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Książka poświęcona jest problemom związanym z dialogiem chrześcijańsko- 

-żydowskim. Zawiera piętnaście rozdziałów w trzech częściach: Dzień judaizmu; Dia-
log chrześcijańsko-żydowski na świecie i w Polsce; Dialog z perspektywy  judaizmu. 
Niektóre teksty były już drukowane, ale zostały zmodyfikowane. Część z nich to teksty 
okolicznościowe, np. wygłaszane z okazji kolejnych Dni Judaizmu w Kościele katolic-
kim w Polsce, ale i one zawierają zawsze sporą porcję zdrowej teologii. Nawet jeśli nie 
są bogate w przypisy, zachowują wartość naukową. Pokazują zarazem, jak mocno autor 
tkwi w polskim hic et nunc, a jego badania wynikają z konkretnych potrzeb, zaproszeń, 
występów – i służą im, nadają im charakter merytoryczny, rzeczywiście otwierają przed 
słuchaczami i czytelnikami nova et vetera, zwłaszcza owe nova… Ponieważ  książka 
nie jest dziełem pisanym systematycznie, znajdują się w niej kilkakrotnie pewne po-
wtórki, co zresztą sygnalizuje nam sam autor.  

Uderza przede wszystkim – godna człowieka wiary i nauki – postawa autentycz-
nie ekumeniczna – oczywiście wobec chrześcijan, ale także wobec Żydów inaczej wie-
rzących i niewierzących. Świadczy o tym np. stawianie obok siebie Janusza Korczaka 
i o. Maksymiliana Kolbe (jako tych, których wspiera Bóg), co jest czymś raczej rzad-
kim w środowisku żydowskim (str. 26). Skoro ta postawa ekumeniczna jest autentycz-
na, to oczywiście również krytyczna: wobec Kościoła, gdy trzeba, jak również wobec 
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Żydów, gdy trzeba… Nie brak w książce gorzkich słów pod adresem Kościoła, ale 
zawsze uzasadnionych (krytyczniejsi są czasem teolodzy Kościoła). Autor czasem jest 
twardym, ale zawsze obiektywnym krytykiem dokumentów Kościoła, dotyczących 
relacji chrześcijańsko-żydowskich; analizuje je po mistrzowsku jak nikt w Polsce. Ma 
odwagę stanąć w opozycji do postawy i poglądów niektórych ludzi i grup ze swego 
środowiska żydowskiego. Wyrzuca im np. „swoisty negatywizm” (s. 61), brak zaufania 
do zmian dokonywanych w Kościołach i nieobecność tych zmian w podręcznikach 
izraelskich.  Bardzo często prezentuje swoje własne opinie, odbiegające od przyjętych, 
prowokujące do refleksji i czasem do sporu z nami (albo z nim), ale zawsze stara się 
zrozumieć postawę strony chrześcijańskiej (audiatur et altera pars), czasem widzi rację 
po obu stronach (jak same niebiosa w sporze dwóch uczonych rabinów: „I te, i tamte 
słowa są słowami Boga żywego!”).  

Autor podejmuje też sprawę grzechów Kościoła „bezgrzesznego” („święty Koś-
ciół grzesznych ludzi”). Podobnie jak  inni teologowie żydowscy, prof. Krajewski ma 
opory wobec stanowiska Kościoła katolickiego w tej bolesnej materii. Wedle oficjalnej 
interpretacji chodzi o winy ludzi Kościoła, a nie o winy Kościoła. Kościół jako taki jest 
z założenia bezgrzeszny (s. 59). Dodajmy, że do tych grzesznych ludzi należą nie tylko 
może też i księża – jak pisze Krajewski – ale również papieże. Zgadza się z Janem 
Pawłem II, że owocem i zbiorem grzechów osobistych jest „grzech społeczny”, ale 
upiera się, że oficjalne nauczanie pogardy […] to coś więcej niż błędy jednostek, to 
grzechy Kościoła. Dalej jednak pisze (s. 60), że rozumie, że należy odróżnić grzeszni-
ków w Kościele od Kościoła jako całości, „utrzymywanego w świętości przez Ducha 
Świętego” (cytuje tu watykański dokument Pamięć i pojednanie). I widzi tutaj – jak 
przyznaje – dokładny odpowiednik naszej wizji świętości Izraela. A my widzimy, jak 
uczciwie próbuje zrozumieć nasze stanowisko, że Kościół jest równocześnie święty 
i grzeszny (casta meretrix – ‘czysta nierządnica’), boski i ludzki, nieraz zbyt ludzki, bo 
jest też zjawiskiem historycznym, należy do tej ziemi i jej historii, tworzą go ludzie 
często grzeszni, niezmienna i czysta jest jego istota… Autor próbuje zrozumieć, by 
przybliżać i pokazywać to, co wspólne, co łączy…  

