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Wstęp

W XIX wieku pod zaborami istniała na ziemiach Rzeczypospolitej jedy-
nie Prowincja Galicyjska Towarzystwa Jezusowego. Obejmowała ona zie-
mie polskie włączone do monarchii austriackiej. W ramach autonomii ga-
licyjskiej jezuici polscy rozwinęli szeroką działalność, która nie ograniczała 
się tylko do prac duszpasterskich, ale także nawiązywała do chlubnych kart 
szkolnictwa jezuickiego (Lwów, Tarnopol i Chyrów). Oddawali się również 
pracy pisarskiej i rekolekcyjnej, zakładali bractwa i stowarzyszenia katoli-
ckie (zwłaszcza sodalicje mariańskie), uczestniczyli w życiu kulturalno-spo-
łecznym narodu pod zaborami, zabierali głos na łamach prasy w sprawach 
aktualnych, brali udział w różnego rodzaju zjazdach i kongresach w kraju 
i za granicą, podejmowali trud wychowawców młodzieży oraz udzielali się 
jako społecznicy. Podjęli działalność misjonarską w Afryce, Stanach Zjed-
noczonych i Australii. Przed I wojną światową jezuici budzili i podtrzymy-
wali ducha patriotyzmu w narodzie, m.in. przez misje ludowe i publikacje 
książkowe oraz – zgodnie z encykliką Rerum novarum papieża Leona XIII – 
podjęli posługę w środowiskach robotniczych oraz formowali katolickie 
elity intelektualne.

Urodzeni w okresie niewoli, w sposób nieskrępowany i na szerszą skalę 
jezuici polscy podjęli działalność po I wojnie światowej, która po 123 latach 
zaborów przyniosła Rzeczypospolitej upragnioną wolność. Z chwilą odzy-
skania niepodległości Prowincja Galicyjska Towarzystwa Jezusowego prze-
mianowana została na Prowincję Polską, a w 1926 roku podzielono ją na 
dwie odrębne Prowincje: Wielkopolsko-Mazowiecką i Małopolską. Dyna-
miczny rozwój jezuitów polskich, których wkład w odbudowę odrodzonej 
Ojczyzny jest znaczny, zahamował wybuch II wojny światowej. W wyniku 
represji ze strony okupanta hitlerowskiego jezuici polscy ponieśli duże straty 
osobowe. Wielu z nich przeszło przez niemieckie więzienia i obozy koncen-
tracyjne. Niektórzy z nich zmarli w tragicznych okolicznościach za wiarę 
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i Ojczyznę. Po 1945 roku jezuici prowadzili w Polsce działalność ograni-
czoną przez komunistyczny reżim walczący z Kościołem katolickim.

Niniejsza publikacja, która jest owocem pracy zbiorowej, pragnie za-
znajomić współczesnego czytelnika z problematyką społeczeństwa, kultury 
i wychowania w poglądach polskich jezuitów w okresie II Rzeczypospoli-
tej. W publikacji zamieszczono sylwetki kilkunastu jezuitów wybranych 
z szerokiego grona. W większości przypadków szczyt ich twórczej aktyw-
ności przypadł na okres międzywojenny, kiedy jezuici rozwinęli szeroką 
działalność na wielu płaszczyznach. Postaci zostały ukazane w sposób syn-
tetyczny na tle ogólnych wydarzeń oraz omówione na podstawie materia-
łów archiwalnych oraz najnowszej literatury przedmiotowej. Dokonano 
także analizy ich dorobku pisarskiego.

Jeszcze przed uzyskaniem niepodległości przez Polskę ks. Stanisław So-
puch (1869-1941) brał udział w tworzeniu sieci katolickich stowarzyszeń 
robotniczych „Przyjaźń” oraz redagował czasopisma robotnicze. W wolnej 
Ojczyźnie dał się poznać m.in. jako utalentowany kaznodzieja i zdolny or-
ganizator działalności jezuitów na ziemiach II Rzeczypospolitej. Ks. Wła-
dysław Wojtoń (1869-1948) był wychowawcą młodzieży w Chyrowie oraz 
autorem sztuk dydaktycznych i moralizatorskich. Redagował czasopisma 
katolickie oraz prowadził sodalicje mariańskie i inne stowarzyszenia sta-
nowe. Ks. Jan Urban (1874-1940) okazał się żarliwym orędownikiem idei 
unijnej oraz prekursorem ekumenizmu. Wydawał czasopismo „Oriens” 
poświęcone sprawom religijnym Wschodu (1933-1939). Ks. Marian Jó-
zef Morawski (1881-1940) dał się poznać jako wybitny teolog. Ks. Sta-
nisław Podoleński (1887-1945) zabierał głos w sprawach rodziny i mał-
żeństwa. Jego opublikowane drukiem prace naukowe i popularne można 
określić mianem szeroko rozumianego wychowania prorodzinnego na fun-
damencie nauki Kościoła katolickiego. Sprzeciwiał się m.in. rozwodom, 
które pojmował jako akt destrukcyjny przeciw osobie, rodzinie i narodo-
wi. Problematykę małżeństwa, rodziny, wychowania i oświaty poruszał 
w swoich publikacjach ks. Alojzy Warol (1859-1936). Przed uzyskaniem 
niepodległości przez Polskę ks. Jan Pawelski (1868-1944) pełnił funkcję 
redaktora „Przeglądu Powszechnego”. Był nie tylko krytykiem „krakow-
skiego dekadentyzmu”, ale także stał się bliską osobą dla wybitnych pol-
skich pisarzy. W Krakowie jezuici posiadali własny Wydział Filozoficzny, 
który stał się głównym ośrodkiem filozofii jezuitów polskich. Najwybit-

Stanisław Cieślak SJ
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niejszym i najbardziej aktywnym jezuitą uprawiającym filozofię w okresie 
międzywojennym był ks. Franciszek Kwiatkowski (1888-1949). Ciekawą 
postacią wśród jezuitów był ks. Feliks Hortyński (1869-1927), który pozo-
stawił interesujący dorobek naukowy świadczący o dużej znajomości daw-
nych i współczesnych mu zagadnień z fizyki klasycznej, teorii względności  
A. Einsteina, teorii kwantowej i biologii. Problematyką szkolnictwa 
i kultury jezuickiej zajmował się wybitny historyk i dyrektor Apostol-
stwa Modlitwy w Krakowie ks. Stanisław Bednarski (1896-1942), który 
równocześnie podejmował w swoich publikacjach aktualne tematy z ży-
cia społeczno-kulturalnego. Niezatarty ślad w życiu wielu wychowanków 
słynnego jezuickiego Zakładu Naukowo-Wychowawczego w Bąkowicach 
pod Chyrowem pozostawił ks. Teofil Bzowski (1873-1959), wychowawca 
i autor literatury młodzieżowej. Do rozwoju Zakładu Naukowo-Wycho-
wawczego w Bąkowicach przyczynił się m.in. profesor: ks. Romuald Kop-
pens (1865-1943). Wybitnym wychowawcą i przyjacielem młodzieży był  
ks. Mieczysław Kuznowicz (1874-1945), wieloletni opiekun Związku 
Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej w Krakowie. śmiało można na-
zwać ks. Kuznowicza polskim „Kolpingiem”. Niezwyczajnym wychowawcą 
okazał się również ks. Józef Bok, który z dużym zaangażowaniem kierował 
dziecięcą organizację wyznaniową – Krucjatą Eucharystyczną. Wybitną ro-
lę w życiu intelektualnym przed I wojną światową, w okresie międzywo-
jennym oraz po 1945 roku odgrywał w Polsce ks. Jan Kanty Rostworowski 
(1876-1963), utalentowany pisarz i poszukiwany rekolekcjonista.

Trzeba zaznaczyć, że z oczywistych względów niniejsza publikacja nie 
może być uznana za pełną panoramę zaangażowania jezuitów w okresie 
II Rzeczypospolitej. Lista jezuitów, których należałoby tutaj przedstawić 
oraz przypomnieć ich zasługi dla kultury narodowej, jest znacznie dłuższa. 
Mamy nadzieję, że publikacja stanie się impulsem do powstania kolejnego 
dzieła o podobnej tematyce.

Stanisław Cieślak SJ

Wstęp





MONIKA STANKIEWICZ-KOPEć

Krytyk „krakowskiego dekadentyzmu” – 
ks. Jan Pawelski SJ (1868-1944)

Wprowadzenie

Urodzony cztery lata po klęsce powstania styczniowego Jan Pawelski 
był rówieśnikiem m.in.: Stanisława Przybyszewskiego (ur. 1868), Stanisła-
wa Wyspiańskiego (ur. 1869), Kazimierza Przerwy-Tetmajera (ur. 1864), 
Stefana Żeromskiego (ur. 1864), a także Józefa Piłsudskiego (ur. 1867) 
i Romana Dmowskiego (ur. 1864). Młodość tej generacji, obejmującej lu-
dzi urodzonych w latach sześćdziesiątych XIX stulecia, przypadła na lata 
osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XIX w., wzmożona ich aktywność (na 
rozmaitych polach) to koniec wieku XIX i pierwsze dziesięciolecia wie-
ku XX1. Pochodzący z tego samego pokolenia filozof-pesymista, histo-
ryk kultury Marian Zdziechowski w studium o Wpływach rosyjskich na 
polską duszę (Kraków 1920) dość surowo ocenił stan duchowy swojego 
pokolenia, wyrosłego w traumie popowstaniowej i strachu przed zabor-
cą. Pisał o „opadnięciu ducha narodowego” oraz jego skażeniu „zarazkiem 
deprawacji”2. Pokolenie to potrafiło jednak dokonać przełomów zarówno 
na gruncie kulturalnym (Młoda Polska), jak i politycznym (odzyskanie 
niepodległości).

Jan Pawelski (1868-1944) całe swoje dorosłe życie związał z zako-
nem jezuitów, do którego wstąpił już jako szesnastolatek (w 1884 roku) 
i gdzie pozostał aż do swej tragicznej śmierci, w sierpniu 1944 roku3.  

1 Por. T. Nałęcz, Pokolenie Józefa Piłsudskiego, w: Legenda Legionów. Opowieść o Legionach 
oraz ludziach Józefa Piłsudskiego, aut. tekstów. M. Cisek i in., Warszawa 2008. 

2 Por. M. Zdziechowski, Wpływy rosyjskie na duszę polską, Kraków 1920, s. 134 n.
3 Biografia Jana Pawelskiego, por. m.in.: L. Grzebień, hasło: Pawelski Jan, w: Polski 

Słownik Biograficzny, t. 25, s. 361-362; hasło: Pawelski Jan, w: Encyklopedia wiedzy o jezu-
itach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, opr. L. Grzebień i in., Kraków 1996, s. 494;  
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W fin-de-siècle’owskim Krakowie znalazł się Pawelski w roku 1891 – w cza-
sie kiedy coraz mocniej dawały się słyszeć odgłosy nadciągającego z Zacho-
du modernizmu4. 

Ówczesny Kraków – miasto stosunkowo niewielkie, bo w 1890 roku 
liczące około 69 tysięcy mieszkańców, zamknięte w ciasnym systemie for-
tyfikacji – cieszyło się jednak względną swobodą polityczną, co niebawem 
pozwoliło mu stać się jednym z najważniejszych miejsc w topografii Mło-
dej Polski5. To właśnie tutaj, w roku 1891, czyli w czasie rozpoczęcia przez 
Pawelskiego studiów teologicznych w krakowskim instytucie zakonnym, 
na łamach dwutygodnika literacko-artystycznego „świat” ukazały się dwa 
ważne dla polskiego modernizmu teksty programowe Zenona Przesmy-
ckiego Harmonie i dysonanse oraz Maurycy Maeterlinck i jego stanowisko 
we współczesnej poezji belgijskiej. W trzy lata później, kiedy Pawelski przyj-
mował święcenia kapłańskie (w 1894 roku), w Krakowie ukazała się druga 
seria Poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera, przez niektórych badaczy uwa-
żana za symboliczne rozpoczęcie nowej epoki literackiej – Młodej Polski.

W Krakowie Pawelski związał się z wydawanym od 1884 roku przez 
jezuitów „Przeglądem Powszechnym”; najpierw jako pomocnik (1895- 
-1896), a potem już stały współpracownik pisma. W sierpniu 1902 roku 
został Pawelski redaktorem naczelnym „Przeglądu Powszechnego”, którym 
kierował przez 16 lat; do roku 1918, kiedy to oddał redakcję Janowi Urba-
nowi i wyjechał najpierw do Lwowa, a potem do Warszawy6. Obszar dzien-
nikarskich zainteresowań ks. Pawelskiego był rozległy i obejmował kilka 
zasadniczych dziedzin. Co zrozumiałe, Pawelskiego przede wszystkim zaj-
mowały sprawy Kościoła katolickiego i religii7. Przy tym jednak jezuita wy-

J. Rostworowski, Pamięci trzech byłych redaktorów „Przeglądu Powszechnego”, „Przegląd Po-
wszechny” 1947, t. 224, s. 17-18.

4 O Krakowie końca XIX i początku XX stulecia por. m.in. K. Wyka, Kraków Stolicą Mło-
dej Polski, w: Kraków i Małopolska przez dzieje, red. C. Bobińskiej, Kraków 1970, s. 340 n.; 
J. Kulczycka-Saloni, I. Maciejewska, A.Z. Makowiecki, R. Taborski, Młoda Polska, Warszawa 
1991, s. 50 n.

5 W 1900 r. liczba mieszkańców Krakowa wzrosła do 85, a w 1905 r. do 94 tysięcy osób. 
Por. J. Kulczycka-Saloni, I. Maciejewska, A.Z. Makowiecki, R. Taborski, Młoda Polska,  
dz. cyt., s. 50.

6 L. Grzebień, hasło: Pawelski Jan, w: Polski Słownik Biograficzny, dz. cyt., s. 362.
7 Por. m.in.: ankieta o zagadnieniach katolicyzmu w Polsce („Przegląd Powszechny” 1906, 

t. 89-90); Katolicyzm w Polsce (tamże, 1916, t. 129), tom Katolicyzm a modernizm (Kraków 
1911). W latach 1905-1908 i 1916-1918 prowadził Pawelski rubrykę „Sprawy Kościoła”.
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kazywał również znaczne zainteresowanie bieżącymi sprawami społeczno- 
-politycznymi. Bacznie przyglądał się współczesności, żywo reagował na 
aktualne wydarzenia i na ogół nie uchylał się od ich komentowania8. 

Zarówno religijne, jak i społeczno-polityczne fascynacje Pawelskiego 
pozostaną jednak poza zainteresowaniem niniejszego szkicu. Uwagą zo-
stanie obdarzona przede wszystkim jego aktywność krytyczno-literacka: 
od czasów pierwszych bliższych związków Pawelskiego z „Przeglądem Po-
wszechnym” (od 1895), poprzez etap redagowania pisma (od 1902 roku), 
aż do roku 1918. Ten ponad dwudziestoletni okres, chronologicznie po-
krywa się z epoką Młodej Polski. 

Pomimo iż nazwisko księdza Pawelskiego przewija się w opracowaniach 
tematycznych dotyczących polskiej krytyki literackiej przełomu XIX i XX w. 
oraz w syntezach epoki Młodej Polski9, to jednak działalności krytyczno- 
-literackiej Pawelskiego jak dotąd nie zostało poświęcone żadne obszerniej-
sze studium10. 

Jan Pawelski jako krytyk literacki

Przebywający w Krakowie od 1891 roku Pawelski dość szybko związał 
się z „Przeglądem Powszechnym”11. Warto przypomnieć, iż Kraków prze-
łomu wieków posiadał prasę reprezentującą różne orientacje polityczne 

8 Por. m.in.: Od mogiły trybuna ludu (1911, t. 112), Zwiastun nowej ery w kraju (1914,  
t. 121); Sprawa polska, 1916, t. 129; W obozach jeńców – Polaków (1918, t. 138/139). W latach 
1905-1918 wydał Pawelski serię pięćdziesięciu Broszur o chwili obecnej będących odbitkami  
artykułów podejmujących kwestie społeczne, polityczne (i kulturalne).

9 Por. m.in. Polska Krytyka Literacka 1800-1918. Materiały, opr. Z. Jakubowski, Warszawa 
1959; Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, opr. M. Podraza-Kwiatkowska, Wroc-
ław 2000, BN s. I, nr 212, s. XX, XXXII, XXXIV (Wstęp), 215, 300; A. Hutnikiewicz, Młoda 
Polska, Warszawa 1997, s. 85, 90.

10 Dotychczas nie zostały zebrane rozprawy krytyczno-literackie Pawelskiego ani jego recen-
zje rozproszone przede wszystkim w kolejnych numerach „Przeglądu Powszechnego”. Przy tym 
Pawelski sam próbował również tworzyć literaturę. Jego wierszowane próby literackie w języku 
łacińskim znajdują się w krakowskim archiwum jezuitów: Katalogi prowincji galicyjskiej, polskiej 
i wielkopolskiej z lat 1885-1939, rkps. sygn. 327, 371, 2475.

11 Poprzednikiem „Przeglądu Powszechnego” był założony w 1870 „Przegląd Lwowski”. 
W 1883 r. pismo przejęli jezuici i zmienili jego nazwę na „Przegląd Powszechny”. Por. M. Jagieł-
ło, Trwałość i zmiana: szkice o „Przeglądzie Powszechnym” 1884-1918, Warszawa 1993.
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i światopoglądowe12. Ówczesne czasopisma – i to nie tylko te stricte lite-
rackie – odegrały istotną rolę w programotwórczych polemikach litera-
ckich, na ich łamach toczyły się ważne dyskusje dotyczące ważkich tema-
tów związanych z aktualnymi problemami kulturalnymi13. Jednym z nich 
był właśnie „Przegląd Powszechny”, który pomimo iż nie miał charakteru 
literackiego, to jednak historia literatury i krytyka literacka, stosunkowo 
często gościły na jego łamach – szczególnie w okresie redagowania pisma 
przez ks. Pawelskiego. 

Znakomity historyk literatury Stanisław Pigoń w jubileuszowym 200 
tomie „Przeglądu Powszechnego” z 1933 roku, dokonując charakterystyki 
dorobku pisma właśnie w zakresie historyczno-literackim i krytycznym, 
zauważył, iż do czasów redakcji Pawelskiego na jego łamach przeważały 
rozprawy dotyczące literatury dawnej. Natomiast w okresie kierowania 
redakcją przez ks. Pawelskiego w sposób widoczny zwiększyło się zainte-
resowanie „Przeglądu Powszechnego” literaturą współczesną i aktualny-
mi tendencjami w kulturze14. To właśnie w związku z osobą Pawelskiego 
„Przegląd Powszechny” już u progu XX w zainteresował się nową literaturą 
młodopolską. Pigoń tłumaczył ten fakt inwazją prądu młodopolskiego na 
przełomie wieków, która zbiegła się z objęciem redakcji przez Pawelskiego. 
Wówczas to: 

Literatura współczesna krzewiąc się bujnie, sama stała się problemem, nie-
rzadko niepokojącym, a więc ściągała ku sobie uwagę, wyzywała do uzna-
nia czy polemiki. Na ten głos życia domagającego się uwagi, nie mogło 

12 W tym czasie w Krakowie obok „Przeglądu Powszechnego” wychodziły m.in.: konser-
watywny dziennik informacyjno-polityczny „Czas” (1848-1934); konserwatywny miesięcz-
nik poświęcony nauce i literaturze „Przegląd Polski” (1866-1914); liberalno-demokratyczna 
„Reforma” – później „Nowa Reforma” (1882-1928), socjalistyczny „Naprzód” (1892-1948); 
chrześcijańsko-demokratyczny dziennik „Głos Narodu” (1893-1939); nastawione na nową 
sztukę „Życie” (1897-1900); dwutygodnik „Świat” (1888-1895); społecznie i patriotycznie za-
angażowana „Krytyka” (1896-1897 i 1899-1914). Por. M. Jakubek, Prasa krakowska 1795-
-1918. Bibliografia, Kraków 2004; A. Żyga, Krakowskie czasopisma literackie drugiej połowy  
XIX w. (1860-1890), Kraków 1983. 

13 O rozwoju prasy od II połowy XIX wieku por. C. Gajkowska, hasło: Czasopiśmiennictwo 
literackie XIX wieku, w: Słownik literatury polskiej XIX w., red. J. Bachórz, A. Kowalczyk, Wroc-
ław 1997, s. 153 n.

14 Por. S. Pigoń, Dział historyczno-literacki, „Przegląd Powszechny” 1933, t. 200, s. 395- 
-396. Pigoń (do 1933 roku) doliczył się 370 prac tego rodzaju. Ich autorami byli głównie kryty-
cy świeccy (w tym profesorowie, m.in.: Tarnowski, Tretiak, Windakiewicz, Sinko, Zdziechow-
ski) oraz stosunkowo nieliczni duchowni (m.in. księża Pawelski, Badeni, Wiecki, Karyłowski).
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zostać głuche czasopismo pragnące być dla swego czasu współczynnikiem 
formowania świadomości15.

Oczywiście nie sposób odmówić racji Stanisławowi Pigoniowi, jednak 
nie bez znaczenia pozostawał także fakt, iż nowy redaktor pisma, sam będą-
cy krytykiem literackim, bacznie śledzącym aktualną twórczość i wnikliwie 
obserwującym współczesność, niejako w sposób naturalny skierował pismo 
na nowe tory. Pigoń zresztą bardzo wysoko cenił Pawelskiego jako kryty-
ka literackiego: chwalił jego wyczucie aktualności, wrażliwość artystyczną, 
przenikliwość, nazywał go „zawołanym krytykiem literackim i pilnym ob-
serwatorem współczesności”16. 

Pawelski zajmował się krytyką literacką nie tylko od strony praktycznej 
(sam pisząc teksty krytyczne), ale też nie obca była mu refleksja teoretyczna 
w tym względzie. Swoje poglądy na temat krytyki literackiej zawarł Pawel-
ski w cyklu artykułów publikowanych na łamach „Przeglądu Powszechne-
go” w latach 1900-190117. 

Wokół nowej literatury: Pawelski – Przybyszewski

Ks. Jan Pawelski miał dość ostrożny stosunek do nowego prądu, który 
krytykował z punktu widzenia zasad katolicyzmu i w tej perspektywie miał 
mu wiele do zarzucenia. Jak wiadomo, ówczesny papież Pius X (1903- 
-1914) zdecydowanie potępił modernizm katolicki) i agnostycyzm. Zresz-
tą, głównym problemem ówczesnych władz kościelnych za jego pontyfika-
tu była walka z modernizmem, którego propagatorzy zwalczali porządek 
nadprzyrodzony, sprowadzając religię do sfery doczesnej, ludzkiej. Swoje 
antymodernistyczne poglądy zawarł Pius X m.in. w obszernej encyklice 
Pascendi Domini gregis (z 8 września 1907 r.). Według jej autora, moderni-
ści są wyjątkowo niebezpieczni dla wiary katolickiej, bowiem: „przykładają 
siekierkę nie do gałęzi i latorośli, lecz do samych korzeni, to znaczy do  

15 S. Pigoń, Dział historyczno-literacki, dz. cyt., s. 397.
16 Tamże, s. 395-407.
17 Por. J. Pawelski, Pojęcie krytyki literackiej, „Przegląd Powszechny” 1900, t. 66 (nr 196),  

s. 293-312; tenże, Krytyka literacka a nauka, „Przegląd Powszechny” 1900, t. 67 (nr 208), s. 69-
-84; tenże, Krytyka literacka a nauka, „Przegląd Powszechny” 1901, t. 70 (nr 208), s. 242-259.
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wiary i do jej żył najgłębszych” – jak obrazowo pisał Pius X18. Kilka lat 
później, we wrześniu 1910 roku, papież nakazał księżom składanie (napi-
sanej przez niego w 1908 r.) słynnej Przysięgi antymodernistycznej. Miało 
to na celu z jednej strony zapobiegnięcie rozprzestrzenianiu się w Kościele 
katolickim tendencji modernistycznych, zaś z drugiej – zdecydowane i jed-
noznaczne wyeksponowanie stosunku doktryny katolickiej wobec owych 
tendencji19.Kiedy wraz z końcem I wojny światowej dogorywał także i mo-
dernizm polski, Pawelski w artykule poświeconym niedawno zmarłemu 
Lucjanowi Rydlowi, zawarł syntetyczną charakterystykę Młodej Polski, 
którą nazwał: „okresem literatury rozwichrzonej”, „anarchicznej w formie 
i w treści”, kiedy „popłacała tylko jaskrawa niezwykłość”20. Pawelski zresz-
tą nie raz wytykał nowej sztuce „przesadę”, „nienaturalność i wyszukaną 
sztuczność”, „obrachowanie na sensację”, „nastawienie na pogoń za tema-
tem niezwykłym i działającym na nerwy”21. 

Nowa sztuka odpychała Pawelskiego owym „rozwichrzeniem”, sztucz-
nością, przy czym jezuita jednak nie lekceważył jej. Modernistycznym 
tendencjom kulturowym przyglądał się Pawelski ostrożnie, ale i z uwagą, 
bowiem stanowiły one dla niego ciekawe, choć – w jego rozumieniu – dość 
niebezpieczne zjawisko. Co widać dobrze m.in. w jego stosunku do twór-
czości Stanisława Przybyszewskiego22. W stosunku do nowej literatury Pa-
welski raz po raz zabierał głos na łamach „Przeglądu Powszechnego”. Tym 
samym jezuicki krytyk włączał się aktywnie w dyskusje i polemiki krytycz-
no-literackie z przełomu stuleci, stając się jednym z adwersarzy polskiego 
modernizmu. Jednak pokazywanie księdza Pawelskiego jako krytyka zu-
pełnie nie rozumiejącego „młodej” sztuki, krytykującego ją z wąskiej per-
spektywy tradycjonalizmu i katolicyzmu, wydaje się krzywdzące i znacznie 
zubaża twórczą osobowość jezuity, który w stosunku do nowej sztuki, był 
surowy, ale umiał także zdobyć się na obiektywizm i uznanie. 

18 Pius X, Encyklika Ojca św. Piusa X: Pascendi Domini gregis. O zasadach modernistów  
[8. IX. 1907], Warszawa 1996, s. 12.

19 Por. m.in.: Cz. Sokołowski, Przysięga antymodernistyczna, Warszawa 1916; D. J. Olewiń-
ski, Drogi i bezdroża teologii w XX wieku, „Christianitas” 2002, nr 13, s. 25 n.

20 Ks. J. Pawelski, Pamięci Lucjana Rydla, „Przegląd Powszechny” 1918, t. 138/139, s. 298-
-299.

21 Tenże, Z estetyki krakowskiego dekadentyzmu, „Przegląd Powszechny” 1899, t. z. 5, s. 186-
-188.

22 O tym szerzej w dalszych fragmentach tekstu.
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Upodobania estetyczno-literackie Pawelskiego, jego rozumienie celów 
sztuki – w okresie, o którym mowa (1895-1918), nie ewoluowało – było 
statyczne i ugruntowane. O preferencjach Pawelskiego w tym względzie 
oraz o jego stosunku do nowej literatury dużo mówią recenzje współczes-
nych mu utworów literackich zamieszczane w jednym z działów „Przeglą-
du Powszechnego” – „Nowe Powieści”. Uogólniając: jeśli chodzi o nową 
literaturę, jezuickiemu krytykowi nie podobała się m.in. „przesada i prze-
ładowanie skrajnej dekoracji stylowej” – co zarzucał Nurtom Cezarego Jel-
lenty (Nurty. Ogniwa dramatyczne wyd. 1896, 1891), chociaż sam pomysł 
utworu zaciekawił go23. W nowej literaturze raziła go „krzykliwość”, „spa-
zmatyczność”, epatowanie pesymizmem filozoficznym – tak krytyk ocenił 
„fantazję psychologiczną” Kazimierza Przerwy-Tetmajera Otchłań (wyd. 
1900)24. Pawelskiego irytowało też pozorne nowatorstwo „młodych”, ule-
ganie przez nich obcym modom25. Analizując nową modną sztukę opartą 
na wzorach zachodnich, w jednym z artykułów z 1899 roku (Z estetyki kra-
kowskiego dekadentyzmu) ks. Pawelski w pełnych humoru słowach skwito-
wał skłonność polskich twórców do ulegania obcym modom literackim:

Można być z góry pewnym i głowę dać w zakład, że jeśli kiedyś na Zacho-
dzie rozpoczną ludzie chodzić z futerałami na nosach, to po jakimś czasie 
na dalekim Wschodzie, w Krakowie czy w Warszawie, ulice będą szarzeć 
od nosowych pokryw. Tak samo rzecz się ma i z literacką modą. Po „mło-
dej” Belgii i po „młodej” Skandynawii, zjawiło się na krakowskim rynku 
nowe hasło… „młoda” Polska26.

Należy jednak podkreślić, iż sam Pawelski nie był zdeklarowanym prze-
ciwnikiem wszelkich nowości kulturalnych. Doskonale zdawał sobie sprawę 
z ich rewitalizującej siły. Przy tym występował Pawelski przede wszystkim 

23 Tenże, Z nowych powieści: C. Jellenty »Nurty. Ogniwa dramatyczne«, „Przegląd Powszech-
ny” 1898, t. 58, s. 260-261.

24 Tenże, Z nowych powieści: K. Tetmajera „Otchłań”, „Przegląd Powszechny” 1901, t. 69,  
s. 448-450.

25 Polemika na ten temat była jedną z ważniejszych dyskusji owych czasów. Por. S. Szcze-
panowski, O potrzebie swojskiego kierunku w literaturze polskiej (odczyt we Lwowie z 1894 r.), 
w: Myśli o odrodzeniu narodowym, Lwów 1923; W. Feldman, Drogi duszy, „Krytyka” 1901,  
t. 2; J. Żagiel [Z. Przesmycki], Harmonie i dysharmonie, „Świat” 1891, nr 5; K. Tetmajer, O mło-
dą poezję polską, „Życie” 1898, nr 12. Dyskusję tę opisała M. Podraza-Kwiatkowska, Wstęp,  
w: Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, dz. cyt., s. XIV-XVI. 

26 Ks. J. Pawelski, Z estetyki krakowskiego dekadentyzmu, „Przegląd Powszechny” 1899,  
z. 5, s. 187.
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przeciw konkretnym elementom nowej sztuki, na które spoglądając z per-
spektywy katolickiej, nie mógł się zgodzić (np. teoria „nagiej duszy”). 

Jezuickiego krytyka raziło bezustanne powtarzanie przez propagatorów 
nowej literatury tych samych schematów i „rozwadnianie jednej wciąż tej 
samej, płytkiej, na wskroś zrobaczonej idei” – co zarzucił Przybyszewskie-
mu przy okazji krytycznej analizy jego Androgyne (wyd. 1900)27. Pawel-
skiego zaciekawiła natomiast twórczość Stefana Żeromskiego, który jego 
zdaniem „daje wielkie nadzieje na przyszłość”. W jednym z numerów 
„Przeglądu Powszechnego” z 1900 r. znalazła się wnikliwa recenzja ów-
czesnej nowości literackiej – Ludzi bezdomnych (1900). Krytyk określił po-
wieść jako „niepospolitą i niezwyczajną”, zauważył jej nowatorstwo na tle 
współczesnej mu literatury, chwalił konstrukcję (psychologiczną) postaci, 
jednak nie omieszkał też wytknąć autorowi przebijającego z jego powieści 
„piętna rozpaczliwej niemocy”28.

Pawelski bacznie przyglądał się modernizmowi nie tylko w kontekście 
literacko-kulturowym, ale także filozoficznym, teologicznym. W 1911 r. 
w Krakowie nakładem redakcji „Przeglądu Powszechnego” ukazał się zre-
dagowany przez Pawelskiego tom Szkice o modernizmie (zawierający siedem 
rozpraw – wcześniej ogłoszonych w piśmie), gdzie Pawelski podjął kwestię 
tzw. modernizmu katolickiego. W artykule Katolicyzm a modernizm od-
wołał się Pawelski do głośnej encykliki papieża Piusa X Pascendi Dominici 
Gregis z podtytułem: Encyklika Ojca Świętego Piusa X o zasadach moderni-
stów (1907), w której papież zdecydowanie potępił modernizm katolicki29. 
Ks. Pawelski, za tekstem Pascendi, do głównych grzechów modernizmu 
zaliczył agnostycyzm – „rugujący Boga, a w miejsce Boga stawiający tron 
człowiekowi”, a także: indywidualizm oraz skrajny subiektywizm – „rozbu-
jały, nie znający wędzidła” – jak obrazowo pisze Pawelski30. 

Swoimi tekstami krytyczno-literackimi na bieżąco publikowanymi 
w „Przeglądzie Powszechnym” u progu XX stulecia i w pierwszych jego 

27 Tenże, Z nowych powieści: S. Przybyszewskiego „Androgyne”, „Przegląd Powszechny” 1901, 
t. 70, s. 396-397.

28 Tenże, Z nowych powieści: S. Żeromskiego „Ludzie bezdomni”, „Przegląd Powszechny” 
1900, t. 65, s. 439-444.

29 Encyklika wywołała ostre ataki przeciwników obwiniających ją o reakcyjność i po-
wstrzymywanie postępu w myśli chrześcijańskiej. Por. J. Kracik, Antymodernistyczna kampania, 
„Znak” 2002, nr 7, s. 30-44.

30 Szkice o modernizmie, red. ks. J. Pawelski, Kraków 1911, s. 16.
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latach, włączył się Pawelski w przybierający na sile nurt dyskusji i polemik 
z „młodą” literaturą i sztuką31. Jego głos odbił się w dość głośnym echem 
w Krakowie przełomu wieków. 

Przypomnijmy: właściwie wspomniane polemiki powinny były zacząć 
się już w roku1895, kiedy we Lwowie ukazały się Forpoczty – filozoficz-
ny manifest programowy trójki autorów: Wacława Nałkowskiego (ur. 
1851), Cezarego Jellenty (ur. 1861) i Marii Komornickiej (ur. 1876) po-
pierających literacko-artystyczną formację modernistyczną. Zwolennicy 
nowej sztuki poddali dyskusji dotychczasowe przekonanie o narodowych, 
społecznych czy politycznych powinnościach sztuki. Jednak to nie wspo-
mniane Forpoczty pobudziły środowisko literackie do kluczowej dyskusji, 
na którą trzeba było poczekać jeszcze całe trzy lata. Pretekstem do pole-
miki stał się – dość niespodziewanie – artykuł Tadeusza Konczyńskiego 
poświęcony włoskiemu pisarzowi Gabrielowi D’Annunzio (1863-1938)32, 
zamieszczony w „Słowie Polskim” w 1898 r. (nr 37). Za jego przyczyną na 
łamach polskich czasopism w roku 1898 rozgorzała walka o prawo duszy 
do sztuki albo o prawo sztuki do duszy. Problemy podjęte u progu XX 
stulecia przewijały się odtąd przez całą epokę Młodej Polski (m.in. kwestie: 
tradycja rodzima – wpływy obce; literatura zaangażowana patriotycznie, 
społecznie, etycznie – literatura autonomiczna)33.

Sprowokowany zamieszczonym w „Słowie Polskim” artykułem Kon-
czyńskiego apoteozującym twórczość D’Annuzio, Stanisław Szczepanowski 
(ps. Piast) zamieścił w „Słowie Polskim” (1898 r. nr 40) artykuł zatytuło-
wany Dezynfekcja prądów europejskich, w którym zaatakował nową sztukę, 
zarzucając jej m.in. odcięcie się od ducha narodowego, zanik moralności 
i uleganie obcym modom. Szczepanowski zalecał „dezynfekować prądy 
europejskie”, aby tylko elementy pożyteczne moralnie i społecznie mogły 

31 W historii literatury na spór o nową sztukę z przełomu XIX i XX w. czasem patrzy się 
w kategoriach walki pokoleniowej – „młodych” (modernistów) ze „starymi” (pozytywistami). 
Przy czym tego rodzaju rozróżnienie nie jest miarodajne. W tym przypadku nie chodzi bowiem 
o „młodość” i „starość” rozumiane w sensie biologicznym, ale światopoglądowym. Jak wspo-
mniano bywało tak, że zarówno zwolennicy, jak i adwersarze nowej sztuki biologicznie należeli 
do tego samego pokolenia (przykład Pawelskiego i Przybyszewskiego). 

32 Według Jana Tomkowskiego, G. D’Annunzio był włoskim odpowiednikiem Przybyszew-
skiego. Por. J. Tomkowski, Młoda Polska, Warszawa 2001, s. 25.

33 Por. M. Podraza-Kwiatkowska, Wstęp, w: Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Pol-
ski, dz. cyt., s. XIV-XVI.
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się do nas przedostać. Niebawem odpowiedział mu Ludwik Szczepański 
artykułem Sztuka narodowa zamieszczonym w krakowskim „Życiu” (1898 
nr 9-10), w którym żądając wolności dla sztuki, zakwestionował ograni-
czanie zadań sztuki do problemów moralnych i społecznych. Tymczasem 
w polemikę włączył się adwersarz „młodych” Marian Zdziechowski, który 
artykułem Spór o piękno opublikowanym w „Przeglądzie Literackim” przy-
szedł w sukurs Szczepanowskiemu. Zarówno Zdziechowski, jak i Szczepa-
nowski negowali kategorię piękna jako wartość samoistną. Zdziechowski – 
zarzucający młodej sztuce brak moralności, „dyletantyzm i dekadentyzm”, 
przeciwstawiał jej sztukę „wyrosłą z ideału moralnego”. Na rozprawę 
Zdziechowskiego odpowiedział z kolei Artur Górski ps. Quasimodo cy-
klem słynnych artykułów Młoda Polska publikowanych na łamach „Życia” 
(1898, nr 15-16; 18-19, 24-25), który skrytykował pojawiający się w teks-
tach Szczepanowskiego i Zdziechowskiego pozytywistyczny „postulat uty-
litaryzmu” w stosunku do sztuki. Krytyk przypisał utylitaryzmowi Szczepa-
nowskiego charakter „narodowy” („demokratyczny”), Zdziechowskiego – 
religijny („szlachecki katolicyzm”). Próbując objaśnić krytykowane przez 
poprzedników pojęcie „nagiej duszy”, Górski pokazał „nagą duszę” jako 
naturalną konsekwencję współczesnych procesów społecznych: 

Żyjemy w czasach wielkich bankructw idei. (…) Umysły wrażliwe i głębsze, 
straciwszy szacunek dla filistra i sympatie dla ruchów społecznych, poczęły 
wycofywać się z życia i szukać innych, trwalszych jego wartości. Zwrócono 
się do ludzkiej duszy oderwanej, poczęto cenić indywiduum (…)34.

W polemikę tę niebawem włączył się także i ksiądz Jan Pawelski, który 
w imię zasad etycznych wystąpił przeciw teorii „nagiej duszy” Przybyszew-
skiego obszernym artykułem Program nowej polskiej poezji35. Jego rozpra-
wa opublikowana została w październikowym „Przeglądzie Powszechnym” 
z 1898 r. (nr 178), czyli w czasie, kiedy opromieniony legendą Stanisław 
Przybyszewski (1868-1927) – jeden z głównych propagatorów teorii „na-
giej duszy” – był już w Krakowie. 

W swoim szkicu poświęconym nowej literaturze, Pawelski stara się być 
obiektywny: przyznaje swoim „młodym” rówieśnikom wiele racji, doce-

34 Por. Quasimodo [A. Górski], Młoda Polska, „Życie” 1898.
35 Na temat teorii „nagiej duszy” Przybyszewskiego obszernie wypowiedział się E. Boniecki, 

Struktura „Nagiej duszy”. Studium o Stanisławie Przybyszewskim, Warszawa 1993.
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nia szczerość ich intencji, podziwia zapał i zaangażowanie, odrzuca jednak 
środki wybrane dla ich realizacji:

Same proklamacje (…) były pisane ze szczerym przekonaniem o słuszności 
sprawy. Znać było, że ci ludzie, gdyby żyli w czasach Mickiewicza, torowa-
liby drogę Balladom i Odzie do młodości

– pisał Pawelski36. W innym miejscu Programu nowej polskiej poezji kry-
tyk napisze: 

wszyscy dzisiaj odczuwają jakąś potrzebę zmian na lepsze, wszędzie widać 
jakiś tęskny poryw ku czemuś wyższemu i szlachetniejszemu, niż walka 
o kawałek złota i byt doczesny (…), ale zrzucając z siebie płaską w swej 
normalności dzisiejszą ludzkość, nie można zrzucić normalnej ludzkiej na-
tury, nie można rozbierać się z tej ludzkości aż do „nagiej duszy”, aż do 
tych najniższych granic, gdzie rozpoczynają swoje panowanie rozhukane 
nerwy, ślepe przeczucia, histeria i zwyrodnienie37. 

