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W POSZUKIWANIU PRAWDY. CHRZEŚCIJAŃSKA EUROPA
- MIĘDZY WIARĄ A POLlTYKĄ

CZŁ OWIEK O WIARA . KULTURA

JłRosł-łw Dunxł

,'TAKA WoLNosC GORSZA oD NIE,W,OLI...".
Rzuczywrsrość porsKl LUDowEJ w śwrnTLE

KILKUNASTU ZłPISÓW W KRONIKACH
KLASzToRu JASNoGónsxrn Go z LAT 1945_1958

Kroniki Klasztoru Jasnogórskiego były pisane od stuleci. Zawsze przywiązy-
wano do nich szczegóIną wagę. Przedstawiały bowiem punkt widzęnia zakonników
na to, co się wokół nich dziŃo. W związku z tym kronikarzami nigdy nie były osoby
przypadkowe, zwłaszcza ze spora część kronik opisuje codzienne relacje panujące
w klasztorze - czasęm radość, wynikającąna prryrl<ład z wizyĘ oczekiwanej przez
braci i ojcow osobistości, a czasem smutek, spowodowany chorobą lub śmiercią
kogoś bliskiego. Kroniki były pisane systemaĘcznie, a zapisy opatrzono datądzien-
ną. Każdy komentarz, dotyczący mijającego dnia, ma objętość od kilku linijek
do kilku stron tekstu.

SzczegóInie ciekawe są kroniki z okresu Polski Ludowej. Wolne są bowiem
od państwowej cenzury i prezentująbieżące odczucia zakonników, dotyczące co-
dzienności w zmieniającej sięrzeczywistości społeczno-politycznej, w czasachnara-
stającego terroru komunistycznego. Okres ten mozna rozpocząó, zawaĘmi w Kro-
nice Konwentu Jasnogórskiego informacjami na temat wkroczenia do Częstochowy
Armii Czerwonej. Fakt tęn został odnotowany pod datą 16 sĘcznia 1945 rokul.
Na następnych kartach znajdujemy m.in. opisy funkcjonowania wojsk sowieckich
w zdobytym mieście2. Już dwanaście dni od wkroczenia czerwonoarmistów odno-
towano:

,,Polska niby juz wolna... nie zupełnie. Nowa fala aresztowań sędziów,

działaczy z AK|NSZ"3.

l Archiwum Jasnogórskie (dalej: AJG), sygn. 3201, Kronika Konwentu Jasnogórskiego [rĘs], k.25,

" 
zapis z 16 stycznia 1945.

' Tamże, k. 26-ż8. Szerzej na ten temat: J. ZguoNtpwnr- ZP, Jasna Góra w latach 1945-1956, |w:]
Częstochowa. Dzieje miasta i Klasztoru Jasnogórskiego,t.4: Dzieje miasta i klasztoru po l945 roku,
pod red. K. KERSTEN, Częstochowa2007, s. 137-140.

3 AJG, sygn. 3201, Kronika Konwentu.. .,k.27, zapis z28 stycznia t945.
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W kronice prożno by szukać pogłębionej analizy poszczególnych problemów, krót-
kie komentarzę są jednak na Ęle sugestywne, że nie pozostawiają złudzęń co do sta-
nowiska zakonu w poszczególnych sprawach poliĘcznych. Dużo więcej miejsca
poświęcano natomiast kwestiom religijnym. Na kartach Kroniki Jasnogórskiej
otwarcie więc krytykowano wprowadzanie zapisów sprzecznych z nauką Kościoła
katolickiego. Ganiono wszelkie przejawy laicyzacji i ateizacji życia, w tym ogłosze-
nie Dekrętu z dnia 25 września 1945 roku, wydanego przęz Prezydenta Krajowej
Rady Narodowej Bolesława Bieruta, zmieniającego prawo małżeńskiea. W notatce,
w Kronice Klasztoru,z30 grudnia czytamy:

ilTffi ffi :"",i,T;xT.§*ffił*ŁTil,T:li,"t,HT-
lczęnia do wiernych katolików: Crymjest Małżeństwo? Sakramentem, niero-

zerwalnym, musi być zawarte przed właściwym kapłanem i w obecności 2-ch

świadków"5.

Przełom 1945 i 1946 roku to na ziemi częstochowskiej czasbardzo silnej dzia-
łalności polskiego antykomunistycznego podziemia zbrojnego6. Dość powszechnie
dyskutowano wtedy na temat możliwości konfliktu zbrojnego między Związkiem
Sowieckim a Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytani{ . Okazjądo tego Ępu roz-
mów stała się wizyta w klasztorze księdza biskupa Stefana Woźnickiego, który
w styczniu 1946 roku przybył do Polski jako delegat Stanów Zjednoczonych
w sprawie podziału darów UNRRA i instytucji dobroczynnych. Podczas rozmowy
paulini zalważyli, że ksiądz biskup:

,,Orientuje się w sytuacji naszej d. w Polsce b.[ardzo] dobrze... Mocno jed-

nak podkreślił, że o zbrojnym wystąpieniu Ameryki czy Anglii i okazaniu po-

mocy zbrojnej Polsce mowy być nie może! Ameryka i Anglia są niezmiemie
zadłużone, zniszczone * wszelka akcja zbrojna dzisiaj fiest] zupełnie niepopu-

' Prawo małżeńskie, ,,Dziennik tJstaw" 1945, nr 48, poz. 270.
' AJG, sygn. 3450, Kronika Klasźoru Jasnogórskńgo od 1 grudnia 1945 r. do 30 kwietnia 1949 r.

