połowie XVI
wieku. W ciągu pierwszego półwiecza
istnienia Akademii zarysował się wyraźnie zanik wpływów protestanckich
i przejście na łono Kościoła poważnej
części szlachty litewsko-ruskiej spolonizowanej przez reformację. W 1641
roku jezuici uzyskali od Władysława
IV przywilej na wydział medyczny,
który jednak nie został otworzony.
W roku 1644 powstał wydział prawny, gdy Lew Sapieha przekazał fundusze na 4 profesorów.
Gdy jakaś doktryna ogarnia masy,
ulega nieuchronnie wulgaryzacji.
Doktryna kontrreformacji, gdy ogarnęła masy szlacheckie spowodowała
zanik tradycyjnej tolerancji, która była cechą polityki Jagiellonów; powstała atmosfera sprzyjająca zatargom
zbrojnym ze Szwecją, co zbiegło się
z objęciem tronu polskiego przez dynastię Wazów, której interesy dynastyczne wiązały się z walką pomiędzy
Kościołem i reformacją. Racja stanu
Rzeczypospolitej, a Litwy w szczególności, wymagała raczej przymierza ze
Szwecją, gdyż oba kraje były zagrożone parciem Moskwy ku Bałtykowi.
W 1598 roku Zygmunt III Waza próbuje zorganizować wyprawę, aby odzyskać tron szwedzki, który zresztą
mu się należy, chociaż Rzeczpospolita
nie miała w tym żadnego istotnego
interesu. Wyprawa zakończyła się
niepowodzeniem. Potem znowu
w 1605 roku przychodzą działania
wojenne w związku ze sprawą Estonii,
podczas których były student Akademii Wileńskiej Jan Karol Chodkiewicz,
Wielki Hetman Litewski, odnosi
wspaniałe zwycięstwo pod Kircholmem, chociaż sprawy, o które ta walka się toczy, nie mają istotnego znaczenia. Rozpoczyna się epoka zwycięskich bitew, które w sumie składają
się na polityczną klęskę. W jakiś czas
potem król szwedzki Karol Gustaw
zakłada Uniwersytet w Dorpacie, który wydaje się być protestanckim odpowiednikiem Akademii Jezuickiej
w Wilnie. Stwarza to warunki do akademickiego dialogu pomiędzy katolicką i protestancką częścią zagrożonej od Wschodu Nadbałtyki do której
jednak nie dochodzi, bo przychodzi
klęska Potopu opisana przez Sienkie10
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wicza. Książę Janusz Radziwiłł ucharakteryzowany przez Sienkiewicza na
zdrajcę – jakiekolwiek były jego osobiste motywy w szukaniu oparcia się
o Szwecję – był wyrazicielem litewskiej racji stanu. Konsekwencją
szwedzkiego „Potopu” był bowiem
najazd moskiewski, kiedy Moskwa
miała okazje zadać śmiertelnego ciosu Litwie, swemu współzawodnikowi
przez kilka stuleci w procesie ziem
ruskich. Wielkie Księstwo Litewskie
było siłą, która umożliwiała utworzenie narodowości Białoruskiej i Ukraińskiej w odróżnieniu od Wielkoruskiej,
którą wychowało jarzmo tatarskie.
W tej sytuacji Litwa nie mogła sobie
pozwolić na żaden konflikt militarny
ze Szwecją. Wilno zostaje po raz
pierwszy w historii zajęte przez wojska moskiewskie. Podobno około 25
tysięcy mieszkańców Wilna ginie od
mordów i rabunków. Dorobek Akademii Wileńskiej zostaje rozgrabiony. Po
wycofaniu się Moskali w 1661 roku
odbudowa postępuje bardzo powoli.
Rzeczypospolita przeżywa ciężkie
lata: ogólny upadek dyscypliny, samowola magnatów, kontrowersje
zrodzone z Unii Brzeskiej, secesja
Ukrainy, nowy wybuch namiętności
wyznaniowych w związku ze sprawą
dysydentów. Moskwa rozpoczyna
ostatni etap marszu do Bałtyku, tym
razem dość paradoksalnie, bo w sojuszu z Rzecząpospolitą. Powoduje to
nową wojnę i nowe najazdy szwedzkie. „Sojusznicze” wojska moskiewskie przemaszerowują przez terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Car Piotr I daje wyraz swoim uczuciom sojuszniczym mordując w Połocku osobiście kilku księży bazylianów. Wszystko to nie sprzyjało rozwojowi uniwersytetu, który dopiero
w XVIII wieku zaczyna rozszerzać pole
swych zainteresowań i studiów.
W 1753 roku powstaje, dzięki hojnym
darom księżnej Elżbiety z Ogińskich
Puzyniny, obserwatorium astronomiczne pod kierunkiem matematyka
ks. Tomasza Żebrowskiego oraz
astronoma ks. Marcina PoczobutOdlanickiego. Po kasacji zakonu jezuitów w 1773 roku Uniwersytet zostaje
przejęty przez Komisję Edukacji Narodowej i Przemianowany na Szkołę
Główną Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rektorem jej zostaje ks. Marcin Poczobut-Odlanicki, który tę
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funkcję pełni do 1799 roku. Szkoła
Główna została wówczas podzielona
na trzy wydziały: 1) moralny, obejmujący teologię, prawo i literaturę, 2)
fizyczny i 3) medyczny. Pod koniec
wieku XVIII, na wydziale fizycznym ks.
J. Mickiewicz (stryj Adama) wykładał
fizykę, Narwojsz wykładał matematykę wyższą, ks. Kundzicz – matematykę stosowaną, Reszke – astronomię, Gucewicz – architekturę, Szmuglewicz – malarstwo. Założona
w Grodnie przez podskarbiego Tyzenhauza i zaopatrzona przez króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego
w obfite zbiory szkoła lekarska, została rozporządzeniem Komisji Edukacji Narodowej przeniesiona do Wilna. Ogród botaniczny, także założony
w Grodnie przez Tyzenhauza, liczący
2000 gatunków roślin prowadzony
przez botanika Gilberta z Francji również przeniesiony został w 1781 roku
do Wilna. Przy Akademii a później
Szkole Głównej, dla utrzymania ubogich studentów działały trzy bursy:
Walerjańska założona przez biskupa
Waleriana Protasiewicza, Bejnartowska i Korsakowska założona przez
Korsaków.
Zabory
Po trzecim rozbiorze i upadku
Rzeczypospolitej Obojga Narodów
losy uniwersytetu w Wilnie przyjmują
niespodziewany obrót, zdawałoby się
sprzeczny z logiką historii i całym
doświadczeniem poprzednim i późniejszym. Car Aleksander I intelektualista na tronie samowładca Rosji,
dnia 4 kwietnia 1803 roku bierze
Szkołę Główną Wileńską pod swoja
opiekę i przemianowuje na Wileński
Uniwersytet Imperatorski z językiem
wykładowym polskim, wyznaczając
swojego przyjaciela księcia Adama
Czartoryskiego na kuratora okręgu
naukowego wileńskiego. Car na
utrzymanie uniwersytetu wyznaczył
105 tysięcy rubli rocznie z funduszy
pojezuickich, nadto 4 miejsca w kapitule wileńskiej, 4 w żmudzkiej i 10
najlepszych beneficjów z dawnych
królewszczyzn.

