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Wk ad rodowiska wielkopolskiego w rozwój patrologii

Patrologia w Polsce zacz a znacz co rozwija  si  ju  w okresie mi dzywojen-

nym. Przyczyni o si  do tego w znacznym stopniu naukowe rodowisko wielko-

polskie skupione wokó  Uniwersytetu Pozna skiego. Badacze wczesnochrze -

cija skiego pi miennictwa zwi zani z tym regionem Polski mieli niew tpliwie 

ogromny wp yw na dalsze losy patrologii, zw aszcza w powojennej historii na-

szej Ojczyzny. Powsta e w tym rodowisku monograÞ e, artyku y, przek ady pism 

Ojców Ko cio a przyczyni y si  bez w tpienia do podniesienia rangi wielko-

polskiego o rodka naukowego. Mo na te  mówi  o sprzyjaj cym klimacie, jaki 

stworzyli badacze wczesnochrze cija skiego pi miennictwa dla dalszych bada  

podejmowanych w tym kierunku. 

Celem niniejszego opracowania jest przestudiowanie wspomnianego feno-

menu patrystycznego, z jakim mamy do czynienia w Wielkopolsce w ostatnim 

stuleciu. Dlatego te  przyjrzymy si  najpierw najwa niejszym osobom, które 

dzia a y w tym regionie na rzecz patrologii. Istotnym niew tpliwie przyczyn-

kiem do rozwoju patrologii w Polsce sta y si  serie wydawnicze zwi zane ze 

rodowiskiem wielkopolskim, które propagowa y my l wczesnochrze cija sk , 

zw aszcza dzi ki wydawanym przek adom pism Ojców Ko cio a. Obrazem roz-

woju ka dej dyscypliny naukowej s  te  podr czniki akademickie, które w cza-

sach powojennych, gdy brakowa o opracowa  naukowych, stanowi y dla stu-

dentów nieodzown  pomoc w przyswajaniu wiedzy. Wielkopolskie rodowisko 

by o pionierem pod wzgl dem podr czników do studiowania patrologii. Dzi ki 

wysi kom minionych pokole  sta o si  mo liwe powo anie Wydzia u Teologicz-

1 Ksi dz Bogdan Czy ewski — prezbiter archidiecezji gnie nie skiej, profesor nauk teolo-

gicznych, wyk adowca patrologii, historii Ko cio a staro ytnego i j zyków klasycznych na Wy-

dziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor wielu publikacji 

naukowych z zakresu patrologii; Kierownik Zak adu Teologii Historycznej WT UAM; Prezes Sek-
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122 BOGDAN CZYŻEWSKI

nego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w którym nadal s  

podejmowane badania nad doktryn  wczesnochrze cija sk . 

Temat zwi zany z wk adem rodowiska wielkopolskiego w rozwój patrologii 

nie zosta  jeszcze gruntownie i ca o ciowo opracowany2. Poza biogramami pa-

trologów i historyków Ko cio a dzia aj cych w Wielkopolsce oraz artyku ami, 

w których tylko ogólnie zaj to si  wspomnian  problematyk 3, brakuje ca o cio-

wego spojrzenia na wa n  dziedzin  nauki, jak  jest patrologia, która w rodowi-

sku wielkopolskim ci gle prze ywa swój renesans. 

Patrologowie wielkopolscy

Mówi c o patrologach wielkopolskich, nale y wskaza  na cztery nazwiska: Jan 

Sajdak, ks. Józef Nowacki, ks. Bronis aw G adysz oraz ks. Ludwik G adyszew-

ski4. Nie chodzi jednak tutaj tylko o pochodzenie z Wielkopolski, co raczej 

o zwi zanie pracy naukowej z Uniwersytetem Pozna skim. Trzeba te  doda , 

e aden z nich nie by  w sensie cis ym patrologiem, o czym si  przekonujemy 

podczas lektury ich biogramów. Mimo to znaczn  cz  swojej pracy nauko-

wej po wi cili na badanie literatury wczesnochrze cija skiej, przyczynili si  

te  do propagowania my li patrystycznej, nie tylko w Poznaniu, ale w Polsce 

i w wiecie. 

Pierwsz , niezwykle zas u on  dla patrologii postaci , by  Jan Sajdak. Uro-

dzi  si  22 lutego 1882 roku w Burzynie, niedaleko Tarnowa. Studia z zakresu 

filologii klasycznej, archeologii klasycznej i historii filozofii, zw aszcza greckiej, 

oraz historii literatury polskiej, odby  na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 

Jagiello skiego w Krakowie. Ostatnie za  lata po wi ci  na zg bianie patrologii, 

szczególnie Ojców Ko cio a z IV wieku. Doktorat obroni  na Uniwersytecie Ja-

giello skim w Krakowie, tam te  habilitowa  si  w zakresie filologii klasycznej 

na podstawie rozprawy o r kopisach greckich na Monte Cassino De codicibus 

2 Przed o one tutaj opracowanie jest poszerzon  i zmienion  wersj  artyku u Wk ad rodowi-

ska pozna sko-gnie nie skiego w badania nad literatur  wczesnochrze cija sk  autorstwa B. Czy-

ewskiego, który ukaza  si  dwadzie cia lat temu na amach „Vox Patrum” 19 (1999) t. 36–77, 

s. 97–107. 
3 Por. wykaz bibliografii, w której podane zosta y wspomniane opracowania biogramów patro-

logów i historyków Ko cio a. 
4 wiadomie pomijam w tym miejscu patrologów yj cych, którzy swoimi badaniami i prac  

przyczynili si  do rozwoju patrologii. Aby wszystkim odda  nale n  im uwag , musieliby my po-

wi ci  tej tematyce obszern  monografi . Przyj em te  zasad , e yj cy patrologowie z Wielko-

polski zostan  wspomniani w punkcie dotycz cym Papieskiego Wydzia u Teologicznego i Wydzia-

u Teologicznego UAM. W tej cz ci nie zostanie te  omówiony ks. Szczepan Pieszczoch 

(1921–2004), poniewa  b dzie o nim mowa w cz ci dotycz cej podr czników do patrologii. 
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Graecis in Monte Cassino5. Wyk ady prowadzi  kolejno na trzech uniwersytetach: 

Jagiello skim, Lwowskim i Pozna skim. Na Wydziale Filozoficznym Uniwersy-

tetu Jagiello skiego i na Uniwersytecie Lwowskim uczy  filologii klasycznej, na 

tym drugim te  otrzyma  tytu  profesora nadzwyczajnego. Nie wolno zapomnie  

o jeszcze jednej istotnej dzia alno ci Jana Sajdaka w tym okresie jego ycia. Otó  

uzyska  on w 1910 roku stypendium, które pozwoli o mu prowadzi  badania nad 

r kopisami w najwi kszych i najbardziej znanych bibliotekach europejskich: we 

W oszech, Szwajcarii, Pary u, Londynie, Berlinie, Oxfordzie, Wiedniu i Mona-

chium. Oprócz bada  pog bia  swoj  wiedz  przez ucz szczanie na wyk ady 

i seminaria6. 