[rkps], k. 15, zapis z 30 grudnia 1945.
u Por.: C. GUnrułN,,MOCNY", Armia Krajowa - w Częstochowie i w okolicy - Walczy. Wspomnienia,

Częstochowa 1996; A.W. Głł-a, 50 lat niepodległościowych działań zbrojnych na ziemi częstochow-
skiej 1906-1956. Szkice i dokumenty, Częstochowa 1999; Tenże, Niepodległościowe podziemie zbroj-
ne Częstochowy i okolic 1944-195ó, Częstochowa 1993; J. STACHNIn, Z dziejów konspiracji anĘko-
munisĘcznej w Częstochowie (1945-1956),,,Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie" 1993,
z. 6, s. 183-192; T. ToBoREl<, Stanisław Sojczyński i Konspiracyjne Wojsko Polskie, Łódź 2007
J, DURKł, PatrioĘzm czy zdrada? Spory wokół postaw Polcków w Polsce Ludowej, |w:l Polski oby-
czaj patrioĘczny od XVIII do przełomu XX/XXI w. - ciągłość i zmiana, pod red. A. StłwłRzł,
W.J. WysocKIEGo, Warszawa 2007, s.229-240;Tenże, czylikto????,Ciż, oddział Władysława Mu-
sialiką ,,Bolesława" w latach 1939-1947. Z dziejów polskiego podziemia niepodległościowego, ,,Ze-

" 
szyty Historyczne WiN-u", Kraków 2005, nr ż4, s.87-102.

' Szczegółowo temat nowego konfliktu międzynarodowego omawia: Z, WozNtcZKA, Trzecia wojna
Światowa w oczekiwaniach emigracji i podziemia w kraju w latach 1944-195 3, Katowice 1999.
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lama; musimy się sami bronić, nie dawać, przetrwać jeszcze najmniej kilka
lat... może wtedy zaistniej ą warunki pomyślniej s ze dla Polski"8.

Chociaż zadŁużęnie czy też słaba kondycja finansowa Wielkiej Brytanii jest

bezsprzeczna, to jednak kwestia podobnych problemów USA jest raczej wątpliwa.
Przecież to Stany Zjednoczone uruchamiaĘ programy pomocy dla zniszczonych
państw europejskich. Bardziej, więc chodziło tutaj o ogólnie rozumianą niechęć
do interwencji zbrojnej,pogodzenie się z sowiecką dominacją w Europie Srodkowej
i ciągle jeszcze sprzyjającą atmosferę dla ZSRS, panującą wśród przedstawicieli
amerykańskiego establishmenfu9.

W tamtym czasie, w kronice sporo miejsca poświęcano trudnościom życia co-
dziennego, zktórychnajważniejsza dla wspólnoty zakonnej wydawała się aprowiza-
cja. Pod datą 8 grudnia 1945 roku zapisano:

*."JJ,§;ffi 
,*-I;HJ}ffiTij,.".,:"ff 

;,ffi1,"J,*i.Tń::
wizacji tj. uzyskał pisemne pozwolenie na kupno i przewoz zboża: 4 ton Ąrta,
3 ton pszenicy oraz ż ton jęczmięnia z Poznańskiego i innych odlegĘch po-

wiatów. Oby tylko teraz mogłnabyc i przewieźć!"|O .

Zkolęi w dniu 10 marca 1946 roku zakonnik odnotował:

ś."d;o;;;j::TilT}h#;;:*,ffi:Tl::ffiT;"Tl"#]","łl§
Poznaniu i sprawy kupna zboża załatwia"|l .

Podobnych wpisów, doĘczących problemów natury gospodarczej, jest w kro-
nice z tamtego okresu wiele. Pokazują one trudną sytuację w powojennej Polsce.
Jest to czas ogólnego niedoboru zywności, a właśnie na Ęm tle dochodziło
do pierwszych protestów robotniczych. W dopiero co uruchomionych fabrykach
występowaĘ przypadki strajków i to nawet w §ch miejscowościach, które po części
znajdowały się na terenach wiejskich|z.

W okolicach Częstochowy narastała atmosfera wrogości wobec rządzących
komunistów. Oprócz czynnie walczącego podziemia niepodległościowego, niechęt-
ne stanowisko prezentowała miejscowa ludność. Władzę winą za tę sytuację obar-
czały Kościół katolickil3. Nastąpiły represje. Pod datą27 kwietnia 1946 roku odnaj-

8 AJG, sygn. 3450, Kronika Klasztoru Jasnogórskiego od 1 grudnia 1945 r.,k.25, zapis z 30 sĘcznia
1946.

9 P. WnoŃsKI, Strateg zimnej wojny,,,GazetaWyborcza", 3 kwietnia 2005,
źr ódło: http ://wybo rcza.pU 1,7 5 5 1 5,263 6138.htm1 fdostęp : 1 1 . 05.20 1 0 r.].

