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RECENZJE

Arnold Angenendt, Toleranz und Gewalt. Das Christentum zwischen Bibel
und Schwert, Aschendorf Verlag, Münster 2008, ss. 799. (Tolerancja i przemoc.
Chrzecijañstwo pomiêdzy Bibli¹ i mieczem, t³um. JZ).
Autor ksi¹¿ki nie jest zbytnio znany polskiemu czytelnikowi, choæ jest renomowanym profesorem historii Kocio³a, (ur. w 1934 r. ksi¹dz katolicki). Wyk³ada³ w Toronto, Bochum i Münster,
by³ wspó³pracownikiem historii redniowiecznej w Cambridge, od 1999 r. przebywa na emeryturze.
Punktem wyjcia dla rozwa¿añ Arnolda Angendendta jest tematyka przemocy w ró¿nych postaciach. Interesuje go przemoc jaka wystêpuje pomiêdzy ludmi, spo³ecznociami i narodami oraz
ta, która wynika ze wiatopogl¹du religijnego. Ta ostatnia, przemoc religijna, interesuje go najbardziej. St¹d staje siê zrozumia³e, i¿ najwiêcej miejsca powiêca on chrzecijañstwu, do którego sam
nale¿y. Fenomen chrzecijañstwa zosta³ spolaryzowany z jednej strony w relacji do przes³ania biblijnego, a z drugiej do wyznañ protestanckich, takich jak luteranizm i kalwinizm, oraz do religii
monoteistycznych  judaizm i islam. Autor ju¿ w samym tytule ksi¹¿ki wskazuje na fakt, ¿e nie
tylko Biblia, ale równie¿ i chrzecijañstwo pe³ne s¹ przemocy. Bior¹c pod uwagê ten aspekt, rzeczywicie nie sposób zaprzeczyæ, i¿ w chrzecijañstwie zaistnia³o wiele aktów przemocy, a w Biblii,
o czym ona zawiadcza, Izraelici toczyli wiête wojny. Inaczej byæ nie mo¿e, bowiem zarówna
Biblia, jak i chrzecijañstwo s¹ wiadectwem konstytuowania siê religii na tle nieprzyjaznych i wrogich im pogañskich bóstw, kultur i narodów. Wszêdzie tam, gdzie jest cz³owiek, tam te¿ ma miejsce
i grzech. Jednak grzech, przemoc itd., to nie ca³a prawda o chrzecijañstwie. Autor zwraca uwagê,
i¿ niejako po przeciwnej stronie bieguna mo¿na dostrzec równie¿ jego strony pozytywne. W rozumieniu Angendendta jest nim rozwój tolerancji w chrzecijañstwie, która by³a jednoczenie odpowiedzi¹ i alternatyw¹ na powstaj¹c¹ przemoc. W ostatecznoci tolerancja sta³a siê fundamentaln¹
zasad¹ dla wzajemnego poszanowania miêdzy ludmi i spo³eczeñstwami. Sta³a siê ona jedn¹
z podstawowych zasad chrzecijañstwa, która wp³ywa³a dawniej, jak równie¿ oddzia³uje wspó³czenie, na kszta³towanie siê poprawnych stosunków spo³ecznych. W podtytule ksi¹¿ki Biblia reprezentuje tolerancjê, a chrzecijañstwo miecz. Takie zestawienie jest nieco prowokacyjne, mo¿e
nasuwaæ tendencyjne widzenie jak¿e nie³atwych, trudnych i niejednoznacznych do oceny wydarzeñ
historycznych. Nie o to jednak chodzi autorowi. W tak pomylanym tytule, tematem wiod¹cym
ksi¹¿ki nie jest ani Biblia, ani jej przes³anie, lecz historia chrzecijañstwa. To dzieje chrzecijañstwa
s¹ kanw¹, na bazie której zosta³y omówione poszczególne zagadnienia. Dla wydobycia g³êbszych
treci autor zestawia je w starannie dobranych parach. Dla przyk³adu s¹ to: religia  przemoc; monoteizm  bezwzglêdnoæ; chrystianizacja  przymusowe misje; wojna  wyprawy krzy¿owe; nietolerancja  inkwizycja; Koció³  prawa cz³owieka; poddany  niewolnik; ¿ydzi  muzu³manie;
wolnoæ myli  potêpienie nauczania; heretycy  katarzy; zabobon  owiecenie; asceza  nienawiæ cia³a; ofiary  krwawe pokuty; seksualnoæ  ma³¿eñstwo; czarownice  nienawiæ do kobiet.
Ju¿ sam zestaw tematów zapewnia poczytnoæ wcale nie³atwej ksi¹¿ki, która ze wzglêdu na z³o¿o-
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noæ sytuacji, wymaga od czytelnika uwagi, a w poszczególnych zagadnieniach, nawet powtórnej
lektury.
Na ca³oæ doæ obszernej ksi¹¿ki sk³ada siê 5 czêci, które s¹ napisane w kluczu przemoctolerancja. Przedstawiaj¹ one po kolei historiê chrzecijañstwa. W pierwszej czêci, zatytu³owanej
(Toleranz Und Gewalt als menschliche Erstaufgabe  tolerancja i przemoc jako pierwsze ludzkie
zadanie, t³um. JZ), autor przedstawia narodziny fenomenu pañstwowoci. Pokazuje, i¿ wiadomoæ
odrêbnego w stosunku do narodu podmiotu politycznego jakim jest pañstwo, konstytuowa³a siê
przede wszystkim w oparciu o chrzecijañskie paradygmaty, o zasadê wolnoci, poszanowania prawa i tolerancjê. Autor nawietla sytuacjê spo³ecznopolityczn¹ rozdzia³u Kocio³a od pañstwa. Jego
zdaniem decyduj¹cy wp³yw na rozwój tej doktryny mieli filozofowie Owiecenia: Immanuel Kant,
Johann Fichte i Georg Friedrich Hegel. W myl wolnoci jednostki, rodz¹cy siê ateizm og³asza³,
wsparty has³ami rewolucji francuskiej, zmierzch chrzecijañstwa, tzn. koniec tolerancji dla dotychczasowej religii. W drugiej czêci pt. (Gottesrechte und Menschenrechte  prawa Bo¿e i prawa
ludzkie, t³um. JZ) zosta³a przedstawiona idea wolnoci w relacji do religii w aspekcie politeizmu
i monoteizmu. W³anie w monoteizmie autor upatruje pocz¹tki tolerancji, mimo i¿ wzajemny stosunek cz³owieka do religii/Kocio³a charakteryzowa³ siê w przesz³oci du¿¹ ambiwalencj¹. Nie
zawsze i nie wszêdzie stosunki te uk³ada³y siê poprawnie. Zosta³y one przedstawione w szerszej
perspektywie, w relacji do Kocio³a katolickiego i do Kocio³a ewangelickiego. Na ich tle autor
ukazuje, i¿ prawa ludzkie i prawa Bo¿e s¹ zaczerpniête bezporednio z kultury judeochrzecijañskiej. Dla porównania przybli¿a on te¿ zasady dwóch religii monoteistycznych, judaizmu i islamu.