Trudniej jest mu przekonać się do wyniesienia na ołtarze Edyty Stein (a jego oj-
ciec pochodził z tej rodziny). Nie ma racji, pisząc, że jest ona przykładem do naślado-
wania nie tylko dla katolików, ale także dla Żydów (s. 188–189), a więc że ma stanowić 
w intencji Kościoła zachętę do konwersji na chrześcijaństwo: Żydzi godni najwyższej 
pochwały to ci, którzy stali się katolikami (oczywiście wielu katolików tak myśli, nie 
jest to jednak stanowisko Kościoła!). Ale Krajewski – jak zwykle próbujący zrozumieć 
drugą stronę – dodaje: Im bardziej jej droga jest określana jako pielgrzymka osobista, 
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która może inspirować, ale nie ma stanowić przykładu, tym mniej kontrowersyjna jest 
sprawa Edyty Stein. Uważa jednak, że jej chrzest to była zdrada, apostazja, odejście od 
judaizmu.  Ale judaizm to nie żydowskość. Nie odeszła od żydowskości, zginęła jako 
Żydówka (co papież Jan Paweł II mocno podkreślał); chyba nie odeszła też od juda-
izmu, bo przed chrztem była ateistką i dopiero przyjęcie wiary chrześcijańskiej pozwo-
liło jej (podobnie jak np. kardynałowi Lustigerowi) odkryć judaizm, odnaleźć religię 
przodków (bez powrotu do praktyk). Krajewski odcina się od radykalniejszych sądów 
żydowskich na temat tej kanonizacji, ale wyraża żal z powodu uczynienia katolickiej 
świętej przedstawicielką ofiar, jedną z bardzo nielicznych twarzy reprezentującej masy 
bezimiennych ofiar obozów śmierci (s. 190–193). A kogo innego? Ojciec Kolbe nie był 
Żydem, a Janusz Korczak nie był chrześcijaninem, wiadomo zaś, że Kościół katolicki 
tylko katolików może wynosić na ołtarze. Gdyby nie została kanonizowana, czy nie 
usłyszelibyśmy (na pewno nie od Krajewskiego!), że to żydowskość tej zakonnicy- 
-męczennicy przeszkodziła w ogłoszeniu jej świętą? A w jej święto 9 sierpnia co roku 
katolicy na wszystkich kontynentach świata słyszą w liturgii nie o zasadności konwer-
sji, lecz o Auschwitz i straszliwym losie żydowskim.  

Oczywiście są jeszcze inne wątki w tej książce, które mogłyby być przedmiotem 
dyskusji. Ale zamiast szukać w niej kontrowersji, warto uczyć się z niej o judaizmie, 
o relacjach chrześcijańsko-żydowskich, o tym, co nas dzieli czy łączy, o sposobie upra-
wiania dialogu itp. Najbardziej z tytułem książki związany jest jej ostatni rozdział: 
Tajemnica Izraela otwarta na tajemnicę Kościoła. Już sam ten tytuł jest bardzo odważ-
ny, wręcz rewelacyjny. A chodzi według Stanisława Krajewskiego przede wszystkim 
o przymierze: jedno czy więcej? Jedna droga zbawienia (per Christum) czy dwie (Chry-
stus i Tora)? Według niego podstawy najgłębiej pojmowanego dialogu wymagają kroku 
w kierunku pluralizmu, czyli uznania równowartości innej tradycji. Wtedy pełnej mocy 
nabiera koncepcja „paralelnych przymierzy”, czyli równoległych dróg (s. 208–209).  
Ale dodaje, że nie oznacza ona, że należy całkowicie zrezygnować z własnych tradycji 
„jedynej drogi” czy „jedynego pośrednictwa”. I przyjmuje bez obrazy, że jego odku-
pienie chrześcijanie uznają za dzieło Jezusa. Cieszy ta odwaga teologa żydowskiego. 
To coś więcej niż łaskawa, nic niekosztująca tolerancja dla wiary chrześcijan.  

Głęboka wspólnota, związek tajemnicy Kościoła i tajemnicy Izraela, może się po-
jawiać pomimo różnic dogmatycznych. Istnieje wspólna dla nas wszystkich perspektywa 
wspólnej nadziei mesjańskiej (s. 210). Podobne do tych i innych  stwierdzeń  prof. Kra-
jewskiego zdania odczytujemy w dokumentach watykańskich i papieskich. A kieruje je 
on także do współczesnych Żydów. Pisze: My również musimy wciąż na nowo odzyski-
wać sens mesjańskiego oczekiwania. W nim wyraża się nie tylko rdzeń tradycji żydow-
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skiej, ale i eschatologiczny sens dnia codziennego (s. 210–211). Kończy swoją książkę 
słowami: Nasze tajemnice są może różne, ale ich tajemniczość jest taka sama. Nie możemy 
uczynić nic lepszego, niż pozostawać otwartym na tajemnicę tego drugiego (s. 211).   

Stanisław Krajewski zna świetnie Biblię (w oryginale hebrajskim), interpretuje ją, 
pomaga nam rozumieć jej teksty (np. psalmy). Wzorem klasycznych rabinów drąży 
tekst, prezentuje różne sposoby interpretacji, szuka właściwego sensu. Gdy zgłasza 
niezgodę na stanowisko chrześcijańskie, np. na odczytanie albo wręcz przekład jakie-
goś tekstu biblijnego, czyni to spokojnie, z szacunkiem dla chrześcijańskiej wiary  
i interpretacji. Zna teologię Kościoła katolickiego i jego dokumenty poświęcone dialo-
gowi chrześcijańsko-żydowskiemu. Katolicki znawca deklaracji soborowej Nostra 
aetate czuje się wzbogacony lekturą 8 rozdziału  książki „Nostra aetate”, świat i Pol-
ska po ponad czterdziestu latach. Autor zna świetnie całe (niestety ciągle ubogie) piś-
miennictwo polskich teologów na tematy żydowskie, na przykład z podziwu godną 
akrybią (i życzliwością) zajmuje się dorobkiem i tezami jednego z nich (rozdział 9). 
Można  zaryzykować stwierdzenie, że lepiej rozumie poglądy tego teologa, niż on sam 
je rozumie. Cały rozdział 11 Autor poświęcił na głęboką analizę żydowskiego oświad-
czenia na temat chrześcijan i chrześcijaństwa Dabru emet, a rozdział 12 jego prekurso-
rowi, Abrahamowi Joszui Heschlowi. Jest on zresztą (Krajewski, nie Heschel) jednym  
z sygnatariuszy tego epokowego dokumentu i jego tłumaczem na język polski (był to 
przekład – z komentarzem tłumacza – najszybszy i drukowany wielokrotnie w setkach 
tysięcy egzemplarzy, żaden kraj, poza USA, gdzie oświadczenie się narodziło, nam nie 
dorównał).  

