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ARCHIWA KOŚCIELNE
– SPECYFIKA MIEJSCA
I CZASU (1939–1989)
W artykule tym nie zostanie opisana zawartość archi-
wów kościelnych w Polsce i w Watykanie. Byłoby to
zadanie karkołomne, a efekt – wobec ogromu mate-
riału – nieczytelny. Warto jednak omówić niektóre
zespoły akt kościelnych, specyfikę ich gromadzenia
przez kurialne służby archiwalne i – na konkretnych
przykładach – ukazać problemy związane z ich wyko-
rzystaniem.

Archiwa kościelne to przede wszystkim – w potocznym odczuciu –
sekretne dokumenty watykańskie, przechowywane w państwie strzeżo-
nym przez gwardię szwajcarską. Jak wiadomo, do dziś udostępniono
(po wcześniejszym uporządkowaniu) akta do 1922 r., czyli do końca
pontyfikatu Benedykta XV. Ponadto w połowie lat sześćdziesiątych Pa-
weł VI podjął decyzję o wydaniu akt dyplomacji watykańskiej z okre-
su drugiej wojny światowej. Do lat osiemdziesiątych opublikowano
11 woluminów. Powodem tego precedensowego odtajnienia była kry-
tyka polityki Piusa XII, który miał rzekomo nie przeciwdziałać prześla-
dowaniom ludności żydowskiej prowadzonym przez Trzecią Rzeszę.
W ostatnich tygodniach Jan Paweł II zapowiedział zaś, że do końca
roku zostaną udostępnione akta z czasów pontyfikatu Piusa XI (1922–
–1939) obejmujące stosunki watykańsko-niemieckie, a następnie akta
o tej samej tematyce z czasów pontyfikatu Piusa XII (1939–1958).
Znajdą się tam zapewne ważne dokumenty dotyczące okupacji ziem
polskich z lat 1939–1945, obejmujące problematykę związaną z po-
wojenną granicą Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej i – w tym kontekś-
cie – relacje między biskupami niemieckimi i polskimi. Póki jednak za-
lecenia papieża nie przeobraziły się w realne fakty, na temat stanowi-
ska Stolicy Apostolskiej wobec Polski w latach 1939–1989 możemy do-
wiedzieć się z dokumentów watykańskich przechowywanych w innych
archiwach. Do ciekawszych należy spuścizna po Kazimierzu Papée, ostat-
nim ambasadorze władz RP na uchodźstwie przy Stolicy Apostol-
skiej. Jego misja trwała oficjalnie do września 1972 r., a nieoficjalnie
dłużej – co najmniej do 1976 r. Znaczniejsza część akt ambasady z lat
1919–1972 znajduje się zbiorze Instytutu i Muzeum im. gen. Władysła-
wa Sikorskiego w Londynie. Ponadto dokumenty wpływające i wycho-
dzące z placówki są przechowywane w dwóch zbiorach w Rzymie.
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Oprócz raportów ambasadora znajdują się tam między innymi oficjal-
ne i półoficjalne listy kolejnych papieży i wyższych pracowników Sekre-
tariatu Stanu kierowane do Kazimierza Papée (na przykład list Gio-
vanniego Montiniego z kwietnia 1947 r. na temat starań Stolicy Świę-
tej o ułaskawienie ks. Jana Stępnia, skazanego na karę śmierci przez
WSR w Warszawie za działalność podziemną). Jednakże więcej doku-
mentów o proweniencji watykańskiej można odnaleźć w aktach ko-
ścielnych w Polsce.

W latach 1939–1945 Kościół w Polsce pozostawał bez arcypaste-
rza, który przebywał początkowo w Rzymie, następnie we Francji, a od
1944 r. w więzieniu niemieckim. Dokumentacja działalności pryma-
sa z tego okresu jest dziś przechowywana w Archiwum Archidiece-
zjalnym w Gnieźnie. W kraju Kościół reprezentował abp krakowski
Adam S. Sapieha. Prowadził tajną korespondencję z Watykanem,
a także z nuncjuszem apostolskim w Berlinie, abp. Cesare Orsenigo,
oraz z podległym sobie duchowieństwem i z władzami niemieckimi.
Korespondencja ta jest przechowywana w archiwum Kurii Metropoli-
talnej w Krakowie.