Ze wspomnianymi o rodkami uniwersyteckimi wi za y si  zainteresowania 

naukowe i prowadzone badania, które zaowocowa y licznymi publikacjami. Pra-

cuj c na Uniwersytecie Jagiello skim, zaj  si  przede wszystkim twórczo ci  

w. Grzegorza z Nazjanzu. W roku 1914 Polska Akademia Umiej tno ci wyda-

a w serii Meletemata patristica obszern  ksi k  Sajdaka pt. Historia critica 

scholiastarum et commentatorum Gregorii Nazianzeni. Parias I: De codicibus 

scholiastarum et commentatorum Gregorii Nazianzeni. Jan Sajdak opublikowa  

te  kilka innych rozpraw po wi conych Grzegorzowi z Nazjanzu7. Z kolei we 

Lwowie zmieni  kierunek bada  i zaj  si  wydawaniem publikacji na temat lite-

ratury rzymskiej8. 

5 Rozpraw  habilitacyjn  opublikowa  jako tom 50 Rozpraw Wydzia u Filologicznego Polskiej 

Akademii Umiej tno ci, Kraków 1913 (por. W. Steffen, Od filologii do patrologii (Jan Sajdak 

1882–1967), „Pozna skie Studia Teologiczne” IX (2000), s. 131–144, tu: s. 134).
6 Por. W. Steffen, Od filologii…, s. 132–134.
7 J. Sajdak, O bibliotekach r kopisów greckich na wschodzie, „Przegl d Polski” 48 (1914) 192, 

s. 106–119; ten e, De oratione    falso Gregorio Nysseno adscripta, „Eos” 21 

(1916); ten e, De Gregorio Nazianzeno poetarum Christianorum fonte, Kraków 1917; ten e, 

Quaestiones Nazianzenicae. Pars prima: Quae ratio inter Gregorium Nazianzenum et Maximum 

Cynicum intercedat, „Eos” 15 (1909), s. 18–48; ten e, De Gregorio Nazianzeno posteriorum rheto-

rum, grammaticorum, lexicographorum fonte, „Eos” 16 (1910), s. 94–99, 18 (1912), s. 1–30; ten e, 

Historia critica scholiastarum et commentatorum Gregorii Nazianzeni I, Kraków 1914; ten e, Die 

Scholiasten der Reden des Gregor von Nazianz, „Byzantinische Zeitschrift” 30 (1930), s. 268–274; 

ten e, Nazianzenica, „Eos” 15 (1909), s. 122–129, 16 (1910), s. 87–93; ten e, R kopisy w. Grze-

gorza z Nazjanzu w bibliotekach szwajcarskich, „Eos” 17 (1911), s. 193–198; ten e, Anonymi Oxo-

niensis Lexicon in orationes Gregorii Nazianzeni, w: Symbolae grammaticae in honorem Joannis 

Rozwadowski, I, Cracoviae 1927, s. 153–177. Poza pracami po wi conym w. Grzegorzowi z Na-

zjanzu nale y wymieni  z tego okresu tego , De Cypriani epistularum codice Cracoviensi, „Eos” 

20 (1914/1915). 
8 Ten e, Supplementum Rufinianum w „Sprawozdaniu Gimnazjum w. Jacka w Krakowie” 

(1918); ten e, Catullianum (carm. XLIX), „Eos” 23 (1918). W tym samym roku opublikowa  te  

w „Eos” trzy dot d nieznane epigramy bli ej nieznanego bizantyjczyka Teodora na cze  Grzego-

rza z Nazjanzu. Krótki zarys historii filologii klasycznej w Polsce pt. Filologia klasyczna w Polsce, 

zosta  opublikowany w tomie II zbiorowej pracy Polska w kulturze europejskiej, Kraków 1918.

PST 35.indd   123 15.04.2020   16:39:29



124 BOGDAN CZYŻEWSKI

Kolejnym etapem jego naukowej dzia alno ci by a praca na wspomnianym 

ju  Uniwersytecie Pozna skim (wcze niej nazywany Wszechnic  Piastowsk ). 

Zaproponowano Janowi Sajdakowi obj cie w Poznaniu katedry filologii klasycz-

nej w charakterze profesora zwyczajnego. Profesor Sajdak przyj  zaproszenie 

i pojawi  si  w kwietniu 1919 roku na Uniwersytecie Pozna skim, gdzie urz dzi  

prawdziwy o rodek filologiczny9. Prac  na uczelni rozpocz  od zorganizowa-

nia biblioteki filologii klasycznej. Zakupi  zbiory, mi dzy innymi po zmar ych 

profesorach Schenklu z Wiednia i Klussmannie z Lipska. Dzi ki temu stworzy  

najwi ksz  w Polsce bibliotek  tej specjalno ci. Pó niej poszerzy  j  jeszcze o pa-

trystyk  i bizantynistyk , które zosta y wyposa one w najnowsze wydawnictwa 

z tego zakresu10. Zgromadzi  oko o 30 000 dzie , na które z o y y si  serie najnow-

szych czasopism filologicznych. Niestety, wspania a biblioteka stworzona przez 

profesora Sajdaka sp on a niemal doszcz tnie pod koniec II wojny wiatowej11. 

Profesor Sajdak jest twórc  tak zwanej pozna skiej szko y filologicznej. 

W ci gu d ugich lat pracy na Uniwersytecie Pozna skim pe ni  te  liczne funkcje 

uniwersyteckie. Nale y tutaj wspomnie  o tym, e by  delegatem Rady Wydzia u 

Filozoficznego do senatu uczelni i dziekanem Wydzia u Filozoficznego. W roku 

akademickim 1931/32 pe ni  funkcj  rektora Uniwersytetu Pozna skiego, a rok 

pó niej by  jego prorektorem. Profesor Sajdak by  tak e prezesem Komisji Egza-

minacyjnej dla Kandydatów na Nauczycieli Szkó  rednich i Komisji Egzaminów 

Pa stwowych w Poznaniu na Nauczycieli Szkó  rednich oraz prezesem Komi-

sji Egzaminów Magisterskich na Wydziale Humanistycznym. Niestety, w roku 

1934, jako jeden z inicjatorów protestu brzeskiego, zosta  przeniesiony w stan 

przymusowego spoczynku. Profesor Jan Sajdak postara  si  jednak o wznowie-

nie mu prawa wyk adania na Uniwersytecie Jagiello skim i przeniós  je na Uni-

wersytet Pozna ski, gdzie prowadzi  dalsz  bezp atn  dzia alno  dydaktyczn  

(bezp atn , poniewa  formalnym powodem jego zwolnienia z Uniwersytetu Po-

zna skiego by y trudno ci bud etowe uczelni). W Poznaniu za o y  te  Colle-

gium Marianum, którym kierowa  do czasu wybuchu wojny, a tak e zak ad wy-

chowawczy z o ony ze szko y powszechnej i gimnazjów m skiego i e skiego12.