Takie ujêcie tematu pos³u¿y³o mu za punkt wyjcia dla trzeciego rozdzia³u (Religionstoleranz und
Religionsgewalt  tolerancja religijna i przemoc religijna, t³um. JZ). Tutaj g³ównym tematem jest
przeladowanie heretyków i dzia³alnoæ inkwizycji, mowa jest zarówno o inkwizycji w Kociele
katolickim, jak i w protestantyzmie, który choæ mocno podkrela³ zasadê wolnoci, to jednak sam
siê nie ustrzeg³ aktów przemocy (Luter, Kalwin). Autor wykorzysta³ te tematy, które notabene zawsze wywo³uj¹ ¿ywe dyskusje, do sformu³owania jednoznacznej oceny: w imiê religii ³amano prawa cz³owieka i od tej prawdy nie da siê uciec. Na tle religijnym mia³y miejsce akty przemocy
(Gewalt), brakowa³o wzajemnego poszanowania, tolerancji (Toleranz). Czwarta czêæ (Heiliger Krieg
und Heiliger Frieden  wiêta wojna i wiêty pokój, t³um. JZ) zajmuje siê problemem dzia³alnoci
misyjnej prowadzonej w imiê religii. Autor poszerza w niej rozumienie dzia³alnoci misyjnej w Kociele katolickim o analogiczne praktyki w islamie i judaizmie. Misja i tzw. wiête wojny, to
temat wiecznie ¿ywy, nabrzmia³y i kontrowersyjny w ocenie. W czêci pi¹tej (Christen und Juden 
Chrzecijanie i ¿ydzi, t³um. JZ) przedstawiono relacje pomiêdzy chrzecijañstwem i judaizmem,
omówiono równie¿ i te, które dla obu stron s¹ trudne, nierzadko naznaczone wzajemnymi uprzedzeniami, jak prozelityzm czy przymusowe chrzty ¿ydów. Wiele miejsca zosta³o powiêcone Niemcom
faszystowskim, pogromie ¯ydów w noc kryszta³ow¹ 1938 r., czy ich przeladowaniom w czasie
II wojny wiatowej. Krytycy w Niemczech przyjêli tê pozycjê z uznaniem. Wype³nia ona lukê w literaturze religijnej na temat przemocy i tolerancji w chrzecijañstwie, w religii pomiêdzy Bibli¹
i mieczem. Omawia ona sprawy bogato i szeroko, odwo³uj¹c siê do wielu przyk³adów, dlatego czyta siê j¹ z du¿ym zainteresowaniem. W opiniach krytyków podkrelano, i¿ ksi¹¿ka ta stanowi wa¿ny
krok na drodze przepracowania trudnych, czarnych stron historii chrzecijañstwa. Niew¹tpliwym
jej walorem jest to, i¿ nie waha siê ona mówiæ o trudnych i bolesnych sprawach. Du¿¹ zalet¹ tej
pozycji jest fakt, ¿e historia religii zosta³a ukazana w wietle historii powszechnej ze szczególnym
uwzglêdnieniem mentalnoci kultury zachodniej. Jest ona pozycj¹ wywa¿on¹, dalek¹ od wzniecania po¿arów, od antagonizowania w przypadku ró¿nicy zdañ. Jest to o tyle istotne, ¿e interpretacja
historyczna nigdy do koñca nie spe³ni postulatu obiektywnoci. Nie mo¿na ustrzec siê pewnych
niecis³oci czy mankamentów, bowiem w badaniu historii ma siê do czynienia ze wiadkami
martwymi, a nie ¿ywymi, z interpretacj¹, która w zale¿noci od metody i sposobu wykorzystania
róde³ zmienia widzenie i ocenê badacza. Pozycja ta jest cenna jeszcze z innego powodu: jest ob-
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szerna w przypisy i bogata w literaturê. Czytaj¹c tê ksi¹¿kê, mo¿na odnieæ wra¿enie, i¿ autor
pozbiera³ zarzuty, których przypominanie jest wyci¹ganiem b³êdów z przesz³oci. W zwi¹zku z tym,
mo¿e zrodziæ siê pokusa, aby historiê chrzecijañstwa interpretowaæ jako religiê, która na wielu
frontach po prostu zawiod³a i nie sprawdzi³a siê (Versagen des Christentums), gdy¿ zamiast tolerancji i poszanowania, do których nawo³uje Biblia, wybra³a jej brak, przemoc i przeladowania inaczej
wierz¹cych. W istocie tak mo¿na by odnieæ siê do lektury tej ksi¹¿ki, gdyby nie fakt, i¿ obok
jaskrawych b³êdów, jakimi z pewnoci¹ by³y akty przemocy, ale nie tylko w chrzecijañstwie, poniewa¿ problem jest szerszy i wystêpuje tak¿e w innych religiach, ukazuje ona równie¿ i pozytywne
strony pluralizmu religijnego. Do nich nale¿¹ niew¹tpliwie d¹¿enia jakimi by³y próby znalezienia
rozwi¹zañ w trudnych sytuacjach. Owe starania stworzy³y platformê, na której rodzi³y siê podstawowe fundamenty kultury zachodniej, wykorzystywane do dzi w ró¿nych dziedzinach ¿ycia spo³ecznoreligijnego, do których z ca³¹ pewnoci¹ nale¿y zaliczyæ dialog i tolerancjê.
Ks. Janusz Zawadka MIC

El¿bieta Szczot, Ochrona rodziny w prawie Kocio³a ³aciñskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 343.
Autorka jest pracownikiem naukowodydaktycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jan Paw³a II, kanonistk¹. Ksi¹¿ka zosta³a przedstawiona na tej uczelni jako praca habilitacyjna.
Temat pracy wpisuje siê w nurt próby odniesienia siê do aktualnie wystêpuj¹cej sytuacji spo³ecznej, zwi¹zanej z kryzysem rodziny oraz problemami dotycz¹cymi definiowania ma³¿eñstwa
i rodziny. Negatywne zjawiska zachodz¹ce w Europie i wiecie, chocia¿by demograficzne, zaliczane
s¹ do bezporednich skutków os³abienia rodziny. Recenzowane opracowanie dotyczy próby rozpoznania treci mieszcz¹cych siê w problematyce ochrony ma³¿eñstwa i rodziny. Praca ukazuje istotne elementy ma³¿eñstwa i kanonicznego pojêcia rodzina; jej ochronê na etapie przygotowania do
zawarcia ma³¿eñstwa oraz po jego zawarciu, wskazuj¹c na skutki prawne nowo powsta³ego zwi¹zku i ich konsekwencje. Przedmiot rozwa¿añ zosta³ ograniczony do Kocio³a ³aciñskiego, co znajduje
usprawiedliwienie w tym, ¿e katolickie Kocio³y wschodnie maj¹ w³asn¹, bogat¹ i nieco odmienn¹,
tradycjê w tym wzglêdzie. Celem pracy by³o ukazanie instytucji rodziny jako naturalnej i podstawowej komórki spo³ecznej, zbudowanej na ma³¿eñstwie zawartym miêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹, komórki, która na gruncie prawa kanonicznego posiada odpowiednie zabezpieczenie prawne.