Nie zawsze udawało się Pawelskiemu uniknąć mentorskiego tonu, jed-
nak przy tym w swoich ocenach kultury współczesnej zazwyczaj wykazywał 
dużo przenikliwości – toteż dziś w wielu istotnych kwestiach dotyczących 
polskiej literatury modernistycznej, trudno odmówić mu racji. Zwłaszcza 
wówczas, kiedy Pawelski wykazuje skrajność i „jednostronność” modnych 
teorii oraz ich zredukowanie do kilku wybranych aspektów (m.in. ero-
tyzm, popęd płciowy, neurotyzm, pesymizm). Również wystawiona przez 
Pawelskiego ocena Przybyszewskiego i jego twórczości, chociaż ostra i su-
rowa, w wielu aspektach wydaje się nader trafna:

Talent pana Przybyszewskiego w tak ciasnym obraca się kółku (…) tak jest 
często niesamowicie patetyczny, dziwacznie obrazujący, chaotyczny i tak 
goni dziecinnie za blaskiem słów, często z pogwałceniem sensu i logiki.

– pisał jezuita38.
Owszem, ksiądz Pawelski nie odmawia – i słusznie – „sztuczkom li-

terackim” Przybyszewskiego „pięknych i udatnych ustępów”, jednak ich 
powodzenie rozpatruje wyłącznie w kategoriach chwilowej fascynacji li-
teracką nowością oraz barwną postacią samego autora Confiteor, którego 

36 Ks. J. Pawelski, Program nowej polskiej poezji, „Przegląd Powszechny” (1898, nr 178),  
s. 4.

37 Tamże, s. 15.
38 Tenże, Z estetyki krakowskiego dekadentyzmu, „Przegląd Powszechny”, 1899, s. 188-189.
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utwory „z początku mogły intrygować”, ale „teraz już zaczynają nudzić, 
bo ustawicznie są tą samą manierą robione” – pisał Pawelski już w 1899 
roku39. Czas pokazał, iż jezuita nie mylił się w tym względzie. Twórczość 
literacka Przybyszewskiego nie przetrwała bowiem próby czasu, to co zos- 
tało po „Meteorze” Młodej Polski, to przede wszystkim jego legenda40.

Posiadający wykształcenie filozoficzne i teologiczne Pawelski, usytuował 
modną teorię „nagiej duszy” w perspektywie klasycznej i obnażał jej braki. 
Odnosząc się do lansowanych przez środowisko „młodych” autorów zagra-
nicznych (m.in. Maurycego Maeterlincka), Pawelski dokonał krytycznego 
oglądu młodopolskiego ideału „nagiej duszy”:

W poezji Maeterlincka nie ma charakterów ludzkich ani ludzkiego życia, 
nie ma czynów ani idei, żadnych aspiracji i dążeń (…). Jest tylko garstka 
głuchych nieokreślonych przeczuć, stojących poza życiem rzeczywistym 
i otaczającym światem. (…) Do tej, tak pojętej przez Maeterlincka, ode-
rwanej garstki chorych przeczuć przed śmiercią, czy w ogóle przed jakimś 
nieszczęściem, dodać tylko trzeba drugą wiązankę neurastenicznych kapry-
sów i na wpół świadomych odruchów przenerwowanego i podlegającego 
halucynacjom człowieka, a po złożeniu tych części składowych w jeden or-
ganizm, którego sercem i głównym tętnem byłyby popędy płciowe, otrzy-
ma się całkowity typ „nagiej duszy”. Takim jest ideał Młodej Polski41.

Krytyk przewidział też przyszły rozdźwięk wzniosłych teoretycznych 
wypowiedzi oraz dość mizernej i w gruncie rzeczy banalnej ich praktyki 
artystycznej42. 

Zarzucając współczesnej mu sztuce „przeforsowanie granic erotyzmu, aż 
do histerii, halucynacji i neurastenii”, Pawelski protestował przeciw ogra-
niczaniu i redukowaniu człowieka jedynie do popędu płciowego. Pawelski 
jako zwolennik „rozumu i wolnej woli” skrytykował postulat eksponowa-
nia w sztuce stanów podświadomościowych, jako zwolennik „harmonii 
i symetrii” potępił inwazję stanów neurastenicznych, zaś jako strażnik za-
sad etycznych – wystąpił przeciw fascynacji w sztuce złem i jego przejawa-

39 Tamże, s. 189.
40 Por. m.in.: A. Hutnikiewicz, Stanisław Przybyszewski. Legenda i rzeczywistość, w: Portrety 

i zarysy literackie, Warszawa 1976. Więcej na temat Przybyszewskiego por. Roman Taborski, 
„Stanisław Przybyszewski”, biogram w Polskim Słowniku Literackim, t. 29 (1986), s. 149-154.

41 Ks. J. Pawelski, Program nowej polskiej poezji, dz. cyt., s. 8.
42 Zwrócił na to uwagę E. Boniecki, dz. cyt., 118-119.
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mi43. Jezuicki krytyk zdecydowanie nie zgadzał się ani ze skrajną wizją czło-
wieczeństwa, ani też z nazbyt radykalną wizją sztuki propagowaną przez  
Przybyszewskiego i jego zwolenników. Miał rację Pawelski pisząc:

Człowiek Przybyszewskiego jest ustawicznie rozpadający się i tylko sztucz-
nymi środkami podniecany aparat nerwowy, w którym od chwili do chwili, 
jak spodlone niewolniki, przeglądają się przez podarte tkanki nerwów ni-
kły rozum i bezładna wola. „Tak skrajność w sztuce jest gorsza od smutnej 
dzisiejszej rzeczywistości. Kiedy artyści apoteozują wyłącznie obłęd. (…), 
sztuka ta zapada się już w ciemnie całkowitą”44. 

Za jeden z „grzechów głównych” nowej sztuki uznał Pawelski fakt, iż 
przestała ona dążyć do piękna – a zamiast tego zmierzała przede wszystkim 
do poznania („badania najrozmaitszych stanów psychicznych”). Ta zmiana 
celu sztuki – jej wejście na teren zarezerwowany dotychczas dla nauki – 
wydała się Pawelskiemu szczególnie niebezpieczna: 

Kiedy jednak czyta się literacki utwór, w którym przesuwają się przed oczy-
ma wyłącznie smutne objawy chorej duszy ludzkiej (…), to zupełnie traci 
się poczucie, że ma się do czynienia z dziełem sztuki, a natomiast trudno 
oprzeć się wrażeniu, że jest się przeniesionym w sferę szpitalną, do przedpo-
koju psychiatry lub nawet do domu obłąkanych (…). Jest to złym znakiem 
dla sztuki, gdy rezygnuje ona ze szlachetnego wpływu na serce ludzkie45.

– pisał krytyk w rozprawie Program nowej polskiej poezji.
Stanisław Przybyszewski odpowiedział Pawelskiemu jeszcze w tym sa-

mym roku, w pierwszym zredagowanym przez siebie październikowym 
numerze „Życia” (1898 nr 38/39)46. Tutaj w rubryce „Od redakcji”, po-
jawił się tekst sygnowany inicjałami nowego redaktora (S.P.), stanowiący 
rodzaj „odpowiedzi na zaczepki księdza Pawelskiego”. Przybyszewski nie 
kryjąc emocji, ostro i zdecydowanie bronił teorii „nagiej duszy”, której 
przyznawał w zasadzie nieograniczoną moc kreacji: 

43 M. Podraza-Kwiatkowska, Wstęp, dz. cyt., s., XXXII.
44 Ks. J. Pawelski, Program nowej polskiej poezji, dz. cyt., s. 13-14. 
45 Tamże, s. 12, 28.
46 Najpierw w dziale „Kronika” znalazła się wzmianka redakcji „Życia” o broszurce księ-

dza Pawelskiego Program nowej polskiej poezji (wydanej staraniem „Przeglądu Powszechnego” 
w drukarni Anczyc i Spółka), skierowanej „przeciwko artykułom pt. Młoda Polska pisanym 
w „Życiu” przez „Quasimoda”, zdaniem redaktorów „Życia” zawierająca „zuchwałe wymyślania 
pod adresem cyklu Homo sapiens Przybyszewskiego”. Por. „Życie” 1898, nr 178, s. 519. 
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A na „nagą” duszę niech ks. Pawelski, jako teolog i dobry katolik, nie na-
pada. Bo „naga” dusza tworzyła przepotężne rzeczy. Jej to zawdzięczamy 
katedry w Toledo, Burgos i Notre Dame. Jej to zawdzięczamy objawienia 
(…). Ta „naga” dusza, to nie ciasny horyzont (…) bo ona piekło i niebo 
obejmuje47.

Przy tym Przybyszewski oskarżył – niesłusznie – swojego jezuickiego 
rówieśnika o zupełny brak zrozumienia dla jego twórczości: 

Każde słowo przekręcone, treść zupełnie spaczona (…) ksiądz Pawelski, po-
mimo że czytał moje utwory, czytać nie umie. Nazywa mnie dekadentem, 
a ja zupełnie dekadentem nie jestem. Jeżeli mi czego odmówić nie można, 
to chyba nie siły, nie namiętności zresztą sam kilkakrotnie i to gwałtownie 
napadałem na sztukę dekadencką48. 

Co istotne, w przytoczonej powyżej wypowiedzi, Przybyszewski gwał-
townie broni się przede wszystkim przed posądzeniem go przez ks. Pa-
welskiego o „dekadentyzm” („zupełnie dekadentem nie jestem”). Należy 
bowiem zaznaczyć, iż określenie „dekadent” („dekadentyzm”), nie było 
ówcześnie rozumiane jednoznacznie; w pewnych kręgach oznaczało np. 
„synów po duchu tych, co stworzyli Targowicę” (Górski), oportunistów, 
arystokratów i biurokratów (Feldman)49. Grupa skupiona wokół „Życia” 
odczuwała negatywny wydźwięk „dekadentyzmu”, który kojarzył się ze 
stagnacją. Dlatego Przybyszewski tak ostro zaprotestował przeciw mianu 
„dekadenta”, którym obdarzył go Pawelski50. 

Rozprawa ks. Pawelskiego Program nowej poezji polskiej po latach znala-
zła uznanie w oczach Stanisława Pigonia, który określił ją jako: 

Pierwszy i najdoskonalszy przykład tej czujnej uwagi, jaką redakcja skie-
rowała na nowe prądy literackie. Pigoń zwrócił również uwagę na fakt, iż 
jezuicki krytyk śmiało wytknął Przybyszewskiemu i jego entuzjastom „wę-
ziznę” koncepcji „nagiej duszy zatopionej przez protagonistę w odmętach 
patologii i seksualizmu”51. 

47 S.P. [Przybyszewski], Od redakcji, „Życie” 1898, nr 38/39, s. 520.
48 Tamże, s. 520.
49 Por. m.in.: Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, dz. cyt., s. XIX; T. Walas, Ku 

otchłani: Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905, Kraków 1986. 
50 Do kwestii dekadentyzmu powróci ksiądz Pawelski już w następnym roku (1899), kie-

dy na łamach „Przeglądu Powszechnego” opublikuje artykuł Z estetyki krakowskiego dekaden-
tyzmu.

51 S. Pigoń, Dział historyczno-literacki, „Przegląd Powszechny” 1933, t. 200, s. 404.
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W rozprawie z 1898 roku Pawelski ujawnił swoje stanowisko względem 
nowej sztuki, które potem konsekwentnie podtrzymywał w kolejnych wy-
powiedziach krytycznych.

Dopełnieniem rozprawy Pawelskiego Program nowej poezji polskiej był 
jego artykuł Z estetyki krakowskiego dekadentyzmu (1899, z. 5), krytycz-
nie odnoszący się do koncepcji Przybyszewskiego, tym razem zawartych 
w jego buńczucznym manifeście Confiteor ogłoszonym na łamach „Życia” 
w styczniu 1899 roku (nr 1)52. Przypomnijmy: Przybyszewski w Confi-
teorze wystąpił przeciw tradycji sztuki zaangażowanej, wpisanej w literaturę 
romantyczną i pozytywistyczną. Głosił, że 

działać na społeczeństwo pouczająco albo moralnie, rozbudzać w nim pa-
triotyzm lub społeczne instynkta za pomocą sztuki, znaczy poniżać ją, spy-
chać z wyżyn absolutu. 

Ta służebność społeczna, zdaniem autora, uniemożliwiała polskiej 
sztuce przekroczenie narodowych granic i stanie się uniwersalną, dlatego 
stwierdzał: 

Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie. Jest odbiciem abso-
lutu duszy53.

Swoją odpowiedzią udzieloną Przybyszewskiemu na łamach „Przeglądu 
Powszechnego” ksiądz Pawelski wpisał się w ważną dyskusję, która ówcześ-
nie rozgorzała na łamach prasy polskiej, dotyczącą roli artysty i sztuki54. 
Przeciwnicy teorii Przybyszewskiego atakowali jej „amoralność”, „aspołecz-
ność” oraz niedocenianie roli rozumu55. Nawet Artur Górski zwolennik 
teorii „nagiej duszy” w cyklu Młoda Polska, przy bliższym zapoznaniu się 

52 W następnym artykule O „nową” sztukę opublikowanym w szóstym numerze „Życia” 
z 1899 roku Przybyszewski doprecyzował swoje postulaty zamieszczone w Confiteor.

53 S. Przybyszewski, Confiteor, „Życie” 1898, nr 1 (przedruk: tenże, Na drogach duszy, Kra-
ków 1900, wyd. nast. 1902). 

54 Kontrowersyjny Confiteor sprowokował szereg wypowiedzi na temat sztuki. Przybyszew-
skiego poparł m.in.: I. Matuszewski, Sztuka i społeczeństwo, „Tygodnik Ilustrowany” 1899, nr 
10-12. Przeciw hasłu „sztuka dla sztuki” wypowiedziały się m.in.: Z. Daszyńska (do niedawna 
jeszcze współpracująca z „Życiem”), Program modernistów, „Prawda” 1899, nr 6; M. Posner-
Garfeinowa, Kilka słów o modernizmie, „Krytyka” 1899, t. I, s. 91-97; w pewnym stopniu także 
L. Krzywicki, O sztuce i nie-sztuce, „Prawda” 1899, nr 11, 12; A. Sygietyński, Porachunki, „Ga-
zeta Polska” 1899; A. Niemojewski, Prorok wykolejeńców, „Głos” 1902, nr 5. Po kilku latach na 
ten temat pisał m.in. P. Chmielowski, Jeszcze o celu w sztuce, „Pamiętnik Literacki” 1904. 

55 Por. M. Podraza-Kwiatkowska, Wstęp, dz. cyt, s. XXXII.
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z poglądami autora Confiteora pojął dzielące ich różnice56. Górski (podob-
nie jak wcześniej Stanisław Szczepanowski) przeciwstawiał współczesnym 
mu artystom romantyków polskich i ich poezje. Maria Podraza-Kwiatkow-
ska zwraca uwagę, że w ten sposób zaznaczył się nurt literacki opozycyjny 
wobec teorii Przybyszewskiego, oparty na polskich tradycjach romantycz-
nych57. Dodajmy, iż wpisywał się w niego także i Pawelski: „Jakież to wiel-
kie pojęcie o doniosłości sztuki miały genialne duchy tej wielkiej epoki” 
– pisał jezuita o poezji romantycznej w Programie nowej polskiej poezji58. 
Owa tęsknota za „natchnioną poezją” na wzór poezji romantycznej, zda-
niem krytyka – idealnie „łączącej pierwiastek estetyczny z pierwiastkiem 
społecznym i życiowym” przebija także w innych tekstach krytycznych  
Pawelskiego zamieszczanych w „Przeglądzie Powszechnym”59. 

Jezuicki krytyk, nazywając proponowaną przez Przybyszewskiego kon-
cepcję sztuki „straszną kaleką”, z naciskiem podkreślał, iż: 

Wyłącznym celem sztuki pozostaje piękno, a złe, brzydota, płaskość i po-
spolitość, grają tylko rolę polemiczną i siłę i potęgę piękna uwydatniają 
(…). Uszlachetniające podniesienie serca ku nieskończonemu pięknu (…) 
to jest ostatecznym celem sztuki60. 

Pawelski zareagował ostro i zdecydowanie na koncepcje Przybyszewskie-
go, bowiem w swoim słynnym manifeście dotknął Przybyszewski jednego 
z głównych problemów na gruncie współczesnej kultury polskiej – roli 
artysty, literatury, sztuki, jej zaangażowania (społecznego, patriotycznego, 
moralnego) oraz związanej z nimi kwestii tendencyjności. Znamiennym 
jest jednak fakt, iż nawet przeciwnicy Przybyszewskiego, na ogół zgadzali 
się z nim odnośnie do kwestii potępienia tendencyjności sztuki61. W ten 

56 A. Górski, Spowiedź poety, „Życie” 1899, nr 4.
57 Por. M. Podraza-Kwiatkowska, Wstęp, dz. cyt, s. XXXV.
58 J. Pawelski, Program nowej polskiej poezji, „Przegląd Powszechny” 1898, t. 60, nr 178,  

s. 28. Rok wcześniej (1897, t. 57) opublikował Pawelski z kolei pochlebny artykuł poświęcony 
romantykowi ostatniego pokolenia Kornelowi Ujejskiemu pod znamiennym tytułem Ostatni 
z natchnionych.

59 Por. J. Pawelski, „Antygona” Sofoklesa w przekładzie Morawskiego, „Przegląd Powszechny” 
1897, t. 56, s. 425-429. Do „wielkich poetów natchnionych” zaliczył Pawelski m.in.: Mickie-
wicza i Krasińskiego.

60 Tenże, Z estetyki krakowskiego dekadentyzmu, „Przegląd Powszechny” 1899, z. 5, s. 203-
-204, 206.

61 Por. wypowiedzi m.in.: Z. Daszyńska, Program modernistów, „Prawda” 1899, nr 6;  
L. Krzywicki, O sztuce i nie-sztuce, „Prawda” 1899, nr 11, 12.
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sposób wypowiadał się także i ks. Pawelski, który w Programie nowej pol-
skiej poezji pisał: 

Nie jest zadaniem sztuki propaganda narzuconych jej z zewnątrz społecz-
nych teorii (…). Natomiast słusznym jest zdanie artystów, by sztuka była 
od wszelkich zewnętrznych i nie należących do jej istoty wpływów i ten-
dencji niezależną62.

Przy czym rok później – w 1899 roku – w szkicu Z estetyki krakowskiego 
dekadentyzmu Pawelski precyzował, iż sztuka nie może być zupełnie poza 
życiem społecznym i narodowym, bo sam artysta żyje przecież w społe-
czeństwie i jest jego integralnym składnikiem. Według jezuity, podstawo-
wym celem sztuki jest „uszlachetniające podniesienie serc ku nieskończo-
nemu pięknu (…) a cel ten jest na wskroś społeczny”. Jezuicki krytyk ów 
estetyczno-etyczny cel sztuki rozumiał więc jako zadanie na swój sposób 
społeczne. Tym samym Pawelski nie utożsamiał antytendencyjności sztu-
ki z izolacją od społeczeństwa i narodu – co zarzucał Przybyszewskiemu, 
który zresztą, według niego, sprzeciwiając się tendencyjności społeczno- 
-narodowej wpadł w pułapkę „tendencyjności seksualizmu”63. W ten spo-
sób szukał Pawelski alternatywy między sztuką nastawioną wyłącznie na 
doznania estetyczne a sztuką w służbie idei. 

Problem tendencyjności sztuki pojawił się w refleksji Pawelskiego rów-
nież przy okazji recenzji nowo wydanej powieści Marii Rodziewiczówny 
Kądziel (wyd. 1899)64: 

Tendencja w sztuce, a więc i w powieści jest błędem i wykroczeniem prze-
ciw właściwemu celowi sztuki (…) Jeśli artysta jest ustawicznie tendencyj-
nym, sztukę zamienia zawsze na propagandę.

– pisał Pawelski65. Ks. Jan Pawelski – jeden z czołowych adwersarzy 
Stanisława Przybyszewskiego – nieoczekiwanie miał odegrać w życiu 

62 J. Pawelski, Program nowej polskiej poezji, „Przegląd Powszechny” 1898, t. 178.
63 Tamże, s. 206-207.
64 Tenże, Z nowych powieści: M. Rodziewiczówny »Kądziel«, „Przegląd Powszechny” 1899, 

t. 6, s. 427-429.
65 Tamże, s. 428. W 1902 roku przy okazji krytycznego omówienia Legend Niemojewskiego 

Pawelski postawi znak równości miedzy moralnością a sztuką: „Co wykracza przeciw prawom 
duszy, wykracza też przeciw prawom sztuk (…) Wolność w życiu opiera się na przestrzeganiu 
pewnych granic (…) tak samo wolność w sztuce” (J. Pawelski, Z powodu „Legend”, „Przegląd 
Powszechny” 1902, t. 73, s. 394-404).
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„Meteora” Młodej Polski jeszcze jedną ważną rolę. Otóż ks. Pawelski 20 
października 1926 roku dokonał pojednania Przybyszewskiego z Koś-
ciołem (poeta wyraził to na piśmie) w przededniu cichego ślubu Przy-
byszewskiego z Jadwigą Kasprowiczową66. W ten sposób los ponownie 
splótł z sobą tych dwóch rówieśników, którzy niegdyś z takim zaanga-
żowaniem wojowali o „nagą duszę”.

Wokół nowej literatury Pawelski – Wyspiański

Spośród pokolenia twórców młodopolskich Pawelski darzył uznaniem 
przede wszystkim Stanisława Wyspiańskiego67. śledzący pilnie wszelkie no-
wości literackie i teatralne Pawelski w kolejnych numerach „Przeglądu Po-
wszechnego z roku 1901 i 1902 zamieścił obszerną recenzję wystawionego 
niedawno Wesela Wyspiańskiego. Tę rozprawę Pawelskiego („Wesele” Wy-
spiańskiego) po latach wysoko ocenił Stanisław Pigoń, pisząc, iż jest ona: 

„wnikliwa, trafnie wymierzająca głębie ideowe i wartości historyczno-lite-
rackie dzieła, raz po raz zdumiewa trafnością interpretacji68. 

W świetle swojej rozprawy Pawelski jawi się jako jeden z (w gruncie 
rzeczy nielicznych) współczesnych mu krytyków, którzy od razu pojęli wy-
mowę Wesela i zrozumieli jego rangę69. Najwyraźniej pozostający pod wra-
żeniem sztuki Wyspiańskiego krytyk, nazywa Wesele „natchnioną pieśnią 
narodową”. Pawelski zauważa i eksponuje „twórczą indywidualność” Wy-
spiańskiego nie tylko na tle twórczości polskiej, ale i obcej. Mimo wyraź-
nych inspiracji Wyspiańskiego twórcami obcymi (Maeterlinck, Wagner) 
i polskimi autorami romantycznymi (Mickiewicz, Słowacki), Pawelski wi-

66 Por. S. Helsztyński, Meteory Młodej Polski. Inedita listów Stanisława Przybyszewskiego, 
Kraków 1969, s. 341 (przypis). 

67 Z pokolenia „młodych” Pawelski cenił także Lucjana Rydla (ur. 1870). Rydel współ-
pracował z „Przeglądem Powszechnym” (1892, 1894, 1902-1912, 1918), m.in.: Teatr wiejski 
przyszłości (1903, t. 77), Olimpia. Korespondencja z podróży (1909, t. 102, 103). Po jego śmierci 
w 1918 r. Pawelski zamieścił na łamach pisma artykuł Pamięci Lucjana Rydla (1918), w którym 
nazwał poetę „typem idealnego człowieka”. 

68 S. Pigoń, Dział historyczno-literacki, „Przegląd Powszechny”, 1933, t. 200, s. 404-405.
69 O sporach wokół Wesela por.: „Wesele” we wspomnieniach i krytyce, oprac. A. Łempicka, 

Kraków 1970; R. Węgrzyniak, Wokół „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, Wrocław 1990; Wy-
spiański w oczach współczesnych, oprac. i komentarz L. Płoszewski, Kraków 1971.
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dzi w swoim rówieśniku wielkiego nowatora oraz oryginalną osobowość 
twórczą, który nawet w stosunku do inspirujących go wzorców z powo-
dzeniem „szuka nowych odcieni, nowych form, nowych syntez”70. Krytyk 
dostrzega „niezwykłą technikę dramatu” swojego rówieśnika – „zupełnie 
nową” zarówno w literaturze polskiej, jak i obcej71. Zauważa, iż utwory 
Wyspiańskiego przekraczają granice dotychczasowego dramatu – nazwał 
je „poematami dramatycznymi”72. Pawelskiego fascynuje „żywiołowa wy-
obraźnia” Wyspiańskiego, „potężna uczuciowość”, „zamiłowanie do nad-
zwyczajnych charakterów i wypadków, do „świata duchów i widziadeł”, 
„potrzebę szerokiej przestrzeni”. Dokonując wnikliwej analizy Wesela, Pa-
welski główną ideę utworu upatruje w tym, co – jak pisze krytyk – „pod 
symbolem chochoła i złotego rogu się mieści”: 

żal i sarkazm na zanikanie narodowego ducha i gorąca chęć wskrzeszenia 
go, potępienie martwoty i przeciwstawienie jej płomiennego hasła wielkiej, 
jasnej miłości ojczyzny, mocnej w sobie i silnej w czynie73. 

Ów sarkazm Wyspiańskiego tym razem nie razi jednak Pawelskiego, 
bowiem, jego zdaniem, nie polega on na czystej negacji – posiada walory 
konstruktywne: „Wyspiański chce budować, umie stanąć ponad stronni-
ctwami narodu”74. 

W swoim szkicu Pawelski polemizował z tymi krytykami, którzy twier-
dzili, iż w Weselu chodzi przede wszystkim o tzw. kwestię ludową. Tym-
czasem on (nie negując wspomnianej sprawy), widzi tutaj znacznie szerszą 
perspektywę – nie tylko ludową, ale przede wszystkim narodową. Pawelski 
przekonująco motywuje swoje twierdzenia, m.in. analizując postacie zjaw 
historycznych pojawiających się na weselu. 

Nie wszystkim odpowiadały jednak interpretacje Wesela dokonane 
przez Pawelskiego. Przyjaciel Wyspiańskiego Adam Chmiel (archeolog 
i historyk) – zarzucał Pawelskiemu nadinterpretację utworu Wyspiań-
skiego. Chmiel zaprezentował Pawelskiego jako jednego z tych krytyków  
Wesela, którzy „wymyślali i wynajdywali reminiscencje ze wszystkich  

70 J. Pawelski, „Wesele” Wyspiańskiego, „Przegląd Powszechny” 1901 nr 214, s. 235-236.
71 Tamże, s. 402-403.
72 Tenże, Jedna z naszych spraw i dramat o niej, „Przegląd Powszechny” 1907, t. 93, s. 152-

-153.
73 Tenże, „Wesele” Wyspiańskiego, „Przegląd Powszechny” 1901 nr 214, s. 395.
74 Tamże, s. 395.



30 Monika Stankiewicz-Kopeć

możliwych dzieł literatury – o czym w wielu wypadkach Wyspiańskiemu 
ani się śniło”75.

Ks. Pawelski w stosunku do osoby Wyspiańskiego odegrał jeszcze jedną 
ważną rolę – był świadkiem ostatnich chwil życia Wyspiańskiego i dyspo-
nował poetę na śmierć76. Według relacji Pawelskiego zawartych we wspo-
mnieniu Z ostatnich chwil Wyspiańskiego77, poeta za jego przyczyną miał 
zainteresować się życiem siedemnastowiecznego męczennika, jezuity An-
drzeja Boboli, którego żywot, dostarczony poecie przez Pawelskiego zrobił 
ponoć na autorze Wesela niebywałe wrażenie. Jak twierdzi Pawelski: 

Na tle jego męczeństwa i tej przepowiedni zaczęła się w umyśle jego ryso-
wać nowa olbrzymia synteza, zarys nowego wielkiego dramatu w rodzaju 
Wesela. Rzucił tylko o tem kilka słów, ale z tych kilku słów było widać, że 
synteza ta opiera się na najczystszym katolickim poglądzie na świat78.

Po śmierci Wyspiańskiego (28 listopada 1907) w „Przeglądzie Po-
wszechnym” Pawelski zamieścił kilka utworów poety, m.in.: fragmenty 
dramatów: Juliusz II (1907), Po zgonie Barbary Radziwiłłówny (1908), Ja-
dwiga (1908), Zygmunt August (1908), Katedra w Reims (1908)79.

Stosunek do generacji „starych” Pawelski – Orzeszkowa

Pawelski posiadał przychylny stosunek do twórców generacji pozyty-
wistycznej, chociaż nie wszystko w literaturze poprzedniej epoki pochwa-
lał (m.in. tendencyjność, nacisk na materię), światopoglądowo byli mu 

75 Por. Wyspiański w oczach współczesnych, dz. cyt., t. 2, s. 126. 
76 Wedle relacji Pawelskiego, umierający poeta sam miał poprosić go o spowiedź. Konstanty 

Srokowski twierdzi, że prośba o spowiedź nie wyszła od Wyspiańskiego, ale od ks. Pawelskiego. 
Por. K. Srokowski, U kresu dni, w: Wyspiański w oczach współczesnych, zebrał, opracował L. Pło-
szewski, Kraków 1971, t. 2, s. 471. 

77 Por. J. Pawelski, Z ostatnich chwil Wyspiańskiego, „Czas” 1907 (z 29 listopada, piątek, 
wydanie wieczorne), nr 275, s. 1-2. Podobny tekst (Stanisław Wyspiański) napisał Pawelski dla 
„Kuriera Warszawskiego” 1907, nr 331.

78 Tenże, Z ostatnich chwil Wyspiańskiego, dz. cyt., s. 2.
79 W liście do Elizy Orzeszkowej z grudnia 1907 r. w związku z jej prośbą o pomoc w prze-

drukowaniu dwóch fragmentów z Wyspiańskiego w wileńskim „Kurierze Litewskim”, Pawelski 
pisał o kłopotach z drukiem w „Przeglądzie Powszechnym” utworów Wyspiańskiego związany-
mi z dysponentami jego spuścizną literacką. List z dnia 28 grudnia 1907, cyt za: E. Orzeszkowa, 
Listy zebrane, dz. cyt., s. 748-749 (komentarze).
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oni znacznie bliżsi niż twórcy nowej literatury. Pokolenie starszych pisarzy 
(m.in.: Eliza Orzeszkowa – ur. 1841, Henryk Sienkiewicz – ur. 1846, Bo-
lesław Prus – ur. 1847) na ogół negatywnie oceniało swoich następców, 
spoglądając na nich z punktu widzenia bliskiego im światopoglądu pozyty-
wistycznego. Podobnie jak Pawelskiego, ich również irytowało hasło „sztu-
ki dla sztuki”, kult artysty w społeczeństwie, drażniła nadmierna uczucio-
wość, egotyzm, erotyzm, apoteoza chorób nerwowych80. Dla przykładu 
wystarczy przypomnieć dosadną odpowiedź Henryka Sienkiewicza na An-
kietę „Kuriera Teatralnego” dotyczącą repertuaru Teatru Rozmaitości („Ku-
rier Teatralny” 1903, nr 12) po sukcesie dramatu Przybyszewskiego Dla 
szczęścia, w której pisarz oskarżył poetę i młodych o „ruję i porubstwo”81.

Literatura uprawiana przez twórców poprzedniego pokolenia w wie-
lu kwestiach była dla Pawelskiego literaturą wzorcową. Widać to przede 
wszystkim w jego licznych recenzjach utworów współczesnych, w których 
zazwyczaj, chwali te aspekty, które w literaturze rozwinęła i wypracowała 
generacja „starych”. Czytając współczesne dzieła autorów starszego i młode-
go pokolenia, Pawelski zazwyczaj chwalił realizm – z tego punktu widzenia 
oceniał np. powieści Artura Gruszeckiego: W starym dworze (1899, t. 62) 
czy młodego Władysława Orkana, Nad urwiskiem (1901, t. 70). Ujmuje 
go optymistyczny światopogląd – „pogoda” i „pozytywne przesłanie”, jakie 
niosą m.in. nowe utwory Orzeszkowej (Chwile 1901, t. 70); chwali „jasny 
idealny pogląd na życie” widoczny w jednej z nowel byłego redaktora „Ży-
cia” Sewera – Ignacego Maciejowskiego (Legenda 1901, t. 70). Jeśli chodzi 
o styl, to przede wszystkim ceni Pawelski „klasyczność”, rozumianą jako: 
„harmonijność, umiar” (Rydel, 1907, t. 93), „brak przesady”, „doraźnych 
efektów” (Rydel, 1918, t. 138/139), „styl równy” (Orzeszkowej Argonauci 
„Przegląd Powszechny”1900 r., t. 65). 

Jak już wspomniano, Pawelski nie pochwalał natomiast tendencyjności 
w literaturze, chociaż rozumiał jej „potrzebę społeczną” i niekiedy akcep-
tował – pod warunkiem, jeśli „praktyka tendencyjna nie odbywa się kosz-
tem innych szlachetnych celów” (Maria Rodziewiczówna, Kądziel, 1899,  
t. 62). W literaturze podobało się Pawelskiemu „harmonijne zespolenie 

80 Por. M. Podraza-Kwiatkowska, Wstęp, w: Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Pol-
ski, dz. cyt., s. XXI.

81 Sienkiewiczowi odpowiedział m.in. W. Nałkowski, Henryk Sienkiewicz i jego stanowisko 
w literaturze współczesnej, „Głos” 1903, nr 14-18. 
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pierwiastków tendencyjnych” (moralnych, społecznych) z estetycznymi – 
tak oceniał dramaty Lucjana Rydla (1907, t. 93). Podobne „zespolenie” 
widział zresztą również w twórczości dramatycznej Wyspiańskiego (1907,  
t. 93). Szczególnie cenił Pawelski te utwory, które wywołują wzruszenia este-
tyczne, a jednocześnie poruszają moralnie. W tej perspektywie pochlebnie 
ocenił Pawelski Anastazję Orzeszkowej, utwór, który „przenosi człowieka 
w świat inny, dużo, dużo wyższy nad dzisiejszą biedną ludzkość”82. Chwalił 
też „zamysł etyczny” powieści Orzeszkowej Ad astra (1905, t. 88). Uznanie 
w oczach jezuickiego krytyka zdobywa także tematyka narodowo-histo-
ryczna oraz idea podnoszenia narodu na duchu – „krzepienie serc”. Z tej 
perspektywy chwalił Pawelski powieść Ad astra Orzeszkowej (1905, t. 88), 
a przede wszystkim Krzyżaków Sienkiewicza (wyd. 1900). W obszernej 
analizie Krzyżaków wyeksponował Pawelski „realizm postaci szlacheckich”, 
mniej „wyidealizowanych” niż w Trylogii, ale przede wszystkim chwalił 
„krzepiącą siłę moralną tej powieści” (1901 r., t. 69)83. W dekadę później 
Pawelski zrecenzuje Wiry Sienkiewicza (wyd. 1910) – powieść będącą re-
akcją pisarza na rewolucję 1905 roku. Tym razem pochwali „klasycznie 
równy i spokojny ton”, mimo „niespokojnego tematu”, wyrazi uznanie dla 
„równowagi” i „nastroju spokoju” – który burzą jedynie „nieliczne mo-
menty drastyczne”84. Przede wszystkim Pawelskiego ujmie jednak „antyre-
wolucyjność” i „religijny charakter” utworu Sienkiewicza85. 

Spośród pisarzy starszego pokolenia szczególnym uznaniem darzył 
Pawelski twórczość literacką i osobę Elizy Orzeszkowej (1841–1910), 
której syntezę poglądów streścił w zdaniu: „Ojczyzna i Bóg – miłość 
i obowiązek”86. Pawelski i Orzeszkowa korespondowali z sobą przez pięć 
lat (1904-1909) – wówczas Orzeszkowa była już pisarką uznaną i podzi-
wianą, mającą za sobą znaczny dorobek literacki oraz szacunek społeczny87. 

82 List Pawelskiego do Orzeszkowej z 10 grudnia 1904 r., cyt za: E. Orzeszkowa, Listy zebra-
ne, dz. cyt., t. 8, s. 747-748 (komentarze).

83 Ks. J. Pawelski, „Krzyżacy” Sienkiewicza, „Przegląd Powszechny” 1901, t. 69, s. 257- 
-285.

84 Tenże, „Wiry” Sienkiewicza, „Przegląd Powszechny” 1910, t. 108, s. 348-357.
85 Z utworów Sienkiewicza Pawelski, opublikował w „Przeglądzie Powszechnym” Dom pol-

ski (1911) i Z dawnych dziejów (1914). 
86 Ks. J. Pawelski, Ostateczne syntetyczne słowo o twórczości Orzeszkowej, „Przegląd Powszech-

ny” 1905, t. 88, s. 233.
87 W tomie: E. Orzeszkowa, Listy zebrane, do druku przygotował E. Jankowski, Wrocław 

1958-1961, t. 8, s. 378. Znajduje się 13 listów Orzeszkowej do Pawelskiego oraz 1 list Marii 
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Jak wynika z korespondencji, Orzeszkowa na bieżąco czytała „Przegląd Po-
wszechny” Pawelskiego i wysoko go ceniła88. Przy tym pisarka nie raz pod-
kreśla swoje uznanie dla Pawelskiego jako redaktora i krytyka89. Było to 
dla jezuity prawdziwym wyróżnieniem – tym bardziej iż on sam miał dla 
Orzeszkowej dużo szacunku: 

„Jest to duch stojący na straży narodu. (…) W całej naszej współczesnej 
literaturze nie ma drugiego, równego jej, artysty – myśliciela, a w całej dzi-
siejszej wszechświatowej literaturze jest ich ledwo kilku” – pisał Pawelski90.

Pogląd Pawelskiego na twórczość Orzeszkowej nie był wówczas odosob-
niony. Jak wiadomo, nazwisko Elizy Orzeszkowej pojawiło się w 1904 ro-
ku pośród kandydatów do Literackiej Nagrody Nobla. Zaś jej kandydatura 
pod niektórymi względami była oceniana nawet wyżej od Henryka Sien-
kiewicza (opinie Alfreda Jansena) – ostatecznego zwycięzcy91. 

Pawelski z Orzeszkową nigdy nie spotkali się osobiście, o czym pisar-
ka wspomina w jednym z listów pisanym kilkanaście miesięcy przed jej 
śmiercią, prosząc Pawelskiego o jego fotografię, a w zamian oferując mu 
swoją92. Schorowana autorka Nad Niemnem, zdając sobie sprawę ze swo-
jego słabego zdrowia (choroba serca), szczerze powątpiewała, aby w tym 
stanie kiedykolwiek mogła jeszcze raz wybrać się do Krakowa93. W rok 
później (w lutym 1910 roku) Pawelski zaproponował chorej Orzeszkowej 

Obrębskiej – pisany w imieniu Orzeszkowej. W tym: aż 9 listów pochodzi z roku 1908, 2 z ro-
ku 1909, reszta z 1904, 1907. (Po stronie 384 znajduje się podobizna Pawelskiego – reproduk-
cja z „Przeglądu Powszechnego” 1947, t. 224, nr 1.)

88 Por. min. List Orzeszkowej do Pawelskiego, z 7 kwietnia 1909 r. (Grodno), w: E. Orzesz-
kowa, Listy zebrane, wyd. cyt., s. 390. Na dwudziestopięciolecie „Przeglądu Powszechnego” 
Orzeszkowa przesłała życzenia, wydrukowane w grudniowym numerze pisma (1908, t. 100), 
gdzie podkreśliła, iż służy ono „zbyt zaniedbanym dzisiaj sprawom duchowym ludzkości – I Oj-
czyzny naszej”.