Praca naukowa Jana Sajdaka w rodowisku pozna skim koncentrowa a si  

przede wszystkim wokó  literatury bizantyjsko-greckiej. St d te  jest autorem 

wielu prac po wi conych poecie, mówcy i filozofowi bizanty skiemu z dziesi -

tego wieku, Janowi Geometresowi13. Bra  te  udzia  w kilku mi dzynarodowych 

9 Por. W. Steffen, Od filologii…, s. 135–136.
10 Por. B. Czy ewski, Wk ad rodowiska pozna sko-gnie nie skiego…, s. 98.
11 Por. W. Steffen, Od filologii…, s. 136–137. 
12 Por. B. Czy ewski, Wk ad rodowiska pozna sko-gnie nie skiego…, s. 98–99. 
13 W 1920 roku J. Sajdak opublikowa  w „Eos” wiersz Geometresa Na cze  boskiego Dawida. 

Wyda  te  na temat Geometresa nast puj ce prace: La poésie lyrique de Jan Geometres comme 

source historique, w: „VI-me Congrès International des Sciences Historiques”, Oslo 1928; Spicile-
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kongresach bizantynistów. Profesor Sajdak interesowa  si  równie  literatur  

greck  i rzymsk 14. 

W 1923 roku pozna ski ksi garz i wydawca Jan Jachowski zainicjowa  seri  

„Pisma Ojców Ko cio a”, która by a pierwsz  polsk  patrystyczn  seri  t uma-

czeniow . Profesor Jan Sajdak, inspirator tego przedsi wzi cia, zosta  redakto-

rem naczelnym serii i prowadzi  j  a  do 1949 roku. Wyda  w niej ponad 20 to-

mów w polskich przek adach z obszernymi wst pami i obja nieniami. Spo ród 

t umaczy nale y wymieni  ks. Arkadiusza Lisieckiego, ks. Jana Czuja, ks. W a-

dys awa Budzika, ks. W adys awa Kubickiego, ks. Ludwika Wrzo a, Jana Stahra 

i Jana Ujd . Osobi cie Jan Sajdak prze o y  we wspomnianej serii Oktawiusza 

Minucjusza Feliksa (tom 2, Pozna  1925) oraz Apologetyk Tertuliana (tom 20, 

Pozna  1949). Napisa  te  obszern  monografi  Kwintus Septimiusz Florens Ter-

tulian. Czasy — ycie — dzie a (Pozna  1949). Dzie o to powsta o w Tuchowie 

pod Tarnowem, gdzie Sajdak przebywa  w czasie wojny, korzystaj c z tamtejszej 

biblioteki. W 1936 roku na specjalnej audiencji wr czy  papie owi Piusowi XI 

wydane tomy serii „Pisma Ojców Ko cio a”. By a ju  ich wtedy poka na liczba 

osiemnastu15. Nale y tak e wspomnie  o wyk adzie inauguracyjnym wyg oszo-

nym w Auli Uniwersytetu Pozna skiego z okazji otwarcia roku akademickiego 

1931/32 na temat: Pedagogiczne pogl dy Grzegorza z Nazjanzu oraz o referacie: 

Studia patrystyczne w Polsce wyg oszonym w Poznaniu w 1931 roku16. 

Dzia alno  Jana Sajdaka na p aszczy nie patrologii zwi zana jest równie  

z tym, e by  cz onkiem Komisji Filologicznej Akademii Umiej tno ci. Pe ni  te  

funkcj  sekretarza wchodz cego w sk ad tej komisji Komitetu do Wydawnictwa 

Greckich Ojców Ko cio a IV wieku. By  cz onkiem Polskiej Akademii Umiej t-

no ci, Towarzystwa Naukowego we Lwowie, Pozna skiego Towarzystwa Przy-

jació  Nauk, a tak e Bizantynistyki Polskiej Akademii Nauk. Nale a  równie  

do Zarz du Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Swój pracowity 

ywot profesor Jan Sajdak zako czy  w Poznaniu 22 kwietnia 1967 roku17. 

gium Geometreum I, II, „Eos” 32 (1929), s. 191–198; Co znaczy Geometres kyriotes, „Byzantion” 

1931; Ioannis Geometrae hymni in SS. Deiparam, „Analecta Byzantina” 1, Poznaniae 1931; 

Ioannes Geometres quatenus feratur paraphrasis Canticorum secundum codicem Paris. Gr. 2743 

traditae, „Eos” 1932/33; Literatura bizanty ska, w: Wielka literatura powszechna, t. IV, Warszawa 

1933, s. 681–760; Bizantynistyka. ród a i zarys studiów, Pozna  1933.
14 Ten e, Franciszek Zab ocki jako t umacz Horacego, Pozna  1928; ten e, Piusowi XI. 

Wielkiemu Papie owi w ho dzie, Pozna  1939: Papie  Wielki, s. 31–40; Pius XI jako uczony, s. 59–

61; Bibliografia prac i rozpraw naukowych ks. Achillesa Ratti, s. 61–64.
15 Por. B. Czy ewski, Wk ad rodowiska pozna sko-gnie nie skiego…, s. 99. 
16 Por. tam e, s. 100.
17 Por. R. Skr t, Sajdak Jan, w: Polski S ownik Biograficzny, tom 34, Wroc aw–Kraków–War-

szawa 1992–1993, s. 332–334, zob. tak e B. Czy ewski, Wk ad rodowiska pozna sko-gnie nie -

skiego…, s. 100.
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Drug  postaci  zwi zan  ze rodowiskiem wielkopolskim by  ks. Józef No-

wacki. Urodzi  si  19 wrze nia 1893 roku w Mroczy na Krajnie. Studiowa  w Se-

minarium Duchownym w Poznaniu i w Gnie nie w latach 1913–1917. Po wi -

ceniach kap a skich rozpocz  specjalizacj  na uniwersytecie w Münster. Tam 

dwa lata studiowa  histori  Ko cio a i filologi  klasyczn . Po powrocie z Nie-

miec, w latach 1919–1921, studiowa  histori  i filologi  klasyczn  na Uniwer-

sytecie Pozna skim. Tutaj te  otrzyma  dyplom w zakresie filologii klasycznej 

i klasyczno-orientalnej, natomiast doktorat z teologii obroni  na Uniwersyte-

cie Jana Kazimierza we Lwowie. Tam, w roku 1938, przeprowadzi  habilitacj  

i zosta  docentem18. W 1927 roku prymas August Hlond zamianowa  ks. Józefa 

Nowackiego profesorem nadzwyczajnym historii Ko cio a i patrologii w Arcy-

biskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Nieco pó niej uczony otrzyma  

nominacj  na profesora zwyczajnego. G ównym przedmiotem jego zaintereso-

wa  by a historia Ko cio a, któr  wyk ada  i w Gnie nie, i w Poznaniu do 1961 

roku. Prowadzi  te  wyk ady z patrologii w Poznaniu do 1964 roku, w Gnie nie 

za  do roku 1953, czyli do momentu rozdzia u seminariów pozna skiego i gnie -

nie skiego (wcze niej dosz o do rozdzia u obu archidiecezji19). 