Styl książki jest nie tylko poprawny, ale i piękny, a także jasny i zrozumiały. Ar-
gumentacja jest przeważnie przekonująca. Publikacja jest modelowym przykładem, jak 
należy uprawiać dialog, o który Autor tak często się upomina, do którego prowokuje, 
zachęca do rozmowy, którą chciałoby się dalej, już osobiście (face to face), prowa-
dzić…   

Matematykiem i filozofem był Stanisław Krajewski prawdopodobnie już od koły-
ski. Judaizm jako wiedzę i wiarę, swoją tożsamość żydowską (jidyszkajt) odkrywał 
później, cum ira et studio (przejmująco pisze o tym w bardzo osobistym wyznaniu we 
Wstępie do swej książki Żydzi. Judaizm. Polska, Vocatio, Warszawa 1997). Odkrywał 
swą żydowskość etniczną i religijną w kontekście polskim, zaangażowany w opozycję 
antykomunistyczną, ale kontekst polski jest ipso facto katolicki (chociaż nie tylko kato-
licy tutaj żyją i nie tylko oni pracują – lub nie – na rzecz pojednania).  Możliwa stała się 
dezasymilacja, to znaczy odzyskiwanie tożsamości żydowskiej bez utraty polskiej – 
stwierdził stanowczo gdzie indziej (Nasza żydowskość, s. 57). Jan Tomasz Gross  
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(pisząc o innej epoce i innej sytuacji) pisał pesymistycznie: Tak więc odwieczny dyle-
mat: Jak być Żydem i obywatelem jakiegoś państwa równocześnie? – pozostał nie roz-
wiązany. (Upiorna dekada…, s. 89). Dylemat rozwiązał Krajewski – i wielu innych. 
Recenzent słyszał parokrotnie z ust młodych: „Jestem w stu procentach Żydem/Ży-
dówką – i w stu  procentach Polakiem/Polką”. Co na to matematyk Krajewski? Ten 
„Żyd polsko-polski” (jak się nazywa – w odróżnieniu od Żydów polsko-izraelskich czy 
polsko-amerykańskich) stał się pionierem i wytrwałym orędownikiem dialogu żydow-
sko-chrześcijańskiego, o czym świadczy także – ale nie tylko! – omówiona książka. 
Potrzeba uczyniła z niego teologa, teoretyka i praktyka. Wierny swojej żydowskości, 
odważnie wyznający swoją wiarę, ortodoks w najlepszym tego słowa znaczeniu, a rów-
nocześnie (co z autentyczną ortodoksją się godzi) otwarty na polski Kościół (Kościoły) 
i wiarę jego wyznawców. W teologii i duszpasterstwie Kościoła obraca się swobodnie. 
I temu Kościołowi jest potrzebny, choćby dlatego, że wierny jest wezwaniu proroka: 
„Dabru emet!” – „Mówcie prawdę!”.  

Słowa, którymi w swojej książce charakteryzował Abrahama Joszuę Heschla, 
chciałbym odnieść do ich Autora, do samego prof. Krajewskiego (zmieniając w myśli 
czas przeszły na teraźniejszy): był człowiekiem głęboko osadzonym w tradycji religijnej, 
a zarazem na wskroś współczesnym. […] Religijność i naukowe podejście okazywały 
się do pogodzenia. […] Żyd tradycyjnie religijny, a zarazem człowiek nauki w nowocze-
snym rozumieniu (s. 154, 156, 158). Myślę oczywiście  o jego wiedzy nie tylko teolo-
gicznej, ale także filozoficznej i matematycznej. W niczym nie obniża rangi naukowca 
bardzo praktyczne zaangażowanie w dialog. Wręcz przeciwnie, profesor godny tego 
miana nie siedzi tylko za przysłowiowym biurkiem, przed komputerem. Krajewski jest 
czynnym uczestnikiem życia publicznego. Jest współzałożycielem i współprzewodni-
czącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, jest  również aktywny w innych organiza-
cjach czy stowarzyszeniach, a także różnych inicjatywach (np. tworzenie Muzeum 
Historii Żydów Polskich w Warszawie).  Występuje w synagogach, kościołach, salach 
wykładowych, telewizji itp. w całej Polsce i w świecie.  

Recenzent zamyka omawianą książkę, podzielając z jej Autorem radość z doko-
nań na polu pojednania chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce, nie zapominając o pyta-
niach, wyzwaniach i propozycjach, które nam stawia.  

 
 
 
 
 



192 NOTY, KOMENTARZE, RECENZJE, SPRAWOZDANIA  

 

ZWIĄZKI KSIĘCIA ERNESTA BOGUSŁAWA DE CROYA  
Z GOLCZEWEM 

 
 

Ks. Robert Masalski 
Szczecin 

 
 
Sejm w Trzebiatowie 13 grudnia 1534 r. rozpoczął nową kartę historii Kościoła 

na ziemiach obecnego Pomorza Zachodniego. Był to czas, kiedy religią panującą stał 
się protestantyzm. Tym samym zginęły struktury Kościoła katolickiego, a urzędy prze-
kazane zostały wyznawcom „nowej religii”. Ostatnim dramatis personae tych zachod-
niopomorskich dziejów był Ernest Bogusław de Croy1. 