Praca sk³ada siê z trzech rozdzia³ów logicznie siê dope³niaj¹cych. Pierwszy z nich, zatytu³owany Podstawy eklezjalne ochrony rodziny (ss. 3186), przedstawia ród³a za³o¿enia i istnienia
rodziny, okrela podmiot ochrony, czyli rodzinê w aspekcie teologicznym. Punktem wyjcia jest
pokazanie ma³¿eñstwa heteroseksualnego jako podstawy zaistnienia rodziny z punktu widzenia
Magisterium Kocio³a. Autorka z du¿¹ wnikliwoci¹ przybli¿a biblijnoteologiczny aspekt ma³¿eñstwa, ze szczególnym podkreleniem jego wymiaru antropologicznego w porz¹dku stworzenia, tak¿e to, ¿e miêdzy ochrzczonymi jest ono sakramentem i pozostaje nierozerwalne. Ten ostatni przymiot jest pokazany jako ten, który zapewnia ma³¿eñstwu i rodzinie gwarancjê stabilnoci. W dalszej
czêci rozdzia³u pokazano rodzinê jako communio personarum oraz jako Koció³ domowy, a tak¿e
podkrela siê znaczenie mi³oci ma³¿eñskiej dla dobrego funkcjonowania rodziny, maj¹cej swój
wymiar nie tylko moralny, ale i prawny. Nastêpnie Autorka uwydatni³a rolê i znaczenie Papieskiej
Rady ds. Rodziny oraz omawia Kartê Praw Rodziny, który to dokument zapewni³ ochronê tych
praw. Prawa rodziny s¹ ukazane jako szczególna grupa praw cz³owieka, czyli ich podstaw¹ jest
prawo naturalne, ciesz¹ce siê niezbywalnoci¹ i nienaruszalnoci¹. Z ca³oci rozwa¿añ tego rozdzia³u Pani Szczot formu³uje tezê, ¿e podstawy antropologiczne i eklezjologiczne uzasadniaj¹ istnienie rodziny jako podmiotu autonomicznego, uprzedniego wobec wszystkich innych organizacji
i dlatego rodzina winna siê cieszyæ pe³n¹ ochron¹ prawn¹. Nale¿y oceniæ ten rozdzia³ pozytywnie.
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Wydaje siê jednak, ¿e w strukturze rozdzia³u zamazany zosta³ porz¹dek stworzenia i porz¹dek zbawienia i za ma³o podkrela siê ich ci¹g³oæ. Ponadto, zagubi³a siê idea Jana Paw³a II, ¿e nierozerwalne winno byæ ka¿de ma³¿eñstwo, a nie tylko miêdzy ochrzczonymi. Inny dyskusyjny w¹tek
tego rozdzia³u, to znaczenie prawne mi³oci ma³¿eñskiej w rodzinie.
Drugi rozdzia³ jest zatytu³owany Pojêcie i status prawny rodziny w prawie kanonicznym (ss.
87163). Zgodnie z tytu³em, w tym rozdziale zaprezentowana jest kanoniczna definicja rodziny
oraz jej ochrona na etapie przygotowania do ma³¿eñstwa. Autorka w punkcie wyjcia pokazuje
najpierw pozakanoniczne pojêcie rodziny w aspekcie filologicznym, socjologicznym i prawnym
oraz zwi¹zki faktyczne jako substytut rodziny, by w dalszej czêci, na tym tle, wydobyæ istotne
elementy definiuj¹ce rodzinê z punktu widzenia prawa kanonicznego. Taka droga rozumowania jest
jak najbardziej zasadna i logiczna, bo przecie¿ system kanoniczny nie zawiera definicji rodziny
i trzeba w nim odnaleæ istotne sk³adniki. Autorka s³usznie zauwa¿a w odniesieniu do zwi¹zków
faktycznych, ¿e skoro s¹ rezultatem prywatnego wyboru i zachowania, na takim poziomie powinny
pozostaæ. Ich publiczne uznawanie czy zrównywanie z ma³¿eñstwem jest mieszaniem interesu publicznego z prywatnym, kosztem i ze szkod¹ dla interesu publicznego, czyli kosztem rodziny zbudowanej na ma³¿eñstwie. Analiza norm prawa kanonicznego odnosz¹cych siê do rodziny pozwala
Autorce wyró¿niæ nastêpuj¹ce elementy konieczne do jej zdefiniowania: rodzina winna byæ zbudowana na ma³¿eñstwie; tworzyæ wspólnotê jako razem ¿yj¹cy rodzice i ich dzieci; miêdzy rodzicami
i dzieæmi winien istnieæ zwi¹zek wychowawczy; rodzina ma charakter chrzecijañski oraz rodzina
powinna posiadaæ okrelon¹ trwa³oæ. Najpierw mo¿na postawiæ pytanie, czy wszystkie z nich s¹
istotne, to znaczy, ¿e s¹ takimi, i¿ nie mo¿e ich brakn¹æ, by zdefiniowaæ ten byt? Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Pani Szczot wydoby³a sk³adowe elementy rodziny i w Zakoñczeniu ksi¹¿ki zdoby³a siê na
w³asn¹ definicjê. Rodzina powstaje w wyniku zawarcia wa¿nego lub domniemanego ma³¿eñstwa
oraz poprzez zrodzenie lub adopcjê dziecka. W ten sposób tworzy chrzecijañsk¹ wspólnotê rodziców i dzieci zamieszkuj¹cych razem, powo³an¹ do integralnego wychowania potomstwa i jego pe³nego uczestnictwa w wierze i ¿yciu Kocio³a (s. 216). Jest to zatem znakomity owoc jej analiz
i trudu. Sensownym zabiegiem tego rozdzia³u by³a najpierw analiza kanonów CIC z 1917 r. dotycz¹cych statusu prawnego ma³¿eñstwa i rodziny zgodnie z wielowiekow¹ tradycj¹ chrzecijañsk¹,
by nastêpnie ukazaæ ci¹g³oæ i ewolucjê norm w tym wzglêdzie oraz zaakcentowaæ równoæ i wzajemnoæ obowi¹zków i praw miêdzy ma³¿onkami i we wspólnocie rodzinnej. Umiejêtnie te¿ Autorka
podkrela wiêksz¹ odpowiedzialnoæ katolika za zachowanie wiary i wychowanie dzieci w ma³¿eñstwach mieszanych. W tym miejscu brakuje mi pewnej polemiki z wymogami Kocio³a katolickiego o zobowi¹zaniu strony katolickiej w kontekcie funkcjonowania i jednoci ma³¿eñstwa i rodziny.