nauk moralnych, politycznych i teologicznych z 10 katedrami, 4) literatury
i nauk wyzwolonych z 5 katedrami.
Zorganizowano również seminarium
nauczycielskie. Uniwersytetowi podporządkowane zostały wszystkie
szkoły rządowe i prywatne w całym
okręgu. Kuratorowi okręgu naukowego wileńskiego podlegała rada uniwersytetu z rektorem na czele, czyli
całe gremium profesorskie. Uchwały
zapadały większością głosów z prawem do zachowania votom separatum. Organem wykonawczym rady
był zarząd, złożony z 4 dziekanów
i rektora, wybieranych na 3 lata. Uniwersytet sam obsadzał katedry i mianował członków honorowych. Uniwersytetowi oddano cenzurę książek
w całym okręgu. Nad ostateczną organizacją uniwersytetu pracował do
1808 roku komitet złożony z ks.
J. Mickiewicza, Jędrzeja Śniadeckiego,
J. Franka, S. Malewskiego i E. Grodka.
Uniwersytet utrzymywał kontakty
z uczelniami w całej Europie. Wysyłał
zdolnych studentów na studia za granicą: na naukę rolnictwa do Anglii, po
materiały historyczne do Szwecji.
Jest znane powiedzenie Stanisława Staszica, że gdyby „światło nie

zapaliło się w Wilnie zgasłoby w Polsce całej”. Można powiedzieć, że to

nie było tylko światło – lecz płomień.
Uniwersytet zgromadził znaczną ilość
wybitnych profesorów z kraju i zagranicy; niektórzy z nich pozostawili swój
trwały ślad historii kultury polskiej:
Gołuchowski, Śniadeccy, Lelewel,
Groddeck, Bojanus, Daniłowicz czy
Józef Frank. Wykłady filozofa Gołuchowskiego czy historyka Lelewela
ściągały taka liczbę studentów, że
brakowało odpowiedniej wielkości
sali na uniwersytecie. Lecz nie profesorowie zapalili ten płomień. Wybuchł on jako skutek wyjątkowego
skoncentrowania wśród słuchaczy
szeregu utalentowanych, a nawet
genialnych jednostek, przenikniętych
poczuciem własnej misji, powszechnej i narodowej. Mickiewicz, Słowacki,
Kraszewski, Wincenty Pol, filareci,
filomaci i promieniści byli dziećmi
swojej epoki, myśleli w kategoriach
XIX-wiecznego romantyzmu i tych
Uniwersytet został podzielony na
kategoriach ujmowali tragedię Rze4
wy d z i ał y:
1)
f i zy czn oczypospolitej. Zastrzyk wiary dawali
matematyczny, składający się z 10
nie tylko narodowi polskiemu, lecz
katedr, 2) lekarski z 6 katedrami, 3)
11
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pobudzili do odrodzenia wartości kulturalne innych narodów, z których
składała się Rzeczpospolita. Filareci
i Filomaci bardzo dobrze sobie uświadamiali, że wielkość Rzeczypospolitej
znajdowała swój wyraz nie tylko
w dźwiękach polskiej mowy; że ziarna
z których ta wielkość wyrosła, kiełkowały w Litwie gniazdowej, że język
ruski, który stanowił w pewnym
stopniu mieszaninę dzisiejszego białoruskiego i ukraińskiego, był językiem hetmanów i kanclerzy Wielkiego
Księstwa Litewskiego i językiem, którym mówili Jagiellonowie, gdy występowali w oficjalnym charakterze jako
Wielcy Książęta Litewscy. Że Tadeusz
Kościuszko, który pierwszy podniósł
sztandar walki o niepodległość, był
z pochodzenia Białorusinem. Filareci
interesują się również życiem ludu
białoruskiego, zapisują pieśni i wierzenia, biorą osobiście udział w tradycyjnych obrzędach ludowych, szukając dróg lepszego zespolenia z ludem.
Jeden z przywódców antypolskiej
orientacji w ruchu białoruskim Aleksander Cwikiewicz tak charakteryzuje
swój stosunek do dawnego Uniwersytetu Wileńskiego: „Trudno w histo-