Ernest Bogusław, książę Croy (Ernest Bogusław von Croy, Ernest Bogusław de 
Croÿ), syn księcia Ernesta de Croÿa2 i Anny, córki księcia pomorskiego Bogusława 
XIII3, urodził się 26 sierpnia 1620 r.  na zamku w Vinstingen. Bardzo szybko został 
półsierotą. Jego ojciec zmarł 7 października 1620 r. w obozie francuskim pod Oppenheim 
podczas jednej z wypraw wojennych. Jego matka, wobec skonfliktowania się z katolic-
ką rodziną zmarłego męża, zdecydowała się opuścić Vinstingen i w 1622 r. wraz  

                                                           
1  E. Görigk, Johannes Bugenhagen und die Protestantisierung Pommerns, Mainz 1895;  

K. Gräbert, Johann Bugenhagen. Beitrag zu seinem 400. Todestag, Rautenberg 1958; A. Mirge-
low, Der Beginn der Reformation in Stettin, „Wichmanns–Jahrbuch für Kirchengeschichte in 
Bistum Berlin” 17/18 (1963/1964), s. 24–48; Z. Boras, Pomorze Zachodnie w dobie reformacji. 
Reformacja na polskich ziemiach zachodnich, Zielona Góra 1986; tenże, Reformacja w Szczeci-
nie, PZP 9 (1994) z. 1, s. 55–71; A. Bieber, Johannes Bugenhagen. Zwischen Reform und Refor-
mation, Göttingen 1993; W. Odyniec, Z dziejów Reformacji na Pomorzu Środkowym, „Studia 
Bałtyckie” 2 (1996), s. 95–106; S. Wesołowska, Geneza reformacji w Księstwie Pomorskim, 
„Nasze Pomorze” 2 (2000), s. 177–194; taż, Reformacja w Księstwie Pomorskim – „dramatis 
personae”, „Nasze Pomorze” 3 (2001), s. 69–89; taż, Postać Johana Bugenhagena na tle refor-
macji na Pomorzu, „Zeszyty Kulickie” 2 (2001), s. 169–185. 

2  E. Rymar, Rodowód Książąt Pomorskich, t. 2, Szczecin 1995, s. 204–206. Książę Ernest 
de Croÿ i Aerschot, hrabia Fontenoy i Bayon, francuski marszałek polny (ok. 1583–1620) był 
młodszym synem Karola Filipa, margrabiego Hawru i od 1594 r. księcia Rzeszy i Diany de Damp-
martin, pani de Fontenoy. Poślubił 4 sierpnia 1619 r. na zamku szczecińskim Annę, siostrę księ-
cia szczecińskiego Bogusława XIV. 

3  Tamże. Anna, córka księcia pomorskiego Bogusława XIII, urodziła się 3 października 
1590 r. w Bardzie, a zmarła 7 lipca  1660 r. w Słupsku. Księżniczka pomorska, księżna Croy, 
najmłodsze z jedenaściorga dzieci, a zarazem piąta córka (i druga, która dożyła wieku dojrzałego) 
ówczesnego księcia na Bardzie i Nowopolu (Neuencamp), Bogusława XIII i jego pierwszej żony 
Klary, księżniczki brunszwickiej. Została wydana za mąż za Ernesta, księcia Croy i Aerschot, 
hrabiego Fontenoy i Bayon. Ostatnia przedstawicielka dynastii Gryfitów. 
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z synem powrócić na Pomorze Zachodnie, gdzie zaopiekował się nimi starszy brat 
Anny, książę szczeciński Bogusław XIV. Nieporozumienia owe dotyczyły wyznania  
i wychowania dziecka, dotykały też kwestii dziedziczenia przez Ernesta majątku po 
ojcu: mianowicie zmarły ojciec w swoim testamencie wyraził wolę, aby jego potom-
stwo wychowywane było w religii katolickiej i, co więcej, od tego uzależniał sprawę 
dziedziczenia. Księżna Anna pod siłą argumentów rodziny zmarłego męża oraz aby 
zapewnić synowi możliwość dziedziczenia, zawarła 25 stycznia 1621 r. układ ze star-
szym bratem męża, Karolem Aleksandrem, na podstawie którego Ernest miał być odda-
ny na pięć lat na wychowanie dziadkowi, a w przypadku jego śmierci jednemu z kuzy-
nów zmarłego męża, Anna natomiast miała zarządzać majątkiem po zmarłym małżonku 
do czasu ponownego wyjścia za mąż. Jednakże z przyczyn nieznanych, jak już było 
zaznaczone, Anna wraz z synem Ernestem powróciła na dwór brata – księcia Bogusła-
wa XIV4. 

3 czerwca 1633 r. Ernest Bogusław został desygnowany przez Bogusława XIV na 
biskupa koadiutora katedry kamieńskiej. Konsekwencją tego była umowa pomiędzy 
Bogusławem XIV a kapitułą określająca warunki objęcia przez Ernesta de Croya urzę-
du biskupa. Po pierwsze książę aż do czasu osiągnięcia pełnoletniości miał wzrastać  
w chrześcijańskich i książęcych cnotach wyłącznie w ośrodkach ewangelickich. Temu 
wyznaniu – luterańskiemu – musiał pozostać wierny, a w przypadku konwersji zobo-
wiązany był do ustąpienia z urzędu. Z dniem objęcia katedry biskupiej Ernest miał 
obowiązek rezydencji. Aby zmniejszyć polityczne znaczenie przyszłego biskupa ka-
mieńskiego ustalono zakaz jego udziału w obradach Reichstagu, w którym jego interesy 
miał reprezentować książę szczeciński (mający nad nim władzę zwierzchnią), za jego 
też pośrednictwem nowo mianowany biskup powinien płacić podatki na rzecz cesarza  
i Sądu Kameralnego Rzeszy. Zabroniono mu również podejmować jakiekolwiek dzia-
łania na szkodę księcia. W kwestii spraw duchowych jego władza została ograniczona 
tylko do jego władztwa terytorialnego, co zaś się tyczy zarządzania zasobem ludzkim, 
nowy biskup zobowiązany był urzędy wakansujące obsadzać miejscowymi ludźmi.  
W przypadku urzędu superintendentury scedowane zostały na niego większe prawa, 
jednakże kierunki działania urzędu Ernest zobowiązany był uzgodnić ze stanami władz-
twa biskupiego. Jak widać, zakres sprawowania rządów Ernesta de Croya jako biskupa 