Ze wzgl du na to, e ks. Nowacki by  w pierwszym rz dzie historykiem Ko -

cio a, jego dzia alno  pisarska i naukowa skupia a si  wokó  tej dyscypliny20. 

Napisa  dwutomowe dzie o niezwykle wa ne dla rodowiska, w którym praco-

wa , mianowicie Dzieje archidiecezji pozna skiej (Pozna  1959–1964, t. I–II). 

Na tym jednak nie poprzesta , poniewa  jest autorem wielu innych prac z zakre-

su historii, zw aszcza za  Ko cio a w Wielkopolsce. B d c wyk adowc  patro-

logii, pragn , aby kojarzy a si  ona bardziej z histori  antycznej my li chrze ci-

ja skiej ni  ze zbiorem opracowa  literackich u ytecznych tylko dla apologety, 

kaznodziei czy wychowawcy. Z inspiracji ks. Józefa Nowackiego wyk ady dla 

roczników m odszych (I i II) w Gnie nie prowadzi  ks. Andrzej Wronka, a rok 

przed wojn  ks. Micha  Kozal. Czytano na wyk adach po acinie M cze stwo 

wi tych Perpetuy i Felicyty (Passio S.S. Perpetuae et Felicitatis), a po grecku 

teksty liturgiczne w. Jana Chryzostoma21. Ucze  ks. Nowackiego, ks. profesor 

18 O „dziejach” habilitacji ks. J. Nowackiego zob. K.R. Prokop, Niedosz y zamys  habilitacji 

ks. Józefa Nowackiego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiello skiego w wietle jego lis-

tów do ks. prof. Tadeusza Glemmy, „Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski” 7 (2012), s. 231–264.
19 Por. B. Czy ewski, Wk ad rodowiska pozna sko-gnie nie skiego…, s. 100–101. Wi cej na 

temat dzia alno ci naukowej i dydaktycznej ks. Nowackiego zob. M. Banaszak, Ksi dz Józef No-

wacki — historyk Ko cio a w Polsce. Wspomnienie po miertne o dzia alno ci naukowej i pedago-

gicznej, w: J. Nowacki, Dzieje Archidiecezji Pozna skiej, t. 2, Pozna  1964, s. 967–974.
20 O twórczo ci naukowej ks. J. Nowackiego zob. A. Weiss, Nowacki Józef, „Encyklopedia 

katolicka”, t. XIV, Lublin 2010, kol. 27–28.
21 Por. S. Pieszczoch, Patrologia w Wielkopolsce, szczególnie w Gnie nie, przed i po II wojnie 

wiatowej na tle sytuacji ogólnopolskiej, w: „Studia Gniesnensia” 11 (1997), s. 335–344, tu: s. 341; 

zob. tak e B. Czy ewski, Wk ad rodowiska pozna sko-gnie nie skiego…, s. 101. 
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Szczepan Pieszczoch, w nast puj cy sposób wspomina  spotkania ze swoim pro-

fesorem patrologii: 

Byli my zaszokowani jego erudycj  historyczn . Zaci y a ona nieco na przejrzy-

sto ci wyk adu, ale da a nam wyobra enie o gigantycznym wysi ku my lowym lu-

dzi tamtych czasów i to nie tylko wykszta conych biskupów, kap anów, mnichów 

a tak e laików, nie tylko filozofów i retorów, ale tak e prostych ludzi, g boko 

wierz cych i mi uj cych Zbawiciela. Klimat tego zaanga owania w apologiach, 

polemikach, by  nieraz bardzo gor cy. Przeciwnik-heretyk by  czasem zbyt mocno 

traktowany, jako domniemany ucze  diab a. Wyk ady Nowackiego wi cej ni  sam 

podr cznik pomaga y nam zbli y  si  do zrozumienia tamtych ludzi i czasów22.

Mówi c o wk adzie ksi dza Nowackiego w badania nad literatur  wczesno-

chrze cija sk  w Wielkopolsce, nale y zaznaczy , e dokona  on przek adu wa -

nego wówczas podr cznika Gerharda Rauschena Zarys patrologii, który ukaza  

si  w Poznaniu w roku 1929 nak adem Ksi garni w. Wojciecha. Ksi dz profesor 

Józef Nowacki zmar  28 kwietnia 1964 roku w Poznaniu23.

Kolejn  postaci  zwi zan  ze rodowiskiem wielkopolskim by  ks. Bronis aw 

G adysz, badacz aciny redniowiecznej. Urodzi  si  3 wrze nia 1892 roku w Sie-

rakowie w województwie pozna skim. Gimnazjum klasyczne uko czy  w Gnie -

nie, pó niej kszta ci  si  w Seminarium Duchownym w Poznaniu i Gnie nie. 

Po wi ceniach kap a skich by  najpierw kapelanem wojskowym, pó niej za  

proboszczem parafii w. Antoniego w Staro ce. W tym samym czasie studio-

wa  na Uniwersytecie Pozna skim. Tam obroni  prac  doktorsk  z filozofii, po 

habilitacji natomiast zosta  zatwierdzony w charakterze docenta Uniwersytetu 

Pozna skiego w zakresie redniowiecznej literatury aci skiej. Prowadzi  dzia-

alno  dydaktyczn , referowa  swoje prace w Komisjach Teologicznej i Filozo-

ficznej Pozna skiego Towarzystwa Przyjació  Nauk. Wyda  drukiem 40 rozpraw, 

poza nimi liczne streszczenia, sprawozdania i recenzje. Publikacje ks. G adysza 

dotyczy y przewa nie poetów chrze cija skich: Seduliusza oraz Wenancjusza 

Fortunata. Porusza  w nich zagadnienia hymnografii, rymotwórstwa, aci skie-

go dramatu redniowiecznego i hagiografii24. W ród najwa niejszych publikacji 

ks. G adysza mo na wymieni  nast puj ce prace: Dogmatyczne teksty w poetyc-

kich utworach Seduliusza. Studium z historii dogmatów V wieku (Pozna  1930), 

22 S. Pieszczoch, Ksi dz Józef Nowacki jako patrolog, w: „Ecclesia posnaniensis”. Opuscula 

Mariano Banaszak septuagenario dedicata Universitatis Mickiewiczianae Facultas Theologica 

Posnaniae, Pozna  1998, s. 267–272, tu: s. 271–272.
23 Por. B. Czy ewski, Wk ad rodowiska pozna sko-gnie nie skiego…, s. 102. 
24 Por. J. Dziech, G adysz Bronis aw Hieronim, w: Polski S ownik Biograficzny, t. 8, Wroc aw–

Kraków–Warszawa 1959–1960, s. 7. 
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Rzym w poezji Seduliusza25; wi ty Augustyn u kolebki hymnografii aci skiej26; 

De extremis quibus Seduliana carmina ornatur verborum syllabis inter se con-

sonantibus (Leopoli 1931); Pierwiastki poklasyczne w traktacie Bedy „De arte 

metrica”27; Konstantyn Wielki we wspó czesnej mu poezji28; Cassiodore et 

l’organisation de l’Ecole Medievale29; Dzisiejsza hymnologia ko cielna w swym 

historycznym rozwoju30. Przed drug  wojn  wiatow  w latach trzydziestych uka-

zywa y si  równie  w Kurierze Pozna skim oraz w Mysterium Christi artyku y 

autorstwa ksi dza G adysza na temat hymnów Wenancjusza Fortunata31. 