rii innych krajów i innych narodów
znaleźć przykład szybkiego i świetnego rozkwitu ducha i związanych z nim
historycznych przepowiedni. I chociaż
Uniwersytet Wileński stworzony został nie białoruskimi siłami, ale Białoruś niemniej od Polski ma prawo z
dumą wspominać o tej wspólnej stronicy historii. Pamięć o tej sławnej karcie naszych wspólnych dziejów dla
białoruskiego narodu ma bezwarunkowo większe znaczenie niż dziesiątki
zapleśniałych i zjedzonych przez mól
aktów unii…”
Uniwersytet Wileński zamknięto
w 1832 roku w ramach represji popowstaniowych, zostawiając jedynie
wydział teologiczny jako seminarium
diecezjalne oraz wydział medyczny
jako
akademię
wojskowochirurgiczną, którą zresztą zlikwidowano dziesięć lat później. Należy
przypuszczać, że Uniwersytet zostałby zamknięty nawet gdyby nie było
Powstania Listopadowego. Rosja była
państwem niewolniczym, około 80%
ludności stanowili chłopi pańszczyźniani, których do czasów Katarzyny II
można było sprzedać i kupić. Ten stan
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rzecz wywoływał krytyki szczególnie
wśród ludzi, którzy - podczas niedawnych wojen napoleońskich - poznali
stosunki w Zachodniej Europie. Przodowała w tym szlachta świeżo zabranych prowincji Rzeczypospolitej,
gdzie żywe były hasła Insurekcji Kościuszkowskiej. W tej sytuacji Uniwersytet Wileński, gdzie było około
1.500 słuchaczy, sporo zagranicznych
profesorów, gdzie wrzała intensywna
praca naukowa i szerzyło się przekazanie o nieuniknionej rewolucji społecznej, stanowiłaby niebezpieczeństwo dla wewnętrznego ładu i porządku w Imperium. Lecz kilka tysięcy
wychowanków w ciągu dwudziestu
lat było wstrzykniętych do Wielkiego
Księstwa Litewskiego i spełniało tam
swoją misję historyczną oddziałowując się na kształtowanie się umysłów.
Po licznych represjach, które rozpoczęły się 1832 roku i po ostatecznym zamknięciu Uniwersytetu, wielu
wychowanków Śniadeckich, Lelewela
musiało opuścić kraj rozsypując się po
świecie. Niektórzy objęli katedry
w różnych odległych uniwersytetach.
O tym, że Adam Mickiewicz i Aleksander Chodźko wykładali w College de
France wiedzą prawie wszyscy, ale
mniej jest znane, że jego przyjaciel
Ignacy Domeyko był organizatorem
uniwersytetu w Santiago oraz przez
kilkanaście lat był jego rektorem. Do
dziś w Chile są miejscowości i instytucje nazwane jego imieniem. Inny wychowanek Wileńskiego Uniwersytetu
ks. H.M. Ryłło był założycielem,
a potem rektorem francuskiego uniwersytetu w Bejrucie. Adam Wrzosek
w pierwszym numerze Alma Mater
Vilnensis (Wilna1922) podaje kilkadziesiąt nazwisk wychowanków uniwersytetu, którzy odegrali wybitną
rolę w różnych punktach kuli ziemskiej.
Uniwersytet Stefana Batorego

w 1906 r. Towarzystwa Przyjaciół
Nauk w Wilnie. Na kilkanaście lat stało się ono centrum życia intelektualnego. Jeszcze pod okupacją niemiecką
w 1918 r. środowisko naukowe Wilna
próbowało doprowadzić do powołania uniwersytetu. Sprzeciw władz
niemieckich oraz niechęć elit uzyskującej niepodległość Litwy sprawiły, że
wysiłki te zakończyły się niepowodzeniem. Podobne starania podejmowali również Litwini. Jako termin
otwarcia uczelni określili dzień
1 stycznia 1919 r. Plany te pokrzyżowało zajęcie Wilna przez bolszewików
5 stycznia 1919 r. Co ciekawe, także
oni rozpoczęli prace nad powołaniem
akademii, nazywanej Powszechnym
Uniwersytetem Pracy. Jesienią 1918
roku rozmowy na temat uniwersytetu toczyły się też w Warszawie. Ich
uczestnikami byli profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz
naukowcy przybyli z Wilna. W dyskusjach podkreślano, że musi się odrodzić w nawiązaniu do tradycji uczelni
z czasów Rzeczypospolitej. Stwierdzano również nieważność decyzji
o likwidacji uniwersytetu z 1832 r.
Odrodzenie szkoły wyższej uzasadniano także potrzebami miejscowej
ludności: „Uniwersytet ma służyć

nauce i kulturze ogólnoludzkiej, pojętej jak najszerzej, zgodnie z wielkimi
tradycjami swoimi, i uwzględniać
w sposób możliwie najlepszy potrzeby kulturalne wszystkich mieszkańców Litwy i wszystkich narodowości,
kraj zamieszkujących”. Owocem prac
było powołanie Komitetu Warszawskiego Odrodzenia Wszechnicy Wileńskiej. Nadzieje na realizację planów
powołania uczelni przywróciło wyzwolenie Wilna spod okupacji sowieckiej w kwietniu 1919 r. Podczas spotkania z uczonymi z Wilna Józef Piłsudski powiedział: „Chciałbym, by

ziścić się mogły moje najgorętsze
chęci, by miasto to stało się jedną
z wielkich stolic świata, ogniskiem
kultury, nowymi Atenami, które promieniowałyby nie tylko na kraj cały,
ale i daleko poza jego granice i w ten
sposób nawiązały nić tradycji ze swą
świetną przeszłością — miasta Śniadeckich, Lelewela, Mickiewicza”.