                                                           
4  J. Mueller, Neue Beiträge zur Geschichte der Kunst und ihrer Denkmäler in Pommern, 

„Baltische Studien” 28 (1878), s. 158. 
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kamieńskiego został prawie całkowicie podporządkowany władzy lokalnego księcia5. 
Dnia 17 maja 1637 r., po śmierci swojego wuja, księcia pomorskiego [10 marca 1637 
r.], wybrany został przez kapitułę w Kamieniu Pomorskim na biskupa kamieńskiego. 
Objęcie kamieńskiej katedry było możliwe pod warunkiem, że przejmie urząd, gdy 
osiągnie pełnoletniość i nie będzie rościł pretensji do prepozytury kamieńskiej, której 
obsada i dochody pozostaną w gestii elektora brandenburskiego i kapituły6. 

W międzyczasie w 1633 roku książę pomorski bezskutecznie starał się wyjednać 
u króla polskiego, Władysława IV, lenna Lębork i Bytów dla Ernesta Bogusława. 

W wyniku traktatu westfalskiego z 26 października 1648 r. margrabia elektor 
Brandenburgii otrzymał Pomorze Tylne i biskupstwo kamieńskie. Tak ukształtowane 
status quo spowodowało, że książę Croy na podstawie układu z 16 (26) listopada  
1650 r. z elektorem Brandenburgii, Fryderykiem Wilhelmem I, za 100 tys. reńskich 
guldenów zrezygnował z funkcji biskupa kamieńskiego z zachowaniem tytułu i ziemi 
słupskiej, którą odziedziczył po matce (prawnie zapisała mu ją w 1647 r. królowa 
szwedzka Krystyna, mająca wówczas prawa do Pomorza). Ponadto tzw. układ berliński 
mówił, że książę uznaje się lennikiem elektora, zobowiązuje się przestrzegać wszyst-
kich jego aktów prawnych dotyczących spraw kościelnych oraz przestrzegać jurysdyk-
cji i indygenatu w obsadzie podległych sobie urzędów. Jako zabezpieczenie należnej 
kwoty książę Croy otrzymał Bobolice, zamek w Golczewie oraz dochody z kilku wsi. 
Cesarz Fryderyk wyraził również akcept, aby zgodnie z wolą księcia Bogusława XIV, 
wyrażoną w 1625 r., po wymarciu męskiej linii rodu von Eberstein przejął jego majątek 
(Maszewo i Nowogard) w dziedziczne posiadanie. Jak widać, listopadowy układ pod 
względem materialnym zapewniał Ernestowi de Croy bezpieczne życie. Warto tu za-
znaczyć, że w wyniku wzrostu środków finansowych książę mógł urządzić swą rezy-
dencję w golczewskim zamku, jednakże nie czuł się do niego przywiązany i faktycznie 
posiadłością zarządzał radca dworu Jakub Schweder7. 

17 lutego 1665 r. książę Croy został mianowany przez Wielkiego Elektora na-
miestnikiem Pomorza Środkowego i Księstwa Kamieńskiego z rezydencją w Golcze-
wie8. W preambule nominacyjnej elektor stwierdził, że powierzając powyższy urząd, 
                                                           

5  B. Szczeponik, Herzog Ernst Bogislav von Croy, der letzte Bischof von Cammin, im Strei-
te Schwedens und Brandenburgs um den Besitze des Bistums, „Baltische Studien” 17 (1913),  
s. 17–20. 

6  E. Rymar, dz. cyt., s. 210. 
7  Z. Szultka, Książę Ernest Bogusław von Croy (1620–1684), Słupsk 1996, s. 40–41, 51, 

54. 
8  R. Kostynowicz, Kościoły archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, t. 1, Szczecin 2000,  