Z wymienionych wy ej tytu ów wynika, e dzia alno  naukowa ks. G adysza 

nie by a zwi zana wy cznie z Ojcami Ko cio a. Mo na jednak w niej dostrzec 

zainteresowania id ce w kierunku badania literatury wczesnochrze cija skiej. 

Ksi dz Bronis aw G adysz zosta  aresztowany 18 lipca 1941 roku przez Gesta-

po, nast pnie by  wi ziony w Poznaniu, potem we Wronkach, Zwickau, Rawiczu 

i Mauthausen-Gusen, gdzie zgin  19 czerwca 1943 roku32.

Nale y wspomnie  jeszcze o ks. Ludwiku G adyszewskim, który urodzi  

si  17 wrze nia 1932 roku w miejscowo ci Wysoka na Krajnie. Po uko czeniu 

gimnazjum ogólnokszta c cego w Nakle nad Noteci  wst pi  do Arcybiskupie-

go Seminarium Duchownego w Gnie nie. wi cenia kap a skie przyj  w 1957 

roku33. W 1958 roku zosta  skierowany na studia z zakresu filologii klasycznej 

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uko czy  je w 1963 roku. Z o y  wy-

magany egzamin magisterski i napisa  pod kierunkiem prof. Leokadii Ma uno-

wiczówny prac  magistersk  pt. „Wyra enia przeno ne okre laj ce ycie, mier  

i szcz liwo  wieczn  u w. Ambro ego”34. Od 1963 roku prowadzi  wyk ady 

z zakresu filologii klasycznej w Prymasowskim Wy szym Seminarium Duchow-

nym w Gnie nie. Naucza  j zyka aci skiego i greckiego, a tak e dodatkowo j -

zyka polskiego, prowadz c konwersatorium o literaturze katolickiej, a przez kil-

ka lat uczy  tak e j zyka niemieckiego. Prac  doktorsk  napisa  pod kierunkiem 

ks. prof. Mariana Kurdzia ka na Wydziale Filozoficznym KUL. Temat dysertacji 

brzmia : Bóg Stwórca i W adca. Doktryna greckich apologetów II w. o stworze-

25 Por. „Kwartalnik Klasyczny” 3 (1929), s. 73–84.
26 Por. „Przegl d Teologiczny” 11 (1930), s. 371–398.
27 Por. „Sprawozdania Pozna skiego Towarzystwa Przyjació  Nauk” 7 (1933), s. 3–5.
28 Por. CT 18 (1937), s. 63–100.
29 Por. CT 17 (1936), s. 15–69.
30 Por. AK 18 (1932) t. 30, s. 366–377.
31 Por. B. Czy ewski, Wk ad rodowiska pozna sko-gnie nie skiego…, s. 102–103.
32 Por. tam e. 
33 Por. Kanonicy Kapitu y Katedry Gnie nie skiej 1918–2009, red. B. Czy ewski, K. W tkow-

ski, Gniezno 2010, s. 319. 
34 Por. B. Czy ewski, Ks. dr Ludwik G adyszewski (17 IX 1932 – 19 XII 2009). Prawdziwy 

mi o nik antyku chrze cija skiego i filologii klasycznej, „Vox Patrum” 29 (2009) 53–54, s. 1105–

1108, tu: s. 1106.
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niu i opatrzno ci w aspekcie historyczno-filozoficznym. Zosta  mianowany pro-

fesorem nadzwyczajnym (1971 r.), nast pnie za , po d u szym okresie pracy, 

profesorem zwyczajnym seminarium duchownego (1979 r.). Te stanowiska by y 

z nadania arcybiskupa gnie nie skiego, aby podkre li  rang  ucz cych w semi-

narium duchownym. Nie mia y one jednak nic wspólnego z uzyskiwanymi stop-

niami naukowymi35. 

Praca naukowa ks. dra Ludwika G adyszewskiego by a zwi zana nie tyl-

ko z dydaktyk . Nale y bowiem wspomnie  o Zak adzie Bada  nad Antykiem 

Chrze cija skim przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, z którym d ugi czas 

pozostawa  w kontakcie. Przygotowywa  dla niego do druku materia y zbierane 

jeszcze przez prof. Leokadi  Ma unowiczówn , by  te  redaktorem dwóch to-

mów serii: „Staro ytne teksty chrze cija skie”36. 

Nie zdo a , niestety, zrealizowa  swego wielkiego marzenia o zrobieniu ha-

bilitacji. By y to pocz tkowo przeszkody natury dydaktycznej, poniewa  du a 

liczba godzin wyk adowych uniemo liwi a mu znalezienie czasu na po wi cenie 

si  pisaniu ksi ki habilitacyjnej. Pó niej za  choroba kaza a mu zrezygnowa  

z podj cia tego zadania. Móg  jednak poszczyci  si  poczynionymi przygoto-

waniami do pracy habilitacyjnej. W tym celu przet umaczy  z j zyka greckiego, 

opracowa  i opublikowa  pi  homilii maryjnych Hezychiusza z Jerozolimy37, 

prze o y  te  i opracowa  greck  homili  Eis hypapanten o tej samej tematy-

ce Amfilochiusza z Ikonium. Jest te  autorem licznych artyku ów z zakresu pa-

trologii38. Niew tpliwie wa nym jego dokonaniem by y t umaczenia z j zyków 

klasycznych, najcz ciej aci skiego, na j zyk polski dzie  Ojców Ko cio a39. 