'o AJG, sygn. 3450, Kronika Klasztoru,.. ,k.9, zapis z 8 grudnia 1945.
|' Tamże,k. 38v, zapis z IO marca 1946.
12 Archiwum Państwowę w Katowicach, Powiatowa Rada Narodowa w Zawierciu, sygn. 21 s. 167,

Protokół 10-go posiedzęnia Powiatowej Rady Narodowej w Zawięrciuz 17 sĘcznia 1946.

" T. ZłRNowrpcre-GRvz, Czajka Stanisław (t 897-1965), biskup, sufragan częstochowski, |w:f Letrsy-
kon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-]989, t, 2, pod red. J. MySzoRł, War-
sza:waż003, s. 42.
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dujemy, pisany na ,,gorąco" - pod wpływem emocji, zapis o aresztowaniu księdza
bi skupa Stanisław a Czajki wtaz z tow arzyszącymi mu osobami :

"".;;T;,T:,".T;,fi fJffiffi 
"3:"Jlri::H;ffi ::,:';:::,:;

Maja [...]. Kto, gdzie, kiedy, dlaczego... to uczynił było osłonięte tajemnicą

przez cĄ piątek 26IY i dopiero dzisiaj rano zaczęła się sprawa wyjaśniaó...

Urząd Bezpieczeństwa Częstochowski to sprawił w poszukiwaniu podejrza-

nych osobników... Sytuacja dotąd nie wyjaśniona. Jedynie to, że owe siedem

osób nie byli wywiezieni tylko uwięzieni w tym samym domu, ten stan trwał

dzisiaj i dotąd nie wiem jak jest obecnie... A więc są rozmaite b. przykre nie-

spodzianki nawet we własnym mieszkaniu... Co dalej? Pan Bóg tylko wie!"la.

Rzeczywiście, 26 kwietnia 1946 roku funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa
zablokowali Dom Księży Emerytów, który był na utrzymaniu Kurii Częstochow-
skiej. Księdza biskupa przetrzymywano trryrnaście godzin i oswobodzono dopiero
po osobistej interwencji ordynariusza częstochowskiego. Po uwolnieniu stosowano
wobec niego areszt domowy. Był to pierwszy od zakończenia wojny przypadek
aresztowania biskupa w Polsce. W następnych latach nadal uwaznie śledzono jego
poczynarlia i odmówiono mu zgody na wyjazd do Rzymu w czasie trwania Soboru
Watykańskiego IIl5.

Utrudnienia związane z otrzymaniem paszportów był nagminne. Paulini chcą-
cy wyjeżdżac na różne, odbywające się poza granicami kraju, uroczystości, zjazdy
cry też konferencje, musieli stawiać się w urzędach w Warszawie po kilka ruzy.
Często bezskutecznię. W kronikach odnotowywano te wyjazdy t komentowano, jak
naprzyk<ład 6 maja 1946 roku:

,,Cała sprawa idzie dosyć... opornie czy niedołężnię"lÓ.

Była to świadoma i celowa polityka władz w stosunku do wszystkich zgroma-
dzeń zakonrtych w Polsce. Najczęściej chodzlło tutaj o osłabienie związków pomię-
dzy kuriami prowincjonalnymi a kuriami generalnymi, znajdującymi się za granicą.
W przypadku paulinów było inaczej, gdyż władze generalne znajdowały się w Pol-
sce. Rozmowy w sprawie wydania paszportu były okazją do agitacji, wywarcia pre-
sji, czy poddania wpływom. Liczono na podjęcie współpracy duchownego zUrzę-
dem Bezpieczeństwa. Brak pozwolenia na wyjazd ptzyczyniał się też do osłabienia
zakonu paulinów, bowiem ograniczono mozliwość kontaktów z ich placówkami
za granic{7 .

'o AJG, sygn. 3450, Kronika Klasztoru,.., k. 50v, zapis z27 k:więtnia 1946.

'' T. ZłRNowBcra-GRvz, Czajka Stanisław..., s. 4243.
'u AJG, sygn. 3450, Kronika Klasźoru..., k. 54v, zapis z 6 maja 1946.