Kościoły partykularne, czyli biskupstwa w Polsce, prowadzą w swo-
ich kuriach własne kancelarie. W nich zbierano na bieżąco między
innymi pisma wchodzące i wychodzące, adresowane do rządcy diece-
zji i jego biskupa pomocniczego. Tworzące się w ten sposób archiwum
stanowiło na ogół kontynuację zbioru przedwojennego i wojennego
(w diecezjach istniejących w II RP) i miało charakter otwarty. Wyjąt-
kiem, z oczywistych względów, były administratury apostolskie z ziem
zachodnich i północnych, a także te biskupstwa, których zbiory akto-
we z różnych powodów uległy zniszczeniu. Dotyczy to między inny-
mi siedziby biskupów łomżyńskich, spalonej w czasie walk frontowych
w 1944 r., czy też biskupstw wschodnich (na przykład diecezji łuckiej),
których akta rozszabrowano, zniszczono lub przewieziono do siedziby
NKWD (na przykład w Kijowie).

W latach 1945–1989 szczególną pozycję w Kościele polskim mieli
prymasi Polski: kard. August Hlond, a następnie (od 1948 r.) kard.
Stefan Wyszyński. Od lipca 1945 r. dzierżyli specjalne pełnomocnic-
twa papieskie obejmujące obszar II RP oraz ziemie zachodnie i pół-
nocne. Prymas Hlond od 1946 r. był rządcą nie tylko archidiecezji
warszawskiej i gnieźnieńskiej, ale także jedynym ordynariuszem usta-
nowionych w sierpniu 1945 r. pięciu administracji apostolskich na tak
zwanych ziemiach odzyskanych. Utrzymywał kontakt z diecezjami
wschodnimi, a od 1947 r. miał pod swoją opieką także wyznawców
obrządku greckokatolickiego. Arcybiskupi warszawsko-gnieźnieńscy byli
także opiekunami emigracji polskiej. Opiekę tę – między innymi nad
ponad setką Polskich Misji Katolickich – sprawowali wprost bądź za
pośrednictwem delegatów. Prymasi, jako przewodniczący, stali na czele
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konferencji Episkopatu Polski. Wraz z sekretariatem EP i jego biurem
kierowali rozmowami między przedstawicielami państwa i Kościoła.
Warunki, w których przyszło rządzić Kościołem po 1945 r., zmusiły
prymasa Polski S. Wyszyńskiego do roztoczenia opieki nad zgromadze-
niami zakonnymi, szczególnie żeńskimi, działającymi zarówno w kraju,
jak i za granicą. Niezależnie od swych formalnych funkcji, prymas Polski
posiadał olbrzymi autorytet i był uznawany – szczególnie od 1956 r. –
za interrexa.

Konsekwencją wymienionych licznych uprawnień i rzeczywistych funk-
cji była dokumentacja gromadzona na bieżąco przez kolejnych go-
spodarzy Pałacu Prymasowskiego (do początku lat pięćdziesiątych pry-
mas mieszkał w pałacyku przy al. Szucha 12, od 1952 r. jego rezyden-
cją stał się pałac przy ul. Miodowej 17).

Nie sposób w krótkim szkicu wgłębić się w tematykę tych akt. Przy-
kładowo jedynie warto wymienić protokoły obrad z najważniejszych gre-
miów Episkopatu Polski, czyli Rady Głównej (lub Stałej) oraz konferencji
plenarnych, ponadto korespondencję przychodzącą i wychodzącą kie-
rowaną do władz państwowych, a także korespondencję z Watykanem.
Każda diecezja podległa prymasowi ma własne teczki, w których znaj-
dują się sprawy wielkie (na przykład w korespondencji z biskupami), jak
i jednostkowe (na przykład dotyczące lokalnych konfliktów między pro-
boszczem a biskupem). Prymas wysyłał niezliczone ilości pism także do
zgromadzeń zakonnych, Polskich Misji Katolickich, konkretnych kapła-
nów (na przykład do ks. Staniszewskiego z kościoła polskiego przy De-
vonia Rd w Londynie) i seminariów (w tym do rzymskiego Instytutu
i Kolegium Polskiego, gdzie zatrzymywali się księża studiujący na papie-
skich uniwersytetach). Od nich też otrzymywał sprawozdania, listy – za-
równo grzecznościowe, jak i pełne informacji z życia emigracji. Bardzo
ciekawa jest lektura pism indywidualnie nadsyłanych do prymasa Polski,
nie tylko od wiernych (na przykład od przedstawicieli społeczności ży-
dowskich, szczególnie od lat osiemdziesiątych). Świadczą one o trakto-
waniu głowy Kościoła jako autorytetu narodu polskiego, do którego
należy zwracać się w ważnych kwestiach, w tym politycznych, związa-
nych na przykład z obroną dobrego imienia Polski. Ponadto listy te mó-
wią wiele o stanie ducha określonych grup i środowisk społecznych
w konkretnym czasie historycznym, mogą więc być z braku innych źró-
deł dobrym materiałem socjologicznym.