Zdarza siê przecie¿, ¿e trudno niejednokrotnie znaleæ porozumienie w sprawie katolickiego wychowania potomstwa, jeli chce siê uszanowaæ wolnoci religijn¹ i sumienia drugiego rodzica. Czy
rzeczywicie nie mogliby rodzice przed zawarciem ma³¿eñstwa na równych prawach ustaliæ kierunku wychowania? Autorka sama zauwa¿a, ¿e obowi¹zek zachowania wiary i przekazania jej dzieciom po stronie katolickiej stanowi sytuacjê jedynego wyj¹tku nierównoci w zasadzie równych
praw i obowi¹zków. Czy musi on byæ?
Trzeci, ostatni rozdzia³ dysertacji dotyczy skutków prawnych zawarcia ma³¿eñstwa w odniesieniu do rodziny (ss. 165212). Sk³ada siê on z dwu punktów. W pierwszym z nich Autorka omawia
zasadê favor matrimonii i inne formy ochrony rodziny (separacja i uwa¿nienie ma³¿eñstwa), za
w drugim punkcie przybli¿a ochronê dziecka. Na podkrelenie w tym rozdziale zas³uguj¹ treci
odnosz¹ce siê do favor matrimonii. Pani Szczot porusza wiele niuansów w tym pojêciu i ukazuje
domniemania prawne pod takim k¹tem, i¿ w istocie s³u¿¹ one ochronie ma³¿eñstwa i rodziny. Zasada domniemania wa¿noci ma³¿eñstwa, jak podkrela Autorka za prof. Remigiuszem Sobañskim,
jest zasad¹ rz¹dz¹c¹ ca³ym procesem o stwierdzenie niewa¿noci ma³¿eñstwa, w którym poszukuje
siê prawdy obiektywnej. Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ doæ przekonuj¹c¹ argumentacjê Autorki, ¿e jedynym w³aciwym miejscem, w którym dziecko powinno siê pocz¹æ i urodziæ, jest rodzina oraz ¿e
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ka¿de dziecko ma takie w³anie niezbywalne prawo. W tym kontekcie stwierdza, ¿e nowoczesne
technologie, mentalnoæ niektórych ludzi i polityka zaprzeczaj¹ tej prawdzie. Wprawdzie Autorka
dotyka tych ostatnich problemów, ale wydaje mi siê, ¿e zbyt ³atwo przelizgnê³a siê nad nimi,
a przecie¿ s¹ one bardzo intryguj¹ce dla wspó³czesnych rodzin.
Nale¿y dopowiedzieæ, ¿e ka¿dy z rozdzia³ów zawiera wprowadzenie i wnioski rozdzia³owe.
Nie ma w nich zasadniczo ¿adnych powtórzeñ treci ze wstêpu i zakoñczenia pracy. S¹ one oryginalne i podnosz¹ wartoæ niniejszego studium, bowiem czytelnik najpierw ma nakrelone problemy, które bêd¹ poruszane w rozdziale, a nastêpnie syntezê przeprowadzonej analizy. Nadto, w studium mo¿na dostrzec wa¿ny sposób prowadzenia dyskursu naukowego. Autorka bowiem najpierw
stara siê ustaliæ rozumienie i znaczenie danego pojêcia prawnego od strony filologicznej i dopiero
po jego ustaleniu prowadzi dalsze analizy. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ te¿ przypisy w dysertacji. S¹ one bardzo rozbudowane, ró¿na jest ich struktura, przekazywanych jest w nich mnóstwo
cennych informacji i dopowiedzeñ. Dziêki temu, treci zawarte w przypisach nie zak³ócaj¹ p³ynnoci i klarownoci narracji w tekcie zasadniczym.
W tekstach czasami pojawia siê zdanie ma³o zgrabne i ma³o precyzyjne, np. strona katolicka
nie zaci¹ga na siebie cenzury prawa kanonicznego (s. 140). Na s. 173, w kontekcie jednoci i nierozerwalnoci, pisze siê b³êdnie o istotnych elementach ma³¿eñstwa. Z kolei na s. 174, w kontekcie
wiedzy minimalnej o ma³¿eñstwie, pisze siê b³êdnie o jego przymiotach.
Pomimo przedstawionych wy¿ej uwag krytycznych, wysoko oceniam ksi¹¿kê Pani Szczot.
Cechuje j¹ skondensowany, usystematyzowany i logiczny wywód. Szkoda natomiast, ¿e Autorka
stroni od analizy zagadnieñ spornych i dyskusyjnych we wspó³czesnej kanonistyce. Zdarza siê, ¿e
wypowiada swoj¹ w³asn¹ opiniê, ale chyba zbyt bojaliwie. Z du¿ym zaufaniem mo¿na przyj¹æ
wyniki badañ wokó³ podstawowej kwestii ochrony ma³¿eñstwa. Wnioski Autorki s¹ wywa¿one,
a stawiane postulaty przemylane. Z tezami postawionymi w rozprawie nale¿y siê zgodziæ. Odmienne spojrzenie recenzuj¹cego na niektóre kwestie pokazuje wieloæ potencjalnych rozwi¹zañ.
W ocenie publikacji nale¿y równie¿ podkreliæ jej szatê graficzn¹ oraz wyartyku³owaæ walor jêzykowoliteracki opracowania. Wa¿ny i przydatny jest indeks nazwisk i rzeczowy.
S¹dzê, ¿e Pani Szczot dobrze zrealizowa³a swoje zamierzenia badawcze, wnios³a cenny i oryginalny wk³ad do badañ nad kwesti¹ ochrony rodziny w prawie Kocio³a ³aciñskiego, dziêki czemu
ubogaci³a kanonistykê o wartociowe studium. Ksi¹¿kê czyta siê z przyjemnoci¹ i mo¿na j¹ poleciæ rodzinom, ma³¿onkom, kanonistom i tym wszystkim, którzy poprzez dobro rodziny chc¹ przyczyniaæ siê do uwiêcenia wiata.
Ks. Henryk Stawniak SDB
UKSW, Warszawa

Odnowienie duszpasterstwa grekokatolickiego w Polsce 19561957 (dokumenty), zebra³ i opracowa³ Igor Ha³agida, Bazyliañskie Studia Historyczne, t. 1,
Wydawnictwo Bazyliada, Warszawa 2011, ss. 374.
Historiografia Kocio³a grekokatolickiego w Polsce po drugiej wojnie wiatowej wzbogaci³a
siê ostatnio o cenn¹ pozycjê ród³ow¹ wydan¹ przez dr. hab. Igora Ha³agidê, pracownika naukowego Uniwersytetu Gdañskiego oraz Instytutu Pamiêci Narodowej, zatytu³owan¹ Odnowienie duszpasterstwa grekokatolickiego w Polsce 19561957 (dokumenty). Zainaugurowa³a ona zarazem powstanie nowej serii wydawniczej, jak¹ s¹ Bazyliañskie Studia Historyczne, której wydawania
podjê³a siê polska prowincja Zakonu w. Bazylego Wielkiego pw. Opieki Najwiêtszej Maryi Panny. Ma onanawi¹zywaæ do wydawanej od 1924 r. w ¯ó³kwi serii ród³oznawczej AnalectaOrdinis
S. BasiliiMagni, która po II wojnie wiatowej zosta³a odnowiona przez bazyliañskich historyków
i archiwistów w Rzymie w roku 1949.