89 Por. E. Orzeszkowa, Listy zebrane, dz. cyt., t. 8, s. 378, 381, 389 i inne.
90 Ks. J. Pawelski, Ostateczne syntetyczne słowo o twórczości Orzeszkowej, „Przegląd Powszech-

ny” 1905, t. 88, s. 232.
91 Po raz drugi Orzeszkowa bez powodzenia kandydowała do Nagrody Nobla w roku 

1909.
92 List Orzeszkowej do Pawelskiego z 18 lutego 1909 r. (Grodno), w: E. Orzeszkowa, Listy 

zebrane, dz. cyt., t. 8, s. 388-389: „Pragnęłabym poznać rysy, czyli posiąść fotografię Szanow-
nego Księdza Redaktora w zamian swojej, którą, jeśli zażądaną była, natychmiast prześlę. Praw-
dopodobnie nie spotkamy się i nie poznamy nigdy osobiście”. Orzeszkowa wysłała swoją foto-
grafię w początku kwietnia 1909 r. Przychylając się do prośby pisarki, Pawelski przesłał swoją 
fotografię w liście z 4 grudnia 1909 r.

93 Orzeszkowa odwiedziła Kraków dwa razy w roku 1881 i 1890.
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przybycie do niej z posługą i ze spowiedzią94. Do przyjazdu jezuity do 
Grodna jednak nie doszło95. W związku z tym Pawelskiemu nie było dane 
w ostatnich chwilach życia Orzeszkowej spełnić podobnej roli, jaką odegrał 
trzy lata wcześniej wobec umierającego Wyspiańskiego. Uważa się jednak, 
iż Orzeszkowa po okresie „wojującego nastawienia do »dewocji«”, właśnie 
pod wpływem ks. Jana Pawelskiego „poczuła przypływ wiary”, co zaprowa-
dziło ja do „pojednania z Kościołem”96.

Dwa lata po objęciu przez Pawelskiego redakcji „Przeglądu Powszech-
nego”, nowy redaktor w 1904 roku złożył Orzeszkowej propozycję (praw-
dopodobnie już kolejną) „nowego współpracownictwa” z pismem wraz 
z prośbą o nowelę97. Na co pisarka niezwłocznie zgodziła się, w tym samym 
liście tłumacząc się też, dlaczego tak długo zwlekała z opublikowaniem 
w piśmie noweli Dziwna historia (zamieszczonej tam w marcowym nume-
rze z 1904 r.). Można więc przypuszczać, iż Pawelski już raz – prawdopo-
dobnie niebawem po objęciu redakcji pisma – zwrócił się do Orzeszkowej 
z prośbą o współpracę i o utwór literacki. Ta zaś zwlekała, bowiem, jak wy-
znała, chciała przygotować dziełko odpowiadające profilowi pisma98. Przy 
tym Pawelski i Orzeszkowa korespondowali dość nieregularnie, niektóre li-
sty po prostu ginęły po drodze, nie dochodząc do adresatów. Być może ten 
właśnie fakt także odbił się na ilości publikacji Orzeszkowej w „Przeglądzie 
Powszechnym”. Gdyby wymiana listów była regularniejsza, Pawelski miał-
by szansę opublikować w „Przeglądzie” np. nowelę pisarki Gloria victis – tę 
samą, która dała tytuł całemu słynnemu zbiorowi nowel wydanych przez 
pisarkę w 1910 roku99. 

94 List Pawelskiego do Orzeszkowej z 24 lutego 1910 r., cyt za: E. Orzeszkowa, Listy zebra-
ne, dz. cyt., t. 8, s. 753 (komentarze): „Gdyby Pani, czy teraz, czy kiedyś w przyszłości pragnęła 
ode mnie tej posługi, to w tej chwili siadam w kolej i w przebraniu świeckim, z paszportem na 
inne nazwisko wystawionym, w zupełnej tajemnicy przybywam do Grodna”.

95 Wieloletnia opiekunka Orzeszkowej – Maria Obrębska, odpowiadając na list księdza 
Pawelskiego, wyjaśniła, że kiedy przyszła propozycja od Pawelskiego „sprawa ta po części była 
już załatwioną, gdyż p. Orzeszkowa zwróciła się była do księdza Miłkowskiego mieszkającego 
w Wilnie (…). Ksiądz Miłkowski był w Grodnie 25 lutego starego stylu i w dniu tym odbyła 
się spowiedź i przyjęcie olejów świętych”. List Obrębskiej do Pawelskiego z 17 marca 1910 r. 
(Grodno), w: E. Orzeszkowa, Listy zebrane, dz. cyt., t. 8, s. 390-391.

96 Por. K. Bystrzyński, Pegaz i wół, „Kultura”(Poznań) 1938 (z 24 kwietnia), s. 3.
97 List Pawelskiego do Orzeszkowej z 10 grudnia 1904 r., cyt za: E. Orzeszkowa, Listy zebra-

ne, dz. cyt., t. 8, s. 747-748 (komentarze).
98 Tamże, s. 379.
99 List Orzeszkowej do Pawelskiego z 3 stycznia 1908 r. (Grodno), w: E. Orzeszkowa, Listy 

zebrane, dz. cyt., t. 8, s. 381.
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Ks. Pawelski był redaktorem niezwykle czujnym i uważnym – nawet 
w stosunku do cenionej przez siebie Elizy Orzeszkowej. świadczy o tym 
zajście dotyczące jednego z fragmentów prozy poetyckiej Orzeszkowej z cy-
klu Z myśli wieczornych, przesłanej przez nią do druku do „Przeglądu Po-
wszechnego”. Ów fragment zatytułowany Jest on jeszcze bardzo oddalony… 
nie został opublikowany od razu razem z innymi utworami wspomnianego 
cyklu, ale dopiero w kilka miesięcy później. Wszystko to za sprawą inter-
wencji czujnego redaktora Pawelskiego, który poprosił autorkę o nanie-
sienie poprawek w jej tekście. Niepokój księdza Pawelskiego wzbudziły 
przede wszystkim te fragmenty utworu, w których Orzeszkowa „umiesz-
cza zdania nie całkiem zgodne ze stanowiskiem »Przeglądu«”, a które, jego 
zdaniem, mogłyby wywołać oburzenie „formalistów teologicznych”100. Jak 
tłumaczy Pawelski, chodziło o zawarty w utworze Orzeszkowej pogląd su-
gerujący: „Istnienie dusz przed bytem ziemskim, a więc pogląd Platona, 
tak zwany preegzystencjalizm, któremu pogląd chrześcijański przeciwsta-
wia każdorazowe stworzenie duszy ludzkiej z nicości w chwili zawiązujące-
go się organizmu”101.

Feralny fragment cyklu Orzeszkowej (po poprawkach „teologicznych” 
naniesionych przez autorkę) został opublikowany w lipcowym numerze 
pisma z 1908 roku. Jednak w związku z tym zajściem, ostrożniejsza już 
pisarka, zaczęła mieć pewne wątpliwości, dotyczące innego swojego utwo-
ru przeznaczonego dla „Przeglądu Powszechnego”. Chodziło o dokonaną 
przez nią zmianę tytułu napisanej dla „Przeglądu” noweli Doloroso – na 
Hekuba. Toteż jeszcze w tym samym liście z 13 czerwca 1908 r., zanie-
pokojona pisarka pytała księdza Pawelskiego: „Czy to imię pogańskie bę-
dzie mogło znaleźć się na kartach »Przeglądu«?102. W odpowiedzi Pawelski 
na dowód akceptacji niezwłocznie przesłał Orzeszkowej wycinek z pisma 
z wierszem Lucjana Rydla Hekuba103.

Za czasów kierowania „Przeglądem Powszechnym” przez Pawelskiego na 
jego łamach Eliza Orzeszkowa gościła stosunkowo często104. Znamiennym 

100 List Pawelskiego do Orzeszkowej z 26 maja 1908 r., w: E. Orzeszkowa, Listy zebrane, dz. 
cyt., t. 8, s. 750 (komentarze).

101 List Pawelskiego do Orzeszkowej z 26 maja 1908 r., cyt. za: tamże, s. 750 (komentarz).
102 List Orzeszkowej do Pawelskiego z 13 czerwca 1908 r. (Grodno), tamże, s. 384.
103 List Pawelskiego do Orzeszkowej z 17 czerwca 1908 r., cyt. za: tamże, s. 751 (komentarz). 
104 M.in.: Dziwna historia (1904); cykl Z myśli wieczornych: Któż się przed Tobą ostoi?; W og-

niu pracy i łez; Jest on jeszcze bardzo oddalony…; Słyszy to wieczór; Że raz jeszcze…; Zmiłuj się 
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jest fakt, iż „Przegląd Powszechny” jako pierwszy złożył Orzeszkowej hołd 
literacki z okazji jubileuszu (czterdziestolecia) artykułem Lucjana Rydla 
Czterdziestolecie Elizy Orzeszkowej drukowanym w sierpniowym numerze 
pisma z 1906 roku105.

*

Biologicznie należał ksiądz Jan Pawelski do generacji tzw. „młodych”, 
która u progu XX stulecia zaczęła dopominać się o nową sztukę – „młodą” 
sztukę. Pawelski urodzony w tym samym roku co kontrowersyjny mło-
dopolski „meteor” Stanisław Przybyszewski – późniejszy jego adwersarz; 
zaledwie dwa lata starszy od Artura Górskiego (ur. 1870), którego cykl 
artykułów Młoda Polska (opublikowany w 1898 r. w krakowskim „Ży-
ciu”) nadał nazwę całej epoce; cztery lata młodszy od jednego z czołowych 
poetów polskiego modernizmu Kazimierza Przerwy-Tetmajera, siedem lat 
młodszy od Zenona Przesmyckiego (Miriama) – jednego z programotwór-
ców Młodej Polski; pod wieloma jednak względami światopoglądowo bliż-
szy był pokoleniu „starych”, których twórczość literacką cenił i, z którymi 
utrzymywał kontakty.

Summary

Jan Pawelski (1868-1944) was connected with the Jesuit order during 
all his adult life. In the period of Young Poland, he was the chief editor of 
“Przegląd Powszechny”, which he was in charge of for 16 years. The broad 
area of Pawelski’s journalistic interests covered issues concerning the Catholic 
Church and religion, current socio-political problems as well as literary and 
artistic issues. So far, his achievements in this regard have not been explored in 
any intensive study. Father Pawelski had a rather cautious attitude towards the 
new movement of modernism, which he criticised from the point of view of 
Catholicism. He examined the modernist literary novelties carefully, but also 
attentively, since they constituted an interesting though – to his understanding 
– quite a dangerous phenomenon.

nad nami! (1908); Dzień dzisiejszy (1908), artykuł Spółczesna cywilizacja (1908); Hekuba 1863 
(fragmenty 1909); ciąg dalszy cyklu Z myśli wieczornych: Tak szeptał tuman czarny…; Kędy płyną 
dwa złote ruczaje; Nad brzegiem Renu (1909). Po śmierci Orzeszkowej (w maju 1910 r.) „Prze-
gląd Powszechny” opublikował Z teki pośmiertnej: Życzenia (1911) oraz Kosmopolityzm i patrio-
tyzm (1912), w roku następnym zamieścił na swoich łamach Trzy uderzenia dzwonu (1913).

105 L. Rydel, Czterdziestolecie Elizy Orzeszkowej, „Przegląd Powszechny” 1906, t. 91. 
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Orędownik idei unijnej i prekursor ekumenizmu. 
O życiu i działalności ks. Jana Urbana SJ 

(1874-1940)

Dnia 24 stycznia 1874 roku wojsko rosyjskie wraz z oddziałami koza-
ckimi wtargnęło do unickiego kościoła w Pratulinie na Podlasiu, wówczas 
skonfiskowanego już na rzecz prawosławia i zamordowało 13 spośród wie-
lu modlących się unitów, broniących wiary katolickiej, a zarazem przeciw-
stawiających się rusyfikacji. Ich męczeństwo za wiarę, czczone i pielęgno-
wane wśród podlaskich unitów, po 122 latach nagrodzone zostało Chwałą 
Boga. Polski papież, błogosławiony Jan Paweł II, 6 października 1996 roku 
w Rzymie, w 400 – rocznicę powołania Unii Brzeskiej, włączył ich w po-
czet błogosławionych, ustanawiając zarazem dzień 23 stycznia wspomnie-
niem liturgicznym podlaskich męczenników.

W dniu, kiedy współcześni katolicy, w myśl kalendarza liturgicznego, 
ogarniają modlitwą podlaskich męczenników, 23 stycznia 1874 roku przy-
szedł na świat Jan Urban, późniejszy jezuita, który niemal całe kapłańskie 
życie poświęcił idei unijnej i ekumenicznej oraz teologii Wschodu. Urodził 
się w Broku nad Bugiem, w Puszczy Białej, a więc w „sercu zielonego świa-
ta” Mazowsza, jak nazwano to miasteczko pod koniec XVI wieku, sąsiadu-
jące z ziemią podlaską1. Był synem Andrzeja i Franciszki z Baranowskich. 
Ochrzczony w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Broku, jednej z naj-
starszych parafii ówczesnej diecezji płockiej, erygowanej w XIII wieku, na 
terenie której w latach 1617-1624, z inicjatywy biskupa Henryka Firleja, 
wybudowano Pałac Biskupi, gdzie m.in. spędził swoje dzieciństwo, pobie-
rając nauki u jezuitów, późniejszy król Polski Michał Korybut Wiśniowie-

1 U. Markowska, Ojciec Jan Urban TJ zapomniana osobowość Broku, w: Małe miasta. Elity, 
red. Mariusza Zemło, Collegium Suprasliense, Supraśl 2005, s. 126.
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cki. Wcześniej w murach tego Pałacu tworzyli swoje dzieła m.in.: jezuita 
Maciej Kazimierz Sarbiewski, wybitny poeta epoki baroku i kaznodzieja 
króla Władysława IV czy biskup płocki Stanisław Łubieński, pisarz i histo-
ryk. Jakkolwiek Janowi Urbanowi nie dane było podziwiać uroków tegoż 
pałacu, funkcjonującego do czasu przejęcia go przez zaborcę rosyjskiego 
w 1822 roku, a następnie zdewastowanego i strawionego przez pożar2, to 
jednak jego legenda i twórcza atmosfera, przekazywana przez kolejne po-
kolenia, miały nie mały wpływ na jego dalsze wychowanie. Bowiem po 
ukończeniu szkoły elementarnej w Broku, kiedy biednych rodziców nie 
stać było na jego dalszą naukę, przyjął pracę pisarza gminnego w Broku 
i podjął samokształcenie w zakresie szkoły średniej. Przerobiwszy obowią-
zujący program gimnazjalny, złożył w formie eksternistycznej odpowied-
nie egzaminy w Łomży. Chcąc dalej się kształcić, wstąpił do płockiego 
Seminarium Duchownego. Ukończył je 26 czerwca 1899 roku przyjęciem 
świeceń kapłańskich w Warszawie3. 

Z chwilą przyjęcia sakramentu kapłaństwa natychmiast podążył do 
Krakowa, aby wstąpić do zakonu jezuitów. Decyzję taką zapewne podjął 
podczas studiów seminaryjnych w Płocku. Jakkolwiek nie znana jest jej 
motywacja, to jednak z analizy jego późniejszego życia i działalności wnio-
skować można, że nie była ona przypadkowa. Z jednej strony środowisko 
zakonne jezuitów umożliwiało mu nieustanne kształcenie i rozwijanie ta-
lentu pisarskiego, z drugiej zaś zaangażowanie w pracę misyjną w Rosji, 
w tym jakże mu bliską działalność duszpasterską na rzecz prześladowa-
nych i represjonowanych podlaskich unitów, o których słyszał zapewne 
w okresie młodzieńczym i rozmyślał jako alumn, czytając m.in. jezuicki 
„Przegląd Powszechny”. Toteż gdy w lipcu 1899 roku wyruszył przez „zie-
loną granicę” z zaboru rosyjskiego do Krakowa, z okładki „Przeglądu Po-
wszechnego” znał adres jezuitów przy ul. Kopernika. Udał się tam, ale fur-
tian nie zgodził się na dopuszczenie go przed oblicze rektora albo innego 
z kapłanów, utrzymując, że lipiec jest miesiącem wakacyjnym i nie należy 
wtedy załatwiać żadnych spraw. Postawiony w trudnej sytuacji kandydat,  

2 Obecnie realizowany jest projekt rewitalizacji Pałacu Biskupiego w Broku.
3 F. Paluszkiewicz, Przyszli służyć, Papieski Instytut Studiów Kościelnych, Rzym 1985,  

s. 22; O. prof. Roman Darowski SJ w pracy pt. Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku, Kraków 
2001, s. 322, podaje inną datę przyjęcia święceń kapłańskich przez Jana Urbana: 29.VI.1899 
roku.
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dowiedziawszy się, że jest w Krakowie jeszcze drugi dom Towarzystwa, 
pospieszył czym prędzej na ul. Grodzką. Przez otwartą bramę wjazdową 
wszedł na podwórko i w korytarzu zauważył jakiegoś jezuitę z miotłą w rę-
ku. Zalękniony, czy nie spotka go podobna odprawa, jak poprzednio, za-
pytał, czy może rozmawiać z przełożonym. Okazało się że superiorem do-
mu był ów zamiatający podłogę zakonnik. Przyjął gościa bardzo życzliwie 
i zaofiarował się za przewodnika w ćwiczeniach duchowych św. Ignacego, 
które przybysz pragnął odprawić dla rozeznania woli Bożej odnośnie do 
dalszej drogi życia. W czasie rekolekcji dowiedział się przypadkowo, że ma 
do czynienia z Włodzimierzem Ledóchowskim, którego artykuły publiko-
wane w „Przeglądzie” bardzo sobie cenił. W szóstym dniu poprosił o przy-
jęcie do Towarzystwa4. W ten sposób ks. Jan Urban znalazł się w zakonie 
jezuitów i 20 listopada 1899 roku rozpoczął 2-letni nowicjat w starowiej-
skim klasztorze koło Brzozowa. 

W 1901 roku ks. Jan Urban zgodnie z wymogami Towarzystwa Jezu-
sowego rozpoczął skrócony, gdyż dwuletni, cykl studiów filozoficznych 
w Nowym Sączu (do 1903 roku), a następnie odbył także dwuletnie studia 
teologiczne w Krakowie (1903-1905)5. W czasie tych studiów w okresie 
wakacji 1902 i 1903 roku, jako jezuita dobrze znający język rosyjski i po-
siadający rosyjski paszport, podjął się tajnych misji wśród unitów Podlasia. 
Towarzyszył mu brat Marian (Onufry Bucewicz) ze Zgromadzenia OO. 
Albertynów. Podczas pierwszej wyprawy misjonarskiej, trwającej od 18 lip-
ca do 15 sierpnia 1902 roku odwiedził następujące miejscowości: Kostry, 
Gęś, Dawidy, Polubicze, Stasiówkę, Horodyszcze, Wiski, Kozły, Terebelę, 
Komarno, Janów, Cicibor Duży, Hrud, Kopytniki, Dubicę, Łyniewo, Wo-
roniec, Walinne, Derewiczne. Wysłuchał wówczas 723 spowiedzi, rozdał 
604 komunii świętych, udzielił 147 osobom chrztu świętego, wybierzmo-
wał 328 osób, do tercjarstwa św. Franciszka czy do III Zakonu św. Fran-
ciszka przyjął 115 osób, ze schizmy na łono Kościoła przywrócił 3 osoby6. 
Natomiast druga wyprawa misyjna O. Jana Urbana, także w towarzystwie 
albertyńskiego brata Mariana, która miała miejsce od 17 lipca do 25 sierp-

4 Tamże, s. 22-23.
5 Słownik polskich teologów katolickich 1918-1981, t. 7, red. ks. L. Grzebień SJ, Warszawa 

1983, s. 344.
6 J. Urban, Wśród Unitów na Podlasiu. Pamiętniki wycieczek misyjnych, Kraków 1923,  

s. 78-79 n.
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nia 1903 roku, podzielona została na 2 etapy z dwudniową przerwą w Lub-
linie (4-6.08.1903). Podczas pierwszego etapu wizytowano następujące 
miejscowości Podlasia: Cicibor, Terebela, Ostromęcin, Falatycze, Litew-
nik, Zaczopki, Starzynki, Kazawki, Tehuty, Dobryń, Wólka Dobrzyńska, 
Piszczawę, Bikinki, Stasiówka, Horodyszcze, Łyniew, Dawidy. W drugim 
etapie O. Urban odwiedził: Buradów, Laski, Radcze, Gęś, Zahajki, Żuków, 
Różankę7, Dołhobród, Dańce, Łyniewo, Polubicz, Dubicę, Kozłów, Wolę 
Korczowską, Walinne, Dawidów, Jabłonię, Wiski, Derewiczne i Lisią Wól-
kę. W trakcie tej ponad miesięcznej pielgrzymki misyjnej wysłuchał 1535 
spowiedzi, rozdał 1444 Komunie Święte, ochrzcił 1628 osób w tym sub 
conditione 741 osób, wybierzmował 393 osoby, do tercjarstwa św. Fran-
ciszka przyjął 100 osob. Ponadto udzielił 15 sakramentów małżeństwa, 
a 11 osobom ostatniego namaszczenia8. Warto także podkreślić, że między 
pierwszą a drugą wyprawą misyjną, w marcu 1903 roku o. Urban wraz z o. 
Julianem Wolszlegierem TJ przez 2 tygodnie przebywali na Podlasiu. ści-
gani przez rosyjską policję szczęśliwie powrócili do Galicji9. W wydanym 
w 1923 roku pamiętniku z owych wypraw misyjnych pt. Wśród Unitów na 
Podlasiu, o. Urban szczegółowo zrelacjonował sytuację Kościoła unickiego 
na Podlasiu i jego wiernych, którzy przez ponad 20 lat rosyjskich represji 
doznali okrutnych cierpień, broniąc wiary katolickiej przed przymusowym 
prawosławiem, a zarazem polskości. Pozbawieni swych unickich świątyń 
i duszpasterzy – aresztowanych bądź wywiedzionych na Sybir – pozosta-
li wierni Kościołowi Powszechnemu, pielęgnując swoją religię i katolickie 
obrzędy w skrytości przed rosyjską władzą policyjną i prawosławną. Boj-
kotowali prawosławnych popów i nie uczęszczali do skonfiskowanych im 
świątyń na rzecz prawosławnej cerkwi. Toteż z utęsknieniem oczekiwali 
i przyjmowali katolickich misjonarzy, którzy nieśli im pomoc moralną 
i sakramentalną. W tym misyjnym dziele szczególną rolę odegrali galicyj-
scy jezuici, którzy za zezwoleniem papieża Piusa IX 7 grudnia 1877 roku  

7 W Izbie Pamięci Męczenników Podlaskich w Drelowie znajduje się stół, przy którym  
o. Jan Urban w miejscowości Różanka odprawił Mszę św. Stół ten, przechowywany od ponad 
100 lat, w maju 2002 roku ofiarowała Zofia Hasiuk z Różanki.

8 J. Urban, Wśród Unitów na Podlasiu. Pamiętniki wycieczek misyjnych, dz. cyt., s. 171-172 n.
9 Tajna misja jezuitów na Podlasiu (1878-1904), Wybór dokumentów z archiwów zakonnych 

Krakowa, Rzymu i Warszawy, opracował i wstępem opatrzył R. Danieluk SJ, Kraków 2009,  
s. 53.
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uzyskali specjalne pełnomocnictwo w zakresie duszpasterskich i sakra-
mentalnych posług wobec prześladowanych unitów10. Na tej podstawie  
25 marca 1878 roku zapoczątkował podlaskie misje o. Henryk Jackow-
ski SJ, kiedy pod przybranym nazwiskiem Hilzner, przybył w charakterze 
kupca do zaboru rosyjskiego, ale już 2 kwietnia został aresztowany. W cią-
gu trwających 26 lat jezuickich misji na Podlasiu, w których wzięło udział 
18 jezuitów11, swoją misyjną kartę zapisał również o. Urban. Podróżował 
w znacznej mierze śladami swego poprzednika o. Henryka Pydynkowskie-
go SJ i wzorował się na jego metodzie pracy, polegającej na 

„wyrobieniu małych grup ludzi pewnych, związanych w trzeci zakon św. 
Franciszka, którzyby umieli chrzcić dzieci prywatnie i którzyby byli oporą 
moralną dla swoich sąsiadów”

a także udzielać ślubów, które „za pozwoleniem Stolicy Apostolskiej były 
ważne nawet zawarte bez kapłana, tylko w obecności dwóch świadków”12. 
Nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa było również nieustanne, szybkie 
przemieszczanie się pod osłoną nocy, z jednej miejscowości do drugiej i nie-
zbyt długie przebywanie w jednym miejscu. Dzięki tym zasadom o. Urban 
szczęśliwie dopełnił swych podlaskich misji. Warto podkreślić, że w 1904 
roku o. Urban zatroskany o los Unitów, wydał dla nich w jezuickim Wydaw-
nictwie Apostolstwa Modlitwy 2 książeczki: Czytania podlaskie i Wskazówki 
dla unitów13. W tym samym 1904 roku przyczynił się też do opublikowania 
w Krakowie części wspomnień ks. Aleksego Zierczaninowa pt. Niepokładnyje 
ljudi, napisanych przez niego w więzieniu i opisujących sytuację w Cerkwi 
prawosławnej w Rosji. Wspomnienia te otrzymał o. Urban od ks. Henryka 
Pydynkowskiego SJ, z którym utrzymywał stały kontakt korespondencyj-
ny. Dla bezpieczeństwa ks. Zierczaninowa, duchownego prawosławnego, 
który w 1896 roku przyjęty został do Kościoła katolickiego przez ks. Ma-
riana Fulmana, późniejszego biskupa lubelskiego, przebywającego wówczas 

10 Misję tę udzieloną jezuitom potwierdził później papież Leon XIII.
11 Pięciu jezuickich misjonarzy było represjonowanych: o. Apoloniusz Kraupa i o. Hen-

ryk Pydynkowski byli aresztowani około 3 miesięcy, o. Henryk Jackowski i o. Józef Gru-
żewski byli więzieni przez 1,5 roku, o. Maciej Szaflarski spędził w więzieniach 3 lata.  
O. Grużewski jako jedyny, został karnie zesłany do Rosji, skąd po kilku miesiącach uciekł; Taj-
na misja jezuitów na Podlasiu (1878-1904), Wybór dokumentów z archiwów zakonnych Krakowa, 
Rzymu i Warszawy, opracował i wstępem opatrzył R. Danieluk SJ, Kraków 2009, s. 58.

12 J. Urban, Wśród Unitów na Podlasiu. Pamiętniki wycieczek misyjnych, dz. cyt., s. 24.
13 Słownik polskich teologów katolickich 1918-1981, t. 7, dz. cyt., s. 344.
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na zesłaniu w Niżnym Nowogrodzie, wydane zostały pod pseudonimem  
A.N. Zwiezdin14. 

W 1905 roku, kiedy o. Urban ukończył studia teologiczne w Krako-
wie, przydzielony został do grupy pisarzy jezuickich skupionych wokół 
Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy i „Przeglądu Powszechnego”, na ła-
mach którego zadebiutował jeszcze w 1904 roku15. Jego obfita twórczość 
pisarska skoncentrowana była głównie na problematyce unijnej i prawo-
sławia w Rosji. Nie przerwał jej nawet w okresie odbywania trzeciej pro-
bacji w Tarnopolu w latach 1906-190716. Toteż po jej ukończeniu jeszcze 
bardziej zdynamizował swoje zaangażowanie na rzecz katolicyzmu w Rosji. 
Widział bowiem szansę dla katolików w Rosji, po wydaniu przez cara Mi-
kołaja II ukazu tolerancyjnego 17 kwietnia 1905 roku, na mocy którego 
można było, bez sankcji karnych, odstąpić od Cerkwi prawosławnej i po-
wrócić do Kościoła katolickiego. W latach 1905-1907 z tej możliwości 
skorzystało 170936 wiernych, w większości unitów na Chełmszczyźnie 
i Podlasiu17. Z punktu widzenia narzuconych przez carat procedur powro-
ty na łono katolicyzmu nie były łatwe. Z drugiej strony przeciwdziałała te-
mu Cerkiew prawosławna, obawiając się strat na rzecz katolicyzmu. W tej 
propagandowej akcji przeciw katolikom, dominowali prawosławni mnisi 
z klasztoru w Poczajowie, kolportując wśród wiernych ulotki i broszury 
zwalczające Kościół katolicki i jego nauczanie. Wówczas odpór tej prawo-
sławnej, antykatolickiej propagandzie, dał o. Urban, w podobnej formie, 
wydając w latach 1906-1907 równolegle w języku rosyjskim i polskim cykl 
4-6 stronicowych pogadanek pod wspólnym tytułem: Odpowiedzi katoli-
ckie. Już w pierwszym numerze pod datą 1 stycznia 1906 roku zatytuło-
wanym Kto jest głową Kościoła u katolików a kto u prawosławnych o. Urban 
pisze m.in: 

Przez długie lata nahajką, karami, więzieniem i zsyłką utrzymywali przy 
prawosławiu tych, którzy w głębi serca dawno już należeli do innych  

14 B. Czaplicki, Jezuici w Rosji na początku XX wieku, „śląskie Studia Historyczno-Teolo-
giczne”, t. 39, 2006, z. 1, s. 138-139. 

15 Opublikował wówczas artykuł pt. Niepokalane Poczęcie Bogurodzicy na tle dogmatycznego 
rozwoju Kościoła (R: 21, 1904) oraz recenzję książki N. Suworowa, Bizantyjskij papa, wydanej 
w Moskwie w 1902 roku (R: 21, 1904); Słownik polskich teologów katolickich 1918-1981, t. 7, 
dz. cyt., s. 344.

16 Słownik polskich teologów katolickich 1918-1981, t. 7, dz. cyt., s. 344-345.
17 B. Czaplicki, Jezuici w Rosji na początku XX wieku, dz. cyt., s. 138.
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wyznań. Lecz oto po carskim ukazie o tolerancji stało się niemożliwą rze-
czą używać tych sposobów przemocy i gwałtu, i stąd natychmiast wiele 
osób, przekonanych o fałszywości swego prawosławia porzuciło je i prze-
szło do katolickiego Kościoła. Popi się przelękli! Kogo będą strzygli, jeśli 
ich owieczki przejdą do innej owczarni? Porozjeżdżali się razem na narady, 
myśleli, myśleli, aż wymyślili ot jaki nowy sposób. Trzeba – powiadają – 
w książeczkach i kartkach wykazywać błędy katolickie. W drukarniach aż 
się zaroiło od rozmaitych świstków, rozrzucanych między lud prosty… Ar-
chimandryta Witalis w Poczajowie, wydaje dla ludu „Poczajowski Listek” 
czepiając się w nich katolików. Dowodów na to, że „wiara katolicka fałszy-
wa nie ma żadnych (…) i nie ma prawa nazywać ją heretycką18. 

Kolejne numery Odpowiedzi katolickich wprost polemizowały i obna-
żały herezje głoszoną na łamach „Poczajowskich Listków”. Zaświadczają 
o tym już same tytuły, np.: Czy to prawda, że papieża wymyślili katolicy?; 
Komu wierzyć: czy świętym Ojcom Kościoła czy też mnichowi poczajowskie-
mu; Bez papieży nie ma Soborów Powszechnych; O oderwaniu się Cerkwi 
wschodniej od Kościoła Powszechnego; Jaką religię przyjęli Rusini za księcia 
Włodzimierza?; O Niepokalanem Poczęciu N. M. Panny; Czy to prawda, że 
katolicy źle komunikują?; Kto rozszerza swą wiarę oszustwami i gwałtem?;  
O żonatych popach i bezżennych księżach czy Poczajowska prawda. Nie wia-
domo, ile takich polemik z archimandrytą poczajowskim Witalisem napi-
sał o. Urban, gdyż nie wszystkie numery Odpowiedzi katolickich zachowały 
się. Domyśleć się można, że było ich kilkanaście, skoro w Poczajowskiej 
prawdzie (nr 16) o. Urban polemizuje z tekstem z 42 numeru Poczajowskie-
go Listka pt. O wierze katolickiej, gdzie archimandryta Witalis wypowiada 
takie zdanie: „Macie, zanieście swemu księdzu i powiedzcie: jeśli to fałsz, 
to niech zamkną ławrę i drukarnię, a jeśli prawda, to my was katolików 
wyrzniemy”19. Odpowiedzi katolickie drukowane były w Krakowie, a na-
stępnie przemycane przez granicę rosyjską i kolportowane na tym samym 
terenie, co poczajowska propaganda20. 

W działalności misyjnej o. Jana Urbana dużą rolę odegrała tradycja 
cyrylometodiańska, uformowana na fundamencie misji świętych Cyryla 
i Metodego, której centrum w II połowie XIX wieku ukształtowało się 

18 „Odpowiedzi katolickie” 1906, nr 1, s. 1.
19 Poczajowska prawda, „Odpowiedzi katolickie” 1906, nr 16, s. 1.
20 J. Urban, Prace jezuitów w Rosji, w: Kościół katolicki w Rosji. Materiały do jego historii 

i organizacji, Warszawa 1932, s. 15.
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w Verehradzie na Morawach, po obchodach potrójnego milenium: przy-
bycia świętych Cyryla i Metodego w 863 roku na Morawy (1863), śmierci  
św. Cyryla w 869 roku (1869) oraz śmierci św. Metodego w 885 roku 
(1885). Ale Velehrad szczególnego znaczenia nabrał po 1891 roku, kiedy 
opiekę nad tym ważnym miejscem kultu św. Cyryla i Metodego objęli 
jezuici. Zdynamizowali oni nie tylko działalność duszpasterską, ale rów-
nież ewangelizacyjną, skierowaną na Wschód, w imię idei zjednoczenia 
w wierze, po wielkiej schizmie wschodniej 1054 roku. Toteż na początku 
XX wieku Velehrad stał się znaczącym ośrodkiem słowiańskich inicjatyw 
zjednoczeniowych, uformowanym wokół pisma „Slavorum Litterae The-
ologicae”, wydawanego od 1905 roku przez Apostolat św. Cyryla i Me-
todego w Ołomuńcu21. Od 1906 roku współredaktorem tego pisma był  
o. Jan Urban22. Na duchowym fundamencie tego pisma zrodziły się Kon-
gresy Velehradzkie zwane także Zjazdami Velehradzkimi, które umożliwić 
miały teologom katolickim i prawosławnym wzajemne spotkanie, obiek-
tywną wymianę poglądów, wspólną modlitwę, a nie formułowanie statycz-
nej doktryny jedności23. Pierwszy Kongres Velehradzki odbył się w dniach 
od 24 do 26 lipca 1907 roku pod patronatem metropolity morawskiego 
dra Františka Bauera i zgromadził teologów z Czech, Moraw, Słowacji, Ga-
licji, Chorwacji, Słowenii, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Bułgarii, Macedonii, 
Francji i Włoch. Wśród 76 uczestników tego zjazdu byli m.in: abp Menini 
z Sofii, o. Aurelio Palmieri z Rzymu, prof. František Grivec z Ljubljany, abp 
Andrzej Szeptycki ze Lwowa24. Jednym z głównych referentów był o. Jan 
Urban, który swoimi odważnymi teologicznymi refleksjami, odnoszącymi 
się do relacji Kościoła wschodniego i Kościoła rzymskiego, żywo zaintere-
sował uczestników Kongresu. W swym wystąpieniu postawił m.in. tezę, 
że „każdy człowiek ochrzczony, a więc nawet ten, który dopuścił się świa-
domej herezji czy schizmy, przynależy do Kościoła, jest jego prawdziwym, 

21 J. Budniak, Jednoczeni w różnorodności. Tradycja cyrylo-metodiańska jako paradygmat pro-
cesu pojednania Kościołów, kultur i narodów, Katowice 2009, s. 43-46.

22 L. Górka, O. Jan Urban TJ – prorok i teolog dialogu, w: Więksi i mniejsi prorocy Europy 
Środkowo-Wschodniej XX wieku, Materiały I i II Forum teologów Europy Środkowo-Wschodniej, 
red. K. Klauza, S. Celestyn Napiórkowski, K. Pek, Lublin 2003, s. 167.

23 L. Górka, Velehrad – symbol pojednania. W setną rocznicę inicjacji Kongresów Welehradz-
kich (1907-2007), Roczniki Teologiczne” 2006-2007, t. LIII-LIV, z. 7, s. 77-78.

24 J. Budniak, Jednoczeni w różnorodności. Tradycja cyrylo-metodiańska jako paradygmat pro-
cesu pojednania Kościołów, kultur i narodów, dz. cyt., s. 163-164.
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choć niedoskonałym członkiem”25. Zauważył ponadto, że „w dotychcza-
sowych dążeniach zjednoczeniowych nie dostrzegano faktu, iż rozdział 
Kościołów był nie tylko skutkiem różnic doktrynalnych i obrządkowych, 
ale uwarunkowany był przyczynami społeczno-kulturowymi, a ponad 
wszystko szkodliwym partykularyzmem”26. Dlatego też – jego zdaniem – 
należy dążyć „do jedności kościelnej odłączonych od niej narodów sło-
wiańskich”, ale poprzez pojednanie, zaś ta droga pojednawcza „bynajmniej 
nie powinna do tego dążyć, aby wszyscy zostali łacinnikami, lecz do tego, 
aby zostali synami jednego nierozdzielnego Powszechnego Kościoła”27. Po-
nadto powtórzył tezę, którą w 1906 roku wygłosił w Krakowie w Klubie 
Słowiańskim: „Wzajemne poznanie się narodów słowiańskich to pierwszy 
krok na drodze do wzajemnego zbliżenia się i pojednania”28. Oceniając 
z perspektywy współczesności wystąpienie o. Urbana, prof. Leonard Górka 
SVD zauważył, że „godny podkreślenia jest fakt, iż Urban przenosi akcent 
z utopijnej idei narodowo-politycznego zjednoczenia Słowiańszczyzny 
wschodniej i zachodniej, idei propagowanej przez zwolenników tzw. „kwe-
stii słowiańskiej”, na ideę zjednoczenia duchowego, religijnego”29. Dodać 
należy, że idea ruchu panslawistycznego, o wspieranie którego podejrze-
wano środowisko velehradzkie, była sprzeczna z chrześcijańską doktryną, 
tradycją cyrylometodiańską i działalnością Apostolatu Cyryla i Metodego. 
Przekonał się o tym, nuncjusz apostolski z Wiednia, Granito di Belmonti, 
wizytując Velehrad i diecezję ołomuniecką w 1904 roku30. 

Zarówno pierwszy, jak i kolejne Kongresy Velehradzkie (1909, 1911, 
1924, 1927, 1932, 1936)31 wypracowały nie tylko kierunki dialogu dla 

25 J. Budniak, Jednoczeni w różnorodności. Tradycja cyrylo-metodiańska jako paradygmat pro-
cesu pojednania Kościołów, kultur i narodów, dz. cyt., s. 163-164.

26 L. Górka, O. Jan Urban TJ – prorok i teolog dialogu, w: Więksi i mniejsi prorocy Europy 
Środkowo-Wschodniej XX wieku. Materiały I i II Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej, 
dz. cyt., s. 167.

27 J. Urban, Kwestia zjednoczenia Kościołów na zjeździe velehradzkim, „Przegląd Powszech-
ny” 1907, R. XXIV, t. 95, s. 293-304. 

28 L. Górka, O. Jan Urban TJ – prorok i teolog dialogu, w: Więksi i mniejsi prorocy Europy 
Środkowo-Wschodniej XX wieku. Materiały I i II Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej, 
dz. cyt., s. 167.