Marzenia o odbudowie uniwersytetu snuli najwybitniejsi litewscy intelektualiści przełomu wieków, m.in.
Alfons Parczewski, Władysław Zahorski, Eliza Orzeszkowa, Józef Hłasko
i Czesław Jankowski. Władze carskie
W lipcu 1919 r. warszawski zjazd
zgodziły się jedynie na powołanie przedstawicieli wszystkich polskich
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gami, które dla nas Polaków, tak ciężkimi były. Niech krzepi jasnowidztwem wiedzy, potęgą myśli twórczej,
umiejętną i skrzętną pracą naukowewskrzeszony zostaje Uniwersytet go rzemiosła” – zaznaczył Piłsudski.
Wileński – prastara Wszechnica Bato- Następnie wręczył rektorowi prof.
rego – skarbnica odwiecznych trady- Michałowi M. Siedleckiemu insygnia
cji, krwawych i najświętszych pamią- władzy
akademickiej:
berło
tek, piastunka umysłów wielkich (drewnianą kopię oryginalnego berła
i genialnych, serc młodych i szlachet- wywiezionego do Petersburga) i łańnych, Ojczyźnie zasłużonych wielkie- cuch, a następnie złożył tradycyjne
mi imionami Mickiewicza, Słowackie- łacińskie życzenia – „Quod felix, faugo, Śniadeckich, Lelewela i wielu in- stum, fortunatumque sit” („oby to
nych mężów czynnych na polu nauki było szczęśliwe, sprzyjające oraz poi pieśni, znanych i drogich Polsce ca- myślne”). W przemówieniu rektor
łej”. Cztery dni później, 28 sierpnia odwoływał się do prometejskiej idei
szkół wyższych w specjalnej uchwale
poparł odrodzenie ośrodka w Wilnie.
Wreszcie 24 sierpnia 1919 r. komitet
ogłosił: „Po blisko stuletniej przerwie

Józef Piłsudski jako Naczelny Wódz
wojsk, które zdobyły Wilno, podpisał
dekret o utworzeniu uniwersytetu
składającego się z sześciu wydziałów:
humanistycznego,
teologicznego,
prawa i nauk społecznych, matematyczno-przyrodniczego, lekarskiego
i sztuk pięknych. W strukturze wydziału humanistycznego przewidziano katedry literatury litewskiej i ruskiej. Należy podkreślić fakt, że Dekret o utworzeniu Uniwersytetu Stefana Batorego został podpisany
przez Józefa Piłsudzkiego jako Naczelnego Wodza, nie zaś jako głowy
Państwa Polskiego. Wilno bowiem
nie należało jeszcze do odrodzonego
państwa polskiego, lecz znajdowała
się na terenie obsadzonym przez wojska polskie administrowanym przez
Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich
podlegający Naczelnemu Wodzowi,
a nie rządowi w Warszawie.
Uniwersytet Wileński został ponownie otwarty 11 października 1919
roku. Dzień ten połączono z inauguracją roku akademickiego. W kaplicy
w Ostrej Bramie arcybiskup krakowski Adam Sapieha odprawił nieszpory.
Uroczystości odbyły się w obecności
całego senatu uczelni, wojska i tłumów wilnian, Józefa Piłsudskiego
oraz delegacji wszystkich szkół wyższych odrodzonej Polski. Tego samego dnia przyjęto, że odrodzony ośrodek będzie nosił imię jego założyciela
– Przemówienie inauguracyjne wygłosił Naczelnik Państwa Józef Piłsudzki. „Niechże więc ta Wszechnica,

którą dziś otwieram, zgodnie z tradycją tej ziemi nie zieje nigdy jadem nienawiści, niech nie kroczy nigdy drowww.RycerzeKolumba.com

federacji narodów tej części Europy.
„Otwierasz, Panie Naczelniku, tę

wszechnicę w kraju, ku któremu, jak
promienie gwiazdy, dążą różne narody wschodniej Europy. Obok nas, bliżej lub dalej, osiedli Litwini, Łotysze,
Estończycy i inne szczepy budzące się
do życia. Nie wiemy, jakie drogi nam
i im los wyznaczy, ale to pewna,
że w dziedzinie wiedzy czystej spotkać się możemy zawsze, jak równi
z równymi i wolni z wolnymi” – tłumaczył.