35 Por. ten e, Ksi dz Ludwik G adyszewski (1932–2009). Filolog klasyczny, t umacz i badacz 

antyku chrze cija skiego, „Teologia Patrystyczna” 7 (2010), s. 9–32, tu: s. 12–14. 
36 Por. B. Czy ewski, Ksi dz Ludwik G adyszewski…, s. 16.
37 L. G adyszewski, Maryjne homilie Hezychiusza z Jerozolimy, przek ad, wst p, opracowanie, 

SG 4 (1978), s. 175–207; ten e, Chrystologiczna czy maryjna homilia Hezychiusza, przek ad, 

wst p, opracowanie, SG 5 (1979–80), s. 245–268.
38 Por. wykaz ca ego dorobku naukowego ks. L. G adyszewskiego w: B. Czy ewski, Ksi dz 

Ludwik G adyszewski…, s. 20–29.
39 Kazania i homilie na wi ta Pa skie i Maryjne, „Staro ytne teksty chrze cija skie”, t. 1, 

wst p, przek ady i redakcja, Lublin 1976; List „O przeznaczeniu” Andronika Trankwillusa Dal-

maty, SG 2 (1976), s. 281–295; w. Atanazy, List do Amuna, List do Drakontiosa, „Antologia Listu 

Staro ytnego”, t. 2, Lublin 1978, s. 65–73; Rufina katecheza Symbolu, wst p, przek ad, przypisy, 

SG 6 (1981), s. 9–64; w. Cezary z Arles, Pascha Chrystusa, fragment kazania i komentarz, „Od-

powiedzialno ” 4 (1991), s. 4; ten e, Homilia o po cie, t umaczenie i komentarz, „Odpowiedzial-

no ” 3 (1992), s. 11; L. Ma unowiczówna, Antologia modlitwy wczesno-chrze cija skiej (uko -

czy  prac  i przygotowa  do druku), Lublin 1993; w. Grzegorz Wielki, Moralia. Komentarz do 

Ksi gi Hioba, t. 2, ksi gi VI–X, (t umaczenie ksi gi VII, 77–141), rMon 41, Kraków 2006; 

Augus tyn, Piotr Chryzolog, Wenancjusz Fortunatus, Symbol Apostolski w nauczaniu Ojców, t uma-

czenie, wst py i obja nienia, MT 53, Kraków 2010.
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Szczególnie ulubion  przez niego osob  by  biskup Mediolanu, w. Ambro y40. 

Niema ym te  sentymentem darzy  w. Hieronima ze Strydonu41. Prze o y  bo-

wiem jego Komentarz do starotestamentalnej Ksi gi Jonasza42. Prowadzi  te  se-

minarium magisterskie, wypromowa  36 magistrantów. Zmar  nagle, w czasie 

obiadu, w dniu inauguracji pos ugi prymasowskiej abpa Henryka Muszy skiego, 

19 grudnia 2009 roku w 78 roku ycia. 

Serie wydawnicze

Wk adem rodowiska wielkopolskiego w badania nad literatur  wczesnochrze -

cija sk  jest znana seria wydawnicza „Pisma Ojców Ko cio a”. Zainicjowa  j  

wspomniany ju  profesor Jan Sajdak. Pierwszy tom z tej serii, nak adem Ksi -

garni Uniwersyteckiej, ukaza  si  w roku 1924. By  to przek ad Pism Ojców 

Apostolskich dokonany przez ks. Arkadiusza Lisieckiego. Do roku 1939, czyli 

do wybuchu II wojny wiatowej, ukaza o si  we wspomnianej serii 20 tomów 

przek adów pism literatury wczesnochrze cija skiej. Oprócz Pism Ojców Apo-

stolskich by y to nast puj ce teksty patrystyczne opatrzone zawsze wst pem i ko-

mentarzami: Oktawiusz Minucjusza Feliksa, Historia ko cielna, O m czennikach 

palesty skich Euzebiusza z Cezarei43, dwie Apologie i Dialog z ydem Tryfonem 

w. Justyna, Boecjusza O pociechach Filozofji ksi g pi cioro, Traktaty teolo-

giczne, Rozmowy w. Jana Kasjana, Pami tniki-commonitorium w. Wincentego 

z Lerynu, Wyznania, Pisma katechetyczne i Pa stwo Bo e w. Augustyna, Wik-

tora z Wity Dzieje prze ladowania Ko cio a w Afryce przez Wandalów, Listy w. 

Grzegorza z Nazjanzu, Kazania wybrane w. Leona Wielkiego, Pisma wybrane 

Laktancjusza, niektóre pisma apologetów greckich II wieku, kilka pism w. Cy-

priana z Kartaginy oraz Mowy w. Ambro ego z Mediolanu44. 

Po II wojnie wiatowej seria „Pisma Ojców Ko cio a” wznowi a dzia alno , 

która trwa a do roku 1971. Niestety, ze wzgl du na trudno ci wydawnicze, które 

dotyka y wszystkie katolickie wydawnictwa w czasach komunizmu, wydano tyl-

40 w. Ambro y, Wybór pism dogmatycznych, przek ad i przypisy, POK t. 26, Pozna  1970; 

w. Ambro y z Mediolanu, Wyja nienie symbolu. O tajemnicach. O sakramentach, przek ad, wst p 

i opracowanie, MT t. 31, Kraków 2004.
41 w. Hieronim, Na Narodzenie Pana, t umaczenie i komentarz, „Odpowiedzialno ” 1 (1992), 

s. 6.
42 w. Hieronim, Komentarz do Ksi gi Jonasza, MT t. 8, wst p patrystyczny, przek ad, opra-

cowanie, Kraków 1998.
43 Historia ko cielna Euzebiusza z Cezarei doczeka a si  w 1993 roku tylko przedruku przez 

Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy w Krakowie. Wydanie natomiast z roku 2013 wraz z tekstem 

greckim ( MT, t. 70) zosta o oparte na podstawie t umaczenia ks. Arkadiusza Lisieckiego.
44 Por. W. Stawiszy ski, Bibliografia patrystyczna 1901–2004. Polskie t umaczenia tekstów 

starochrze cija skich pierwszego tysi clecia, Kraków 2005, s. 21–22.
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ko siedem tomów. W roku 1947 ukaza  si  jako pierwszy tom po wojnie Apolo-

getyk Tertuliana. Pó niej za  Ksi ga regu y pasterskiej w. Grzegorza Wielkiego, 

dialog O kap a stwie w. Jana Chryzostoma, Mowy w. Leona Wielkiego, Wybór 

pism dogmatycznych w. Ambro ego oraz O Trójcy wi tej i Traktaty o asce w. 

Augustyna45. Podobnie jak t umaczenia przedwojenne, te równie  mia y wst py 

i komentarze46. 

W omawianej serii od 1924 do 1971 roku wydano 27 tomów (tomy od 1 do 

23 wydawane by y przez Ksi garni  Uniwersyteck  w Poznaniu, a wydawc  by  

Jan Jachowski, tomy od 24 do 27 by y kontynuowane przez Ksi garni  w. Woj-

ciecha w Poznaniu). Musimy te  zaznaczy , e niektóre z tych tomów doczeka y 

si  reprintów opublikowanych przez Wydzia  Teologiczny UAM. Wspomniana 

seria, mimo wieloletniej przerwy, zosta a wznowiona i od 28 tomu wydawana 

jest przez Wydzia  Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-

niu. Ukaza y si  nast puj ce przek ady pism wczesnochrze cija skich autorów: 

O widowiskach. O ba wochwalstwie Tertuliana (t. 28), Pisma dogmatyczne i eg-

zegetyczne w. Cezarego z Arles (t. 29), Peristeria. Traktat dla mnicha Agatiusa 

Nila z Ancyry (t. 30), O Duchu wi tym w. Ambro ego z Mediolanu (t. 31), y-

wot Cezarego z Arles spisany przez uczniów (t. 32), Ildefonsa z Toledo Pouczenie 

o chrzcie (t. 33)47. 

