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Warszawa, 22 października 2018 roku

Szanowni Państwo,
spotykają się Państwo z okazji szczególnej rocznicy.
Siedemdziesiąt lat temu w Warszawie zmarł August Hlond.
Mówiąc słowami św. Jana Pawła II, „Wielki Prymas Polski
niepodległej, Polski dwudziestolecia, Polski okupacyjnej”.
Napisał o sobie u kresu życia: „Zawsze pracowałem dla
Kościoła, dla rozszerzenia Królestwa Bożego, dla Polski,
dla dobra narodu polskiego. Zawsze kochałem Polskę
i będę się w niebie za nią modlił.”
Był salezjaninem i drogę swą rozpoczął jako
nauczyciel w zakładach salezjańskich, a jako swe zadanie
wychowawcze widział „wykształcenie ludzi o zdrowym
rozsądku i nieugiętej woli, ludzi nie ulegających obcym
wpływom, słowem – ludzi stałego charakteru. Charakter
bowiem jest najważniejszą sprężyną człowieka w porządku
społecznym i moralnym”. Pogląd ten ma swe źródła
w dewizie salezjan „Da mihi animas, caetera tolle” – „Daj
mi dusze, resztę zabierz”, wybranej dla zgromadzenia przez
Jana Bosko jako misja salezjan – pomoc ludziom
w zbawieniu, szczególnie tym będącym z dala od Kościoła,
ludziom młodym, zwłaszcza ubogim.

5

Szerszą działalność rozpoczął
August Hlond
w niepodległej Polsce, powołany w 1922 roku na
administratora apostolskiego dla śląskiej ziemi dla
uporządkowania tam spraw kościelnych. W uznaniu
otrzymał nominację na pierwszego biskupa śląskiego
i zarząd nowo utworzonej diecezji katowickiej, by niedługo
potem objąć, już jako kardynał, pasterskim władaniem
Stolicę Arcybiskupów Gnieźnieńsko-Poznańskich. Od tego
momentu w roku 1926 po rok 1939 głos Augusta Hlonda
miał dla Kościoła i społeczeństwa polskiego wagę
ogromną.
Wypowiadał
się
mocno
przeciw
obu
totalitaryzmom – na Wschodzie i na Zachodzie, będąc
jednocześnie bardzo krytycznym wobec niesprawiedliwości
społecznych Polski międzywojennej. „Polska wielka,
spokojna, potężna to Polska bez proletariatu […].
Warunki, w jakich żyje proletariat są hańbą społeczną
naszych czasów. Współżycie ludzkie nie może się zasadzać
na egoizmie, na przemocy bogatych i przeżytkach
feudalnych, lecz na chrześcijańskim prawie sprawiedliwości
i miłości, godności ludzkiej i braterstwie”. Nie ograniczał
się do słów: dla przeciwdziałania skutkom kryzysu
ekonomicznego powołał Radę Społeczną.
Krytykę Kościoła ze strony świeckich odbierał jako
umiłowanie wiary i odpowiedzialność za Kościół:
„Nowoczesny katolik właśnie dlatego, że zdobył lepsze
rozumienie kapłaństwa, wymaga, by ksiądz był naprawdę
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księdzem, i księdzem zupełnym, by był Pawłowym
wysłańcem Chrystusa”.
Wziął w opiekę wielomilionową emigrację polską,
stwarzając dla zaspokojenia jej potrzeb duchowych nowe
zgromadzenie zakonne - Towarzystwo Chrystusowe dla
Polonii Zagranicznej.
Reakcją prymasa Hlonda na narastającą falę
ekscesów nacjonalistycznych był słynny list pasterski
z lutego 1936 roku na temat katolickich zasad moralnych.
Przyznając, że w Polsce istnieje problem żydowski,
przestrzega Hlond „przed importowaną z zagranicy
postawą etyczną, zasadniczo i bezwzględnie antyżydowską.
Jest ona niezgodna z etyką katolicką [..]. Nie wolno nikogo
nienawidzić […], nie wolno pustoszyć sklepu żydowskiego,
niszczyć żydom towarów, wybijać szyb, obrzucać petardami
ich domów. […], nie wolno na żydów napadać, bić ich
kaleczyć, oczerniać. Także w żydzie należy uszanować
człowieka i bliźniego, choćby się nawet nie umiało
uszanować nieopisanego tragizmu tego narodu, który był
stróżem idei mesjanistycznej, a którego dzieckiem był
Zbawiciel.”
W pierwszych dniach wojny w 1939 roku Prymas
Hlond z bólem opuścił Polskę i udał się na wygnanie, by
w Rzymie, u boku papieża Piusa XII, podjąć się roli
obrońcy spraw polskich, w tym na falach radia
watykańskiego. Po przystąpieniu Włoch do wojny osiadł
w Lourdes, gdzie wspierał Polaków duchowo i materialnie.
7

Zorganizował sieć duszpasterską dla uchodźców. Myślał
już o Polsce powojennej. Uważał, że nowej Polski nie
powinny obciążać poprzednie winy i błędy, że powracający
do Polski rodacy mają być lepsi, mają się poprawiać, bo
Rzeczpospolita będzie potrzebowała wartości i zdrowych
sił moralnych. Aresztowany przez Gestapo, nie zgodził się
na żadne rozmowy z Hitlerem w kwestii kolaboracji
w koalicji antysowieckiej, a uwolniony nie pozostaje za
granicą, by objąć duchowe przewodnictwo nad emigracją,
ale powraca do Polski z misją materialnego i duchowego
odrodzenia Kościoła: „po bolesnej rozłące idę w kraj na
pracę religijną i kościelną. […] Pragnę stanąć wśród swego
ludu i koić rany, które Polsce zadała nawałnica.”
Dokonania ostatnich trzech lat życia, lat 1945-1948,
uznać można za historyczne: założył polską administrację
kościelną na Ziemiach Zachodnich, obsadził wakujące
diecezje wybitnymi osobami, siedzibę prymasowską
przeniósł i odbył uroczysty ingres do zrujnowanej
Warszawy – w ruinach Katedry kazał się pochować,
w uroczystym akcie poświęcenia oddał w opiekę Naród
Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, stworzył specjalną radę
prymasowską, której powierzył troskę o zbieranie funduszy
na cel odbudowy zniszczonych przez wojnę świątyń. Nie
unikał starć z przeciwnikami. Mówił: „nie lękamy się
nowoczesności ani przemian społecznych, ani ludowej
formy rządów, o ile uszanowane zostaną zasady
niezmiennej moralności chrześcijańskiej”.
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Ogromne są zasługi prymasa Hlonda dla Kościoła
i dla Polaków. Był autorytetem moralnym i politycznym.
Jego spuścizna, nadal niezwykle aktualna, stanowi wielką
wartość dla wszystkich, którzy zechcą wziąć go sobie za
wzór. Papież Franciszek podpisał w maju br. dekret
o heroiczności cnót kardynała Augusta Hlonda.
Życzę Państwu owocnych obrad i dalszych spotkań
z życiem i myślą kardynała Augusta Hlonda.

Z wyrazami szacunku,

Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP

9

ks. Jarosław Wąsowicz SDB

Kardynał August Hlond prymas Polski
i mąż stanu
(Wprowadzenie w tematykę obrad konferencji naukowej
„W służbie Bogu i Ojczyźnie” poświęconej osobie kard.
Augusta Hlonda SDB, Prymasa Polski, w 70. rocznicę jego
śmierci)
Szanowni Panowie Senatorowie i Posłowie,
przedstawiciele rodziny kard. Augusta Hlonda,
Ekscelencjo Księże Biskupie,
Księże Postulatorze Generalny Towarzystwa
Salezjańskiego,
czcigodni kapłani, klerycy i osoby konsekrowane,
Szanowni Państwo!
Bardzo serdecznie witam na konferencji naukowej
poświęconej Słudze Bożemu prymasowi Polski kard.
Augustowi Hlondowi w 70. rocznicę Jego śmierci. Nasze
spotkanie odbywa się pod patronatem Marszałka Senatu
Rzeczpospolitej Polskiej Stanisława Karczewskiego
i zostało zorganizowane wspólnie przez Senat RP,
Parlamentarny Zespół Miłośników Historii, Towarzystwo
dla Polonii Zagranicznej Poznań oraz Salezjańską
Inspektorię pw. św. Wojciecha w Pile. Jako spadkobiercy
duchowej spuścizny kard. Augusta Hlonda cieszymy się, że
nasza naukowa refleksja nad życiem i działalnością Prymasa
Polski odrodzonej i następnie zniewolonej przez totalitarne
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systemy, odbywa się w polskim parlamencie dokładnie
w 70. rocznicę śmierci Sługi Bożego. Dzień 22 października
1948 r., kiedy w Warszawie odszedł do Pana Prymas, był
dniem smutku a zarazem nadziei, która płynęła
z proroczych, jak się po latach okazało, słów Augusta
Hlonda o ostatecznym zwycięstwie Polski Chrystusowej
pod
sztandarami
Maryi
nad
komunistycznym
zniewoleniem. Możemy z perspektywy wydarzeń, które
miały miejsce później, powiedzieć, że stały się one
rzeczywistością
po
trzydziestu
latach,
kiedy
22 października 1978 roku swój pontyfikat rozpoczynał
Papież z Polski, dzisiaj święty Jan Paweł II. Jego pasterska
posługa, zawierająca się w papieskim zawołaniu „Totus
Tuus”, zmieniła zupełnie świat, przyczyniła się do tego, że
Polska i inne narody Europy Środkowo – Wschodniej
wyzwoliły się spod jarzma Związku Sowieckiego. Kardynał
August Hlond postawił duchowe fundamenty pod
zwycięską walkę Kościoła z systemem komunistycznym,
jaka rozegrała się w II połowie XX w.
Nasza konferencja wpisuje się także w jubileusz setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po
123 latach narodowej niewoli. Przypominamy przy tej
okazji ważne postaci, które wpisały się w historię naszych
zmagań o wolną ojczyznę. W tym gronie prymas Polski
August Hlond zajmuje zaszczytne miejsce w gronie
niezłomnych synów Kościoła, którzy Bogu i Polsce
poświęcili całe swoje życie. Bronili wartości, które
w ostatnich wiekach pozwalały nam podnosić się z kolan,
nawet w rzeczywistości tak trudnych doświadczeń, kiedy
wymazywano nas z map świata.
Niezwykle twórczą drogę życia kard. Augusta Hlonda
podzielić możemy na kilka odrębnych okresów, w których
wiernie służył Kościołowi i Polsce. Pierwszy, to czas jego
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posługi w Zgromadzeniu Salezjańskim. Należał
do prekursorów dzieł ks. Jana Bosko na ziemiach polskich.
Wiele mu zawdzięczają domy salezjańskie w Oświęcimiu,
Krakowie, Przemyślu, także we Lwowie. Po ks. Wiktorze
Grabelskim był redaktorem „Wiadomości Salezjańskich”,
których kontynuacją jest dzisiaj magazyn „Don Bosco”.
Starał się wraz z innymi promować wśród rodaków
rozdartych zaborami wychowawczą ideę założyciela
salezjanów św. Jana Bosko, aby starać się wychować
młodych ludzi na „dobrych chrześcijan i prawych
obywateli”. Przyniosła ona wymierne owoce w okresie
naszej walki o niepodległą Rzeczpospolitą. August Hlond
ma również wielkie zasługi w rozwoju dzieł salezjańskich
w krajach niemieckojęzycznych. W 1919 roku został
bowiem inspektorem salezjańskiej prowincji niemiecko –
austriackiej z siedzibą w Wiedniu, utrzymując nad żywe
relacje z rozwijającymi się dziełami salezjańskimi
w odrodzonej już Polsce.
Jego duszpasterskie zaangażowanie i erudycja zostały
wkrótce dostrzeżone przez papieża Piusa XI, który
wcześniej pełnił funkcję Nuncjusza Apostolskiego
w Polsce. W dniu 7 listopada 1922 roku ks. August Hlond
otrzymał z jego rąk nominację na Administratora
Apostolskiego dla tej części Górnego Śląska, która
po plebiscycie w 1921 r. została przyznana Polsce. Hlond
stał się faktycznym organizatorem struktur diecezji
katowickiej i od 1925 r. jej pierwszym biskupem. Jako
dewizę swojej posługi przyjął zawołanie salezjanów, które
ks. Bosko umieścił w zakonnym godle swojego
zgromadzenia: „Daj mi dusze, resztę zabierz” (Da mihi
animas, caetera tolle). W tym czasie doprowadził
do koronacji obrazu Matki Bożej w Piekarach Śląskich.
Odbyła się ona w święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi
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Panny 15 sierpnia 1925 r. Obraz Piekarskiej Madonny
ozdobiono wówczas uroczyście koronami, które podarował
i poświęcił osobiście papież Pius XI. Na skronie Dzieciątka
Jezus i Jego Matki nałożył je nuncjusz papieski
w Warszawie - Lorenzo Lauri.
Polski Śląsk wiele zawdzięcza pierwszemu biskupowi
katowickiemu. Warto jednak podkreślić, że August Hlond,
wbrew temu, co się nieraz przebija, zwłaszcza
w obcojęzycznych publikacjach, swoją pasterską troską
otaczał także niemieckich katolików zamieszkujących te
tereny. Każdy list pasterski i ważniejsze okólniki były przez
kurię wydawane również w języku niemieckim, w wielu
kościołach sprawowano w nim regularnie nabożeństwa.
Powołany przez Hlonda tygodnik „Gość Niedzielny” miał
swój niemiecki odpowiednik „Sonntagbote”.
Ojciec święty Pius XI należał do wielkich protektorów
biskupa katowickiego, rozeznając nie tylko jego zmysł
organizacyjny, ale również duże zalety ducha i intelektu.
W 1926 r. postawił go na czele całego polskiego Kościoła.
W dniu 24 czerwca papież mianował biskupa Augusta
Hlonda
metropolitą
arcybiskupem
gnieźnieńskim
i poznańskim oraz prymasem Polski, a rok po tym
wydarzeniu 20 czerwca 1927 r. kreował go kardynałem.
Trudno jest w kilku słowach wyliczyć zasługi prymasa dla
polskiego Kościoła w okresie międzywojennym. Warto
jednak wymienić chociaż najważniejsze inicjatywy, którym
w tych latach patronował. W 1930 roku powołał do życia
Akcję Katolicką, która ożywiła znacznie świeckich
katolików na płaszczyźnie zaangażowania społecznego
i politycznego. Z myślą o promowaniu katolickiej nauki
społecznej utworzył Radę Społeczną przy Prymasie Polski,
w skład której weszli wybitni przedstawiciele nauki
i działacze społeczni. Prymas Hlond starał się także
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zaktywizować religijność wiernych. Promował katolicką
prasę i wydawnictwa, rozbudzał kult maryjny
i eucharystyczny, biorąc samemu udział w licznych
międzynarodowych
kongresach
eucharystycznych
i organizując podobne wydarzenia w kraju. Jako salezjanin
wiele troski wkładał w katolickie wychowanie młodzieży.
Było ono nie tylko tematem wielu jego przemówień czy
listów pasterskich, ale konkretne przejawiało się
we wsparciu rozwoju sodalicji mariańskich, Katolickich
Związków Młodzieży Męskiej i Żeńskiej, duszpasterstw
młodzieży akademickiej, która za czasów jego prymasostwa
rozpoczęła coroczne pielgrzymowanie na Jasną Górę.
Zatroszczył się także o organizację duszpasterstwa
w Związku Harcerstwa Polskiego, które cieszyło się dużym
powodzeniem
wśród
młodzieży
dwudziestolecia
międzywojennego. Troszczył się o katolicki charakter
wychowawczego programu realizowanego w tej organizacji.
Prymas Hlond był zagorzałym patriotą. W roku 1932 r.
wraz z ks. Ignacym Posadzym powołał do istnienia
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, które
miało objąć duszpasterską opieką rodaków rozsianych po
całym świecie. Ksiądz prymas osobiście wizytował wiele
polskich misji katolickich zarówno w Europie, jak
i w Ameryce Południowej. Wracając zaś do spraw Polski,
zauważyć warto, iż udało mu się zachować mądry dystans
w ówczesnym sporze politycznym, zwłaszcza między
obozem sanacji i narodowej demokracji. Prezentował
w tym względzie zasadę ks. Bosko przekazaną salezjanom,
którą była polityka „Ojcze nasz”. Zawsze jednak zabierał
głos w sprawach zasadniczych, kiedy spór szedł
o respektowanie zasad wiary i moralności w życiu
społecznym i politycznym. W tym względzie szczególnym
echem odbił się list pasterski prymasa z 23 kwietnia 1932
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roku „O chrześcijańskie zasady życia państwowego”, który
został zresztą przetłumaczony i opublikowany przez
episkopaty kilku krajów. Dzięki swojej postawie prymas
cieszył się powszechnym szacunkiem i autorytetem. Władze
II Rzeczpospolitej umiały to docenić i 9 listopada 1932 r.
odznaczyły kard. Augusta Hlonda Orderem Orła Białego
za „wybitne zasługi położone w pracy dla Państwa”.
Później przyszedł najtragiczniejszy chyba okres w jego
życiu związany z II wojną światową. Lata 1939 -1945
prymas Polski zmuszony został spędzić na wygnaniu. Nie
ustał jednak w pracy dla Kościoła i ojczyzny. Podnosił
ducha narodu, wołając w pierwszych dniach wojny przez
fale Radia Watykańskiego: „Nie zginęłaś Polsko!
Zmartwychwstaniesz!”.
Na
politycznych
salonach
europejskich i w Watykanie systematycznie upominał się
o umęczony naród, informując opinię publiczną o fali
zbrodni dokonanych w Polsce przez okupantów. Wspierał
duchowo i materialnie polskich żołnierzy, którzy znaleźli
się na Zachodzie oraz duchownych, zwłaszcza osadzonych
w KL Dachau. Do końca wojny nie mógł czuć się
bezpiecznie. W dniu 3 lutego 1944 został aresztowany
przez Gestapo i następnie internowany w Paryżu, a potem
kolejno w klasztorach w Bar-le-Duc i Wiedenbrück.
Wyzwoliły go wojska amerykańskie.
Zaraz potem kard. August Hlond udał się do Rzymu, gdzie
wobec nowej sytuacji politycznej uzyskał od papieża
specjalne upoważnienia do organizacji życia religijnego
w Polsce. Do ojczyzny powrócił 20 lipca 1945 r. Witały go
tłumy wzruszonych rodaków. Prymas zabrał się niemal od
razu za organizację struktur kościelnych na Ziemiach
Odzyskanych, doprowadził do rozwiązania przez Piusa XII
unii personalnej metropolii poznańsko-gnieźnieńskiej
i utworzył nową warszawsko-gnieźnieńską, stając na jej
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czele. W listach pasterskich apelował o odnowę moralną
społeczeństwa i troskę o zachowanie chrześcijańskich
wartości. Wiedział, że w konfrontacji ze zbrodniczą
ideologią komunistyczną, która zniewoliła Polskę,
potrzebne będzie wielkie wsparcie z nieba. W tym duchu
8 września 1946 roku prymas August Hlond wraz z całym
Episkopatem, w obecności miliona Polaków, dokonał aktu
poświęcenia kraju Niepokalanemu Sercu Maryi na Jasnej
Górze. Wielki testament kard. Hlonda - odnowy
narodowego ducha przez ręce Matki Najświętszej
realizował po jego śmierci prymas kard. Stefan Wyszyński.
Polski Kościół wiele zawdzięcza kard. Augustowi
Hlondowi, wiernemu synowi św. Jana Bosko. Dziś modli
się o jego beatyfikację. Nie można zapomnieć
i zaprzepaścić duchowej spuścizny, którą nam po sobie
pozostawił, zwłaszcza jego pasterskiego nauczania, które
w wielu zasadniczych punktach, jest dzisiaj niezwykle
aktualne. Nasza konferencja stawia sobie za cel
przypomnienie kilku aspektów dziedzictwa pozostawionego
przez niezłomnego prymasa Polski. Przypomnę, że jej
organizacją i sekretariatem zajęli się: dr Zbigniew Girzyński
pracownik naukowy Wydziału Nauk Historycznych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w latach
2007 -2015 wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu
Miłośników Historii; ks. dr Bogusław Kozioł SChr,
dyrektor
Ośrodka
Postulatorskiego
Towarzystwa
Chrystusowego, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego
Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, wykładowca WSD
Towarzystwa Chrystusowego; ks. dr Jarosław Wąsowicz
SDB, dyrektor Archiwum Salezjańskiego Inspektorii
Pilskiej
i
Ośrodka
Postulatorskiego
Inspektorii
pw. św. Wojciecha w Pile, wykładowca WSD Towarzystwa
Salezjańskiego w Lądzie.
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Konferencję zakończymy modlitwą o beatyfikację prymasa
Hlonda, o którą poprosimy biskupa Stanisława Stefanka
SChr.
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Prof. dr hab. Jan Żaryn
Senator
Trudne prymasostwo Augusta Hlonda.
Cały życiorys prymasa Polski Augusta Hlonda (1881-1948)
świetnie nadaje się na scenariusz wspaniałego filmu
fabularnego, a szczególnie wybrane okresy z jego życia. Do
nich na pewno należy czas II wojny światowej i czas
powojnia. Ale i wcześniejszy; prymas Polski był w II RP
jednym z najważniejszych autorytetów moralnych, dla wielu
katolików jego Listy pasterskie stanowiły ważny przekaz
i busolę przy podejmowaniu decyzji.
Prymas August Hlond wyjechał z Polski we wrześniu 1939
r., pod dosłownym obstrzałem wojsk niemieckich, i udał
się do Watykanu na wyraźną prośbę władz II RP. Celem
jego niebezpiecznej podróży było poinformowanie Stolicy
Apostolskiej o rzeczywistym położeniu społeczeństwa
katolickiego napadniętego przez Niemcy i od początku
w sposób nieludzki traktowanego. Po przybyciu do Rzymu
został przyjęty przez papieża Piusa XII, opracował raport,
a jego wnioski – choć w zmienionej formie – papież zdążył
jeszcze zamieścić w swej pierwszej encyklice, którą właśnie
ukończył i ogłosił w październiku 1939 r. Gdy Niemcy
odmówili kardynałowi prawa do powrotu do Poznania,
w Rzymie prymas stał się osobą ważną, „modną” – jako
dostarczyciel wiedzy na temat tego, co dzieje się w Polsce
po 1 września. Prymas wykorzystał tę sytuację, by na falach
radiowych, głównie Radia Watykańskiego, ale także
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w
prasie
(m.in.
emigracyjnej)
upominać
się
o sprawiedliwość dla narodu poddanego brutalnej okupacji
ze strony dwóch totalitaryzmów. W ten sposób
porządkował przestrzeń medialną, w której także
rozbrzmiewał głos niemieckiej tuby propagandowej,
zdobywając sympatię dla Polaków, a niechęć do Niemców.
Ambasada III Rzeszy przy Watykanie od początku
interweniowała, by zamknąć usta prymasowi. Ostatecznie,
w przeddzień przystąpienia Włoch do wojny, w 1940 r.
kardynał jako persona non grata, musiał stamtąd wyjechać;
wybrał Lourdes, gdzie zdążali pielgrzymi, w tym docierali
tam Polacy, także z okupowanego kraju; spotykał się
z nimi. Jak pisał w październiku 1940 r. do prezydenta RP
Władysława Raczkiewicza: ”przez trzy miesiące przesunęły
się przez mój pokój setki i setki uchodźców, emigrantów,
wojskowych, którzy byli wdzięczni za słowa otuchy
i wiary”. Przebywając w Lourdes nawiązał m.in. kontakt
z Marią Winowską (1904 – 1993), pisarką katolicką, która
wydawała wówczas w podziemiu francuskim pismo
pt. „Słowo”. Prymas zamieszczał tam pod pseudonimem
swoje artykuły. Stale przygotowywał siebie i naród do
chwili zakończenia wojny i konieczności odbudowy
Ojczyzny; także, przebywając u boku Maryi, jak się wydaje
kreślił przyszłość swojej prymasowskiej posługi w kraju.
Z jego zapisków wynika, że prymas zdał sobie sprawę, iż
pozorna bezczynność, na którą został skazany, jeśli
zostanie dobrze zagospodarowana, może przynieść większe
owoce, niż czynność nieuporządkowana. Modlitwa stała się
zatem tą siłą, która pozwoliła mu na właściwe
odczytywanie kolejnych znaków. Jeszcze w czasie wojny
musiał opuścić Lourdes, co i tak nie uchroniło go przed
aresztowaniem.
W 1944 r. Niemcy zatrzymali prymasa Hlonda
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i zaproponowali mu współpracę, na gruncie poszukiwania
wspólnego celu, jakim było niedopuszczenie bolszewizmu
do bram Europy. Kardynał nie tylko odmówił współpracy,
ale także odmówił im prawa do kreowania się w roli
obrońcy cywilizacji europejskiej. Został za to zatrzymany
i przewieziony do jednego z klasztorów w głębi Niemiec,
skąd wyzwolili go dopiero Amerykanie w kwietniu 1945 r.
Kardynał natychmiast udał się do Rzymu, po drodze
jedynie wstępując do ambasady RP na uchodźstwie we
Francji, do Kajetana Morawskiego, by poinformować go, iż
podjął decyzję o powrocie do Polski. Nie wszyscy byli
zadowoleni z jego decyzji. Już w maju 1945 r. został
przyjęty przez papieża Piusa XII, a następnie wielokrotnie
spotykał się z nim oraz z jego najbliższymi
współpracownikami mons. Janem B. Montinim,
późniejszym Pawłem VI, oraz mons. Domenico Tardinim,
późniejszych kardynałem i sekretarzem stanu za czasów
pontyfikatu Jana XXIII. Przedmiotem rozmów były:
przyszłość Polski i Polacy rozproszeni – nie ze swej winy –
po całym świecie. Udało mu się za zgodą Piusa XII
ustanowić bp. Józefa Gawlinę opiekunem duszpasterstwa
emigracyjnego na całe Niemcy, a de facto po kilku latach
nad całą Polonią. Miało to olbrzymie znaczenie; na samym
terytorium byłej III Rzeszy, czyli Niemiec i Austrii,
przebywało w maju 1945 r. co najmniej 1,2 mln Polaków,
wycieńczonych wojną i zadających sobie pytanie: „wracać,
nie wracać?”; polscy „dipisi” to byli więźniowie obozów
koncentracyjnych, to robotnicy przymusowi, więźniowie
stalagów i oflagów, ludzie schorowani i często od lat żyjący
bez sakramentów i bez kapłana. Dzięki decyzjom
papieskim z maja 1945 r. powstała struktura duszpasterstwa
emigracyjnego dla Polaków mieszkających w Niemczech,
która funkcjonuje do dziś. Według mojej wiedzy archiwum
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Polskiej Misji Katolickiej obejmuje co najmniej 1 mln kart
osobowych, świadków czynności sakramentalnych
i poświadczeń chrztu św. Autorytet Prymasa pozwolił mu
zatem, choć przy szemraniu niejednego na emigracji
spośród „niezłomnych”, na powrót do kraju, by ratować
katolicyzm, a jednocześnie zabezpieczyć interesy katolików
polskich rozsianych – nie ze swej winy – po całym świecie.
Podjął decyzję powrotu do kraju, a nie mogąc przewidzieć,
czy będzie mógł komunikować się z Rzymem, wystarał się
o specjalne pełnomocnictwa papieskie. Otrzymał je w lipcu
1945 r.; obejmowały m.in. prawo do mianowania
administratorów apostolskich na całym terytorium Polski;
w kolejnych latach zostały poszerzone m.in. o opiekę nad
pozostałymi obrządkami katolickimi w Kraju: unickim
i ormiańskim, opiekę nad katolikami pozostającymi
w ZSRS oraz nad zgromadzeniami zakonnymi. Prymas
Polski był też przewodniczącym KPEP, z prawem
podejmowania decyzji dotyczących relacji państwo –
Kościół. Cieszył się w Watykanie olbrzymim zaufaniem.
W kraju zaś czekali na niego komuniści, formacja
wyjątkowo przebiegła, którzy z perspektywy kardynała
prędzej czy później mieli podjąć walkę z Kościołem, by
zniszczyć jego struktury, pozbawić majątku, a być może
także pozbawić życia niejednego kapłana. Takie były
doświadczenia Kościoła Powszechnego, w tym polskiego,
znającego praktyki bolszewickie zza miedzy od 1918 r.
Zarówno wojna 1920 r. jak i dwie okupacje sowieckie z lat
wojny oraz powojenny los ziem wschodnich, kazały
przewidywać, iż podobne cele i praktyki staną się udziałem
katolików w Polsce. Otrzymane pełnomocnictwa pozwoliły
prymasowi na sprawne leczenie ran Kościoła na ziemiach
polskich, zadanych mu przez okupantów. W latach wojny
zginęło bowiem ponad 20 % stanu kapłańskiego, czyli
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ponad 2800 kapłanów, w tym 5 biskupów, a ponadto co
najmniej 200 zakonnic. Kościoły, jeśli nie zostały totalnie
zniszczone jak stołeczne, nie miały obsługi duszpasterskiej,
szczególnie na ziemiach zachodnich i północnych. Po
powrocie do kraju, już w sierpniu 1945 r. prymas ustanowił
administratorów
apostolskich
na
tych ziemiach
podzielonych na jednostki administracji kościelnej, co
pozwoliło na szybką obsadę stanowisk, instalację
seminariów i przejęcie opuszczonych świątyń. Na ziemie
zachodnie i północne, czyli poniemieckie i poprotestanckie,
wysłał zakonników, m.in. z Towarzystwa Chrystusowego,
traktując ten obszar także jako misyjny. Bez wątpienia bez
obecności Kościoła i kapłanów Polacy tam przybywający,
wypędzeni ze swych kresowych domów, nie mogliby żyć
w godności i względnym poczuciu bezpieczeństwa; w kraju
obcym, z tymczasową – jak wielu uważało – władzą
zainstalowaną przez Moskwę. Myślał także kardynał
o katolikach cierpiących na wschodzie, za sowiecką
granicą, wspierał grekokatolików z ich polskich diecezji,
głównie przemyskiej – m.in. zapraszając ich do udziału
w konferencjach EP (przed wojną odmawiali swego
udziału). Podjął też ważne decyzje personalne,
ustanawiając, za zgodą Stolicy Apostolskiej, nowych
biskupów, w tym w Lublinie bpa Stefana Wyszyńskiego
i sekretarza KPEP bp pomocniczego w Warszawie
Zygmunta Choromańskiego. Ważną decyzją natury
organizacyjnej było powołanie przy nowym sekretarzu
Episkopatu Polski – biskupie sufraganie warszawskim
Zygmuncie Choromańskim – Biura Sekretariatu
Episkopatu. Już wkrótce stało się ono najpoważniejszym
partnerem w rozmowach z władzą państwową i komórką
interwencyjną biskupów na rzecz poszanowania praw
Kościoła w Polsce: „Pogłoski zagraniczne o jakimś
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rozdwojeniu w Episkopacie Polski są zupełnie
bezpodstawne. W rzeczy samej nigdy nie byliśmy jeszcze
tak solidarni jak obecnie. Czegoś podobnego nie ma
w żadnym innym kraju. Podzieliliśmy sobie role
i prawdopodobnie to wprowadza w błąd powierzchownych
obserwatorów” – pisał w połowie 1948 r. prymas Hlond do
bpa Gawliny. Uporządkowanie kwestii organizacyjnych,
w tym m.in. odbudowa seminariów, przywrócenie prasy
diecezjalnej spełniającej funkcje informacyjno-urzędowe
(w sumie kurie wydawały 64 tytuły) oraz reaktywowanie –
jeszcze w czerwcu 1945 r. – kościelnej organizacji
charytatywnej „Caritas”, oraz licznych stowarzyszeń,
zamknęło pierwszy okres powojenny, naznaczony
leczeniem ran zadanych Kościołowi przez okupację,
a jednocześnie wzmacnianiem przed spodziewanym
atakiem ze strony władz. W sumie, w 1949 r. na 5975
parafii oddziały parafialne „Caritas” istniały w 4189
placówkach, należało do nich ok. 800 tys. wiernych.
Przykładowo, we wszystkich placówkach członkowie „C”
udzielali pomocy otwartej, z której korzystało w 1949 r.
blisko 1 mln podopiecznych. Za czasów prymasa Hlonda
reaktywowano także większość katolickich szkół
zakonnych, domów opieki, burs czy domów dziecka.
Pierwszym sygnałem świadczącym o nadchodzącej burzy
w relacjach państwo – Kościół było jednostronne zerwanie
przez TRJN konkordatu we wrześniu 1945 r. Następnie
wprowadzono antychrześcijańskie prawo małżeńskie oraz
uczyniono religię jedynie przedmiotem nieobowiązkowym
w szkole publicznej. W odpowiedzi na te sygnały, prymas
zdecydował o zawierzeniu narodu polskiego Bożej
Opiekunce. We wrześniu 1946 r. przy bodaj milionowej
obecności pielgrzymów na Jasnej Górze kardynał poświęcił
zatem naród cały Niepokalanemu Sercu Maryi. Tym aktem
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zawierzenia wpisywał się także w rozważanie tajemnic
fatimskich poświęconych kondycji Rosji, a jednocześnie
podjął przygotowania do obchodów millenium chrztu
Polski. Prymas Hlond był biskupem maryjnym i umierając
pozostawił swoim rodakom testament o zwycięstwie
odniesionym przez Maryję. W testamencie swoim napisał,
leżąc na łożu śmierci w październiku 1948 r.
w warszawskim szpitalu sióstr Elżbietanek przy
ul. Goszczyńskiego: "Nie traćcie nadziei. Nie traćcie
nadziei. Lecz zwycięstwo, jeśli przyjdzie - będzie to
zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny. W tej walce, która
się toczy między gromadą szatanów a Chrystusem, tych,
którzy wierzą, że są wezwani, [Bóg] wezwie na głębię
i będzie tak, jak chce sam Bóg". Czyż słowa te, nie są nadal
aktualne? Poczujmy się, my Polacy, wezwani.
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Krzysztof Butowski SDB
WSD Towarzystwa Salezjańskiego
w Lądzie nad Wartą
Zapomniany list kardynała Augusta Hlonda.
Próba aktualizacji.
Najbardziej stanowczo odrzuca też Kościół zasadę, że polityka w ogóle stoi poza
dziedziną praw moralnych.
August Kardynał Hlond