'' AJG, sygn. 3896, o. M. KnorlrZP,Postawa władzPolskĘ Rzeczypospolitej Ludowej wobec pauli-
nów 1948-1984 (Odpowiętż na Ankietę Sekretariatu Episkopatu Polski) [mps], Częstochowa - Jasna
Góra 5 VII 1985, k.28; D. ZAMIATlł-A, Zakony męskie w polityce władz komunisĘcznych w Polsce
w latach 1945-1989,t. l: ProblemaĘka organizacy.jno-personalna, Kielce 2009, s. 288-293.
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Rok 1946 oznaczń następny etap w umacnianiu rządów komunistycznych
w Polsce. Zorganizowano tzw. refęrendum ludowe, które miało sprawdzić popular-
ność władz, wywodzących się przede wszystkim z Polskiej Partii Robotniczej, oraz
pomóc w ostatecznym rozprawieniu się z jedynąrealną opozycjąpolityczną w Pol-
sce, czyli Polskim Stronnictwem Ludowym ze Stanisławem Mikołajczykiem na
częle. Polacy mieli odpowiedzieć na trzy pytartia: pierwsze dotyczyło akceptacji
zniesienia Senatu, drugie zaaprobowania zmian gospodarczych-tzn. reformy rolnej
i upaństwowienia przemysfu, a trzecte kształtu granicy zachodniej. Referendum
zaplanowano na 30 czerwca 1946 roku. W dniu 7I częrwca kronikarz jasnogórski
odnotowywał, że:

o,u,lT"T:;"i;LŁiTi]ffi ;."'"i"l;:[J,ffl:;;:l j6,."#",ń1;
o zniesieniu całkowitym świadczeń rzeczowych tj. wszelkich dostaw kontyn-

gentowych, a więc tylko wolny handel, Niby b.[ardzo]narękę chłopu"ls.

Oczywiście to zjednanie ludności wiejskiej przez komunistów miało im pomóc
w ostatecznym zwycięstwie z PSL. Do walki z opozycją stanęły koordynowane
przęz Państwową Komisję Bezpieczeństwa: Ludowe Wojsko Polskie, Wojska
Ochrony Pogranicza, Korpus Bezpieczeństwa Narodowego, Milicja Obywatelska,
Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej. NasiliĘ się wypadki zastraszania, przę-
śladowania i aresztowania. Na podstawie sfałszowanego referendum (oszustwo
zostało przeprowadzonę pod nadzorem funkcjonariuszy sowieckich służb specjal-
nych) umocniono władzę PPR-u, która jako jedyna mtała namaszczenie Moskwy
i dysponowała potęznym aparatem przęmocy'n. Drięki referendum uzyskano infor-
mację o przywódcach opozycji w terenie. Zaczęto stosować wobec nich represje, tak
aby w przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi nie mogli oni prowadzić
czynnej agitacji. Wybory do Sejmu Ustawodawczego zaplanowano na 17 sĘcznia
1947 roku2o. W społeczeństwie narastała atmosfera strachu, a u ptzedstawicieli opo-
zycji pojawiła się rezygnacja. W Kronice Jasnogórskiej pod datą 1 grudnia 1946
roku czytamy tylko bardzo krótki komentarz:

";il;Jl.#l";-T:;:;:,T1'|;.,",nu", 
nie ma listy, na którą

Natomiast w styczniu 1947 roku opis sytuacji jest dużo bardziej obszerny, a za-
razem przygnębiąący:

'8 AJG, sygn. 3450, Kronika Klasztoru..., k. 65, zapis z II częrwca 7946.
|9 Szerzel na tęmat referendum w: C. OsąroWSKI, Referendum 30 czerwca 1946 roku w Polsce, War-

szawa2000,
Ż0 Szerzej na ten temat: Tenże, Wybory do sejmu z 19 sĘcznia t947 roku w Polsce; Poznań ż000;

J. WRONł, Kampania wyborcza i wyboly do Sejmu Ustawodawczego l9 stycznia ]947,Warszawa
1999; J. WTORKIEWIcz, Wojsko Polskie w akcji propagandowej i wyborach do Sejmu Ustawodaw-
czego l 94 7 roku, W arszawa 2002.

21 AJG, sygn. 3450, Kronika Klasztoru..., k. 107v, zaplsz 1 grudnia 1946.
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,§astrój przedwybor czy b.|ar dzo] podni econy, b. [ardzo] liczne aresztowa-

nia członków PSL (stronnictwo Mikołajczryka), Listy wyborców <Rząd

Jed.[ności] Narod.fowej] Tymczasowy) w 10 okręgach unieważnił - nie dopu-

ścił... i to w b.[ardzo] dużych Okręgach, jak np. Łódź. Gwałty, represje, aręsz-

towania, usuwania z posad tz-łv. przeciwników [listy] Nr 3 na porządku dzien-

nym22. Grasuje w mięście jakiś niby ksiądz w koloratcę, który na zębraniach

publicznych przemawiając występuje przeciwko Ojcu Św. Piusowi XII, rów-

nież dzisiejsze radio zaatakowńo podstępnie Ojca Św. Ludzie uczciwi, dobrze,
po katolicku myślący, często w sytuacji bez wyjścia,.. Smutny b.fardzo] stan

przeżywamy w tzw. <wolnej> ojczyżnie, taka wolność gorsza od niewoli,
bo prześladująniby swoi pod dyktando sowietów"23.

