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konów e skich i spenianej przez nich roli spoecznej, edukacyjnej czy charytatywnej. Wiedzy tego rodzaju nie wyczyta si w adnym podrczniku uniwersyteckim, ani nawet w adnej monografii zakonnej. Ich warto merytoryczna jest tak oczywista, e nieodparcie skania do sformuowania dezyderatu
o podjcie i prowadzenie dalszych bada i prac w tym zakresie. Jest to waciwo komparatystyki, która zawsze poszerza i wzbogaca nasz wiedz
i równoczenie skania do stawiania kolejnych postulatów badawczych.
Jerzy Flaga

Ks. Bogusaw D y g d a  a, Struktury parafialne diecezji chemiskiej
w XVII-XVIII wieku, Toru 2009, ss. 248.

Wizytacje kocielne stanowi bardzo cenne ródo poznania organizacji
jednostek terytorialnych Kocioa na terenie diecezji (archidiakonaty, dekanaty, parafie), jak równie zawieraj bogactwo informacji dotycz cych ich
funkcjonowania, czsto przedstawiaj c je w najdrobniejszych szczegóach.
Ks. Bogusaw Dygdaa postanowi sign do tej grupy materiaów ródowych w odniesieniu do diecezji chemi skiej. Erygowana w 1243 roku bya
zarz dzana przez biskupów tej miary co Jan Dantyszek (1530-1538) czy
Stanisaw Hozjusz (1549-1551). XVII- i XVIII-wieczni pasterze tej jednostki
organizacji terytorialnej Kocioa, id c ladami swoich wielkich poprzedników, realizowali duszpasterstwo w duchu uchwa Soboru Trydenckiego.
Poród wielu zalece , które wprowadzano wtedy w ycie (np. obowi zek
prowadzenia ksi g metrykalnych), na biskupach spocz  trud przeprowadzania
w okrelonych odstpach czasu, wizytacji kocielnych. Realizuj c go osobicie b d przez swoich przedstawicieli, oprócz gównego zadania, którym
byo umocnienie wiernych w wierze, szczegóowo przygl dali si funkcjonowaniu parafii czy zabudowaniom kocielnym i ich wyposaeniu, pozostawiaj c mniej lub bardziej szczegóowe protokoy. Autor omawianej ksi ki zaj 
si w pierwszym rozdziale charakterystyk ogóln wizytacji w epoce potrydenckiej. Przyzna naley, e z podjtego zadania wywi za si znakomicie.
Wielu studentów historii, jej pasjonatów czy te osoby zainteresowane histori
Kocioa i tym specyficznym ródem, jakim s wizytacje, bdzie musiao po
ROCZNIKI HISTORII KOCIOA 5(60):2013

314

RECENZJE

t ksi k sign . Jest to bowiem swoistego rodzaju zsumowanie i uzupenienie tego, co ju o wizytacjach napisano1. Nastpnie Autor przedstawia
poszczególne wizytacje diecezji chemi skiej, wychodz c poza ramy czasowe
nakrelone w temacie pracy, sigaj c do XVI wieku. Niezwykle cennym,
chocia niezbyt obfitym podsumowaniem tej czci pracy jest wykazanie
przez Autora gównych tendencji ruchu wizytacyjnego od schyku XVI do
ko ca XVIII wieku.
Rozdzia drugi jest powicony zmianom w sieci dekanalnej i parafialnej.
Po paragrafie ukazuj cym sie dekanaln ks. Dygdaa przystpuje do zagadnie zwi zanych z funkcjonowaniem parafii, tytuuj c paragraf Upadek sieci
parafialnej do 2. poowy XVII wieku. Nie jest to najszczliwsze sformuowanie. Wynikaoby bowiem z niego, e od erygowania diecezji parafie si nie
rozwijay tylko od razu postpowa ich upadek, a odnowa i stabilizacja nast pia u schyku XVII i w XVIII wieku. Kolejnymi zagadnieniami, którymi zaj 
si Autor stay si: prawo patronatu, kocioy filialne, kaplice publiczne oraz
wierni.
Trzeci rozdzia traktuje w duej mierze o duchowie stwie i duszpasterstwie. Autor, analizuj c zapisy w protokoach wizytacyjnych w ukadzie chronologicznym, przedstawia wskazane powyej zagadnienia. Mona jednak postawi pytanie: czy nie lepszym rozwi zaniem byoby uczynienie tego w ukadzie rzeczowym? Na podstawie informacji ze róde odnonie do duchowie stwa mona byo stworzy kwestionariusz duchownego i wedug niego przedstawi t grup spoeczn . Tymczasem mamy do czynienia ze swoist , aczkolwiek przynosz c wiele cennych informacji, wyliczank . Uzupenieniem
tych informacji s dane dotycz ce uposaenia duchownych i parafii, co niemal
we wszystkich protokoach wizytacyjnych znajduje bardzo obszerne miejsce.
Patrz c tytu paragrafu, w którym jest mowa o duszpasterstwie, czytelnik spodziewaby si wicej informacji powiconych temu zagadnieniu. Przecie
w protokoach powizytacyjnych moemy odnale bardzo wiele informacji
dotycz cych suby Boej, szafarstwa sakramentów czy takich instytucji parafialnych, jak szkoa czy szpital. Tymczasem wydaje si, e Autor po maco-