s. 220. 
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kierował się: książęcym rodowodem nowo mianowanego namiestnika, zasługami na 
rzecz Hohenzollernów oraz przekonaniem, że von Croy taką linię polityczną będzie 
kontynuował, tak więc nominacja była formą uznania i docenienia księcia za dotych-
czasową postawę wobec Wielkiego Elektora. Faktem jest też to, że książę von Croy już 
od 1643 r. kilkakrotnie prosił Fryderyka Wilhelma o przyjęcie go jako swojego lennika 
i powierzenie mu urzędu namiestnika. Do obowiązków nowego namiestnika należało: 
rezydencja w miejscowości będącej siedzibą Zarządu Pomorza i archiwum; zarządzanie 
i sprawowanie kontroli nad sprawami duchowymi i świeckimi; dopilnowanie dyscypli-
ny organów władzy i przestrzeganie ich organizacji oraz kompetencji działania. Książę 
Ernest nie miał możliwości wprowadzania jakichkolwiek zmian ustrojowych i praw-
nych. Co więcej, miał narzucone przez elektora metody działania – kolegialność w ra-
mach zarządu i bliską współpracę z kanclerzem, któremu przysługiwała kontrasygnata 
podpisywanych przez namiestnika dokumentów. Ponadto obowiązkiem nowego na-
miestnika było udzielanie audiencji oraz załatwianie spraw i korespondencji według ich 
ważności i potrzeb, czego główny skutek miał być widoczny w poprawie nieprawidło-
wości na płaszczyźnie kościelnej, politycznej i ekonomicznej. Musiał on również 
uczestniczyć w obradach sejmów i był zobowiązany do kontroli podatkowej. Namiest-
nik Pomorza pozbawiony był uprawnień sensu stricte wojskowych i tylko na drodze 
wyjątków mógł wykonywać zobowiązania militarne, ale i tu musiał działać zgodnie  
z powierzoną mu instrukcją. W sprawach sądowych książę Ernest Bogusław otrzymał 
większe uprawnienia – kontrola nad przestrzeganiem procedury sądowej i regulaminu 
sądu oraz nadzór nad orzecznictwem sądu we wszystkich sprawach uznanych przez 
niego za ważne. Na płaszczyźnie ekonomicznej namiestnik miał przede wszystkim 
kontrolować przestrzeganie aktów prawnych elektora. W trosce o zwiększenie docho-
dów Fryderyk Wilhelm przyznał księciu von Croy prawo współzarządzania dobrami  
w zgodności z Kamerą Ekonomiczną. Ponieważ instytucja ta podlegała namiestnikowi, 
formalnie władzę nad majątkiem sprawował książę Ernest Bogusław. Także w spra-
wach kościelnych namiestnik miał być tylko realizatorem obranej polityki elektora. 
Głównym jego zadaniem w tej materii było wspieranie rozwoju protestantyzmu – wy-
znania ewangelicko-augsburskiego i reformowanego, a także zachowywanie pokojo-
wego status quo między Kościołami. W tym celu von Croy miał prawo podejmować 
sankcje karne wobec pastorów wywołujących spory. Reasumując, należy powiedzieć, 
że namiestnik książę Ernest Bogusław von Croy miał być nade wszystko skutecznym 
egzekutorem polityki elektora Wilhelma wobec Pomorza9. 

                                                           
9  Z. Szultka, dz. cyt., s. 89–94. 
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Wraz z objęciem urzędu namiestnika książę zamieszkał w swojej posiadłości  
w Golczewie, aby tu uporządkować osobiste sprawy majątkowe i gospodarcze. Zamek 
w Golczewie formalnie należał do niego do 1684 r., jednakże najchętniej przebywał on 
w Słupsku10. 

Po śmierci namiestnika pruskiego księcia Bogusława Radziwiłła 31 grudnia  
1669 r. Wielki Elektor zaproponował księciu von Croyowi urząd namiestnika Prus 
Książęcych, a 29 marca 1670 r. mianował go na ten urząd. Zawarty w tym dniu tzw. 
układ na czas życia między zainteresowanymi stronami mówił, że książę zachowuje 
dożywotnie urząd i pensję namiestnika Pomorza, a także wszelki majątek ziemski, który 
po jego śmierci ma przejść w ręce elektora. Ferdynand Wilhelm zobowiązał się po 
śmierci księcia przez rok zachować i opłacać jego urzędników i służbę oraz pochować 
księcia na własny koszt. Jak widać, układ ad dies vitae regulował sprawy majątkowe 
nowego namiestnika Prus Książęcych. Faktem jest, że nominacja ta była niepodważal-
nie awansem politycznym i wyrazem uznania ze strony elektora11, tak więc Ernest Bo-
gusław de Croy, jak pisze Zygmunt Szultka, do Królewca wyjechał jako namiestnik  
w Księstwie Prusy, Pomorze i biskupstwie kamieńskim – Verordneter Stadthalter in 
dero Herzogthümern Preussen und Pommern auch Fürstenthumb Cammin12. 

Książę von Croy w annałach kamieńskich zapisał się również jako mecenas sztuki  
i rektor Uniwersytetu w Greifswaldzie13. Największą fundacją na rzecz katedry w Ka-
mieniu Pomorskim są zbudowane w latach 1669–1672 organy, których twórcami byli 
Fryderyk Breyer i Michał Berigel14. Ostatecznie inwestycja zakończyła się w 1683 r. 
zdobieniami podpory organowej – środkowe pole zostało ozdobione portretem Ernesta 
Bogusława Croya, a boczne pola zawierają jego herb i zdobny mitrą książęcą mono-
gram. Poniżej został umieszczony napis: Ernestus Bogislaus, dux Croyae et Arescoti, 
Sacri Romani Imperii princeps, designatus quondam episcopus, capituli Caminensis 
miscente deinde sortes temporum providentia praepositus, serenissim Caminensis mi-
scente deinde sortes temporum providentia praepositus, serenissimi Cdemum electoris 
Brandenburgici in ducatibus Pomeraniae et Prussiae locum tenens generalis, conceptum 

                                                           
10  G. Kratz, R. Klempin, Die Städte der Provinz Pommern, Berlin 1865, s. 264, 268. 
11  B. Szczeponik, dz. cyt., s. 46–47. 
12  Z. Szultka, dz. cyt., s. 124. 
13  Aus der akademischen Kunstsammlung der Ernst-Moritz-Arndt-Universität [online], 

Greifswald, Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald [dostęp od 24 kwietnia 2010 r.], 
http://www.uni-greifswald.de/informieren/kustodie/kunstschaetze.html. 

14  J. Kochanowska, M. Szczęsny, G. Wejman, Organy katedry w Kamieniu Pomorskim, 
Szczecin 1996. 
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votum solvit. Anno 166915. Ufundował on również rzeźbioną ambonę (z 1683 r.)16  
i kratę lektoryjną przed prezbiterium (z 1684 r.) oraz barokowy ołtarz i pasję (z 1684 r.)17 

Ernest Bogusław zmarł 7 lutego 1684 r. na zamku w Królewcu. Pochowany został 
zgodnie ze swoim życzeniem przed wielkim ołtarzem w kościele zamkowym pw.  
św. Jacka w Słupsku, obok swojej matki – Anny de Croÿ, która zmarła 7 lipca 1660 r., 
a której w 1682 r. ufundował on sarkofag wraz z epitafium. Barokowy sarkofag ostat-
niego biskupa kamieńskiego oraz jego matki eksponowany jest w muzeum Pomorza 
Środkowego na Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. 