29 Tamże, s. 167.
30 J. Budniak, Jednoczeni w różnorodności. Tradycja cyrylo-metodiańska jako paradygmat pro-

cesu pojednania Kościołów, kultur i narodów, dz. cyt., s. 46.
31 Po 1948 roku, kiedy Kościół katolicki w Czechosłowacji poddany został surowym repre-

sjom ze strony reżimu komunistycznego i zmuszony był funkcjonować w podziemiu, tradycję 
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pojednania kościołów Wschodu i Zachodu, ale także były inspiracją współ-
czesnego ekumenizmu. Do teologii Kongresów Velehradzkich nawiązuje 
bowiem dekret o ekumenizmie, przyjęty przez Sobór Watykański II, a tak-
że ogłoszenie przez Jana Pawła II w 1980 roku współpatronami Europy 
świętych Cyryla i Metodego, obok św. Benedykta. O. Jan Urban, który 
czynnie uczestniczył w tych velehradzkich kongresach w 1924 i 1932 roku 
i uważnie śledził oraz komentował obrady pozostałych, spośród polskich 
teologów był niewątpliwie pionierem ekumenizmu jako drogi prowadzącej 
do pojednania chrześcijan. Toteż wyróżniony został honorowym członko-
stwem Akademii Velehradzkiej.

Powróciwszy z I Kongresu Velehradzkiego, o. Jan Urban w obliczu na-
silającej się w Rosji ofensywy prawosławia przeciw katolikom, wspieranej 
przez władze carskie po pacyfikacji rewolucji z lat 1905-1906, czego wy-
mownym przykładem było usunięcie w 1907 roku biskupa Edwarda Rop-
pa z diecezji wileńskiej32, wydał w Krakowie broszurę pt. Aby wszyscy byli 
jedno. Zadania katolicyzmu w Rosji (1907). Zasadniczym przesłaniem tej 
rozprawy, napisanej w duchu velehradzkim, było wezwanie do jedności 
chrześcijan, ale bez przemocy, lecz w dialogu i wzajemnej miłości. Treść 
tej broszury zapewne podbudowała środowiska katolickie w Rosji, o czym 
zaświadczają zapiski o. Henryka Pydynkowskiego TJ, utrzymującego ko-
respondencyjne kontakty z wieloma kapłanami katolickimi, pracującymi 
w tym czasie w Rosji33.

Wkrótce po wydaniu tej broszury o. Jan Urban wyjechał do Petersburga 
„w charakterze kapłana świeckiego”, aby „pomagając w pracy duszpaster-
skiej w tamtejszych kościołach i na prowincji, utrzymać kontakt i służyć 
swoją radą i pomocą grupom Rosjan, którzy katolicyzm przyjęli”34. Jak-
kolwiek trudno ustalić datę jego wyjazdu do Petersburga, to jednak wia-
domo, że od 12 grudnia 1907 roku „działał już w Rosji”, gdyż wówczas od  

velehradzką odnowił w Stanach Zjednoczonych ks. Franciszek Dwornik w opactwie benedyk-
tyńskim św. Prokopa w Lisle koło Chicago.

32 Edward Ropp (1851-1939), ordynariusz w Tyraspolu (1902-1903), biskup wileński 
(1903-1917), arcybiskup mohylewski (1917-1926). Bp. E. Ropp, po opuszczeniu diecezji wi-
leńskiej, osiedlił się w Niszczy, w guberni witebskiej.

33 B. Czaplicki, Jezuici w Rosji na początku XX wieku, dz. cyt., s. 140-141.
34 J. Urban, Prace jezuitów w Rosji, w: Kościół katolicki w Rosji. Materiały do jego historii 

i organizacji, dz. cyt., s. 15.
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o. Pydynkowskiego otrzymał 100 egzemplarzy swojej broszury Aby wszyscy 
byli jedno35.

Przybycie o. Urbana do Petersburga nastąpiło w trudnej sytuacji ka-
tolików rosyjskich obrządku wschodniego w Rosji. Jakkolwiek ukaz tole-
rancyjny z 1905 roku cara Mikołaja II złagodził prześladowania i szykany 
wobec Kościoła katolickiego, w tym unitów (grekokatolików), to jednak 
konwersje unitów mogły odbywać się wyłącznie na obrządek łaciński. 
Tymczasem oczekiwania rosyjskich katolików obrządku wschodniego szły 
w kierunku przywrócenia Unii, wobec której władze rosyjskie zajmowały 
zawsze negatywne stanowisko36. W 1908 roku po tajnej wizycie (z fałszy-
wym paszportem) w Petersburgu i w innych miastach Rosji, arcybiskupa 
Andrzeja Szeptyckiego, greckokatolickiego metropolity lwowskiego, oży-
wiły się katolickie wspólnoty obrządku wschodniego (greckokatolickiego) 
w Rosji, to opiekę nad nimi podjęli przede wszystkim księża łacińscy. Po-
jawił się wówczas problem nabożeństw i kazań w języku rosyjskim. W roz-
wiązanie tego problemu zaangażował się o. Urban wespół z kilkoma du-
chownymi obrządku łacińskiego, w tym proboszczem i dziekanem Kościoła  
św. Katarzyny w Petersburgu – ks. Konstantym Budkiewiczem37, który jako 

35 B. Czaplicki, Jezuici w Rosji na początku XX wieku, dz. cyt., s. 140.
36 D.L. Schlafly, Jr, Roman Catholicism In Today’s Russia: The Troubled Heritage, „Journal of 

Church and State” 1997, Vol. 39, number 4, s. 686. 
37 Ks. Konstanty Budkiewicz (1867-1923), dr teologii. Po święceniach kapłańskich w 1893 

roku był prefektem gimnazjum w Witebsku. Od 1903 roku w Parafii św. Katarzyny w Peters-
burgu: od 1905 roku proboszcz, od 1908 roku dziekan, od 1910 roku honorowy kanonik mo-
hylewski. Jego kościół i parafia były twierdzą polskiego życia społecznego i kulturalnego w Pe-
tersburgu. Po przewrocie bolszewickim w 1917 roku stanął na czele Komitetu Obywatelskiego 
i bronił praw Polaków w Rosji Sowieckiej. W 1918 roku protestował w Moskwie, przeciwko 
represjom wobec Kościoła i nacjonalizacji majątku kościelnego. W latach 1919-1921 ukrywał 
się przed aresztowaniem. Po traktacie ryskim z 1921 roku, kiedy wybrał obywatelstwo polskie 
i chciano go deportować do Polski, wycofał oświadczenie o obywatelstwie polskim i pozostał 
w ówczesnym Leningradzie. Wówczas przewodniczył Komisji obrony i rewindykacji mienia 
kościelnego przy Kurii Arcybiskupiej. Jednocześnie wykładał w tajnym seminarium duchow-
nym. W 1922 roku, kiedy w Petersburgu zamknięto wszystkie kościoły, wraz z arcybiskupem 
Janem Cieplakiem i 14 duchownymi oskarżony został o akcje kontrrewolucyjną i więziony 
w Moskwie na Łubiance (od 10.03.1923). W wyniku procesu sądowego (21-25.03.1923) wraz 
z abpem Janem Cieplakiem, skazany na śmierć. Rozstrzelany 31.03.1923 roku na Łubiance. 
Abp. Cieplakowi karę śmierci zamieniono na 10 lat więzienia. W wyniku protestów w 1924 
roku wydalony został z ZSRR do Polski. Niebawem wyjechał do Rzymu, a następnie do Sta-
nów Zjednoczonych. 14.12.1925 roku mianowany został pierwszym metropolitą wileńskim. 
Zmarł przed ingresem w Jersey City 25.03.1926 roku. W 1952 roku rozpoczął się jego proces 
beatyfikacyjny (zob. R. Dzwonkowski, Losy duchowieństwa katolickiego w ZSRR 1917-1939. 
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pierwszy wprowadził w niedzielę kazanie w języku rosyjskim. Wówczas na 
przeszkodzie stanął abp metropolita mohylewski Apolinary Wnukowski, 
zabraniając ich wygłaszania. Wywołało to rozgoryczenie wśród rosyjskich 
katolików. W tej sytuacji kilku polskich duchownych, m.in. ks. Konstanty 
Budkiewicz i matka Urszula Lechóchowska38, wsparło inicjatywę o. Jana 
Urbana i podjęło akcję zbierania podpisów na rzecz urządzenia specjalnej 
kaplicy dla rosyjskich katolików39. Kaplica ta miała być własnością Koś-
cioła łacińskiego, a jedynie użyczana dla kazań i nabożeństw w obrządku 
wschodnim. Także i w tym przypadku metropolita mohylewski nie wyraził 
zgody. Podobne stanowisko w sprawie rosyjskiej parafii katolickiej obrząd-
ku wschodniego zajął następca Wnukowskiego, abp. Wincenty Kluczyński, 
którego konsekracja odbyła się w 1910 roku. Jakkolwiek zezwolił na zbiórkę 
pieniędzy na cele rosyjskiej katolickiej wspólnoty (22 maja 1910 roku), to 
jednak nie podjął pozytywnej decyzji, zasłaniając się faktem nieposiadania 
z Rzymu odpowiednich pełnomocnictw40. Ten brak pozytywnych decyzji 
ze strony arcybiskupów mohylowskich wynikał z faktu, że w tym czasie, 

Martyrologium, Lublin 1998, s.195-198; tenże, Kościół katolicki w ZSRR. Zarys historii, Lublin 
1997 n).

38 Julia Maria Lechóchowska, imię zakonne Urszula (1865-1939), założycielka Zgroma-
dzenia Sióstr Najświętszego Serca Jezusa Konającego. Wykształcona w Austrii i Francji, w 1886 
roku wstąpiła do klasztoru ss. Urszulanek w Krakowie. W 1907 roku wraz z kilkoma siostrami 
wysłana została do Petersburga, aby objąć kierownictwo internatu dziewcząt przy polskim gim-
nazjum działającym przy parafii św. Katarzyny. W ciągu 7 lat pracy w Petersburgu, oczywiście 
w stroju świeckim, zorganizowała także szkołę zawodową dla dziewcząt oraz gimnazjum z inter-
natem dla dziewcząt w posiadłości Merentahli w fińskiej miejscowości Sortavale. W 1914 roku 
po wydaleniu z Rosji, wyjechała do Szwecji, a w 1917 roku do Dani, gdzie organizowała szkoły 
dla polskich emigrantów. W 1920 roku powróciła do Polski. W Pniewach koło Poznania ery-
gowała za papieskim pozwoleniem swoje zgromadzenie zakonne, które de facto zorganizowała 
w Petersburgu. W 1925 roku zorganizowała w Polsce Krucjatę Eucharystyczną. Została beatyfi-
kowana przez Jana Pawła II w Poznaniu w 1983 roku (Polski Słownik Biograficzny, t. 16, 1971,  
s. 618; L. Bazylow, Polacy w Petersburgu, Ossolineum 1984, s. 245).

39 O. Urban na rzecz kaplicy dla rosyjskich katolików, w której nabożeństwa miały odby-
wać się w dwóch obrządkach: łacińskim i wschodnim, ofiarował kwotę 500 rubli (M. Mróz, 
Z dziejów rosyjskiego katolicyzmu. Kościół greckokatolicki w Rosji w latach 1907-2007, Toruń 
2008, s. 113-114).

40 B. Czaplicki, Jezuici w Rosji na początku XX wieku, dz. cyt., s. 145,147; o. Urban twier-
dzi, że w 1909 roku „uskutecznionem zostało wprowadzenie kazań w języku rosyjskim dla 
katolików tej narodowości w jednym z łacińskich kościołów stolicy” (J. Urban, Prace jezui-
tów w Rosji, w: Kościół katolicki w Rosji. Materiały do jego historii i organizacji, dz. cyt., s. 15). 
Zapewne myślał o 2 kazaniach w języku rosyjskim, które odbyły się w kościele św. Katarzyny 
w Petersburgu.
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po rozmowach sufragana mohylowskiego biskupa Jana Cieplaka w Rzymie 
(1910), narodził się projekt przekształcenia misji greckokatolickiej w Ro-
sji w jednolitą wspólnotę i włączenia jej do struktur Kościoła łacińskie-
go. Kiedy na przełomie 1910/1911 roku Stolica Apostolska powiadomiła 
abpa Kluczyńskiego o tymczasowym podporządkowaniu grekokatolików 
w Rosji Kościołowi łacińskiemu, rozpoczęto w Petersburgu prace na rzecz 
erygowania rosyjsko-łacińskiej parafii. Niestety, w 1914 roku propozycja 
rosyjsko-łacińskiej parafii odrzucona została przez część rosyjskich katoli-
ków obrządku wschodniego, którzy uznali ją za zagrożenie dla niezależno-
ści wspólnoty grekokatolickiej41. Podkreślić należy, że już w 1908 roku ro-
syjscy katolicy bezskutecznie podjęli samodzielną próbę uzyskania pozwo-
lenia władz na utworzenie parafii i kościoła pw. św. Ducha w Petersburgu, 
wspieraną przez o. Urbana. Nie pomogła też interwencja księżnej Natalii 
Uszakowej, kuzynki premiera Piotra Stołypina i wpływowej katoliczki ro-
syjskiej. W odpowiedzi usłyszała, że władze rosyjskie mogłyby przychylić 
się do prośby katolików rosyjskich pod dwoma warunkami: przychylnego 
stanowiska łacińskiego metropolity w Petersburgu i absolutnej niezależno-
ści od greckokatolickiego arcybiskupa Szeptyckiego42. W tej sytuacji ro-
syjscy katolicy balansując na granicy prawa, z pomocą księży i wiernych 
Kościoła łacińskiego, wybudowali swój kościół pw. św. Ducha jako „kościół 
prawosławno-katolicki” – jak informowała tabliczka na drzwiach kościoła. 
Jego poświęcenie nastąpiło 30 września 1912 roku z udziałem księży łaciń-
skich. Jednakże po gwałtownych reakcjach hierarchii prawosławnej, władze 
rosyjskie kościół ten zamknęły 17 lutego 1913 roku43.

Drugim obszarem aktywności o. Jana Urbana w Petersburgu były ka-
tolickie wydawnictwa w języku rosyjskim. W 1908 roku napisał i wydał 
pod pseudonimem I. Zabużny, apologetyczną książkę pt. W zaszczitu wiery 
(W obronie wiary44), prezentującą różnice i zgodności katolicyzmu i pra-
wosławia, w której postulował, aby „w miejsce podziału weszło pojednanie 

41 M. Mróz, Z dziejów rosyjskiego katolicyzmu. Kościół greckokatolicki w Rosji w latach 1907-
-2007, Toruń 2008, s. 61-78 n.

42 Tamże, s. 68-72. 
43 Tamże, s. 78-80.
44 Drugie wydanie tej książki ukazało się w Petersburgu w 1914 roku. Natomiast w III pe-

tersburskim wydaniu z 1922 roku zmieniono tytuł na Pravoslavie i katolitestvo, który nawią-
zywał do polskiego wydania tej książki z 1912, której tytuł brzmiał: Katolicyzm a prawosławie 
(Kraków 1912).
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i wzajemna przyjaźń”45. Opublikował także Wierchownaja włast w cerkwi 
(1908), a wspólnie z Sofią Aleksejewną Lichariewą, katoliczką rosyjską, 
modlitewnik Gospodu pomolimsa. Modlitvenik dla russkich katolikov (1908, 
1914). Natomiast w języku polskim, dla polskich katolików, wydał książkę 
Błogosławiony Andrzej Bobola. Męczennik Towarzystwa Jezusowego (1908). 
Zainicjował również powstanie katolickiego miesięcznika w języku pol-
skim i rosyjskim pt. „Wiara i Życie”, wydawanego i redagowanego przez 
ks. Antoniego Około-Kułaka, od 1910 roku proboszcza parafii katolickiej 
św. Kazimierza w Petersburgu. Mecenasem tych wydawnictw był hr. Plater- 
-Zyberk46, dobrodziej katolickich misji w Rosji47. Ponadto misje katoli-
ckie w Petersburgu wspomagane były religijną literaturą zarówno w języku 
polskim, jak i rosyjskim przez jezuitów krakowskich. Transportowane one 
były do miejscowości Terioki (obecnie Zielenogorsk), letniskowej miejsco-
wości nad Zatoką Fińską, gdzie petersburska parafia św. Katarzyny wraz 
z rzymskokatolickim Towarzystwem Dobroczynności (funkcjonowało od 
1884 roku) i Konferencją św. Wincentego á Paulo organizowali każdego 
roku kolonie dla polskich dzieci, a następnie przemycane do oddalonego 
o 20 km Petersburga48.

Ożywienie działalności Kościoła katolickiego w Rosji, w następstwie 
ukazu tolerancyjnego z 1905 roku oraz przekształcenia Rosji w monarchię 
parlamentarną po manifeście Mikołaja II (1905), uważnie było obserwo-
wane zarówno przez hierarchie prawosławną, jak i carską ochranę oraz De-
partament Spraw Duchownych Obcych Wyznań przy Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych Rosji. Władze rosyjskie niezmiennie dawały do zrozumie-
nia, że nie dopuszczą do funkcjonowania katolicyzmu we wschodnim ob-
rządku. Toteż im dynamiczniejsza była działalność rosyjskich katolików, 
tym bardziej zaostrzano antykatolicki kurs, zarówno wobec grekokatoli-
ków, jak i łacinników. Przesłuchania duchownych i działaczy katolickich, 

45 L. Górka, O. Jan Urban TJ – prorok i teolog dialogu, w: Więksi i mniejsi prorocy Europy 
Środkowo-Wschodniej XX wieku. Materiały I i II Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej, 
dz. cyt., s. 168. 

46 Chodzi o Józefa Plater-Zyberk (1859-1933) lub o Jana Kazimierza Plater-Zyberk (1850-
-1933), którego żona Weronika Hutten-Czapska prowadziła w Petersburgu działalność oświa-
tową.

47 B. Czaplicki, Jezuici w Rosji na początku XX wieku, dz. cyt., s. 141; Słownik polskich teo-
logów katolickich, dz. cyt., s. 345.

48 B. Czaplicki, Jezuici w Rosji na początku XX wieku, dz. cyt., s. 141-142.
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rewizje, także w kurii arcybiskupiej w Petersburgu, inwigilacja organizacji 
społecznych i dobroczynnych oraz parafii stały się wówczas kanonem postę-
powania władz rosyjskich, poszukujących – jak podkreślano – „dowodów 
antypaństwowej działalności jezuitów”. W wyniku tej nasilającej się anty-
jezuickiej nagonki, prawie wszystkich kapłanów świeckich podejrzewano, 
że są jezuitami, a w rosyjskich kręgach rządowych twierdzono, że „jezuicka 
propaganda jest jednym z największych zagrożeń dla Rosji”49. W tej sytu-
acji władze prowincji galicyjskiej Towarzystwa Jezusowego w 1910 roku 
odwołały o. Jana Urbana z misji petersburskiej50. Niewykluczone, że został 
on wydalony z Rosji51.

Dla o. Jana Urbana powrót do Krakowa nie oznaczał wcale rezygnacji 
z dalszej pracy misyjnej na rzecz katolicyzmu w Rosji, wręcz przeciwnie, 
poszukiwał nowych form oddziaływania i pomocy, aby dzieło które do-
tychczas tam zbudowano, zostało przynajmniej podtrzymane. Utrzymywał 
więc stałą korespondencję ze środowiskami katolickimi w Rosji, wysyłał 
religijne wydawnictwa zarówno w języku rosyjskim, jak i polskim, a także 
wiele publikował w pismach kościelnych i świeckich, krajowych i zagra-
nicznych, starając się zainteresować opinię publiczną sytuacją katolicyzmu 
w Rosji. W 1914 roku założył nawet pismo naukowe wydawane w języku 
rosyjskim w Krakowie pt. „Katoliczeskoje Obozrenje”, z myślą zainstalo-
wania go w Petersburgu, gdy nastaną tam sprzyjające warunki. Niestety, 
po ukazaniu się dwóch numerów tego pisma, wybuch I wojny światowej 
uniemożliwił ich dalszą kontynuację52. 

Gdy wybuchła I wojna światowa o. Jan Urban przebywał w Krakowie. 
Jednakże, kiedy wojska austro-węgierskie z trudem powstrzymały ofensy-
wę wojsk rosyjskich pod Krakowem (16-25.11.1914) i nastąpiła częściowa 
ewakuacja jezuitów z Krakowa do innych jezuickich placówek, o. Urban 
opuścił Kraków i udał się do Vidnavy w Czechach. Tutaj w Wyższym Se-
minarium Duchownym, założonym w 1899 roku przez kardynała Georga 
Koppa, ówczesnego ordynariusza wrocławskiego, podjął wykłady z teolo-

49 Tamże, s. 151-162.
50 J. Urban, Prace jezuitów w Rosji, w: Kościół katolicki w Rosji. Materiały do jego historii 

i organizacji, dz. cyt., s. 16.
51 M. Mróz, Z dziejów rosyjskiego katolicyzmu. Kościół greckokatolicki w Rosji w latach 1907-

-2007, dz. cyt., s. 99.
52 J. Urban, Prace jezuitów w Rosji, w: Kościół katolicki w Rosji. Materiały do jego historii i or-

ganizacji, dz. cyt., s. 16.



52 Jan Draus

gii53. Zaznaczyć należy, że w seminarium tym, w którym wykładano w ję-
zyku niemieckim, czeskim i polskim, pracowało kilku księży profesorów 
polskich, także jezuitów. Razem z o. Urbanem wykładał o. Alojzy Bukowski 
TJ, który po zakończeniu I wojny światowej zorganizował Wydział Teolo-
giczny Uniwersytetu Warszawskiego, a także ks. Ludwik Wrzoł, późniejszy 
rektor tegoż seminarium. Słuchaczem wykładów o. Jana Urbana był m.in. 
ks. Karol Milik, późniejszy pierwszy polski administrator apostolski ar-
chidiecezji wrocławskiej (1945-1951), który święcenia kapłańskie przyjął  
26 lipca 1915 roku. 

Po rocznym pobycie w Vidnawie o. Jan Urban w 1915 roku przeniósł 
się do jezuickiego Kolegium w Bad Grafenbergu na Morawach54, gdzie 
również wykładał teologię. Zapewne spotykał się wówczas z jezuickimi 
alumnami, ewakuowanymi z Galicji do Grafenbergu, kiedy wojska rosyj-
skie znalazły się pod Krakowem. Mieszkali oni w wynajętym przez zakon 
hotelu „Kaiserhof”, a studiowali w Kolegium jezuickim. Jednym z nich 
był alumn Paweł Siwek, późniejszy wybitny filozof, profesor Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie55. Podkreślić także należy, że w Bad Gräfenber-
ga, urodził się o. Marian Morawski TJ (1845-1901), profesor filozofii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, pierwszy redaktor „Przeglądu Powszechnego”56, 
na łamach którego o. Urban od 1904 roku publikował większość swoich 
teologicznych tekstów. 

Kolejnym etapem wojennej wędrówki o. Urbana był jezuicki Dom 
Rekolekcyjny św. Józefa w Czechowicach57, funkcjonujący od 1905 ro-
ku. Tutaj w latach 1914-1915 odbywały się studia teologiczne dla części  

53 Wyższe Seminarium Duchowne w Vidnavie funkcjonowało do 19.03.1945 roku. Pod-
czas II wojny światowej, od lutego 1940 roku znalazło w nim schronienie 21 alumnów Śląskie-
go Seminarium Duchownego w Krakowie. Kiedy w sierpniu 1940 roku budynek seminaryjny 
przeznaczony został na oflag dla francuskich oficerów, a później na szpital wojskowy, semina-
rium funkcjonowało w klasztorze ss. Boromeuszek w Vidnavie.

54 Obecnie: Jesenik Lazne w Czechach.
55 P. Siwek, Z wiarą przez życie. Pamiętniki, red. S. Kolarski, Kraków-Budzów 2005, s. 94-

-95.
56 „Przegląd Powszechny” wydawany jest od stycznia 1884 roku. Poprzednikiem tego pis-

ma był „Przegląd Lwowski”, wychodzący od 1870 roku. W 1883 roku z przyczyn finansowych 
„Przegląd Lwowski” sprzedany został jezuitom, którzy zmieniwszy tytuł i formułę pisma, rozpo-
częli edycję „Przeglądu Powszechnego”. Redaktorami naczelnymi do 1918 roku byli: o. Marian 
Morawski TJ (1884-1901), o. Stanisław Kobyłecki TJ (1901-1902), o. Jan Pawelski TJ (1902-
-1918), o. Jan Urban TJ (1918-1933).

57 Obecnie: Czechowice-Dziedzice. 
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ewakuowanych z Krakowa jezuickich alumnów, a także prowadzono Trze-
cią Probację. Podobnie jak w Vidnavie i Grafenbergu, również tutaj przez 
rok wykładał teologię (1915-1916). Swoje teologiczne wykłady z lat 1914- 
-1916 pt. Tractatus de Ecclesia pozostawił w rękopisie58.

Pod koniec 1916 roku, powróciwszy do Krakowa, o. Jan Urban skupił 
swoją uwagę głównie na pracy pisarskiej oraz pracy w Wydawnictwie Apo-
stolstwa Modlitwy, do którego formalnie przynależał od 1905 roku. Ale 
nade wszystko uważnie interesował się losami jezuitów w Galicji Wschod-
niej, których po zajęciu tych ziem przez Rosjan w 1915 roku uwięziono, 
a jezuickie kolegia i domy zakonne pozamykano. Jezuitów z Tarnopola, 
10 ojców i superiora o. Miszkiewicza osadzono w więzieniu w Kijowie; 
podobny los spotkał o. Sopucha, superiora domu zakonnego we Lwowie, 
także uwięzionego w Kijowie oraz rektora Kolegium Chyrowskiego o. Ro-
stworowskiego, wywiezionego na Syberię do Kuźniecka. Jakkolwiek uwol-
niła ich dopiero rewolucja lutowa w Rosji 1917 roku, która obaliła rządy 
caratu i podjęli oni pracę duszpasterską, otrzymując po karmelitach kościół 
i klasztor w Żytomierzu oraz jedną z parafii w Kijowie, to jednak kres ich 
działalności dopełniła rewolucja bolszewicka (październik 1917 roku)59.

W 1918 roku wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości o. Jan 
Urban został redaktorem „Przeglądu Powszechnego”. Funkcję tę sprawował 
przez 15 lat. Jako utalentowany publicysta i człowiek otwarty na życie spo-
łeczne w krótkim czasie wypromował ów miesięcznik na wyżyny poczytno-
ści. Swym piórem podejmował niełatwą, a często kontrowersyjną tematykę 
społeczną, jak również hołdował licznym polemikom. Upominał się np. 
O prawa obywatelskie dla kobiet60, zapytywał o stan ducha wśród inteligen-
cji (Potrzeba inteligencji katolickiej u nas61) i przekonywał o uwzględnienie 
zasad katolickich w pracach nad konstytucją marcową (Nasza konstytu-
cja a program katolicki62). Ale burzę rozpętał swoim stanowiskiem wobec 
małżeństw ludzi niewierzących, opowiadając się za związkami cywilnymi 
dla ateistów63. Wówczas przeciwko o. Urbanowi wystąpiła hierarchia koś-

58 L. Grzebień, Urban Jan (1874-1940), maszynopis, s. 5.
59 J. Urban, Prace jezuitów w Rosji, w: Kościół katolicki w Rosji. Materiały do jego historii 

i organizacji, dz. cyt., s. 16.
60 „Przegląd Powszechny” 1918, R. 35, s. 276-294.
61 „Przegląd Powszechny” 1920, R. 37, s. 5-10.
62 „Przegląd Powszechny” 1921, R. 38, s. 241-249.
63 J. Urban, Małżeństwo między państwem a Kościołem, „Przegląd Powszechny” 1929,  
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cielna, natomiast teologowie z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego 
w Rzymie stanęli w jego obronie. Podobnie, papież Pius XI, solidaryzując 
się z tezą o. Urbana, przesłał wówczas do „Przeglądu Powszechnego” tekst 
błogosławieństwa dla redaktora naczelnego i jego zespołu redakcyjnego64. 

Redagując „Przegląd Powszechny”, nie zapominał nigdy o swojej dewizie 
życia, a więc o katolicyzmie w Rosji sowieckiej (od 1922 roku ZSRR) i roli 
Polski w jego krzewieniu w duchu Kongresów velehradzkich. Tej prob-
lematyce poświęcił sporo uwagi, podobnie jak tematyce unijnej w Polsce 
(ok. 130 tekstów). W dziale pt. Sprawy kościelne, który osobiście redago-
wał, informował o wielu ważnych wydarzeniach zarówno w Kościele pra-
wosławnym, jak i katolickim, w tym unijnym. Jako orędownik idei unijnej 
uczestniczył w konferencjach unijnych w Pińsku, zapoczątkowanych przez 
biskupa Zygmunta Łozińskiego65. Jego pracowitość połączona z talentem 
pisarskim dostrzegana była nie tylko w kręgach kościelnych, ale także świe-
ckich. Był znanym i szanowanym nie tylko publicystą i polemistą, ale także 
duszpasterzem. Kiedy po wojennej tułaczce zamieszkał w Krakowie, przez 
kilka lat prowadził także Sodalicję Mariańską. M. Zawadzka w swoich nie-
publikowanych wspomnieniach o o. Urbanie pisze m.in.: 

Przez szereg lat miałam szczęście słuchać jego głębokich i zawsze życiowych 
nauk, wygłaszanych w czasie mszy św. I zebrań miesięcznych. Początkowo 
nie zdawałam sobie sprawy, że mam do czynienia z człowiekiem o nieprze-
ciętnym poziomie – dopiero z biegiem czasu zorientowałam się, jak rozległe 
są jego horyzonty i jego wiedza; wszystkie podziwiałyśmy jego nowoczesny 
sposób myślenia, śmiałość poglądów i odwagę w ich wypowiadaniu. Ach! 
Ta odwaga! Ileż razy była powodem istnej burzy rozpętanej nad jego głową 
– gdy głoszone poglądy naruszały utarte sposoby myślenia. Ojciec Urban 
na pewno urodził się o jakieś 40 lat za wcześnie; dziś w atmosferze stwo-
rzonej przez papieża Jana XXIII i II Sobór Watykański mógłby dopiero 
się wypowiedzieć i miałby o wiele szersze pole dla swej umiłowanej pracy, 
stanowiącej główny trzon jego wysiłków całego niemal życia66. 

R. 46, s. 257-275; J. Urban, O zdrowe ustawodawstwo małżeńskie w Polsce, Kilka luźnych uwag, 
Kraków 1929, s. 48.

64 F. Paluszkiewicz, Przyszli służyć, dz. cyt., s. 26. 
65 Odbyło się 6 unijnych konferencji w Pińsku: w latach: 1930, 1931, 1932, 1933, 1935 

i 1937.
66 M. Zawadzka, Zapomniany publicysta, maszynopis w posiadaniu ks. prof. Ludwika Grze-

bienia SJ.
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Ten głos świeckiej osoby, uczestniczki sodalicyjnych krakowskich 
spotkań z o. Urbanem jest świadectwem nie tylko jego rozleglej wiedzy 
i dojrzałego ducha, ale także rozumienia ówczesnej rzeczywistości i per-
spektywicznego myślenia. Był także poważany w krakowskiej i prowin-
cjonalnej wspólnocie jezuitów. Z jej mandatu w 1938 roku wraz z o. prof. 
Stanisławem Bednarskim i o. Janem Rostworowskim oraz prowincjałem  
o. Władysławem Lohnem reprezentował Małopolską Prowincję Jezui-
tów na XXVIII Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego Rzymie 
(12.03.1938 – 9.05.1938)67.

Od połowy lat 20-tych XX wieku o. Urban coraz bardziej podupadał na 
zdrowiu. Zagrożony gruźlicą, zmuszony był często przebywać w klimacie 
górskim. Regularnie przebywał w domu jezuickim w Zakopanem, a po-
tem w domu zakonnym ss. Urszulanek w Rokicinach Podhalańskich koło 
Raby Wyżnej. Krakowska pisarka Zofia Starowiejska-Morstinowa w swojej 
książce pt. Ci, których spotykałam ciepło wspomina zawsze pogodnego i to-
warzyskiego o. Urbana, przyjaciela matki Cecylii Łubieńskiej, urszulanki, 
spotykanego w Rokicinach: 

Ojciec Urban, jezuita, długoletni redaktor „Przeglądu Powszechnego” był 
na pewno jednym z najinteligentniejszych ludzi swego pokolenia. Określić 
by go można: „postępowy”, słowem, które dziś – nadużywane – straciło 
właściwie swój walor, inaczej mówiąc – umiał trafnie przewidywać kierun-
ki rozwojowe odbywających się procesów, a trafnie je przewidując, umiał 
także zajmować odpowiednie – choć czasem współczesnych niepokojące – 
stanowisko. Ową swoją przenikliwością i rzadkim darem rozeznawania, co 
istotne, od tego, co wtórne, ściągnął na swą głowę różne gromy, wygłasza-
jąc sądy, które wydawały się rewolucyjne i wręcz oburzające, a które jednak 
przyszłość zweryfikowała68. 

Ale i tam nie stronił od pracy. W rozmowach zawsze powracał myślami 
do losów Kościoła, rozdartego pomiędzy prawosławiem a katolicyzmem. 
Drążył teologię Wschodu i Zachodu i nieustannie poszukiwał dróg do 
ich – przynajmniej – zbliżenia. Starał się bowiem wypełniać misję unii 
prawosławia z katolicyzmem, powierzoną Towarzystwu Jezusowemu przez 
papieża Piusa XI, wkrótce po objęciu przez niego Stolicy Apostolskiej 

67 Historia Kongregacji Generalnych Towarzystwa Jezusowego. Zarys historyczny, opracował  
P. J. Badura, www.jezuici.pl (dostęp dnia 15.01.2012).

68 Z. Starowieyska-Morstinowa, Ci, których spotykałam, Warszawa 1993, s. 312.
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w 1922 roku. O. Urban zdawał sobie sprawę, że na gruncie polskim, jako 
doświadczony i uznany misjonarz Wschodu, pomimo zdrowotnych nie-
domagać, nadszedł dla niego czas wyłącznego poświęcenia się dla tej waż-
nej dla Kościoła kwestii69. Uważnie śledził zachodzące procesy religijne po 
ustanowieniu w 1924 roku neounii (obrządku bizantyńsko-słowiańskiego) 
przez biskupa podlaskiego Henryka Przeździeckiego (od 1924 roku bisku-
pa siedleckiego), działalność unijną biskupa Zygmunta Łozińskiego w die-
cezji pińskiej, akcję unijną biskupa Piotra Szelążka na Wołyniu czy jezui-
cką misję wschodnią w Albertynie, w diecezji wileńskiej (od 1924 roku)70. 
Chcąc wesprzeć te katolickie misje, postanowił wydawać specjalne pismo 
poświęcone tej problematyce. Informował o tym swoich przełożonych 
w zakonie, a zarazem prosił o zwolnienie go z funkcji redaktora „Prze-
glądu Powszechnego”. Ale zanim to nastąpiło, od lutego do października 
1933 roku, godził obowiązki redaktora „Przeglądu Powszechnego i nowo 
założonego pisma „Oriens”. Gdy władze zakonu powołały nowego redak-
tora „Przeglądu Powszechnego” – o. Jana Rostworowskiego SJ, wówczas  
o. Urban, spakowawszy swoją bibliotekę, opuścił 8 października 1933 roku 
Kraków i przeniósł się do Warszawy, gdzie zamieszkał w domu jezuickim 
przy ulicy Rakowieckiej.

Pismo „Oriens”, którego podtytuł brzmiał: „Dwumiesięcznik poświę-
cony sprawom religijnym Wschodu wydawany przez Misję Wschodnią 
OO. Jezuitów w Polsce”, ukazywało się od lutego 1933 roku do sierpnia 
1939 roku. W ciągu 7 lat wyszło łącznie 39 numerów. Linia programowa 
tego pisma uzewnętrzniona została przez o. Jana Urbana w jego słowie 
wstępnym pt. Z czym przychodzimy? Pisze on m.in: 

Polska leży na pograniczu dwóch światów: Zachodu i Wschodu… Ową 
różność miedzy Wschodem a Zachodem, obok innych czynników…, wy-
twarzało chrześcijaństwo. Było ono jedno, ale w zaraniu historii narodów 
słowiańskich wystąpiło jakby w dwóch postaciach obrzędowych i oby-
czajowych: jednej wytworzonej w Rzymie, drugiej, rozwiniętej w Bizan-
cjum. Te dwa typy chrześcijaństwa… zetknęły się na ziemiach dzisiejszej  

69 F. Paluszkiewicz, Przyszli służyć, dz. cyt., s. 26.
70 Misją jezuitów w Albertynie pośrednio kierował o. Jan Urban. Z jego pomocą wydawano 

tam 2 czasopisma religijne: „Da Złuczennia” (1932-1937) i „Złuczennie” (1938-1939) (zob.  
S. Gajek, Historyczne znaczenie misji jezuitów w Albertynie, w: Polska-Ukraina. 1000 lat są-
siedztwa, t. 5, Miejsce i rola Kościoła greckokatolickiego w Kościele Powszechnym, red. S. Stępień, 
Przemyśl 2000, s. 129-130).
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Rzeczypospolitej Polskiej. I dlatego właśnie te ziemie stały się areną reli-
gijnych starć, ale także widownią usiłowań zjednoczenia rozdartych części 
nieszytej szaty Chrystusowej. Usiłowania były więcej lub mniej udane…, 
[ale] niosły ze sobą jakieś oddziaływanie jednej strony na drugą, dążyły do 
pewnej religijnej syntezy. Bez zrozumienia tego procesu dziejowego, któ-
ry zresztą nie jest jeszcze zakończony, niepodobna zrozumieć ani historii  
polskiej, ani swoistej psychiki naszych dzisiejszych „kresów wschodnich”. 
[Toteż] poznawaniu tego Wschodu religijnego, zarówno w jego kościelnym 
rozerwaniu, jak i w usiłowanej i częściowo osiąganej jedności z Zachodem, 
pragnie służyć nasze pismo… Jesteśmy przekonani, że na ziemiach na-
szych, jak niegdyś tak i dzisiaj, będzie nadal odbywał się proces zbliżenia 
religijnego Wschodu z Zachodem… W tym procesie Polacy… nie mogą 
pozostać biernymi i obojętnymi widzami… Nam samo imię wyznaniowe 
katolików nakazuje stać się współczynnikiem owego procesu całkującego 
powszechność chrześcijańską. I tenże nasz charakter katolicki zobowiązuje 
nas stanąć do tej pracy pod kierownictwem Rzymu. Rzym zaś dąży… do 
tego co pospolicie nazywamy unią. Akcję unijną jednak oplotły u nas prze-
różne niechęci i uprzedzenia, pokrywane zazwyczaj „polską racją stanu”, 
hasłami patriotycznymi, „łacińsko-cywilizacyjnemi” tendencjami. Wielu 
gniewa wszystko, co wschodnie, choćby to było katolickie; wielu chce być 
bardziej katolickimi i łacińskimi i rzymskimi, niż sam papież. Przeważnie 
niewola rosyjska to sprawiła, żeśmy zwęzili prawdziwie katolickie hory-
zonty myśli, skurczyli katolickie serca. Otóż usuwaniu niechęci do akcji 
unijnej, uprzedzeń przeciwko niej, wyjaśnianiu nieporozumień, jakie ją 
oplotły, pragnie służyć nasze pismo71. 

O. Urban, zdawał sobie sprawę, że nie wszystkie polskie środowiska 
świeckie, a nawet kościelne są przygotowane na życzliwe przyjęcie takiego 
pisma, wspierającego działania unijne, o czym świadczył – po wydaniu 
pierwszych numerów „Oriensu” – krytyczny glos wielu pism, w tym konfe-
syjnych. Niemniej przekonany o słuszności swojego działania, wspieranego 
autorytetem papieża Piusa XI, nie uległ, lecz z pokorą przekonywał swych 
krytyków, odpierał ich ataki, a czasem ostro z nimi polemizował. Wiedział, 
że jego pismo wywoła burzę, że podzieli polskich katolików w kwestii unij-
nej. Ale z drugiej strony świadomy był, że właśnie poprzez pismo, wiedzie 
droga dialogu społecznego i wymiany myśli, a z pomocą tegoż narzędzia 
będzie można wpływać na kształtowanie ludzkich postaw, dusz i sumień. 