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Pojawienie siê edycji przygotowanej staraniem Igora Ha³agidy nale¿y odnotowaæ co najmniej
z kilku powodów. Najwa¿niejszym z nich jest fakt, ¿e otrzymalimy kolejn¹ pracê, która ubogaca
nasz¹ wiedzê na temat trudnej historii grekokatolików w Polsce po 1945 r. W obiegu naukowym
w naszym kraju ma³o jest dotychczas pozycji zwi¹zanych z tym tematem. A jest on nader ciekawy.
Sytuacja Kocio³a grekokatolickiego w krajach komunistycznych by³a bardzo dramatyczna. Zosta³
on zdelegalizowany, maj¹tek unitów w wiêkszoci zosta³ przejêty przez cerkiew prawos³awn¹ lub
skonfiskowany przez w³adze pañstwowe. Duchownych i wiernych zmuszano do przejcia na prawos³awie, wszystkich którzy opierali siê tej procedurze poddawano dotkliwym represjom. Wspólnota grekokatolicka sta³a siê Kocio³em mêczenników. Wielu z nich zosta³o wyniesionych na o³tarze 24 kwietnia 2007 r. we Lwowie, podczas pielgrzymki Jana Paw³a II na Ukrainê. Wród nich
znaleli siê zarówno biskupi i kap³ani, mnisi i mniszki, jak i wierni wieccy. Wymieñmy w tym
miejscu zw³aszcza jednego z b³ogos³awionych  grekokatolickiego biskupa przemyskiego Jozafata
Kocy³owicza, 26 czerwca 1946 r. si³¹ deportowanego z Polski do ZSRR, gdzie poniós³ mieræ mêczeñsk¹ (Ha³agida omawia okolicznoci przeprowadzenia akcji wysiedlenia biskupa z Przemyla
na s. 3032).
Prezentacjê dokumentów poprzedza obszerne studium powiêcone likwidacji duszpasterstwa
grekokatolickiego w Polsce w latach 19461947 i jego odnowienia w latach 19561957 (s. 19101).
W³adze komunistyczne w naszym kraju, po wspomnianej powy¿ej deportacji bp. Kocy³owicza, nie
uzna³y osobowoci prawnej Kocio³a grekokatolickiego i skonfiskowa³y jego maj¹tek. Likwidacji
poddano wiele klasztorów mêskich i ¿eñskich. Ludnoæ ukraiñsk¹ zaraz po zakoñczeniu wojny
deportowano w znacznej mierze do USRR, natomiast w stosunku do tych, którzy pozostali na terenach po³udniowowschodniej Polski, 28 kwietnia 1947 r. rozpoczêto akcjê przesiedleñcz¹ (tzw.
akcja Wis³a) na Ziemie Odzyskane. Mia³a byæ ona reperkusj¹ za brutalne akcje Ukraiñskiej Powstañczej Armii (UPA) wobec ludnoci polskiej w czasie II wojny wiatowej, jednak dzisiaj w wietle
dostêpnej dokumentacji widzieæ j¹ tak¿e nale¿y szerzej, bior¹c pod uwagê kontekst polityki narodowociowej komunistycznych w³adz, która zmierza³a w tym okresie m.in. do pozbycia siê niektórych mniejszoci lub ich rozproszenia. W ka¿dym razie, w wyniku akcji Wis³a zlikwidowana
zosta³a ca³kowicie sieæ parafialna i inne orodki ¿ycia religijnego grekokatolików. Na nowych terenach nie pozwolono na jej odtworzenie i w okresie stalinowskim grekokatolicy mogli praktykowaæ
wiarê we w³asnym obrz¹dku jedynie potajemnie. Stolica Apostolska zobowi¹za³a wówczas hierarchiê Kocio³a rzymskokatolickiego, do opieki nad wiernymi tego wyznania. 25 padziernika 1946 r.
papie¿ Pius XII nada³ prymasowi kard. Augustowi Hlondowi i metropolicie krakowskiemu kard.
Adamowi Sapie¿e specjalne uprawnienia w stosunku do duchowieñstwa greckokatolickiego, a kilka
miesiêcy póniej kard. Hlond zosta³ mianowany specjalnym delegatem Stolicy Apostolskiej ds. obrz¹dków wschodnich. Po mierci prymasa obowi¹zki te przejmowali jego kolejni nastêpcy. W tych
latach duchowni grekokatoliccy, którzy zostali przesiedleni na Ziemie Odzyskane wraz z ukraiñsk¹
ludnoci¹, pos³ugiwali w obrz¹dku ³aciñskim w parafiach rzymskokatolickich.Dopiero z³agodzenie
stalinowskiego terroru po 1956r. umo¿liwi³o czêciowe odrodzenie ¿ycia religijnego grekokatolików
w Polsce. Kocio³owi uda³o siê uzyskaæ zgodê na dzia³anie przy parafiach rzymskokatolickich greckokatolickich placówek duszpasterskich. Tej w³anie restauracji ¿ycia religijnego ludnoci ukraiñskiej
we w³asnym obrz¹dku powiêcone s¹ zaprezentowane w publikacji Igora Ha³agidy dokumenty.
Edycja ród³owa stanowi zasadnicz¹ czêæ opracowania wydanego w ramach pierwszego tomu
Bazyliañskich Studiów Historycznych (s. 107349). Zosta³a ona poprzedzona krótk¹ not¹ edytorsk¹. Znalaz³y siê w niej 103 dokumenty odnalezione przez autora w archiwach proweniencji
pañstwowej (Archiwum Akt Nowych w Warszawie; Archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej w Rzeszowie, Archiwum Pañstwowe w Suwa³kach) oraz kocielnej (Archiwum Prymasa Polski w Warszawie, Archiwum Archidiecezji Krakowskiej, Archiwum Diecezji ZielonogórskoGorzowskiej,
Archiwum Kurii Archidiecezji Wroc³awskiej, Archiwum Diecezji PrzemyskoWarszawskiej w Przemylu (grekokatolickiej), Archiwum Klasztoru oo. Bazylianów w Warszawie). Nale¿y podkreliæ,
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¿e wszystkie dokumenty zosta³y opublikowane zgodnie z zasadami edytorstwa naukowego, co nie
jest niestety regu³¹ w pojawiaj¹cych siê coraz czêciej na rynku wydawniczym edycjach ród³owych. Oprócz sporej dawki dokumentacji, cennymi dla czytelników publikacji Igora Ha³agidy stan¹ siê przede wszystkim skrupulatnie przygotowane biogramy wiêkszoci osób pojawiaj¹cych siê
w dokumentach, które zosta³y zamieszczone w przypisach. Nawet w przypadku znanych sk¹din¹d
postaci wnosz¹ wiele nowych ustaleñ biograficznych. Pisz¹cego te s³owa zainteresowa³y chocia¿by
informacje dotycz¹ce o. Arseniusza (Antoniego) Kulibaby, bazylianina, który w 1948 r. pos³ugiwa³
przez kilka miesiêcy jako wikariusz w parafii w. Rodziny w Pile, animowanej wówczas przez
salezjanina ks. Józefa Wróbla (s. 249).
