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Kolejny, trzeci już tom prymasowskich Pro memoria obejmuje trzy lata (25 września 1953 –
28 października 1956). Wydawać się może, że w życiu 80-letniego człowieka to niezbyt
długi okres. Ale lata uwięzienia kardynała, o których mowa w tym tomie, były istotne dla
dalszego życia i posługi Prymasa Tysiąclecia i, jak wynika z lektury tekstu, ważne dla
narodu i Kościoła katolickiego w Polsce po II wojnie światowej.

Zarówno więzienne Pro memoria kard. Stefana Wyszyńskiego, jak i teksty napisane przez
niego w czasie odosobnienia ukazują go jako człowieka, który mimo zła, jakie go spotkało i
jakiego doznał Kościół, ani przez chwilę nie przestaje wierzyć, że Bóg go prowadzi.

Notatki księdza prymasa z okresu aresztowania, które prezentujemy w tomie trzecim, w
zasadniczym kształcie ukazały się w książce Zapiski więzienne. Kardynał Wyszyński
osobiście współpracował z redakcją podczas przygotowania tej pozycji do druku. Nie było
to jednak wydanie krytyczne, nie zostało opatrzone przypisami. Autor wyraził zgodę na
połączenie tekstu pro memoria z fragmentami zapisków duchowych z tzw. Kalendarzyka
łaski. Zapiski więzienne wyszły dopiero po śmierci księdza prymasa. W tamtym czasie
mogły ukazać się tylko poza Polską. Zostały opublikowane w Paryżu w 1982 r. przez
wydawnictwo księży pallotynów Éditions du Dialoque, Societé d’Éditions Internationales, w
serii „Znaki Czasu” nr 42.

W okresie stanu wojennego książka ukazała się w Polsce w drugim obiegu i była jedną z
najpoczytniejszych pozycji. Nie sposób dzisiaj stwierdzić, ile miała wydań, ani w jakim
nakładzie się ukazała. Wszystkie wydania były przedrukiem edycji francuskiej. Zapiski
więzienne zostały również przetłumaczona na wiele języków obcych.

W roku 1995 staraniem Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w
Wydawnictwie SOLI DEO ukazała się polska oficjalna edycja Zapisków więziennych, która
miała pięć wydań. W roku 2006 ukazało się wydanie szóste, poprawione i uzupełnione,
którego podstawą także było wydanie francuskie.
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Na potrzeby krytycznego wydania zapisków Pro memoria z okresu uwięzienia księdza
prymasa przeprowadzono kwerendę w Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Archiwum
Diecezji Włocławskiej, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Instytutu Pamięci
Narodowej w Warszawie, Archiwum Diecezji Pelplińskiej, Archiwum Archidiecezjalnym w
Gnieźnie, Archiwum Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Archiwum
Prowincjalnym Sióstr Nazaretanek w Krakowie. Kwerenda pozwoliła w dużej mierze na
ustalenie osób i wydarzeń, o których pisał ksiądz prymas. Najtrudniej było rozszyfrować
personalia pracowników Służby Bezpieczeństwa, którzy w tekście występowali pod różnymi
pseudonimami. Wiele z nich udało się ustalić, niestety nie wszystkie.

Rękopis notatek Pro memoria prymasa Stefana Wyszyńskiego z czasów więziennych
przechowywany jest w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie.

W odróżnieniu od pozostałych tomów Pro memoria, gdzie zapiski były prowadzone prawie
każdego dnia, w tomie więziennym spotykamy często przerwy w codziennych notatkach.
Podyktowane jest to prawdopodobnie sytuacją, w jakiej znajdował się prymas – monotonią
życia więziennego, jak również obawą, aby zapiski nie trafiły w niepowołane ręce. Zapiski
mają w tym okresie niekiedy trochę inny charakter. Są dni, kiedy ksiądz prymas
podsumowywał wydarzenia minionego czasu. Wtedy jest to zapis długi i wyczerpujący,
zajmuje nawet kilka stron. Kiedy indziej przez wiele dni brakuje notatek lub na jednej
stronie mieszczą się notatki z kilku dni.

Publikacja w ramach Centralnego Projektu Badawczego Instytutu Pamięci Narodowej
„Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”.

Seria wydawnicza „Kościół katolicki w dokumentach”.
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