Niezwykle ważną część kronik zajmują opisy przybryających pielgrzymek.
Zakonnicy odnotowują te wydarzenia i często komentująje z punktu widzenia go-
spodarza. Starają się odpowiedzięc na pytania czy danego dnia wszystko było do-
btze zorganizowane, czy klasztor był w pełni przygotowany na przywitanie pątni-
ków, czy teżjest coś, co nalężałoby naprawić, aby Jasna Góra mogła jeszcze lepiej
funkcjonować jako ośrodek kultu maryjnego24. W pierwszych latach powojennych
na kartach kroniki pojawiają się refleksje, wspomnienia okresu przedwojennego
i przybywających licznie do Częstochowy pielgrzymękzutraconych teraz wschod-
nich ziem II Rzeczypospolitej.

,,9 czerwca - Niedziela - Zielonę Świątki - Pogoda - ciepło! W sobotę

przybyło kilka wycieczęk - pielgrzymek uczniowskich i parę tysięcy poboż-

nych z Podlasia, Lubelskiego, Kieleckiego.,. Niby trochę przedsmak przedwo-
j ennych pielgrzymek"2s.

Z czasęmjednak ta nuta nostalgii zanlkJa i komentarze doĘczyły tylko i wy-
łącznie wydarzeń bieżących. Często sąpełne zadowolenia i podkreślają religijność
polskiego społeczeństwa:

,,Obrazbył piękny, zachowanie się olbrzymich tłumów budujące"26.

Władzę zastępowaĘ święta kościelne uroczystościami świeckimi. Dla komuni-
stów najważniej szy był dzięn 1 Maja. Święto robotnicze, które starali się wykorzy-
stać jak najlepiej propagandowo27. Kronikarz jasnogórski patrzył na to z innej per-
spektywy. Dostrzegał jego sztuczny charakter i nie krył niechęci. W 1948 roku za-
notował:

22 Lista nr 3, to tzrłr. blok,,demokratyczny": Polska Partia Robotnicza, Polska Partia Socjalistyczna,
Stronnictwo DemokraĘ cznę i Stronnictwo Ludowę.

" AJG, sygn. 3450, Kronika Klasztoru... ,k. I21, zapis z 18 sĘcznia 1947 .

'o.Tamże,k. 6l, zapis z25 maja 1946.
" Tamże,k. 64v, zapis z9 częrwca 1946.
26 Tamże,k. 80v, zapisz 8 września 1946.

" P. SOWŃSKI, KomunisĘczne święto. ObchoĄl 1 maja w latach 1g48-Ig54, Warszawa 2000, s. 39-
1 l5.
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,,l Maja - Sobota - chłodno, pochmurno, dziwnie senna atmosfera... Całe

miasto, a głównie trasa pochodu tj. Aleja N. M. Panny ubrane na czerwono.

Od rana U,rąĘł nad miastem samolot przybrany czerwonlrmi szmatami. To na świę-

to pracy, świętujątj. nie pracują a|ębez nabożeństwa, a więc grająw otwarte

kaĘ...to i lepiej!!! t...] Popołudniu na mieście spacerujących ludzi niezbyt
wiele, sklepy i biura nieczynne, nastrój niby świąteczny... Ęlko pijanych duzo,

zataczających się na trotuarach, nawet spoĘka się pijane młode kobiety
i oficerów <odrodzonego> W.[ojska] P.[o1skiego], nadto szumne napisy
na czerwonych szmatach głoszące <jedność> marksistowską robotniczą PPS
i PPR!!!"28.

Niechęć autora tego wpisu mogła być teZ spowodowana zakazem uroczystego
obchodzenia, przypadającego dwa dni poźniej, Swięta 3 ly'rĄa, które zawsze w Pol-
sce miało szczegóInie uroczysty charakter, łączyło w sobie tradycję uchwalenia
Konstytucji 3 maja ze świętem kościelnym. W kronice na tej samej karcie, co opis
z dnia 1 maja, czytamy poniższy zapis:

,ńl,Hii.'ffi:''jfl,#"#;l"TT]#T*; jńT"i'.,:i:ffi lJ
Na mieście obowiązujący, pod karami dzień pracy. Sklepy, urzędy czynne, fa-
bryki również,nawet szkoĘ wszystkie od g.[odziny] 9 do 12 w poł.[udnie] pod

karą miaĘ nakazany obowiązek mŁodzięż zająć w szkole... Zarządzenie takie
zakomunikował specjalnie przybyĘ Kurator Okr.[ęsu] Szkol.[nego] w Kiel-
cach [...]. Władze szkolne współpracujązUB.,. sic! Ładne <<wolne>> wolno-
ściowe czasy. Na mieście nie było żadnej chorągiewki, ale wyczuwało się na-

strój świąte czny"Żg .

W kolejnych latach nastąpiła fala represji, związana z otwartą i powszechnąjuż
walką rządu komunistycznęgo z wszelkimi przejawami opozycji. Nastał czas maso-
wego terroru stalinowskiego. W dniu 15 kwietnia 1950 roku władzę próbowały
dokonać konfiskaty części mienia klasztoru. Kiedy przeor jasnogórski o. Kajetan
Raczyński oficjalnie zaprotestował, ogłaszając ten fakt tabe wiernym, władze wy-
cofaĘ się z konfiskaty. Jednak 16 czerwca aręsztowano o. Kajetana Raczyńskiego
i administratoru domu o. Celestyna Tarkę3o. Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego dokonali rewiĄi w pokoju przeorskim". Regularnie wzywano
zakonników na przesłuchania. O. Celestyna Tarkę uwolniono 25 listopada 1950
roku3z, aprzeoradopiero 9 wrześni a 1952 roku33.