Na koñcu publikacji autor zamieci³ wykaz skrótów oraz indeks osobowy i nazw miejscowoci. Dodaæ nale¿y, ¿e prezentowana edycja ród³owa zosta³a wydana bardzo starannie, choæ w skromnej szacie graficznej, w jakiej odt¹d bêd¹ wydawane Bazyliañskie Studia Historyczne (na ok³adkê publikacji sk³ada siê tytu³ periodyku przyozdobiony herbem zakonu bazylianów).
Publikacjê Igora Ha³agidy zaliczyæ nale¿y do przedsiêwziêæ udanych. Polecam j¹ zw³aszcza
historykom dziejów najnowszych, zainteresowanych histori¹ Kocio³a, spo³eczeñstwa na Ziemiach
Odzyskanych, stosunków narodowociowych w Polsce po drugiej wojnie wiatowej, badaczom
skomplikowanych relacji polskoukraiñskich. W wielu przypadkach zwi¹zanych z histori¹ grekokatolików w Polsce po 1945 r. mamy do czynienia z uproszczeniami i stereotypami, które w znacznej mierze s¹ krzywdz¹ce w stosunku do tej wspólnoty, która jest czêci¹ Kocio³a powszechnego.
Uwa¿na lektura prezentowanej pozycji pomo¿e nam odkryæ wiele nowych kontekstów zwi¹zanych
z opisan¹ w niej materi¹. Byæ mo¿e dla wielu czytelników stan¹ siê nowoci¹ pozwalaj¹c¹ w zupe³nie nowym wietle przypatrzeæ siê historii bratniego Kocio³a grekokatolickiego.
ks. Jaros³aw W¹sowicz SDB
Archiwum Salezjañskie Inspektorii Pilskiej

Si³a tradycji. Smak nowoci. XXV lat Conversatorium Organowego w Legnicy,
red. M. Szoka, A. Mroczek, S. Czopowicz, UMFC, Warszawa 2011, ss. 240.
Miêdzynarodowy festiwal Conversatorium Organowe w Legnicy obchodzi³ w 2011 r. swoje
dwudziestopiêciolecie. Dyrektorem artystycznym imprezy jest niezmiennie od 1986 r. prof. Stanis³aw
Moryto, obecny rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. To on nada³
festiwalowi specyficzn¹ i niepowtarzaln¹ formu³ê, skoncentrowawszy wydarzenie w znacznej mierze na promocji muzyki nowej, w tym zw³aszcza polskiej, m³odych wykonawców i kompozytorów.
Z okazji jubileuszu odby³a siê we wrzeniu 2011 r. w Legnicy kolejna edycja imprezy, za Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego, bêd¹cego od pocz¹tku wspó³organizatorem festiwalu, opublikowa³o pami¹tkow¹ ksiêgê, zatytu³owan¹ Si³a tradycji. Smak nowoci (UMFC, Warszawa 2011).
W przygotowanie tej publikacji zaanga¿owanych by³o wiele osób. Koncepcja ksi¹¿ki i jej
opracowanie jest zas³ug¹ Marty Szoki (przez wiele lat zwi¹zanej z Conversatorium), Agnieszki
Mroczek i Stanis³awa Czopowicza (redaktora naczelnego Wydawnictwa UMFC), przy wspó³pracy
Anny Krzysztofik i Katarzyny Kowalskiej. Dokumentacjê festiwalu, wraz z bibliografi¹, opracowa³a Krystyna Kunecka (przy wspó³pracy Stanis³awa Czopowicza, Teofili Grabskiej i Sylwii Kozakmiech), nieod³¹czna organizatorka festiwalu w Legnicy z ramienia Legnickiego Centrum
Kultury i Legnickiego Towarzystwa Spo³ecznoKulturalnego, po przejciu na emeryturê nadal odpowiedzialna za organizacjê imprezy. mia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e bez jej zaanga¿owania nie by³oby
w Legnicy Conversatorium. Do ksi¹¿ki do³¹czona jest bogata ikonografia ze zbiorów Legnickiego
Centrum Kultury i prywatnych. S¹ to piêkne, kolorowe, wielkoformatowe fotografie, dokumentuj¹ce 25letni¹ dzia³alnoæ festiwalu; fotografie wykonawców, a tak¿e kocio³ów i organów, na których
odbywa³y siê koncerty, autorstwa Piotra Dêbskiego, Franciszka Grzywacza, Piotra Krzy¿anowskego
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oraz anonimowych autorów. Atrakcyjn¹ szatê graficzn¹ i projekt ok³adki ksi¹¿ka zawdziêcza Piotrowi Gidlewskiemu. Ca³oæ prezentuje siê okazale i stanowi nie tylko wartociow¹ pami¹tkê z festiwalu, lecz tak¿e ród³o do badañ naukowych nad nim.
Ksi¹¿ka zawiera wspomnienia kompozytorów, organistów i muzyków innych specjalnoci,
opracowane na podstawie rozes³anej ankiety, wywiad z pomys³odawc¹ i dyrektorem Conversatorium  prof. Stanis³awem Moryto, artyku³y o organach legnickich i nowej muzyce organowej. Pracê
otwiera wstêp Marty Szoki, w którym przedstawia ona cele opracowania tej ksi¹¿ki, okolicznoci
wydania i zawartoæ. Autorka podkrela: Wspomnienia wielu uczestników, które uda³o siê zebraæ
w tej ksi¹¿ce, wskazuj¹ na fenomen spotkañ w Legnicy, ich niepowtarzaln¹ atmosferê, wa¿koæ
dowiadczeñ z muzyk¹ now¹, jakie by³y udzia³em nie tylko organistów, lecz tak¿e innych muzyków
koncertuj¹cych w Legnicy oraz kompozytorów, teoretyków i muzykologów (s. 5).
Nastêpnie w omawianej pracy zamieszczono rozmowê Agnieszki Mroczek z prof. Stanis³awem Moryto (Kiedy festiwal by³ awangardowy..., s. 711). Dyrektor festiwalu nawietla przyczyny
dawniej s³abego zainteresowania polskich twórców muzyk¹ organow¹. Stwierdza, ¿e poza Feliksem Nowowiejskim nie by³o wiêkszego zainteresowania muzyk¹ organow¹ w okresie miêdzywojennym, za po II wojnie wiatowej na organy pisali g³ównie kompozytorzyorganici: Augustyn
Bloch, Kazimierz Jurdziñski, Tadeusz Paciorkiewicz i Boles³aw Szabelski. Zainteresowanie organami wzmog³o siê w latach siedemdziesi¹tych. Organy wówczas  mówi S. Moryto  zaczynaj¹
przyci¹gaæ uwagê jako atrakcyjne medium, które mo¿na porównaæ, je¿eli chodzi o brzmienie, do
tego co realizuje siê w muzyce eksperymentalnej, na tamê itp. Odt¹d twórczoæ organowa zaczê³a
siê w Polsce rozwijaæ intensywniej. Ja równie¿ skoñczy³em studia organowe, chcia³em co w tej
dziedzinie stworzyæ, a ¿eby zachêciæ innych do pisania na ten instrument, musia³em mieæ odpowiednie narzêdzie. Pomyla³em o tym, ¿e je¿eli powstanie jaka impreza, w ramach której bêdzie
mo¿na wykonywaæ nowe utwory, to obudzi siê zainteresowanie tego rodzaju twórczoci¹ i wyzwoli
w kompozytorach chêæ pisania na organy lub na organy z towarzyszeniem innych instrumentów.