71 „Oriens. Dwumiesięcznik poświęcony sprawom religijnym Wschodu wydawany przez 
Misję Wschodnią OO. Jezuitów w Polsce”, R. 1, Kraków 1 lutego 1933, z. 1, s. 1-2.
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Toteż swoich adwersarzy, w myśl ignacjańskich Ćwiczeń duchowych, nigdy 
nie posądzał o złą wolę, lecz źródło nieporozumień upatrywał w niezbyt 
dostatecznej znajomości problemu. Głosił, że „nie może być mowy o zjed-
noczeniu tam, gdzie strony niewiele o sobie wiedzą, gdy są uprzedzone do 
siebie wskutek wzajemnej niechęci, która nawarstwiała się przez wieki”72. 
Jednocześnie przestrzegał przed „partykularyzmem kościelnych tradycji 
łacińskich” oraz przed „zaściankową oceną” kwestii unii, dokonywaną 
w płaszczyźnie narodowościowej. Przywołując rosyjskie przysłowie, że „do 
obcego klasztoru nie wolno przychodzić z własną regułą”, domagał się po-
szanowania dla tradycji społeczności lokalnej, która wzbogaca, a nie zubaża 
Kościół Powszechny. Przywoływał pojęcie inkulturacji, które w ujęciu teo-
logicznym, już od okresu wczesnego chrześcijaństwa, oznaczało proces za-
korzeniania Ewangelii w różnych kulturach, łącznie z wykorzystaniem na-
rzędzi językowych tych kultur73. Toteż polecał duchowieństwu i wiernym 
rozważenie kwestii inkulturacji jako ważnego wymiaru pracy misyjnej. 
W związku z tym proponował także, aby w odniesieniu do prawosławia, 
nie używać terminów schizmatyk, ryt schizmatycki, lecz nazywać to ob-
rządkiem wschodnim. Ułatwi to – jego zdaniem – proces oddolnego bu-
dowania ekumeni na terenach, gdzie katolicy współżyją z prawosławnymi. 
Odnosząc się do roli Polski i Polaków w dziele jednoczenia prawosławia 
z katolicyzmem, wyraźnie podkreślał, że jakkolwiek prawosławie w czasach 
rozbiorów było narzędziem w procesie wynaradawiania Polaków, to jednak 
tamte „mechanizmy obronne, które były konieczne pod zaborem rosyj-
skim nie mogą stanowić programu w kraju suwerennym”. Dlatego „należy 
uszanować dziedzictwo kultury wschodu i wchłonąć to, co jest w niej do-
brego, a odrzucić jedynie elementy krępujące postęp”74. 

„Oriens” był niewątpliwie pismem sprzyjającym akcji unijnej i inte-
grującym środowiska unijne. Z drugiej strony zbliżał prawosławnych do 
jedności chrześcijańskiej w duchu miłości i prawdy. Na jego łamach wypo-
wiadali się nie tylko duchowni, ale także świeccy. Wśród autorów różnych 
tekstów byli także hierarchowie i autorytety naukowe m.in.: abp. Piotr 

72 F. Paluszkiewicz, Przyszli służyć, dz. cyt., s. 26.
73 W myśl Relacji Końcowej Nadzwyczajnego Synodu Biskupów z 1985 roku inkulturacja 

oznacza „wewnętrzne przekształcenie autentycznych wartości kulturowych przez ich integrację 
w chrześcijaństwie i zakorzenienie chrześcijaństwa w innych kulturach.

74 F. Paluszkiewicz, Przyszli służyć, dz. cyt., s. 29.
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Mańkowski, prof. Oskar Halecki, ks. prof. Aleksy Petrani, abp. Romuald 
Jałbrzykowski czy o. prof. Stanisław Bednarski SJ. 

Wybuch II wojny światowej uniemożliwił dalsze wydawanie pisma 
„Oriens”. O. Jan Urban powrócił z Warszawy do Krakowa. Przeżycia wo-
jenne oraz coraz trudniejsze warunki życia pod okupacją niemiecką jeszcze 
bardziej nadwyrężyły jego nie najlepszy stan zdrowia. Toteż więcej przeby-
wał u ss. Urszulanek w Rokicinach Podhalańskich niż w domu klasztornym 
w Krakowie. W sierpniu 1940 roku, będąc przygotowany, na śmierć, prze-
wieziony został do Krakowa, gdzie zmarł 27 września 1940 roku, w wieku 
66 lat. Pozostawił potomnym nie tylko dobrą pamięć jezuity, ofiarnego 
misjonarza i teologa Wschodu75, ale także ogromny dorobek pisarski, liczą-
cy niespełna 450 artykułów, recenzji, książek, ale nade wszystko pionierską 
myśl ekumeniczną. Prof. Leonard Górka SVD zwraca uwagę na prekursor-
skie wobec II Soboru Watykańskiego zasady ekumeniczne przekazane nam 
przez o. Jana Urbana. Pisze m.in: 

O. Jan Urban nie stworzył konsekwentnej i metodycznie zwartej synte-
zy swoich poglądów ekumenicznych, nie dopracował też i nie ujednolicił 
w sposób systematyczny terminologii. Niemniej – główne myśli i założenia 
jego wizji pojednania chrześcijan Wschodu i Zachodu można bez trudu 
odnaleźć w nauce soborowej. Poglądom jego, aczkolwiek zadłużonym wo-
bec unionizmu, nie można jednak odmówić proroczej dalekowzroczności76. 

Post Scriptum:

Ukazujący się w latach 1982-1986 komunistyczny tygodnik „Tu i Teraz”, 
redagowany przez Kazimierza Koźniewskiego, z okazji 100-lecia „Przeglądu 
Powszechnego” zamieścił 2 teksty autora, ukrywającego pod pseudonimem 
Hamilton. Pierwszy, pod tytułem Przed beatyfikacją księdza J. Urbana (nr 16, 
18.04.1984), drugi: Zastrzyki przeciw zarazie czyli ks. J. Urban o literaturze 
i sztuce (nr 17, 25.04.1984). Wymowa obydwu tekstów, rzekomo polemi-
zujących z poglądami o. Jana Urbana SJ, wyrażanymi na łamach „Przeglądu 
Powszechnego” w okresie międzywojennym, posiadała dwa cele. Pierwszy, 

75 Jego pamiętnik liczący ponad 800 stron spłonął podczas powstania warszawskiego.
76 L. Górka, O. Jan Urban TJ – prorok i teolog dialogu, w: Więksi i mniejsi prorocy Europy 

Środkowo-Wschodniej XX wieku. Materiały I i II Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej, 
dz. cyt., s. 170.
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to podważenie tezy, że „Przegląd Powszechny” od momentu powstania nie-
zmiennie kontynuuje swą linię programową („niech „Przegląd Powszechny 
nie reklamuje dziś swej niezmienności i ciągłości, bo jest to tylko ciągłość 
numeracji, a nie ciągłość linii, którą można przedstawić jako ciągłą jedynie 
za cenę ciągłego ciągnięcia za uszy i naciągania”), o czym miały zaświadczać 
fragmenty tekstów o. Jana Urbana i ich komentarze. Drugi cel, zawarty został 
w następującym zdaniu: „Nieżyjący od 1940 roku Urban jest przedstawiony 
do beatyfikacji, do której jednak wówczas nie doszło i sprawa jest nadal otwar-
ta”. Zapewne cel pierwszy stanowił pretekst do celu drugiego, uzewnętrznio-
nego w tytule Przed beatyfikacją księdza J. Urbana. Trudno wyobrazić sobie, 
aby komunistyczni publicyści „Tu i Teraz” (m.in: Adam Schaff, Wiesław Wła-
dyka, Zbigniew Safjan, Zbysław Rykowski, Leszek Żuliński czy Jerzy Urban, 
występujący jako Jan Rem), hołdujący zbankrutowanej, ateistycznej ideologii 
marksistowskiej, mogli podzielać opinie katolickiego duchownego. Intencją 
autora tych tekstów było niewątpliwie stworzenie przeszkody w ewentualnych 
planach beatyfikacyjnych o. Jana Urbana SJ.

Summary

Jan Urban (1874-1940) was a Polish precursor to the presence of Greek 
Catholics in the East of Poland at the beginning of the 20th century. He 
participated in numerous congresses and conferences on the Christian East 
and Greek Church union. He invoked the concept of ‘inculturation’, which 
in theological terms, starting from early Christianity, meant the process of 
rooting the Gospel in different cultures, including the use of the language of 
these cultures. He recommended the clergy and the faithful of the Church to 
consider the issue of ‘inculturation’ as an important dimension of missionary 
work. From 1918 to 1933, he was editor-in-chief of “Przegląd Powszechny” 
and from 1933 to 1939, editor of “Oriens” magazine, which he founded and 
developed to a high level. In 1935, he founded and he was co-editor of Greek 
Catholic magazines “K’Sojedinieniju” and “Da Złuczennia”. He prepared also 
many books, brochures, and articles on religious, social and cultural subjects.
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Jan Kanty Rostworowski SJ (1876-1963) – 
w służbie Kościołowi i Ojczyźnie

Ojciec Jan Rostworowski urodził się w 1876 roku w Górce Narodowej 
pod Krakowem, a zmarł w 1963 roku w Warszawie. Jego życie obejmowało 
szereg przełomów historycznych, których doświadczała Polska. Urodził się 
w Polsce pod zaborami. Przeżył I wojnę światową na zesłaniu, na Syberii. 
Do wyzwolonej Polski wrócił w 1919 roku, do Krakowa. Przeżył także  
II wojnę światową już w Warszawie (z krótkim pobytem na Pawiaku 
oraz pomagając Żydom) i czas komunizmu. Te historyczne dzieje i for-
macja zakonna oraz studia ukształtowały osobę Jana Rostworowskiego 
i z pewnością nie pozostały bez echa dla jego działalności. Był wiernym 
synem swojego zakonu (Towarzystwa Jezusowego) i obrońcą „czystości” 
ignacjańskiego charyzmatu w codziennym życiu zarówno duchowym, jak  
i w kontaktach z ludźmi. Utwierdzenie w powołaniu zakonnym do Towarzy-
stwa Jezusowego zawdzięcza osobistej rozmowie z papieżem Leonem XIII1. 
W swoich poglądach, działaniach i publikacjach pozostawał wiernym temu, 
co polskie, i bronił czystości polskich tradycji przed negatywnymi wpływa-
mi z zewnątrz. Był również świadomym katolikiem, członkiem Kościoła 
i jak tylko miał możliwość bronił zasad i nauki przez niego głoszonej. 

Był teologiem, duszpasterzem, redaktorem, dyrektorem, spowiedni-
kiem, wychowawcą, rekolekcjonistą, człowiekiem żywo zaangażowanym 
w sprawy ludzkie. Charakteryzował się zaangażowaniem całej osoby w to, 
co podejmował. Swoją osobą, rozmowami, tym, co pisał, poruszał ludzi, 
wstrząsał sumieniami2. Tak rozległa działalność o. Rostworowskiego spra-
wiała, że posiadał duży wpływ na katolickie społeczeństwo polskie.

1 Por. J. Rostworowski, Wspomnienie z mego życia, ATJ, Warszawa,
2 Por. S. Wawryn SJ, Duszpasterz i pisarz, w: 50 lat Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej 

(1926-1976), Rzym 1976, s. 192.
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Lata 1918-1935 były czasem najbardziej wytężonej pracy w jego życiu. 
Rozwinął wówczas bardzo szeroko pracę publicystyczną, redaktorską i or-
ganizacyjną3. Jego teksty dotyczyły życia wiary, duchowości, patriotyzmu, 
Kościoła i spraw społecznych. Pisał do czasopism, a także sam przygoto-
wywał zwarte publikacje. Z jednej strony zgłębiał o. Rostworowski jako 
teolog tajemnicę Boga, z drugiej strony jako humanista nie pozostawał 
obojętny na idee i prądy nurtujące ludzi jemu współczesnych4. 

O. Jan Rostworowski, podejmując prace w niepodległej Polsce, po  
powrocie do Krakowa, za główny cel postawił sobie umocnienie katolicy-
zmu w Polsce 

poprzez pracę wydawniczą, redaktorską i pisarską, poprzez wychowanie 
inteligencji katolickiej w sodalicjach i przez żywe słowo na rekolekcjach, 
kazaniach, konferencjach i odczytach5. 

Swoje założenia konsekwentnie realizował. Pozostało po nim dużo 
tekstów. W interesującym nas okresie dwudziestolecia międzywojennego  
XX wieku były one publikowane bardziej lub mniej regularnie lub też spo-
radycznie w takich czasopismach, jak: „Przegląd Powszechny”, „Modera-
tor”, „Sodalis Marianus”, „Wiara i życie”, „Gazeta Kościelna”, „Hostia”, 
„Posłaniec Serca Jezusowego”, „Ateneum Kapłańskie”, „Dwór Marji”, 
„Nasze Wiadomości”, „Misje Katolickie”. Z bardziej obszernych tekstów 
powstały książki Charakter i znaczenie biskupstwa w pierwszych dwóch wie-
kach dziejów Kościoła – przyczynek do badań nad początkiem Episkopatu, 
Na zbliżające się wybory – ważne wskazówki dla każdego Polaka katolika 
oraz wyjaśnienie nowej ordynacji wyborczej, Przewodnik Sodalicji Mariań-
skich złączonych kanonicznie z archisodalicją rzymską zwaną Prima Pimaria, 
Rodzina w zamiarach opatrzności.

3 Por. F. Paluszkiewicz, Rekolekcjonista i pisarz – Ks. Jan Rostworowski, w: tenże, Przyszli słu-
żyć, t. 1, Papieski Instytut Studiów Kościelnych, Rzym 1985, s. 16-17.

4 Por. S. Wawryn, Duszpasterz i pisarz, dz. cyt., s. 189.
5 B. Natoński, Rostworowski Jan Kanty, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXXII, Wrocław-

-Warszawa-Kraków 1989-1991, s. 205.
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Poglądy na kwestie społeczne

W 1938 roku pisano o Janie Rostworowskim, że jego nazwisko i postać 
są już dobrze znane całej polskiej inteligencji katolickiej, a także cenione 
przez młodzież akademicką. Chętnie służył zdolnościami, którymi został 
hojnie obdarzony. Zwracano uwagę na jego twórczą pracę, jaką od szeregu 
lat na terenie Polski prowadził. Szeroką działalność publicystyczną upra-
wiał na łamach „Przeglądu Powszechnego”, gdzie umieszczał interesujące 
i zawsze „żywe” artykuły6. Dotyczyły one kształtowania postaw społecz-
nych i wyrażania własnego stanowiska odnośnie do zasad, jakie powinny 
panować w życiu społecznym. Ślady jego zaangażowania można znaleźć 
także w notatkach prasowych z czasów dwudziestolecia międzywojennego. 
świadczy to o tym, że działalność o. Rostworowskiego była dostrzegana 
i społecznie pożądana. O jednym z jego odczytów, w którym podejmował 
bieżące problemy społeczne, prasa pisała, że zarówno 

doniosłość tematu, jak i osoba prelegenta [sprawiła], że sala była szczelnie 
wypełniona i w najgłębszej ciszy w odczyt wsłuchana. Ks. Rostworowski 
jest mistrzem w roztaczaniu szerokich widnokręgów i w głębokim uzasad-
nieniu podstaw, na których te widnokręgi wspierają się, Szczególnie więcej 
czasu poświęcił rozwinięciu takich pojęć, jak prawo natury, władza, rów-
nowaga społeczna. Odczyt cechował wielki optymizm, z jakim prelegent 
patrzy w przyszłość współczesnego świata7. 

Nie uszedł uwadze prasy pierwszy numer „Przeglądu Powszechnego” 
pod redakcją Jana Rostworowskiego, który spotkał się z pozytywnym od-
biorem8. Potwierdziły to listy od wielu biskupów diecezjalnych i innych do-
stojników z okazji jubileuszu 50-lecia „Przeglądu Powszechnego” w 1933 
roku. Wielokrotnie podkreślano znaczenie, jakie to czasopismo wywarło 
na Polaków i kształtowanie ich światopoglądu9.

W sprawach społecznych dotyczących rodziny Rostworowski był bli-
ski temu, co współcześnie się bardzo docenia. W latach 30-tych pisał, że 
żaden zakład na świecie nie zastąpi dobrego rodzicielskiego domu, bo  

6 Wycinek prasowy z 1937 r., ATJKr 2121-798, s. 200.
7 Odczyt ks. J. Rostworowskiego T. J., „Kurier Warszawski”, 6 XII 1933, 337, ATJKr 2117-

-676, s. 161.
8 Przegląd Powszechny, „Słowo”, 18 IX 1933, 255, ATJKr 2117-537, s. 138.
9 Jubileusz 50-lecia Przeglądu Powszechnego, ATJKr 2010, s. 1-26.
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żaden nie ma takich zasobów i środków wychowawczych, jak rodzina. To 
właśnie rodzina jest najpotężniejszym, niczym niezastąpionym środkiem 
do wytworzenia i zachowania doskonałego rodzaju człowieczeństwa10. Tak 
rozumiana rola rodziny rodzi potrzebę dokładania wszelkich starań, aby 
rodziny kształtowały dojrzałych ludzi, którzy będą budować społeczeń-
stwo, które jest w stanie podejmować odpowiedzialność za siebie i swoją 
Ojczyznę. Uważał Rostworowski, że tam, gdzie jest zdrowa, funkcjonalna 
rodzina, tam naród, kraj stoi na silnej skale, której nie ruszą żadne burze 
i przeciwności11.

W obronie katolicyzmu w Polsce

Jednym z aspektów obrony wiary katolickiej w działalności ks. Rosto-
wrowskiego było wskazywanie zagrożeń, jakie mogą płynąć z zewnątrz. 
W tekście Amerykańskie chrześcijaństwo, na które duże wpływy miały odła-
my protestantyzmu, wskazywał na swoistą pustkę dogmatyczną. Dogmat 
stanowił dla protestantów subiektywne mniemanie, wiszące w powietrzu 
i zależne od osobistych poglądów. Zdaniem Rostworowskiego, w ten spo-
sób kształtowana religia jest oderwana od obiektywnej prawdy i charakte-
ryzuje się subiektywnymi poglądami, po których błąka się ludzki umysł12. 
Taka refleksja zrodziła się u Rostworowskiego po I wojnie światowej, kie-
dy sporo Amerykanów przybywało do Europy. Wyraźnie podkreślał on, 
że w aspekcie religijnym protestanckie, amerykańskie chrześcijaństwo nie 
mogło być sprzymierzeńcem dla wyznawców katolicyzmu w trosce czy 
walce o wspólne ideały. 

Nie bał się Jan Rostworowski podejmować tematów trudnych, ważnych 
teologicznie, a jednocześnie kontrowersyjnych. Przykładem tego jest jego 
obszerna wypowiedź na łamach „Ateneum Kapłańskiego” w sprawie 24 tez 
tomistycznych. W wielu kręgach teologicznych w tamtym okresie istniał 
podgląd, że wszyscy teolodzy katoliccy mają trzymać się w swoich podsta-

10 Por. J. Rostworowski, Rodzina w zamiarach opatrzności, Warszawa 1938, s. 23-24.
11 Por. tamże, s. 32.
12 Por. J. Rostworowski, Amerykańskie chrześcijaństwo, „Wiara i życie” 1921, R. 1, z. 2,  

s. 35-38.
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wach filozoficznych obowiązkowo 24 tez tomistycznych13 i nie wolno im 
sięgać do innego nurtu, nawet jeżeli obiektywnie byłby bezpieczny dok-
trynalnie i prawdziwy. Interpretacje papieskich dokumentów, jakie w tym 
zakresie, się pojawiały, wskazywały, że nakaz ten obowiązuje wszystkich 
poza zakonem jezuitów. Rostworowski wyjaśniał, że trzymanie się sztywno 
jednego tylko sposobu myślenia nie jest zgodne z obiektywnym pozna-
niem prawdy. Rozumiał także, że potrzebne jest jasne stanowisko co do 
podstaw doktrynalnych uprawiania teologii w Kościele katolickim, jednak 
argumentował, że można pozostać w zgodzie z doktryną Kościoła, gdyż 
i poza 24 tezami tomistycznymi istnieją bezpieczne dla wierności dogma-
towi nurty myślenia, które nie muszą się wzajemnie znosić, ale mogą dawać 
szerszą perspektywę i w związku z tym pozwolą się przybliżyć do obiektyw-
nego poznania14. Jasne i konkretne stanowisko w sprawie doktrynalnego 
nauczania Kościoła katolickiego było koniecznym w tamtych czasach, gdyż 
coraz bardziej powszechnymi były poglądy modernistyczne, które stawały 
się niebezpieczne dla zachowania wierności nauczaniu Kościoła.

W swoich licznych artykułach Rostworowski, wskazując sposób po-
stępowania czy klucz do rozwiązywania problemów, z jakimi się człowiek 
spotyka, odwoływał się do etyki katolickiej, która uznaje, „że sam człowiek 
i otaczający człowieka wszechświat ma przyczynę swego bytu nie w sobie, 
ale poza sobą, w akcie twórczym Boga”15. Podkreślał, że bez takiego punk-
tu wyjścia etyka katolicka traci swoje podstawy i staje się chwiejna lub 
zagrożona rozpadem. Taki sposób myślenia nie pozwala na to, że sposób 
postępowania zawiśnie gdzieś w próżni, tylko jest osadzony na silnym fun-
damencie. Czym jest etyka katolicka, którą ma się kierować chrześcijanin 
w świecie? Jest to podejmowanie swojego życia, jako życia w drodze do 
celu. Tym celem jest Bóg i zbawienie, które przeznaczył On dla człowieka. 
Człowiek w swoim życiu jest przeznaczony do działania, nie może pozosta-
wać biernym i po prostu być. Winien swoje życie rozwijać poprzez działa-
nie i twórcze podejście do swojego istnienia. Magnesem, który ma przycią-

13 24 tezy tomistyczne to sformułowane w 1916 r. na zalecenie papieża Benedykta XV przez 
Kongregację ds. Uniwersytetów Katolickich podstawy filozoficzne i zalecone jako wytyczne dla 
profesorów uniwersytetów katolickich.

14 Por. J. Rostworowski, W sprawie 24 tez tomistycznych ks. prof. Żychlińskiemu kilka słów 
odpowiedzi, „Ateneum Kapłańskie” 1927, R. 13, t. 20, s. 60-74.

15 J. Rostworowski, Etyka katolicka, jej podstawy i linje wytyczne, „Wiara i Życie” 1922,  
R. 2, s. 66.
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gać do takiego sposobu życia, do działania jest dobro. Etyka przyrodzona, 
zdaniem Rostworowskiego, dzięki objawieniu i aktowi stworzenia zyskała 
na swojej „głębokości”, stała się głęboko wewnętrzną siłą ludzkiego działa-
nia. Czyn moralnie dobry to akt świadomy i dobrowolny zgodny z naturą 
człowieka, a więc w swojej istocie z prawem Bożym. Jest to czyn głęboko 
pożądany, czyli odpowiadający obiektywnemu porządkowi mający źródło 
w mądrości Bożej i odzwierciedlający się w ludzkim rozumie16. 

Jan Rostworowski w swoich refleksjach podejmował sprawę i wskazów-
ki dla pojedynczych osób, do życia zgodnego z wiarą katolicką, wiarą, która 
jest wiarą żywą i popartą uczynkami. Broniąc katolicyzmu w Polsce, który 
jest nieodłącznym elementem polskiej historii i polskiej kultury, podejmo-
wał i popierał działania na polu społecznym w tym zakresie. Potwierdzenie 
tego można znaleźć w „wycinkach” prasowych z tamtych czasów, często 
wskazujących na to, w jakiej sytuacji znajdował się Kościół katolicki w Pol-
sce w tamtym okresie. Przykładem obrony katolicyzmu jest stanowisko, 
jakie przyjął Rostworowski w obronie tego wyznania przed bolszewizmem, 
zalewającym wtedy Polskę. Tym sposobem miało był radio katolickie, na 
uruchomienie którego należało zebrać fundusze. Z apelem o to zwracał się 
Rostworowski do katolików17. 

Kształtowanie elit w społeczeństwie 

Działalnością o. Rostworowskiego w dwudziestoleciu międzywojennym 
było – jak już to zostało wspomniane – przede wszystkim prowadzenie Wy-
dawnictwa Apostolstwa Modlitwy w Krakowie. Miał on świadomość, że 
dobra książka w jego czasach może zdziałać dużo dobrego w kształtowaniu 
społeczeństwa. Jego troską była nie tylko rzetelna praca w wydawnictwie, 
ale także troska o to, aby książki docierały do jak najszerszego grona osób. 
Pisał, że dobra książka ma znaczenie nie tylko indywidualne, ale ma też 
znaczenie społeczne, ponieważ wyrabia atmosferę chrześcijańską i społecz-
ną18. Zaczynał od siebie i swojego zakonu. Przykładem tego jest list, jaki 

16 Por. tamże, s. 113.
17 Por. Walka z bezbożnictwem, „Gazeta Powszechna”, 11 III 1933, ATJKr 2117-263, 

s. 82.
18 Por. J. Rostworowski, Dobra książka a życie religijne jednostek i rodzin, „Wiara i Życie” 

1929, R. 9, s. 132.
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wystosował na łamach „Naszych Wiadomości”19 skierowany do członków 
zakonu, a zwłaszcza do przełożonych domów zakonnych. Wobec coraz 
większej konkurencji na rynku wydawniczym należało poczynić starania 
o to, aby sami jezuici zainteresowali się bardziej wydawnictwami i pozy-
cjami, które ich własne wydawnictwo wydaje. Był przekonany, że książki 
i czasopisma, które wydawał w swoim wydawnictwie, były na dobrym po-
ziomie. Wiedział także, że dobra książka i dobre czasopismo są potężnym, 
jak na tamte czasy, narzędziem apostolskim. Nie ukrywał także, że większa 
popularność wydawnictwa przyczyni się do większych jego dochodów, a co 
za tym idzie – większych nakładów oraz zwiększeniu ilości wydawanych 
tytułów. Pisał nie tylko o potrzebie popierania i reklamowania własnych 
wydawnictw, ale wskazał również konkretne sposoby działania w tym za-
kresie, możliwe do realizacji w różnych miejscach20.

Inną sferą, w której w dużej mierze oddziaływał o. Rostworowski na 
społeczeństwo polskie, wykazując troskę nie tylko o jakość wiary, ale prze-
de wszystkim zaangażowanie na rzecz wysokiej jakości człowieczeństwa 
była jego działalność w Sodalicjach Mariańskich21. O. Rostworowski był 
przekonany, że Sodalicje wywarły duży wpływ na katolików w wielu kra-
jach, począwszy od XVI wieku. Przez wieki, jego zdaniem, Sodalicje kształ-
towały katolików, umacniając w nich wiarę i rozpalając pobożność. Wyra-
biały też Sodalicje w swoich członkach przywiązanie do Kościoła zarówno 
jako wspólnoty ludzi, jak i struktury hierarchicznej. Sodalicje kształtowały 
w ludziach umiejętność i siłę konsekwentnego wprowadzania w życie zasad 
wiary i odważnej walki o ich zwycięstwo22. Wiara przekazana w tradycji 
narodu czy rodziny powinna przekształcać się w wewnętrzne przekonania 
i postawy, stawać się wiarą żywą obecną w codzienności, do czego starano 
się kształtować członków Sodalicji.

19 „Nasze Wiadomości” to czasopismo zakonne wydawane nieregularnie na prawach ręko-
pisu wyłącznie do użytku członków zakonu. Stanowią cenny zbiór wiadomości do dziejów je-
zuitów polskich początku XX wieku.

20 Por. J. Rostworowski, O popieraniu naszych wydawnictw przez ojców przełożonych domów 
naszych, „Nasze Wiadomości” 1928-1931, t. 9, s. 176-185.

21 Sodalicje Mariańskie, nazywane także Kongregacjami Mariańskimi to katolickie stowa-
rzyszenie osób świeckich, powstałe z inicjatywy Jana Leunisa SJ w środowisku studenckim Rzy-
mu w 1563 roku. Jego celem było połączenie studiów z aktywnym życiem chrześcijańskim.

22 Por. J. Rostworowski, Sodalicje jako narzędzie do wytworzenia elity katolickiej, „Sodalis 
Marianus” 1923, R. 22, s. 162.
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Z dużym zadowoleniem przyjmował o. Rostworowski fakt, że Sodalicje 
Mariańskie odradzały się w niepodległej Polsce. Był świadomy, że ci, któ-
rzy są członkami Sodalicji, to ludzie poważnie podchodzący do swojego 
życia, do swojej wiary i gotowi do działalności na rzecz dobra społecznego. 
Byli to ludzie, którzy nie znosili bylejakości w swoim życiu, odznaczali się 
wysokim poziomem życia chrześcijańskiego. Często w szkołach mogło to 
rodzić podziały między tymi, którzy należą do Sodalicji i tymi, którzy są 
poza. Przestrzegał o. Rostworowski przed podziałem na „lepszych” i „gor-
szych” z tego tylko powodu, że jedni należeli do Sodalicji. 

O. Rostworowski w kształtowaniu członków Sodalicji miał udział po-
przez artykuły formacyjne i informacyjne w wydawanych czasopismach. 
Angażował się także w publikowanie i redagowanie czasopism: „Sodalis 
Marianus” i „Moderator”. Podkreślał odrębność specyfiki formacji w So-
dalicjach, chciał, by ich członkowie angażowali się aktywnie w życie Koś-
cioła, zachowując jednak sodalicyjną tożsamość opartą na szczególnej czci 
do Matki Bożej23. Widział w Sodalicjach dużą wartość w kształtowaniu 
człowieczeństwa, w kształtowaniu elit w Kościele, w kształtowaniu ludz-
kiego charakteru24. Sodalicje kształtując ducha wiary wśród swoich człon-
ków, miały na celu to, aby tak ukształtowani ludzie tę dobrą jakość życia 
jako elity społeczne wprowadzały w życie prywatne, społeczne, publiczne. 
W związku z tym Sodalicje były w stanie kształtować elity nie tylko kato-
lickie, ale i elity społeczne.

Jego troska o Sodalicje Mariańskie, ukazująca istotę tego, czym są, 
swój wyraz znalazła w przygotowanym przez niego Przewodniku Sodalicyj 
Mariańskich złączonych kanonicznie z archisodalicją rzymską zwaną Prima 
Primaria25. Opisał w nim historię powstania Sodalicji Mariańskich od ich 
początków w XVI wieku, jej zasadnicze cele, sposób organizacji poszcze-
gólnych organów. Ukazał także codzienne życie Sodalicji, obowiązki człon-
ków, a także wartości, jakie może przynosić osobiście jej członkom oraz 
społeczeństwu. Opisał podstawowe dokumenty sodalicyjne i zakcentował, 

23 Por. J. Rostworowski, Idea mariańska w teorii i praktyce, „Moderator” 1939, R. 11, t. 6, 
s. 31-35.

24 Por. J. Rostworowski, Propaganda idei sodalicyjnej, „Moderator” 1939, R. 11, t. 6,  
s. 19-23.

25 J. Rostworowski, Przewodnik Sodalicyj Mariańskich złączonych kanonicznie z archisodali-
cją rzymską zwaną Prima Primaria, Kraków 1927.
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na co należy zwracać uwagę w prowadzeniu Sodalicji, aby dochować wier-
ności jej założeniom i celom.

Tym, co charakteryzuje członków Sodalicji Mariańskich od samego po-
czątku, jest poszukiwanie w wierze katolickiej tego, co wartościowe, i ile-
kroć to konieczne stawanie w obronie wiary. Sodalicje kształtowały elity 
Kościoła katolickiego w rozumieniu wspomnianej jakości człowieczeństwa 
i jakości chrześcijaństwa. Kształtowały także elity Kościoła w sensie struk-
turalnym, gdyż – jak twierdził Rostworowski – „Sodalicje wydały różnych 
ludzi, bo sodalisi byli na tronie papieskim i cesarskim, całe szeregi królów 
i książąt, hetmanów wojsk, biskupów i wielkich uczonych”26.

Dla o. Rostworowskiego było oczywiste, że wykształcenie elit katoli-
ckich wykształci jednocześnie elity dla kraju. Ten, kto potrafi być dobrym 
katolikiem, będzie także oddanym Ojczyźnie obywatelem. Był przekonany, 
że najlepiej zaczynać od najmłodszego wieku. Stąd doceniał wartość i spo-
sób kształtowania życia wiary i charakteru w różnego rodzaju organizacjach 
i stowarzyszeniach kościelnych. Szczególną rolę, jego zdaniem, odgrywały: 
Krucjata Eucharystyczna, Sodalicje Mariańskie, Akcja Katolicka. Każda 
z tych organizacji miała innych charakter i do różnych wiekowo odbiorców 
była skierowana, jednak każda z nich miała na celu ukształtowanie charak-
teru członków zarówno w wymiarze psychologicznym, jak i duchowym27.

Podsumowanie

Ojciec Jan Rostworowski wykazywał dużą wrażliwość na ludzkie po-
trzeby. Przejawiało się to w czasie posługi w konfesjonale, w dawaniu reko-
lekcji, prowadzeniu kierownictwa duchowego. świadczą o tym liczne listy 
kierowane do niego i pozdrowienia, które on sam pisał28.

Ojciec Jan Rostworowski przez całe swoje życie pozostawał wierny Koś-
ciołowi, Polsce i swojemu zakonowi – Towarzystwu Jezusowemu. Bóg sta-
nowił dla niego wartość najwyższą i w Jego służbie upatrywał sens swojego 

26 Tamże, s. 17-18.
27 Por. J. Rostworowski, Teraźniejszość i przyszłość Kościoła w Polsce, „Wiara i życie”,  

R. 15, 1935, s. 218-219. Por. także O młodzież katolicką i o jej przyszłość, „Mały Dziennik” 15 
VI 1935, ATJKr 2119-213, s. 40.

28 Wiele z tych listów znajduje się w Archiwum Towarzystwa Jezusowego w Krakowie.
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życia. Tak więc wszelkie działania o. Rostworowskiego służyły dochowywa-
niu wierności. Tej wierności starał się sam dochowywać i do tej wierności 
zachęcał czy wręcz „nakazywał” ją w tym, o czym pisał, w rekolekcjach, 
jakie głosił, w czasopismach, jakie wydawał. W sposób szczególny nazy-
wał wierność Kościołowi. Określał ją miłością Kościoła. Wskazywał, że 
w życiu świętych była to nieodłączna cecha. W związku z tym był także 
rzecznikiem propagowania pamięci osób, które mogą być wzorami życia 
chrześcijańskiego czy kandydatami na ołtarze. Znaleźć można jego teksty 
o Stanisławie Kostce29, Andrzeju Boboli30, św. Franciszku z Asyżu31. 

Wierność, która była cechą Rostworowskiego, była wiernością pomimo 
wad i braków, które posiada każda „instytucja”, w której są ludzie. Nie bał 
się krytyki Kościoła, uważał, że zbyt często jest strzeżony policją hierarchii 
i groźbami. Kościół – jego zdaniem – powinien być na obraz Chrystusa, 
żywy, pełen miłości, a to właśnie przynosi religia32. 

Wiele tekstów pisał sam o. Rostworowski, ale pisano także i o nim, o je-
go wystąpieniach i artykułach. Bywał w swoich poglądach kontrowersyjny, 
co wzbudzało polemiki i odniesienia w różnych notatkach prasowych. Dla 
niego być Polakiem oznaczało być katolikiem. Przeciwstawiał się wszyst-
kim tym ruchom, które temu zagrażały, np. szerzeniu się wolnomularstwa, 
bolszewizmowi, hitleryzmowi, a także skrajnemu liberalizmowi w Polsce. 

O. Jan Rostworowski był „niepoprawnie” polski. Starał się obserwować 
i badać potrzeby religijne ówczesnej Polski. Podejmował się oceny stanu 
rzeczy katolicyzmu i poszukiwał środków zaradczych, które przedstawiał 
w swoich licznych artykułach. „Uprawiał nie tyle teorię czy wiedzę teolo-
giczną, ile raczej umysły i sumienia ludzi żywych”33. O. Jan Rostworowski 
był bacznym obserwatorem życia społecznego, kościelnego i codziennego. 
Potrafił nazywać i opisywać rzeczywistość, wysuwać wnioski i spostrzeże-
nia, dając tym samym impulsy do myślenia i działania.

29 J. Rostworowski, Pierwszy jezuita w chwale błogosławionych. Z dziejów beatyfikacji  
św. Stanisława Kostki, „Przegląd Powszechny” 1926, t. 172, s. 129-140.

30 J. Rostworowski, W przededniu kanonizacji Boboli, „Posłaniec Serca Jezusowego” 1936, 
R. 64, s. 48-49; J. Rostworowski, Wielkie święto Polski, 1937, R. 54, s. 3-8.

31 J. Rostworowski, Św. Franciszek z Assyzu i jego rola w rozwoju religijnym świata, „Przegląd 
Powszechny” 1926, t. 172, s. 3-15.

32 Por. J. Rostworowski, Religia a Kościół, „Sodalis Marianus” 1922, R. 21, s. 163.
33 S. Wawryn SJ, Duszpasterz i pisarz, dz. cyt., s. 190.
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Summary

Jan Kanty Rostworowski (1876-1963) was a theologian, priest, editor, 
director, confessor, teacher, educator, retreat director, a man involved in human 
affairs. The goal of his activities in the years 1918-1939 was to strengthen 
Catholicism in Poland. He did this by publishing in several magazines of that 
time in Poland as well as editorial and publishing work. He was convinced 
that was the way to the formation of Catholic elites in contemporary Poland.





RYSZARD TERLECKI

Stanisław Sopuch SJ (1869-1941) 
w służbie Kościoła i Zakonu

Należał do ostatniego pokolenia jezuitów, którzy w życiu politycznym 
Polski mogli odegrać tak ważną rolę. W II Rzeczpospolitej był jednym 
z tych duchownych, których głos liczył się w najważniejszych sprawach 
państwa. Upatrywano w nim kandydata na biskupa, a papież Pius XI 
zamierzał powołać go na prymasa. Ksiądz Walerian Meysztowicz, teolog 
i dyplomata, w swoich wspomnieniach nazwał go „mądrym politykiem”1. 
Z zachowanej fotografii z lat 30-tych emanuje powaga i siła charakteru2. 
Ale przede wszystkim był niestrudzonym budowniczym potęgi polskich 
jezuitów, zamiłowanym społecznikiem, organizatorem wielu instytucji, 
skutecznym twórcą zakonnych dzieł.

Taki był ks. Stanisław Sopuch, jedna z najwybitniejszych postaci pol-
skiego Kościoła w międzywojennym dwudziestoleciu. Urodził się 22 kwiet-
nia 1869 roku w ubogiej chłopskiej rodzinie we wsi Kożuchów w powiecie 
jasielskim. Jego rodzicami byli Marianna i Franciszek, dworski furman, 
który zginął, powożąc końmi, gdy chłopiec miał dwa lata. Pomocy w utrzy-
maniu, a później wykształceniu Stanisława udzieliła właścicielka dworu. 
Dzięki temu uczył się w szkole ludowej w Dobrzechowie, a następnie od 
1880 roku uczęszczał do gimnazjum w Jaśle, w którym ukończył piątą kla-
sę. W lipcu 1884 roku rozpoczął dwuletni nowicjat u jezuitów w Starej 
Wsi koło Brzozowa, gdzie następnie uzupełnił naukę szkolną i zdał maturę 
w 1888 roku. Później nastał czas gruntownych studiów: najpierw filozoficz-
nych w Tarnopolu w latach 1888-1891, następnie praktyki pedagogicznej 

1 W. Meysztowicz, Gawędy o czasach i ludziach, Londyn 1993, s. 285.
2 Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. L. Grze-

bień, Kraków 1996, s. 633.
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w Chyrowie, gdzie w latach 1891-1894 był prefektem starszych uczniów, 
wreszcie teologicznych w kolegium krakowskim w latach 1894-18983.