Bezpośrednim powodem opublikowania przez kardynała
Augusta Hlonda listu pasterskiego O chrześcijańskie zasady
życia państwowego była przemoc, której użyto wobec
polityków oskarżonych w tzw. procesie brzeskim (26 X
1931 – 13 I 1932). Wydarzenie to zrodziło pytanie
o moralne granice walki politycznej, gdyż granice prawne
(np. bezprawne aresztowanie Wojciecha Korfantego)
zostały wyraźnie przekroczone. W październiku 1930 roku
Hlond wystosował do prezydenta Ignacego Mościckiego
pismo w sprawie interwencji na rzecz uwięzionych
polityków. Nie otrzymał jednak od niego żadnej
odpowiedzi. Wpływ na podjęcie decyzji o opublikowaniu
listu miała też bojaźliwa postawa samego episkopatu.
Najpierw bowiem biskupi zlecili Hlondowi napisanie listu,
który miał być zatytułowany „Duch Chrystusowy w życiu
publicznym”, a potem (już po zatwierdzeniu ostatecznej
wersji listu) wstrzymali jego opublikowanie ze względu na
spodziewaną – nieprzychylną – reakcję rządu. W tej sytuacji
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(po konsultacji z Piusem XI) Prymas Polski uznał za swój
obowiązek, by wszystkim siłom politycznym i całemu
społeczeństwu
podać
syntezę
katolickiej
nauki
o pochodzeniu państwa, jego naturze i obowiązkach, oraz
ostatecznym źródle norm etycznych, które sumieniu
rządzących wyznaczają w wypełnianiu ich funkcji
nieprzekraczalne granice.
List ten trzeba także czytać w kontekście antyreligijnej
polityki władzy sowieckiej, która arbitralnie ustanowiła
nową formę woluntaryzmu etycznego, pozwalającego tej
władzy na wszystko, co tylko służyło jej ideologicznym
interesom. Trzeba bowiem pamiętać, że obalenie caratu
w Rosji (1917) nie było jedynie jeszcze jednym przewrotem
politycznym, w rezultacie którego nastąpiła zmiana
sprawującego władzę polityczną podmiotu. W swej
warstwie
ideologicznej
miało
ono
skrajnie
antymetafizyczny, a w konsekwencji także antyludzki
charakter. Bolszewicy celowo narzucili społeczeństwu
rosyjskiemu taki model życia zbiorowego, który
(przynajmniej formalnie) zmuszał je do podporządkowania
się brutalnym realiom, generowanym za pośrednictwem
moralnego i prawnego nihilizmu. Dzięki niemu mogli oni
arbitralnie i bezkarnie tropić w społeczeństwie swych
wrogów, tzn. każdego, kogo uznali za niedostatecznie
przystającego do ideologicznego profilu (ustanowionego
i kontrolowanego przez rewolucję) porządku politycznospołecznego. W ten sposób prawo, za którym de facto stała
pogarda dla niego, formalnie legitymizowało eksterminację
czynników kontrrewolucyjnych. „Dyktatura proletariatu, jak
pisze Andrzej Walicki, miała być programowo władzą nie
skrępowaną nawet przez swoje własne prawa. Zakładała
z góry, że żadne prawo nie może bronić tych, których
należy pokonać i zniszczyć”.
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Nie będę się tu jednak zajmować okolicznościami
i kwestiami ściśle historycznymi, gdyż nie jestem w nich
kompetentny. Nie będę też analizował całego listu
O chrześcijańskie zasady życia państwowego, gdyż zainteresowani
nim mogą się zapoznać bezpośrednio z jego treścią. Mój cel
jest znacznie skromniejszy; polega on na próbie
odtworzenia i pokazania, które fakty historyczne skłoniły
Hlonda do opublikowania tego listu, jak rozumiał związek
etyki z polityką, a także na próbie zaktualizowania tego
związku w kontekście bieżącej sytuacji politycznej.
Pochodzenie władzy państwowej
a granice posłuszeństwa jej rozporządzeniom
Rozpoczynając swój list od zagadnienia pochodzenia
państwa i władzy państwowej, Hlond odwołuje się do
realistycznej koncepcji społecznej natury człowieka.
„Państwo wywodzi się z natury ludzkiej, w której tkwi
wrodzona skłonność do łączenia się w większe zespoły dla
celów bezpieczeństwa i porządku publicznego, dla postępu
i rozwoju”. Państwo jest konieczną formą, stworzonej
przez Boga, natury ludzkiej. Mówiąc inaczej, przyjmuje on
tzw. teorię pośredniej interwencji Boga w powstanie
państwa. Przeciwstawia się ona dwóm teoriom, które mają
charakter ahistoryczny, tzn. fakt istnienia państwa
wyjaśniają bezpośrednim wpływem bóstw (np. mity
o początkach państw starożytnych) lub umową społeczną.
Mocą zaszczepionego człowiekowi przez Boga prawa
naturalnego zostaje wprowadzona do społeczności ludzkiej
władza naczelna jako konieczność natury, ale bez określenia
ustroju władzy, sposobu jej przekazywania i piastującej ją
osoby. Państwo zatem powstało w wyniku naturalnego
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rozwoju ludzkości, która bez niego pogrążyłaby się
w chaosie.
Przyjmując pośredniość pochodzenia państwa od Boga,
Hlond afirmuje więc jego naturalny charakter. Przyjmując
zaś jako normę postępowania zasadę, że „wszelka władza
pochodzi od Boga” (Rz 13, 1), Kościół potwierdzał
obowiązek posłuszeństwa prawom państwowym zgodnym
z prawem Bożym. Obowiązywalność tej zasady Hlond
potwierdził w liście, gdy pisał, że „nakazem katolickiej
karności obywatelskiej jest posłuch dla sprawiedliwych
praw i rozporządzeń”. Nasuwa się w związku z tym
pytanie, kiedy i dlaczego dochodzi do zakłócenia
poprawnych relacji między Kościołem i państwem? Do ich
zakłócenia dochodzi wówczas, gdy jedna ze stron tej relacji
(zazwyczaj państwo) albo realizuje jakiś cel ideologiczny
(totalitaryzm), albo (nawet jeśli posiadanie władzy
politycznej jest skutkiem demokratycznych mechanizmów
jej wyłaniania) uchwala ustawy sprzeczne z prawem Bożym.
Konflikt wiąże się wówczas z podwójną podległością
jurysdykcyjną obywateli, którzy są katolikami. Będąc
obywatelami, mają oni (potwierdzony autorytetem Słowa
Bożego) obowiązek posłuszeństwa prawom, choć tylko
tym, które, jak mówi Hlond, są sprawiedliwe. Natomiast
z drugiej strony, ci sami ludzie tworzą Kościół, czyli
społeczność
religijną,
realizującą
nadprzyrodzony
(objawiony) cel człowieka, którym jest zbawienie, czyli tzw.
visio beatifica Dei. W sytuacji sprzeczności przepisów
jakiejś ustawy z prawem Bożym, Kościół od swego zarania
stosował zasadę przyznającą większe posłuszeństwo Bogu
niż ludziom (Dz 4, 19). Nie oznacza ona jednak ani
separacji polityki od etyki, ani zrzeczenia się prawa
Kościoła do etycznej oceny polityki. Wręcz przeciwnie,
wraz z inną nowotestamentową zasadą oddawania cezarowi
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tego, co należy do cezara, a Bogu tego, co należy do Boga
(Mt 22, 21), broni ona godności ludzkiej obywateli
w sytuacji ingerencji państwa w ich sumienie. Należy
podkreślić, że pierwsza z wymienionych zasad („wszelka
władza pochodzi od Boga”) oznaczała też, że państwo nie
jest władne ustalać podstawowych reguł sprawiedliwości.
Podsumowując pierwszy punkt tej refleksji, można
powiedzieć, że w nauczaniu Hlonda istnieje moralna
granica
posłuszeństwa
rozporządzeniom
władzy
państwowej. Granicę tę stanowi stosunek tej władzy do
prawa naturalnego i wolności sumienia podległych
jej jurysdykcji obywateli, wyrażający się w jej
rozporządzeniach.
Podporządkowanie polityki etyce
Był to powód, dla którego Hlond kwestionował koncepcję
polityki jako makiaweliczną sztukę skutecznego
utrzymywania się przy władzy, czyli jako dziedzinę
pozamoralną. „Najbardziej stanowczo odrzuca też Kościół
zasadę, że polityka w ogóle stoi poza dziedziną praw
moralnych”. Oderwanie różnych dziedzin kultury od etyki
jest jednym z głębokich upośledzeń, na które cierpi także
obecnie polskie życie społeczne i kulturowe. W kontekście
tego upośledzenia trzeba więc przypomnieć jedną
z fundamentalnych prawd antropologicznych, bez której
niemożliwa jest etycznie poprawna interpretacja istoty
moralności. Człowiek jest nie tylko istotą interesowną, tzn.
realizującą jedynie te cele, które utożsamia z własną lub
grupową korzyścią. Przede wszystkim jest istotą etyczną –
bezinteresowną – tzn. zdolną do wzniesienia się ponad te
korzyści przez odczytanie obiektywnego kryterium
moralności i uwzględnienie go w swym postępowaniu.
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Metafizyczną podstawą normatywnego podporządkowania
polityki etyce jest zatem bytowa pozycja osoby jako
adresata decyzji politycznych. Owo podporządkowanie jest,
jak się okazuje, tym ściślejsze, im ściślej definiuje się
przedmiot moralności, etyki i polityki. Wprawdzie Hlond
ani nie podaje definicji żadnego z tych trzech terminów, ani
nie determinuje ich desygnatów, jednak w liście
O chrześcijańskie zasady życia państwowego zapisał zdanie, na
podstawie którego można wnioskować, jak widział kwestię
fundamentu relacji między polityką i etyką. „Jednostka
ludzka istniała wpierw niż Państwo i posiada swe
przyrodzone prawa. […] Państwo nie jest celem dla siebie,
ani nie jest celem człowieka, ale celem i przeznaczeniem
Państwa jest dobro jednostek, czyli Państwo jest dla
obywateli, a nie obywatele dla Państwa”. Nie definiując
moralności, Hlond wskazuje na jej relacyjny charakter
w odniesieniu do kwestii stosunku państwa do osoby
ludzkiej. Nie socjologiczne, lecz etyczne kryterium odsłania
dopiero istotę decyzji politycznej jako bytu moralnego.
Kryterium socjologiczne mówi co najwyżej o faktycznym
stosunku państwa do obywateli, który wyrażają jego decyzje
polityczne. Stosunek państwa do osoby staje się bytem
moralnym tylko przez swe konieczne odniesienie do osoby.
Hlond nie mógłby więc sensownie pisać o przyrodzonych
prawach jednostki, czyli tzw. prawach człowieka, gdyby
z antropologii usunięto pojęcie osoby i pojęcie natury
ludzkiej, zastępując je np. empirycznie stwierdzalnymi
cechami, funkcjami osoby itd. Nie mógłby on wobec tego
sensownie o nich pisać, gdyby natura ludzka była
pozbawiona jakiegokolwiek normatywnego znaczenia. Myśl
tę w dojrzałej formie metodologicznej opracują etycy z tzw.
szkoły lubelskiej przez wprowadzenie do filozofii
moralności
normy
personalistycznej.
Norma
ta
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zobowiązuje ludzi do tego, by w każdej dziedzinie życia
podejmowane przez nich działania miały charakter
środków afirmujących osobę jako adresata tych działań.
Co to zatem jest moralność? Moralność – ogólnie dotyczy
postępowania ludzi, czyli ich czynów, a etyka – wartości
moralnej ich czynów. Moralność jest to więc relacja
zgodności lub niezgodności czynu z regułą praktycznego
postępowania. Definicja ta co prawda nie mówi, co
konkretnie w etyce jest regułą praktycznego postępowania,
czyli co jest tzw. normą moralności. Wyraża ona jednak
ścisłe (normatywne) znaczenie terminu „moralność”,
o które Hlondowi chodzi w moralnym wartościowaniu
decyzji politycznych. Jak powiedziano, z czasem to
rozumienie moralności zostało (dzięki badaniom
K. Wojtyły) istotnie uzupełnione przez kryterium godności
ludzkiej, które stało się treścią reguły praktycznego
postępowania. Uszczegółowiło ono treść najogólniejszej
normy prawa naturalnego, która nakazuje czynić dobro,
a unikać zła. W polityce z kryterium godności ludzkiej
zaczęto się liczyć głównie z powodu doświadczenia polityki
hitlerowskiej, która z rasistowskich pobudek odmówiła tej
godności
niektórym
ludziom.
Przechodząc
do
zdefiniowania samej polityki, należy powiedzieć, że
w sensie szerszym jest to zaangażowanie w sprawy
społeczne. Polityka w sensie ścisłym to sprawowanie
władzy przez tworzenie programów i rozwiązań
politycznych. W pierwszym wymiarze polityki uczestniczą
wszyscy, w drugim politycy. Analizując list Hlonda,
nietrudno zauważyć, że jest w nim mowa przede wszystkim
o tym drugim rozumieniu polityki i możliwości jej oceny
etycznej. Etyczna ocena obejmuje politykę dlatego, że
sprawowanie władzy przez tworzenie programów
i rozwiązań politycznych jest typem aktywności ludzkiej,
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którym etyka zajmuje się w ich dwojakim aspekcie:
materialnym, którym w tym przypadku są właśnie owe
programy i rozwiązania polityczne, i formalnym, którym
jest godność ludzka jako kryterium ich moralnej wartości.
Mówiąc prościej, etyka interesuje się decyzjami
politycznymi ze względu na to, że politycy jako ludzie
generują przez nie dobro lub zło moralne.
Uwaga Hlonda, że jednostka ludzka istniała zanim
powstało państwo, jest ważna z jeszcze innego powodu.
Godność ludzka, której istotę można opisywać, posługując
się różną szatą słowną, wyznaczała porządek moralny już
na etapie przedpaństwowym. Chodzi o to, że „ponieważ
porządek moralny pochodzi z samej natury, nie musi […]
być jej narzucany przez kulturę”. Porządek ten był jej
jednak bardzo długo narzucany właśnie przez kulturę.
Problem bowiem polegał na tym, że odkrycie
aksjologicznego charakteru człowieczeństwa i uświadomienie sobie jego normatywnych implikacji było
przyćmione
przez
uprzedzenia
oraz
kulturalne
i środowiskowe uwarunkowania. Dopiero z czasem (i nie
wszędzie) zaczęto uświadamiać sobie korelację zachodzącą
między osobą ludzką a jej przyrodzonymi prawami, na
których poszanowanie przez państwo także Hlond zwrócił
uwagę. Uświadomienie to pojawiło się stosunkowo późno,
bo dopiero w drugiej połowie XVIII wieku. Dlatego
również decyzje polityczne nabierają wartości moralnej nie
mocą treści samego prawa jako nakazu rozumu, lecz przez
ich skorelowanie z godnością osób, do których się one
odnoszą. Innymi słowy, państwo nie ustanawia moralności
przez stanowienie prawa, lecz stanowi prawo w ramach
wcześniej od niego istniejącego porządku moralnego, który
powinno ono respektować. W liście O chrześcijańskie zasady
życia państwowego prawdę tę Hlond wyraził następująco:
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„Państwo nie ma […] mocy uprawiania nieetycznych
czynów, czyli zło nie staje się moralne i dozwolone przez
to, że się go dopuszcza Państwo albo że się je popełnia
z ramienia lub na rzecz Państwa. […] To, co w stosunku do
dziesięciorga przykazań jest złem, bo niesprawiedliwością,
kłamstwem, gwałtem, to pozostaje grzechem także w życiu
publicznym, w monarchii, w republice, w czasie wojny
i rewolucji, w okresie wyborczym, w stosunkach
partyjnych”. Prawem i obowiązkiem Kościoła jest wobec
tego, jak twierdzi Hlond, zajęcie się etyczną stroną
wydarzeń politycznych, które wkraczają w sumienie,
a z których wyłaniają się zagadnienia moralne. Etyczna
ocena i krytyka wydarzeń politycznych, jeśli któreś z nich
na takową zasługuje, to jednak nie to samo, co dążenie
Kościoła do przejęcia władzy politycznej lub tzw. wtrącanie
się Kościoła do polityki. Dlatego nieodróżnianie tych
dwóch sytuacji, a tym bardziej ich utożsamianie, trzeba
traktować jako wynikający z ignorancji błąd rozumowania.
O zmniejszenie deficytu etyki w polityce i prawie
Pobłażliwość dla zwiększania deficytu etyki w polityce
przez odcinanie jej od prawa moralnego jest, zdaniem
Hlonda, społecznie bardzo kosztowna. „Gdyby prawo
moralne przestało obowiązywać w dziedzinie państwowej
[…], prawem stałaby się siła, bo moralna pustka w polityce
prowadzi zawsze do polityki gwałtu”. Słowa te trzeba
odczytywać w nowym kontekście społecznym. Może nim
być np. bieżący spór polityczny w Polsce i spór Polski
z Komisją Europejską. Jest rzeczą znamienną, że odżywa
w nim (dominujący np. w obecnym Parlamencie
Europejskim) pogląd, który nie tylko filozofom prawa jest
znany pod nazwą pozytywizmu prawnego. Najistotniejsze
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jest jednak to, że wyznający go (nawet bezwiednie) politycy
traktują prawo jako skutek posiadanej władzy, która jest
nieskrępowana w jego stanowieniu. Nie jest to jedyna teza
należąca do pozytywistycznoprawnego kanonu. Oprócz
niej można podać jeszcze dwie inne: formalne stanowienie
prawa jest najważniejszą podstawą jego obowiązywalności,
związek prawa i moralności nie ma znaczenia dla jego
definicji i dlatego nie jest on konieczny.
Jak łatwo zrozumieć, wszystkie te przykładowo tylko wyjęte
z pozytywistycznoprawnego kanonu tezy, trudno byłoby
pogodzić z tym, co powiedziano wcześniej. Pojawiający się
tu zatem problem, który oczywiście nie jest nowy, dotyczy
aksjologiczno-normatywnego źródła i podstawy, na której
mieliby się opierać stanowiący prawo parlamentarzyści.
„Bez fundamentu w postaci prawa naturalnego system
prawa pozytywnego polega albo na decyzji, albo leży
w gestii władzy. Legitymizacja jest sprowadzona do
poziomu legalności, do działalności sformalizowanej
i proceduralnej, w całości neutralnej w aspekcie treści”.
Problem polega wobec tego na tym, że odrzucono
metafizyczne
podstawy
obowiązywalności
prawa,
pozbawiając je mocy zobowiązującej sumienie. Natomiast
prawo naturalne (o ile się je jeszcze przyjmuje w jakiejś
formie) ugruntowano w woli i wolności człowieka, co
sprawia, że mogą współistnieć wzajemnie się wykluczające
prawa człowieka, np. „prawo do życia” i „prawo do
aborcji” (w sensie ścisłym tylko to pierwsze jest prawem
człowieka). Stosunek prawa stanowionego do prawa
naturalnego próbuje się dziś rozwiązać w optyce różnych
antropologii redukcjonistycznych, interpretujących np.
zastane w biologicznej naturze ludzkiej prawidłowości jako
moralnie neutralne, czyli w gruncie rzeczy oddane we
władanie woli podmiotu. Wyjaśnia to, dlaczego dzisiaj
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coraz bardziej poszerza się np. pojęcie dyskryminacji
kosztem ograniczenia wolności słowa i wolności religijnej.
W tej sytuacji katolicy nigdy nie powinni lekceważyć dwóch
bardzo ważnych kwestii. Po pierwsze, jakie konkretnie
wartości
będą
przedmiotem
uregulowania
np.
w Konstytucji, gdyż jako ustawa zasadnicza stanowi ona
punkt
odniesienia
dla
poszczególnych
ustaw
szczegółowych. Po drugie, kto, tzn. które konkretnie partie,
opcje, środowiska światopoglądowe itd., będą miały na to
decydujący wpływ. Na podstawie kontekstu listu Hlonda
można wnioskować, że za podstawową i ważniejszą uważał
on tę drugą kwestię. Dlaczego? Dlatego, że od tego, kto
w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym zapewni
sobie status siły wiodącej, zależy to, jakie wartości wypełnią
treść tego życia. Był to powód, dla którego Hlond uważał,
że katolicy powinni „nie tylko iść do urny, aby do ciał
ustawodawczych wybierać ludzi uczciwych i o duchu
katolickim, lecz [również sami – KB] powinni wchodzić do
rządów, do sejmów i senatów, do administracji politycznej
i samorządowej”. Dlatego też trzeba tu przypomnieć
i podkreślić również i ten bardzo ważny, i do dzisiaj
aktualny, punkt społecznego nauczania Hlonda, który jest
obecny w liście O chrześcijańskie zasady życia państwowego,
a którym jest obowiązek wzięcia przez katolików świeckich
odpowiedzialności za losy życia politycznego, społecznego
i gospodarczego przez aktywne zaangażowanie się w to
życie. Prymas miał świadomość realnego niebezpieczeństwa
zawłaszczenia tego życia przez obce katolicyzmowi
czynniki mniejszościowe i dlatego nie bez powodu
jednoznacznie zwracał uwagę zarówno na to
niebezpieczeństwo jak również jego konsekwencje. „Wszak
nie jest do pomyślenia, aby zwłaszcza w krajach katolickich
życie publiczne miało się stać wyłączną lub niemal
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wyłączną dziedziną kół liberalnych i wolnomyślnych i aby
ta mniejszość miała stale rządzić katolikami w duchu im
obcym i przeciwnym ich najgłębszym przekonaniom”.
Trzeba powiedzieć, że Hlond miał też świadomość, iż do
zaistnienia tego rodzaju sytuacji mogą się przyczynić sami
katolicy. I rzeczywiście przyczyniają się oni do jej
zaistnienia, gdy zajmują w życiu publicznym postawę
pasywną – apatyczną – tzn. gdy są obojętni na to, co dzieje
się w życiu publicznym, społecznym, politycznym,
gospodarczym itd., i kto o tym decyduje.
Społeczna mobilizacja katolików świeckich, na której
zależało Hlondowi, miała więc swoje przyczyny i cele. Była
ona między innymi reakcją na błędną opinię, jakoby
Kościół nie miał prawa do zajmowania się sprawami
doczesnymi i publicznymi. Tymczasem, jest wręcz
odwrotnie; ponieważ wiara w Boga pociąga za sobą wybór
określonych zasad moralnych, katolik powinien aktywnie
wchodzić w życie publiczne i je współtworzyć, wcielając te
wartości w codzienność życia. Niewłączanie się obywateli
będących katolikami w tę dziedzinę jest więc ryzykownym
oddawaniem pola innym i grzechem zaniedbania, tym
bardziej, gdy właśnie inni samodzielnie decydują
o kierunkach rozwoju życia publicznego i stanowieniu
prawa, czyniąc to albo w aksjologicznej próżni albo zgodnie
z określonymi ideami, koncepcjami, celami itd., które są nie
do pogodzenia zarówno z osobową godnością człowieka,
jak również z jego celem nadprzyrodzonym.
Sposobem skutecznego zmniejszania deficytu etyki
w polityce jest zatem, według Hlonda, wprowadzanie do
polityki katolików świadomych społecznych konsekwencji
swej wiary w Boga i praktycznie kierujących się tą
świadomością w swych wyborach i decyzjach politycznych.
Dlaczego jest to aż tak ważne? Dlatego, że w grę wchodzi
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możliwość niebezpieczeństwa przechylenia się życia
politycznego w kierunku różnych antropologii, a przez to
różnych aksjologii, które nie są równoważne, tzn. nie
wszystkie w odpowiedni sposób chronią to dobro, którym
jest osoba. I dlatego też, jeżeli niekiedy etykę nazywa się
antropologią normatywną, co należy rozumieć w tym
sensie, że jej zadanie polega na odsłanianiu czy też
objawianiu sumieniu moralnie go wiążącego znaczenia
osoby, to politykę można w związku z tym traktować jako
aktywność publiczną, mającą na celu zabezpieczanie
i pomnażanie dóbr dla osoby. Każdy inny cel polityki, który
odbiega od tego zasadniczego celu, kończy się deficytem
etyki w polityce i poważnym kryzysem samej polityki.
„Ustawa czy rozporządzenie, jak pisał Hlond, nie stają się
etyczne i sprawiedliwe przez to tylko, że je uchwalają
i wydają ciała ustawodawcze lub władze do tego powołane.
Jeżeli bowiem […] gwałcą przyrodzone prawa jednostek
i rodzin, […] sprzeciwiają się prawu bożemu, to mimo że
powstają w sposób prawem przewidziany, są nieetyczne
i niesprawiedliwe. […] Katolik bez ciężkiej winy i bez
zaparcia się swych przekonań katolickich nie może
głosować za takimi [tzn. legalizującymi zło moralne – KB]
ustawami, a nawet ma obowiązek z całą stanowczością
podobne ustawy zwalczać”. Co więcej, nawet karność
partyjna nie zwalnia go z tego obowiązku. Powraca tu więc
problem prawego sumienia, który był i zawsze jest aktualny.
W swym liście Hlond zwrócił uwagę także i na ten
problem. „Poseł, senator, członek rządu nie może mieć
dwu sumień, katolickiego dla życia prywatnego
a niekatolickiego dla spraw publicznych. […] Jeśli polityka
psuje charaktery i paczy sumienia, znak to, że nie jest
uczciwa”. Dobrze się zatem stało, że w ostatnim czasie
dwaj ważni politycy zauważyli konieczność zmniejszenia
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deficytu etyki w polityce (przynajmniej w odniesieniu do
swej partii) – między innymi przez przywrócenie w niej
cnoty uczciwości.
Zamiast zakończenia
Myliłby się ten, kto by sądził, że list O chrześcijańskie zasady
życia państwowego jest pokłosiem refleksji, oderwanego od
realiów życia publicznego, teoretyka i idealisty. Hlond był
realistą. Wyrazem jego realizmu w podejściu do życia
publicznego jest fakt, że uznawał on co prawda jako
niemożliwą całkowitą jednomyślność poglądów, ale
jednocześnie dostrzegał możliwość zbliżenia się i zgody
ludzi różnych zapatrywań, lecz pod warunkiem, że życie
publiczne będzie budowane na sprawiedliwości i miłości
bliźniego. Czy nie dlatego także we współczesnym
społeczeństwie polskim daje się zauważyć – zbyt duże –
rozczarowanie polityką – i samymi politykami – że
zajmujący się tą dziedziną życia ludzie często o tym
zapominają, pozostając – zbyt mocno – skupieni na
zabezpieczeniu posiadanej władzy i grup interesów?
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ks. dr hab. prof. UAM
Bernard Kołodziej TChr
Kardynał August Hlond, prymas Polski
– Polakom, żyjącym poza granicami Ojczyzny.
Dziś, 22 października 2018 roku mija siedemdziesiąta już
rocznica śmierci wielkiego Syna Ziemi Śląskiej, salezjanina,
twórcy diecezji śląskiej i jej pierwszego biskupa, arcybiskupa
Gniezna i Poznania, a od 1946 roku arcybiskupa Gniezna
i Warszawy, kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski wielkiego opiekuna polskiej emigracji, nazwanego przez
papieża św. Jana Pawła II – Prymasem II Rzeczypospolitej.
Postać to niezwykła w dziejach episkopatu, to człowiek
obdarzony wielkimi charyzmatami oraz proroczą wizją
Narodu Polskiego i Kościoła. Niestrudzony organizator
życia religijnego i narodowego polskiego społeczeństwa,
żyjącego w kraju, a także poza jego granicami. Założyciel
Towarzystwa Chrystusowego, zgromadzenia zakonnego,
którego celem jest opieka nad polską emigracją. Wielki
Prymas Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej, a w czasie wojny
nieugięty Jej obrońca. Po wojnie widząc nadchodzące
trudne dla Kościoła i kraju czasy, całą Polskę poświęcił
8 sierpnia 1946 roku na Jasnej Górze Niepokalanemu Sercu
Maryi. On też w dwa lata później na łożu śmierci
wypowiedział prorocze dla Narodu słowa o zwycięstwie,
które przyjdzie poprzez Maryję, a które już realizują się
w naszych czasach.
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August Hlond urodził się 5 lipca 1881 r.
w wielodzietnej rodzinie w Brzęczkowicach koło Mysłowic
na Górnym Śląsku, w tradycyjnej rodzinie śląskiej,
przepojonej żywą i zdrową pobożnością. Mimo, że Śląsk od
1515 roku na mocy układów Jagiellonów z Habsburgami
znalazł się poza Polską, to jednak do pierwszej połowy
XIX wieku jego wschodnia część należała do diecezji
krakowskiej, skąd czerpała polskie i patriotyczne tradycje
ojczyźniane, umacniane szczególnie w czasie germanizacji
pod koniec XIX w. W takich to warunkach wzrastał młody
August i takie postawy zaważyły na całym jego życiu.
Mając 12 lat, wraz z bratem Ignacym został w 1893 roku
wysłany przez rodziców do Zakładu Salezjańskiego
w Valsalice pod Turynem. Wtedy to pierwszy raz
zakosztował chleba emigracyjnego i odczuł, co to znaczy
pobyt poza Ojczyzną. W 1896 roku wstąpił do
Zgromadzenia Salezjańskiego, a już czasie nowicjatu
odbywanego w Foglizzo napisał w 1897 roku artykuł do
„Wiadomości Salezjańskich”, w którym podkreślił swoje
i innych Polaków powołanie i chęć służenia Kościołowi na
misjach i wśród Rodaków opuszczonych i rozproszonych
po całym świecie. Służba ta miała odbywać się pod
sztandarem Zgromadzenia Salezjańskiego – „Da mihi
animas, caetera tolle”. Hasło to wziął sobie później Hlond
jako swoje zawołanie biskupie.
Potem, przez osiem lat redagował polską wersję
„Wiadomości Salezjańskich”. W dwa lata po święceniach
kapłańskich, w 1907 roku przełożeni powierzyli
A. Hlondowi założenie placówki salezjańskiej w Przemyślu.
Młody dyrektor salezjański pociągnął za sobą polską
przemyską młodzież robotniczą i studiującą, która odtąd
wiele czasu spędzała w oratorium salezjańskim. Po
demonstracjach lewicowych i 1-majowych w 1908 roku
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napisał artykuł skierowany do młodzieży polskiej: „..Ty
młodzieży, która masz wiarę w sercu a krew polską
w żyłach, ty poznaj całą podłość niesumiennych
wyzyskiwaczy i odwracaj się ze wstrętem od nich. Jesteś
w chwili przełomowej, stoisz na rozdrożu, masz sobie
wykreślić kierunek życia. Patrz! Tam na lewo droga do
socjalizmu, do upadku, upodlenia, zgłupienia, ciemnoty,
hańby i kradzieży, a tam na prawo droga obowiązku,
powinności, uczciwości, wiary, pracy dla Boga,
społeczeństwa, Ojczyzny…”.
Jako biskup śląski, a potem arcybiskup Gniezna
i Poznania i Prymas Polski, w swojej bogatej
i wszechstronnej działalności, kard. A. Hlond stał się
prekursorem wielu inicjatyw duszpasterskich. Podążając za
wskazaniami Stolicy Apostolskiej, stał się inicjatorem ruchu
eucharystycznego w naszym kraju, był niestrudzonym
krzewicielem kultu Chrystusa Króla i odnowy życia
parafialnego, duchowego i społecznego. W wielu
wypowiedziach był prekursorem późniejszych uchwał
II Soboru Watykańskiego, dotyczy to zwłaszcza zadań
Kościoła w nowoczesnym społeczeństwie.
Jednym z najważniejszych zadań i obowiązków Prymasa
A. Hlonda była troska o polskich emigrantów i zapewnienie
im trwałej opieki duszpasterskiej. Po pierwszej wojnie
światowej i odzyskaniu niepodległości zarówno władze
państwowe jak i kościelne były świadome, że poza
granicami odrodzonej Rzeczypospolitej znalazło się ponad
6 mln. Polaków, tj. jedna czwarta narodu. Trudności
wewnętrzne nie sprzyjały reemigracji, a wręcz przeciwnie,
nadal trwała emigracja zarobkowa z ziem polskich.
Wcześniej Polacy wyjeżdżali jako poddani niemieccy,
rosyjscy bądź austriaccy, a rządy tych państw nie dbały
o ich losy, tym bardziej nie dbały o zapewnienie im opieki
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duszpasterskiej. Nieliczni polscy księża pracujący wśród
emigrantów - a była to emigracja zarobkowa w większości
niewykształcona - często sami byli przymusowymi
emigrantami lub należeli do międzynarodowych
zgromadzeń zakonnych. Oprócz funkcji duszpasterskich
księża podejmowali jeszcze wiele innych obowiązków
społecznych i kulturowych w polskich skupiskach. To oni
załatwiali sprawy w urzędach, pisali podania i listy,
prowadzili sprawy wyjaśniające w sądach, ściągali metryki
i inne dokumenty z kraju, organizowali szkolnictwo, stawali
na czele organizacji polonijnych itd.
Emigracyjnego życia, z dala od rodzinnych stron i bliskich
doświadczał też - choć w mniejszym stopniu - młody
August Hlond przebywający od 12 roku życia we
Włoszech, a później na placówce w Wiedniu.
Po odrodzeniu się państwa polskiego, episkopat polski już
w 1920 roku podjął uchwałę, że każdorazowy Prymas
Polski z urzędu powinien troszczyć się o wychodźców.
Wtedy to Prymasem Polski był kard. Edmund Dalbor,
a jego następca, kard. Hlond z całą energią i bogatym
doświadczeniem zabrał się do pracy nad zapewnieniem
stałej opieki duszpasterskiej polskim emigrantom. Na
kolejnych sesjach episkopatu przypominał biskupom
ordynariuszom o obowiązku wyznaczania księży do pracy
wśród Polonii. Prosił ich także, aby przypominali
proboszczom o załatwianiu próśb robotników polskich
o przysyłanie metryk chrzcielnych potrzebnych do ślubu
„jak najpośpieszniej i możliwie in forma pauperum, tj. za
darmo”.
Jak bardzo nowy prymas Polski A. Hlond czuł się
odpowiedzialny za stan duchowy emigracji polskiej
świadczy również fakt, że już 19 kwietnia 1927 r. wysłał
pismo do rządu polskiego, do wszystkich polskich
42