Na pierwszy rok przyjęto 547 studentów. Tuż po zakończeniu zajęć
w lipcu 1920 r. uniwersytet ewakuowano przed nadchodzącymi wojskami bolszewickimi.
W sierpniu 1920 Wilno zostało przejęte przez Litwę.
Po odzyskaniu miasta w październiku
1920 r. Uniwersytet Stefana Batorego
wznowił działalność.
Uniwersytet
w Wilnie miał być latarnią rozsiewającą blaski, które by przyciągały ludzi
żądnych wiedzy z różnych części ziem
należących kiedyś do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Inteligenci litewscy
i białoruscy witali nową instytucję
wyższego nauczania z pewną obawą;
bali się bowiem że Uniwersytet może
stać się czynnikiem polonizującym
miejscową ludność, tak jak to było
w przeszłości, kiedy tylu Litwinów
i Białorusinów przyjęło język i kulturę
polską, straciło świadomość swojej
przynależności narodowej i stało się
Polakami. Józef Piłsudzki nikogo nie
chciał asymilować. Chciał on przede
wszystkim, tak samo jak Stefan Batory, odsunięcia Rosji na Wschód. Zachodziła uderzająca analogia pomiędzy sytuacją wojskowo-polityczną
w okresie, gdy Stefan Batory zakładał

Uniwersytet Wileński, a 340 lat potem, kiedy Józef Piłsudzki ten uniwersytet wskrzeszał. Batory podpisał akt
erekcyjny w czasie, gdy szykował się
do wyprawy inflanckiej. W kilka miesięcy po uroczystej inauguracji październikowej w 1919 roku wojska polskie pod dowództwem młodego generała Rydza-Śmigłego przekroczyły
Dźwinę pod Dynaburgiem i współdziałając z armią łotewską, zaczęły
posuwać się szlakiem Batorego wśród
ciągłych bojów na Północny Wschód,
oczyszczając południową część Inflant od wojsk bolszewickich. Po spełnieniu tego zadania wycofały się znowu na lewy brzeg Dźwiny przekazując
zdobyte tereny administracji rządu
łotewskiego w Rydze. Był to model
tego jak Piłsudzki zamierzał zachować się na Ukrainie i ewentualnie na
Białorusi.
Tymczasem organizacja świeżo
odbudowanego Uniwersytetu szybko
posuwała się naprzód, pomimo toczących się jeszcze działań wojennych. Nauczanie szybko podciągnęło
się na przeciętny poziom uniwersytetów europejskich. Przypomnijmy
- było sześć wydziałów: humanistyczny, teologiczny, prawa i nauk
społecznyc h,
matematycznoprzyrodniczy, lekarski (z oddziałem
farmaceutycznym) i sztuk pięknych.
Po kilku latach dodano wydział rolniczy oparty w dużym stopniu o fundacje margrabiny Umiastowskiej. Powstały specjalne instytuty jak np.
Instytut Historii Dawnego Prawa Litewskiego pod kierunkiem prof. Ehrenkreutza i doc. Wysłoucha, lub Instytut Badań Mózgu pod kierownictwem prof. Maksymiliana Rose, który
poprzednio stał na czele podobnego
zakładu przy uniwersytecie berlińskim. Po jego śmierci zakład objął
prof. Włodzimierz Godłowski. Prof.
Ehrenkreutz został ostatnim rektorem Uniwersytetu; zmarł w 1945 roku
w więzieniu radzieckim, a zwłoki prof.
Godłowskiego leżą w mogile katyńskiej. Podczas dwudziestolecia istnienia odrodzonego Uniwersytetu Stefana Batorego wykładało tam wielu
znakomitych uczonych, którzy mieli
ustaloną pozycję międzynarodową;
byli również wychowankowie Uniwersytetu, którzy taką pozycję zdobywali. Od początku Uniwersytetu
13
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wykładali tam Wincenty Lutosławski
powszechnie uznawany autorytet
w zakresie filozofii Platona, Marian
Zdziechowski, znany na świecie specjalista w zakresie rosyjskiej filozofii
religijnej, który był rektorem w latach
1925-27. Władysław Zawadzki, profesor ekonomii politycznej, był znany
w świecie jako specjalista od ekonomii matematycznej. Po śmierci Vilfredo Pareto w 1922 roku był kandydatem na jego katedrę w Lozannie; wycofał się jednak, nie chcąc rezygnować ze swojego udziału w budowaniu
odrodzonego państwa polskiego. Gdy
w latach trzydziestych powstało „The
Ekonometrie Society” powołano Zawadzkiego jako jedynego Europejczyka do grona pierwszych pięciu
fellows tego ekskluzywnego towarzystwa naukowego. W połowie lat
trzydziestych wychowanek Uniwersytetu doc. Henryk Niewodniczański
należał w Cambridge do zespołu prowadzącego pod kierownictwem lorda
Rutherforda badania w zakresie fizyki
atomowej razem z późniejszym prof.
Oliphantem i znanym rosyjskim fizykiem Kapicą, potem wrócił do Wilna
na katedrę fizyki doświadczalnej. Gdy
wybuchła wojna i stało się jasne, że
fizycy atomowi mogą być potrzebni,
Niewodniczański otrzymał wezwanie,
aby natychmiast przyjeżdżał do Cambridge. Z powodu różnych komplikacji
osobistych nie mógł tego dokonać
przez okupację Litwy przez Związek
Radziecki. Po wojnie był dyrektorem
Instytutu Fizyki Atomowej przy Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Mimo trudnej sytuacji gospodarczej i lokalowej ośrodek rozwijał się
przez cały okres międzywojnia.
W latach trzydziestych był już znaczącym centrum akademickim, kluczowym dla życia naukowego północno-wschodniej Polski. Na wydziale filologii rozwijała się grupa poetycka „Żagary” z Czesławem Miłoszem
na czele. Na wydziale historii wykładali zaś m.in. teoretyk cywilizacji Feliks Koneczny, badacz dziejów literatury polskiej Stanisław Pigoń i historyk idei Marian Zdziechowski. Wśród
ich uczniów był np. Leon Lech Beynar
(Paweł Jasienica). W ciągu 20 lat
funkcjonowania Uniwersytetu Stefana Batorego biblioteka uniwersytecka osiągnęła około 500 000 tomów;
w 1939 roku było 368 pracowników
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naukowych (profesorów, docentów
i asystentów), 104 zakłady naukowe
(licząc w tym nowocześnie urządzone
kliniki). W okresie 1919 – 1939 pracownicy naukowi ogłosili około 7 500
publikacji w różnych językach.
Oceniając z perspektywy dzieje
Uniwersytetu Stefana Batorego można powiedzieć, że jako instytucja naukowa, szczególnie w zakresie nauk
ścisłych wzniósł się na wysoki poziom. Nie wytworzyła się ta atmosfera filarecka, na którą często się powoływano przy okazji różnych uroczystości. Uniwersytet nie stał się
symbolem braterstwa wszystkich
narodowości tych połaci ziem, dla
których Wilno było naturalnym centrum. Na początku słyszało się
o otworzeniu katedr literatury litewskiej i białoruskiej. Spodziewano się,
że z czasem będą one rozbudowane
przez otworzenie różnych dodatkowych katedr i lektoratów związanych
z rosnącym ruchem odradzania narodowego wśród Litwinów i Białorusinów. Spodziewano się przez to pozyskać studentów np. z Litwy Kowieńskiej. Jeden ze studentów prawa Uniwersytetu Stefana Batorego Stanisław Swieniewicz w 1922 roku tak
widział swoją uczelnię „Nasz uniwer-