Już w czasie studiów dał się poznać jako zdolny kandydat do działalności 
społecznej, co zauważył ks. Jan Badeni SJ, redaktor „Przeglądu Powszech-
nego”, a od 1897 roku prowincjał jezuitów. Na jego polecenie Stanisław 
Sopuch brał udział w tworzeniu sieci robotniczych stowarzyszeń „Przy-
jaźń”, pomyślanych jako przeciwwaga dla powstających wówczas organiza-
cji socjalistycznych. W statucie krakowskiego Stowarzyszenia Robotników 
Katolickich „Przyjaźń” pod wezwaniem św. Józefa, wydanym w 1896 roku 
pisano, że „stowarzyszenie chce dolę robotników poprawić pod względem 
materialnym, moralnym i umysłowym”, działając głównie poprzez „po-
uczające wykłady o przedmiotach pożytecznych (polityka wykluczona), 
pogadanki i rozrywki uczciwe, trzymanie pism i książek stosownych”. Już 
wkrótce w samym Krakowie i na przedmieściach działało siedem stowarzy-
szeń „Przyjaźń”4.

Przełom wieku to okres intensywnej pracy społecznej Stanisława Sopu-
cha. Wyświęcony 4 lipca 1897 roku przez kardynała Jana Puzynę, zajął się 
rozwijaniem „Przyjaźni” w Nowym Sączu, założonej już rok wcześniej przy 
jego współpracy przez jezuitów Stanisława Załęskiego i Piotra Gołąbka. 
Ale to Sopuch, jeszcze jako kleryk zakonny, który w czasie wakacji w lipcu 
1896 roku przyjechał do Nowego Sącza, spotykał się z robotnikami, prze-
mawiał na ich zebraniach i zachęcał do tworzenia własnej organizacji, dał 
początek dziełu „Przyjaźni”. Zapisało się do niej 462 robotników, głównie 
kolejowych. W sierpniu 1997 roku zorganizował w Nowym Sączu kongres 
delegatów katolickich organizacji robotniczych, na którym ustalono kie-
runki dalszej działalności i opracowano statut stowarzyszenia. Wprawdzie 
sądecka „Przyjaźń”, która posiadała własny sklep, czytelnię czasopism oraz 
bibliotekę, nie przetrwała długo i upadła już w 1902 roku, ale przyczyniła 
się do upowszechnienia katolickiej aktywności społecznej oraz umocnienia 
pozycji jezuitów w Nowym Sączu5.

3 L. Grzebień, Sopuch Stanisław, Polski Słownik Biograficzny, t. XL/4, z. 167, Warszawa- 
-Kraków 2001, s. 503.

4 R. Terlecki, Oświata dorosłych i popularyzacja nauki w Galicji w okresie autonomii, Wroc-
ław 1990, s. 121-122.

5 S. Pyszka SJ, Sylwetki jezuickich publicystów i działaczy społecznych 1872-1918, Kraków 
1996, s. 91-92; J. Preisner SJ, Jezuici w Nowym Sączu przy kościele Świętego Ducha, t. II, Kra-
ków 2003, s. 95-96.
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Dla wsparcia akcji tworzenia katolickich stowarzyszeń robotniczych 
w styczniu 1896 roku powstało we Lwowie czasopismo „Grzmot” z pod-
tytułem „Katolickie pismo robotnicze”, ukazujące się co 10 dni, trzy razy 
w miesiącu. Twórcą pisma był o. Jan Badeni SJ, który w ciągu kolejnych 
dwóch lat nadzorował jego redakcję. W listopadzie 1896 roku wydawanie 
pisma przeniesiono do Krakowa i odtąd jego współpracownikiem stał się 
Sopuch, zamieszczając artykuły pod pseudonimem Stanisław Kożucho-
wiak. Od września 1897 roku pismo otrzymało nowy podtytuł „Organ 
Związku Krajowego Kotolicko-Robotniczych Stowarzyszeń”, a od stycznia 
1898 roku ukazywało się jako tygodnik. Nakład „Grzmotu” osiągał 1500 
egzemplarzy (w styczniu 1897 roku było 428 prenumeratorów), co na ów-
czesne warunki oznaczało spory sukces wydawniczy. Przestało wychodzić 
w końcu 1898 roku, a w jego miejsce powstała „Łączność”, która w czasie 
kampanii wyborczej do Rady Państwa w 1900 roku ukazywała się dwa razy 
w tygodniu, a przez kilkanaście numerów nawet codziennie. Pismo upad-
ło, gdy popierany przez „Łączność” dr Kazimierz Krotoski, nauczyciel gim-
nazjalny z Podgórza, przegrał wybory z socjalistą Ignacym Daszyńskim6. 

W 1897 roku na polecenie prowincjała o. Badeniego, ks. Sopuch pod-
jął się redagowania nowego czasopisma, pomyślanego jako wsparcie dla 
tworzącego się stowarzyszenia „stanu służebnego”, czyli przede wszystkim 
wiejskich panien, pracujących jako służące w galicyjskich miastach. Mie-
sięcznik „Przyjaciel Sług”, wydawany od grudnia 1897 roku ukazywał się 
początkowo jako dodatek do „Grzmotu”, a od listopada 1898 roku już 
samodzielnie. W piśmie drukowano pogadanki religijne i umoralniające, 
streszczenia dzieł literackich, porady itp. Ks. Sopuch, który brał aktywny 
udział w powstawaniu Stowarzyszenia Sług Katolickich pod wezwaniem 
św. Zyty, a następnie wspierał jego działalność, redakcję „Przyjaciela Sług” 
przekazał nauczycielce Adeli Dziewickiej7.

W okresie krakowskim ks. Sopuch wyjeżdżał też corocznie głosić reko-
lekcje do Budapesztu, gdzie spotykał się z pracującymi tam polskimi ro-
botnikami i wśród nich w kwietniu 1898 roku założył kolejną „Przyjaźń”, 
z którą utrzymywał regularny kontakt8.

6 A.P. Bieś SJ, Z dziejów katolickiej Prasy robotniczej w Galicji. „Pochodnia” – „Grzmot” – 
„Łączność”, w: Jezuicka ars historia. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebienio-
wi SJ, Kraków 2001, s. 87-93.

7 Tamże, s. 92.
8 L. Grzebień, Sopuch Stanisław, dz. cyt., s. 503.



76 Ryszard Terlecki

W czerwcu 1898 roku podczas kongresu delegatów stowarzyszeń kato-
lickich w Krakowie doszło do kryzysu dotychczasowej formuły działalno-
ści społecznej. Kongres zajął się przygotowaniem programu Stronnictwa 
Katolicko-Narodowego – partii, która, zdaniem części delegatów, powinna 
zastąpić rozproszone dotychczas inicjatywy katolickie. W tej sprawie zde-
cydowanie wypowiadał się ks. Sopuch, który wraz z innymi jezuitami brał 
udział w kongresie. „Grzmot” tak relacjonował jego opinię: 

Co innego związek stowarzyszeń ekonomicznych, oparty na samopomocy 
i kształcący swoich członków, a co innego stronnictwo polityczne. Związek 
jest czysto robotniczy, stronnictwo będzie obejmować ludzi ze wszystkich 
warstw społecznych, którzy na program się zgodzą. Stronnictwo nie będzie 
silne, jeśli nie oprze się na silnych stowarzyszeniach ekonomiczno-kształ-
cących, tak jak zagranicą9.

Ks. Sopuch bronił istnienia robotniczych stowarzyszeń, do których 
założenia przyczyniali się jezuici i które pozostawały pod ich wpływem, 
jednak większość uczestników kongresu opowiedziała się za budowaniem 
własnego stronnictwa. Jezuici, w działalności partii nie zamierzali uczest-
niczyć, ale dla zabezpieczenia interesów stowarzyszeń ks. Sopuch zgodził 
się wejść w skład komisji, która miała przygotować statut stronnictwa. Ko-
lejny numer „Grzmotu” tłumaczył jego decyzję: „jako zakonnik nie bierze 
czynnego udziału w polityce, uproszony jednak przez prezydium i komisję 
redakcyjną zjazdu, zabiera w tej sprawie głos”. Nie był to jedyny przejaw 
aktywności ks. Sopucha podczas kongresu, m.in. nawoływał do dobrowol-
nego opodatkowania się członków „Przyjaźni” na prenumeratę prasy kato-
lickiej, przekonywał o potrzebie przeprowadzenia badań ankietowych dla 
poznania warunków pracy i wynagradzania robotników, a także wzywał do 
zakładania „stowarzyszeń dziewcząt służących” w galicyjskich miastach10. 

Intensywna działalność społeczna ks. Sopucha w końcu XIX wieku 
nie była czymś wyjątkowym wśród księży diecezjalnych czy zakonnych11. 
W Towarzystwie Jezusowym wielkie zasługi w tej dziedzinie mieli m.in. 
ojcowie Jan Badeni, Stefan Bratkowski, Władysław Czencz, Mieczysław 

9 „Grzmot” 1898, nr 27, s. 1, cyt. za: S. Pyszka, Sylwetki, dz. cyt., s. 91. 
10 S. Pyszka, Sylwetki jezuickich publicystów i działaczy społecznych 1872-1918, dz. cyt.,  

s. 91.
11 Por. Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, t. I, Warszawa 1991; t. II, 

Warszawa 1994; t. III, Lublin 1995. 
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Kuznowicz, Stanisław Mieloch, Stanisław Załęski. Ich praca była zgodna 
z założeniami katolicyzmu społecznego, sprzeciwiającego się lansowanej 
przez zwolenników liberalizmu tezie, że religia jest wyłącznie prywatną 
sprawą każdego obywatela. W ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku do grup 
zawodowych, pozostających w zasięgu społecznego oddziaływania Koś-
cioła, przede wszystkim robotników rolnych i młodzieży rzemieślniczej, 
włączono także robotników przemysłowych. Było to zgodne z ogłoszoną 
w 1891 roku przez papieża Leona XIII encykliką Rerum novarum, która 
uznała prawo państwa do regulowania problemów robotników i tym sa-
mym zachęciła partie katolickie do takiego kształtowania prawodawstwa, 
aby broniło ich przed wyzyskiem właścicieli fabryk. Encyklika wskazała 
także kierunki działania robotniczych związków i stowarzyszeń. W końcu 
wieku na terenie Galicji działało już ponad 100 katolickich stowarzyszeń 
robotniczych i rzemieślniczych.

W 1899 roku ks. Sopuch odbył trzecią probację, czyli roczne studium 
duchowości i prawa zakonnego w Tarnopolu, po czym na krótko powrócił 
do Krakowa, gdzie 2 lutego 1901 roku złożył śluby zakonne. Jeszcze w tym 
samym roku przeniósł się do Lwowa, skąd jako rekolekcjonista i kazno-
dzieja wyjeżdżał do zaboru pruskiego, na Podlasie, do Westfalii i Petersbur-
ga. W 1903 roku przebywał na kursie społecznym w Brukseli12.

We Lwowie o. Sopuch nie zaniechał działalności społecznej, m.in. ini-
cjował tworzenie stowarzyszeń zawodowych robotników budowlanych, 
dozorców kamienic oraz szwaczek. Gdy w październiku 1901 roku z ini-
cjatywy arcybiskupa Józefa Bilczewskiego powstało lwowskie Stowarzy-
szenie Sług Chrześcijańskich pod wezwaniem św. Zyty, o. Sopuch objął 
nad nim opiekę i wszedł w skład jego wydziału (czyli zarządu). Brał też 
udział w spotkaniach działaczy katolickich i duchownych, które odbywały 
się w pałacu arcybiskupim. Podczas tych spotkań radzono nad nowymi 
formami działalności społecznej, a jednym z rezultatów regularnych zebrań 
stało się powołanie w 1904 roku Związku Katolicko-Społecznego. Mimo 
zabiegów arcybiskupa Bilczewskiego organizacja nie zdobyła szerszego po-
parcia i w 1912 roku trzeba było podjąć próbę jej reorganizacji. O. So-
puch wszedł do komitetu pracującego nad odnowieniem Związku, a po 

12 L. Grzebień, Sopuch Stanisław, dz. cyt., s. 503.
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zakończeniu jego działalności został członkiem Rady Centralnej. Wybuch  
wojny światowej spowodował zawieszenie dalszych starań o upowszechnie-
nie organizacji13.

Jeszcze w czasie przenosin do Lwowa o. Sopuch brał udział w redago-
waniu popularnej serii broszur wydawanych przez jezuitów pod tytułem 
„Głosy Katolickie” i sam opracował dwie z nich. W 1901 roku jako tomik 5 
ukazała się broszura Biskup Wilhelm Emanuel Ketteler i jego społeczna dzia-
łalność, wydana w nakładzie 40 tys. egzemplarzy, w 1908 roku wznowiona 
w nakładzie 5 tys., a jako tomik 8 – broszura O spółkach pożyczek i oszczęd-
ności systemu Raiffeisena, wydana w 30 tys. egzemplarzy i wznawiana 
w 1903 i 1908 roku14.

Rok 1904 okazał się przełomowy dla dalszej działalności o. Stanisława 
Sopucha. Przełożeni zakonni docenili jego zapał, pracowitość i zdolności. 
Miejsce dotychczasowej aktywności społecznej wśród katolickich organi-
zacji, przede wszystkim robotniczych, zajmuje odtąd praca administracyj-
na w zakonie. Jej początek stanowi objęcie 28 sierpnia 1904 roku funkcji 
superiora jezuickiego domu przy placu Trybunalskim we Lwowie. W tym 
czasie jednym z zadań o. Sopucha była budowa domu rekolekcyjnego przy 
ulicy Dunin-Borkowskich. Po czterech latach wytężonej i zakończonej 
powodzeniem pracy przeniósł się z placu Trybunalskiego do nowego do-
mu i przez kolejne cztery lata pozostawał jego superiorem. W 1912 roku 
wrócił do pierwszej placówki jako dyrektor misjonarzy ludowych, ale już  
11 stycznia 1913 roku ponownie objął w niej funkcję superiora15.

Ani nadzorowanie prac budowlanych, ani kierowanie lwowskimi do-
mami, nie spowodowały zaniechania działalności społecznej, sprawiły tyl-
ko, że o. Sopuch mógł poświęcać jej znacznie mniej czasu. A warto dodać, 
że jego zasługą było też odnowienie cudownego obrazu Najświętszej Ma-
rii Panny Pocieszenia oraz przeprowadzenie jego koronacji w 1905 roku. 
Do aktywności na polu społecznym w tym okresie można zaliczyć utwo-
rzenie Bractwa św. Józefa dla kobiet oraz stowarzyszenia zawodowego dla  

13 M. Dębowska, Akcja społeczna w Archidiecezji Lwowskiej za rządów arcybiskupa Józefa 
Bilczewskiego (1901-1923), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1992, t. 61, s. 295, 303 
i 351.

14 Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1872-1972. Historia, opracowania, bibliografia, red. 
Z. Wilkosz i L. Grzebień SJ, Kraków 1972, s. 415.

15 F. Paluszkiewicz, Ojciec Prowincjał Stanisław Sopuch, w: Pięćdziesiąt lat Prowincji Wielko-
polsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego. Sylwetki i wspomnienia, Rzym 1976, s. 24.
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szwaczek. Opiekował się także Kongregacją Mariańską lwowskich studen-
tów, przewodniczył Apostolstwu Modlitwy i Bractwu Dobrej śmierci, był 
moderatorem Sodalicji Panów, a także kuratorem Stowarzyszenia Nie-
wiast Katolickich oraz Towarzystwa Piotra Skargi. Jako sprawny organi-
zator i wybitny kaznodzieja zdobywał sobie uznanie nie tylko w zakonie, 
ale także we władzach archidiecezji i Kościoła powszechnego16. Dowo-
dem na to był udział w zespole, który w latach 1906-1907 dla ks. Stefa-
na Sapiehy, wówczas doradcy i sekretarza papieskiego do spraw polskich, 
przygotowywał oceny kandydatów na biskupów. O. Sopuch przedstawiał  
m.in. zalety ks. Jana Siemca z Warszawy, który jednak ostatecznie bisku-
pem nie został17.

Obecność o. Sopucha, a przede wszystkim jego kazania i wystąpienia 
uświetniały rozmaite uroczystości i zebrania. Był więc zapraszany przez in-
stytucje i stowarzyszenia, nawet odległe od jego codziennej aktywności. 
Każdą okazję wykorzystywał do przypominania o narodowych powinnoś-
ciach. W styczniu 1912 roku w Sławsku brał udział w otwarciu schroniska 
Karpackiego Towarzystwa Narciarzy. Powiedział wtedy: 

Kościół błogosławi także rozrywce. Tutaj jednak nie o rozrywkę chodzi. 
Mówią, że Polakom brak wytrwałości. Sport ma hartować. Przychodzi czas 
próby. Trzeba naszemu Narodowi umocnienia woli18.

Wybuch wojny światowej zastał go we Lwowie. Już na początku wrześ-
nia 1914 roku przystąpiono do organizowania samarytańskiej służby, nio-
sącej pomoc rannym żołnierzom transportowanym przez dworzec kolejo-
wy we Lwowie. Zebraniu w tej sprawie, w gronie uczestniczek Mariańskiej 
Kongregacji oraz nauczycielek, przewodniczył o. Sopuch19.

Wojna szybko dotarła do miasta. Od 3 września trwała rosyjska oku-
pacja Lwowa. Życie toczyło się niemal normalnie, rosyjskie władze starały 
się zjednać sobie przychylność polskich mieszkańców. Jednak likwidacja 
urzędów oraz wielu placówek społecznych i kulturalnych, a także upadek 

16 L. Grzebień, Sopuch Stanisław, dz. cyt., s. 504.
17 J. Wolny, Adam Stefan Sapieha w Watykanie w latach 1906-1911, w: Księga Sapieżyńska, 

red. J. Wolny, t. I, Kraków 1982, s. 106-107.
18 F. Paluszkiewicz, Ojciec Prowincjał Stanisław Sopuch, w: Pięćdziesiąt lat Prowincji Wielko-

polsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego. Sylwetki i wspomnienia, dz. cyt., s. 24.
19 J. Chołodecki Białynia, Lwów w czasie okupacji rosyjskiej (3 września 1914 – 22 czerwca 

1915). Z własnych przeżyć i spostrzeżeń, Lwów 1930, s. 72.
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wielu zakładów pracy, spowodowały powszechną biedę. Ponad 70 kuchni 
dla ubogich wydawało dziennie 36 tysięcy darmowych obiadów. Ubóstwo 
dokuczało też Kościołowi i zakonom20.

Sytuacja na frontach zmieniła się wiosną 1915 roku i w maju ruszyła 
austriacka ofensywa. Zanim w jej rezultacie Lwów znalazł się ponownie we 
władzy Austriaków, 19 czerwca Rosjanie uwięzili i wywieźli ze Lwowa 37 
zakładników, wśród których znaleźli się Tadeusz Rutowski, prezydent mia-
sta i Adolf Beck, rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza, a także o. Stanisław 
Sopuch, superior jezuitów. Zaraz po uwięzieniu, już w wagonie kolejo-
wym, przygotowanym do transportu na wschód, został przez pozostałych 
zakładników powołany w skład trzyosobowej delegacji, która miała stano-
wić ich reprezentację wobec władz rosyjskich21.

Wywieziony do Kijowa, już 7 sierpnia został jednak zwolniony, za-
mieszkał przy redakcji czasopisma „Lud Boży” i rozpoczął pracę duszpa-
sterską w miejscowej parafii św. Aleksandra. Podróżował po Rosji i Ukrai-
nie, prowadząc działalność misyjną, jeździł też na Syberię, gdzie odwiedził 
ks. Jana Rostworowskiego, jezuitę zesłanego nad jezioro Bajkał. Następnie 
objął funkcję superiora w nowej placówce jezuitów w dawnym klasztorze 
karmelitów w Berdyczowie, a w końcu 1917 roku interweniował u władz 
rewolucyjnych w sprawie zwolnienia z kijowskiego więzienia sześciu jezu-
itów z Tarnopola. Na początku 1918 roku wrócił do Lwowa i 9 kwietnia 
ponownie został superiorem domu jezuitów. Podczas manifestacji, zwoła-
nej 20 października 1918 roku dla poparcia Rady Regencyjnej i jej orędzia 
w sprawie odbudowy niepodległego państwa polskiego, z balkonu naprze-
ciwko katedry lwowskiej wygłosił kazanie, opublikowane następnie pod 
tytułem Na zmartwychwstanie ojczyzny22.

W chwili zakończenia wojny i odzyskania niepodległości należał do 
najbardziej znanych i cieszących się największym autorytetem polskich je-
zuitów. Pozwalało mu to podejmować się najtrudniejszych spraw, np. w lu-
tym 1918 roku jeździł do Wiednia, aby u ministra kolei uzyskać w Nowym 
Sączu dom dla jezuitów. Spór o ich siedzibę trwał od 1904 roku i dopiero 

20 L. Podhorecki, Dzieje Lwowa, Warszawa 1993, s. 155-157.
21 J. Chołodecki-Białynia, Lwów w czasie okupacji rosyjskiej (3 września 1914 – 22 czerwca 

1915). Z własnych przeżyć i spostrzeżeń, dz. cyt., s. 165-166. 
22 L. Grzebień, Sopuch Stanisław, dz. cyt., s. 504; T. Skalski, Terror i cierpienie. Kościół kato-

licki na Ukrainie 1900-1932. Wspomnienia, Lublin-Rzym-Lwów 1995, s. 118.
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starania o. Sopucha już u polskich władz państwowych zakończyły się suk-
cesem w 1922 roku23.

W tej sytuacji decyzja o powierzeniu mu kierowania polską prowincją 
jezuitów nikogo nie zaskoczyła. 1 października 1919 roku, podczas po-
bytu w Rzymie, otrzymał audiencję prywatną u papieża Benedykta XV, 
5 października na ręce o. generała Włodzimierza Ledóchowskiego złożył 
uroczystą profesję czterech ślubów zakonnych, a 12 października otrzy-
mał nominację na prowincjała prowincji polskiej24. Przez następne siedem 
trudnych lat odbudowy polskiego państwa, a równocześnie rozszerzania 
działalności Towarzystwa Jezusowego na całym obszarze II Rzeczypospoli-
tej, wykazał się wielką energią i niestrudzoną pracą. Jego konsekwentnym 
wysiłkom jezuici zawdzięczali szybki rozwój i mocną pozycję wśród innych 
zgromadzeń zakonnych.

Jego dorobek był imponujący. Uporządkował administrację zakonu, 
zdynamizował duszpasterstwo, stworzył od podstaw wiele jezuickich pla-
cówek, wiele innych rozbudował i unowocześnił. Na terenie byłych zabo-
rów rosyjskiego i pruskiego uruchomił domy zakonne w Poznaniu, Łodzi 
i Chełmie, otworzył nowicjat w Kaliszu i małe seminarium w Piotrkowie, 
rozpoczął budowę Bobolanum w Lublinie, otworzył kolegium i gimna-
zjum w Wilnie oraz kolegium dla jezuickich kleryków w Pińsku. W 1922 
roku doprowadził do uznania rozporządzeniem Rady Ministrów jezuickie-
go Studium Teologicznego w Krakowie za szkołę wyższą. Starał się także 
o założenie domu zakonnego, seminarium i nowicjatu w obrządku neo-
unijnym i w tym celu zabiegał o uzyskanie dla jezuitów dawnego klasz-
toru bazylianów w Torokaniach. Gdy to się nie udało, uzyskał darowiznę 
w Albertynie pod Słonimem i we wrześniu 1924 roku założył tam stację 
misyjną jezuitów w tym obrządku. Organizował misję jezuicką w Rumunii 
i wysyłał misjonarzy do Północnej Rodezji25. Regularnie wizytował jezui-
ckie placówki naukowe i oświatowe, m.in. w marcu 1920 i marcu 1921 ro-
ku odwiedził w tym celu Zakład Naukowo-Wychowawczy w Chyrowie26. 

23 J. Preisner, Jezuici w Nowym Sączu przy kościele Świętego Ducha, t. II, Kraków 2003,  
s. 57 i 64. 

24 F. Paluszkiewicz, Ojciec Prowincjał Stanisław Sopuch, w: Pięćdziesiąt lat Prowincji Wielko-
polsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego. Sylwetki i wspomnienia, dz. cyt., s. 26.

25 L. Grzebień, Sopuch Stanisław, dz. cyt., s. 504.
26 J. Niemiec, Zakład Naukowo-Wychowawczy w Chyrowie 1886-1939, Rzeszów-Kraków 

1998, s. 70-71.
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Od początku II Rzeczypospolitej był kojarzony z obozem niepodległoś-
ciowym i uchodził za zwolennika Józefa Piłsudskiego. Głośne było jego 
kazanie podczas Mszy św. w intencji Ojczyzny w zagrożonej przez wojska 
bolszewickie Warszawie. Miało to miejsce 8 sierpnia 1920 roku, a przebieg 
religijnych obrzędów dobrze oddawał dramatyzm sytuacji. Od godziny 
7:00 we wszystkich kościołach stolicy odbywała się adoracja Najświętsze-
go Sakramentu, od 9:00 zarządzono rozdawanie Komunii św., a o 17:00 
procesje ze wszystkich kościołów wyruszyły na Plac Zamkowy. Ołtarz po-
lowy ustawiono przy bramie Zamku, dokąd z katedry przybyli kardynał 
Aleksander Kakowski, biskup polowy Stanisław Gall oraz biskup Adolf 
Szelążek; przyniesiono też relikwie patronów Warszawy. W poruszającym 
kazaniu o. Sopuch nawiązał do walki i ofiary lwowskich orląt27.

Jego dobra znajomość z Piłsudskim zapewniała możliwości, o jakich 
wielu innych duchownych mogło tylko marzyć. O. Felicjan Paluszkiewicz, 
jezuita i historyk zakonu, przytoczył znamienną anegdotę. Wkrótce po 
zakończeniu działań wojennych o. Sopuch zjawił się u dyrektora szpitala 
wojskowego, zajmującego jezuickie kolegium przy ul. Kopernika, w celu 
ustalenia terminu opuszczenia budynków. Mimo iż decyzja w tej sprawie 
była już wydana, dyrektor arogancko oświadczył, że wyprowadzić się nie 
zamierza. Wtedy o. Sopuch wsiadł do pierwszego pociągu do Warszawy, 
pojechał do Belwederu i poprosił o pilną audiencję u Marszałka. Gdy wró-
cił do Krakowa, szpital był już w trakcie wyprowadzki, a dyrektor czekał, 
aby przeprosić o. prowincjała28.

W 1924 roku o. Sopuch prowadził rozmowy z episkopatem w spra-
wie przekazania jezuitom utworzonego w końcu 1918 roku Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Już wcześniej władze KUL-u zwróciły się do 
Towarzystwa Jezusowego o zorganizowanie studiów teologicznych. Decy-
zja jezuitów o budowie własnego kolegium, podjęta w 1923 roku, wiązała 
się z planami utworzenia w przyszłości własnej uczelni zakonnej, umożli-
wiającej klerykom studia uniwersyteckie. Propozycja przejęcia KUL-u nie 
doszła do skutku, ponieważ o. Sopuch nie zgodził się na wzięcie przez je-
zuitów odpowiedzialności finansowej za utrzymanie uniwersytetu, a z kolei 

27 F. Paluszkiewicz, Ojciec Prowincjał Stanisław Sopuch, w: Pięćdziesiąt lat Prowincji Wielko-
polsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego. Sylwetki i wspomnienia, dz. cyt., s. 27-28.

28 Tamże, s. 28.
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wśród biskupów odezwały się głosy przeciwne wprowadzeniu na uczelni 
zasad jezuickiego ratio studiorum29. 

O. Sopuch był też blisko związany z nuncjuszem papieskim Achillesem 
Rattim, który w lutym 1922 roku został papieżem, przyjmując imię Piu- 
sa XI. W 1926 roku po śmierci prymasa kard. Edmunda Dalbora, papież 
chciał koniecznie mianować nowym prymasem o. Sopucha. Jak pisze o. Pa-
luszkiewicz: „Ogłoszono wtedy w prowincji modlitwy, aby papież odmie-
nił swój zamiar”30. Równocześnie atak na o. Sopucha przeprowadziła prasa 
endecka, oskarżając go o germanofilstwo, na co wpływ miało galicyjskie 
pochodzenie kandydata na prymasa. Jednak rzeczywistym powodem pra-
sowej kampanii były jego związki z marszałkiem Piłsudskim. Ostatecznie, 
mimo iż papież desygnował o. Sopucha, o. gen. Ledóchowski zdołał prze-
konać papieża do zmiany decyzji. Według historyków Kościoła, przyczyną 
zmiany tej decyzji była jednak stanowcza odmowa kandydata31. Podobna 
sytuacja powtórzyła się w październiku 1934 roku, gdy w prasie ukazały się 
informacje o mianowaniu o. Sopucha biskupem ordynariuszem łódzkim. 
Następnego dnia pojawiło się dementi oraz sugestie, że kandydaturę obalili 
endecy, uważając o. Sopucha za zwolennika sanacji.

Warto zauważyć, że o. Sopuch nie krył swoich sympatii i w marcu 1935 
roku w prasie pojawiły się jego zdjęcia z prezydentem Ignacym Mościckim, 
a w następnych latach informacje o wizytach na Zamku w kwietniu 1937 
roku i w czerwcu 1938 roku oraz w Belwederze u marszałka Edwarda Ry-
dza Śmigłego w czerwcu 1938 roku32.

Eugeniusz Kwiatkowski, wicepremier i minister skarbu, wspominał, że 
spotykał się z „niedoszłym – z własnej woli – kardynałem” ks. prowincja-
łem Stanisławem Sopuchem33.

29 S. Wilk, Episkopat Polski a Katolicki Uniwersytet Lubelski w okresie II Rzeczypospolitej,  
w: Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów uczelni, red. G. Karolewicz, 
M. Zahajkiewicz, Z. Zieliński, Lublin 1992, s. 74; L. Grzebień, Sopuch Stanisław, dz. cyt.,  
s. 504.

30 F. Paluszkiewicz, Ojciec Prowincjał Stanisław Sopuch, w: Pięćdziesiąt lat Prowincji Wielko-
polsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego. Sylwetki i wspomnienia, dz. cyt., s. 28.

31 J. Wolny, Arcybiskup Adam Sapieha o zadaniach episkopatu i biskupa, w: Księga Sapieżyń-
ska, red. J. Wolny, t. II, Kraków 1986, s. 60. 

32 F. Paluszkiewicz, Ojciec Prowincjał Stanisław Sopuch, w: Pięćdziesiąt lat Prowincji Wielko-
polsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego. Sylwetki i wspomnienia, dz. cyt., s. 30.

33 E. Kwiatkowski, Fragment wspomnień o spotkaniach z jego eminencją ks. kard. Adamem 
Stefanem Sapiehą, w: Księga Sapieżyńska, dz. cyt., t. II, s. 643.
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Ukoronowaniem dotychczasowej działalności organizacyjnej o. Sopu-
cha w zakonie stał się przeprowadzony w sierpniu 1926 roku podział pro-
wincji polskiej jezuitów (której siedzibę już w 1924 roku przeniósł z Kra-
kowa do Warszawy) na Wielkopolsko-Mazowiecką i Małopolską. Podział 
był dowodem szybkiego rozwoju Towarzystwa Jezusowego w ciągu kilku 
powojennych lat. Był też rezultatem osobistego autorytetu prowincjała, 
który mógł liczyć na przychylność swoich władz w Rzymie oraz na wspól-
ny wysiłek współbraci i współpracowników.

Podział jezuickiej prowincji zakończył też kadencję jej prowincjała. Po-
czątkowo o. Sopuch wyjechał do Lublina, gdzie objął funkcję dyrektora 
misjonarzy ludowych, ale już w 1927 roku został mianowany superiorem 
domu jezuitów w Łodzi, gdzie m.in. organizował stowarzyszenia religijne 
i zabiegał o utworzenie jezuickiego gimnazjum. Po upływie czteroletniej 
kadencji przeniósł się do Warszawy i w domu zakonnym przy ul. świę-
tojańskiej zajmował się duszpasterstwem, pracą misyjną oraz opieką nad 
katolickimi stowarzyszeniami34. 

W tym czasie znów brał udział w życiu politycznym, m.in. uczestni-
cząc w poufnych negocjacjach, mających rozwiązać spór, jaki w 1934 roku 
powstał pomiędzy Stolicą Apostolską, a polskim rządem w sprawie kandy-
datury biskupa pomocniczego diecezji podlaskiej Czesława Sokołowskie- 
go na ordynariusza diecezji sandomierskiej. Rząd krytycznie oceniał udział 
biskupa w organizowaniu obrządku neounijnego, a o. Sopuch starał się 
ustalić warunki kompromisu, rozmawiając w tej sprawie z ministrem  
Józefem Beckiem. Ostatecznie Rzym nie zgodził się na wycofanie kandy-
datury bp Sokołowskiego i aż do wybuchu wojny diecezja pozostała nieob-
sadzona35.

W lutym 1935 roku o. Sopuch ponownie został prowincjałem jezuitów, 
tym razem prowincji Wielkopolsko-Mazowieckie; jednej z dwóch powsta-
łych po podziale z 1926 roku. Do jego zasług w tym okresie należy urucho-
mienie w Domu Pisarzy w Warszawie własnego Wydawnictwa Księży Jezu-
itów oraz przeniesienie tam z Krakowa redakcji kilku czasopism, wśród nich 
„Przeglądu Powszechnego”. Utrzymując bliskie kontakty z prezydentem 

34 L. Grzebień, Sopuch Stanisław, dz. cyt., s. 505.
35 K. Krasowski, Między Warszawą a Watykanem. Episkopat Polski wobec rządu i Stolicy Apo-

stolskiej 1918-1939, w: Szkice z dziejów papiestwa, t. I, red. I. Koberdowa i J. Tazbir, Warszawa 
1989, s. 347-348.
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Ignacym Mościckim, był jednym z patronów poufnej misji Adama Roni-
kera do przywódców polskiej chadecji, czyli tzw. „Frontu Morges”, której 
celem było pozyskanie ich dla idei utworzenia rządu porozumienia na-
rodowego. Z kolei na prośbę wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego 
organizował w Gdyni placówkę jezuitów, którzy podjęli się prowadzenia 
tam gimnazjum36.

O jego pozycji w polskim Kościele świadczył opisany przez historyków 
epizod z 1938 roku, związany z kanonizacją św. Andrzeja Boboli i spro-
wadzeniem jego ciała do Warszawy, w czym o. Sopuch brał czynny udział. 
Podczas uroczystości w Krakowie do kościoła oo. Jezuitów przy ulicy Ko-
pernika w Krakowie miał przybyć arcybiskup Stefan Sapieha. Tłumy wier-
nych, nie tylko z Krakowa, ale także z Małopolski, zablokowały ruch na 
pobliskich ulicach. Samochód, którym jechał arcybiskup, z trudem prze-
bijał się przez te tłumy. Gdy już dotarł na miejsce, bardzo zirytowany ar-
cybiskup wszedł do zakrystii, aby ubrać szaty pontyfikalne. Witającemu go 
o. Sopuchowi, który schylił się, aby ucałować pierścień, energicznie cofnął 
rękę. Wtedy prowincjał wyprostował się i powiedział: „Jeżeli Ekscelencja 
nie chce u nas odprawić nieszporów, to my je sami odprawimy”. Te śmiałe 
słowa sprawiły, że arcybiskup natychmiast opanował się i już bez rozdraż-
nienia wziął udział w uroczystości37.

Dnia 30 października 1938 roku o. Sopuch został zwolniony z funk-
cji prowincjała, a w grudniu tego roku mianowano go superiorem domu  
oo. Jezuitów w Kaliszu. Tam przebywał do wybuchu wojny, a gdy 5 wrześ-
nia 1939 roku Niemcy zajęli jezuicki kościół, umieszczając tam polskich 
jeńców wojennych, równocześnie aresztowali superiora oraz czterech księży 
i siedmiu braci. Umieszczono ich początkowo w kaliskim klasztorze Fran-
ciszkanów, a w październiku 1940 roku niektórych z nich, w tym o. Sopu-
cha, wywieziono do obozu przejściowego do Łodzi. Wprawdzie o. Sopuch 
został zwolniony po już kilku dniach i wyjechał do Warszawy, ale przej-
ścia ostatniego roku spowodowały ciężką chorobę serca. Zmarł 26 lutego  
1941 roku i został pochowany w grobowcu jezuitów na Cmentarzu  
Powązkowskim38.

36 L. Grzebień, Sopuch Stanisław, dz. cyt., s. 505.
37 W. Berbelicki, Z metropolitą na co dzień, w: Księga Sapieżyńska, t. II, s. 754-755. 
38 Encyklopedia wiedzy o jezuitach, dz. cyt., s. 263; L. Grzebień, Sopuch Stanisław, dz. cyt., 

s. 505. 
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O. Stanisław Sopuch całe swoje pracowite życie poświęcił służbie To-
warzystwa Jezusowego. Z biednej podkarpackiej wsi odbył długą drogę 
do najwyższych godności w polskiej prowincji zakonu. Początkowo korzy-
stano z jego talentów duszpasterskich i powierzano mu pracę wśród gali-
cyjskich robotników i pracowników najemnych. Odniósł w tej dziedzinie 
wiele sukcesów i przyczynił się do rozszerzenia działalności jezuitów na 
polu społecznym oraz do umocnienia ich wpływów wśród stowarzyszeń, 
związków zawodowych i stronnictw politycznych. Wkrótce jednak odkry-
to jego zdolności organizacyjne i odtąd, przez ćwierć wieku, sprawował 
rozmaite funkcje kierownicze w zakonie, najpierw w zaborze austriackim, 
a następnie w niepodległej Polsce. Jego zasługą było rozszerzenie działalno-
ści zakonu na teren całego państwa, wzmożenie pracy formacyjnej i eduka-
cyjnej, uruchomienie wielu nowych placówek duszpasterskich. 

O. Sopuch żył i kierował zakonem w czasach, gdy głos Kościoła w spra-
wach publicznych był donośny, a zarazem uważnie słuchany. Jezuici nie 
angażowali się bezpośrednio w życie polityczne odrodzonego państwa, ale 
działali na rzecz umocnienia jego suwerenności i siły. O. Sopuch pozo-
stawał w dobrych kontaktach z wieloma politykami Drugiej Rzeczypo-
spolitej, szczególnie z obozu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Służył swoim 
doświadczeniem i kontaktami w Rzymie zawsze wtedy, gdy uważał, że wy-
maga tego polska racja stanu. W czasie obu wojen światowych był ofiarą 
okupacyjnych represji, co ostatecznie przypłacił życiem. Po zakończeniu 
drugiej z nich, Polska znalazła się w komunistycznej niewoli, a zakon je-
zuitów znosił prześladowania wraz z całym polskim Kościołem. W czasach 
walki o przetrwanie nie było warunków, aby zajmować się przypomina-
niem zasług wielkich poprzedników. Ale gdy Polska znów odzyskała nie-
podległość, historycy Towarzystwa Jezusowego przystąpili do odtwarzania 
polskiej historii zakonu. O. Stanisław Sopuch doczekał się obszernego bio-
gramu w Polskim Słowniku Biograficznym, napisanego przez o. Ludwika 
Grzebienia, najwybitniejszego i najpracowitszego ze współczesnych histo-
ryków zakonu. Należy mieć nadzieję, że doczeka się także swojej monogra-
fii, która uzupełni naszą wiedzę o jego życiu i dokonaniach.
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Summary

Stanisław Sopuch (1869-1941) belonged to the last generation of the 
Jesuits, who would play such an important role in Polish political life. During 
the Second Polish Republic, he was one of those clerics, whose voice counted 
in the most important matters of State. He was seen as a candidate for bishop 
and Pope Pius XI wanted to appoint him to the primate. He was a tireless 
builder of the powers of Polish Jesuits. He was also keen to do community 
service. He organized many institutions and he effectively created Jesuit 
activities. 

Father Sopuch lived and led the Jesuit Order at a time when the voice of 
the Church in public affairs was loud and was listened to carefully. Jesuits 
didn’t engage directly in political life in the reborn (after 1918) Poland but 
they were working to strengthen its sovereignty and power.