1

Wród polskich opracowa naley wskaza : S. L i t a k, Akta wizytacyjne parafii z XVIXVIII wieku jako ródo historyczne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” [dalej: Zeszyty Naukowe KUL], 5(1962), nr 3, s. 41-58; H. E. W y c z a w s k i, Wprowadzenie do studiów w archiwach kocielnych, Kalwaria Zebrzydowska 1989, s. 256-260;
S. L i t a k, Parafie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, Lublin 2004, s. 29-30; S. L i t a k,
W sprawie publikowania i rejestracji akt wizytacyjnych kocioów i parafii, ABMK 14(1967),
s. 133-134.
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szemu potraktowa ten, jake bardzo way dla poznania dziejów parafii aspekt
jej funkcjonowania.
Ostatni, czwarty rozdzia powicony zosta wi tyniom i ich wyposaeniu.
Autor przedstawi stan kocioów, wyposaenie w otarze, organy czy paramenty i szaty oraz ksigi liturgiczne. I tu znów mamy do czynienie z wyliczank w ukadzie chronologicznym. Znacznie korzystniejszym byoby zajcie si tymi zagadnieniami pod k tem przedmiotowym. W kontekcie ostatniego paragrafu nasuwa si take pytanie o biblioteki parafialne: czy adna
z dostpnych wizytacji nie przedstawiaa spisu ksi ek czy to do uytku kocielnego czy te prywatnego ksigozbioru plebana? Znaj c praktyk zamieszczania takich spisów w protokoach wizytacyjnych innych diecezji, nie
sposób nie zada tego pytania w odniesieniu do diecezji chemi skiej.
Prac uzupeniaj aneksy, bibliografia, indeksy oraz do czona mapa. Jest
to bardzo wany element, gdy czytelnik nie znaj cy obszaru diecezji chemi skiej, moe w trakcie czytania poznawa geograficzne umiejscowienie
opisywanych jednostek kocielnych.
Wypada stwierdzi , e Autor zaj  si bardzo cennym rodzajem róde
z historii Kocioa, jakim s protokoy powizytacyjne. Niezwykle wartociowa
jest charakterystyka tej grupy archiwaliów. Wydaje si jednak, e móg
w wikszym stopniu wykorzysta informacje tam zawarte. Trudno oprze si
wraeniu, e przy takiej obfitoci materiau ródowego dokonano nie zawsze
uzasadnionej selekcji tego. Jednake warto pracy oraz dokonanych w niej
analiz i ustale jest bardzo cennym wkadem w poznanie funkcjonowania diecezji chemi skiej w okresie przedrozbiorowym. Wskazane obszary, które
warto by uzupeni , mog stanowi przedmiot kolejnych bada podejmowanych w tym zakresie.
Ks. Tomasz Moskal
Katedra Historii Kocioa w Czasach Nowoytnych,
Metodologii i Nauk Pomocniczych KUL