W ród t umaczy serii „Pisma Ojców Ko cio a” powtarzaj  si  przede wszyst-

kim trzy nazwiska: ks. Jan Czuj, który prze o y  osiem tomów, dalej ks. Arka-

diusz Lisiecki (trzy tomy) oraz Jan Sajdak (dwa tomy). Tomy najnowsze, wyda-

wane przez Wydzia  Teologiczny UAM, t umaczone by y przez Ann  Strzeleck  

(cztery tomy), Stefana Naskr ta (jeden tom) i Leona Nie ciora (jeden tom). Do 

trzech z nich wst p napisa  ks. Pawe  Wygralak. 

Ocena serii „Pisma Ojców Ko cio a” musi uwzgl dnia  mo liwo ci, jakie 

istnia y przed wojn  i po jej zako czeniu. By o to przedsi wzi cie ogromne, za-

s uguj ce z ca  pewno ci  na uznanie. Niektóre z tomów zaopatrzono w dobre 

indeksy, warto ciowe wst py i przypisy u atwiaj ce zrozumienie t umaczonych 

tekstów. Nale y równie  zaznaczy , e przed wojn  by a to w Polsce jedyna seria 

zawieraj ca t umaczenia dzie  niektórych pisarzy wczesnochrze cija skich. Jej 

popularno  nie by a jednak zbyt du a, o czym wiadczy spis prenumeratorów 

sporz dzony przez przedwojennego wydawc  Jana Jachowskiego. Podaje on, e 

do 1937 roku by o 198 abonentów tej serii, natomiast w 1939 roku tylko 178. 

Na tej li cie znalaz o si  10 biskupów, 10 seminariów duchownych, 14 domów 

zakonnych i 25 osób wieckich48.

45 Por. tam e, s. 22.
46 Por. B. Czy ewski, Wk ad rodowiska pozna sko-gnie nie skiego…, s. 104.
47 Por. W. Stawiszy ski, Bibliografia patrystyczna…, s. 22.
48 Por. S. Pieszczoch, Patrologia w Wielkopolsce…, s. 337.
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Mówi c o seriach wydawniczych, jakie ukazywa y si  w rodowisku wielko-

polskim, nale y wymieni  jeszcze „Staro ytn  My l Chrze cija sk ” pod redak-

cj  ojca profesora Jana Marii Szymusiaka SJ, zainaugurowan  przez Wydawnic-

two w. Wojciecha. W wymienionej serii ukaza y si  tylko dwa tomy: Grzegorz 

Teolog. U róde  chrze cija skiej my li IV wieku autorstwa wspomnianego wy ej 

ojca J.M. Szymusiaka (1965), drugi w 1971 roku: S ownik wczesnochrze cija -

skiego pi miennictwa tego  autora i ks. Marka Starowieyskiego, który doczeka  

si  wznowienia i uzupe nienia w roku 2018 i nosi tytu : Nowy s ownik wczes-

nochrze cija skiego pi miennictwa. W tej serii nie ukazywa y si  t umaczenia 

pism Ojców. Chocia  ksi ka Grzegorz Teolog zawiera przek ad niektórych 

Mów i Poematów w. Grzegorza z Nazjanzu, nale y jednak bardziej do opraco-

wa  teo logicznych. Z kolei S ownik wczesnochrze cija skiego pi miennictwa 

i Nowy s ownik wczesnochrze cija skiego pi miennictwa s  zestawami biografii 

wiadków tradycji chrze cija skiej od czasów apostolskich do chwili pierwszej 

stabilizacji wiata europejskiego po wstrz sach w drówki ludów na Zachodzie 

(VIII w.), a na Wschodzie do II Soboru Nicejskiego (787 r.)49.

Nie mo na zapomnie  o jeszcze jednej wa nej serii, mianowicie o „Teologii 

Patrystycznej” wydawanej przez Wydzia  Teologiczny Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Do tej pory ukaza o si  15 jej tomów (ostatni w roku 

2018). Zawieraj  one artyku y i monografie o tematyce patrystycznej oraz prze-

k ady pism autorów wczesnochrze cija skich. Publikuj  w tej serii nie tylko pa-

trolodzy wielkopolscy, ale tak e autorzy reprezentuj cy inne polskie uczelnie. 

Podr czniki do patrologii

Ze rodowiskiem wielkopolskim zwi zane s  tak e podr czniki patrologii. 

Pierwszym z nich by o wspomniane ju  t umaczenie ks. Józefa Nowackiego 

na j zyk polski Grundriss der Patrologie Gerharda Rauschena z poprawionego 

i uzupe nionego przez Josefa Wittiga. Ksi dz Nowacki dokona  przek adu z ós-

mego i dziewi tego wydania tego podr cznika (z roku 1926), co wiadczy o jego 

wielkiej popularno ci. Podr cznik ten nosi  tytu  Zarys patrologii. Pisma Ojców 

Ko cio a i nauka w nich zawarta, a ukaza  si  w roku 1929 nak adem Ksi garni 

w. Wojciecha w Poznaniu50. 

Kolejnym, ale ju  powojennym podr cznikiem, by a Patrologia. Wprowadze-

nie w studium Ojców Ko cio a autorstwa ks. Szczepana Pieszczocha51. Ukaza a 

49 Por. B. Czy ewski, Wk ad rodowiska pozna sko-gnie nie skiego…, s. 104.
50 Por. tam e, s. 105.
51 Ks. Szczepan Pieszczoch nale y tak e do grona zas u onych patrologów Wielkopolski. Tutaj 

wspominam tylko o jego podr cznikach, co w ca ym dorobku naukowym tego autora by o najwa -
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si  w 1964 roku, a wydana zosta a przez Ksi garni  w. Wojciecha w Poznaniu. 

Podr cznik ten sk ada  si  z trzech podstawowych cz ci. Pierwsza, zatytu owa-

na Prolegomena patrystyczne, zawiera a wprowadzenie teologiczne, ze szcze-

gólnym uwzgl dnieniem problemu tradycji. W drugiej cz ci: Zarys patrologii, 

zosta y omówione pocz tki literatury patrystycznej oraz rozwój teologii patry-

stycznej a  do w. Izydora z Sewilli i w. Jana Damasce skiego. Ta cz  pod-

r cznika ks. Pieszczocha ko czy a si  krótkim zarysem historii teologii popatry-

stycznej. Nale y jeszcze doda , e w drugiej cz ci znajdowa  si  tak e wybór 

zwi z ych tekstów ród owych. Cz  trzecia: Pomoce do dalszego samodzielne-

go studium Ojców Ko cio a, zawiera a bibliografi  g ównych pozycji literatury 

patrystycznej oraz ówczesne aktualno ci patrologiczne. Podr cznik ks. Pieszczo-

cha u ywany by  przez d ugie lata jako pomoc w poznawaniu pisarzy ko ciel-

nych okresu patrystycznego, zw aszcza w seminariach duchownych. W okresie 

powojennym, oprócz Patrologii ks. Jana Czuja dwukrotnie wydanej równie  

w Poznaniu w roku 1953 i 1954, nie by o innego podr cznika do tej dyscypliny 

w j zyku polskim52.