placówek dyplomatycznych i konsularnych w świecie
o następującej treści:
„Mam zaszczyt podać uprzejmie do wiadomości, że
z ramienia Episkopatu Polski objąłem opiekę nad
duszpasterstwem Polaków-Katolików, przebywających na
obczyźnie. W sprawach dotyczących tej opieki
duszpasterskiej nad Polakami na obczyźnie zechce się
Poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej zwracać do mnie.
/-/ +August Hlond, Prymas Polski”.
Podobnej treści pismo zostało skierowane do biskupów
tych krajów, w których diecezjach mieszkali Polacy. Na to
pismo z prawie wszystkich poselstw RP przychodziły do
prymasa listy gratulacyjne oraz obiecujące współpracę
z opiekunem emigrantów. Odpowiedź przyszła też
z Urzędu Emigracyjnego, że zaspokojeniu potrzeb
religijnych wychodźców polskich „poświęcają baczną
uwagę i współpracują z MSZ”. Ten kontakt był szczególnie
cenny, gdyż od niego zależały dotacje do Polskich Misji
Katolickich oraz wspieranie finansowe polskich
duszpasterzy emigracyjnych, zwłaszcza sezonowych.
W swoich pracach nad tym trudnym problemem był
w stałym kontakcie z wydziałem emigracyjnym polskiego
MSZ. Wyznaczonym na wyjazd do pracy polonijnej
księżom wystawiał legitymacje, będące podstawą do
uzyskania bezpłatnego paszportu oraz zniżek do kupna
biletów.
Na zjeździe episkopatu w 1928 roku Prymas A. Hlond
zaproponował utworzenie specjalnej komisji biskupów dla
Spraw Duszpasterstwa Zagranicznego. Propozycję Hlonda
przyjęto, a w skład Komisji weszli: Prymas Hlond jako
przewodniczący i trzech biskupów ordynariuszy: Adam
S. Sapieha, Stanisław Łukomski i Teodor Kubina. Komisja
stała się organem wspierającym Prymasa przy
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podejmowaniu decyzji dotyczących spraw polskich
emigrantów. Członkowie komisji, a także i inni biskupi
wizytowali zagraniczne ośrodki polonijne. Wszyscy byli
dobrze zorientowani w sprawach emigracyjnych. Komisja
zebrała się na kilku spotkaniach, na których
przedyskutowano problemy dotyczące duszpasterstwa
emigracyjnego w poszczególnych krajach. Posiadając
informacje od władz państwowych o kierunkach
emigracyjnych, planowano wysyłanie polskich księży do
Estonii, Kanady i Ameryki Południowej.
Bardzo ważnym również było stwierdzenie, że:
„duszpasterstwo zagraniczne powinno być zorganizowane
zasadniczo. W tym celu należałoby stworzyć kongregację
zakonną, która by wychowywała kapłanów dla
duszpasterstwa na całym świecie – albo też
przeorganizować jedną z istniejących kongregacji polskich
np. Zmartwychwstańców lub Filipinów”. Odtąd ta myśl
będzie już w centrum zainteresowania prymasa Hlonda,
a dział zajmujący się sprawami wychodźstwa polskiego w
Kancelarii Prymasa Polski w Poznaniu, stał się Centralą
Duszpasterstwa Emigracyjnego.
Przedmiotem troski Prymasa Hlonda były nie tylko
skupiska polonijne czy też Centrala Duszpasterstwa
Emigracyjnego, zamiarem jego było uwrażliwić na
problemy emigracyjne polskie parafie. Już w 1927 roku
wydał zarządzenie, aby proboszczowie tworzyli w swoich
parafiach komitety pomocy duszpasterskiej dla emigracji.
Zadaniem tych komitetów było utrzymywanie stałej
łączności z wychodźcami wywodzącymi się z parafii,
przekazywanie im informacji o życiu parafialnym oraz
umacnianie ich w wierności Bogu i Ojczyźnie.
W specjalnym liście skierowanym do polskich biskupów
prosił ordynariuszy, aby podobne polecenia przekazali
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proboszczom swoich diecezji. W 1930 roku wydał
zarządzenie, w którym stwierdził, że opieka nad
emigrantami
należy
do
„nowoczesnych
zadań
duszpasterskich proboszczów”. Wyliczał wtedy ich
następujące obowiązki: prowadzenie dokładnego spisu
wychodźców z parafii, utrzymywanie z nimi stałego
kontaktu poprzez listy i pisma okólne, wysyłanie czasopism
katolickich i dobrych książek, zorganizowanie w parafii
oddziału katolickiego stowarzyszenia Opieka Polska nad
Rodakami na Obczyźnie, przeprowadzenie w parafii
dorocznego Dnia Emigranta oraz zorganizowanie dwa razy
w roku zbiórek pieniężnych na polskie duszpasterstwo
zagraniczne.
W 1931 roku Prymas Hlond wydał specjalną instrukcję,
dotyczącą opieki nad wyjeżdżającymi z kraju kobietami.
Polecał proboszczom, aby pouczali je o grożących
niebezpieczeństwach i zagrożeniach oraz informowali
o istniejących urzędach i instytucjach opiekuńczych nad
emigrantami i podróżnymi, m.in. o misjach dworcowych.
Istniejące już organizacje katolickie powstałe dla opieki nad
emigrantami potrafił Prymas Hlond dostosować do
nowych warunków. Do akcji opiekuńczej nad emigracją
wciągał też katolików świeckich. Uprzedzał w ten sposób
o wiele lat soborowe dokumenty papieskie dotyczące
współpracy z laikatem.
W 1929 roku przejął, powstałą trzy lata wcześniej
w Warszawie organizację „Opieka nad Rodakami na
Obczyźnie”. Uznał ją za stowarzyszenie katolickie i jej
główny oddział został przeniesiony do Poznania, który był
„oknem na świat dla migrantów”. Działalność jej została
skoordynowana z Centralą Duszpasterstwa Emigracyjnego.
Prymas podkreślał, że jej cechą jest: „nawiązanie do tego,
co najbardziej wychodźcę łączy z krajem, i co wskutek tego
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najmocniej na niego działa, czyli do zwyczajów ojczystych,
do uczuć narodowych, do wyniesionych z rodzinnych stron
zasad moralnych i wierzeń religijnych”. Ważną cechą
Opieki była działalność opiekuńcza obejmująca oprócz
sfery religijnej także kulturalną i społeczną. Dążono do
tego, aby w każdej parafii powstał oddział Opieki. Po
objęciu protektoratu nad Opieką, kard. Hlond propagował
zakładanie jej oddziałów, wiele wiadomości na jej temat
zamieszczano w urzędowych wiadomościach kościelnych.
Każdego roku w miesiącach jesiennych, zwykle we
wrześniu, stowarzyszenie organizowało „Dzień Opieki”, na
który to prymas Hlond wydawał specjalne odezwy do
duchowieństwa i wiernych. Sam „Dzień Opieki”
rozpoczynał się mszą św. w katedrze poznańskiej, w czasie
której wygłaszano okolicznościowe kazanie o konieczności
roztoczenia opieki religijnej i kulturalnej nad rodakami na
obczyźnie – transmitowaną zwykle przez wszystkie
rozgłośnie radia polskiego. Po części religijnej odbywały się
wielkie zebrania i akademie z udziałem władz państwowych
i kościelnych. Z „Dniem Opieki” łączyła się też kwesta
uliczna, w której brały też udział inne stowarzyszenia
katolickie. Dla wielu ludzi udział w Dniu Opieki, a później
praca w tym stowarzyszeniu były dobrą szkołą patriotyzmu.
Podkreślił to Prymas Hlond w odezwie na Dzień Opieki 22
września 1935 r., że cele Opieki: „[...] to założenia wybitnie
idealne, cele szlachetne i czyste, niezmącone żadną
partyjnością, działanie jest niezmącone żadnym interesem
osobistym [...] wystarcza jej to, że tam w dalekim kraju
opuszczone serce polskie radośnie zatętni pociechą
doznaną z kraju”. Organizacja ta działała do wybuchu
wojny i w ciągu 13 lat istnienia spełniła rolę wielkiego
pomocnika polskich emigrantów. Oddziaływaniem swym
objęła Polaków w ponad 50 krajach. W każdym roku
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wysyłano
tysiące
paczek,
czasopism,
książek
i modlitewników. Organizowała wycieczki i pielgrzymki
Polaków z zagranicy, kolonie letnie dla dzieci emigrantów,
wakacje dla kleryków i studentów z zagranicy. Do
wysyłanych życzeń świątecznych Prymas Hlond dołączał
opłatek, specjalne teksty wraz z obrazkami religijnymi,
dedykacją i swoim podpisem. Po dziś dzień można spotkać
w Brazylii i innych krajach wiszące na ścianie oprawione
obrazki z dedykacją kard. Hlonda.
Wszystkie działania Prymasa Hlonda zmierzały do
wzbudzenia w społeczeństwie polskim poczucia więzi
łączącej Polaków rozproszonych po całym świecie,
w różnych odezwach tłumaczył Rodakom, że ratowanie
braci na wychodźstwie to święty obowiązek katolicki
i polski.
Troska rządu i episkopatu Polski o polskich emigrantów,
a także chęć zacieśnienia więzi pomiędzy emigracją
i krajem, zaowocowała doprowadzeniem do 1 Zjazdu
Polaków z Zagranicy, który odbył się w lipcu 1929 roku.
Rozpoczął się zgodnie z planem, 14 lipca 1929 r., uroczystą
mszą świętą w kościele św. Krzyża odprawionej przez
metropolitę warszawskiego, kard. Aleksandra Kakowskiego,
w obecności prymasa Polski kard. A. Hlonda,
przedstawicieli władz cywilnych i wojskowych, delegatów
na Zjazd, członków Komitetu Organizacyjnego oraz
przedstawicieli wielu instytucji społecznych. Po mszy odbył
się pochód do Grobu Nieznanego Żołnierza, a o godz.
11.45 w gmachu sejmu, Marszałek Senatu prof. Julian
Szymański dokonał uroczystego otwarcia Zjazdu,
wygłaszając powitalne przemówienie. Po nim przemówił
Marszałek Sejmu Ignacy Daszyński, przestawiając blaski
i cienie emigracji dodał: „[...] jeżeli Zjazd postąpi choć kilka
kroków w kierunku zorganizowania duchowej, handlowej
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i przemysłowej łączności między emigracją a krajem –
będzie ten Zjazd błogosławieństwem, będzie początkiem
nowej ery emigracji polskiej[...]” Następnie zabrał głos
duchowy opiekun emigracji polskiej prymas Polski,
kard. A. Hlond. W swoim wystąpieniu przypomniał, że
jemu została zlecona opieka nad emigracją i że episkopat
robi wszystko, aby zapewnić emigracji stałą opiekę
duszpasterską. Dodał jeszcze w zakończeniu swego
wystąpienia: „.. Da Bóg, że w krótkim czasie będziemy
mogli nie tylko Wasze różnorodne bóle zaspokoić, ale
odpowiedzieć wszystkim Waszym potrzebom religijnym
i zorganizować tak pracę duszpasterską, aby każdy Polak
zamieszkały zagranicą wiedział, iż w kraju znajdzie nie tylko
opiekę państwową, kulturalną i narodową, ale także
i religijną”.
Nie chcąc jeszcze zakładać nowego zgromadzenia
zakonnego, Prymas Polski, kard. A. Hlond, mimo braku
wsparcia finansowego, postanowił utworzyć specjalne
seminarium, które kształciłoby duszpasterzy dla emigracji.
W ten sposób, 1 października 1929 r., przy Prymasowskim
Seminarium w Gnieźnie powstało drugie, zwane
Seminarium Zagranicznym. O tym fakcie i o przyjęciu
25 kandydatów Prymas Hlond powiadomił MWRiOP,
MSZ i Urząd Emigracyjny. Przypomniał również
o wydatkach na ich utrzymanie prosząc o przeznaczenie na
ten cel kwoty przeznaczonej na duszpasterstwo
zagraniczne.
We wszystkich czasopismach katolickich w Polsce ukazała
się odezwa Prymasa Hlonda dotycząca budowy gmachu
Seminarium Zagranicznego w Poznaniu oraz wołanie
o polskich kapłanów dla emigrantów: „Na wychodźstwie
polskie dusze giną! Taka skarga płynie ku Polsce od
dalekich siedlisk naszych tułaczy. Takim zarzutem obciąża
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zagranica sumienie narodu. O kapłanów polskich woła
i błaga siedem milionów Polaków na obczyźnie. Czyż
mogłaby Ojczyzna odmówić opieki duchowej swym
najnieszczęśliwszym dzieciom? Mimo wszystko trzeba
wykończyć i uruchomić Seminarium Zagraniczne
w Poznaniu! Niech dla ratunku migracji powstanie ten
pomnik miłości chrześcijańskiej i polskiego patriotyzmu”.
Trzeba dodać, że ta gorąca odezwa skierowana do narodu
płynęła w czasie wielkiego kryzysu gospodarczego.
Eksperyment ten, ze względów finansowych nie zdał
egzaminu, choć kilku alumnów ukończyło studia
i wyjechało później do duszpasterskiej pracy polonijnej.
Wtedy Prymas Hlond zdecydowany już był założyć nowe
zgromadzenie zakonne dla emigracji, które miało przejąć
wszystkie aktywa Seminarium Zagranicznego.
Rozpoczął od wzmocnienia swojej władzy nad polskimi
emigrantami, którą dotychczas sprawował z upoważnienia
episkopatu polskiego. Prymas Hlond, chcąc umocnić swoją
pozycję opiekuna polskiej emigracji, na początku maja 1931
r. zwrócił się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o nadanie mu
oficjalnego tytułu dla obrony emigrantów. Osobnym
pismem zwrócił się z prośbą, aby dla wzmożenia i lepszego
skoordynowania starań skierowanych ku zapewnieniu
należytej opieki religijnej nad wychodźcami, oparł tę opiekę
o zakon lub zgromadzenie i prosił o zatwierdzenie Centrali
Duszpasterstwa Zagranicznego.
Odpowiedź Ojca Świętego Piusa XI była szybka, bo już
26 maja 1931 roku, otrzymał dekret mianujący go
Protektorem, czyli Duchowym Opiekunem Emigracji
Polskiej. Odtąd w kontaktach z episkopatami krajów
osiedlenia się Polaków występował nie tylko we własnym
imieniu jako Prymas Polski, ale i z mandatu papieża. Pius
XI również aprobował Centralę Duszpasterstwa
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Zagranicznego oraz osobnym pismem wyraził zgodę na
erygowanie nowego zgromadzenia zakonnego.
Po otrzymaniu tego tytułu, rozmowy z episkopatami
krajów osiedlenia Polaków oraz zawierane z nimi umowy
były już wzmocnione i potwierdzone autorytetem Stolicy
Apostolskiej. Również polscy biskupi i władze państwowe
pospieszyli z gratulacjami dla Prymasa Hlonda z okazji
otrzymania tego tytułu.
O wszystkich tych istotnych zmianach prymas Polski, kard.
Hlond poinformował biskupów na konferencji episkopatu
w Częstochowie w 1931 r. W swoim referacie przedstawił
całokształt opieki nad emigrantami i przekazał również
zgodę Stolicy Apostolskiej na erygowanie nowej
kongregacji zakonnej dla kształcenia duszpasterzy
emigracyjnych.
W sierpniu 1932 r. Prymas Polski, kard. A. Hlond powołał
do życia nowe zgromadzenie zakonne, Towarzystwo
Chrystusowe, którego celem była i jest opieka
duszpasterska polskiej emigracji. W listopadzie 1932 r.
Komisja Episkopatu powiadomiła oficjalnie wszystkich
ordynariuszy o powstaniu nowego zgromadzenia
zakonnego, które będzie się odtąd zajmować
duszpasterstwem emigracyjnym. Przekazano też, że
w ramach Fundacji Potulickiej, nowe zgromadzenie weszło
w użytkowanie pałacu i 25 ha parku hrabiów Potulickich
w Potulicach. Przejęło też wszystkie aktywa istniejącego już
Seminarium Zagranicznego.
Na organizatora i twórcę nowego zgromadzenia prymas
Hlond wybrał ks. Ignacego Posadzego, dobrze
zorientowanego w sprawach emigracyjnych z racji swoich
studiów zagranicznych, licznych wyjazdów i wizytacji
zagranicznych, a także osobistego zainteresowania.
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Wiadomość o rekrutacji do Seminarium Zagranicznego,
zorganizowanego teraz jako nowe zgromadzenie zakonne,
została
ogłoszona
we
wszystkich
kościelnych
wiadomościach diecezjalnych. Prymas Polski jasno określił
jego cel: przygotowanie fachowe duszpasterzy dla rodaków
żyjących poza granicami Polski. Po nowicjacie członkowie
mieli
zobowiązać
się
ślubami
do
pozostania
w zgromadzeniu do końca życia. Po ukończonych studiach
i dwuletniej praktyce w kraju młodzi duszpasterze mieli
wyjechać do pracy polonijnej. Przyjmowano kandydatów na
duszpasterzy oraz na braci zakonnych, a wnioski o przyjęcie
wraz z poleceniami proboszczów i prefektów należało
kierować bezpośrednio do Kancelarii Prymasa Polski
w Poznaniu.
Wiadomość o powstawaniu nowego zgromadzenia
zakonnego odbiła się szerokim echem w kraju. Na temat
nowego zgromadzenia ukazywały się wiadomości w prasie
oraz wywiady przeprowadzane z prymasem Polski,
kard. A. Hlondem. Nowe zgromadzenie zakonne przejęło
działalność po Seminarium Zagranicznym, łącznie
z wszystkimi jego aktywami. Przejęto wtedy teren na
Ostrowie Tumskim w Poznaniu wraz z założonymi już
fundamentami pod budynek seminaryjny.
Nazwę nowego zgromadzenia zakonnego PrymasowiZałożycielowi podyktował sam papież Pius XI: „Societas
Christi pro Emigrantibus”. Nazwę tę do 1968 r.
tłumaczono jako: „Towarzystwo Chrystusowe dla
Wychodźców”, a później od 1968 r. nazwę zmieniono na:
„Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej”.
Założyciel kard. A. Hlond osobiście napisał ustawy dla
nowego zgromadzenia. Są one krótkie i zwięzłe oraz jasno
precyzują wszystkie aspekty życia i działalności
zgromadzenia. Samo określenie „dla Wychodźstwa”
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mówiło już o głównym celu zgromadzenia: „Zasadniczym
celem Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców jest
uświęcenie jego członków przez usilne pielęgnowanie życia
nadprzyrodzonego, przez wierne zachowywanie ślubów,
przez praktykę cnót zwłaszcza zakonnych oraz przez
niepodzielne oddanie się na służbę Bożą w duchu
Towarzystwa”.
Życie duchowe, którym miało charakteryzować się nowe
zgromadzenie, określił w trzech zasadniczych punktach:
a) bezgraniczne ukochanie sprawy Bożej na wychodźstwie,
b) żądza ofiary z siebie i radosne poświęcenie sił, wygód
i życia dla tułaczy polskich,
c) bezwarunkowa karność wewnętrzna w duchu wiary.
Główne zadanie zewnętrzne Towarzystwa prymas
Założyciel Hlond sprecyzował jako: „..apostolstwo na rzecz
rodaków poza granicami państwa, a więc przede wszystkim
działalność duszpasterska i religijna wśród nich i w miarę
potrzeby i możności, także społeczna i kulturalna opieka
nad nimi”.
Realizacja tych zadań miała całkowicie wypełnić
działalność zgromadzenia. Podejmowanie nowych
i dodatkowych prac uzależnił Prymas Założyciel od zgody
papieża.
Kard. August Hlond, jako Protektor Polskiej Emigracji
wraz z Centralą Duszpasterstwa Emigracyjnego stał się
ośrodkiem duchowej opieki dla wszystkich naszych
rodaków. Po założeniu nowego zgromadzenia zakonnego
dla potrzeb emigracji mógł już spokojniej patrzeć na
przyszłość polonijnego duszpasterstwa. Na sesji
Episkopatu w 1934 r. poinformował zebranych biskupów
o sytuacji duszpasterstwa zagranicznego, o nowych
placówkach polonijnych, o zakonach, które włączyły się
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w pracę polonijną i o pomyślnym rozwoju nowego
zgromadzenia zakonnego.
Sam prymas Hlond osobiście wizytował wiele skupisk
polonijnych, wnosząc do nich spokój, umiłowanie ducha
religijnego i narodowego. Jego staraniem postała Polska
Misja Katolicka w Brukseli, obejmująca Danię i Holandię.
Święcił kościoły polskie w Londynie i Budapeszcie (przy
którym powstał dom opieki dla starszych Polaków).
Utworzył Dom Polski w Jerozolimie, w którym oprócz
księdza polskiego pracowały polskie Siostry Elżbietanki.
Brał udział w wielu kongresach eucharystycznych
i Chrystusa Króla, będąc również legatem papieskim.
Zawsze znajdował czas, aby spotkać się z miejscową
Polonią i podnosić ją na duchu. Po powrocie zaś do kraju
wydawał odezwy do narodu, aby uwrażliwiać polskie
społeczeństwo na potrzeby emigracji. Sztandarową stała się
odezwa, której wstęp stał się hasłem: „Na wychodźstwie
polskie dusze giną”.
W październiku 1934 r. prymas Polski kard. A. Hlond wziął
udział w Powszechnym Kongresie Eucharystycznym,
odbywanym od 10 do 14 października w Buenos Aires,
oraz odwiedził skupiska polskie w Argentynie, Brazylii
i Urugwaju. Przewodniczył wtedy polskiej delegacji.
5 października 1934 r. prymas A. Hlond pierwszy raz
spotkał się z rodakami na kontynencie południowoamerykańskim. Złożył wtedy też wizytę prezydentowi
Brazylii, nuncjuszowi oraz ambasadorom Argentyny
i Francji. 8 października statek wpłynął w ujście La Plata
i wtedy już rozpoczęły się uroczyste powitania Prymasa
Polski kard. Hlonda. Polacy nie cieszyli się dotąd
w Argentynie zbyt dobrą opinią, a teraz naród argentyński
przekonywał się, że Polska jest katolickim krajem, który
łączy się z katolikami całego świata w jednej wielkiej
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rodzinie. Hlond kilkakrotnie przemawiał po hiszpańsku, co
budziło podziw dla jego osoby, a w przemówieniach
podkreślał zawsze żywotność i katolickość naszego narodu.
Wzywał do ściślejszej współpracy ze wszystkimi katolickimi
narodami dla odnowienia świata. Dlatego też po legacie
papieskim kard. E. Pacellim, kard. Hlond stał się
najpopularniejszą osobą Kongresu.
Do tej popularności przyczyniła się też wiadomość, iż kard.
Hlond należy do zakonu salezjańskiego, którego
członkowie owocnie pracują w Argentynie, a zwłaszcza
w Buenos Aires, gdzie podjęli się duszpasterstwa
młodzieży. W dodatku wcześniej pracował tam przecież
rodzony brat kardynała ks. Ignacy Hlond, również
salezjanin. Zmiana na lepsze opinii o naszych rodakach
wychodziła teraz na korzyść Polakom mieszkającym w tym
kraju. Polacy na Kongresie posiadali swoją, polską sekcję,
dobrze zorganizowaną przez miejscową Polonię, przy
wielkiej współpracy polskiego poselstwa. W kościele
należącym do Zgromadzenia Słowa Bożego – Werbistów,
odbyły się cztery uroczyste, polskie nabożeństwa
odprawiane przez prymasa Hlonda, które zgromadziły
liczne rzesze Polaków. Na te spotkanie licznie przychodzili
przedstawiciele innych narodowości, zasłuchani w piękno
polskiego słowa, a zwłaszcza polskiej pieśni katolickiej.
Spotkania obywały się także w trzech „Domach Polskich”,
gdzie sale były zawsze przepełnione. Wszystkie spotkania
z Polakami były bardzo owocne, gdyż wyjeżdżający jeszcze
w czasie zaborów z ziem polskich rodacy mogli się
pierwszy raz spotkać z Prymasem odrodzonej po latach
niewoli Polski. Wielu Polaków wtedy na nowo
uświadamiało sobie polską przynależność narodową.
Spotkania te umocniły w Polakach argentyńskich
przynależność do bogatej polskiej spuścizny narodowej
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i przyczyniły się do podniesienia imienia polskiego oraz
poważania dla narodu polskiego. Biskupi oprócz udziału
w Kongresie spotykali się z miejscowymi Polakami. Na
mszach przez nich odprawianych, zawsze z polskimi
kazaniami, gromadziły się tłumy rodaków, spragnionych
takich spotkań i usłyszenia polskiego języka.
Trasa powrotna wiodła przez Montevideo, Rio de Janeiro,
gdzie 22 października w kościele Sao Jose odbyło się
spotkanie z Polakami, przedstawicielami duchowieństwa
z kard. S. Leme na czele, żoną prezydenta i korpusem
dyplomatycznym. Prymas A. Hlond przemówił tam po
portugalsku, podkreślając w swoim wystąpieniu wartości
wspólnej kultury chrześcijańskiej, pełnej nadziei i ufności.
W zakończeniu podkreślił, że obydwa narody polski
i brazylijski winne wraz z Chrystusem iść dalej w nowe
dzieje.
Uczestnik tych wszystkich wydarzeń i spotkań Hlonda
z Polakami ks. Nikodem Cieszyński pisał po powrocie: „Te
kilka czy kilkanaście dni pobytu ks. Prymasa Polski
w Buenos Aires, Montevideo, Sao Paulo i Rio de Janeiro,
ożywione jego uśmiechem, udostojnione jego książęcą
powagą, ożywione jego mocnym, męskim słowem wdarły
się jak złote promienie słoneczne w mroki niedoli
wychodźczej, dotarły w głąb serc stęsknionych i usłały się
jasnym szlakiem nadziei na długie dni przyszłości. Wszyscy,
a zwłaszcza ludzie prości, a zwłaszcza ci synowie
marnotrawni, pożenieni z obcokrajowymi córkami, którzy
wstydzili się już przyznawać do wzgardzonej narodowości
polskiej, odczuli i poznali wartość i godność polskiego
imienia i dumni ze swego pochodzenia, wysoko podnieśli
swoje znękane głowy [...]”.
Szczególne znaczenie posiadały natomiast listy i słowa
skierowane do samych emigrantów przez prymasa Polski
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kard. Augusta Hlonda. Podkreślały one zwłaszcza
wzajemną więź łączącą wszystkich rodaków w kraju oraz
przebywających
poza
jego
granicami.
Prymas
kard. A. Hlond od 1931 r. wysyłał do rodaków na
obczyźnie listy na Boże Narodzenie. Listy specjalnie
wysyłane na wieczór wigilijny sprawiały szczególną radość
emigrantom, gdyż były wysyłane w paczce wraz
z kawałkiem polskiej jodły, opłatkiem wigilijnym oraz
obrazkiem z prymasowskim błogosławieństwem. Wielu
rodaków obrazki te później oprawiało w ramki i zawieszało
na ścianie swoich domostw. W listach prymas Hlond
zapewniał, że w kraju pamięta się o emigrantach, zwłaszcza
w wigilijny wieczór, kiedy siadając do stołu wigilijnego
wspomina się nieobecnych. Prymas pisał wtedy: „Kochany
Rodaku! Pokrzep swe serce wspomnieniami z ojczystej
ziemi i mocno stój przy wierze ojców. Z Bogiem zawsze
będzie ci lżej i lepiej [...] z dala od kraju pamiętaj
o Ojczyźnie i o ile możesz służ jej całą duszą. Pamiętaj, że
jesteś listkiem tego wielkiego drzewa, któremu na imię –
Naród Polski. W wieczór wigilijny opłatkiem się z Tobą
łamię, kochany rodaku i życzenia ci przesyłam serdeczne
i czułe błogosławieństwo[...]”.
Po wizytacjach i odwiedzinach polskich skupisk w Belgii
i Francji, gdzie zobaczył jak partie komunistyczne
zdobywają coraz więcej zwolenników, prymas Hlond
skierował do nich specjalne pismo na Wielkanoc 1937 r.
Dał w nim wykład katolickiej nauki społecznej.
Przypomniał, że Wielkanoc to zwycięstwo Chrystusa nad
śmiercią, tryumf życia nad mrokiem śmierci, a przecież
komunizm przeczy życiu przyszłemu. On jako cel nakreślił
sobie raj ziemski w państwie proletariuszy i do tego zdąża
wszelkimi sposobami. Przypomniał słowa Lenina, że:
„moralnym jest to, co jest pożyteczne dla komunizmu,
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a niemoralne to wszystko, co dla komunizmu szkodliwe”.
Że komunizm niszczy rodzinę, bo widzi w niej ostoję wiary
i moralności. Dla komunisty poszczególny człowiek jest
niczym, a wciągnięty w organizm państwowy pozbawiony
został ludzkiej godności. Bardzo chwytliwe są hasła
braterstwa i równości, które winny się dokonać w likwidacji
prywatnej własności. Kościół natomiast broni własności
prywatnej. Wykład przeprowadził na zasadzie tezy
i antytezy, np. komunizm widzi tylko cele społeczne –
Kościół ich nie przekreśla, ale szanuje osobiste cele
każdego człowieka. Komunizm widzi cel ludzkości
w dobrach ziemskich – Kościół ceni te dobra, ale jako
środek prowadzący do wyższego celu. One same w sobie
celem nie są. Dlatego uważa, że komunizm
i chrześcijaństwo przeczą sobie i nie dadzą się pogodzić,
dlatego komunizm może wyrosnąć tam, gdzie nie ma
chrześcijaństwa i dlatego wypowiedział bezwzględną walkę
Kościołowi. Prymas zakończył parafrazując słowa św.
Piotra: „Trzeźwymi bądźcie i czuwajcie i komunizmowi
sprzeciwiajcie się mocni w wierze. Takie serdeczne
wezwanie zasyłam drogim Rodakom we Francji i Belgii
wraz z czułymi życzeniami radosnego Alleluja. August kard.
Hlond, Prymas Polski, Poznań 12 marca 1937 r.”.
Od 1933 r. kierował do nich również swoje słowa poprzez
radiowe fale. Padały wtedy prymasowskie słowa, że kolęda
brzmi jak pienie narodowe w strażnicach granicznych
i wśród mniejszości narodowej. Do stołu wigilijnego
zasiadają wszyscy Polacy w kraju i wszędzie zagranicą tam,
gdziekolwiek są rodacy – „bo kolędą w ten wieczór modli
się cały naród”. Przypomniał także tę wielką prawdę, „że
Chrystus wszedł w historię nie jako człowiek, lecz jako
Boski zbawca wieków. Zlekceważyć Go nie można. Albo
Go
się
przyjmuje,
jak
wita
kolęda
polska
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i wtedy staje się życiem i zbawieniem. Albo się Go odrzuca,
a wtedy z konieczności dziejowej zawisa nad światem to
fatum, którego tak charakterystycznym przykładem jest
współczesna chwila. Adwent ludów wtedy się skończy, gdy
ludy przestaną sprzeciwiać się Chrystusowi. Rozstrój
i bezradność ustąpi, gdy bezbożnictwo zaniecha jawnej
wojny z ewangelią, gdy zakłamana obłuda nie będzie
wypierała pierwiastków Chrystusowych z urządzeń
ludzkich, a swawola człowiecza nie będzie burzyła
Boskiego porządku prawnego. Taki jest sens kolędy
polskiej.”. Prymas zakończył życzeniami: „A tym synom
i córkom narodu, których granice Rzeczypospolitej nie
objęły i tym dalszym, którzy w życiowej pielgrzymce
ponieśli imię polskie po krańce świata, niech [Boża
Dziecina] będzie utuleniem w niedoli tułaczej i tęsknocie.”.
W 1938 r. prymas Polski Hlond wygłosił z Poznania
ostatnie już w przedwojennej Polsce przemówienie wigilijne
do całego narodu. Przemówienie to wybrzmiało
w dwudziestą rocznicę odzyskania bytu państwowego.
Wiele dokonało się w tym czasie, także na polu kontaktów
z emigracją i scalania narodu żyjącego w kraju i poza jego
granicami. Pozostały jednak wielkie zagrożenia, zwłaszcza
zewnętrzne, które ujawniały się z coraz większą siłą.
Dlatego kard. Hlond, duchowy opiekun całego narodu
życzył, aby „naród pozostał wolny od przykładów
świętokradczego kultu oddawanego dyktatorom, rasie,
przyrodzie. Wychodźstwu i mniejszościom polskim niech
na smutnych nieboskłonach życiowych jako gwiazda
przewodnia przyświeca wielkość i troskliwość Macierzy,
która w wieczór wigilijny ze szczególnym wzruszeniem
pamięta o swych synach wysiedlonych z Ojczyzny poza
słupy graniczne i poza oceany, najserdeczniejsze życzenia
opieki Bożej i łamiąc się z nimi białym opłatkiem polskim
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[...] czujemy się w tej chwili najściślej ze sobą zjednoczeni
tymi wigilijnymi węzłami plemiennej i duchowej wspólnoty,
których żaden inny naród tak głęboko i tak rzewnie nie
przeżywa”.
Niedługo później nastąpił wybuch drugiej wojny światowej.
Do głosu doszła ideologia całkowicie wroga wskazaniom
ewangelicznym. Nienawiść i żądza władzy opanowała
zdobywców i skazała podbite kraje na poniżenie,
poniewierkę i śmierć. Wtedy to do całego narodu żyjącego
w podbitym kraju i na emigracji, na falach radia
watykańskiego, 28 września zabrzmiał głos prymasa Polski,
kard. A. Hlonda. Ze Stolicy Piotrowej padały słowa, które
oddawały hołd wszystkim broniącym świętej sprawy
niepodległości, głos wzywający do wzajemnej miłości
i braterstwa. Prymas pozdrawiał wszystkich, jeńców
wojennych i rannych, uchodźców i rozproszonych –
w imieniu wszystkich prosił Boga o zachowanie sił do
odbudowy nowej Polski po szczęśliwym powrocie do kraju.
Słowa kierował także do rodaków stale zamieszkałych poza
granicami ojczyzny, prosił, aby wszelkimi sposobami
wspierali Polskę w nieszczęściu. Kilka razy powtarzał „Nie
zginęłaś Polsko” i już wtedy snuł wielkie powojenne
przeznaczenia dla narodu. Zakończył bardzo podniośle:
„Nie zginęłaś Polsko. Nie zginęłaś, bo nie umarł Bóg. Bóg
nie umarł i w swoim czasie wkroczy w wielką rozprawę
ludów i po swojemu przemówi. Z Jego woli, w chwale
i potędze zmartwychwstaniesz i szczęśliwa żyć będziesz –
najdroższa Polsko – męczennico”.
Kolejne przemówienie do całego narodu, w kraju i na
emigracji, Hlond wygłosił przez radio watykańskie
w listopadzie 1939 r. Ostatnie, grudniowe, przemówienie
wigilijne zakończył prymas Polski, kard. Hlond życzeniami,
aby: „ [...] nieszczęście zwarło lud w kraju w jedną solidarną
59