sytet na granicy dwóch światów,
dwóch kultur odrębnych, położony
musi się stać nie tylko najdalej na
Wschód wysuniętą placówką kultury
polskiej, ale także laboratorium, gdzie
by dawne kresowe narody, pod wpływem dwóch różnych psychik od wieków wzrastające, mogły czerpiąc
z wielkiej skarbnicy ducha polskiego,
zacząć wytwarzać własne wartości
kulturalne, będące syntezą dwóch
światopoglądów różnych, dwóch
dusz odrębnych – duszy Wschodu
i Zachodu.”

zasadami etycznymi. Prof. Jakowicki
został prawie natychmiast aresztowany po zajęciu Wilna przez wojska
radzieckie i słuch po nim zaginął. Jeżeli uniwersytet, spełniając swoją
funkcję naukowa, nie wytworzył atmosfery, o którą chodziło wskrzesicielowi, był w tym niewątpliwie
wpływ ducha epoki. Gdy król Stefan
Batory podpisywał akt erekcyjny, nad
życiem Europy dominowały problemy kontrowersji między Kościołem
katolickim a reformacją. Gdy car Aleksander I brał pod swoja opiekę Szkołę
Główną Wileńską, nad światem wiały
wiatry zrodzone z haseł rewolucji
francuskiej oraz zaprawione romantyzmem literackim. Gdy w 1919 roku
Józef Piłsudzki inaugurował wskrzeszony Uniwersytet, znaczna część
Europy Środkowej i Wschodniej była
już objęta nacjonalistyczna pasją. Marian Zdziechowski, profesor i rektor
w latach 1925 - 1927, jeden z najgłębszych myślicieli Polski odrodzonej,
powtarzał wielokrotnie, że widzi dwie
siły, które prowadzą cywilizację
chrześcijańską do ruiny: komunizm
i nacjonalizm. Zmarł w dniach kryzysu
monachijskiego, kiedy wielu ludzi
w Polsce ogarniętych było entuzjazmem z powodu odzyskania Śląska
Cieszyńskiego.
Wilno zostało w dniu 28 października 1939 roku przekazane Litwie
przez ZSRR. Z dniem 15 grudnia 1939
roku musiały być przerwane prace
wszystkich laboratoriów, pracowni,
zakładów badawczych oraz klinik
szeroko rozbudowanego Wydziału
Lekarskiego. W miejsce Uniwersytetu
Stefana Batorego powołano litewski
Uniwersytet Wileński, który władze
niemieckie zlikwidowały w 1943 r. Do
roku 1944 Uniwersytet Stefana Batorego działał w konspiracji. Po ponownym otwarciu jesienią 1944 r. władze
sowieckie zakazały wykładania polskim profesorom. Większość kadry
naukowej wyjechała do Torunia.
Tworzący się tam wówczas Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest dziś
uznawany za kontynuatora akademii
wileńskiej.

Nic jednak w tym kierunku nie
zrobiono, nawet powołane katedry
nigdy nie zostały obsadzone; rzekomo z braku kandydatów. W ostatnich
latach przed wojną skrajni nacjonaliści
polscy zażądali, aby studenci Żydzi
mogli zajmować miejsca tylko po lewej stronie sal wykładowych. W wyniku zaburzeń z tym związanych rektor prof. W.M. Jakowicki zawiesił wykłady a potem złożył berło rektorJanusz Palczewski
skie, uważając, że wydanie takiego
zarządzenia byłoby sprzeczne z jego
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Ks. Piotr Skarga i Jego „Kazania Sejmowe”
część III