28 Archiwum Jasnogórskie, sygn. 3450, Kronika Klasztoil..., k. 233, zapis z I maja 1948.
29 Tamże,k. 233, zapis z 3 maja 1948.

'o J. ZaUDNIEWEK ZP, Raczyński Karol Kajetan (]893-1961), paulin, |w:] Lelcsykon duchowieństwa..,,
t. 1, red. J. MySZoRA, Warszawa 2002, s.237-238.

3l AJG, sygn, 3896, o. M. KRoI-n<ZP,Postawa władzPolskiej Rzeczypospolitej..., k. 30.

" J. ZsuoNIEWEK ZP, Tarka Stefan (1g15-1gS5), paulin, młę zakońńe CelesĘn,|w:] Lelłsykon ducho-
wieństwa..., s. 286.

33 Tenże, Raczyński Karol..., s.239.
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Wraz z natastartiem terroru władze konĘnuowaŁy swoją walkę z Kościołem,
starały się zamknąć uroczystości kościelne wewnątrz świątyń. Od 1950 roku tego
typu decyzje podejmował Urząd do Spraw Wyznań, który w latach 1953-1955
ze szczęgólnązawziętością odmawiał wydawania zgody na peregrynacje jasnogór-

skie3a. W następnych latach, zwłaszcza po 196I roku, kiedy Stolica Apostolska
zniosła oktawę Bożego Ciała, zezwalano na procesje poza kościołem już raczej tyl-
ko w dniu Bożego Ciała35.

Prowadzono akcję usuwania religii ze szkół36. Zwalniano zatrudnionych tam
paulinów". W dniu 3 lipca 1952 roku około siedemnastu funkcjonariuszy Urzędu
Bezpieczeństwa dokonało rewtzji w tzw. Pokojach Królewskich, gdzie mieściło się
Małe Seminarium. Opieczętowano biblioteki i zabrano dokumenty, nie zostawiając
żadnego pisemnego poświa dczęnia. Tym samym seminarium przestało istnieć38.

Represje stalinizmu byĘ coraz bardziej dotkliwe i uderzaĘ w realne podstawy
funkcjonowania Kościoła katolickiego w Polsce. Prawdziwym ciosem było uwię-
zięnie w dniu 25 wrzęśnia 1953 roku Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego39. Do-
piero jego uwolnienie, w październiku 1956 roku, dawało możliwość rozpoczęcia
szerszej działalności i zapowiadało koniec upokorzeń. W Polsce rozpoczfi się okres
destalinizacji, a I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej Władysław Gomółka głosił:

,"ń',ilTr[Hll,#[#Hffilffi"ffi,,".l#,illi,iii,i;;
w stosunku do kościoła, pragniemy ronvięać korzystnie dla państwa ludowę-

go i z pożytkiem dla kościoła katolickiego i jego wyznawców wszystkie pozo-

;:liHffi ;T*:1;i,,:l;H,i;lff fiffi ;ilff T";",,LT::1łiotem

W związku z tymi słowami mozna się było spodziewaó poprawy postawy
władz w stosunku do Kościoła. Chciano uzyskać jak najszersze poparcie społeczne
dla przemian w partii i państwi.o'. Stunowisko Kościoła było istotne, gdyż wpły-
wało na kształt opinii publicznej . Zmiany w relacjach państwo - Kościoł były wi-
doczne takżę z perspektywy Częstochowy. Wyraźnie zwiększyła się liczba piel-
grzymek zmierzających na Jasną Górę. Do Sanktuarium Maryjnego zaczęła też

'o J. ZłRyN, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa2003, s. 160-161.

" M. MxoŁAJCZyK, Władza Ludowa a Diecezja Częstochowska,Częstochowa 2000, s. 63.

'u A. Duopt<, R. GRyz , Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Kraków ż006, s.75.
" AJG, sygn. 3896, o. M. Knorll<ZP,Postawa władzPolskiej Rzeczypospolitej..., k. 2.

" Tu-"", k. I-2; D. THIRIET, Marks czy Maryja? Komuniści i Jasna Góra w apogeum stalinizmu
(1 9 5 0- 1 9 5 ą, Warszawa ż002, s. 209-210.

39 Szerzej na ten temat: W.J. WvSOCKI, Osaczanie Prymasa, Kardynał Stefan Wyszyński jako ,,pod-

on 
o1i eczĄl " ap aratu bezpieczeństw a w latach ] 9 5 3 - 1 9 5 6, W arszaw a 2002.