rodzinę i jeszcze ściślej zjednoczyło emigrację z Macierzą.
Życzę wychodźstwu, by z bohaterskiej postawy narodu
czerpało pociechę i dumę i by niedługo już uczestniczyło
w historycznym tryumfie nowego zmartwychwstania
Polski[...]”.
Po uwolnieniu przez Amerykanów z niewoli niemieckiej
kard. Hlond przybył najpierw do Rzymu, gdzie uzyskał
nadzwyczajne uprawnienia papieskie dotyczące Polski.
Zaproponował wtedy utworzenie duszpasterstwa Polaków
w Niemczech i mianowanie biskupa polowego Józefa
Gawlinę ordynariuszem wszystkich przebywających tam
Polaków i wyjęcia ich spod władzy biskupów niemieckich.
W związku z powrotem Prymasa Hlonda do Polski, biskup
Gawlina, który pozostał na zachodzie, przejął opiekę nad
emigracją polską.
Prymas przyczynił się też do powstania w 1945 roku dwóch
polskich seminariów duchownych w Rzymie i Paryżu, które
przeznaczone byłyby dla polskich kleryków uwolnionych
z obozów, więzień niemieckich i z wygnania. Seminaria te
nie miały stałych podstaw prawnych i zapewnienia bytu,
potrzebowały więc opieki Stolicy Apostolskiej, a nawet
osobistej interwencji Ojca św. Piusa XII. W Paryżu
inicjatywa ta znalazła od początku zrozumienie i życzliwe
poparcie ówczesnego nuncjusza abpa A. Giuseppe’a
Roncallego, późniejszego papieża Jana XXIII i jego
następców. Opieka Stolicy Apostolskiej pozwoliła później
wyjaśnić potrzebę istnienia tych seminariów i zdobyć dla
nich status prawny oraz uznanie Piusa XII, czego już
dokonał następca kard. Hlonda, Prymas Polski kard. Stefan
Wyszyński.
Kard. Hlond w zmienionej powojennej rzeczywistości
politycznej i zmianach w rozmieszczeniu Polaków,
zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, erygował na nowych
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zasadach Polskie Misje Katolickie w Anglii i Walii oraz
Szkocji. Rektorzy tych Misji otrzymali od miejscowych
ordynariuszy władzę wikariusza generalnego dla Polaków
mieszkających na ich terenie. Powracający w lipcu 1945 r.
do kraju Prymas Hlond zapewnił stałą opiekę
duszpasterstwu emigracyjnemu, która została zlecona
biskupowi polowemu Józefowi Gawlinie, który podobnie
jak kard. Hlond otrzymał później papieską nominację na
Protektora Emigracji Polskiej.
Po powrocie do kraju Prymas Hlond poświęcił się
całkowicie pracy nad odrodzeniem ducha narodu po
straszliwej wojnie oraz odbudową organizacji kościelnych
w nowej rzeczywistości państwowej. Na mocy uprawnień
papieskich utworzył polskie duszpasterstwo na Ziemiach
Zachodnich i Północnych. Tam osiedlali się nowi ludzie,
często przymusowo przesiedlani. Byli oni w szerokim tego
słowa znaczeniu emigrantami i przesiedleńcami, wyrwani
z swojej ojcowizny i Małych Ojczyzn. W pionierskiej
wędrówce byli zwykle opuszczeni przez wszystkich. Jako
jedni z pierwszych pracę duszpasterską na tych nowych
terenach podjęli chrystusowcy, duchowi synowie
kard. Hlonda. W 1945 r., w czasie sierpniowych rekolekcji
w Poznaniu, skierował do nich Prymas Założyciel słowa:
„..pójdziecie w nowe warunki trudne i ciężkie. Ciężkie dla
ludu, który osiedla się na zachodzie, żyje wśród obcych.
Nikt mu nie pomaga. On na księdza patrzy jako na
doradcę, jako na opiekuna, jako na ojca, koło tego kapłana
się skupia… była u mnie niedawno delegacja z tamtych
terenów i powiedziano mi: jesteśmy tam i trzymamy się, bo
mamy księdza. W nim nasza ostoja, jeśli go zabraknie, my
tam nie wytrzymamy… on pozwoli ukochać ten nowy
zakątek”.
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Zorganizowana przez kard. Hlonda opieka nad polskimi
emigrantami stawiana była za wzór w innych krajach,
posiadających również wielką emigrację zagraniczną.
Prymas Polski, kard. A. Hlond był niekwestionowanym
duchowym ojcem narodu polskiego i duchowym
opiekunem polskiej emigracji. W czasie II wojny światowej
kard. Hlond sam przeżywał dolę polskiego emigranta –
wygnańcy poza granicami zniewolonej Ojczyzny, nie mogąc
powrócić do kraju. Wierzył niezłomnie, że Polska się
odrodzi. W tym celu ułożył specjalną modlitwę do Matki
Boskiej:
„Potężna i święta Pani! Jak ongiś czciliśmy Cię za jasnych
dni chwały w kościołach Twego polskiego królestwa, tak
dziś wołamy do Ciebie ze smutnych przybytków niewoli,
tułactwa i upokorzenia. Uproś nam u Swego Syna łaskę
i zmiłowanie, byśmy zrozumieli Jego święte zamiary,
poprawili się z grzechów, ukochali Jego prawdę, żyli Jego
prawem. Daj nam moc ducha, otrzyj łaskawie polskie łzy
i ukój oddane Ci serca. Przywróć Polsce pokój i jej prawa.
Sprowadź nas na łono wolnej Ojczyzny. Zespól umęczony
naród we wskrzeszonym państwie i błogosław zgodnej
odbudowie Rzeczypospolitej, by nowe życie polskie
natchnęło się prawdą i miłością i by się przez wieki
pomyślnie rozwijało jako królestwo Twej miłości i wybrane
dziedzictwo Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen”.
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ks. dr Paweł Jasina SChr
Myśl o narodzie i państwie
w nauczaniu kard. Augusta Hlonda.
Na wstępie należy zaznaczyć, iż podjęcie tych zagadnień
zdecydowanie sytuuje ową refleksję w przestrzeni tak
zwanej „teologii rzeczywistości ziemskich”. Stąd należy
uznać, że kategoria narodu i państwa stanowi właściwy
przedmiot dla teologicznej refleksji.
Doświadczamy wciąż, że właśnie na tych poziomach
ludzkiego życia i w tych dziedzinach, nieustannie rodziły się
i wciąż się rodzą zasadne pytania i egzystencjalne problemy,
które zawsze zasługiwać powinny na możliwie
wyczerpującą odpowiedź, którą warunkuje otwarcie się na
światło Bożego Objawienia. Wobec takiego stanu rzeczy
nigdy nie pozostawał obojętnym w swej posłudze
i nauczaniu Kard August Hlond.
Chcąc jednak bardziej wnikliwiej spojrzeć na treść jego
nauczania w tych kwestiach, koniecznym będzie
zarysowanie choćby ogólnie kontekstu historycznego
odzwierciedlającego ówczesną sytuację społecznopolityczną na polskiej ziemi. Należy przypomnieć, iż okres
pierwszej połowy XX wieku był czasem ogromnej
konfrontacji chrześcijaństwa z iluzjami nowych systemów
ideologicznych, nowych kultów, antropologii czy etyk.
Sytuację dodatkowo utrudniała słaba kondycja państwa,
które zaczęło stawiać pierwsze kroki po dopiero co
odzyskanej niepodległości. Nie służyły temu spory
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polityczne czy kryzys gospodarczy, aż po skrajną nędzę
moralną i materialną w kraju. Na drodze odnowy narodu
i państwa bolesne piętno odcisnął również okres II wojny
światowej i powojenny komunizm.
Wspomniane
niebezpieczeństwa
i
piętrzące
się
przeciwności, których doświadczała Ojczyzna, były
również udziałem Kościoła polskiego. Można tu mówić
o splecionej w pewnym sensie drodze Kościoła z losami
narodu oraz państwa.
Celem tego referatu będzie próba przybliżenia
Hlondiańskiego nauczania o narodzie i państwie ze
wskazaniem najważniejszych elementów i zasygnalizowaniem niektórych postulatów Prymasa, które istotnie
miały służyć dziełu odnowy społeczności państwowej.
Myśl o narodzie
Punktem wyjścia, a zarazem podstawą dla podjętej refleksji
stanowi fakt, iż Hlond czynił wyraźne rozróżnienie między
narodem a państwem. Chodziło najpierw o przekonanie, że
naród w historii pozbawiany państwa, nie przestał nigdy
istnieć. Posiadał swoje instytucje, wartości, przywódców
i autorytety. Prymas zaznaczał, że nie można utożsamiać
państwa z narodem, ani tym bardziej próbować stawiać
państwo w miejsce narodu. Państwo nie może
współzawodniczyć z narodem, ale raczej powinno
występować w jego służbie. Ewidentnie podkreślał
istniejącą różnicę między tymi rzeczywistościami, kiedy
mówił o miłości do Polski jako „głębokim ukochaniu
Narodu i Państwa”. Natomiast w innym miejscu nauczał,
aby nie dokonywać rozprzęgania tych pojęć, lecz umiejętnie
łączyć pojęcie państwa i narodu z katolicyzmem dla
wspólnego dobra, dla wielkości katolickiej Polski.
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Z Hlondiańskiego nauczania wyłania się zatem obraz
narodu jako społeczności naturalnej, rozwijającej się
samorzutnie, powstałej w wyniku długotrwałego sąsiedztwa
i współżycia. Naród postrzegał on jako wspólnotę
jednolitą, spójną wielorakimi związkami, obejmującą
całokształt
dziejów
swych
członków,
których
charakteryzuje wzajemna życzliwość i solidarność z grupą.
Podkreślał, że naród to nie jedna warstwa, ale wszyscy.
Prymas również poruszał takie kwestie jak godność
narodowa, myśl państwowa czy dziejowe posłannictwo.
Wyrażał przekonanie, iż Polska jest tego wszystkiego
świadoma, a polskie rozumienie harmonii i pokoju dalekie
jest od pustki, słabości i marzycielstwa. „Naród nie chce
oddawać się złudzeniom i zamykać oczu na rzeczywistość
rzeczy. Polacy jednak nie znają ubóstwiania własnego
narodu […] Mają wstręt do wszystkiego gwałtu, wszelkiego
ślepego fanatyzmu, wszelkich fałszów, wszelkich teorii
o władztwie i niewolnictwie w życiu narodów. Dalecy są od
rasowego wywyższania się, nie roszczą sobie pretensji do
uprzywilejowanego stanowiska w rodzinie ludów, gotowi są
współdziałać”.
Ważnym zagadnieniem w jego nauczaniu o narodzie było
sumienie narodu rozumiane jako katolickie sumienie
narodu. Istotnym aspektem troski Hlonda o naród było
przede wszystkim odważne i autonomiczne nauczanie,
mające służyć religijnej jedności narodu. Chodziło
o jedność pojętą jako zborność wewnętrzną narodu do
przeciwstawienia się różnym postaciom zła społecznego
i zarazem jako zdolność do podejmowania nowych wyzwań
oczekujących Kościół. Wyrazem tak pojętej jedności stała
się myśl eklezjologiczna Hlonda i z nią ściśle związana
teologia narodu. Temu miała również służyć miłość
i solidarność rodowa, do której nawoływał. Widział w tym
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szansę, aby zespolić Polaków jako współziomków
i współobywateli do zgodnej służby ojczystej. Pragnął, aby
nadprzyrodzona miłość odnawiająca katolicyzm, a ten
z kolei mający wpływ na zmieniającą się Polskę – łączył
rodaków w jedno jako braci w Chrystusie i dzieci Ojca
niebieskiego.
Jednym z najbliższych korelatów istniejącego narodu –
według nauczania polskiego Hierarchy – jest rodzina. To
ona stanowi bezpośrednio podstawową komórkę najpierw
narodu, a dopiero wtórnie państwa. Pomiędzy rodziną
a narodem zachodzi głęboka zależność relacyjna na sposób
osobowy. Dlatego Hlond nauczał, że społeczność rodzinna
jest najbardziej naturalną i przyrodzoną komórką
społeczną, a naród w związku z tym jest wspólnotą rodzin.
Dla istnienia narodu rodzina jest czymś podstawowym
i koniecznym. Stanowczo podkreślał w tym względzie,
iż potrzeba dbać o świętość rodzinnego życia, o religijne
wychowanie młodego pokolenia. Stanowiło to według
niego fundament rodziny chrześcijańskiej, ale również było
warunkiem trwałości i pomyślnego rozwoju życia
narodowego i państwowego. Według Hlonda rodzina jest
podstawową wartością dla społeczności narodowej, gdyż
jest źródłem jej bytu oraz „przekazuje” wspólnocie
narodowej i państwowej jednostkę społecznie wartościową.
Następnym ważnym korelatem narodu jest również
ojczyzna. Stanowi ona dla polskiego Hierarchy
rzeczywistość ludzką powiązaną z ziemią, kulturą, historią,
religią oraz dzieciństwem i procesem rozwoju. Wydaje się,
że pojęcie ojczyzny jest nieco szersze niż pojęcie narodu,
gdyż nie dotyczy tylko ludzi. Natomiast od państwa różni
się tym, że jest czymś nieskończenie pierwotniejszym
i zasadniczym niż czynnik polityczny. Warto także dostrzec,
że między ojczyzną, ziemią ojczystą a narodem istnieje
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obustronna zależność. „Ojczyzna nie może istnieć bez
narodu, gdyż właśnie naród ją stwarza. Naród również nie
może istnieć bez ojczyzny, gdyż dopóki jej sobie nie
stworzy, nie jest narodem. Ziemia, na której grupa
narodowa mieszka i włada, albo którą w myśl ideologii
narodowej i w oparciu o prawa przeszłości powinna
władać, predysponuje niejako swych mieszkańców, aby
stanowili jedną zbiorowość o więzi naturalnej, wynikającej
ze wspólnych losów i uczestnictwa we wspólnych
wartościach”. Ściśle się z tym wiąże zjawisko emigracji, tak
mocno wpisane w dzieje polskiego narodu.
Należy uznać, że polski Hierarcha posiadał pogłębioną
i względnie pełną wizję polskiej emigracji. Ponadto, polskie
wychodźstwo stanowiło przedmiot jego specjalnej troski.
Dawał temu wyraz, choćby przez cyklicznie przygotowane
przemówienia. Tak zwracał się do Polaków na obczyźnie:
„Rodaku, nie zapomnimy tu o tobie. […] Myślą i sercem
będziemy z Tobą. […] Pokrzep swe serce wspomnieniami
z ojczystej ziemi. […]. Z dala od kraju pamiętaj
o Ojczyźnie, o ile możesz służ jej całą duszą. Pamiętaj, że
jesteś listkiem tego wielkiego drzewa, któremu na imię –
Naród Polski”.
Jako Prymas jednoznacznie zapewniał też o trosce i pamięci
całego Narodu o polskim wychodźstwie: „Wiedzcie, że
żaden naród nie jest tak zazdrosny o swe mniejszości
w ościennych państwach, żaden kraj nie ma takiego kultu
dla emigracji jak Polska”. Hlond w tych przemówieniach
nawiązywał do istniejącej jedności narodowej na zasadzie
więzi
wytworzonej
przez
wspólne
dziedzictwo
i pielęgnowaną wiarę.
Polski Hierarcha, odnosząc się w swoim nauczaniu do
narodu, dał szczególny wyraz także zjawisku personifikacji
w odniesieniu do Ojczyzny. Odbierał ją i traktował jako
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osobę. Duży wpływ wywarły lata wojny wraz z emigracją.
Ojczyzna stała się dla Prymasa matką – matką
doświadczoną, umęczoną, matką w żałobie. Nie ustawał w
tym względzie, aby budzić nadzieję o jej wskrzeszeniu,
odrodzeniu, o jej nowym życiu i posłannictwie. Wzywał
cały naród, aby na mocy wiary i motywowany miłością był
gotowy do poświęcenia się na szczytną służbę ratowania
Ojczyzny. Słowa pokrzepienia płynęły wtedy w jednym
tonie z ust wszystkich biskupów do wiernych całego kraju:
„Na Boga zaklinamy cię pobożny ludu polski coś zachował
wiarę ojców swoich, a cnoty matek twoich nie są ci obce
[…]. Do was wołamy ojcowie i matki, kobiety polskie
i młodzieży, wszyscy, którzy miłujecie Ojczyznę, a dobro
jej na sercu wam leży, ratujmy tę miłą matkę naszą”.
Próbując uchwycić istotę narodu według nauczania Hlonda,
trzeba powiedzieć, że dla niego czas teraźniejszy i przyszły
narodu znajdował swą podstawę w swej historii,
w wielowiekowym dziedzictwie. Ono też dla społeczności
narodowej miało być rodzajem pamięci, pozwalającej
zachować swą tożsamość. Dlatego jasno nakreślał sposób
dalszego postępowania. „Tradycje wielkiej przeszłości
i niepewna przyszłość powinny być bodźcem i zachętą do
czynów. Winniśmy potomnym przekazać wielkie skarby
przeszłości, nie uroniwszy z nich niczego, ażeby wszyscy ci,
którzy po nas przyjdą, pochwalić nas mogli i we wdzięcznej
zachować pamięci, żeśmy im przekazali wszystko to dobre,
cośmy od przeszłości odebrali”. Prymas dobitnie
podkreślał to największe dobro, jakiemu na imię
dziedzictwo chrześcijańskie i związanie z Kościołem. To
droga, na którą Naród wszedł i ma nieustannie nią podążać.
Zachęcał: „Pójdzie w przyszłość nie z urządzoną naprędce
sektą, lecz z tym starym Kościołem, który ochrzcił Polskę,
który od tysiąca lat jest powiernikiem jego duszy
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i organicznie zrósł się z jego życiem. Ten Kościół, jak
w Polsce Chrobrego, tak w Polsce Ludowej, zwarty koło
swych pasterzy, nie jest niczym innym jak samym narodem,
który wszczepiony w Chrystusowy pień życia, przeżywa
Ewangelię jako najgłębszą osnowę swych dziejów”. Polski
Hierarcha świadomie w wielu miejscach swojego nauczania
przywoływał wartość narodowej tożsamości budowanej od
samego początku na chrześcijańskiej wizji człowieka
i świata.
Hlond dawał do zrozumienia, że niezastąpioną rolę w tym
względzie odgrywał na przestrzeni wieków Kościół
katolicki, będący najpotężniejszym nurtem duchowym dla
świata, dla narodów, dla poszczególnego człowieka.
Dlatego też przestrzegał, aby nie uczynić Kościoła
w dziejach Polski tylko jakimś epizodem, i co więcej, aby
nie próbować go zlikwidować. Z całą mocą stwierdzał
i nawoływał: „Kościół katolicki jest duszą Polski, atmosferą
jej życia, ostoją jej ducha. Żadna moc nie wykreśli Kościoła
katolickiego z przyszłych dziejów naszych. Ale żywotność
jego od nas zależy. Historią są dawne zasługi i zdobycze.
Nie chciejmy żyć wspomnieniami! Żyjmy teraźniejszością!
Zdobywajmy przyszłość polską dla Chrystusa!”.
Analizując poszczególne teksty polskiego Hierarchy,
wypowiedziane w różnych okolicznościach, należy również
wskazać, iż podstawowymi elementami pojęcia narodu będą
wspólnota i kultura. Dla Hlonda jest sprawą oczywistą, że
wspólnota narodowa to nie zwykły zbiór jednostek. Naród
jest według niego wspólnotą solidarną pochodzeniem
i mającą poczucie swojej tożsamości. Natomiast mówiąc
o kulturze jako drugim istotnym elemencie narodu,
podkreślał, że kultura jest niejako owocem życia
i funkcjonowania wspólnoty. Akcentował znaczenie kultury
jako dziedzictwa, które naród tworzył i nadal tworzy
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wysiłkiem swego życia. Odnosząc się do zagadnienia
kultury narodowej, wyróżniał trzy jej wymiary. Chodziło
najpierw o wymiar religijny, argumentując: „Za Chrystusem
opowiedzieliśmy się przed dziesięciu wiekami i przez
dziesięć wieków walczyliśmy z barbarzyństwem.
Z kulturą chrześcijańską sprzęgliśmy ducha naszych
dziejów”. Kolejnym istotnym wymiarem był wymiar
tradycji historycznej na czele z ważnymi wydarzeniami
dziejowymi i ich bohaterami. Prymas przywoływał w tym
celu postacie polskich królów, rycerzy, żołnierzy czy
męczenników i wieszczów narodowych. W wymowny
sposób ukazywał historię Polski, która tętni życiem
chrześcijańskim: „Niech dawna duma rycerstwa
chrześcijańskiego owiewa zwycięskie sztandary wspaniałej
armii polskiej. Niech naród strzeże swej słowiańskiej
godności, imienia chrześcijańskiego i katolickiej kultury”.
Natomiast trzecim wymiarem był wymiar moralny kultury.
Przekonywał w tej kwestii, że pomyślna przyszłość narodu
opierać się musi przede wszystkim na wartościach
duchowych i moralnych, gdyż prawdziwa kultura oznacza
postęp, a przede wszystkim postęp moralny a służy temu
autentyczne życie wiarą. Stąd nie można dopuścić do
rozbratu między wiarą a narodem. Nie wolno sprzeciwić się
duchowej spuściźnie przodków. Potrzeba zachować
godność etyczną i spokój. Natomiast bez moralności
opartej o Boże prawo naród upadnie. Dlatego potrzeba
oprzeć się o wyższość i wieczną ważność chrześcijańskiego
prawa
moralnego.
Konkludował:
„Żyjąc
wedle
Objawionego prawa moralnego, człowiek jest w zgodzie
z Bogiem i ze sobą, z nakazem Bożym i ze swą istotą,
z planami Stwórcy i ze swym powołaniem zarówno
doczesnym jak i wiecznym”. Uwidacznia to prawdę
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o prawdziwym szczęściu i spełnieniu jednostki
uczestniczącej także w życiu wspólnoty narodowej.
Dzieje narodu, jego kultura, cała Ojczyzna, a nade wszystko
Bóg, który jest Stwórcą i jedynym czynnikiem prawdziwego
szczęścia, domagają się jedynie miłosnej odpowiedzi. Stąd
Prymas pouczał, że: „Kto kraj swój kocha prawdziwie, ten
łączy w swym sercu te dwa wzniosłe ideały: Bóg
i Ojczyzna. Historia nasza wskazuje nam najwyraźniej, że
cała kultura polska jest przepojona ścisłą łącznością tych
ideałów. Wy wszyscy, tak mieszczaństwo jak i lud,
pozostańcie niezłomnie na straży tych najwyższych dóbr;
z nich spłynie na was szczęśliwość i łaska Boża”. Zatem
według Hlonda naród nie może być zrozumiany bez religii
i Boga. Naród, tak jak poszczególny człowiek jest w relacji
do Boga. Jest przez Boga powołany do istnienia,
prowadzony oraz przeznaczony ku wyższym celom.
Narodowi towarzyszy na tej drodze specjalna pomoc.
Naród jest pod opieką Opatrzności Bożej, wyrażającej się
jako Opatrzność narodu. Nie chodziło tu bynajmniej
o zachowanie narodu przed trudnymi momentami
i cierpieniem, ale o Bożą pomoc w stawianiu czoła
trudnościom. Odnośnie do tego przekonywał: „Opatrzność
Boża wyposażyła ongiś Polskę na drogę dziejów w Krzyż
i miecz. Krzyż i miecz wiodły Polskę przez stulecia zmagań
i chwały. Krzyżem i mieczem wypowiadał naród w niewoli
swe prawa do bytu. Krzyżem przeżegnała zmartwychwstała
Polska swe nowe posłannictwa, mieczem podpisała swą
wolność. Dalej idą przed Polską Krzyż jako stróż ducha
i dobra, miecz jako gwarant niezawodny polskiego honoru
i granic Rzeczypospolitej”.
Natomiast snując refleksję co do przyszłości, Hlond
w sposób ostrożny powie: „Nie mylę się chyba, twierdząc,
że Polsce jest przez Opatrzność zastrzeżony przywilej
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dziejowy ochrzczenia nowych czasów przez pokojowe
wyprowadzenie narodu z rozbieżności ideowej na gościniec
szczerej zgody. Polska, która od dziesięciu wieków
przeżywa chrześcijaństwo na swój sposób, ma swoiste
wyczucie i nastawienie także wobec zagadnień obecnego
przełomu”. Wypowiedź ta wyraża, że naród jest specjalnym
przedmiotem i podmiotem Bożych darów i działań. Jawi się
jako społeczność ludzka – jako wspólnota otwarta na
Słowo Boga, na Ewangelię. Naród ma zadanie, aby niejako
być przedłużeniem, swoistym „środkiem komunikowania”
Objawienia i obecności darów Bożych. Naród staje się
w
takim
rozumieniu
podmiotem
prawdziwego
chrześcijaństwa i związanego z tym ściśle posłannictwa
(por. Mt 28,19).
Zatem przybliżona w tej części wystąpienia treść dotycząca
nauczania Augusta Hlonda o narodzie pozwoliła wydobyć
najważniejsze elementy składowe. To pozwala przejść
kolejno do zaprezentowania Hlondiańskiego ujmowania
rzeczywistości, jaką jest państwo.
Myśl o państwie
W tej części wystąpienia uwaga zostanie skierowana na to
właśnie zagadnienie. Mianowicie należy stwierdzić, że
polski Hierarcha pragnął zaprezentować ideę państwa
nowoczesnego w oparciu o społeczne nauczanie Kościoła,
odnosząc się do Tradycji i ówczesnych wypowiedzi
papieskich. Uznawał za konieczne, aby przedstawić
w sposób systematyczny główne punkty katolickiej
koncepcji państwa i formy sprawowania władzy na czele
z określeniem źródeł państwa i władzy państwowej.
Nauczał, że przyjęcie i realizowanie chrześcijańskiej wizji
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państwa stanowić będzie jedyną realną i skuteczną drogę do
uzdrowienia ówczesnej sytuacji.
Na podstawie chrześcijańskiej nauki o państwie najpierw
wydobywał cenne wskazania, a następnie ukazywał je jako
wciąż obowiązujące zasady. W jednym z Listów pasterskich
napisał: „Z chrześcijańskiej nauki o państwie rzucam
szkicowo pęk zasad i myśli”.
Prymas był przekonany o aktualności myśli chrześcijańskiej,
w której dostrzegał zasadniczy kierunek dla bezpiecznej
przyszłości państwa polskiego. Na podstawie takiego
wnioskowania uważał, że nadrzędnym zadaniem w punkcie
wyjścia jest podanie treści duchowej i moralnej prawdy na
rzecz odnowy państwa polskiego i jego polityki.
Trudno jest sprecyzować, w jaki sposób Hlond definiował
państwo jako takie. Jednak dawał wyraz temu, że pojmował
państwo jako realną i zorganizowaną społeczność, nad
którą są sprawowane rządy przez widocznego piastuna
władzy. Społeczeństwo natomiast ukazywał jako
zbiorowość ludzką, zespoloną wspólnym celem, wspólnym
dobrem, a państwo jako społeczność nadrzędną mniejszych
grup. Społeczność ta była już zorganizowana, uczyniona
dla łatwiejszej realizacji celów danej społeczności. W takiej
społeczności rządy wykonywała osoba wyznaczona.
Najbardziej
systematycznego
ujęcia
rzeczywistości
państwowej można dopatrywać się w nauczaniu Hlonda na
podstawie fragmentu pewnej wypowiedzi, gdzie zawarł
następującą myśl: „W wichrzastą godzinę dziejową
odbudowujemy na praojcowskich sadybach niepodległe
władztwo”. Wydają się być tu zawarte konstytutywne
elementy warunkujące istnienie państwa. Chodzi
mianowicie o ludność, terytorium i władzę zwierzchnią.
Trudno jednoznacznie wnioskować, czy zamiarem
polskiego Hierarchy było zdefiniowanie pojęcia państwa
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w tak ujętej formie. Niemniej jednak można stwierdzić, że
powyższa wypowiedź zawiera najistotniejsze komponenty
odnoszące się do definicji pojęcia państwa.
Prymas odwołując się do sytuacji, gdzie naród polski
pozbawiony był własnego państwa, wskazywał, że fakt
odzyskania niepodległości powinien zwrócić obywateli ku
Bogu i uwrażliwić ich na potrzeby państwa. Wypływać to
miało z czystej wdzięczności względem Stwórcy za
odzyskanie upragnionej wolności. Stąd polski Hierarcha
podejmując się odnowy społeczeństwa, zwracał szczególną
uwagę na promowanie etyki katolickiej, która – jak
podkreślał – wyrastała z naturalnego porządku świata.
Także na podstawie prawa naturalnego rozpatrywał teorie
powstania państwa i prawa. Dlatego w kwestii nauczania
o pochodzeniu państwa, zdecydowanie przypominał tezę
o naturalnym jego charakterze. Nauczał, że jest ono
wynikiem społecznej natury człowieka i stanowi
społeczność o charakterze tak podstawowym, iż bez niego
życie i współpraca społeczna byłyby niemożliwe.
Ukazywał, że cele, jakie realizuje państwo, warunkują
osiągnięcie
innych
celów
człowieka,
zarówno
indywidualnych jak i społecznych. Nauczał, że: „Państwo
wywodzi się z natury ludzkiej, w której tkwi wrodzona
skłonność do łączenia się w większe zespoły dla celów
bezpieczeństwa i porządku publicznego, dla postępu
i rozwoju. Będąc potrzebą natury ludzkiej, państwo jest
nakazem owego odwiecznego zakonu (prawa) moralnego,
który Stwórca wyrył w sercu człowieka, a który nazywamy
prawem przyrodzonym”. Dostrzec należy zawarte w tej
wypowiedzi naczelne zasady życia państwowego.
Inną ważną kwestię stanowi stwierdzenie, że istnienie
państwa wywodzi się z prawa naturalnego, a nie z jakiegoś
przypadkowego wydarzenia historycznego i nie jest
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wynikiem wyłącznie jakiejś umowy społecznej. Wynika
bezpośrednio z naturalnego rozwoju ludzkości. Jest
następstwem faktu, że człowiek przez Boga stworzony ma
naturę społeczną. Również należy dodać, że bez instytucji
państwa człowiek i społeczeństwa nie osiągnęłyby
przeznaczeń ziemskich i pogrążyłyby się w dezorganizacji
i chaosie. Zatem należy zauważyć, że z jednej strony Hlond
zgadzał się z teoretykami państwa nowożytnego, gdzie
wytyczano względem państwa cele doczesne a z drugiej
strony poprzez ludzką naturę wiązał genezę państwa ze
Stwórcą. Prymas zatem pochodzenie i funkcjonowanie
państwa opierał na podstawach prawa naturalnego
i w sposób zdecydowany opowiadał się, że państwo ma
obowiązek uznawać Boga, a prawo naturalne powinno być
respektowane w życiu i ustawodawstwie.
Istotnym zagadnieniem ściśle związanym z pojęciem
państwa i jego pochodzeniem była również kwestia
pochodzenia
władzy
państwowej.
Odpowiednim
wprowadzeniem poczynionym przez Hlonda było
przywołanie w tym kontekście nauczania papieskiego. Za
papieżem Leonem XIII powtarzał: „A ponieważ żadne
społeczeństwo nie może istnieć, jeżeli ktoś nad wszystkimi
władzy nie sprawuje, która by skutecznie pobudzała
jednostki do wspólnych celów, jest rzeczą oczywistą, że
zespołom ludzkim jest koniecznie potrzebna naczelna
władza, wypływająca z tego samego zakonu Bożego,
z którego społeczność pochodzi”. Wynika z tego, że
również władza państwowa ma swoje źródło w prawie
przyrodzonym. Hlond zaznaczał, że prawo to nie określa
ustroju państwa, ani sposobu przekazywania władzy, a tym
mniej osoby piastuna władzy, ale wprowadzając do
społeczności państwowej władzę naczelną jako
konieczność natury, opromienia tę władzę majestatem
75