Taka specyfika zbioru powoduje – zdaniem dostojników kościel-
nych – konieczność ograniczenia dostępu do wielu dokumentów. Za-
równo korespondencja wytworzona przez sekretariat prymasa Polski
i jego osobę, jak i przychodząca zawiera informacje dyskretne. Sami
nadsyłający „raporty” prosili o zachowanie ich w tajemnicy. Nikt nie
zwolnił adresata od danego raz słowa. Podobnie ma się rzecz z proto-
kołami posiedzeń biskupich, które są własnością wszystkich uczestni-
ków. Uwagi powyższe dotyczą także pozostałych archiwów kościel-
nych, w tym diecezjalnych.
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Zdecydowana większość akt prymasa Polski znajduje się do dziś
w archiwum prymasa przy ul. Miodowej. Część akt prymasa Polski zo-
stała jednak przejęta przez MBP w nocy z 25 na 26 września 1953 r.
i nigdy nie wróciła do rezydencji przy ul. Miodowej (większość prymas
odzyskał pod koniec 1956 r.). Kardynał Wyszyński starał się ponadto
sukcesywnie kompletować archiwum swego poprzednika i przesyłać
do archiwum gnieźnieńskiego. Ostatnia partia tych akt dotarła tam
już po śmierci Wyszyńskiego, w kwietniu 1993 r. (zawierała głównie
akta z lat powojennych, 1946–1948). Przed długie lata nad spuściz-
ną kardynała Augusta Hlonda (tak zwane Acta Hlondiana) pracował
ks. Stanisław Kosiński. Archiwum Augusta Hlonda jest dziś trudno do-
stępne z racji prowadzonego od lat procesu beatyfikacyjnego.

Osobną kwestią są zbiory po prymasie Wyszyńskim. Od 1981 r.
kolekcjonuje je Instytut Prymasowski w Choszczówce i w Warszawie.
O bogactwie tej kolekcji świadczą liczby. Biblioteka tamtejsza posiada 67
tomów autoryzowanych tekstów prymasa (nagrywanych od 1957 r.), co
stanowi około 25 tys. stron maszynopisu. Ponad 2700 tekstów jest
nieautoryzowanych, w tym między innymi te z okresu roku milenijne-
go, kiedy to prymas niemal codziennie głosił słowo. W sumie Instytut
Prymasowski posiada 11 667 jednostek archiwalnych.

We wrześniu 1946 r. bp Zygmunt Choromański, sufragan war-
szawski, zaczął pełnić funkcję sekretarza konferencji EP. Już podczas
spotkania biskupów, na którym dokonano oficjalnego wyboru, podję-
to decyzję o utworzeniu Biura Sekretariatu i przeniesiono na „Warsza-
wę” obowiązek reprezentowania ordynariuszy i administratorów apo-
stolskich w sporach Kościoła z centralną i lokalną władzą państwową.
Centralizm władz zmuszał do podobnych zachowań – na przykład
decyzja o aresztowaniu księży katowickich w styczniu 1949 r. nie zo-
stała, jak sądzili biskupi katowiccy, podjęta na szczeblu lokalnym. Dla-
tego tylko „centrala” mogła w tej sprawie skutecznie interweniować.