Na tym jednak podr czniku ks. Pieszczoch nie poprzesta , poniewa  w roku 

1994 przepracowa  swoj  pierwsz  Patrologi  i wyda  j  w dwóch tomach 

w gnie nie skim wydawnictwie Gaudentinum. Pierwsza cz  zatytu owana: 

Dzia alno  Ojców, to przede wszystkim prezentacja dorobku wa niejszych au-

torów antyku chrze cija skiego do VIII wieku, zako czona materia ami uzupe -

niaj cymi, w ród nich za  najwa niejsza wydaje si  Polskoj zyczna bibliografia 

antyku chrze cija skiego za lata 1900–1993 i Polskie wydawnicze serie patry-

styczne opracowane przez ks. dra Stanis awa Longosza (ss. 201–280 + I–XXIV). 

Drugi tom wspomnianego podr cznika nosi tytu : Ojcowie mówi  i zawiera wy-

brane teksty autorów omówionych w cz ci pierwszej. Trzecie wydanie podr cz-

nika ks. Szczepana Pieszczocha Patrologia, tym razem w jednej cz ci (ss. 414), 

ukaza o si  w 1998 roku53.

Wydzia y Teologiczne

Patrologia nie mog aby by  skutecznie uprawiana w rodowisku wielkopolskim 

bez Wydzia u Teologicznego. Najpierw znalaz a si  w programie studiów Papie-

skiego Wydzia u Teologicznego w Poznaniu za o onego w 1969 roku. Do tego 

niejsze. Wi cej na temat ks. Pieszczocha i jego dzia alno ci naukowej zob. B. Czy ewski, Ksi dz 

Szczepan Pieszczoch (1921–2004) — cz owiek, który prawdziwie kocha  Ojców Ko cio a, „Vox 

Patrum” 24 (2004) 46–47, s. 893–898. 
52 Por. B. Czy ewski, Wk ad rodowiska pozna sko-gnie nie skiego…, s. 105.
53 Por. tam e.
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wydzia u aÞ liowane zosta y seminaria duchowne diecezji gnie nie skiej, gda -

skiej, a potem szczeci skiej i koszali sko-ko obrzeskiej, oraz zakonne: Oblatów 

Maryi Niepokalanej, Misjonarzy w. Rodziny i Karmelitów Bosych. Nale a y do 

niego te  Instytuty dla wieckich dzia aj ce w Gnie nie, Bydgoszczy i Kosza-

linie. Na Papieskim Wydziale Teologicznym, staraniem ks. profesora Bogdana 

Cz sza, istnia  Instytut Teologii Patrystycznej i Staro ytno ci Chrze cija skiej, 

którego kierownikiem by  jego za o yciel. Papieski Wydzia  Teologiczny umo -

liwia  klerykom i studentom wieckim zdobywanie tytu ów i stopni naukowych, 

w tym tak e z patrologii. W ci gu 29 lat istnienia Papieskiego Wydzia u Teolo-

gicznego obroniono wiele prac magisterskich z patrologii, a tak e licencjackich 

i doktorskich54. 

Od 1 grudnia 1998 roku istnieje Wydzia  Teologiczny Uniwersytetu im. Ada-

ma Mickiewicza w Poznaniu, w ramach którego do roku 2015 dzia a  Zak ad 

Teologii Patrystycznej, do chwili obecnej za  Zak ad Teologii Patrystycznej i Hi-

storii Ko cio a. W pocz tkowym okresie liczy  on dwóch profesorów (ks. Bog-

dan Cz sz — teologia patrystyczna; ks. Antoni Swoboda — staro ytna literatura 

chrze cija ska), o miu adiunktów oraz jednego starszego wyk adowc 55. Obec-

nie za  liczy czterech profesorów (ks. Bogdan Czy ewski, ks. Micha  Kieling, 

o. Piotr Neumann OCD, ks. Pawe  Wygralak) oraz jednego adiunkta z tytu em 

doktora habilitowanego (o. Pawe  Zaj c OMI). Wymienieni pracownicy prowa-

dz  dzia alno  naukow  i dydaktyczn . Wyk ady, seminaria naukowe z patrolo-

gii i historii Ko cio a dla duchownych, kleryków i wieckich, liczne publikacje 

w formie ksi ek i artyku ów, to owoc pracy patrologów wielkopolskich i ich 

wk ad w rozwój tej jak e wa nej dziedziny naukowej. 

Patrz c z perspektywy 100 lat, nale y jednoznacznie stwierdzi , e patrologia 

w Wielkopolsce nie nale y do zapomnianych, ale kontynuowany jest dorobek 

wielkich poprzedników zwi zanych kiedy  z Uniwersytetem Pozna skim, obec-

nie za  z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzi ki ich pracy 

i staraniom bogaty dorobek pierwszych wieków Ko cio a jest coraz bardziej roz-

powszechniany i przybli any nast puj cym po sobie pokoleniom.

54 Por. tam e, s. 105–106.
55 Por. tam e, s. 106.
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Contribution of the Wielkopolska environment to the development 

of patrology

Summary

The proposed topic allows to learn about the scientific activity of the Wielkopolska researchers 

of the early Christian Church: Jan Sajdak (1882–1967), priest Józef Nowacki (1893–1964), priest 

Bronis aw G adysz (1892–1943) and priest Ludwik G adyszewski (1932–2009). They contributed 

to the development of patristics not only in Wielkopolska, but also in Poland and in the world. Wiel-

kopolska is also associated with the Scriptures of the Fathers of the Church in which translations 

of writers of the first centuries of Christianity are published. Patrology textbooks have also been 

published. The most important of them was written by the priest Szczepan Piestoch and is intended 

especially for students of theology. Wielkopolska is also a Faculty of Theology which has been 

operating since 1998 at the University of Adam Mickiewicz University in Pozna . It includes the 

Department of Patristic Theology and currently the Department of Patristic Theology and Church 

History. Under the supervision of the faculty lecturers doctoral theses, master’s and bachelor’s the-

ses, as well as monographs related to the period of Christian antiquity are prepared.
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Wielkopolska, patrology, Fathers of the Church, textbooks, Faculty of Theology
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Zestawienie zastosowanych skrótów

AK — Ateneum Kap a skie

CT — Collectanea Theologica
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