I mylê, ¿e to siê uda³o, bo w ramach Conversatorium odby³o siê oko³o dwustu prawykonañ. Uwa¿am, ¿e ten pomys³ siê sprawdzi³ (s. 9).
W ksi¹¿ce umieszczono tak¿e cztery artyku³y: Jerzego Bauera Przyczynek do dyskusji na temat
nowoci w sztuce (s. 1225), Marty Szoki O pewnym eksperymencie w najnowszych dziejach polskiej
muzyki organowej (s. 2641), Jaros³awa Stêpowskiego Zabytkowe organy w kociele Mariackim
w Legnicy (s. 8798) oraz ks. Piotra Dêbskiego Organy kocio³a katedralnego pw. w. Aposto³ów
Piotra i Paw³a w Legnicy (s. 99143).
Refleksja Marty Szoki jest t³umaczeniem jej artyku³u Über ein Experiment in der neuesten
Geschichte polnischer Orgelmusik (w: Das Licht des Himmels und der Brunnen der Geschichte.
Festschrift Volker Bräutigam, Beeskow 2004). Autorka opisuje tytu³owy eksperyment polegaj¹cy
na po³¹czeniu brzmienia organów i akordeonu w utworach Stanis³awa Moryto, Zbigniewa Wiszniewskiego, Wies³awa Rentowskiego i Krzysztofa Olczaka, które mia³y prawykonania podczas jednego z Conversatoriów.
Przemylenia Jerzego Bauera to rodzaj filozoficznego spojrzenia na muzykê now¹, widzian¹
przez pryzmat nie tylko refleksji i dowiadczeñ autorakompozytora, lecz tak¿e przywo³anych przez
niego wybitnych filozofów: Leszka Ko³akowskiego, W³adys³awa Stró¿ewskiego, W³adys³awa Tatarkiewicza czy Romana Ingardena. Autor konkluduje: Jestem przekonany, ¿e wartociowe dzie³o
muzyczne mo¿e powstaæ tylko wtedy, kiedy jego twórc¹ jest cz³owiek z tak zwan¹ wyobrani¹
muzyczn¹ [...], komponuj¹cy muzykê, tzn. operuj¹cy jej elementami i traktuj¹cy pojêcie wolnoci
w sztuce jako wolnoci do stanowienia w³asnych ograniczeñ i zasad konstrukcyjnych swojego dzie³a (s. 24).
Teksty Jaros³awa Stêpowskiego i ks. Piotra Dêbskiego omawiaj¹ dzieje organów, na których
w wiêkszoci odbywa³y siê koncerty legnickiego Conversatorium. Jaros³aw Stêpowski, d³ugoletni
rzeczoznawca Ministra Kultury do spraw ochrony zabytkowych l¹skich organów, prezentuje orga-
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ny legnickiego Kocio³a Mariackiego. Omawia historiê instrumentów dawniejszych, jak i przede
wszystkim obecnego  romantycznych organów Weiglego ze Stuttgartu, powiêconych w 1914 roku.
Autor podaje pierwotn¹ i obecn¹ dyspozycjê g³osów, opisuje tak¿e stan instrumentu po II wojnie
wiatowej. Z kolei, ks. Piotr Dêbski omawia historiê instrumentów katedry pw. w. Piotra i Paw³a
w Legnicy. Przytacza dzieje wi¹tyni i dawniejszych organów, których w ci¹gu stuleci by³o w legnickiej katedrze kilka (organy Werlina, Mentzla). Nastêpnie przybli¿a istniej¹ce do dzi organy
firmy Schlag und Söhne, wybudowane w latach 18921894 z wykorzystaniem niektórych elementów poprzednich instrumentów.
Istotn¹ czêæ omawianej ksi¹¿ki stanowi¹ wspomnienia kompozytorów, organistów i perkusisty, blisko zwi¹zanych z Conversatorium. Niektórzy uczestnicz¹ w nim od pocz¹tku jego istnienia,
inni wielokrotnie brali udzia³ w tym festiwalu. Refleksje zebra³y i opracowa³y: Marta Szoka, Agnieszka Mroczek i Katarzyna Kowalska. W ankiecie respondenci mieli odpowiedzieæ na kilka pytañ,
w tym m.in. o rolê muzyki organowej w dzisiejszej kulturze, czy o znaczenie Conversatorium w ich
artystycznej biografii. Autorki ankiety podkrelaj¹, ¿e pytania by³y jedynie pretekstem do bardziej
czy mniej swobodnych wypowiedzi (s. 43). Zebrane rozwa¿ania tworz¹ zestaw zró¿nicowanych
wspomnieñ, s¹ cennym materia³em do dalszych badañ nad Legnickim Conversatorium Organowym, b¹d nad stosunkiem polskich twórców do muzyki organowej. Sporód kompozytorów polskich, których utwory by³y prezentowane podczas wspomnianego festiwalu, wypowiedzieli siê:
Marcin B³a¿ewicz (Warszawa), Marian Borkowski (Warszawa), Henryk Jan Botor (Kraków), S³awomir Czarnecki (Warszawa), Ryszard Gabry (Katowice), Piotr GrellaMo¿ejko (Edmonton), Anna
IgnatowiczGliñska (Warszawa), Benedykt Konowalski (Warszawa), Pawe³ £ukaszewski (Warszawa), Maria Pokrzywiñska (Warszawa), Bronis³aw Kazimierz Przybylski (£ód), Dariusz Przybylski (Warszawa), Wies³aw Rentowski (Dallas), W³adys³aw Szymañski (Katowice). Z grona organistów wspomnieniami o Conversatorium podzielili siê: Andrzej Chorosiñski (Warszawa, Wroc³aw),
Marek Fronc (Legnica, Wroc³aw), Julian Gembalski (Katowice), El¿bieta Karolak (Poznañ), Marietta KruzelSosnowska (Warszawa), Jaros³aw Malanowicz (Warszawa), Jerzy Kukla (Lublin), Józef Serafin (Kraków, Warszawa) oraz perkusista Stanis³aw Skoczyñski (Warszawa).