Poglądy zawarte w Kazaniach sej- do historii, „bo historyja jest mądrość prawu. Następnie ukazuje groźne
mowych można sprowadzić do kilku w kupę złożona i rozum ludzi wiela konsekwencje wynikające z niezgody:
zasadniczych myśli przewijających się
w całej dotychczasowej twórczości
Piotra Skargi. W całej twórczości wyraża pogląd, że tylko przywrócenie
jedności wiary może zapewnić pomyślny rozwój państwa. Inne z kolei
lekarstwo na choroby życia społecznego widzi Skarga we wzmocnieniu
władzy królewskiej oraz odbudowy
cnót obywatelskich. Moralność chrześcijańska musi więc zostać skojarzona
z miłością ojczyzny. Tylko w ten sposób prawa odzyskają swój autorytet,
a anarchia zostanie usunięta z życia
publicznego, przede wszystkim z sejmu. Autor Kazań sejmowych uważa,
że reformy należy przeprowadzić stosunkowo szybko, ponieważ w przeciwnym razie Rzeczpospolitą może
spotkać rychła zagłada, będąca zarówno karą Bożą za tolerowanie herezji, jak i konsekwencją wewnętrznego rozkładu państwa. W kazaniu
pierwszym omawia Skarga różne rodzaje mądrości, skupiając uwagę na
rozróżnieniu mądrości boskiej - pochodzącej z nieba i ziemskiej, która
nazywa bydlęcą, czy nawet diabelską.
Pod pojęciami tymi rozumie przede
wszystkim dwie zasadniczo sobie
przeciwstawne teorie polityczno
– społeczne: mianowicie koncepcję
państwa na usługach kontrreformacji
oraz poglądy ludzi stawiających interesy polityczne państwa oraz dobro
wszystkich jego obywateli ponad interesami Kościoła. Jedynie boska mądrość – zdaniem kaznodziei – zabezpieczyć może państwo przed klęską
wojen domowych, upadkiem karności
i posłuszeństwa, osłabienia władzy
monarszej, złym funkcjonowaniem
sejmów, wreszcie przed inwazja turecką. Aby móc skutecznie zapobiec
tym niebezpieczeństwom, senatorowie winni odwołać się do pomocy
Boga, który użyczy potrzebnej im
mądrości. Powinni również korzystać
z praktyki politycznej, wynikającej
z dotychczasowego rządzenia ludźmi
oraz kierować się miłością ojczyzny
i obywateli, którzy powierzyli im rządy nad sobą. W kazaniu pierwszym
ks. Piotr Skarga odwołał się również
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w jedno zebrany. Kto jej nie wie kłótnie na sejmach mogą przerodzić
i w niej się nie kocha, jest jako dziecię, się w wojny domowe, te zaś wtedy
które ojca i matki nie zna”.
zostaną wykorzystane przez nieprzyjaciół Polski. Nastąpi rozpadnięcie się
W poświęconych brakowi miłości
Rzeczpospolitej na dawniej istniejące
ojczyzny i ofiarności dla niej kazaniu
ziemie i księstwa, język i naród polski
drugim wymienia autor przede
ulegnie zagładzie. Konkluzja Skargi
wszystkim dobrodziejstwa, których
zawiera się w opinii, że zgody i jednoobywatele doznają za sprawą Rzeczyści w ojczyźnie nie może być „bez niepospolitej. Pierwszym z nich jest
równości, bez podlegania jeden drumożliwość wyznawania prawdziwej
giemu, bez jednego wodza i sprawcy”.
wiary katolickiej, następnym władza
królewska, godząca się doskonale ze
Kazania czwarte i piąte stanowią
„złotą wolnością”. W dalszej kolejno- właściwie – pod względem wątku
ści kaznodzieja królewski wylicza do- myślowego – jedną całość. W obu
brobyt materialny, umożliwiający kazaniach Skarga omawia trzecią
korzystanie ze zbytków nieznanych chorobę Rzeczpospolitej, wynikającą
przodkom oraz pokój z sąsiadami, z tolerowania w niej rozmaitych here„jakiego wiele królestw nie mają”. zji. Autor rozwija tu tę samą myśl,
Skarga zwraca tu uwagę na politycz- iż podstawą potęgi państwa, stanowi
ną i gospodarczą koniunkturę XVI jedność wiary oraz poszanowanie dla
wieku sprzyjającą rozkwitowi Polski. kapłanów. W kazaniu piątym przytaUważa on, że w Kościele i w państwie cza autor dalsze przykłady mające
winna panować zasada bezintere- świadczyć o tym, że katolicka wiara
sownej służby Bogu i ojczyźnie. Ka- państwa „szczęśliwie dochowywa,
znodzieja uważa ojczyznę za wspól- a heretyctwo je obala”. Katolicyzm
notę wszystkich obywateli, połączo- utrwala fundamenty państwa oraz
nych tożsamością miejsca zamieszka- utrwala panujące w nim porządek
nia, więzią języka i pochodzenia. społeczno – polityczny. Herezja zaś,
W opozycji do tworzącej się właśnie niszcząc jedność wiary, podkopuje
koncepcji „narodu szlacheckiego”, opartą na niej jedności zgodę w spraopartej na wspólnocie przywilejów wach świeckich, przyjaźń i wzajemne
stanowych i wyłączającej poza jego zaufanie między ludźmi, uniemożliwia
nawias chłopów oraz mieszczan, skuteczny opór wobec inwazji pogańSkarga apeluje o miłosierdzie dla skiej.
chłopów. Z dużym naciskiem podkreW kazaniu szóstym Piotr Skarga
śla, że są oni ludźmi „tegoż języki
powraca do ogólnej problematyki
i rodzaju co panowie”, poddani to
politycznej. Ukazuje wszystkie nie„Polaki tegoż narodu”. Co ważniejsze,
szczęścia wynikające z ograniczenia
nie wyklucza z narodu różnowierców,
władzy królewskiej. Kaznodzieja krójak to czyniono później (utożsamiając
lewski odżegnuje się ostentacyjnie od
pojęcie Polaka i katolika), skoro poabsolutum dominium, stwierdza natrzebę tolerancji motywuje wspólnotą
tomiast, że swe liczne przywileje
krwi. Jak zauważa Karol Górski u Skarszlachta zawdzięcza dobrej woli krógi po raz pierwszy spotykamy termin
lewskiej. Z czasem jednak zaczęła ich
ojczyzna w dzisiejszym słowa rozunadużywać, dodając do pozytywnych
mieniu.
wolności – diabelską, wyrażającą się
Trzecie z Kazań sejmowych zosta- w nieposłuszeństwie wobec króla
ło poświęcone niezgodom wewnętrz- i szkalowanie go. Drugie źródło osłanym, niszczącym państwo polskie. bienia władzy królewskiej dostrzega
Skarga przytacza w nim argumenty Skarga w fakcie, że dochody z króprzemawiające za zgodą. Są to: wiara lewszczyzn służą dzierżawcom szlaw jednego Boga oraz podleganie checkim, a nie wpływają do skarbu
wspólnemu władcy i temu samemu Rzeczypospolitej. Trzecie - w złym
15
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funkcjonowaniu sejmu, po wielodniowych debatach posłowie rozchodzą
się bez podjęcia uchwał. Czynienie
z Polski republikańskiej Wenecji powoduje zamieszanie w państwie
i anarchię, której widownią stały się
ostatnie sejmy.