Ernest Bogusław nie był żonaty, pozostawił jednak po sobie syna ze związku 
z mieszczką rostocką Dorotą Levins. Chłopiec ten został legitymowany przez ojca  
z tytułem szlacheckim jako Ernest von Croyengreif. Zmarł bezdzietnie jako jezuita po 
roku 168018. 

 
 
 

SOCJOLOG (I NIE TYLKO) W POSZUKIWANIU ROLI ZAWODOWEJ 
 
 

Ks. Roman Misiak 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego 

Szczecin 
 
 
Koniec studiów i bliska perspektywa podjęcia pracy zawodowej to ostatni mo-

ment na poważną refleksję na temat własnej roli społecznej nie tylko dla adeptów so-
cjologii. Trwający ciągle proces modernizacji, związane z nim fluktuacje i zmiany za-
chodzące w strukturze społecznej i demograficznej polskiego społeczeństwa to dodat-
kowe, ale istotne okoliczności, skłaniające do tego namysłu. Poniższa refleksja, chociaż 

                                                           
15  H. Holzapfel, Kościół między Odrą a Bałtykiem, Olsztyn 1990, s. 119; K.R. Prokop, Bi-

skupi zachodniopomorscy (X–XX w.), Koszalin 2003, s. 254–255. 
16  Z. Lec, R. Skarżyński, D. Śmierzchalski-Wachocz, Kalendarium Kościoła na Pomorzu 

Zachodnim i Ziemi Lubuskiej do 1945 r., w: G. Wejman (red.), Kalendarium Kościoła na Pomo-
rzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej ze szczególnym uwzględnieniem lat 1945–2005, Szczecin 2007, 
s. 68. 

17  K.R. Prokop, dz. cyt., s. 255. 
18  Z. Szultka, dz. cyt., s. 144–146. 
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ześrodkowana jest na doświadczeniu charakterystycznym dla absolwenta socjologii, 
odzwierciedla rozterki lub dylematy studentów finalizujących studia w zakresie róż-
nych dyscyplin czy specjalizacji właściwych dla nauk, które są uprawiane na naszym 
Uniwersytecie. 

Na wstępie trzeba zadać pytanie, czy zostanie socjologiem oznacza uzyskanie spe-
cyficznego zawodu, czy też tylko pewnej specjalizacji. Wydaje się, że absolwent socjo-
logii raczej zdobywa na studiach wiedzę specjalistyczną, a nie prawie konkretną profe-
sję, jak na przykład jego kolega psycholog. Tak zdaje się być ukształtowana nasza 
społeczna świadomość i ocena statusu socjologa. Stąd chyba, ze swoistego społecznego 
niedoprecyzowania pozycji adeptów socjologii, płyną próby wykorzystywania ich wie-
dzy i umiejętności dla różnych celów. Z tym związane są także role przez nich pełnio-
ne, zgodnie z określeniem Ralpha Lintona (amerykański socjolog i antropolog kulturo-
wy), postrzegane jako dynamiczny aspekt statusu. 

 
Polityka lub wolny rynek? 

 
Współcześnie socjologa można najczęściej spotkać w trzech obszarach: w świecie 

polityki, na wolnym rynku i w nauce. Może należałoby odwrócić kolejność, dając 
pierwszeństwo nauce, jednak obecnie dwa pierwsze obszary zdają się być przewodnie, 
dynamizujące pracę socjologa i to nie tylko w tym znaczeniu, że praktyka stymuluje 
rozwój teorii. W tych sferach znajduje on najszybciej dobrze płatne, często satysfakcjo-
nujące zajęcie. Polityka i rynek, zorganizowane wokół tak silnych ludzkich pragnień, 
jak chęć zdobycia władzy lub posiadania dóbr, usiłują pozyskać zainteresowanie spe-
cjalistów od życia społecznego. Kampanie wyborcze, wybory, marketing, reklama, 
rozpoznanie i kreowanie gustów konsumentów, badanie nastrojów społecznych to ty-
powe dziś sytuacje, które bywają kojarzone z socjologią, z przygotowaniem zawodo-
wym możliwym do osiągnięcia na tym kierunku studiów. Socjolog ze swą fachową 
wiedzą o społeczeństwie i kwalifikacjami może oddać światom polityki i szeroko poję-
tej ekonomii nieocenione usługi. 

 
W sferze socjalnej? 

 
Dla pełniejszego obrazu należałoby dodać, że obecnie wyodrębnia się kolejny ob-

szar potrzebnej i oczekiwanej aktywności socjologa. W nim, przeciwnie, gra toczy się 
nie o zdobycie, lecz o ocalenie człowieka, o przywrócenie go społeczności, grupie spo-
łecznej, samemu sobie. Można by powiedzieć, że idzie o pracę na terenie szeroko poję-
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tej ekologii ludzkiej, wobec tak często spotykanych socjopatycznych zaburzeń czy po 
prostu procesu starzenia się wyspecjalizowanych, ale i zatomizowanych społeczeństw, 
dotkniętych dotkliwymi skutkami procesów anomii społecznej. Socjolog jako pracow-
nik socjalny, pomagający człowiekowi powrócić z wewnętrznej emigracji czy ucieczki 
do twórczego uczestnictwa w społeczeństwie, zaznacza już swój cenny wkład, swoją 
nieodzowną obecność. Bywa postrzegany w nowej roli, można by powiedzieć, rehabili-
tanta społecznego. 