-" Nowa treśc współdziąłania stronnictw politycznych i organizacji społecznych, ,,Trybuna Ludu",
30 listopada 1956, s. 4.

o' B. Fllłł-rowSKA, Partia wobec religii i Kościoła w PRL,t. ż, cz. I,1956-1963, Olsztyn 2000, s. 34-
35.
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przybywać Polonia, także ze Stanów Zjednoczonycha2. Paulini ponownie rozpoczęIi
pracę z rŃodzieżą w szkołach. W Kronice Klasztoru Jasnogórskiego, pod datą
8 stycznia 1957 roku czytamy:

,,Teraz bowiem po <odwilzy pńdziernikowej> przywrócona zostńa religia
w szkołach ale jako przedmiot nadobowiązkowy dla tych dzieci, których rodzi-
ce pisemnie tego w dyrekcji danej szkoĘ zażądają" Jest to pewne ustępstwo

władz obecnych w Polsce, na skutek pertraktacji Episkopatu zRządem. Zapo-

trzebowanie na prefektów i katechetów jest wielkie"a3.

Katechizacja powracała do szkół powszechnie, jednak na krótko. Władze miały
nadzieję, że chociaż część placówek pozostanie bez religii i symboli religijnych,
co pokazałoby sukces doĘchczasowej ateizacji. Tak się jednak nie stało. Nacisk
rodziców był tak duży, że religię wprowadzano we wszystkich typach szkół.
W konsekwencji rozpętano w mediach kampanię propagandową o rzekomej klery-
kalizacji szkolnictwa i szybko wycofano się z doĘchczasowych liberalnych posta-
nowień. W latach 1957-1961 doprowadzono do definitywnej likwidacji nauczania
religii w szkołach PRL-uaa. Wszelkie ustępstwa 1956 i początku Ig57 roku okazaĘ
się przejściowe i obliczone na sukces mających się odbyć 20 stycznia 1957 roku
wyborów do Sejmuas.

Na fali październikowej odwilży, na Jasnej Górze, starano się też poszerzyć
działalność ewangelizacyjną. Myślano o publikowaniu wydawnictw religijnych:

,,O. Przeor myśli o zŃożeniu na Jasnej Gorze drukami i o wydawaniu cza-

sopisma religijnego. Ks. Prymas popiera tę myśl. Trwają starania o zdobycie
odpowiednich funduszów, liczymy na pomoc Polonii amerykańskiej, o uzyska-

nie choć narazie małego kompletu maszyn drukarskich zzagranicy'A6.

Wydawnictwo udało się uruchomić. Niedługo później stało się ono celem nie-
wybrednych ataków prokuratury, Milicji Obywatelskiej i Wydziału Finansów Pre-
zydium Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie. W dniu 2I lipca 1958 roku
przedstawiciele władzy wtargnęli do pomie szczęń Ins§rtutu Prymasowskiego Ślu-
bów Narodu, dokonalirewiĄi i konfiska§ mienia w postaci drukow iwządzeń dru-
karskich. w kronice klasztoru odnotowano:

,,Smutne i brzemienne w skutki zaszĘ dziś wypadki. Swiadczą one o wiel-
kiej zaciętości państwa przeciw dzięłl Bozemu. O g.fodzinie] około 14 wtar-

gnęli do Ins§rlutu Pr},rnasowskiego Ślubów Narodu urzędnicy prokuratury

o2 AJG, sygn. 3073, Kronika Sanktuarium Jasnogórskiego 1 I 1960 - 26XII1960, k. 26,zapis z2 częrwca
I960;Tamże, sygn. 3076, Kronika Klasztoru Jasnogórskiego od 1 stycznia 1957 r. do 3l grudnia 1964 r.,
k.31, zapis z19 częrwca1957.

o' AJG, sygn. 3076, Kronika Klasztoru... ,k. 26, zapis z 8 stycznia 1957.
oo H. DoIłINICZAK, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1g44-1gg0. W świetle

dokumentów MSW, Warszawa 2000, s. 259; Z. ZtELŃsru, Kościół w Polsce I944-2002, Radom
2003, s. 138-139.

o' B. Fułł-roWsKA, tamżę.
a6 AJG, sygn. 3076, Kronika Klasztoru... ,k.2l, zapis z 1 maja 1957.
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wojewódzkiej i funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej. [...] fMilicja w celu

wywiezienia skonfi skowanych materiałów :] bez uprzedzenia władz klasźor-
nych i wezwania do otwarcia zamkniętych zgodnie z regulaminem bram, wy-

łamała około godz. 23 bramy klasztoru i wtargnęła siłą na dziedziniec we-

wnętrzny, dopuszczając się karygodnego i brutalnego czynu bicia pałkami po

głowach, szarpania za włosy i kopania modlących się pielgrzymów - niewiast

i mężczyzn, znajdljących się na tym terenie księży, zakonników i pracowni-

ków klasztomych, wyśmiewaj ąc i szydząc równocześnię z ucztlc i praktyk reli-

gijnych tych osób'/7.