Marian Borkowski pisze o Conversatorium: Dzi [...] pragnê raz jeszcze podkreliæ jego rolê,
jako przegl¹du wartociowych pozycji najnowszej muzyki polskiej dwóch ostatnich dekad XX wieku i pierwszych lat XXI wieku, i to w formule niezmiernie otwartej na ró¿ne kierunki, tendencje
i postawy estetycznostylistyczne (s. 46). Z kolei Ryszard Gabry zauwa¿a: Kulturotwórcze miejsce Conversatoriów (ufam, ¿e bêd¹ kontynuowane) jest oczywiste i trwa³e w historii muzyki polskiej po drugiej wojnie wiatowej i na prze³omie stuleci (s. 52). W innym za miejscu przywo³any
kompozytor dopowiada: Ceniê wysoko otwartoæ Legnicy na eksperyment i dawany kompozytorom pewien zapas tolerancji [...]. Równie¿ dziêki spotkaniom legnickim pozna³em wiele nowych,
ciekawych zawsze dla kompozytora niezaniedbuj¹cego pisania na organy i staraj¹cego siê wci¹¿
odwie¿aæ warsztat, dzie³ twórców ze rodowiska warszawskiego i z innych orodków polskiej
muzyki organowej, co mia³o dla mnie, obok radoci, jakiej doznaje s³uchacz i wiadomy odbiorca,
tak¿e wymiar komparatystyczny (s. 53). Julian Gembalski natomiast podkrela: Spotkania w ramach Conversatorium legnickiego by³y zawsze okazj¹ do poznania nowej muzyki przeznaczonej
na organy [...], co potwierdza³o ¿ywe zainteresowanie kompozytorów wspó³czesnych tym instrumentem [...]. Atmosfera wnêtrza kocio³a ewangelickiego w Legnicy, a tak¿e sam instrument, by³y
niezwyk³¹ inspiracj¹ do twórczych wykonañ, stwarza³y te¿ okazjê do poszukiwañ w zakresie formy
i kolorystyki utworów improwizowanych. Udzia³ w koncertach sprawia³ mi zawsze wiele radoci
i dawa³ sporo satysfakcji (s. 75). S¹ to jedynie wybrane wypowiedzi artystów zwi¹zanych z Conversatorium.
W zamieszczonych w ksi¹¿ce refleksjach pojawiaj¹ siê wspomnienia natury osobistej, refleksje zwi¹zane z legnickimi wi¹tyniami i organami, na których odbywa³y siê festiwalowe koncerty,
przemylenia zwi¹zane z rozterkami kompozytorów na temat: czy pisaæ i jak pisaæ na organy, wreszcie
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myli o inspiruj¹cej roli Conversatorium i mo¿liwociach prezentacji nowych dzie³, które w wielu
przypadkach wesz³y na sta³e do repertuaru organistów.
Czy festiwal spe³ni³ swoje zadanie? Odpowiedzi¹ na to pytanie mo¿e byæ przede wszystkim
imponuj¹ca liczba ponad 200 prawykonañ. Potwierdza to w swoim krótkim wspomnieniu Jaros³aw
Malanowicz: Conversatorium «wygenerowa³o» olbrzymi¹ liczbê utworów na organy oraz na organy z towarzyszeniem innych instrumentów. Dziêki temu niezwykle wzros³a ranga polskiej muzyki organowej na estradach festiwalowych w kraju i na ca³ym wiecie. S¹ liczne dowody wskazuj¹ce
na to, ¿e twórczoæ owa pojawi³a siê w programach koncertów na co najmniej czterech kontynentach (s. 85).
Wspomniane postaci polskiego ¿ycia muzycznego bra³y udzia³ w Conversatorium w ró¿nych
rolach: jako twórcy, których wykonania lub prawykonania (w przypadku kompozytoróworganistów czêsto autorskie) mia³y miejsce podczas festiwalu, jako jurorzy w towarzysz¹cych festiwalowi
konkursach wykonawczych lub kompozytorskich, jako wykonawcy, a tak¿e uczestnicy seminariów
i konferencji naukowych, które organizowano przy Conversatorium.
W drugiej, obszernej czêci omawianej ksi¹¿ki zamieszczono dokumentacjê Legnickiego Conversatorium Organowego w latach 19862010. Kalendarium obejmuje dok³adny wykaz wszystkich
koncertów od 3 padziernika 1986 do 17 wrzenia 2010. Zawiera ono informacje o miejscach koncertów, wykonawcach i programie. W 2009 r. Conversatorium z przyczyn finansowych siê nie odby³o. Zestawienie obejmuje wiêc wydarzenia ze wszystkich pozosta³ych lat.
W dalszej czêci umieszczono indeksy: kompozytorów wraz z tytu³ami wykonanych utworów
i latami  powstania i wykonania dzie³ podczas Conversatorium. Osobno podano utwory pochodz¹ce z anonimowych tabulatur organowych. Indeks wykonawców dokumentuje zarówno solistów ró¿nych specjalnoci (nie tylko organistów), jak te¿ chóry, zespo³y kameralne i orkiestry. Zestawienia
te daj¹ wyobra¿enie o bogatym dorobku legnickiego festiwalu, na którym wyst¹pili artyci przede
wszystkim z Polski oraz m.in. z Bia³orusi, Holandii, Kanady, Niemiec, S³owacji i Ukrainy. Aneksy
obejmuj¹ tak¿e informacje o wydawnictwach p³ytowych (partytury Kolekcja Conversatorium) i ksi¹¿kowych (dwie zbiorowe publikacje naukowe, zawieraj¹ce referaty z sesji naukowych, które odby³y
siê podczas Conversatorium), a tak¿e p³yty analogowe i kompaktowe, wykaz imprez towarzysz¹cych, informacje o laureatach konkursów wykonawczych dla m³odych organistów (Konkurs Polskiej Muzyki Organowej XX wieku, Konkurs Dawnej Polskiej Muzyki Organowej, konkursy kompozytorskie). Ca³oæ dope³nia bibliografia zawieraj¹ca wybór artyku³ów popularnonaukowych
powiêconych ró¿nym edycjom legnickiego festiwalu (recenzje, sprawozdania, wywiady, krótkie
informacje prasowe).
Podsumowuj¹c: omawiana ksi¹¿ka jest publikacj¹ starannie wydan¹ tak pod wzglêdem edytorskim, jak i merytorycznym. Zamieszczone w niej cztery artyku³y naukowe dostarczaj¹ szeregu
interesuj¹cych informacji o dwóch legnickich instrumentach organowych i znaczeniu twórczoci
organowej w muzyce XX wieku. Ciekawe i wartociowe s¹ wspomnienia i refleksje organistów
i kompozytorów, wypowied twórcy festiwalu  Stanis³awa Moryto oraz do³¹czony do pracy obszerny aneks dokumentuj¹cy przebieg wszystkich edycji festiwalu. Recenzowana praca w ca³oci
jest godna polecenia nie tylko osobom zwi¹zanym z Conversatorium, ale tak¿e wszystkim, których
interesuje polska twórczoæ organowa i  ujmuj¹c ogólnie  polska organowa kultura muzyczna.
Lektura tej ksi¹¿ki podsuwa myl, ¿e 25 lat Legnickiego Conversatorium Organowego winno doczekaæ siê szerszego, naukowego opracowania na poziomie dysertacji doktorskiej.
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