KATARZYNA JARKIEWICZ

Skromny, prosty i nie taki – Władysław Wojtoń SJ
(1869-1948) w duszpasterstwie i edukacji

Wielu wybitnych jezuickich wychowawców i duszpasterzy pozostaje 
zupełnie nieznanymi paradoksalnie z powodu nadmiernej aktywności. 
Codzienna praca tych kapłanów jest wprawdzie nieodzowna dla właściwej 
formacji ludzkiej i chrześcijańskiej powierzonych ich pieczy osób i właśnie 
ona przynosi najlepsze owoce, trudno ją jednak opisać. Brak dokumenta-
cji zaś wszelką tę aktywność pozostawia bez krytycznej refleksji, a badaczy 
często skazuje na domysły. 

Jedną z takich dziś zapomnianych osób jest Władysław Wojtoń. Uro-
dził się 13 października 1869 roku w Trześniowie koło Brzozowa1. Zlo-
kalizowaną w dolinie Wisłoka wieś zamieszkiwało w tym czasie ponad 
1200 mieszkańców. Zdaniem etnografów, nie stanowili oni rdzennie pol-
skiej społeczności. Obok napływających z Węgier od końca XIV wieku 
Niemców sporo było ludności rusko-wołoskiej. Polacy zaczęli dominować 
dopiero z końcem I Rzeczypospolitej. Na mozaikę narodowościową nakła-
dały się podziały religijne. Jeszcze pod koniec XVI wieku we wsi przewa-
żali kalwini. Dopiero w 1644 roku miejscowy kościół przypadł katolikom. 
Łemkowie pozostali przy wschodnim obrządku, przyjmując postanowienia 
unii brzeskiej. Opisujący Trześniów i okolice w 1869 roku Wincenty Pol 
notował, że „lud miejscowy, Głuchoniemcami zwany, najczystszą mowę 
polską dialektu małopolskiego zachowuje”2, ale w obyczajach i kulturze 
rolnej daleko jest odmienny od typowych Polaków. Mieszkańcom docho-
dy przynosiła hodowla bydła i tkactwo. 

Do 1772 roku wieś należała do rodziny Tarłów. Ostatnią z rodu Józe-
fę Tarłową, kasztelankę sanocką, poślubił starszy brat Hugona Kołłątaja,  

1 L. Grzebień, Słownik jezuitów polskich 1564-1990, t. XII, Kraków 1993, s. 112.
2 Szerzej: W. Pol, Historyczny obszar Polski: rzecz o dijalektach mowy polskiej, Kraków 1869. 
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Rafał, który tym samym nabył tytuł starosty trześniowskiego. W I połowie 
XIX wieku buduje on we wsi okazały, modrzewiowy dwór, zapisując go 
swojej jedynej córce Marii. Ta w testamencie z 1853 roku oddaje Trześniów 
„Zakładowi Ciemnych i Głuchoniemych” we Lwowie, w którym posługu-
ją siostry z klasztoru Sacré-Cœur. W trześniowskim dworze zamieszkuje 
zarządzająca majątkiem ziemskim rodzina Sokulskich. We wsi zjawiają się 
lwowskie sieroty, które zwłaszcza w trakcie żniw pracują jako najemni ro-
botnicy. Wśród nich znajduje pierwszych przyjaciół mały Władysław3. 

Uczy się w Brzozowie, gdzie posługują starowiejskie służebniczki4. 
Siostry zgodnie z charyzmatem, przekazanym im przez założyciela – wiel-
kopolskiego społecznika Edmunda Bojanowskiego, sprawują opiekę nad 
dziećmi w wieku przedszkolnym, organizują szkoły powszechne, punkty 
ambulatoryjne, uruchamiają kursy zawodowe dla kobiet, są pionierkami 
działań emancypacyjnych na wsi. Obecne w Galicji od 1861 roku uzy-
skały dopiero w 1875 roku możliwość swobodnej pracy wychowawczej 
i charytatywnej w oparciu o funkcjonujący w Starej Wsi nowicjat i dom 
generalny5. Młody Władysław, prawdopodobnie wcześnie osierocony, za-
wdzięcza im podstawową formację ludzką i chrześcijańską, miłość do Maryi 
i ogromne przywiązanie do ludowej pobożności. W modlitewne uniesienie 
wpada przed koronowanym w 1858 roku obrazem Matki Bożej Ognistej 
w brzozowskiej farze. Często nawiedza też starowiejskie sanktuarium, któ-
re zawiera koronowany w 1877 roku cudowny wizerunek Wniebowziętej 
Pani. We wsi spotyka się z jezuitami, którzy od 1822 roku posiadali swój 
nowicjat. Po anulowaniu dekretu banicyjnego cesarza Ferdynanda I z 1848 
roku jezuici powrócili do Starej Wsi w 1852 roku i biskup erygował tam 
odrębną parafię6. 

Młody Władysław kontynuuje w tym czasie edukację w Tarnopolu i Ja-
śle. Po ukończeniu sanockiego gimnazjum wstępuje do jezuitów 1 września 
1885 roku7. Formację przechodzi w Starej Wsi pod kierunkiem byłego 
prowincjała ks. Michała Mycielskiego. Charyzma, a zwłaszcza duchowość, 

3 Por. W. Wojtoń, Ołtarzyk polskiego dziecka. Wybór modlitw i pieśni dla dzieci, Kraków 
1924.

4 http://sluzebniczkinmpnp.pl/historia-zgromadzenia.html (dostęp dnia: 30.04.2011).
5 Szerzej: Służebniczki Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, w: Encyklopedia Kościel-

na, t. XXV, Warszawa 1902, s. 610-617.
6 http://jezuici.pl/nowicjatpme/wordpress/?page_id=55&page=2 (dostęp dnia: 30.04.2011).
7 ŚP. O. Władysław Wojtoń, „Wiadomości z Prowincji Małopolskiej”, 9-10/1948, s. 8. 
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tego jezuity będzie miała ogromy wpływ na dalsze życie Władysława8. 
Tymczasem 3 lipca 1886 roku wybucha pożar w kolegium, który rozprze-
strzenia się także na starowiejski kościół. Tylko cudem uratowano maryjny 
wizerunek. Nowicjusze zmuszeni są mieszkać w niewielkiej willi i razem 
z parafianami pracować przy odbudowie świątyni9. Wojtoń jest pod wra-
żeniem chłopskiej pobożności, która wzmacnia w nim przeświadczenie 
o własnym powołaniu. Nie tyle trudne warunki nowicjackiej egzystencji 
czy dyscyplina zakonna mają wpływ na jego duchowość, co zetknięcie 
z prostą religijnością. Będzie do tych doświadczeń wracał wielokrotnie10. 

W tym czasie w Bąkowicach pod Chyrowem koło Przemyśla jezuici 
otwierają Zakład Naukowo-Wychowawczy dla chłopców, odpowiadając 
w ten sposób na ogromne zapotrzebowanie na naukę kształcącą w duchu 
narodowym11. Prowincjał Henryk Jackowski przenosi konwikt z Tarnopo-
la do Chyrowa i otwiera dostęp do edukacji dla młodzieży z wszystkich za-
borów. W Tarnopolu zaś inicjuje trzyletni kurs filozofii dla jezuickich no-
wicjuszy12. Wojtoń trafia tam w 1890 roku, by po zakończeniu tego etapu 
zakonnej edukacji wzorem swoich kolegów przyjechać do Chyrowa. W la-
tach 1893-1898 jest tzw. prefektem dywizyjnym, czyli pracuje jako wycho-
wawca kolejno powierzonych mu roczników konwiktorów. W tym czasie 
kształtuje się regulamin zakładu, choć główne zadania są już rozpisane. 
Panuje surowa, wojskowa dyscyplina, a wszelkie niesubordynacje kończą 
się wyrzuceniem ze szkoły. Rotacja nie tylko dotyczy chłopców, ale również 
wychowawców, którymi są młodzi jezuici. Zarówno ze strony rodziców, 
jak i części zakonnej społeczności odzywają się głosy krytyki. Prowincjał 
Jackowski tłumaczy, iż dobierają „na prefektów dywizyjnych spośród 
młodszych tych, co już jakiś czas na podrzędniejszem jakiem stanowisku  

8 Por. W. Wojtoń, ŚP. O. Michał Mycielski T.J., „Nasze Wiadomości”, 2/1906-1909,  
s. 693-720. 

9 S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. V, cz. II, Jezuici w Polsce porozbiorowej 1820-1905, Kraków 
1906, s. 861-865.

10 Por. W. Wojtoń, Boskiemu Sercu w dani. Wiązanka wierszy na cześć Serca Zbawiciela, Kra-
ków 1932. 

11 S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. V, cz. II, Jezuici w Polsce porozbiorowej 1820-1905, Kraków 
1906, s. 921-922. Por. J. Niemiec, Zakład Naukowo-Wychowawczy Ojców Jezuitów w Chyrowie 
1886-1939, Kraków 1998.

12 S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. V, cz. II, Jezuici w Polsce porozbiorowej 1820-1905, Kraków 
1906, s. 924.
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w konwikcie pracowali, a okazali odpowiednie do tego urzędu uzdolnienie”13. 
Prawda jest niestety inna. Moce personalne zakonu są mocno ograniczone. 
Jedynie 75% składu wychowawczego zakładu stanowią odpowiednio przy-
gotowani ludzie z doświadczeniem pedagogicznym i formacją ludzką14. 
Reszta to młodzi zakonnicy, podobnie jak konwiktorzy dopiero kształtu-
jący swoją osobowość i często nie w pełni świadomi swojego powołania. 
Takich trudno przekonać do bycia odpowiedzialnymi za powierzonych ich 
pieczy wychowanków. Żądano od nich m.in., aby wpierw sami dokładnie 
poznali regulamin, przemyśleli go, a potem „gorliwie i uczciwie” wpajali go 
konwiktorom. Problemem była jednak „wiktoriańska pedagogika”, która 
nie pozostawiała wychowankom żadnej swobody, wprowadzała obowiązek 
„opowiadania się” z każdej czynności dnia, łamała indywidualizm poprzez 
kary cielesne za najdrobniejsze przewinienia15. Również u Wojtonia reali-
zacja tak drastycznego regulaminu budziła wiele wątpliwości16. Bolał nad 
odejściami wielu chłopców, mocno przeżywał porzucenie powołania przez 
swoich zakonnych współbraci17. Starał się 

bardziej niż inni zastanowić, jak zbudować swych podopiecznych w poboż-
nych cnotach, (…) poufnie i dokładnie poznać poszczególnych chłopców 
powierzonych jego trosce, aby każdego według jego zdolności prowadzić 
jak najstaranniejszą drogą, 

uważając również na tych, o których troska nie została mu powierzona18. 
Dbał o „czystość serc wychowanków”, powstrzymywał „wszelkie zło 

i rzeczy niekorzystne”, ale czynił to z taką delikatnością, iż zdobywał po-
wszechną sympatię konwiktorów19. Niezwykle cenną cechą osobowości 
Wojtonia w tym okresie była bowiem powściągliwość. Wobec zawirowań 
z obsadą rektorów chyrowskich po charyzmatycznym ks. Henryku Jackow-

13 J. Niemiec, Zakład Naukowo-Wychowawczy Ojców Jezuitów w Chyrowie 1886-1939, Kra-
ków 1998, s. 142.

14 Tamże, s. 140. 
15 Wymóg, w: http://www.akohard.ke-wro.pl/Ksiazka_html/wymog.html (dostęp dnia: 

31.04. 2011).
16 Por. Kronika konwiktowa 1911-1912, „Z Chyrowa”, 1/1912, s. 44-48.
17 W. Kruszka, Siedm siedmioleci, czyli pół wieku życia. Pamiętnik i przyczynek do historii pol-

skiej w Ameryce, t. 1, Milwaukee 1924, s. 96. 
18 Por. J. Niemiec, Zakład Naukowo-Wychowawczy Ojców Jezuitów w Chyrowie 1886-1939, 

Kraków 1998, s. 140-141.
19 Rok szkolny 1898/1899, „Z Chyrowa”, 11/1898, s. 89.
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skim zachowywał wstrzemięźliwość sądów, jedynie czynnie opowiadając 
się po stronie ks. Kazimierza Stefańskiego, przełożonego zakładu w latach 
1901-1904, który popierał polskich duchownych jako pedagogów w ich 
sporze z niemieckimi współbraćmi20. 

Wojtoń odnalazł swoje miejsce w konwikcie jako opiekun szkolnej ga-
zetki oraz „naczelnik śpiewu liturgicznego”. Wydawany pod jego kierun-
kiem od 1 października 1893 roku kwartalnik „Z Chyrowa” prezentował 
twórczość literacką uczniów, podawał wiadomości okolicznościowe, opi-
sywał życie zakładu, w tym drukował przejmujące nekrologi, artykuły re-
ligijne i towarzyskie, odnoszące się zwłaszcza do funkcjonowania licznych 
stowarzyszeń, jak sodalicje mariańskie czy związki absolwentów21. Z inicja-
tywy Wojtonia redakcja zamieściła 11 września 1894 roku sprawozdanie 
uczniów z ich pobytu na wystawie krajowej we Lwowie, która przyczyniła 
się do rozsławienia konwiktu i jego wychowanków22. Wprowadzony na 
łamy gazetki zapis nutowy szkolnych pieśni był również jego dziełem. Woj-
toń bowiem kierował śpiewem konwiktorów w kaplicy przed nabożeń-
stwami i odpowiadał za naukę liturgicznych i okolicznościowych pieśni23.

W celu uzupełnienia formacji zakonnej podjął w latach 1898-1902 
studia teologiczne w Krakowie24. Jezuici powrócili tu w 1867 roku  
i w dzielnicy Wesoła przy ul. Kopernika 26 rozpoczęli budowę kolegium. 
Nie byli zbyt radośnie przyjmowani. Kiedy w lipcu 1869 roku wybuchła 
afera z karmelitanką Barbarą Ubryk dość powszechnie uważano, że za jej 
stan psychiczny odpowiada ultramontańska teologia reprezentowana przez 
jezuitów25. Na uniwersytecie w 1871 roku krytycznie przyjęto też przy-
gotowane przez jezuickich teologów założenia dogmatu o nieomylności 
papieża. Pomimo ofiarnej pracy ks. Mariana Morawskiego i ks. Stanisła-
wa Stojałowskiego na rzecz Apostolstwa Serca Jezusowego, którego uko-
ronowaniem było upowszechnienie w polskim Kościele 40-godzinnego  

20 S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. V, cz. II, Jezuici w Polsce porozbiorowej 1820-1905, Kraków 
1906, s. 1036-1037.

21 Tamże, s. 1026-1027.
22 Tamże, s. 1032-1033.
23 Rok szkolny 1898/1899, „Z Chyrowa”, 11/1898, s. 89.
24 T. Bzowski, K. Drzymała, Wspomnienia naszych zmarłych 1820-1982, t. 3, Kraków 1982, 

s. 126.
25 J. Małecki, W dobie autonomii galicyjskiej (1866-1918), w: J. Bieniarzówna, J.M. Małe-

cki, Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1796-1918, Kraków 1979, s. 252. 
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nabożeństwa Adoracji Najświętszego Sakramentu i rozpoczęcie wydawania 
„Posłańca Serca Jezusowego” – pierwszego polskiego miesięcznika katoli-
ckiego, wobec jezuickiej aktywności panowała duża nieufność. Dopiero 
działalność prowincjała ks. Michała Mycielskiego, zarówno na polu wy-
dawniczym, misyjnym, jak i formacyjnym przyczyniła się do stopniowej 
poprawy nastrojów społecznych26. Rozpoczęto wydawanie „Przeglądu Po-
wszechnego” i „Misji Katolickich”. Na łamach „Przeglądu Powszechnego” 
poruszano nie tylko zagadnienia teologiczne czy filozoficzne, ale analizo-
wano kwestie społeczne i ekonomiczne. Niezwykłą popularność zyskał  
ks. Jan Beyzym, chyrowski wychowawca i jezuicki misjonarz, który w pub-
likowanej na łamach „Misji Katolickich” korespondencji kreślił nowy ide-
ał służby społecznej, wykraczający poza obszar własnej religii i kultury27. 
Rozwijała się akademia teologiczna. Na fakultet uczęszczali przyszli pro-
fesorowie chyrowscy. Panował duch demokratyczny. Akademicy wybierali 
rektora i asystentów, na zebraniach niedzielnych czytali własne rozprawy 
z teologii, historii Kościoła, analizowali dokumenty kościelne, artykuły 
z dziedziny społecznej28. 

Wojtoń przybył do Krakowa w trakcie ożywionego fermentu narodo-
wego i kościelnego. W 1898 roku odbył się uroczysty pogrzeb Adama Mi-
ckiewicza w 100-lecie urodzin poety. Sprowadzono jego zwłoki i pocho-
wano na Wawelu. W trakcie wielkiej narodowej manifestacji odsłonięto 
także pomnik wieszcza na Rynku Głównym autorstwa Teodora Rygiera29. 
W tym samym roku Stanisław Przybyszewski ogłasza swój manifest mo-
dernistyczny i Kraków wchodzi w okres Młodej Polski30. Rozpoczyna się 
w Galicji narodowa dyskusja o wartościach patriotycznych i sposobach ich 
manifestacji. Jej zwieńczeniem jest premiera „Wesela” Stanisława Wyspiań-
skiego w Teatrze Miejskim w Krakowie 16 marca 1901 roku31. W Koście-

26 Szerzej: S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. V, cz. II, Jezuici w Polsce porozbiorowej 1820-1905, 
Kraków 1906, s. 973-981.

27 Szerzej: Cz. Drążek, Apostoł Madagaskaru. Wybór listów ojca Jana Beyzyma, Kraków 
1995.

28 S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. V, cz. II, Jezuici w Polsce porozbiorowej 1820-1905, Kraków 
1906, s. 988.

29 Szerzej: J. Małecki, W dobie autonomii galicyjskiej (1866-1918), w: J. Bieniarzówna, J.M. 
Małecki, Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1796-1918, Kraków 1979, s. 264.

30 Tamże, s. 368. 
31 Tamże, s. 376. 
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le po ogłoszeniu w 1891 roku encykliki społecznej Rerum novarum przez 
papieża Leona XIII doszło do podziału na nurty reformatorskie, szukające 
możliwości dialogu z modernistycznymi prądami kulturowymi i politycz-
nymi, i opcje zachowawcze, negujące przeobrażenia społeczne i cywiliza-
cyjne przełomu wieków32. W Kościele krakowskim pod rządami kontro-
wersyjnego kardynała Jana Puzyny panowały nastroje lojalistyczne wobec 
polityki galicyjskich konserwatystów, negujące potrzebę tzw. „ulicznego 
patriotyzmu” i odmawiające praw narodowych ludności ruskiej. Puzyna 
przyczynił się wprawdzie do pogłębienia formacji teologicznej krakowskich 
seminarzystów, dla których wystawił okazały gmach przy ul. Podzamcze, 
sprowadzając z Włoch neotomistycznych wykładowców, ale w odczuciu 
społecznym był wyniosły, próżny i nie uznawał sprzeciwu. Słowa kryty-
ki pod jego adresem padły w związku z odmową katolickiego pochówku 
dla pozytywistycznego pisarza Michała Bałuckiego, który w październiku 
1901 roku w depresji popełnił samobójstwo. Ówczesna prasa i Stanisław 
Wyspiański w dramacie „Wyzwolenie” potępili również w tym samym ro-
ku zachowanie kardynała wobec szkolnego katechety, ks. Stanisława Pusze-
ty, któremu metropolita kazał podczas wizytacji III Gimnazjum im. Króla 
Jana Sobieskiego w Krakowie paść przed sobą na kolana33.

Tymczasem jezuici skupili się na promocji stowarzyszeń świeckich. 
Od lat 30. XIX wieku rozwijali w Galicji sieć sodalicji mariańskich, któ-
re skupili w 1894 roku w Związek Kongregacji Mariańskich. Dużą ro-
lę przypisywali powołanej w Krakowie w 1891 roku Sodalicji Akademi-
ckiej. Dla potrzeb formacji świeckich liderów zaczęli wydawać miesięcz-
nik „Sodalis Marianus”, którego redakcję przenieśli z Lwowa do Krakowa 
w 1901 roku34. Rozwijali ponadto duszpasterstwo specjalistyczne. W 1898 
roku Adela Dziewicka i ks. Włodzimierz Ledóchowski założyli w Kra-
kowie Stowarzyszenie Katolickiej Służby Żeńskiej pod wezwaniem św. 
Zyty. W nabytych czterech domach przy ul. Mikołajskiej 17 i 30, Ko-
pernika 13 i Radziwiłłowskiej 8 prowadzili pośrednictwo pracy oraz 
schronisko dla bezrobotnych, starych i niezdolnych do pracy „zytek”. Przy  

32 Warto wiedzieć: Leon XIII – wielki papież, gorliwy franciszkanin, w: http://www.francisz-
kanie.pl/news.php?id=4746 (dostęp dnia: 30.04.2011). 

33 Szerzej: B. Przybyszewski, Zarys dziejów diecezji krakowskiej, t. 3, Kraków 1998.
34 Szerzej: http://www.sodalicjamarianska.pl/historia/sodalicja_marianska_w_polsce.html 

(dostęp dnia: 30.04.2011).
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ul. Radziwiłłowskiej 8 otworzyli szpitalik na 28 łóżek z ambulatorium. Tu 
umarła w opinii świętości służąca Aniela Salawa, która wstąpiła do „żytek” 
w 1900 roku35. Wspomniani powyżej Dziewiecka i ks. Ledóchowski byli 
również inicjatorami powołania w 1900 roku polskiego Związku Niewiast 
Katolickich, który dał początek późniejszemu Katolickiemu Związkowi 
Polek, przemianowanemu po ukonstytuowaniu się Akcji Katolickiej na 
Katolickie Stowarzyszenie Kobiet36. Aktywność formacyjna jezuitów w za-
kresie duszpasterstwa świeckich nasiliła się zwłaszcza po opublikowaniu 
w 1901 roku encykliki Leona XIII Grave de communi, w której papież ape-
lował o większe zaangażowanie katolików w działalność społeczną celem 
zahamowania rozwoju ateistycznych nurtów modernizmu37. Pomimo oka-
zywanej im niechęci oraz głosów sprzeciwu zarówno ze strony grekokato-
lików, jak i konserwatywnych środowisk katolickich zgodnie z papieskim 
zatwierdzeniem z 1882 roku jezuici kontynuowali także w tym okresie 
reorganizację zakonu bazylianów. Prowincjałem we Lwowie dla tego dzie-
ła został ks. Michał Mycielski, który w latach 1897-1902 podjął się roz-
budowy studiów formacyjnych zakonników, wprowadzając nowe przed-
mioty, jak: gramatyka, historia, język niemiecki, łacina, greka, literatura 
cerkiewna i religijna oraz retoryka38. Skutki gruntownego wykształcenia 
mnichów bazyliańskich można było dostrzec po kilkunastu latach. Wzro-
sła liczba powołań, duchowni greckokatoliccy rozszerzyli swoją działalność 
duszpasterską i oświatową na ukraińskie, białoruskie i rusińskie środowi-
ska emigracyjne za oceanem. Mianowany metropolitą halicko-lwowskim 
w styczniu 1901 roku biskup Andrzej Szeptycki dążył zgodnie z założenia-
mi reformy do zjednoczenia prawosławia z obrządkiem unickim na Ukra-
inie oraz do podniesienia świadomości narodowej Rusinów39. Pośrednio 
reorganizacja zakonu bazylianów wpłynęła również na samych jezuitów. 
Wzrosła znajomość języka ukraińskiego i kultury kresowej, poszerzyła się 

35 S. Piech, Życie religijne, w: Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1918-1939, red. J. Bienia-
rzówna i J.M. Małecki, Kraków 1997, s. 277. 

36 Tamże, s. 278-279.
37 Warto wiedzieć: Leon XIII – wielki papież, gorliwy franciszkanin, w: http://www.francisz-

kanie.pl/news.php?id=4746 (dostęp dnia: 30.04.2011). 
38 Por. W. Wojtoń, ŚP. O. Michał Mycielski T. J., „Nasze Wiadomości”, 2/1906-1909,  

s. 693-720. 
39 W. Osadczy, Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji, Lublin 2007, 

s. 531.
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świadomość duszpasterskiego oddziaływania na inne niż katolickie środo-
wiska społeczne. 

W procesach tych aktywny udział zaczął brać Władysław Wojtoń, który 
został wyświęcony na kapłana przez biskupa Anatola Nowaka 28 czerw-
ca 1901 roku. Nowak był pierwszym rektorem krakowskiego seminarium 
przy ul. Podzamcze, hierarchą popierającym apostolstwo świeckich, zwo-
lennikiem współpracy z Kościołem unickim, fundatorem licznych siero-
cińców i ochronek, wyróżniającym się na tle innych krakowskich bisku-
pów otwartością i życzliwym nastawieniem do nowinek duszpasterskich40. 
Dla Wojtonia był wzorem kapłana, który uwrażliwił go również na litera-
turę piękną. Powracający do Chyrowa młody jezuicki kapłan zaczyna pisać 
wiersze, które po raz pierwszy zostały wydrukowane z racji złożenia ślubów 
zakonnych 15 sierpnia 1904 roku41. Tomik poezji Ku czci Maryi wydany 
w Krakowie z okazji 50-lecia ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczę-
ciu zawierał utwory apologetyczne, dziękczynne, błagalne i edukacyjne42. 
Ich odniesienie do Maryi, wynikające z ogromnej czci, jaką obdarzał ją 
Wojtoń od najmłodszych lat, będzie charakterystycznym rysem jego du-
chowości. Wypracowana w wyniku poetyckiej twórczości czułość i deli-
katność będą również oddziaływać na jego postawę wychowawczą wobec 
powierzonych mu konwiktorów. Wojtoń przebywa w Chyrowie do 1905 
roku i opiekuje się starszymi rocznikami chłopców. Często, poza godzi-
nami lekcyjnymi, przebywa z nimi na łonie przyrody43. Podejmuje długie 
wycieczki po okolicy, dzieli się swoimi przemyśleniami i oczekuje od mło-
dych ludzi otwartości na sprawy duchowe. Potrafi choćby z racji obserwo-
wanego zaćmienia Słońca podjąć refleksję o roli Eucharystii w formacji 
chrześcijańskiej44. W dalszym ciągu opiekuje się gazetką szkolną, w któ-
rej ukazują się jego nekrologi po śmierci założyciela Chyrowa ks. Henry-
ka Jackowskiego i rektora zakładu ks. Kazimierza Stefańskiego45. śmierć 

40 http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bnovaka.html (dostęp dnia: 30.04.2011).
41 T. Bzowski, K. Drzymała, Wspomnienia naszych zmarłych 1820-1982, t. 3, Kraków 1982, 

s. 126-127.
42 Szerzej: S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. V, cz. II, Jezuici w Polsce porozbiorowej 1820-1905, 

Kraków 1906, s. 1206.
43 Rok szkolny 1902/1903, „Z Chyrowa”, 11/1902, s. 143.
44 Rok szkolny 1904/1905, „Z Chyrowa”, 11/1904, s. 116.
45 W. Wojtoń, ŚP. O. Henryk Jackowski T.J. Założyciel Chyrowa, „Z Chyrowa”, 13/1905,  

s. 37-53; W. Wojtoń, ŚP. O. Rektor Kazimierz Stefański T.J., „Z Chyrowa”, 13/1905, s. 1-2.
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tych wybitnych jezuitów oraz ks. Michała Mycielskiego, którego uważał 
za swojego duchowego ojca, jest swoistą cezurą w życiu Wojtonia między 
młodzieńczą formacją a dojrzałym duszpasterstwem. Wielokrotnie w ciągu 
dalszej swojej działalności będzie wracał do ich dorobku, ale równocześnie 
będzie świadom zmian, jakie nastąpiły w zakresie pracy Kościoła i edukacji. 
Jackowskiego i Mycielskiego będzie podziwiał za zdolności organizacyjne 
oraz zaangażowanie na polu ekumenii46. U Stefańskiego odkryje ogromną 
miłość do tradycji i kultury narodowej oraz takt pedagogiczny nieodzowny 
dla prawidłowej formacji wychowanków47. 

Tymczasem zostaje rektorem tarnopolskim i wzorem swoich poprzed-
ników ks. Ignacego Miszkiewicza i ks. Leona Jakubińskiego podejmuje się 
rozbudowy domu trzeciej probacji oraz wykończenia kościoła Niepoka-
lanego Poczęcia NMP48. Dba o miejscowych braci i sługi. Dla Ignacego 
Ligaszewskiego, pracującego 40 lat w konwikcie tarnopolskim, wystarał 
się o cesarski medal i odpowiednie emeryckie uposażenie49. Docenił pracę 
w Tarnopolu brata Wincentego Tomanka, który do swojej śmierci w 1907 
roku wspierał charytatywnie miejscową ludność i wykazywał ogrom-
ne zdolności organizacyjne50. Zauważał potrzeby jezuitów białoruskiego 
pochodzenia, którym zleca pracę misyjną i pedagogiczną. Organizując 
wspaniałą uroczystość beatyfikacyjną męczenników koszyckich Melchiora 
Grodzickiego i towarzyszy, jesienią 1905 roku stawiał ich za wzór duszpa-
sterskiej troski o ekumenię51. Sam podejmuje w tej sprawie aktywną dzia-
łalność. Głosi rekolekcje wśród ludności ukraińskiej, otacza opieką nauczy-
cieli szkół ludowych, wspiera edukację wiejskich dziewcząt. Popiera dzia-
łalność Stowarzyszenia św. Zyty, dla którego wystawił dom. Często wyrusza 
do odległych miejscowości, gdzie cierpiano na brak kapłanów i spowiadał 
miejscową ludność. Jest pośrednikiem między władzami a lokalną społecz-

46 W. Wojtoń, ŚP. O. Henryk Jackowski T.J., „Gazeta Kościelna”, 13/1906, s. 167-170, 181-
-182; W. Wojtoń, ŚP. O. Michał Mycielski T.J., „Nasze Wiadomości”, 2/1906-1909, s. 693- 
-720. 

47 W. Wojtoń, O. Kazimierz Stefański, „Nasze Wiadomości”, 1/1904-1906, s. 403-411.
48 S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. V, cz. II, Jezuici w Polsce porozbiorowej 1820-1905, Kraków 

1906, s. 939.
49 Odznaczenie honorowe naszego sługi, „Nasze Wiadomości”, 2/1907, s. 287-288.
50 W. Wojtoń, Broku Wincenty Tomanek, „Nasze Wiadomości”, 2/1906-1909, s. 403-404.
51 S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. V, cz. II, Jezuici w Polsce porozbiorowej 1820-1905, Kraków 

1906, s. 941.
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nością52. Powyższe działania kontynuuje na kolejnej placówce w Kołomyi 
na ziemi halickiej. W latach 1909-1910 jest proboszczem miejscowego 
kościoła św. Ignacego, który staraniem mieszkańców powstał w 1897 roku 
z niewielkiej kapliczki53. Kołomyjscy jezuici prowadzili ponadto od 1895 
roku nauczanie religii w sześciu wiejskich szkołach i rozwijali duszpaster-
stwo specjalistyczne54. 

Z Kresów wrócił do Krakowa targanego sporami ideowymi. Kardynał 
Puzyna w tym czasie bulwersował mieszkańców odmową pogrzebu Juliu-
sza Słowackiego w wawelskiej katedrze w 1909 roku i sprzeciwem wobec 
manifestacyjnego charakteru obchodów grunwaldzkich. Mimo interwencji 
prezydenta Juliusza Leo nie odprawił Mszy św. na krakowskich Błoniach 
15 lipca 1910 roku ani nie poświęcił ufundowanego naprzeciw Barbakanu 
przez Ignacego Paderewskiego pomnika grunwaldzkiego55. Wdał się rów-
nież w ostry spór z Uniwersytetem Jagiellońskim na temat obsady Kate-
dry Socjologii Wydziału Teologicznego56. Jezuici tymczasem w przeczuciu 
ogromnych przemian społecznych rozwijali duszpasterstwo specjalistycz-
ne. W 1906 roku ks. Mieczysław Kuznowicz powołał do życia w Krakowie 
przy ul. Skarbowej Związek Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej oraz 
jako „polski Kolping” zainicjował prace na rzecz kształcenia zawodowego 
najbiedniejszych57. Wojtoń zaangażuje się w budowę bazyliki Najświętsze-
go Serca Jezusowego przy Krajowym Sekretariacie Apostolstwa Modlitwy. 
Proteguje chyrowskiego wychowanka Antoniego Wiwulskiego, rzeźbiarza 
opromienionego sławą budowniczego pomnika grunwaldzkiego w Kra-
kowie, jako głównego architekta wznoszonej świątyni. Niemniej zdaniem 
prowincjała Włodzimierza Ledóchowskiego, projekt Wiwulskiego był zbyt 
nowoczesny i kosztowny jak na możliwości zakonu i tysięcy fundatorów 
z ziem polskich i z zagranicy58. Zbulwersowany postawą przełożonego  

52 Dyspozycje roczne, „Nasze Wiadomości”, 12/1909, s. 675.
53 S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. V, cz. II, Jezuici w Polsce porozbiorowej 1820-1905, Kraków 

1906, s. 1094-1099.
54 R. Brykowski, Kołomyja. Jej dzieje, zabytki, Warszawa 1998, s. 51-52, 71-73.
55 J. Małecki, W dobie autonomii galicyjskiej (1866-1918), w: J. Bieniarzówna, J.M. Małe-

cki, Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1796-1918, Kraków 1979, s. 269-270. 
56 P. Hübner, Wolna myśl u drzwi, „Forum Akademickie”, 9/2009, w: http://forumakade-

mickie.pl/fa/2009/09/wolna-mysl-u-drzwi/ (dostęp dnia: 30.04.2011).
57 http://www.jezuici.krakow.pl/cgi-bin/rjbo?b=enc&q=KUZNOWICZ&f=1 (dostęp dnia: 

30.04. 2011). Szerzej: Ks. Mieczysław Kuznowicz i jego dzieło, red. A. Migała, Kraków 1980.
58 J.L. Kontkowski, Jezuicki kościół Serca Jezusa w Krakowie, Kraków 1994, s. 33.



100 Katarzyna Jarkiewicz

Wojtoń, który jako redaktor „Posłańca Serca Jezusowego” otrzymuje tysiące 
listów z pieniężnymi przekazami z całego świata i orientował się w wysoko-
ści wkładów darczyńców, został odsunięty i wyjechał na rok do Chyrowa, 
gdzie poświeci się pracy z młodzieżą i organizacji teatru59. Krakowska świą-
tynia zaś została dokończona przez Franciszka Mączyńskiego i uroczyście 
konsekrowana 29 maja 1921 roku przez biskupa Anatola Nowaka60. 

Wojtoń powraca do Krakowa, którym włada po śmierci Puzyny w 1911 
roku syn „czerwonego księcia” Adama Sapiehy, książę Adam Stefan Sa-
pieha, biskup już wtedy opromieniony sławą obrońcy dzieci wrzesińskich 
i opiekuna ubogich, fundującego im okolicznościowe obiady61. Miasto de-
mokratyzuje nie tylko Kościół, ale przede wszystkim rzesze robotników, 
którzy w obrębie granic Wielkiego Krakowa, czyli 10 nowych dzielnic, 
w tym Grzegórzek i Płaszowa, pracują w zakładach m.in. Ludwika Ziele-
niewskiego czy Adama Piaseckiego62. Rozwija się idea socjalistyczna, eman-
cypuje pozycja kobiet. Wpływa to oczywiście na charakter duszpasterstwa 
prowadzonego przez jezuitów. Wojtoń obejmuje urząd ministra i prokura-
tora domu zakonnego przy kościele św. Barbary, którym władają jezuici od 
1875 roku63. Odpowiada za sprawy administracyjne i finansowe placówki, 
równocześnie sprawując duchową opiekę nad Stowarzyszeniem św. Zyty. 
Razem z Adelą Drzewicką redaguje biuletyn dla „zytek” „Przyjaciel Sług”, 
wspiera prace nad przejęciem morgowego folwarku w Bronowiczach Wiel-
kich oraz budowę domu wypoczynkowego związku w Zakopanem64. 

W latach 1913-1915 ponownie kieruje redakcją „Posłańca Serca 
Jezusowego”65. Pismo zaczyna borykać się z ogromnymi problemami. Jesz-
cze w 1905 roku prenumerowało go 150 tys. osób. Rocznie przybywało 
około 6 tys. nowych czytelników66. Niestety entuzjazm Wojtonia z 1911 

59 Kronika konwiktowa 1911-1912, „Z Chyrowa”, 1/1912, s. 44-48. s. 43-56. Por. Pamięt-
nik Jubileuszowy Konwiktu Chyrowskiego 1886-1911, Chyrów 1911, s. 61.

60 Szerzej: B. Natoński, Powstanie i rozwój Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy (1872- 
-1972), w: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy (1872-1972). Historia, opracowania, bibliogra-
fia, red. Z. Wilkosz, L. Grzebień, Kraków 1972, s. 66-70.

61 Szerzej: M. Rożek, Kardynał Sapieha, Kraków 2007. 
62 J. Małecki, W dobie autonomii galicyjskiej (1866-1918), w: J. Bieniarzówna, J.M. Małe-

cki, Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1796-1918, Kraków 1979, s. 359-362.
63 Śp. Ojciec Władysław Wojtoń, „Wiadomości z Prowincji Małopolski”, 9-10/1948, s. 9.
64 25-lecie krakowskich Zytek, „Nasze Wiadomości”, 7/1923-1925, s. 229-230.
65 Posłaniec Serca Jezusowego, w: Encyklopedia wiedzy o jezuitach, red. L. Grzebień, Kraków 

2004, s. 531-532.
66 Z kroniki „Posłańca”, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 60/1932, s. 170-171.
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roku, kiedy przewidywał, iż „Posłaniec” będzie miał milionowy nakład 
w ciągu 10 lat, zrewidowały wypadki wojenne67. W 1915 roku pismo rzad-
ko wychodziło w ilości 40 tys. egzemplarzy. Pomniejszeniu uległ również 
zasięg oddziaływania pisma. Za redaktora ks. Alojzego Fridricha na prze-
łomie stuleci miesięcznik docierał do wszystkich parafii w Galicji, trafiał 
w Poznańskie i na Śląsk. Kolejny naczelny ks. Ernest Matzel, późniejszy 
redaktor amerykańskiego „Posłańca”, upowszechniał go wśród polskiego 
wychodźstwa w Niemczech i Ameryce68. Wybuch wojny zdecydowanie 
ograniczył dystrybucję. Podniósł również cenę. Ponadto Wojtoń żalił się 
na współbraci, iż „ich zapał stygnie”69. Jeszcze redaktorzy ks. Jan Rostwo-
rowski i ks. Andrzej Żukowicz dbali o poziom artykułów, wprowadzali 
rozprawki dogmatyczne i ascetyczne, ale większość dotychczas piszących 
poszła na front lub wyjechała za granicę. Nie było również odzewu ze stro-
ny hierarchii kościelnej. Już wcześniej rzadko zdarzały się takie sygnały, 
jak prośba abpa Józefa Bilczewskiego z 20 października 1910 roku o roz-
poczęcie w „Posłańcu” akcji krzewienia praktyki częstej, a nawet codzien-
nej, Komunii św., czy idea publikacji przekładów hymnów kościelnych 
autorstwa ks. Tadeusza Karyłowskiego SJ: Tantum ergo, Stabat Mater, Ave 
maris Stella, Magnificat, Dies irae, wychodząca ze strony galicyjskich bisku-
pów w 1912 roku. Obecnie docierały do redakcji jedynie sygnały o krytyce 
„kaznodziejskich komunałów”, braku krzewienia Apostolstwa Modlitwy, 
wsparcia tylko dla prac rekolekcyjnych i misyjnych z pominięciem dusz-
pasterstwa parafialnego70. Z inicjatywy ks. Jana Pawelskiego, redaktora 
naczelnego „Przeglądu Powszechnego”, w warunkach wojennych ograni-
czeń odbyła się dyskusja o kierunkach rozwoju pisma. Zebrali się na niej 
wszyscy dotychczasowi redaktorzy naczelni. Ks. Ludwik Rudnicki, były 
dyrektor Apostolstwa Modlitwy, zabiegał o większe zespolenie członków 
stowarzyszenia i stawiał przed „Posłańcem” zadanie integracji środowiska. 