Stwórcy, który jest dawcą prawa przyrodzonego. Właśnie
w takim znaczeniu Kościół naucza, iż państwo i władza
pochodzą od Boga. Hlond wzmocnił swą argumentację
odwołując się do treści Pisma Świętego, która wskazuje na
Boskie
pochodzenie
władzy.
Jednoznacznym
stwierdzeniem w tym kontekście była według niego
wypowiedź Apostoła narodów: „nie masz zwierzchności,
jeno od Boga, a które są, od Boga są postanowione”
(Rz 13,1).
W swoim nauczaniu, posiłkując się wykładnią Magisterium
Kościoła, polski Hierarcha dookreślił, że nie jest sprzeczne
z doktryną katolicką, iż w pewnych przypadkach obywatele
wybierają tych, którzy mają sprawować rządy nad
państwem. Odnośnie do tego zaznaczył, że Bóg nie
wyznacza ani formy ani piastuna władzy bezpośrednio, jak
to miało miejsce w przypadku Mojżesza czy Dawida, ale
czyni to pośrednio – przez lud. Wybór tego typu nie nadaje
władzy, lecz wskazuje jedynie tego, który ma ją sprawować.
Każda władza zaś jest od Boga. Na podstawie tego Prymas
wskazywał, że tak pojmować należy te zwroty
w nowoczesnych konstytucjach demokratycznych, które
mówią o narodzie, jako o źródle władzy państwowej.
Również podkreślał, że przechodzenie władzy państwowej
z jednej osoby na inną świadczy o rozwoju dziejowym. Co
do władzy państwowej jako takiej zastrzegał, iż nie jest ona
tworem człowieka, nie jest też owocem dziejów ani
wynikiem woli czy mocy narodu. Jest ona następstwem
natury ludzkiej. Zaznaczył także na tej płaszczyźnie, iż
prawo naturalne w myśl nauki Kościoła jest obowiązującym
nakazem etycznym, powodującym, że stosunek człowieka
do państwa i do władzy państwowej jest objęty moralnością
katolicką. Na podstawie powyższych wywodów rodzi się
przekonanie, że z Hlondiańskiego nauczania o państwie
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i władzy państwowej wypływają konkretne zasady etyki
państwowej. Przede wszystkim racją, dla której obywatel
słucha swej władzy oraz praw i nakazów, jakie są
wydawane, jest dobro wspólne. Ono stanowi rację
porządkującą wszystkie zachowania i działania społeczne
ludzi. Dobro to ma zawsze swoje odniesienie do Dobra
Najwyższego, gdyż jest jego partycypacją. Dlatego
sprawowana władza powinna być służbą na rzecz dobra
wspólnego. Chodzi o dobro całości, całej ludzkości
i poszczególnego człowieka. Stąd powinien rodzić się
w obywatelach szacunek oraz powinność wykonywania
poleceń. Jednak decyzje władzy nie mogą być sprzeczne
z prawem Bożym, zarówno naturalnym, jak i Objawionym.
Władza, która nie liczyłaby się z Bożym prawem, tym
samym podważałaby podstawy swego istnienia. Prowadzi
to do wniosku, że głównym i podstawowym ograniczeniem
każdej władzy jest racja dobra człowieka i społeczeństwa,
która w pełni wyraża się w woli Bożej i Bożym prawie.
Zagadnienie władzy sprawowanej w państwie bezpośrednio
łączy się z jego ustrojem. Papież Leon XIII oraz Pius XI,
uznawali za zgodne z nauką społeczną Kościoła różne
formy ustroju państwowego. Zaznaczali przy tym, że
Kościół nie chce wchodzić w konflikt z tymi formami
ustrojowymi, gdyż nie narzuca swoich poglądów
w procesach państwowotwórczych. Zasada ta była bliska
Prymasowi. Nie opowiadał się on na tym etapie za żadną
formą ustroju. Był też zdania, że Kościół swym
autorytetem nie poręcza żadnego ustroju, a jedynie podaje
zasady, na których powinna wspierać się struktura
społeczeństwa. W swoich enuncjacjach uwypuklał punkty
dotyczące podstawowych zasad, na których powinna
opierać się państwowość. Hlond zdecydowanie pragnął,
aby rzeczywistość państwowa była przeniknięta duchem
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nauki Chrystusowej. Wyraźnie wypowiedział się w tej
kwestii, zaznaczając, że: „Kościół nie poręcza ustrojów
publicznych, nie przywraca przeszłych form życiowych, nie
tworzy nowych. Powołaniem jego jest podawać wszystkim
czasom zasady przyrodzonego i Objawionego prawa
Bożego, na którym wspierać się powinna struktura
społeczeństw […]. Jedyny spór i to wielki, odwieczny, jaki
prowadzi Kościół, to spór o Boga, Jego naukę i prawo,
o wiarę, o sumienie i o swobodę działania”. Kardynał
postulował, że mniej ważna jest forma ustroju, o ile będą
uszanowane zasady życia chrześcijańskiego i natura ludzka
nie będzie doznawała krzywdy. Chodziło głównie o to, by
w ustrojach nie było form niezgodnych z zasadami etyki
chrześcijańskiej oraz by instytucje państwowe nie kierowały
się materializmem, lecz duchem chrześcijańskim. Stąd
krytycznie odnosił się do ustroju faszystowskiego
i materialistycznego, gdyż nie odpowiadały one celom
i zadaniom państwa. Piętnował wszelkie błędne według
siebie ateistyczne i laickie formy ustrojowe. Według niego
państwo nie mogło być programowo ateistyczne, ponieważ
nie jest to zgodne z naturalnym prawem człowieka
i społeczną nauką Kościoła. Gdy państwo nie uznaje Boga,
uważając się za bezwyznaniowe, to zwykle posuwa się dalej.
Staje się bezbożne, wyklucza Boga z konstytucji, oświaty
i ustawodawstwa. Zaczyna utrudniać sprawowanie kultu
i prześladować wyznawaną wiarę. Miejsce Boga zajmuje
wtedy człowiek. Punktem odniesienia staje się ludzki
rozum, a obowiązującym prawem: siła i terror. Tak
przedstawiający się proces laicyzacji państwa skutkuje
według Hlonda tym, że chwieją się wszelkie ustroje
społeczeństw, którym brakuje trwałych podstaw. Polityka,
która sprowadza społeczeństwa z Bożej drogi, kieruje je na
bezdroża. Tragiczne w dziejach dowody takiego
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postępowania są według Hlonda dobitnym świadectwem,
że spod budowy ludzkości nie można usuwać jedynego
pewnego Bożego fundamentu. Kto się tego dopuszcza, tym
samym sprawia, że świat pogrąża się w chaosie,
a społeczeństwa ulegają destabilizacji i nierzadko destrukcji.
Prymas, przypominając naukę katolicką, głosił, że prawo
Boże obejmuje całą rzeczywistość. Ogarnia jednostki,
rodziny i narody oraz państwa i wszelkie zbiorowe ustroje,
które powinny respektować Boga i na Nim opierać swój
byt. Przyjęcie takiej postawy w żaden sposób nie ubliża
powadze państwa.
Na
kanwie
nauczania
o
koncepcji
państwa
chrześcijańskiego Hlond zastrzegał, że państwo jest od
Boga, ale samo jako takie absolutnie nie jest bogiem. Nie
jest również źródłem prawa, nie stwarza moralności, nie
może sobie przywłaszczać praw i przywilejów Bożych, ale
czerpie przepisy etyczne i odpowiedzialność moralną z tego
prawa, z którego wypływają jego władza i uprawnienia.
W tej samej mierze, co jednostkę i rodzinę, również
państwo obowiązuje naturalne prawo moralne i Dekalog.
Dlatego władza nie może nakazywać działań sprzecznych
z dziesięciorgiem przykazań. Odnosić się to miało do
każdego ustroju, każdej sytuacji dziejowej, wszelkich
stosunków partyjnych. Także sprzecznym jest z podstawowym pojęciem o państwie, gdy politykę próbuje się
wyprowadzać poza dziedzinę praw moralnych. Takie
zakusy wprowadzają samowolę w życiu publicznym
i znacznie deprecjonują wzniosłą instytucję państwa, która
istotnie uczyniona jest dla dobra i pomyślności obywateli.
Bez obowiązującego w tej dziedzinie państwowej prawa
moralnego potwierdzonego w Objawieniu Bożym, nie
można by odwoływać się do sumienia ludzkiego, które ma
za zadanie odczytywać naturalny porządek etyczny.
79