W następstwie tych wypadków, w dniu 24 marca 1959 roku wymierzono za-
konnikom podatki: obrotowy i dochodory za lata 1957-1958. Mimo odwołań, do-
konano zajęcia ruchomości klasztoru w postaci samochodu cięzarowego, ciągnika

,,IJrsus" i samochodu osobowego. Należy tutaj dodac, że władze nie płaciĘ klaszto-
rowi czynszu za użytkowanie, należącego do paulinów ,,Domu Pątnika", który naj-
pierw został zajęty przęz wojska sowieckie, a następnie ulokowano w nim szpital.
Składano skargi do Ministerstwa Finansów. Odwołania i sprawy sądowe, związane
z corocznym nakładaniem kolejnych podatków, trwaĘ do 1977 rokua8.

Mimo pozorów liberalnego kursu wobec Kościoła katolickiego, władze PRL-u
nadal starĘ się ograniczycjego wpływy. Zewzględu na kazanie, w którym o. Ka-
jetan Raczyński omówił negaĘwne skutki kultu jednostki w nazizmię i zroblł aluzję
do Polski Ludowej, uznano go za nielojalnego w stosunku do ideologii komuni-
stycznej i postanowiono odmówić wydania paszportu. Dzińo się to w momencie,
kiedy o. Kajetan Raczyński został mianowany Prokuratorem Generalnym przy Sto-
licy Apostolskieja9. Cńy czas regularnie inwigilowano księzy i zakonników.

Pomimo wielu prześladowań i trudności, jakie spotkĄ zakon paulinów w okre-
sie Polski Ludowej, Klasztor Jasnogórski pozostał duchową stolicą Polaków. Kroni-
ki prowadzone w tym czasie przez zakonników opisywaĘ rzeczywistość takąjuką
ona była. W obliczu możliwości rewizji, aresztowań, podsłuchów i donosów, zadzi-
wiający jest fakt otwartego komentowania poczynań władz komunisĘcznych, jako
wrogich Kościołowi katolickiemu, społeczeństwu i Polsce. Kroniki pokazują szarą
rzeczylvistość PRL-u, państwa wielu paradoksów, niedorzeczności i nienaturalnych
relacji pomiędzy władząa społeczeństwem. Oczywiście sporo miejsca poświęcono
w nich pielgrzymom, którzy mimo licznych przeszkod, ciągle przybywali na Jasną

Górę. Kroniki Klasztoru Jasnogórskiego pisało w latach powojennych wielu, kolej-
no zastępujących się w tej pracy zakonników. W związku z tym, postrzeganie opi-
sywanej rzeczywstości czasem nieco się różniło i było uzależnione od indywidual-

a' AJG, sygn. 3076, Kronika Klasztoru..., k. 103-104, zapis zżI lipca 1958; AJG, sygn. 4347, Procęs
sądowy po napadzie na Jasną Górę 21.07.1958 r., k. 8, Pismo biskupa częstochowskiego Zdzisława
Golińskiego do Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego z22lipca l958 r.

48 AJG, sygn. 3896, o. M. KnorIKZP, Postawa władz Potskiej Rzeczypospolitej...,k. 6-12.
on AJG, sygn. 3076, Kronika Klasztoru... ,k. 47, zapis z 13 sierpnia 1957; J. ZnuoNlpwpl<ZP, Raczyński

Karol Kajetan (1893-I961)..., s. 238.
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nych poglądów i postaw kronikarzy, niemniej utrzymali oni niemal identyczną oce-
nę życia społecznego i politycznego w PRL.

W tekstach kronikarzy jasnogórskich przeblja się poczucie nadziei na lepsze,
bliżej nieokreślone jutro. Ta nadzieja wyrastała z istnięnia, ciągl e jeszcze ważnej dla
Polaków, sfery życia religijnego. Liczne pielgrzymki, codziennie przybywające
na Jasną Górę, utwierdzaĘ zakonrtików w przekonaniu, ze komunizm to coś przej-
ściowego i tak jak inne nieszczęściajest skazany na klęskę.

JłRosł-łw DURKA

ooSUCH FREEDOM Is WoRsE THAN SLAVERY...'' THE REALITY
OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF POLAND IN THE LIGHT

OF THE SELECTED JASNA CÓnł MONASTERY CHRONICLE RBCORDS

DOCUMENTING THE YEARS 1945_1958

SUMMARY

Thę monastery of Jasna Góra has remained a religious and spiritual capital of Poland, although
it experienced several difficulties and suffered persecution during the period of the People's Republic
of Poland (PRL).

Written by the Paulines, the monastic chronicles present the Polish reality of that period very ade-

quately despite the strict censorship of the communist regime and a grave risk of denunciation and

repressions. The chronicles show the PRL as a country of numerous paradoxes, absurdities and abnor-
mal relationships befween the authority and society. They also introduce successfully everyday life
of the monastery: both troublęs and satisfaction that ręsulted from the constant interest of the pilgrims
of various social classes, arriving from all parts of Poland and from abroad, the latter regarding espe-

cially Polish emigrants.

Sincę the chronicles of the Jasna Góra Monastery węre written by different monks over the post-

war yęars, the perception of the PRL reality is based on an individual attitude of each chronicler. Nev-
ertheless, their evaluation is almost thę same. In the chronicles there is hope for the better future that

rested in thę religiousness of the Polish nation. The Paulines were convinced that communism was
a temporary phenomenon which was bound to collapse likę othęr regimes.