tolerancję, zagarnianie kościołów katolickich przez protestantów, oraz
zniesienie egzekucji wyroków sądów
duchownych. Z kolei wylicza przestępstwa naruszające normy współżycia społecznego, takie jak brak
sprawnego wymiaru sprawiedliwości,
ucisk chłopów, rozpanoszenie lichwy,
W kazaniu siódmym omawia Skarmarnotrawienie pieniędzy na zbytkoga piątą chorobę Rzeczypospolitej
we szaty czy kosztowne przyjęcia.
objawiającą się w niedobrych prawach. Kaznodzieja wskazuje, że praKazania sejmowe kończy ks. Piotr
wa królewskie i Rzeczypospolitej win- Skarga odwołaniem do proroków ze
ny mieć na uwadze dobro obywateli Starego Testamentu, którzy podoboraz interes państwa. O przydatności nie jak on przestrzegali swój lud, gropraw decyduje sprężysta egzekucja żąc mu upadkiem. W oparciu o przywyroków. Najwięcej miejsca zajmuje kłady historyczne kaznodzieja stwierw tym kazaniu teza, że dobre prawa dza, że groźby tego rodzaju wieszczą
ludzkie nie mogą stać w sprzeczności szybką zagładę, bądź mogą być przez
z boskimi, a głównym celem prawo- Boga niezrealizowane, jeżeli obywadawstwa świeckiego jest obrona czci tele okażą należyta skruchę i zmienia
Bożej. Jako przykład rażącego bez- swoje postępowanie. Tę ostatnią
prawia wymienia on m. in. uchwalenie możliwość Skarga wskazuje również
konfederacji warszawskiej.
Polakom.
Ósme i ostatnie z kazań jest poświęcone bezkarności mnożących się
w Polsce występków, zarówno przeciwko prawom Kościoła oraz przywilejom duchowieństwa, jak i przeciw
innym współobywatelom. Skarga
znów wymienia na pierwszym miejscu – jako grzech – panującą w Polsce
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„Karierę pośmiertną” zarówno ks.
Piotrowi Skardze jaki Kazaniom sejmowym, będących w XIX wieku jego
najgłośniejszym utworem, należy
przypisać rozbiorom, przed którymi
przestrzegał oraz długiemu okresowi
niewoli narodowej w jakiej Polska
pozostawała aż po rok 1918.

Dziś, ponad 400 lat od śmierci
sługi bożego ks. Piotra Skargi warto
wrócić do pewnych wzorców wychowania jednostki i społeczeństwa, na
które już w 1912 roku zwrócił uwagę
wspomniany już ks. J. Piotrowicz:
„…ks. Piotr Skarga w szczególniejszy
sposób zrozumiał, że zasady Chrystusowe dopiero wtenczas będą solą
świata i światłością świata, jeżeli
przenikną życie prywatne (rodzinne,
domowe) i życie społeczne. Do wychowania narodów w zasadach chrześcijańskich nie wystarcza bowiem
wychowanie jednostek po chrześcijańsku, ale trzeba wytworzyć środowisko chrześcijańskie, społeczne, na
którego tle jednostka zdoła się utrzymać i utwierdzić w chrześcijańskich
swych zasadach, rozwinąć je w sobie
i oddziaływać znów pożytecznie na
swe otoczenie i skutecznie, i pożytecznie. Dowodem słuszności takiego
zapatrywania się na sprawę kierownictwa dusz jest nasza dzisiejsze codzienne nieomal doświadczenie. Dlaczego to i najlepiej wychowane dzieci
zatracają z wiekiem swojego chrześcijańskiego ducha? To środowisko, czyli
to tło społeczne, na którym rośniemy, działamy i żyjemy, przestało być
chrześcijańskie”.
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