Pomijając to, nie istniałby wtedy żaden autorytet moralny.
Oznaczałoby to moralną pustkę w polityce, która
prowadziłaby do polityki gwałtu. Programy niektórych
ruchów w ówczesnej Europie potwierdziły przewidywany
skutek. Dlatego państwo nie powinno stać poza etyką ani
ponad nią, bo albo jest etyczne i szanuje prawo Boże, albo
jest nieetyczne i ma to prawo za nic.
W kontekście suwerenności władzy państwowej Prymas
podkreślał, że nie jest ona wszechwładna ani bezwzględnie
integralna, ale jest zwierzchnicza i powinna być ona
sprawowana zgodnie z celami i dobrem państwa. Jest
niedopuszczalnym, aby rządzący państwem działali na
szkodę państwa, przeciw jego interesom. W sprawowaniu
rządów nie wolno sprawy państwa utożsamiać z własną
korzyścią. Również nie może być w państwie jakiejś
uprzywilejowanej grupy beneficjentów. Władza państwowa
ma nade wszystko służyć dla ogólnego dobra wszystkich.
Odnośnie do sprawowanej władzy zaznaczał również, że
jest ona w pewien sposób ograniczona naturalnymi
prawami jednostek, rodzin oraz prawami innych państw.
Również w tym zakresie powinny być respektowane
szczególne uprawnienia Kościoła.
Na podstawie omówionej na tym etapie treści, należy
zauważyć, że przedstawione podstawy nauczania Prymasa
o państwie jednoznacznie odróżniają się od nowożytnych
liberalnych koncepcji. Hlondiański pogląd na państwo
przedstawia się w tym miejscu jako iście chrześcijański
i zgodny z doktryną katolicką. Należy jeszcze nadmienić, że
Kardynał August Hlond w swoim wykładzie na temat
państwa zawarł dosyć szczegółowe a zarazem głębokie
i warte przemyślenia wskazania, co do relacji jakie zachodzą
pomiędzy państwem a osobą ludzką, między państwem
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a rodziną, wspólnotą międzynarodową i wreszcie –
Kościołem.
Podsumowując należy przyznać, iż August Hlond
przewodząc na pewnym odcinku historii Kościołowi
w Polsce, stworzył oryginalną chrześcijańską wizję narodu
i państwa. Z zaprezentowanej treści nauczania przebija się
przede wszystkim podstawowe pragnienie polskiego
Hierarchy, aby naród polski rozwijał się nadal w duchu
chrześcijańskim a państwo polskie odznaczało się zgodnym
życiem na zasadach wiary katolickiej.
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ks. dr Bogusław Kozioł Schr
Patriotyzm jako element duchowości,
zaproponowany Polakom
przez Prymasa Hlonda.
Studium na podstawie książki Z notatnika
Kardynała Augusta Hlonda.

Tytułem wstępu
Książka Z notatnika Kardynała Augusta Hlonda jest bardzo
specyficznym źródłem do poznania myśli Prymasa Polski.
Redaktor w Posłowiu napisał: „Niewątpliwie zatroskanie
o dobro duszy szkicowane w notatkach czy zapiskach
Prymasa Hlonda znajdujemy, w mniej lub bardziej
podobnej formie, w Jego przemówieniach. Wydaje się
jednak, że nie są one tylko krótkim konspektem czy
brudnopisem kazania, czy innego wystąpienia, a właściwie
do końca nie wiadomo, dlaczego Kardynał z taką
konsekwencją zapisywał swoje przemyślenia”1. Można
zatem śmiało wnioskować, że zebrane myśli Z notatnika
1

Z notatnika Kardynała Augusta Hlonda, oprac. W. Necel, Poznań
1995, s. 400.
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stanowią pewnego rodzaju resume jego przemyśleń i wizji
Kościoła, świata, Polski i wielu innych kwestii związanych
z przeżywaniem wiary, chrześcijaństwa i patriotyzmu.
Wydaje się zatem usprawiedliwiony zakres materiału, który
został podjęty w niniejszym artykule, a które to studium nie
rości sobie pretensji do uważania go za kompleksowe
opracowanie tematu. Jest to jedynie pewien szkic, który jak zresztą każdy szkic - zawiera tylko pewne kontury
i zręby całości.
Drugim elementem tematu, który należy wyjaśnić zaraz na
początku, jest ujęcie patriotyzmu jako pewnego elementu
duchowości konkretnego narodu, a w tym wypadku
Polaków. Obydwa te terminy - patriotyzm i duchowość nie są ze sobą sprzeczne. Co więcej, w klasycznej katolickiej
teologii duchowości patriotyzm uważany jest za cnotę.
Przesłanki dla patriotyzmu wyprowadza się z treści IV
przykazania Bożego, które brzmi: „Czcij Ojca swego
i matkę swoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój
da Tobie” (Wj 20, 12). Potwierdził to święty papież Pius X,
który w swoim Liście apostolskim z 1909 roku napisał:
„Kościół nauczał zawsze, że patriotyzm jest obowiązkiem
i wiąże go z nakazem czwartego przykazania Bożego”2.
Natomiast biskupi polscy w Liście pasterskim Chrześcijański
kształt patriotyzmu z 2017 roku stwierdzili: „Zarazem jednak
dla uczniów Chrystusa miłość ojczyzny - jako forma
miłości bliźniego - będąc wielką wartością, nie jest jednak
wartością absolutną. Dla chrześcijanina, służba ziemskiej
ojczyźnie, podobnie jak miłość własnej rodziny, pozostaje
zawsze etapem na drodze do ojczyzny niebieskiej, która
dzięki nieskończonej miłości Boga obejmuje wszystkie ludy
2

Pius X, List apostolski z dn. 11 kwietnia 1909, cyt. za:
Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Lublin 2003, s. 508.
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i narody na ziemi”3. Stąd zatem wydaje się słusznym
stwierdzenie w temacie niniejszego artykułu, że patriotyzm
jest pewnym elementem duchowości chrześcijańskiej, czy
lepiej powiedzieć za polskimi biskupami, że „jest
konkretyzacją uniwersalnego nakazu miłości Boga
i człowieka”4.
Patriotyzm w rozumieniu kard. Hlonda
Prymas Hlond miłość do Ojczyzny zaliczał do
fundamentalnych cnót każdego obywatela. Cnota
patriotyzmu była dla niego warunkiem sine qua non
istnienia demokratycznego państwa. Uważał, że żaden
naród nie może niczego dokonać bez tej fundamentalnej
cnoty. Ojczyznę zaś rozumiał jako „wspólnotę wznoszącą
nas ponad regionalne, lokalne i personalne sprawy dla
wspólnych celów narodowego powołania - jej sztandar,
żadną (sic!) zbrodnią nieskalany, pełnić ma wartę u tronu
Stwórcy świata”5.
W zapiskach Kardynała znajdujemy - prawdopodobnie
jedyne takie miejsce w jego całym nauczaniu - definicję
patriotyzmu. Warto zwrócić uwagę na środkową część tej
definicji, gdzie Prymas określa patriotyzm w sposób
apofatyczny, czyli mówi, czym patriotyzm nie jest. Definicja
ta brzmi w sposób następujący: „Patriotyzm (na czem
polega): 1. wiara w państwo; 2. karność obywatelska; 3. na
pracy i poświęceniu dla państwa. Nie: a. fanatyzm;
3

Konferencja Episkopatu Polski, List pasterski „Chrześcijański
kształt patriotyzmu”, w: https://episkopat.pl/chrzescijanski-ksztaltpatriotyzmu-dokument-konferencji-episkopatu-polskiprzygotowany-przez-rade-ds-spolecznych/ z dnia 23.08.2018.
4
Tamże.
5
Z notatnika Kardynała, dz. cyt., s. 317.
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b. egoizm indywidualny lub partyjny; c. krzykliwość.
Patriotyzm to nie pasywność, bierność wobec wiary, ślepa
obojętność na jej zarządzenia, nie spokój nieczynny
i zasklepiony w małym kółku czy w sobie, lecz udział,
interesowanie, współpraca zgodnie z przepisami,
z potrzebami, z nakazami narodowego i obywatelskiego
sumienia”6. W innym miejscu doda także, że patriotyzm to
także nie szowinizm i nie dążenie „do tyranii nad innymi”7.
Jak widać zatem z powyższej definicji patriotyzm dla
Kardynała Hlonda był rzeczywistością bardzo dynamiczną,
polegającą
przede
wszystkim
na
efektywnym
zaangażowaniu się w pracę na rzecz dobra Ojczyzny, każdy
według swojego stanu i powołania, bez względu na różnice
poglądów, czy też status społeczny. Co ciekawe, Prymas
chciał, aby Polacy pracę dla Ojczyzny wykonywali
w wielkim spokoju i bez niepotrzebnego rozgłosu. Miało to
być zaangażowanie bardzo konkretne, a nie tylko takie,
które kończy się na programach, obietnicach i dyskusjach.
Pisał w swoich notatkach: „mniej haseł a więcej pracy,
mniej programów, dyskusji, narad, mniej doradców
wymownych i teoretyków, a więcej pracy skromnej, cichej,
nie dyskutującej i nie afiszującej się; mniej głośnych
bohaterów państwowych, mniej reklamujących się
wielkości, a więcej bezimiennych pracowników”8. W innym
zaś miejscu dodał jeszcze: „skończyć z ideologiami
i teoriami, które były wyrazem i kodeksem dekadentyzmu
człowieczeństwa; odbudować ducha godności, czystości,
walorów moralnych - nie chodzi o przyjęcia, obiady, bale,

6

Tamże, s. 267.
Por. Tamże, s. 209, 275.
8
Tamże, dz. cyt., s. 276.
7
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zabawy, lecz o pracę; patriotyzm nie w słowach, referatach,
artykułach, lecz w czynie i budowie”9.
Bardzo znamienne jest to, że Prymas łączył miłość do
Ojczyzny z wiarą w Boga. Uważał patriotyzm za wartość
wieczną, której nie można zniszczyć. Pisał: „Zawsze
przeżyją czas i wieki: żar geniusza, szlachetność
patriotyzmu, heroizm świętych”10. Wynika więc z tego choć nie jest to nigdzie wprost przez niego powiedziane że miłość Ojczyzny jest konsekwencją miłości Boga
i przestrzegania Jego praw. Pobrzmiewa tutaj jak gdyby
współczesna definicja patriotyzmu, zawarta w Katechizmie
Kościoła Katolickiego. Kardynał przestrzega jednak przed
tym, żeby nie mieszać priorytetów. Zawsze najpierw musi
być Bóg, a dopiero potem wszystko inne. Przestrzegał też
przed tym, żeby życie religijne nie stało się tylko pewnym
dodatkiem do różnych obchodów patriotycznych. Pisał:
„Religia nie może być tylko ozłoceniem i upiększeniem
życia lub osłonecznieniem szlachetnego patriotyzmu. Nie
może też być środkiem pobudzenia smaków i instynktów
wzniosłych lub niskich. To wszystko jest zeświecczeniem
i poniżeniem religii”11. Kard. Hlond sprzeciwia się jednak
poglądom, które twierdziły, że nie można pogodzić
w sposób rzeczowy patriotyzmu z religijnością oraz
przynależności do Kościoła z obowiązkami obywatelskimi.
Uważał on, że jest to możliwe, a nawet stawanie się coraz
lepszym katolikiem sprawia, że bardziej kocha się swoją
Ojczyznę. Co więcej, według Prymasa przyczyną upadku
wielu ustrojów, państw, a nawet narodów jest laicyzacja
patriotyzmu, która to idea odrzuca Boga i wykreśla Boskie
zasady z ustawodawstwa, stając się bezbożną. Zamiast
9

Tamże, s. 279, 289.
Tamże, s. 133.
11
Tamże, s. 80, 200.
10
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prowadzić do głębszego scalenia zasad państwowych
z prawem Boskim, to podżega nawet do prześladowań
tych, którzy chcieliby kierować się swoim sumieniem.
A tymczasem patriotyzm swój początek - w myśl nauczania
kard. Hlonda - wziął nie skądinąd, ale właśnie
z religii chrześcijańskiej. Prymas wskazuje na ten fakt, gdy
wymienia wartości, do których dążą poszczególne państwa,
nie zdając nawet sobie sprawy z ich pochodzenia,
a niejednokrotnie zmieniając niestety pierwotny sens tychże
wartości. „Co w państwach jest szlachetne, wielkie, to
atawizm i spadek po wiekach chrześcijańskich, którym
nieświadomie operują i żyją od 19 wieków... chrześcijańskie
jest braterstwo; chrześcijańska jest równość; chrześcijańska
wolność - laicyzm nadużył tych pojęć do zbrodni;
chrześcijańska jest demokracja - choć laicyzm sponiewierał
ją po szatańsku; chrześcijańska jest zasada porządku,
władzy - chociaż w ręku złych stały się początkiem
gwałtów;
chrześcijańska
jest
miłość
ojczyzny...
12
sprawiedliwość społeczna, pokój...” . Niestety jednak
patriotyzm, podobnie jak i inne wartości, został wypaczony.
Prymas pisał: „To co ośmieszano, poniżano, wyszydzano
w imię postępu i wolności, musi być przywrócone o ile
zawiera prawdę, dobro - a więc rodzina, własność, wiara,
religijność, cnota, skromność, małżeństwo, patriotyzm”13.
Doskonale powyższe zasady i definicje, odnoszące się do
patriotyzmu, zostały podsumowane przez samego Prymasa
w jego spostrzeżeniach, jak powinna wyglądać nowa
Polska, po zawierusze wojennej. Kardynał pisał: „Nowa
Polska - nie Rzeczpospolita kolegów brydżowych,
dzielących się dochodami państwowymi i funduszami
12
13

Tamże, s. 98.
Tamże, s. 143.
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dyspozycyjnymi, lecz Rzeczpospolita tych, którzy chcą jej
służyć, chociaż nigdy od niej niczego nie chcieli, byli i chcą
być uczciwymi obywatelami, płacili podatki, bili się za
Ojczyznę, chcieli służyć i by nimi dobrze rządzono; - nie
tych, którzy sobie kpili z hasła «Bóg i Ojczyzna»,
podrwiwali sobie, lecz wierzyli w ojczyznę, w obowiązki
w stosunku do niej, w moralność publiczną - musi być
chrześcijańska jako Państwo”14.
W powyższym zatem ujęciu patriotyzm to miłość,
wyrażająca się w poświęceniu i w codziennej służbie na
rzecz dobra i rozwoju Ojczyzny - co Prymas nazywa
„służbą obywatelską”15 - a także dążenie do stworzenia
praw
państwowych
opartych
na
Dekalogu
i chrześcijańskich zasadach życia społecznego.
Wizerunek Polaka - patrioty
Każda duchowość, mimo że jest czymś bardzo
niewymiernym i trudnym do zbadania, wyraża się na
zewnątrz w konkretnych zachowaniach i postawach. Jeżeli
więc patriotyzm rozumiemy jako jeden z elementów
duchowości, to również i on musi mieć pewne
rozpoznawalne elementy, które pozwoliłyby określić kogoś
mianem patrioty. Kardynał Hlond kreśląc wizerunek
Polaka-patrioty postawił bardzo konkretne zobowiązania
i powinności dla każdego obywatela wobec Ojczyzny.
Z. Janeczek taki model patriotyzmu nazwał obywatelskim.
Co więcej, w stawianiu tych wymogów Prymas jawi się jako
osoba bardzo mocno i realnie stąpająca po ziemi. To dzisiaj
wydaje się, że niejednokrotnie jego nauczanie chciano by
14
15