Bp Choromański (od sierpnia w Komisji Wspólnej razem z bp. Mi-
chałem Klepaczem i bp. Tadeuszem Zakrzewskim) prowadził rozmowy
z rządem na temat bieżących problemów i długofalowej polityki Ko-
ścioła i państwa. Podstawowym zadaniem Sekretariatu było przygoto-
wywanie kolejnych konferencji plenarnych EP, dostarczanie protoko-
łów poprzednich plenów, wydanych komunikatów i listów, a także ar-
chiwizowanie korespondencji. Od 1969 r. Biuro wydawało specjalne
„Pismo Okólne”, zawierające podstawową dokumentację bieżącą
(ostatni numer wyszedł w 1993 r.). Sekretariat KEP podlegał prymaso-
wi, ale funkcjonował oddzielnie. Przez długie lata jego siedzibą była
kancelaria bp. Choromańskiego, jednocześnie pełniącego funkcję pro-
boszcza parafii św. Aleksandra w Warszawie.

W aktach sekretariatu, dziś znajdujących się przy Skwerze Kardynała
Wyszyńskiego w Warszawie, odnajdziemy wiele informacji na temat hi-
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storii Polski w latach 1946–1989: zarówno teczki obejmujące „rzeczy”,
na przykład sprawa „Caritasu” (funkcjonowanie w latach 1945–1950,
zabór w 1950 r., próby odzyskania w latach 1957–1958), jak i akta
osobowe (tak kapłanów represjonowanych, jak i na przykład uległych
wobec reżimu czy wręcz kolaborujących z władzami).

W strukturze Kościoła katolickiego w Polsce ważną funkcję speł-
niały Komisje KEP, zespoły i rady. Na czele tych gremiów w różnych
okresach stali konkretni biskupi – ordynariusze i biskupi pomocniczy.
Dlatego na przykład Akta Komisji Charytatywnej EP z lat osiemdziesią-
tych znajdują się w Katowicach, gdyż w tym okresie na jej czele stał bp
sufragan katowicki Czesław Domin. Akta powstałej w 1956 r. Komisji
Maryjnej są przechowywane w Choszczówce, w zbiorach Instytutu Pry-
masowskiego.

Ciekawe dokumenty znajdują się w archiwach zakonnych. Poza
dokumentacją osobową, zakonników i zakonnic, do której – o ile wiem
– historyk spoza klasztoru nie ma dostępu, najciekawszym zbiorem jest
kronika klasztorna oraz relacje składane po wojnie przez członkinie
i członków zgromadzeń. W kronikach zgromadzeń żeńskich odnoto-
wywano najważniejsze wydarzenia wojenne, w tym na przykład rewizje
niemieckie, których celem było odnalezienie przechowywanych w klasz-
torze Żydów. Kronika paulinów jasnogórskich jest świetnym przewod-
nikiem po polskiej religijności. Odnotowywano także liczne pielgrzym-
ki zagraniczne, świadczące o znaczeniu Jasnej Góry dla Częstochowy
– miasta, którego władze w latach PRL tępiły sanktuarium, a które de
facto tylko dzięki niemu było znane na całym świecie. W tamtejszej
księdze kapłańskiej odnotowywano wszystkie nabożeństwa, które księża
odprawili przy jednym z 23 ołtarzy klasztoru jasnogórskiego. Archiwa
klasztorne często gromadziły akta duszpasterstw prowadzonych przez
zakonników (oo. dominikanów czy ks. jezuitów), na przykład akade-
mickich. W klasztorze oo. paulinów w Warszawie natomiast jest boga-
ta dokumentacja związana z organizacją i przebiegiem Warszawskiej
Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

Rozpoznanie zawartości akt kościelnych (aż do parafialnych włącz-
nie) i miejsc ich przechowywania zależy w dużej mierze od znajomo-
ści dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, jego struktury i biografii
konkretnych osób. W jednej teczce archiwalnej (na przykład kore-
spondencji z prymasem) mogą się znaleźć zarówno akta niewrażli-
we, jak i bardzo osobiste, dotyczące choćby zdrowia psychicznego
kapłana, wyznania win przez wiernego. Znaczna część archiwów ko-
ścielnych ma do dziś charakter kancelarii czynnej, w której akta hi-
storyczne są wykorzystywane do bieżących potrzeb. Dotyczy to na
przykład rewindykacji mienia kościelnego. Zdarza się, że część zaso-
bu aktowego diecezji nie ma stałych sygnatur i opisów czy też inwen-
tarzy archiwalnych.
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