Nawiązując do klasycznego, znanego adeptom socjologii nauk społecznych po-
działu funkcji socjologii Adama Podgóreckiego, należałoby wyodrębnić kilka ról, jakie 
nieodmiennie może pełnić socjolog. Klasyfikacja ta odwołuje się do funkcjonalistycz-
nej koncepcji Roberta K. Mertona, w której role czy raczej ich zestawy – bo osoba 
nigdy nie wyczerpuje, nie spełnia się w jednej tylko roli – tworzą strukturę społeczną. 
W tej perspektywie człowiek pełniący rolę jest widziany niejako z zewnątrz, jego rola 
zostaje też społecznie określona i zdefiniowana.  

Można więc widzieć socjologa w roli diagnostyka, apologety, demaskatora, teore-
tyka, socjotechnika czy, dodatkowo wzmiankowanego już, socjorehabilitanta.  

W pierwszej kolejności jawi się rola diagnostyka, czyli kogoś, kto zdobywa kon-
kretną wiedzę opisową o społeczeństwie, o interesującej nas grupie ludzi, kto ustala 
pewne prawidłowości, podaje ich kierunek, natężenie czy zakres występowania. Tak 
zdobywana wiedza może się odznaczać różną szczegółowością. Gdy jest trafna i rzetel-
na, przynosi wiele pożytku, gdyż zwiększa racjonalność ludzkich wyborów w skompli-
kowanej sferze społecznej organizacji i działania. W sytuacji jednak uwzględniania 
tylko danych wygodnych z pewnego punktu widzenia, użytecznych dla określonych  
i wpływowych grup, a pomijania innych, socjolog-diagnostyk wchodzi w rolę apologe-
ty, czyli naukowca, który „wytwarza” na zamówienie argumenty socjologiczne dla 
wsparcia określonych instytucji, stanowisk, doktryn, programów itd.  

 
Inne możliwości… 

 
Kolejną rolą możliwą do spełnienia przez socjologa jest rola demaskatora. Socjo-

log-demaskator chce poznać rzeczywistość taką, jaka ona faktycznie jest. Szczególnie 
interesuje go odkrycie tego, co z pozoru nieuchwytne, a jednak rzeczywiste. Próbuje 
sięgnąć do głębszych warstw społecznego życia. Pragnie określić faktyczne motywacje 
ludzi, zarówno deklarowane, jak i celowo ukrywane czy nieuświadamiane.  

Ta rola może łączyć się z następną, gdy zdobytą wiedzę o życiu społecznym wy-
korzystuje się w celu świadomego wpływania na ludzkie zachowania i przekształcania 



200 NOTY, KOMENTARZE, RECENZJE, SPRAWOZDANIA  

 

ich. Mówi się wtedy o socjologu-socjotechniku. W inżynierii społecznej czy w praktyce 
rządzenia w państwie socjolog-socjotechnik zawsze był w cenie, obecnie jednak jego 
wiedza i kwalifikacje zawodowe zdają się mieć coraz większe znaczenie, szczególnie  
w kontekście doświadczanej współcześnie rzeczywistości społecznej, opisywanej  
w publicystyce politycznej jako demokracja wizerunkowa.  

W końcu trzeba zaznaczyć rolę socjologa-teoretyka, czyli stricte naukowca, uczo-
nego, pracownika uniwersytetu, który dąży do zbudowania modeli teoretycznych, który 
uściśla terminologię, tworzy system naukowy. Teoretyk przekazuje również z reguły 
zdobytą wiedzę, sytuując się w często niedocenianym, ale nieodzownym położeniu. 
Można powiedzieć, w nawiązaniu do sentencji Bernarda z Chartres, doświadczając doli 
dźwigającego w górę – Jesteśmy karłami, którzy wspięli się na ramiona olbrzymów.  
W ten sposób widzimy więcej i dalej niż oni, ale nie dlatego, ażeby wzrok nasz był by-
strzejszy lub wzrost słuszniejszy, ale dlatego, iż to oni dźwigają nas w górę i podnoszą  
o całą gigantyczną wysokość (Umberto Eco, Podziemni bogowie, tłum. Joanna 
Ugniewska i Piotr Salwa, Warszawa 2007, s. 93). 

 
Czas decydować! 

 
Przedstawione sygnalnie tylko role socjolog może niejako ucieleśnić. Może w nie, 

jak by stwierdzili interakcjoniści, wejść, przyjąć je i, co więcej, przetwarzać. Poprzez 
nadawanie znaczenia pełnionej przez siebie roli może docenić tak ważne dziś wyczule-
nie na potrzebę doświadczenia wolności i chęć zaznaczenia własnej indywidualności. 
Interakcyjna perspektywa wydaje się szczególnie ważna dla przyszłego absolwenta 
socjologii, który zgodnie z tą koncepcją poszukuje wpierw swojej roli. Kontekst mo-
dernizacji społecznej i związane z nią turbulencje, przemiany demograficzne i płynność 
oraz nieokreśloność sytuacji zdają się zachęcać do aktywności szczególnie młodych 
socjologów, którzy jak nikt inny rozumieją potrzeby społeczne i są fachowo przygoto-
wani do pracy na żywym organizmie społeczeństwa.  

By pełnić konkretne, przyjmowane i równocześnie tworzone role społeczne, ko-
nieczne jest aktywne zaangażowanie absolwenta. Ufam, że zasygnalizowany temat, 
skłaniając do osobistej refleksji, ułatwi odkrycie i odpowiedzialne pełnienie swych 
społecznych ról nie tylko adeptom socjologii, ale nade wszystko przyczyni się do osiąg-
nięcia osobistej i zawodowej satysfakcji.  

 