Tamże, s. 146.
Tamże, s. 157.
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zamknąć w jakimś pseudomistycyzmie, w odrealnionym
profetyzmie. A tymczasem Kardynał pisał: „państwo może
i powinno mieć swą doktrynę polityczną, nie może jednak
tworzyć mistyki, lecz budzić patriotyzm”16.
Pierwszym obowiązkiem obywatela jest troska o dobre imię
Polski i niesprzyjanie niszczycielskim ruchom, które za cel
mają destrukcję struktur państwowych i obowiązujących
praw. Ten warunek jest pewnym minimum, jeżeli mówimy
o miłości Ojczyzny - pragnąć dla niej dobra. Prymas pisał,
że Polak nie może „zachwycać się katami ani u siebie, ani
u innych (...). Nie może hołdować ruchom negatywnym,
niszczycielskim,
nihilistycznym,
anarchistycznym”17.
Zamiast tego winien poświęcić swoje siły na rzecz
budowania
Ojczyzny.
Patriotyzm
bowiem
ma
charakteryzować się pozytywnym zaangażowaniem i tylko
wtedy
Polska
będzie
szanowana
na
arenie
międzynarodowej, gdy sami obywatele przyczynią się do jej
wewnętrznego wzrostu. Dalej Kardynał zanotował: „jedyna
rewolucja, która odpowiada polskiej duszy, w tej chwili
także polskiej rzeczywistości, jest rewolucją twórczą
(budującą, odradzającą), rewolucją budowania i odrodzenia;
rewolucją umacniającą państwo, autorytet; budzącą ducha
obywatelskiego, ducha mocy, karności, poświęcenia, zgody,
aktywności politycznej”18.
Z troską o dobre imię Polski Prymas Hlond łączył także
wiarę w sukces Ojczyzny. Nie można bowiem - według
niego - nic zbudować wielkiego z dekadentycznym
myśleniem i nastawieniem. Patriotyzm ma mieć wymiar
pozytywny i ma motywować do twórczego działania.
W sposób bardzo dobitny wyraził to, stwierdzając: „Trzeba
16
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narodowi przywrócić wiarę w Polskę, by sumienie narodu
było spokojne co do tego, że perfidia, gwałt, zakłamanie,
złośliwość, nieuczciwość, bezprawie, dekadentyzm moralny
- to nie przywary narodu, lecz cechy wszelkich
wykolejeńców”19. „Duchowo zacząć od wiary w naszą
lepszą Polskę w ramach odnowionego świata, od wiary
w poprawę, w twórcze zdolności nasze, w szczęście narodu,
złożone w nasze dusze i ręce. Nie mówmy o rewolucji
narodowej, mówmy o odbudowie narodu; dość zniszczenia,
błędów, zdrady, negatywów, burzenia, podziałów, walki,
szkód, niezgody, nienawiści. Trzeba przejść do pozytywów,
do tworzenia, wiary, poprawy, pracy, zgody”20.
Jak zauważył cytowany już Z. Janeczek, do katalogu
powinności obywatelskich Polaka Hlond włączył
obowiązek powiększania potencjału ekonomicznego kraju.
Zalecał budowę podstaw finansowych państwa i dobrobytu
Polski, jednak nie godził się, aby wyłącznie do tego
ograniczać swój patriotyzm. Prymas pisał bowiem:
„Ekonomia to nie wszystko - jest ważna, owszem, ale
ważniejsze walory duchowe. Świat materii musi być
rządzony przez świat duchowy. Zgubne takie uzależnienie
wszystkiego od pieniądza, że bez niego nic nie można
zrobić [...]. Bogactwo i dobrobyt mogą się rodzić z pracy
i oszczędności. Popierać własność, zwłaszcza prywatną
własność”21. W kontekście ekonomii państwa ciekawe jest
spostrzeżenie Kardynała co do pracy robotników, która
dobrze wykonywana ma również walor patriotyczny. W tej
kwestii zauważył: „Niedziela i święto kościelne oraz
państwowe wolne od pracy fizycznej i umysłowej,
a wynagrodzone jako dzień pracy; robotnik powinien mieć
19
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poczucie swego czynu patriotycznego; solidarność
robotnika i pracodawcy”22.
Wiele miejsca w swoich notatkach Prymas Hlond poświęcił
politykom, którzy mają bardzo duży wpływ na kształt
rozumienia i przeżywania patriotyzmu w wymiarze
ogólnonarodowym. Dla dobra Ojczyzny widział Polskę
wolną od swarów i kłótni politycznych. Prawo stanowione
przez polityków winno służyć przede wszystkim dobru
każdego Polaka. To właśnie na politykach ciąży obowiązek,
aby nie czynić z obywateli biernych świadków, na których
nakłada się tylko obowiązki i z których czerpie się prywatne
zyski. Należy uważać, aby przez nieodpowiednie hasła
i programy, nie sprowadzić demokracji do anarchii i do
tyranii23. Kardynał pisał: „Demokracja to nie rządy ulicy,
nie rządy chłopów, nie rządy robotników, nie rządy
proletariatu, nie anarchia, demagogia, nie władza na ulicy,
w ryku demonstrującego pospólstwa, lecz słuszny udział
narodu w funkcjach państwowych”24. Czy też w innym
miejscu zauważył bardzo dosadnie: „Nie Polska zabaw
w duchu materializmu i używania; nie Polska z rozwodami,
bez dzieci, z mordowaniem nienarodzonych; nie Polska
jako krowa dojna dla próżniaków, spryciarzy; nie Polska
jako etatyzm zastępujący Opatrzność i uczciwą pracę
obywateli; nie Polska partii i sporów stronnictw; nie Polska,
by od niej wszyscy wszystkiego chcieli, ale taka, żeby w niej
obywatele dorabiali się własnym trudem, własną zasługą.
Tego ducha obywatelskiego trzeba dać [...]. Odtąd wybory
bez pieniędzy, bez kiełbasy i wódki”25.
22
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Szczególną rolę w budowaniu patriotyzmu odgrywają według Prymasa Hlonda - sami rządzący, którzy chcąc
zyskać zaufanie obywateli, muszą być sami uczciwi. Naród
powinien być przekonany, że rządzącym zależy przede
wszystkim na dobru wszystkich i że w swoich decyzjach
kierują się etyką i najwyższymi wartościami. Stąd Kardynał
bardzo mocno występował w obronie praw ludzkich. Tylko
bowiem poszanowanie godności każdego człowieka,
a także wzajemny szacunek obywateli, może dać Ojczyźnie
wolność i niepodległość, i zachować ją od wojen. „Nie ma
wolności bez godności, obowiązków, odpowiedzialności,
honoru, prawa, braterstwa”26. Warto w powyższych
cytatach zauważyć, co jest bardzo interesujące, że Prymas mówiąc o patriotyzmie - dotyka także problemu polityki
społecznej, rodzinnej a nawet grzechu aborcji.
Podejmując dalej analizę nauczania Prymasa Hlonda
widzimy, że on nie zatrzymuje się tylko na obronie
nienarodzonych. Podkreśla także, że do dalszych
obowiązków obywateli na płaszczyźnie patriotycznej,
należy również wychowanie dzieci i młodzieży
w odpowiednim duchu. Pisze w ten sposób: „Młodzież [...] ducha patriotycznego wlać i wiarę w nową Polskę. [...]
Młodzież powinna czuć, że jest w państwie i dla
państwa”27. „Szkoła - od reform szkolnych głupiała
młodzież i dziczała - wychowywać nie w konspiracji, lecz
w patriotyzmie i cnocie”28. „Dawać młodzieży polskiej takie
wychowanie, by młodzież wyrosła czerstwa, niepopsuta,
o wysokich ideałach etycznych i państwowych”29.
Patriotyzm młodzież winna wynieść przede wszystkim
26
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z domu rodzinnego, który - w myśl nauczania Prymasa jest „najwierniejszym stróżem zdrowych tradycji”. Warto
jeszcze przy tej okazji zauważyć - co jest bardzo
interesujące - że kard. Hlond obok rodziny za
najwłaściwsze
środowisko
pogłębiania
swojego
30
patriotyzmu uważał środowisko wiejskie .
W tę mentalność wychowania patriotycznego u kard.
A. Hlonda wpisuje się jeszcze jeden element, który dziś
nazywamy pamięcią historyczną. Jest on niezmiernie ważny
w budowaniu tożsamości patriotycznej narodu. Prymas
Hlond zwracał uwagę na rolę kombatantów i wszystkich
tych, którzy walczyli o wolność Ojczyzny, stając się jej
bohaterami. Pragnął, aby ich przykład był budującym
i pociągającym, a to wymagało odpowiedniej recepcji
historycznej. „Tylko jedna narodowa organizacja
kombatantów - pisał Kardynał - skończyć z ambicjami
prezesów, z targami o łapówki i synekury, z obdzieraniem
bohaterów z wielkości i szlachectwa, z którymi bili się za
lepszą Ojczyznę - przez demagogię i agitację. To obniżało
w opinii narodów prestiż bohaterów. Zamiast przekazywać
młodym swego ducha patriotyzmu, stawali się kamieniem
obrazy i zgorszeniem przez kłótnie, niskie walki. Wspólne
zasługi i wspomnienia niech ich bronią przed nowymi
sprawami. Jedna rodzina - złożona z bohaterów wszystkich
wojen”31.
Co więcej, Prymas August Hlond podkreśla, że złe
traktowanie bohaterów narodowych nie tylko nie służy
właściwemu wychowaniu, ale także uwłacza godności
Ojczyzny. Zauważa, że właśnie ten aspekt polskiego
patriotyzmu, jakim jest waleczność i walka o wolność
30
31
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narodu jest wyrazem duchowej siły Polaków. „Ta
waleczność, ta ofiara, to bezgraniczne poświęcenie
wszystkiego dla obrony kraju - to borykanie się i bicie się
po całej Europie za Polskę - to wyraz naszych sił
duchowych, naszego patriotyzmu”32. Ta cnota ma stać się
wyrazem naszej dumy narodowej i przekonaniem, że
jesteśmy „narodem bohaterów”. Należy pielęgnować
rycerską ideę, która mówiła, że „aby ojczyzna żyła, trzeba
za nią umrzeć”33. Pamięć historyczna, według Kardynała,
zobowiązuje więc do powagi i odpowiedniego traktowania
patriotyzmu, a także do świadczenia miłosierdzia innym
ludziom. „Z jednej strony męczeństwo w kraju,
bohaterstwo żołnierza polskiego, poświęcenie patriotyczne
o jakich będą dzieje polskie wspominały - a z drugiej
strony: samolubstwo, [...], brak względu i zrozumienia dla
cierpienia i potrzeb; zabawa jakby w karnawał; brak zmysłu
socjalnego u tych, którzy z urzędu chwilowego i z gaży są
opiekunami braci”34.
Osobiste doświadczenie Prymasa
Łacińska sentencja podkreśla, że „verba docent, exempla
trahunt” - „słowa uczą, przykłady pociągają”. Dlatego
warto również zasygnalizować, w jaki sposób sam Kardynał
żył patriotyzmem. Ograniczę się do wskazania jednego
okresu z jego życia, bardzo trudnego, ale również bardzo
owocnego.
Otóż na początku II wojny światowej kard. A. Hlond
opuścił najpierw Poznań, a później Polskę. Wokół tego
faktu narosło wiele krzywdzących opinii i mitów, które
32
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trzeba mieć świadomość, że swoje źródło wzięły
z propagandy hitlerowskiej i komunistycznej, która miała
zdyskredytować Prymasa Polski. Głównym zarzutem
postawionym Kardynałowi - który niestety do dziś jest
powtarzany przez niektóre środowiska - było stwierdzenie,
że wyjazd z Polski był po prostu ucieczką, a jego pobyt
w latach 1939-45 za granicą był jedynie „przeczekaniem”
trudnej sytuacji. Nie wchodząc w głębszą analizę - bo nie
jest to tematem tego przedłożenia - należy jednoznacznie
stwierdzić, że dzisiejszy stan badań przeczy tym wszystkim
oszczerstwom. Co więcej, wystarczy prześledzić osobiste
zapiski Prymasa z tych dni, żeby przekonać się, że sprawa
jego wyjazdu najpierw z Poznania, a później z Polski
w ogóle, nie była kwestią tak prostą, jak łatwym wydaje się
dziś wydawanie wyroku potępiającego przez niektórych bez
sięgnięcia choćby nawet do kontekstu historycznego.
Kard. Hlond przymusową swoją emigrację podsumował
bardzo dobitnie: „Niepożądana była w granicach [Polski]
obecność Prymasa, który jest w tradycji polskiej symbolem
religijnej i narodowej jedności, a w razie wygaśnięcia władzy
państwowej depozytariuszem jej wolnościowych praw”35.
Nadto w notatkach Prymasa znajdujemy także jego
interpretację tamtych wydarzeń. Wyjazd dla niego był
czymś trudnym, ale rozumiał go w kategoriach powinności
moralnej wobec Ojczyzny, co było bardzo konkretnym
wyrazem jego patriotyzmu, a nie zdradą narodu. Pisał:
„Opuszczając Kraj serce się krajało z bólu opuszczania go
w tragicznej chwili, ale obowiązek powinien górować nad
głosem serca i nad własnymi łzami. Szło się na rozłąkę
długą, upokarzającą, ale na misję wielką, obowiązującą (...).
Nie tak [jak] ci, [co] bezmyślnie, bez żalu opuszczali
35
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Ojczyznę z myślą, by przetrwać ciężki czas w dalszych
zabawach. Wiedzieliśmy, że «opuszczamy wszystko», że
wracając, nie znajdziemy nic z naszej fortuny, prócz
skrwawionego łona Ojczyzny”36.
Podczas wygnania Prymas stał się obrońcą uciemiężonej
Polski, poprzez informowanie świata i papieża o masakrze,
którą zgotowały jej reżimy nazistowski i stalinowski. Poza
tym emigracja wojenna - o czym Kardynał sam wspomina
w swoich zapiskach - odmieniła jego rozumienie
patriotyzmu. Przemiana ta rozpoczęła się od
uświadomienia sobie przez kard. Hlonda bólu, który mu
towarzyszył na wygnaniu. „Nic nie jest tak smutne, jak
wygnanie i jego nostalgia”37. Dał temu wyraz choćby nawet
w przemówieniu zatytułowanym Nie zginęłaś Polsko przez
Radio Watykańskie w dniu 28 września 1939 r.
Wygnanie wojenne sprawiło, że kard. Hlond zrozumiał
bardziej 4 istotne zagadnienia. Było to: docenienie
samotności i skupienia; oderwanie się od zwykłych
życiowych wygód, co związane było ze zrozumieniem
potrzeby umartwienia, wyrzeczenia się i prostoty; złożenie
większej ufności w Bogu oraz pokochanie Ojczyzny
czystszą miłością. Dalej Kardynał niejako doprecyzowuje
to zagadnienie, pisząc: „Przeżycia tych sześciu lat sprawiły,
żeśmy pod niejednym względem dojrzeli. Ja przynajmniej
wychodzę inny z tej próby. Inaczej już po części pojmuję
swe zadania biskupie i głębiej czuję się synem narodu. Na
to trzeba było bólu wielkiego, oderwania się od małych
codziennych spraw, by zyskać poglądy szerokie,
syntetyczne, no i długich refleksji w obliczu straszliwej
rzeczywistości - w wielkiej mierze zaobserwowania
36
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przebiegu wielkiego dramatu współczesnego także u innych
wielkich narodów. Doszedłem do syntezy po tylu
rozpraszających szczegółach i doprowadziłem myśli do
bardzo prostych zasad, które poprzednio ginęły w natłoku
codziennych drobnych i większych, lecz szczegółowych
problemów”38.
Przemyślenia te sprawiły także, że kard. Hlond postanowił
po zakończeniu wojny nie marnować czasu, tylko ze
wszystkich sił zaangażować się w działanie. Pisał: „Teraz,
po tym czasie trzeba każdą chwilę poświęcać wyłącznie
sprawie Bożej, nie bawiąc się w imprezy mniej lub więcej
światowe”39. I rzeczywiście tak się stało. Po powrocie do
Polski, w ciągu zaledwie 3 lat, Prymas dokonał wielu dzieł,
które zaważyły w pewnym sensie na późniejszej historii
Polski. Historycy zauważają, że takim dziełem było
ustanowienie choćby nawet w krótkim czasie administratur
apostolskich na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
Działanie to, pomimo że jego pierwszorzędnym celem było
dobro duchowe ludzi tam przesiedlonych, w dużej mierze
„utrudniło reżimowi skuteczne zwalczanie polskiego
Kościoła” i pomogło polonizacji tychże terenów.
Niejako konkluzją przemyśleń na kanwie przymusowej
emigracji podczas II wojny światowej, a dotyczących
patriotyzmu, były słowa wypowiedziane przez Prymasa na
łożu śmierci: „Zawsze pracowałem dla Kościoła (...), dla
Polski, dla dobra narodu polskiego. (...) Zawsze kochałem
Polskę i będę się w niebie za nią modlił”40.
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Joanna M. Olbert
Rumia
Kard. August Hlond – Prymas laikatu.
Podczas dzisiejszej konferencji poświęconej Czcigodnemu
Słudze Bożemu kard. Augustowi Hlondowi pragnę
przedstawić Państwu działalność duszpasterską oraz
nauczanie, jakie kierował Prymas Polski kard. Hlond do
świeckich. Ponieważ ramy czasowe uniemożliwiają
całościowe przedstawienie tego zagadnienia, stąd je tylko
zasygnalizuję.
Kard. August Hlond to duchowy syn św. Jana Bosko,
salezjanin. Już we wczesnej młodości August Hlond jest
kształtowany w duchu ideałów, wskazań, zasad
wychowawczych ks. Bosko, którym przyświecała myśl „aby
wychować dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli". Ta
społeczna myśl ks. Bosko towarzyszyła ks. Hlondowi od
najmłodszych lat i była w pewnej mierze wyznacznikiem
jego działalności duszpasterskiej, działalności dla Boga
i Ojczyzny, dla Kościoła i Narodu.
W wystąpieniu pragnę skoncentrować się na działalności
duszpasterskiej ukierunkowanej na laikat, którą kard. Hlond
podejmował w czasie posługiwania prymasowskiego,
przypadającego na lata 1926 – 1948, a także zasygnalizować
niektóre inicjatywy, w które zaangażował się Prymas przed
objęciem
posługi
arcybiskupa
gnieźnieńskiego
i poznańskiego.
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Moje dzisiejsze wystąpienie podzieliłam na dwie części
kładąc nacisk na:
1. Akcję Katolicką, ze szczególnym uwzględnieniem
zaangażowania kard. Hlonda w jej powstanie
i rozwój, gdyż organizacja ta zajmuje szczególne
miejsce w posłudze duszpasterskiej Prymasa Polski.
Osobiście czynię to również dlatego, iż Akcja
Katolicka jest bliska mojemu sercu, i w niej od
ponad 20 lat działam.
2. Inicjatywy duszpasterskie i nauczanie.
Budujcie Królestwo Chrystusowe - Akcja Katolicka
Akcja Katolicka „droga naszemu sercu”, jak pisał o niej
Ojciec Święty Pius XI w encyklice Ubi arcano Dei miała
„pracować nad utwierdzaniem Pokoju Chrystusowego
w Królestwie Chrystusowym”. W kolejnej encyklice Quas
Primas Pius XI, określony przez Prymasa Hlonda Papieżem
laikatu, wezwał katolików aby „swoją pracą i działalnością
przygotowali, przyspieszyli” i sprowadzili „na nowo
społeczeństwo do najukochańszego Zbawiciela”. Papież
podkreślił, iż poprzez opieszałość i bojaźliwość dobrych,
z większym zuchwalstwem i hardością występują
przeciwnicy
Kościoła.
To
papieskie
nauczanie
i podkreślanie roli świeckich w życiu Kościoła,
odpowiedzialność Prymasa Hlonda za kształt życia
społecznego i narodowego zaowocowało powołaniem
przez niego Akcji Katolickiej w Polsce. Na kilka lat przed
oficjalnym powołaniem tej organizacji kard. Hlond
w 1923 w Orędziu w sprawie II Śląskiego Zjazdu
Katolickiego pisał: „Aby wnieść ożywczy i odradzający
pierwiastek chrześcijański we wszystkie przejawy życia,
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musi się Kościół posługiwać współpracą osób świeckich,
a zwłaszcza tymi organizacjami, które oparte szczerze
o Kościół w pracy swej kładą nacisk na ratowanie skarbów
religijnych i moralnych. Takie zaś zadania spełniają
stowarzyszenia ściśle kościelne, ale i te organizacje stanowe,
oświatowe, społeczne, dobroczynne, opiekuńcze, które
pracują w związku z Kościołem, wierząc w wychowawczą
i odrodczą siłę myśli katolickiej”. Każda z nich – jak pisze
dalej Prymas – „jest czynna w pewnym kierunku i zakresie,
a wszystkie razem wzięte stanowią owo apostolstwo laikatu,
czyli współpracę ludzi świeckich z klerem, bez której
Kościół nie mógłby dzisiaj spełnić swego Boskiego
posłannictwa”.
W 1924 r. Prymas apelował do laikatu, aby przyczyniał się
do odrodzenia pobożności katolickiej. Podkreślał
w jednym z listów pasterskich, iż „odrodzenie musi w całe
życie wnieść konsekwencję moralną, sprowadzając
wszystko do prawidła sumienia katolickiego”. „Katolik –
jak zaznaczał prymas – powinien być katolikiem w sercu,
w kościele, na ulicy, w towarzystwie, przy pracy, wszędzie
i zawsze. Katolik nigdzie nie przestaje być katolikiem
i powinien swego sumienia katolickiego słuchać. Musi więc
katolik i jako członek organizacji zawodowej, i jako mąż
partii politycznej, jako poseł i jako senator, jako dziennikarz
i jako urzędnik, postępować w myśl zasad katolickich”.
Kard. Hlond zaapelował w tym liście, aby każdy stał się
apostołem odrodzenia moralnego naszej Ojczyzny.
Zaznaczył, iż „dla nas wybiła godzina Akcji Katolickiej”.
Podkreślił, iż musi laikat ideę Akcji Katolickiej należycie
zrozumieć i swym kapłanom pospieszyć z chętną i walną
pomocą”. Prymas wyraźnie w liście zaakcentował, iż Akcja
Katolicka nie jest pojęta jako dzieło jakiejś elity, lecz jako
odruchowy i zbiorowy ruch całego ludu wierzącego, który 104

jako pisał - „budząc sumienie katolickie, urabiając katolickie
zasady, przygotowuje ludzi o wyraźnym katolickim
przekonaniu, ludzi katolickiego jutra w kraju”.
Rok później, w 1925 r. pisał, iż Liga Katolicka ma służyć
celom akcji katolickiej. Podkreślał, iż trzeba dla niej
pracować oraz panować nad sobą, by - jak mówił - być
konsekwentnym katolikiem w poglądach, mowie i całym
życiu. Podkreślał, iż należy szerzyć zasady katolickie
w otoczeniu i życiu społeczeństwa. W jednym
z opublikowanych dokumentów pod koniec 1926 r.
wyznaczył zadania Akcji Katolickiej. Pisał: „Zadaniem
Akcji Katolickiej w Polsce jest przede wszystkim
uzdrowienie naszego życia publicznego duchem
Chrystusowym. Polska jest katolicka w sercu swych synów,
a ma być z powołania Bożego katolicką także jako Naród,
jako Państwo, jako społeczeństwo. Prawo Chrystusowe,
będące normą moralną prywatnego sumienia polskiego,
musi urobić także nasze sumienie publiczne, polityczne,
społeczne. Chrystus z przyjaciela duszy polskiej stać się ma
Królem Narodu. Tę chlubną misję spełnić ma Akcja
Katolicka, pojęta jako nowoczesne apostolstwo laikatu
katolickiego”.
W oświadczeniu w sprawie Akcji Katolickiej wydanym
w 1927 r. Prymas podkreślił, iż „Akcja Katolicka
w dzisiejszym rozumieniu Stolicy Świętej to współpraca
społeczeństwa świeckiego z hierarchią kościelną, nad
urzeczywistnianiem Królestwa Chrystusowego na ziemi”.
Podkreślał, iż „wobec naporu laicyzmu dążącego do
zupełnego wyparcia religii z życia podkreślać ma tym silniej
ducha Chrystusowego w tych dziedzinach życia, które
bywają najwięcej zagrożone przez liberalizm i naturalizm
czyli nowoczesne pogaństwo”. W kolejnym dokumencie
Prymas Polski kard. A. Hlond z naciskiem podkreślił, iż
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okres, w który obecnie wkroczył Kościół katolicki w Polsce
wymaga, aby Akcja Katolicka:
1) rozważała współczesne problemy katolickie,
2) przygotowywała ich popularyzację,
3) wprowadzała zasady katolickiej w życie prywatne
i publiczne,
4) stała na straży swobody życia kościelnego w kraju,
5) urządzała manifestacje, o ile okażą się potrzebne dla
dobra sprawy katolickiej.
Równolegle z oświadczeniami, tekstami dot. tworzącej się
Akcji Katolickiej powstawał jej statut i regulaminy. Statut
dla Akcji Katolickiej w Polsce oraz wszystkie projekty
regulaminów przygotowali w głównej mierze kard. August
Hlond i bp Stanisław Adamski. W pracach nad
powołaniem tej organizacji czynny udział brał również abp.
Adam Sapieha. Ostateczną redakcję statutu przygotował
kard. Hlond. Należy podkreślić, iż Statut Akcji Katolickiej
w Polsce osobiście zatwierdził Ojciec Święty Pius XI. Był
to (poza włoską Akcją Katolicką), jedyny statut krajowy tej
organizacji zatwierdzony przez papieża.
Oficjalne powołanie Akcji Katolickiej w Polsce miało
miejsce w Poznaniu 24 listopada 1930 r. Został erygowany
Naczelny Instytut Akcji Katolickiej w Polsce. Jego
pierwszym prezesem został hr. Adolf Bniński, dyrektorem
ks. dr Stanisław Bross, a asystentem kościelnym bp Walenty
Dymek. Po utworzeniu Naczelnego Instytutu zostały
powołane Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej.
Patronem Akcji Katolickiej został św. Wojciech. Świętem
patronalnym była uroczystość Chrystusa Króla, organem
prasowym tej organizacji został „Ruch Katolicki”.
W liście pasterskim o Akcji Katolickiej, ogłoszonym kilka
dni po powołaniu tej organizacji prymas podkreślił, iż
„celem jej ma być współpraca świeckich z hierarchią dla
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odnowienia świata w Chrystusie”. Kard. Hlond do
członków pisał: „Miejcie na uwadze właściwy cel Akcji
Katolickiej. Nie jest modą, zbytkiem organizacyjnym,
zabawką, demonstracją. W każdym szczególe pracy
pamiętajcie, że budujecie Królestwo Chrystusowe,
a Królestwo Chrystusowe to łączność wewnętrzna duszy
z Bogiem przez życie łaski i publiczna łączność narodów
z Chrystusem przez uznanie i uszanowanie Jego praw
i nauki. Katolicyzm Akcji Katolickiej, jej organizacji
i członków powinien być katolicyzmem pełnym, żywym”.
Prymas podkreślił, iż bez łaski Bożej i bez modlitwy,
wszelkie działania staną się bezowocne i próżne.
Prymas Polski kard. August Hlond z chwilą powołania
Akcji Katolickiej w Polsce, stał się jej promotorem,
opiekunem. Był pasterzem zatroskanym o rozwój duchowy,
formacyjny, intelektualny jej członków. Brał aktywny udział
w pracach tej organizacji służącej Kościołowi i Polsce.
Kard. Hlond kładł nacisk na wychowanie patriotyczne,
podkreślając, iż działania podejmowane przez członków
Akcji Katolickiej mają służyć Panu Bogu i odrodzeniu
moralnemu Ojczyzny. Zaznaczał, że „Odrodzenie Polski
dokonać się musi najpierw w polskich duszach, z których
drogą zdrowego czynu popłynie odrodzenie we wszystkie
objawy naszego życia zbiorowego”. Pisał – „aby Chrystusa
wnosić w życie publiczne, trzeba Go wprzód w sercu swym
poznać, zrozumieć i nim żyć”. W jednym ze swoich
słynnych przemówień do wiernych, do laikatu w obliczu
różnorakich zagrożeń, na które narażona była Polska,
kardynał Hlond mówił:
„Z przesilenia duszy polskiej i z królewskich praw
Chrystusa wynikają następujące dla Narodu Polskiego
nakazy:
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nakaz wyzwolenia się z pęt laicyzmu i uzdrowienia
życia
prywatnego
i
publicznego
duchem
Chrystusowym;
2) nakaz jedności i zgody na gruncie kościelnym, na
którym jedynie dokonać się może zespolenie naszego
rozbitego
społeczeństwa,
bez
względu
na
przynależność partyjną, bez względu na poglądy
i zapatrywania;
3) nakaz wiary w przyszłość Narodu, jeżeli Chrystus
królować mu będzie i nakaz i zgodnej pracy dla Boga
i Ojczyzny”.
Nie sposób wymienić tutaj działań, które podejmowała
Akcja Katolicka w okresie jej istnienia w latach 1930-1939,
kiedy to wybuch wojny przerwał brutalnie jej działalność.
Należy podkreślić, iż dzięki ogromnemu zaangażowaniu jej
promotora, jakim był Prymas Polski Kard. August Hlond,
organizacja ta, obok włoskiej, była najprężniej działającą
Akcją Katolicką w Europie.
1)

Inicjatywy duszpasterskie i nauczanie
Kard. Hlond w poczuciu odpowiedzialności za rozwój
katolickiej myśli społecznej i pogłębienia społecznej wiedzy
katolickiej w 1927 r. powołał do życia Katolicką Szkołę
Społeczną w Poznaniu. Celem i zadaniem tej szkoły było:
szerzenie i pogłębianie katolickich zasad społecznych oraz
metod działania społecznego; przygotowanie kierowników
i współpracowników społecznej akcji katolickiej; popieranie
katolickiego ruchu naukowego w tej dziedzinie, utrzymanie
biblioteki społecznej; wydawanie czasopism i innych
wydawnictw z dziedziny społecznej.
Prymas Polski erygował Katolicką Szkołę Pielęgniarek.
W 1938 r. w Poznaniu powołał Instytut Wyższej Kultury
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Religijnej, który, „miał szerzyć wiedzę katolicką w sferach
wykształconych”. Zainicjował Katolickie Studium w Polsce
w 1935 r. Rokrocznie podejmowało ono badania naukowe
dot. współczesnych problemów w świetle nauki
chrześcijańskiej. Powołał Radę Społeczną przy Prymasie
Polski.
Był organizatorem i inicjatorem międzynarodowych
kongresów i sympozjów. Na jednym z nich,
Międzynarodowym Kongresie Chrystusa Króla, który
odbył się w Poznaniu w 1937 r., kard. Hlond apelował, aby
kongres „był apelem do ludzi dobrej woli, a zwłaszcza
katolików całego świata, by w duchu wskazań ostatnich
encyklik papieskich energicznie i wytrwale przeciwstawiali
się bezbożnictwu, usuwając jego przyczyny i opierając się
jego propagandzie”. Kard. Hlond w przemówieniu
inauguracyjnym powiedział: „Oczekujemy od Zjazdu całej
prawdy. Nie na tośmy się tu zjechali, by sobie komplementy
mówić, i w inercji i bezmyślności utwierdzać i w dalszym
ciągu przed własnym duchem i przed światem grozę chwili
zamazywać. Powiedzcie nam panowie referenci wszystko
bez ogródek. Wyłóżcie nam wręcz swoje spostrzeżenia
krytyczne. Wyliczcie nam nasze błędy, zaniedbania
i grzechy. Wskażcie nam najskuteczniejsze sposoby
chrześcijańskiej odbudowy świata. Będą wam za to
wdzięczni i katolicyzm i ludzkość”.
Prymas Hlond uczestniczył w różnych kursach, których
celem było dokształcanie członków Akcji Katolickiej. Brał
czynny udział w Zjazdach Katolickich, organizowanych w
różnych częściach kraju: w Katowicach, Królewskiej Hucie,
w Poznaniu, w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Zbąszyniu
i innych. Celem zjazdów było integrowanie wiernych
i budzenie ich do większej aktywności społecznej,
wskazywano na aktualne problemy oraz zadania, które
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świeccy winni wypełniać. Na jednym ze zjazdów,
w przemówieniu „O położeniu i zadaniach Kościoła
w Polsce” wygłoszonym na X Zjeździe Katolickim, Prymas
ukazał oblicze i zagrożenie wynikające z „napornego – jak
powiedział - ruchu antykościelnego”, podkreślając, iż
„jeszcze kilka lat temu zdawało się nam, że od tego nas
sama tradycja ustrzeże a dzisiaj z bólem stwierdzamy, że
i do nas dotarły te prądy, które z życia narodów chcą
wykreślić Chrystusa. (…) toczy się walka o całość
i przyszłość chrześcijaństwa, o to czy przekreślić w dziejach
ludzkości dziewiętnaście wieków pracy i historii katolickiej
i czy z życia narodów usunąć raz na zawsze myśl
Chrystusową i Boże prawo”.
W okresie międzywojennym Akcja Katolicka organizowała
liczne akademie ku czci Chrystusa Króla, uroczystości ku
czci św. Rodziny, Dni Katolickie. Spotkania te gromadziły
tysiące wiernych. Podczas nich podejmowano szereg
zagadnień związanych z ówczesnymi problemami, na jakie
narażone były rodziny (deprawacja młodzieży, pornografia,
propagowanie tzw. świadomego macierzyństwa itp.).
Równocześnie troskliwą opieką otaczano ubogich,
bezrobotnych i bezdomnych. Organizowano katolickie
akcje dobroczynne, Tygodnie Miłosierdzia, Dni Ubogich
i wiele innych inicjatyw służących tym najbardziej
potrzebującym. W jednej z odezw, kard. Hlond szczególnie
wrażliwy na ludzką biedę pisał: „Nie łudźmy się, jakoby
przesilenie już osiągnęło najwyższe napięcie lub jakoby
rychło nastąpić mogło odprężenie. Przygotujmy się raczej
na to, że kryzys będzie się przewlekał. We wszystkich
domach należy uprościć gospodarstwo i zaprowadzić dalsze
oszczędności, ograniczając wydatki, zwłaszcza te, które
umniejszają majątek narodowy. W tak nadzwyczajnych
czasach nie pora na wystawności, kosztowne zabawy
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i występy. Miejmy szacunek dla nędzy bliźniego i nie
prowokujmy jej niczym. Nawet w tym co dozwolone
i nieprzesadne, umiejmy się ograniczyć, aby odłożyć grosz
na gorszą chwilę i wspierać regularnie biednych”.
Prymas Polski kard. Hlond w swoich licznych odezwach,
przemówieniach, listach pasterskich wzywał wiernych do
budowania Królestwa Chrystusowego. Podkreślał, iż
katolicy zobowiązani są do przeciwstawiania się złu. Pisał,
iż powinno się „przeciwstawiać najprzód wewnętrzny czyn
Chrystusowy”, gdyż, jak zaznaczał: „mamy u siebie braki
i słabe strony mimo niewątpliwego odrodzenia
katolickiego, o którym wspomniałem. Mamy katolików
zarażonych liberalizmem. Mamy wielu takich, co nie mają
jasnych pojęć religijnych, ulegają wpływowi laicyzmu, są
zwolennikami najmniejszego
programu
religijnego
i niedozwolonych kompromisów. Takich Polaków trzeba
przede wszystkim skatoliczyć, wyprowadzić z chaosu pojęć,
wyleczyć z płynności zasad, wyswobodzić z niewoli ducha
czasu, aby się stali odporni na wpływy nowoczesnego
pogaństwa. Musimy usunąć brak konsekwencji życiowej,
elastyczność sumienia, sprzeczność między wiarą a życiem
i wszystkie dalsze następstwa smutnego faktu, że wielu
katolików postradało związek z łaską Bożą, że w nich
zamarło życie wewnętrzne. Tu należy spełnić pierwszą
i najważniejszą pracę. Dopiero gdy te słabości usuniemy,
zdołamy opanować bierność i obojętność. Drogę do
królowania w życiu publicznym utorują Chrystusowi tylko
dusze z Nim ściśle złączone. Z ludźmi ułomnymi i słabymi
krucjata niemożliwa”.
Troska Prymasa Polski o całokształt życia wyrażała się
w jego słynnych listach pasterskich, m.in.: O zadaniach
katolicyzmu
wobec
walki
z
Bogiem
(1932),
O chrześcijańskie zasady życia państwowego (1932), List
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pasterski o życiu parafialnym (1933), W sprawie Jubileuszu
Odkupienia (1933), O katolickie zasady moralne (1936),
List Pasterski na 950 lecie śmierci św. Wojciecha (1947).
W liście tym kard. Hlond wezwał świeckich, aby poczuwali
się do „współodpowiedzialności za losy, honor
i działalność Kościoła”. Pisał, iż „katolikowi nie wolno być
nieczułym lub obojętnym na kościelne sprawy. Jest
obowiązkiem – jak zaznaczył - wspierać prace Kościoła
i brać udział w trudach duchowieństwa. Współpraca
z hierarchią może być moralna, literacka i publicystyczna,
materialna i finansowa. W Akcji Katolickiej, która powinna
odżyć, w apostolstwie charytatywnym, które powinno
ogarnąć wszystkie parafie, mają katolicy stać u boku swych
księży i z nimi, według wskazań Kościoła, współpracować
w opędzaniu religijnych, moralnych i społecznych potrzeb
ludu. Wszyscy bez wyjątku mają możność i obowiązek
wspierać Kościół pacierzem, modląc się w intencji Ojca
Świętego i swego Biskupa, o świętość i skuteczne
apostolstwo duchowieństwa, o panowanie Chrystusa
w Polsce i świecie”.
Nauczanie Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda jest
niezwykle aktualne w dzisiejszych czasach. W świetle
wskazań w nim zawartych musimy podejmować działania,
których
celem
będzie
budowanie
Królestwa
Chrystusowego, panowanie Chrystusa w Polsce i świecie.
Niespełna dwa lata temu, w 2016 r. jako Naród w 1050
rocznicę Chrztu Polski dokonaliśmy Jubileuszowego Aktu
przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. W akcie tym
przyrzekliśmy m. in. strzec prawości sumień, troszczyć się
o świętość rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci,
budować Królestwo Chrystusowe i bronić go w naszym
narodzie oraz czynnie angażować się w życie Kościoła
i strzec jego praw. Wypełniajmy jako naród złożone
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Chrystusowi Królowi przyrzeczenia. Podejmujmy jako
świeccy, w myśl pasterskiego nauczania Wielkiego Prymasa
Polski kard. Augusta Hlonda prace, działania, inicjatywy
służące Bogu i naszej Ojczyźnie, gdyż jak powiedział kard.
Hlond: „kto kraj swój kocha prawdziwie ten nosi w swym
sercu dwa wzniosłe ideały: Bóg i Ojczyzna”.
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Senator Czesław Ryszka
Polska ma stanąć na czele narodów.
Mało znana przepowiednia
kardynała Augusta Hlonda.
Osobę i nauczanie kard. Augusta Hlonda, Wielkiego
Prymasa II Rzeczypospolitej – jak nazwał go Jan Paweł II oceniamy najczęściej w perspektywie historii. Był bowiem
wielką historyczną postacią polskiego Kościoła.
Przypomnę, najpierw organizował administrację kościelną
na Górnym Śląsku, by następnie stać się zwornikiem wiary
w międzywojennej Polsce. Po II wojnie światowej
ponownie zajął się organizacją polskiej administracji
kościelnej – tym razem na Ziemiach Zachodnich
i Północnych, stając się jednocześnie przewodnikiem
w wierze w czasach walki komunistów z Kościołem.
Bezsprzecznie należy widzieć w nim również wielkiego
opiekuna
emigracji
i
założyciela
Zgromadzenia
Chrystusowców.
W mojej wypowiedzi chciałbym zwrócić uwagę na pewien
mały, ale jakże ważny wycinek jego nauczania: profetyczne
interpretowanie przyszłych wydarzeń. Wynikało to stąd, iż
kardynał August Hlond postrzegał świat jako arenę walki
dobra ze złem i właśnie z tej perspektywy potrafił
niezwykle przenikliwie diagnozować sytuację oraz zalecać
obronę, wskazywać, skąd należy oczekiwać ratunku. Od
razu dodam, że jego prorocze prognozy dotyczące
przyszłości wywodziły się z jego głębokiej pobożności

114

maryjnej, w tym z przywiązania do kultu Matki Bożej
Piekarskiej oraz Jasnogórskiej.
Duchowa zbroja
Można by ułożyć wcale obszerny tomik z wypowiedzi kard.
Augusta Hlonda o mocy i potrzebie modlitwy różańcowej,
którą nazywał „ratunkiem dla spoganiałego świata”, „zbroją
duchową dawnych i nowych czasów”, „drogą do
zbawienia”, „wsparciem w trudach codziennego życia”,
„pokojem Chrystusowym, jakiego świat dać nie może”,
„wielką pokutą”, „maryjnym płaszczem przed Bożą karą”,
„ucieczką w dobrą przyszłość”.
Mając tak ugruntowane przekonanie o sile różańca, uważał,
że „przyjdą czasy, kiedy Bóg w ręce swej Matki na pewien
czas złoży atrybut swej wszechpotęgi”. Będąc z krwi i kości
Polakiem i katolikiem, wyrosłym na gruncie polskiej
pobożności maryjnej, głosił, że „Polska jest Narodem
wybranym Najświętszej Maryi Panny”, że nigdy „Polska nie
opuści sztandaru Królowej Nieba – spełni swe zadania,
będzie znowu Matką świętych”. W tym duchu uważał, że
„Polska ma stanąć na czele Maryjnego Zjednoczenia
Narodów”. Prorokował: Najpierw „nastąpi wielki triumf
Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel
nad światem przez Polskę”. Wyrażał przy tym głębokie
przekonanie, że „przyszłość, która idzie, będzie lepsza, bo
wskrzeszona tą wszechmocą, którą Bóg w naszych czasach
w ręce Matki Najświętszej składa”.
To dlatego kard. Hlond wielokrotnie apelował, aby modlić
się na różańcu w każdej polskiej rodzinie, rodzice wspólnie
z dziećmi, ponieważ to zadecyduje o przyszłym losie Polski.
W jednym z ostatnich przemówień, wygłoszonym
10 października 1948 r. w kościele św. Anny w Warszawie
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z okazji uroczystego przeniesienia relikwii bł. Władysława
z Gielniowa, Prymas potwierdzając, że ratunek leży
w rękach Maryi, mówił: „(…) Polska nie zwycięży bronią,
ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem.
Trzeba ufać i modlić się. Jedyną broń, której Polska
używając odniesie zwycięstwo - jest Różaniec. On tylko
uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może
narody będą karane za swą niewierność względem Boga.
Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej.
Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Całym sercem
wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej
o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem. Nastąpi wielki tryumf
Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel
nad światem przez Polskę”. Ostatnie zdanie z tego
przemówienia brzmiało: „Idąc z różańcem, idziemy
z Matką Boską w przyszłość”.
Pod znakiem Maryi
Jest rzeczą charakterystyczną, że wszystkie ważniejsze akty
kościelne oznaczał Prymas datą maryjnej uroczystości.
Wśród rozlicznych pasterskich zadań kard. August Hlond
zawsze znajdował czas, aby wziąć udział lub też osobiście
koronować cudowne wizerunki Matki Najświętszej. Nie
opuszczał także innych maryjnych wydarzeń. Podczas
wojny, jako więzień stanu, wybrał na swoje miejsce
odosobnienia sanktuarium w Lourdes, gdzie spędzał długie
godziny w Grocie Objawień na modlitwie różańcowej.
Jako Ślązak i Polak eksponował Ksiądz Prymas rolę Matki
Bożej Jasnogórskiej, której kult integrował przez stulecia
wszystkie polskie krainy. Będąc protektorem zakonu Ojców
Paulinów, Prymas związał pracę Kościoła w Polsce
z jasnogórskim sanktuarium: tu odbywały się konferencje
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episkopatu Polski, ogólnopolskie pielgrzymki stanowe,
a także Pierwszy Synod Plenarny Kościoła w Polsce w 1936
r. Tu również, zwłaszcza po II wojnie światowej, zbierali się
biskupi, kler diecezjalny i zakonny, aby wspólnie zastanowić
się nad zażegnywaniem niebezpieczeństw grożących wierze
i katolickiej moralności. Na Jasnej Górze prymas Hlond
wraz z episkopatem zawierzył naród polski Niepokalanemu
Sercu Maryi w święto Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny, 8 września 1946 r. Na zakończenie uroczystości
wołał z mocą z jasnogórskiego szczytu: „Ludu polski!
Naród polski ślubował wierność Najświętszej Maryi Pannie.
Polska chce pozostać Polską, w której świeci słońce polskie
i Matka Chrystusowa. (...) Odnowiliśmy śluby w imieniu
całego narodu. Idźcie i urzeczywistniajcie treść ślubów”.
Świadkowie tego ślubowania uznali je za wydarzenie
epokowe. Ów proroczy akt zawierzenia z 1946 r.,
a zwłaszcza następujące po nim lata wypełnione adoracją,
różańcem, praktykowaniem nabożeństwa pierwszych sobót
i ponawianym oddaniem Matce Bożej, wyjednały dla naszej
Ojczyzny szczególne łaski u Boga oraz opiekę Maryi, i jak
uważają historycy duchowości, pomogły przejść
Kościołowi „przez morze czerwone komunizmu”.
Jak już wspomniałem, prymas August Hlond postrzegał
świat jako arenę walki dobra ze złem, stąd w jego nauczaniu
pojawiały się prorocze wskazówki dotyczące obrony
Kościoła przed komunistami. Ostatnie proroctwo, będące
zarazem świadectwem oddania się Matce Bożej, przekazał
w przeddzień swojej śmierci, 21 października 1948 r.,
mówiąc do współpracowników: „Nie traćcie nadziei.
Pracujcie wytrwale. Lecz zwycięstwo, jeśli przyjdzie –
będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny...”.
30 lat po śmierci kard. Hlonda, 22 października 1978 r.,
o godzinie, w której umierał, wypełniło się jego proroctwo.
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Dokładnie bowiem wtedy rozpoczynała się Msza św.
inaugurująca pontyfikat Jana Pawła II, papieża Totus Tuus,
całego oddanego Maryi. Prymas Tysiąclecia Stefan
Wyszyński, następca prymasa Augusta Hlonda, mógł
wówczas powiedzieć: „Dzisiaj wypełnia się testament
kardynała Hlonda. (...) Wszystkie uczucia wiążemy z aktem
dziękczynnym za tę proroczą wizję Kardynała Prymasa,
który trzydzieści lat temu, umierając w Warszawie, mówił:
Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Matki
Najświętszej. Meldujemy Tobie, radosny przyjacielu
z Ojczyzny niebieskiej, trwający dzisiaj na kolanach przed
Świętą Bożą Rodzicielką: zwycięstwo, które ukazałeś,
krzepiąc nas na duchu – przyszło!”.
Wielka rozprawa o ducha świata
W wielu listach pasterskich, w kazaniach, konferencjach
oraz zapiskach Prymas August Hlond nawiązując do opieki
Matki Bożej nad polskim narodem i Kościołem, snuł różne
historiozoficzne refleksje. Pisał m.in., że „poprzez burze
wieków prowadzi Kościół Najświętsza Maryja Panna. Im
groźniejsze wały miotają łódź Piotrową, tym Ona jaśniej
błyszczy na horyzoncie wiary jako Gwiazda Morza. (…)
Tulmy się do Niej. Niech Ona nas krzepi duchem
Wieczernika. Niech nam ześle triumfy Lepanta. Niech nam
zgotuje Wiedeń XX wieku. Niech jako Wspomożycielka
Wiernych powiedzie do zwycięstwa nad bezbożnictwem
i niewiarą zbrojnych duchem rycerzy Chrystusowych”.
W liście do Giuseppe Cognata, biskupa włoskiej diecezji
Rovereto, datowanym 10 stycznia 1948 r., a więc na
dziewięć miesięcy przed śmiercią, Prymas napisał m.in.:
„Zobaczymy wydarzenia większe od tych, które miały
miejsce pod Lepanto i pod Wiedniem”.
118

Kiedy pisał to zdanie, trwały lata totalnej walki komunistów
z Kościołem. Kard. Hlond z bólem przeżywał, jak tysiącom
polskich patriotów, w tym wielu kapłanom, przychodzi
zginąć z rąk rodzimych i obcych bolszewików. Należy
sądzić, że w tym zdaniu o zwycięstwie zawarł Prymas
nadzieję, ba, stanowcze przekonanie o zwycięstwie nad
sowieckim komunizmem. Po 1989 r. przepowiednia
Prymasa Hlonda nabrała cech proroctwa, albowiem
w rozpadzie systemu komunistycznego, do którego walnie
przyczynił się Jan Paweł II, należy widzieć jedyne w swoim
rodzaju wydarzenie w historii ludzkości. Bez wątpienia
przerasta ono w swoich rozmiarach te spod Lepanto (1571)
i Wiednia (1683), w których zwycięstwo przyszło siłą oręża.
O zwycięstwie nad komunizmem zadecydowała bowiem
potęga ducha opartego na wartościach ewangelicznych
i ogólnoludzkich, które sowiecki bolszewizm zamierzał
wykorzenić z serc Polaków.
Dobrze wiedział o tym Prymas Hlond, pisząc w słynnym
liście pasterskim „O katolickie zasady moralne” z 29 lutego
1936 r., że „jedynie etyka katolicka ma elementy, które
mogą skutecznie przeciwstawić się etyce bolszewickiej. (...)
Etyki, wahające się między katolicyzmem a bolszewizmem,
zawiodą i ulegną w wielkiej rozprawie o ducha świata.
W walce ideowej z rewolucją bolszewicką tylko katolicyzm
jest niepokonany”. Historia przyznała mu rację.
W tym kontekście czekamy obecnie na spełnienie się
jeszcze jednego proroctwa, o którym była mowa we
wspomnianym wyżej liście pasterskim Prymasa Hlonda,
„O katolickie zasady moralne”, o zwycięstwie nowego
człowieka, który wyrośnie z walk duchowych XX w.
„Wyróść powinien z człowieczeństwem nieokaleczonym,
z człowieczeństwem uporządkowanym, człowiek pełny,
wolny, z inicjatywą, z obowiązkami i prawami złączony ze
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Stwórcą i ze stworzonym światem, złączony ze swym
Odkupicielem i jego prawem, złączony z Duchem Świętym
i jego łaską. A więc nie mechaniczny, elektryczny,
bezduszny robot w zamienionym na fabrykę świecie
techniki, lecz prawdziwy władca świata, pan siebie samego,
a sługa Boży”.
Proste, prorocze słowa, odnoszące się do obecnych
czasów. W ich kontekście należałoby oczekiwać na
obudzenie się Europejczyków, na zatrzymanie prawdziwej
wojny wymierzonej w rodzinę, w ojca, matkę i dzieci,
w świętość życia, którą rozpętano promując nachalnie
i agresywnie tzw. ideologię gender, zaburzającą rozpoznanie
prawdy o tożsamości płciowej mężczyzny i kobiety,
promującą związki partnerskie osób tej samej płci,
domagającą się dla nich praw przysługujących jedynie
małżeństwu, a więc związkowi kobiety i mężczyzny.
Gdyby dzisiaj żył Prymas August Hlond, zapewne
skwitowałby te wszystkie haniebne działania wytoczone
przeciw rodzinie słowami z listu „O zadaniach katolicyzmu
wobec walki z Bogiem”, który napisał w 1932 r., kiedy
masoneria atakowała Kościół i ustawowo wprowadzano
rozwody oraz aborcję: „Mówią, że to powiew Europy,
a w rzeczywistości wieje tu woń przykra moralnego
rozkładu tej Europy, która już cuchnie (…) To, co się
w Europie rozgrywa, jest gwałtownym zmierzchem epoki,
której ducha zatruto. Tę niemoc powoduje bezwładność
duchowa. To przesilenie jest następstwem kryzysu
moralnego. Ten wstrząs ogólny jest zapadaniem się
wszystkiego, co zawisło w próżni, gdy z życia ludów
usunięto Boga i Jego prawo. (…) Ratunek? Przy
rozpływaniu się autorytetów, nawet religijnych, tylko
katolicyzm zachował pełną świadomość swego powołania”.
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Dlatego warto powtórzyć apel Prymasa Hlonda, zawarty
w jego notatkach, aby „Polska stanęła na czele Maryjnego
Zjednoczenia Narodów”, aby była „Przewodniczką
Narodów”, bo wówczas „Zachód oczyszczając się ze
zgnilizny, będzie patrzył na nas z podziwem”. Kardynał
prorokował, powtórzę, że „nastąpi wówczas wielki triumf
Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel
nad światem przez Polskę”. Pisał dalej, „ta nowa Polska
będzie dostojna, mocna, wielka, a nawet atrakcyjna
i przewodząca właśnie przez to, że szczerzej niż
kiedykolwiek i konsekwentniej niż inni oprze swe życie
i swą politykę na zasadach Chrystusowych”.
(„Z notatnika…”). Nic dodać, nic ująć.
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Skład i zadania Parlamentarnego Zespołu
Miłośników Historii
W skład Zespołu wchodzą:
Senatorowie:
Ryszard Bonisławski
Margareta Budner
Robert Gaweł
Jan Hamerski
Jan Maria Jackowski
Kazimierz Kleina
Maria Koc
Jan Filip Libicki - wiceprzewodniczący
Maciej Łuczak
Krzysztof Mróz
Marek Pęk
Tadeusz Romańczuk
Czesław Ryszka
Krzysztof Słoń
Aleksander Szwed
Rafał Ślusarz
Artur Warzocha
Kazimierz Wiatr
Andrzej Wojtyła
Jan Żaryn - przewodniczący
Posłowie:
Włodzimierz Bernacki
Magdalena Błeńska
Józef Brynkus
Anita Czerwińska
Jan Duda
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Elżbieta Kruk
Joanna Lichocka
Andrzej Sośnierz
Jerzy Wilk
Ireneusz Zyska
Zespoły senackie i parlamentarne są apolitycznymi grupami
skupiającymi
parlamentarzystów,
tworzonymi
do
zrealizowania celów określonych w ich regulaminach
wewnętrznych. Cele działania zespołu, sposób działania
oraz organizację wewnętrzną zespoły ustalają samodzielnie.
Zespoły działają na podstawie ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora oraz regulaminu Senatu lub
Sejmu. Władze zespołu mają obowiązek podania do
wiadomości Prezydium Izby składu osobowego zespołu
oraz regulaminu wewnętrznego.
Parlamentarny Zespół Miłośników Historii tworzą
senatorowie i posłowie pragnący zwiększyć zainteresowanie
parlamentarzystów i innych obywateli historią, w tym
szczególnie dziejami Polski, jako fundamentem naszej
teraźniejszości i drogowskazem ku przyszłości.
Zadaniem zespołu jest podejmowanie wysiłków
zmierzających do popularyzacji historii, m.in. poprzez
propagowanie wspierania przez instytucje państwowe
polityki pamięci. Zespół organizuje również konferencje
naukowe, edukacyjne i okolicznościowe, odczyty, wykłady,
panele, promocje, a także konferencje prasowe poświęcone
propagowaniu ważnych rocznic historycznych. Włącza się
też
w
przygotowywanie
pokazów
filmowych
i okolicznościowych wystaw.
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Lista Zeszytów Zespołów Senackich
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Liberalizacja przewozów pasażerskich – koniec PKP
czy nowa era pomyślności kolei żelaznych? (materiały
z konferencji Senackiego Zespołu Infrastruktury
20 listopada 2009)
Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych Straży
Pożarnych (materiały z konferencji Senackiego
Zespołu Strażaków 14 grudnia 2009)
Bezpieczeństwo w górnictwie (materiały z konferencji
Senackiego Zespołu Górnictwa 1 grudnia 2009)
Możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach
samorządowych (materiały z konferencji Senackiego
Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 9 grudnia
2009)
Samorządy lokalne na Żuławach Wiślanych w III RP
(materiały z konferencji Parlamentarnego Zespołu
Kociewskiego 15 grudnia 2009)
Ochrona środowiska a inwestycje infrastrukturalne
(materiały z konferencji Komisji Środowiska
i Senackiego Zespołu Infrastruktury 14 grudnia 2009)
Samorząd przyjazny seniorom (materiały z konferencji
Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych
5 listopada 2010)
Stan gospodarki wodnej w Polsce – problematyka
prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły)
(materiały
przygotowane
na
konferencję
Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych
i Turystyki Wodnej 2 czerwca 2011)
Stan gospodarki wodnej w Polsce – problematyka
prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły)
(materiały zmienione, wydane po konferencji
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10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych
i Turystyki Wodnej 2 czerwca 2011)
Rozwój
ratownictwa
drogowego
(materiały
z konferencji Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego i Senackiego Zespołu Strażaków 25
listopada 2010)
Kondycja publicznego transportu zbiorowego
(materiały z konferencji Senackiego Zespołu
Infrastruktury 8 lutego 2011 – tylko wersja cyfrowa)
Społeczność kaszubska w procesie przemian; kultura –
tożsamość – język (publikacja Kaszubskiego Zespołu
Parlamentarnego z maja 2012)
Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście
integracji europejskiej? (materiały na konferencję
Kaszubskiego
Zespołu
Parlamentarnego,
Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego i Zespołu
Senatorów Województwa Śląskiego 19 lutego 2013)
Produkty finansowe skierowane do osób starszych
(materiały z konferencji Parlamentarnego Zespołu ds.
Osób Starszych 6 listopada 2012)
Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym
(materiały z konferencji Senackiego Zespołu
Infrastruktury15 października 2012)
Standardy działania służb publicznych w odniesieniu
do wypadków drogowych (materiały z konferencji
Senackiego Zespołu Strażaków 11 grudnia 2012)
Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego
modelu kontraktowania przez gminy usług
społecznych w zakresie edukacji podstawowej
(materiały z konferencji Senackiego Zespołu ds.
Wychowania Młodego Pokolenia 20 marca 2013)
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18. Droga do energetyki obywatelskiej w Polsce (materiały
z konferencji Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej
16 kwietnia 2013)
19. Ekologia i ochrona środowiska w nowej perspektywie
finansowej Unii Europejskiej 2014 – 2020 (materiały
z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Przyjaźni
Środowisku z dnia 23 października 2013)
20. Ocena funkcjonowania systemów sterowania ruchem
kolejowym (materiały z posiedzenia Senackiego
Zespołu Infrastruktury z dnia 15 października 2013)
21. Jakie są moje korzenie? (wyniki konkursu
zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół ds.
Dzieci w 2013)
22. Kierunki zmian prawa spółdzielczego w Polsce
(materiały z konferencji Senackiego Zespołu
Spółdzielczego 28 października 2013)
23. Partycypacja w tworzeniu i realizacji regionalnych
i lokalnych polityk senioralnych z wykorzystaniem
środków UE (materiały z konferencji Parlamentarnego
Zespołu ds. Osób Starszych 17 grudnia 2013)
24. System rejestracji przedsiębiorstw w Polsce (materiały
z konferencji Parlamentarnego Zespołu Małych
i Średnich Przedsiębiorstw 3 grudnia 2013)
25. Moja Polska w 2050 roku (wyniki konkursu
organizowanego przez Parlamentarny Zespół Dzieci
w 2014)
26. Bezpieczeństwo pożarowe w mieszkaniach (materiały
z konferencji Senackiego Zespołu Strażaków 22
stycznia 2015)
27. Samorząd przyjazny seniorom – najlepsze praktyki
zwycięskich samorządów (materiały z czterech edycji
konkursu Parlamentarnego Zespołu ds. Osób
Starszych)
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28. Zespoły senackie i parlamentarne w VIII kadencji
Senatu (podsumowanie działalności zespołów)
29. Szkoła marzeń (wyniki konkursu organizowanego
przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci w 2015)
30. Polski transport: ocena ćwierćwiecza 1990-2015
i priorytety na przyszłość (publikacja Senackiego
Zespołu Infrastruktury)
31. Cichociemni – elita Polski Walczącej (materiały
z konferencji Parlamentarnego Zespołu Miłośników
Historii 10 maja 2016)
32. Smog - przyczyny i możliwości zwalczania (materiały
z posiedzenia Senackiego Zespołu Śląskiego,
21.02.2017, tylko cyfrowa wersja internetowa)
33. Obrazki
z
Sienkiewicza
(wyniki
konkursu
organizowanego przez Parlamentarny Zespół ds.
Dzieci w 2016)
34. Odzyskiwanie niepodległości przez kraje bałtyckie
(materiały z konferencji Kaszubskiego Zespołu
Parlamentarnego 25 maja 2017)
35. Warszawa wraca nad Wisłę (materiały z konferencji
Parlamentarnego
Zespołu
Dróg
Wodnych
9 października 2017)
36. Prymas Stefan Wyszyński – Wychowawca Narodu
(materiały z posiedzenia seminaryjnego Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu oraz Parlamentarnego Zespołu
Miłośników Historii 16 listopada 2017)
37. Różnorodność językowa w Polsce jako dobro wspólne
– wybrane przykłady (Materiały z posiedzenia
seminaryjnego
Kaszubskiego
Zespołu
Parlamentarnego 14 lutego 2018)
38. W służbie Bogu i Ojczyźnie (materiały z konferencji
Parlamentarnego Zespołu Miłośników Historii 22
października 2017)
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39. Transport szynowy w miastach (w przygotowaniu)
40. Z prac zespołów (publikacja zbiorcza wybranych
referatów z konferencji organizowanych przez zespoły
w Senacie – w przygotowaniu)
41. Małe Ojczyzny – w stulecie odzyskania niepodległości
(sprawozdanie z programu realizowanego przez
Parlamentarny Zespół ds. Kultury, Tradycji
i Dziedzictwa Małych Ojczyzn – w przygotowaniu).
Seria Zeszytów Zespołów Senackich jest publikowana przez Biuro Spraw
Senatorskich Kancelarii Senatu.
Biuro Spraw Senatorskich publikowało również wydawnictwa okolicznościowe, na
przykład:
 Jeden dzień na Łotwie – 18 listopada 1918 r. – 24 listopada 2010 r.
(publikacja wydana w związku z wystawą prezentowaną w Senacie w
listopadzie 2010 r.)
 Polska, Łotwa razem (publikacja wydana w związku z wystawą „Stosunki
polsko-łotewskie 1919-1991 w zasobie Archiwum Akt Nowych”
prezentowaną w Senacie w lipcu 2014 r.)
 Przewodnik
senatora.
Podstawowe
informacje
praktyczne
(3 wydania, ostatnie jesienią 2015r.)
 Poradnik senatora pracodawcy (jesień 2015 r.).
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