67 B. Natoński, Powstanie i rozwój Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy (1872-1972),  
w: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy (1872-1972). Historia, opracowania, bibliografia, red.  
Z. Wilkosz, L. Grzebień, Kraków 1972, s. 59.

68 J. Małecki, W dobie autonomii galicyjskiej (1866-1918), w: J. Bieniarzówna, J.M. Małe-
cki, Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1796-1918, Kraków 1979, s. 284-285.

69 Z kroniki „Posłańca”, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 60/1932, s. 172.
70 B. Natoński, Powstanie i rozwój Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy (1872-1972),  

w: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy (1872-1972). Historia, opracowania, bibliografia, red.  
Z. Wilkosz, L. Grzebień, Kraków 1972, s. 59-60.
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Chciał drukować dyrektywy, programy pracy i inne wskazówki dla zelato-
rów i dyrektorów miejscowych Apostolstwa. Ponadto zauważał, iż w wa-
runkach wojennych wzrosło zapotrzebowanie na solidaryzm i postawy 
nadziei, które doskonale obrazuje dział podziękowań Bożemu Sercu. Czy-
telnicy domagali się jego powiększenia kosztem rubryk apologetycznych 
czy dydaktycznych. śladem tych wywodów podążał Wojtoń, który zwracał 
uwagę na przyzwyczajenia prenumeratorów do niezbyt długich artykułów 
teologicznych i licznych historii przywołanych przez samych czytelników. 
Był przeciwny powiększaniu formatu pisma, zmianom ilości stron, zwięk-
szaniu ceny gazety. Ks. Ernest Matzel i ks. Jan Rostworowski byli zwolen-
nikami daleko idących zmian w zakresie organizacji redakcji i sposobów 
funkcjonowania pisma. Zauważali, iż wojna zmusiła wprawdzie do ogra-
niczenia o połowę ilości stron miesięcznika, ale docelowo należy brać pod 
uwagę warunki przyszłe, gdzie potrzeby rzetelnej wiedzy i formacji będą 
znacznie większe. W związku z tym postulowali powiększenie „Posłań-
ca” objętościowo i formatowo. Domagali się także wypracowania nowej 
idei programowej gazety, nastawionej bardziej na pracę z rodziną i służbę 
młodemu pokoleniu71. Ich postulaty doczekały się realizacji w 1919 roku, 
kiedy przy Apostolstwie Modlitwy powstało Dzieło Poświęcenia Rodzin, 
dążące do intronizacji, czyli oddania rodzin Sercu Bożemu72. 

Okres I wojny światowej był dla ks. Wojtonia czasem przełomowym 
nie tylko z racji pracy w redakcji „Posłańca”, ale przede wszystkim z uwagi 
na działalność w sodalicjach mariańskich, zwłaszcza akademików i kobiet. 
Po rocznej przerwie spowodowanej działaniami wojennymi i akcją wysied-
leń w listopadzie 1915 roku ks. Wojtoń zostaje moderatorem Akademi-
ckiej Sodalicji Mariańskiej. 17 stycznia 1916 roku na zebraniu w lokalu 
związku przy ul. Szewskiej Emilian Ostrachowski zostaje wybrany prefek-
tem w zastępstwie odbywającego służbę wojenną Adama Dembowskiego. 
Pomimo nikłej liczby członków, około 15 osób, powstają sekcje eucha-
rystyczna i charytatywna, które podejmują działania statutowe73. Młodzi 
ludzie spotykają się u Wojtonia na pogadankach z dziedziny apologetyki 

71 Z kroniki „Posłańca”, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 60/1932, s. 172-173.
72 Por. Posłaniec Serca Jezusowego, w: Encyklopedia wiedzy o jezuitach, red. L. Grzebień, Kra-

ków 2004, s. 531-532.
73 E. Ostachowski, Sprawozdanie z działalności Akademickiej Sodalicyi Mariańskiej, „Sodalis 

Marianum”, 10/1916, s. 293-296. 
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lub filozofii i etyki. Modlą się za kolegów poległych na wojnie. Pomimo 
wojennych ograniczeń podejmują się organizacji jubileuszu 25-lecia soda-
licji akademickiej w Krakowie. 28 maja 1916 roku odbywa się w kościele 
św. Barbary uroczysta Msza św. z udziałem bpa Adama Stefana Sapiehy, 
dra Fryderyka Zolla, viceprezydenta Akademii Umiejętności oraz dra Ma-
riana Kostaneckiego, Rektora UJ. Podczas niej Wojtoń prezentuje okolicz-
nościowy wiersz74. Sodaliści ofiarowują 400 koron na fundusz inwalidów, 
przeznaczony dla studentów wracających z wojny75. Podejmują również 
pracę charytatywną w Konfraterii św. Wincentego à Paulo, wspierającej 
założony w styczniu 1915 roku Książęco-Biskupi Komitet dla Dotkniętych 
Klęską Wojny76. Rozwijają kult Najświętszego Sakramentu, urządzając ad-
oracje. Dzięki aktywności Wojtonia podejmują współpracę z redakcją „So-
dalis Marianum”, gdzie ukazują się artykuły programowe związku, a także 
inne dokumenty obrazujące przeobrażenia w zakresie społecznej aktywno-
ści sodalisów. Poruszane są kwestie światopoglądowe, apologetyczne, ale 
w nurcie bardziej liberalnym niż w „Przeglądzie Powszechnym”. W tym 
czasie redakcją pisma sodalicyjnego zarządza ks. Henryk Haduch, który 
doprowadził jeszcze przed wybuchem wojny do zjednoczenia sodalicji mę-
skich. Organizuje on dwa biura korespondencyjne w Krakowie i we Lwo-
wie, do których napływają sprawozdania z lokalnych sodalicji. W związku 
z wojenną sytuacją w trakcie ofensywy generała Brusiłowa w 1916 roku 
ośrodek lwowski przestaje istnieć. Haduch organizuje „Rodzinę Sierocą”, 
wspierając ruch pomocy dla bezdomnych i wysiedlonych dzieci. Obejmu-
jąc obowiązki prowincjała, zleca opiekę nad „Sodalis Marianum” Wojto-
niowi77. Numer październikowy 1916 roku, pod nową redakcją, otwiera 
artykuł „Nasza powinność”, będący wykładnią formacyjną dla sodalisów. 
Wojtoń przypomina ideę sodalicyjną, zwraca uwagę na wskazania Koś-
cioła odnośnie do formacji, przypomina tekst ślubowań sodalicyjnych78. 
Wprowadza do gazety fragmenty poezji wieszczów: Juliusza Słowackiego, 

74 W. Wojtoń, Na 25-lecie Sodalicyi Akademickiej w Krakowie, w: Sodalicyi Akademickiej 
Krakowskiej na 25-letni jubileusz 1891-1916, „Sodalis Marianus”, 5/1916, s. 1-2. 

75 25-letni Jubileusz Sodalicyi Akademickiej w Krakowie 28 maja 1916 roku, „Sodalis Maria-
num”, 7-8/1916, s. 197-200. 

76 J. Małecki, W dobie autonomii galicyjskiej (1866-1918), w: J. Bieniarzówna, J.M. Małe-
cki, Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1796-1918, Kraków 1979, s. 392.

77 Henryk Haduch, w: Encyklopedia wiedzy o jezuitach, red. L. Grzebień, Kraków 2004,  
s. 205.

78 Nasza powinność, „Sodalis Marianum”, 10/1916, s. 283-286.
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Adama Mickiewicza, wykazy pozycji z literatury pedagogicznej z krótki-
mi omówieniami zawartości, zapis melodyczny pieśni sodalicyjnych, np. 
„Królowej swej”79. Obok sprawozdań pojawiają się teksty formacyjne, np. 
ks. Stanisława Adamskiego, Stanisława Bednarskiego, Władysława Piątkie-
wicza, Jana Urbana, Henryka Weryńskiego80. Sporo miejsca zajmują ar-
tykuły sodalisek obrazujące nowe kobiece ideały. Ważne miejsce w tych 
publikacjach odgrywają teksty Marii Estreicherówny i Celiny Bzowskiej, 
późniejszych czołowych działeczek Katolickiego Związku Polek81. Pojawia 
się w nich nowe spojrzenie na rolę kobiety: w odzyskującym swój narodo-
wy byt państwie kobieta nie tyle ma być tylko matką i wychowawczynią, 
co również społecznicą, artystką, urzędniczką. Winna mieć zagwarantowa-
ną wolność decydowania o sobie i swoim bycie, posiadać prawa polityczne 
i uzyskać awans społeczny. Helena Wadowska i Maria Ekielska domaga-
ją się ponadto od Kościoła większej aktywności na polu duszpasterstwa 
kobiet oraz wsparcia ich walki o prawa polityczne i społeczne82. Wojtoń 
wydaje się podzielać te poglądy, choć nie bez zastrzeżeń. W ważnym tek-
ście „Sodaliska” zauważa, iż najważniejszą powinnością kobiety w dobie 
współczesnej jest utrzymanie wiary i jej propagowanie na gruncie życia 
rodzinnego83. Uważa przy tym, iż byt narodowy jest zależny od świętości 
polskich kobiet. Na łamach pisma zabiera też głos w ważnych kwestiach 
społecznych, istotnych zwłaszcza u progu niepodległości. Nie bez racji wi-
dzi rozprężenie społeczne, zaniedbywanie pracy i prywatę. Apeluje, zwłasz-
cza do sodalisów, o większą sumienność i powściągliwość84. Jego zdaniem, 
„nie kocha Ojczyzny i Maryi, kto zaniedbuje formację”, lęka się odpowie-
dzialności za byt społeczny i ucieka od aktywności85. Dużą rolę przypisuje 

79 Królowej swej, „Sodalis Marianum”, 11/1916, s. 332.
80 Przykładowe artykuły: H. Weryński, O kształceniu woli, „Sodalis Marianum”, 2/1917,  

s. 38-42; S. Bednarski, Tyś jest Opoką, 11-12/1917, s. 190-193; S. Adamski, Drogi Boże w du-
szach, „Sodalis Marianum”, 1-2/1918, s. 8-12, 69-73, 125-127; W. Piątkiewicz, O rozmyślaniu, 
„Sodalis Marianum”, 7-8/1918, s. 145-154, 196-202, 259-267; J. Urban, Kościół jako mistyczny 
organizm, „Sodalis Marianum”, 7-8/1918, s. 154-162, 203-212.

81 Przykładowe artykuły: M. Estreicherówna, Sodaliska – nauczyciela w pracy zawodowej 
i społecznej, „Sodalis Marianum”, 1-12/1918, s. 17-22; C. Bzowska, Życie towarzyskie i nasza 
w nim rola, „Sodalis Marianum”, 1-2/1918, s. 27-30, 64-67.

82 H. Wadowska, M. Ekielska, O stanowisku kobiety, „Sodalis Marianum”, 1/1917, s. 12-19.
83 W. Wojtoń, Sodaliska, „Sodalis Marianum”, 5/1917, s. 142-144.
84 W. Wojtoń, Czy odpowiadamy łasce?, „Sodalis Marianum”, 9-10/1918, s. 137-139.
85 W. Wojtoń, Za wielką łaskę – wielka odpowiedzialność, „Sodalis Marianum”, 7-8/1918, 

s. 97-99. 
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wychowaniu. Zauważa, iż sodalicja może być doskonałym instrumentem 
kształtowania u młodych ludzi ideałów społecznych, może uczyć praktycz-
nych form miłości Ojczyzny. Ważną rolę ma do odegrania również grupa 
rówieśnicza, która poprzez osobę starszych liderów młodszym przekazuje 
właściwe wartości. Jest w tym aspekcie zwolennikiem znacznej liberaliza-
cji nadzoru kierownictwa sodalicji nad poszczególnymi grupami86. Prosi 
jednak o dzielenie się doświadczeniami zwłaszcza poprzez rozbudowaną 
sprawozdawczość, ale pod kątem aktywności zgodnej ze statutem, z cela-
mi związku87. Dużą rolę formacyjną odgrywają ponadto w piśmie wspo-
mnienia pośmiertne, które obrazują zaangażowanie sodalisów oraz ukazują 
społeczne ideały, zwłaszcza na gruncie narodowym. Wojtoń zmienia szatę 
graficzną gazety i od 1917 roku wprowadza reklamy. Sporo uwagi poświę-
ca analizie wydarzeń politycznych, jak proklamacja aktu z 5 listopada 1916 
roku czy przekazanie przez Radę Regencyjną władzy Józefowi Piłsudzkie-
mu. W tych okolicznościach widzi nie tylko działanie Opatrzności, ale 
objaw miłości Maryi do narodu polskiego. Jej dedykuje sporo publikowa-
nych w „Sodalisie” okolicznościowych wierszy88.

Działalność sodalicyjna znamionuje również pierwsze lata jego duszpa-
sterstwa w wolnej Polsce89. Po przekazaniu w 1919 roku redakcji „Sodalisa” 
ks. Józefowi Gliwie poświęca się całkowicie kaznodziejstwu. Organizuje 
sesje rekolekcyjne dla pracownic domowych90. Opiekuje się katolickimi 
stowarzyszeniami w Krakowie i Poznaniu, do którego przybywa w 1923 
roku. Jezuici planują tu otwarcie gimnazjum na wzór chyrowski, tymcza-
sem w otrzymanym od kardynała Edmunda Dalbora w 1921 roku podo-
minikańskim kościele, do którego przywozi Wojtoń kopię obrazu Mat-
ki Boskiej Borgiaszowej z kościoła św. Barbary, rozwijają duszpasterstwo  

86 Szerzej: W. Wojtoń, Sodalicja w życiu i w praktyce, „Sodalis Marianum”, 9-10/1918,  
s. 118-121.

87 Szerzej: W. Wojtoń, Z życia sodalicyjnego, „Sodalis Marianum”, 7-8/1917, s. 217-224.
88 Przykładowe utwory: W. Wojtoń, W majowe zorze, „Sodalis Marianum”, 5/1917, s. 130; 

W. Wojtoń, Królowa Polski, „Sodalis Marianum”, 7-8/1917, s. s. 203-204; W. Wojtoń, Matce 
w podzięce, „Sodalis Marianum”, 5-6/1918, s. 111; W. Wojtoń, Perły Maryi, „Sodalis Maria-
num”, 9-10/1918, s. 212-213; W. Wojtoń, Królowej wolnych ziem Polski, „Sodalis Marianum”, 
11-12/1918, s. 242.

89 Szerzej: T. Bzowski, Na 25-lecie „Sodalisa”, „Sodalis Marianus”, 25/1926, s. 177-179.
90 Szerzej: 25-lecie krakowskich Zytek, „Nasze Wiadomości”, 7/1923-1925, s. 229-230; 

W. Kotowicz, 50 rocznica Stowarzyszenie św. Zyty, „Wiadomości z Prowincji Małopolskiej”, 
6/1949, s. 6-8. 
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młodzieży i kobiet91. Wojtoń udziela wielu rekolekcji, poświęcając się 
zwłaszcza formacji akademiczek, uczennic szkół zawodowych i służby  
domowej92. 

Pobyt w Wielkopolsce przerywa decyzja o powrocie do Chyrowa. W la-
tach 1925-1927 zajmuje się wychowaniem starszych roczników konwik-
torów, odprawia msze i głosi okolicznościowe kazania z okazji szkolnych 
uroczystości93. Ponadto opiekuje się chyrowskim teatrem, dla którego pi-
sze wiersze i dramaty94. Wystawienie jednego z nich, poświęconego życiu  
św. Stanisława biskupa, miało swój niezwykły epilog – podczas generalnej 
próby sztuki „Błogosławiona noc” do konwiktu doszła wiadomość o za-
machu majowym w Warszawie95. Okolicznościowe wiersze, prezentowane 
podczas wieczornic i jednodniówek, znamionuje również patetyczne od-
niesienie do bieżącej sytuacji społecznej lub politycznej96. Wiele w nich na-
wiązań do własnych przeżyć97. Sporo wskazuje na pogłębioną duchowość 
maryjną i cześć do Eucharystii98. Ogólnie twórczość literacką Wojtonia 
znamionuje poszukiwanie najbardziej trafnych form kontaktu z młodym 
pokoleniem, które daleko odmienne preferuje wartości i oczekuje znacznie 
większej niż dotychczas aktywności od swoich wychowawców. W dziełach 
tych przewija się przede wszystkim pytanie o dojrzałość i odpowiedzialność 
wobec doświadczanych w życiu sytuacji. Do najbardziej wartościowych 
utworów dydaktycznych należą dramaty Ziemski anioł i Apostoł Piński. 
Pierwszy z nich jest sceniczną opowieścią o relacji, jaka zachodziła między 
Stanisławem Kostką a jego bratem Pawłem na tle stosunku do studiów, 

91 A. Ziemska, Rezydencja w Poznaniu, „Nasze Wiadomości”, 7/1923-1925, s. 108-118.
92 Dyspozycja roczna, „Nasze Wiadomości”, 38-39/1925, s. 357-362. 
93 Kronika konwiktowa, „Z Chyrowa”, 1-3/1926, s. 39; Kronika konwiktowa, „Z Chyrowa”, 

4-6/1926, s. 106-109; Kronika konwiktowa, „Z Chyrowa”, 7-8/1926, s. 154-155; Kronika kon-
wiktowa, „Z Chyrowa”, 9-12/1926, s. 201-203; Kronika konwiktowa, „Z Chyrowa”, 1-3/1927, 
s. 44-45. 

94 T. Bzowski, Konwikt chyrowski, Chyrów 1935, s. 50.
95 Kronika konwiktowa, „Z Chyrowa”, 7-8/1926, s. 154-155.
96 Por. Ku czci ks. Skargi. Materiały na poranki lub wieczornice, red. W. Wojtoń, F. Kwiat-

kowski, Kraków 1936; W. Wojtoń, Hymn do św. Andrzeja Boboli, Kraków 1938.
97 Por. W. Wojtoń, Na 50-lecie Konwiktu, w: Księga Pamiątkowa Pięćdziesięciolecia Konwiktu 

i Gimnazjum oo. Jezuitów w Chyrowie 1886-1936, Kraków 1936, s. 42; W. Wojtoń, Chyrowie!, 
w: Księga Pamiątkowa Pięćdziesięciolecia Konwiktu i Gimnazjum oo. Jezuitów w Chyrowie 1886-
-1936, Kraków 1936, s. 96.

98 Por. W. Wojtoń, Najświętszej Matce w hołdzie, Chyrów 1926; Monarchini Polski, w: Pa-
miątka pięćdziesięciolecia mariańskiej sodalicji tarnopolsko – chyrowskiej 1871-1921, Chyrów 
1921, s. 32-33; W. Wojtoń, Chleb żywota, „Sodalis Marianus”, 1/1917, s. 6-7.
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powołania i rozumienia szczęścia. Wartością tej sztuki jest psychologiza-
cja postaci, która „odbrązawia” postać świętego młodzieńca i przydaje jej 
cechy ludzkie99. W dramacie o ks. Andrzeju Boboli chodzi zaś o ukazanie 
rozdźwięku między religią sarmacką a kresową pobożnością, którą znamio-
nuje bezpośredniość, prostolinijność i ofiarność. Walorem sztuki jest ję- 
zyk – znajomość gwary ukraińskiej, żydowskiego żargonu i kresowych kolo-
kwializmów. Autora cechuje wiedza o realiach ukraińskiej wsi, romantycz-
ne podejście do świata przyrody oraz miłość do ludowej pobożności100. 

Z uwagi na ogromne doświadczenie w zakresie ruchu sodalicyjnego, 
zdolności organizacyjne i perfekcyjne kaznodziejstwo Wojtoń zostaje skie-
rowany w 1927 roku do Nowego Sącza, gdzie jezuici w budynkach ponor-
bertańskich od lat 30. XIX wieku prowadzili kolegium. W latach 1895- 
-1926 studiowali tu filozofię klerycy. Następnie opuszczone przez młodych 
zakonników budynki zajęło Małe Seminarium i Dom Sodalicyjny. W jezu-
ickich kościele świętego Ducha rozwijał się kult Matki Bożej Pocieszenia, 
działało Apostolstwo Modlitwy i różnorakie kongregacje101. Największe 
znaczenie odgrywał jednak ruch sodalicyjny, który obejmował nie tylko 
młodzież, ale również rzemieślnicze i inteligenckie środowiska zawodo-
we. Niezwykłą aktywnością odznaczały się kobiety. Założona w 1903 ro-
ku sodalicja mariańska nauczycielek grupowała zarówno pracujące na wsi 
wychowawczynie ochronek, jak i elitarne pracownice szkół powszechnych 
w mieście. Kwitła praca społeczna: nauka czytania i pisania dla dorosłych 
analfabetów, pogadanki higieniczne, porady prawne i opiekuńcze, katechi-
zacja. W 1908 roku powstała sodalicja mariańska konfekcjonistek, czyli 
kobiet zarabiających szyciem. Posiadała ona szeroki program religijno-
społeczny. Prowadziła biuro pracy, otaczała opieką emerytki i chore człon-
kinie, fundowała warsztaty zawodowe dla młodych pracownic. Założone 
przed wybuchem I wojny światowej sodalicje mariańskie gimnazjalistek 
wspierały bractwa pomocowe, brały udział w walce ze skutkami powodzi, 
ratowały pogorzelców102. 

99 W. Wojtoń, Ziemski anioł. Obrazek dramatyczny w trzech odsłonach z epilogiem, Kraków 
1926.

100 W. Wojtoń, Apostoł Piński. Dramat w trzech aktach z prologiem, epilogiem i apoteozą, 
Kraków 1935.

101 http://www.nowysacz.jezuici.pl/ds/index.php?option=com_content&view=article&id=
19&Itemid=27 (dostęp dnia: 30.04.2011).

102 Szerzej: M. Pawlik, Jezuici w Nowym Sączu. Organizacja duszpasterstwa świeckiego,  
w: http://www.bethania.pl/2002_5/3.htm (dostęp dnia: 17.03.2011). 
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Już w latach 1908-1909 Wojtoń prowadził w Nowym Sączu serie 
rekolekcji dla kobiecych sodalicji i głosił okolicznościowe kazania. Jako 
operariusz pełnił obowiązki duszpasterskie i wspierał rozwój stowarzyszeń 
katolickich. Do 1934 roku prowadził cztery sodalicje seminarzystek ma-
riańskie nauczycielskich i gimnazjalistek103. W 1927 roku założył Związek 
Mężczyzn Katolickich, ułożył statut i uzyskał zatwierdzenie państwowe104. 

Celem związku było skupienie i urobienie mężczyzn w duchu katoli-
ckim, kształcenie ich pod względem ogólnokulturalnym, pomaganie im 
przez porady prawne i lekarskie, przez założenie kasy pogrzebowej i za-
pomogowej, własnego taniego sklepu, budowy domków itp. Kształcenie 
i urobienie religijne miano osiągnąć w tym związku przez regularne uczęsz-
czanie na Msze św. w niedziele i święta, przez częstą Komunię świętą, przez 
nauki i wykłady o treści religijnej, przez udział w rekolekcjach i przez czyta-
nie książek religijnych. Kształcenie ogólnokulturalne miało być osiągnięte 
przez odczyty oświatowe, przedstawienia, zabawy towarzyskie i korzystanie 
z własnej czytelni. Związek był ściśle złączony z Apostolstwem Modlitwy. 
Jeśli wstępował ktoś do związku, stawał się tym samym członkiem Apo-
stolstwa Modlitwy i należał do żywego różańca. Podzieleni na grupy po 
15 osób tworzyli róże. Na czele róż stali zelatorowie. Ściągali oni składki 
członkowskie i wkłady do kasy pogrzebowej105. 

Wojtoń pomimo dużych doświadczeń organizacyjnych i duszpasterskich 
dopuścił się wielu zaniedbań. Wprowadził do statutu kontrowersyjne zapisy 
dotyczące wyboru zarządu nie przez walne zebranie, ale przez wybór ustę-
pującego zarządu. Doprowadziło to do finansowych nadużyć i wystąpienia 
ze związku wielu zelatorów. Ponadto w obawie, iż członkowie związku prze-
niosą się do kasy pogrzebowej bractwa dobrej śmierci, będącej de facto ro-
dzajem kościelnej ubezpieczalni, wprowadził zapis, iż w razie śmierci człon-
ka kasa pogrzebowa organizacji wypłaca rodzinie kwotę pięć razy większą 
od włożonej. W praktyce wypłacano zapomogi w wysokości 200 zł106. 

Związek odbywał zebrania raz w miesiącu. Wojtoń wygłaszał wtedy 
konferencję o treści religijnej. Załatwiano też bieżące sprawy. W każdą 

103 Szerzej: J. Preisner, Jezuici w Nowym Sączu przy kościele Świętego Ducha, t. II, Kraków 
2003, s. 151.

104 Tamże, s. 165.
105 Tamże, s. 168. 
106 Tamże, s. 169-170. 
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pierwszą niedzielę miesiąca zbierali się członkowie w kościele na wspól-
ną Mszę świętą. W Wielkim Poście mieli rekolekcje. Związek występował 
przeciw pornografii, przeciw otwieraniu sklepów w niedzielę i święta przez 
Żydów i przeciw żydowskiemu wyzyskowi chrześcijan. Nawoływano do 
kupowania w sklepach prowadzonych przez Polaków107. 

W 1930 roku Wojtoń założył także Związek Niewiast Katolickich ce-
lem tworzenia „frontu katolickiego” i „obrony praw Boga i Kościoła oraz 
dobrych obyczajów”108. W zatwierdzonym przez władze państwowe sta-
tucie nie było już kontrowersyjnych zapisów, ale do związku de facto mo-
gły należeć jedynie bogate osoby, gdyż zapomogę mogły otrzymać jedynie 
osoby płacące składki. Nie zmienił się jednak zapis o wyborze zarządu, 
dlatego dochodziło do tworzenia partykularnych koterii109. Obie organiza-
cje weszły w 1934 roku w skład Akcji Katolickiej i rozpadły się w trakcie 
II wojny światowej.

Na okres pobytu Wojtonia w Nowym Sączu przypada jubileusz 50-le-
cia jego życia zakonnego. Uroczysta Msza św. odbyła się w 1 września 1935 
roku110. W laudacji podkreślano zasługi Wojtonia dla ruchu sodalicyjnego 
i rozwoju Akcji Katolickiej. Zauważano jego aktywność na polu kazno-
dziejskim. Udzielił ponad 300 sesji rekolekcji. Publikował kazania w lwow-
skiej „Gazecie Kościelnej”, poznańskiej „Bibliotece Kaznodziejskiej”  
i w serii Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy „Kazania i szkice”. Zwłasz-
cza interesująca wydaje się ta ostatnia publikacja, gdyż grupuje luminarzy 
pióra, osoby, których dorobek był tak cenny, iż uważano, że należy go po-
pularyzować. Jest to równocześnie seria obrazująca charakter ówczesnego 
kaznodziejstwa, jego metaforyczne i dydaktyczne ujęcie, w którym Wojtoń 
ze swą licentia poetica doskonale się odnajdywał. Do najbardziej interesu-
jących kazań zaliczamy to na niedzielę po Nowym Roku, kiedy mówca 
porównuje ucieczkę świętej Rodziny do Egiptu z wyjściem Abrahama z Ur 
i przestrzega młodych przed „żmijowym towarzystwem”, które zwłaszcza 

107 Tamże, s. 172.
108 W. Wojtoń, Apostolstwo Modlitwy tworzy Związek Niewiast Katolickich, „Posłaniec Serca 

Jezusowego”, 60/1932, s. 382-383.
109 J. Preisner, Jezuici w Nowym Sączu przy kościele Świętego Ducha, t. II, Kraków 2003,  

s. 173.
110 Kroniki, „Wiadomości z Prowincji”, 2/1935, s. 6. 
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w zakresie czystości „może śmierć zadać”111. W swoim wystąpieniu na nie-
dzielę sześćdziesiątnicę w słowach: 

„ludzkość cała była jak ów żydowin poraniony przez zbójców i porzucony 
przy drodze […] dopiero Samarytanin Boski schyla się miłosiernie ku niej, 
dźwiga i leczy” 

obrazowo prezentuje etap narodzin wiary, która jest dziełem Bożej woli 
i służy rozwojowi człowieka112. Kaznodzieja zauważa jednak, iż ten proces 
tworzenia „chrześcijańskiej duszy” może być przerwany wolnym wyborem 
człowieka, „jakby Pan Jezus wcale nie istniał” i nie objawiał swojego mi-
łosierdzia113. Krajom „zdeprawowanym, a zwłaszcza Bolszewji” poświęca 
Wojtoń swoje kazanie na święto Chrystusa Króla. Jest ono wezwaniem do 
wstępowania do Akcji Katolickiej i innych świeckich organizacji, propagu-
jących kult Chrystusa Króla, celem dawania świadectwa swojego chrześ-
cijańskiego życia114. W pięknej metaforze: „Na Słońcu znaleziono plamy, 
na Nim żadnej” prezentuje swoje stanowisko odnośnie do intronizacji115. 
Uważa, iż autorytarne rządy współczesne domagają się od katolików jasne-
go opowiedzenia się po stronie wiary i Kościoła. Jego zdaniem, wiara „cie-
szy ubogich, przynosi ulgę skrzywdzonym, broni od rozpaczy, wskazuje 
niebo i do tego nieba wiedzie”116. W związku z tym należy ją rozwijać po-
przez praktykowanie modlitwy, bogate życie eucharystyczne i aktywność 
społeczną117. Pewnym środkiem uzyskania zbawienia jest dla niego kult 
Matki Boskiej i miłość Ojczyzny118. W duchu mesjanistycznym prezentuje 
zdania, jakie stoją przed współczesnymi mu Polakami. Mówi: 

Jeśli chcemy, by prawa nasze nie krzywdziły nikogo, były zachowane, wno-
siły ład i pokój na polskiej ziemi – by rodzina była owem sanktuarium do-

111 Por. W. Wojtoń, Kazanie na niedzielę po Nowym Roku, w: Kazania i szkice księży Towa-
rzystwa Jezusowego, t. 1, Kraków 1932, s. 94-100.

112 W. Wojtoń, Kazanie na niedzielę sześćdziesiątnicę, w: Kazania i szkice księży Towarzystwa 
Jezusowego, t. 1, Kraków 1932, s. 220. 

113 Tamże, s. 228. 
114 Por. W. Wojtoń, Kazanie na święto Chrystusa Króla, w: Kazania i szkice księży Towarzy-

stwa Jezusowego, t. 1, Kraków 1932, s. 330-336.
115 Tamże, s. 332. 
116 W. Wojtoń, Kazanie na 20-tą niedzielę po Świątkach, w: Kazania i szkice księży Towarzy-

stwa Jezusowego, t. 1, Kraków 1932, s. 414. 
117 Tamże, s. 407-416.
118 Szerzej: W. Wojtoń, Kazanie na Nowy Rok, w: Kazania i szkice księży Towarzystwa Jezu-

sowego, t. 2, Kraków 1935, s. 61-67.



111Skromny, prosty i nie taki – Władysław Wojtoń SJ (1869-1948)

mowego szczęścia, cnoty i obyczajowości, by szkoła dawała zdrową i praw-
dziwą oświatę i obywatelskie wychowanie, by obywatele kraju szanując 
prawo, poczuwali się zgodnie do sumiennego spełniania płynących z niego 
obowiązków – nie ma innej rady, jak budzić w sobie i drugich uśpioną czy 
zobojętniałą wiarę. Ona to ożywiona i zapalona do katolickiego czynu, 
może zamienić zamuloną nalotem zła ziemię społecznego życia w grani-
tową skałę Piotrową, a wtenczas zbudowany na niej gmach państwowości 
naszej oprze się wszystkim czynnikom rozkładu, wszystkim burzom i sa-
mym bramom piekła119. 

Ponadto apeluje: „nasza Polska musi być katolicką, żeby żyła, była wiel-
ką i mocarną i spełniała swoją, wyznaczoną jej przez Boga, rolę”120.

W tym czasie podejmuje się ponadto dwóch ważnych zadań. Jednym 
z nich jest rozwój kultu Serca Jezusowego. Czyni to poprzez aktywność na 
polu liturgicznym i publicystycznym. Propaguje czerwcowe nabożeństwa 
oraz opracowuje triduum i nowennę ku czci Serca Jezusowego121. Wyda-
je też okolicznościowe wiersze122. W drugim aspekcie podejmuje starania 
o koronację sądeckiego obrazu Matki Bożej Pocieszenia123. Upowszechnia 
nabożeństwo ku jej czci, zbiera relacje o doznanych łaskach. Dokumentuje 
historię kultu i jego oddziaływanie w kraju i na wychodźstwie124. 

Dziełem tego etapu życia Wojtonia była jednak budowa w latach 1932-
-1936 Domu Sodalicyjnego, położonego poza zespołem zabudowań klasz-
tornych, z największą salą teatralną w mieście125. W celu realizacji tego 
przedsięwzięcia, przypadającego na czasy wielkiego kryzysu i bezrobocia, 
wstrzymał on wypłatę zapomóg w obu założonych przez siebie związkach 
oraz wprowadził obowiązek składkowy dla sodalisów. Spotkało się to ze 

119 W. Wojtoń, Kazanie na rocznicę Odzyskania Wolności, w: Kazania i szkice księży Towarzy-
stwa Jezusowego, t. 2, Kraków 1935, s. 103-104.

120 Tamże, s. 105. 
121 W. Wojtoń, Czytanki czerwcowe o Najświętszym Sercu Jezusowym na triduum, nowennę, 

pierwsze piątki miesiąca i cały miesiąc czerwiec, Kraków 1926.
122 W. Wojtoń, Boskiemu Sercu w dani. Wiązanka wierszy na cześć Serca Zbawiciela, Kraków 

1932. 
123 W. Wojtoń, Sto lat na straży MB Pocieszenia, „Nasze Wiadomości”, 9/1928-1931,  

s. 169-176.
124 W. Wojtoń, Historia słynącego łaskami obrazu Matki Boskiej Pocieszenia w kościele oo. Je-

zuitów w Nowym Sączu w 350-lecie jego istnienia a 100-lecie opieki nad nim tychże Ojców, Nowy 
Sącz 1929.

125 M. Pawlik, Jezuici w Nowym Sączu. Organizacja duszpasterstwa świeckiego, w: http://
www.bethania.pl/2002_5/3.htm (dostęp dnia: 17.03.2011). 
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zrozumiałym niezadowoleniem członków tych organizacji i wpłynęło na 
odwołanie Wojtonia z Nowego Sącza. 

W lipcu 1936 roku trafia do Krakowa126. Miasto wstrząsa fala straj-
ków robotniczych i zamieszek antyżydowskich127. Nasila się opór wobec 
rządów sanacyjnych. W październiku 1937 roku konstytuuje się Stron-
nictwo Pracy128. Książę Adam Stefan Sapieha, podniesiony w 1926 roku 
do godności arcybiskupa, wchodzi w konflikt z władzami na tle decyzji 
o przeniesieniu trumny marszałka Józefa Piłsudskiego z Krypty św. Leonar-
da do kaplicy pod Wieżą Srebrnych Dzwonów129. Równocześnie miasto 
zyskuje swój herb i rozwija lokalne tradycje. W 1937 roku po raz pierwszy 
odbywa się konkurs na najpiękniejszą szopkę130. Kościół krzepnie orga- 
nizacyjnie. W szybkim tempie wzrasta liczba alumnów. Rokrocznie na 
Podzamczu wyświęca się około 20 nowych księży. W 1938 roku konstytu-
uje się w modernistycznej dzielnicy Krowodrza nowa parafia św. Szczepa-
na. Prężnie działa powołana w 1934 roku archidiecezjalna Caritas131. Jezu-
ickie kolegium przy ul. Kopernika 26 podniesiono w 1934 roku do rangi 
uczelni papieskiej. W 1938 roku uczy się tu 137 kleryków. Ks. Mieczysław 
Kuznowicz grupuje coraz większą liczbę młodzieży w organizacjach przez 
siebie założonych. Przez zbudowany w latach 1922-1929 gmach na ro-
gu Skarbowej i Krupniczej do 1939 roku przechodzi 15 tysięcy wycho-
wanków. W Stowarzyszeniu św. Zyty skupionych jest 3 tysiące pracownic  
domowych. Sodalicje Mariańskie liczą 5 tysięcy członków. Krzepną 
struktury Akcji Katolickiej, która od 1931 roku posiada swój dom przy  
ul. Zwierzynieckiej132. Wojtoń rezyduje przy kościele św. Barbary. Prowa- 
dzi serie rekolekcji dla sodalicji mariańskich133. Publikuje wiersze i kaza-

126 Kroniki, „Wiadomości z Prowincji”, 5/1936, s. 3. 
127 Szerzej: Masakra w Sempericie, w: http://kompol.org/historia/Semperit.html (dostęp 

dnia: 30.04.2011); R. Ganszyniec, Getto ławkowe, Lwów 1937. 
128 W. Bujak, Stronnictwo Pracy – partia generała Władysława Sikorskiego, „Przegląd Polonij-

ny”, 2/1981, w: http://www.kedyw.info/wiki/Waldemar_Bujak,_Stronnictwo_Pracy_-_partia_
genera%C5%82a_W%C5%82adys%C5%82awa_Sikorskiego (dostęp dnia: 30.04.2011). 

129 L. Trybuś, Konflikt wawelski, czyli spór o szklaną trumnę, w: http://mknhkt.uksw.edu.pl/
pliki/konflikt_wawelski.pdf (dostęp dnia: 30.04.2011). 

130 Szerzej: T. Wroński, Konkursy szopek krakowskich, Kraków 1973. 
131 Szerzej: S. Piech, Życie religijne, w: Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1918-1939, red.  

J. Bieniarzówna i J.M. Małecki, Kraków 1997, s. 243-292.
132 Szerzej: L. Piechnik, Zakony w archidiecezji krakowskiej za rządów Adama Stefana Sapie-

hy, w: Księga Sapieżyńska, red. J. Wolny, Kraków 1982, s. 339-368.
133 Kroniki, „Wiadomości z Prowincji”, 2/1937, s. 5; Kroniki, „Wiadomości z Prowincji”, 

8/1938, s. 10. 
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nia134. Bierze udział w pogrzebie s. Faustyny Kowalskiej w Łagiewnikach.  
7 października 1938 roku odprawia Mszę pogrzebową w kaplicy zakonnej135. 

Tymczasem Kraków w przededniu wojny jest miejscem mistycznych 
objawień posługującej na oddziale wenerycznym szpitala na Łazarza pielęg-
niarki Rozalii Celakówny136. Jej wystosowane do prymasa Augusta Hlon-
da prośby o intronizację Serca Jezusowego pozostają bez odpowiedzi137. 
6 września 1939 roku wojska niemieckie zajmują Kraków138. W gma-
chu jezuickiego kolegium sytuuje się szpital wojskowy. W październiku 
1939 roku rozpoczynają się pierwsze aresztowania. Przełożony prowincji  
ks. Władysław Lohn wstawia się bezskutecznie u gubernatora Hansa Fran-
ka za 25 uwięzionymi 10 listopada 1939 roku. Ks. Marian Morawski  
i ks. Stanisław Bednarski giną w obozach koncentracyjnych139. Wypuszczo-
ny na wolność ks. Romuald Moskała, jako członek Rady Głównej Opie-
kuńczej, organizuje „Dzieci ulicy”. Zytki wydają codziennie 900 obiadów. 
Wypędzonych z Wielkopolski przyjmuje rezydencja przy kościele św. Bar-
bary. Jezuici zostają stąd usunięci dopiero w styczniu 1944 roku140. Ks. 
Józef Andrasz, spowiednik s. Faustyny Kowalskiej, organizuje w Łagiewni-
kach od 1943 roku nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia141. Klerycy prze-
noszą się do Nowego Sącza, gdzie od 1940 roku wznawiają studia filozo-
ficzne. Upowszechniają napisaną przez ks. Mateusza Jeża kolędę Nie było 
miejsca dla Ciebie142. Pracują w gospodarstwie na Zabełczu, gdzie pomimo  

134 Ostatnią publikacją był wydany w sierpniu 1939 roku tomik poezji maryjnych. Por.  
W. Wojtoń, Najświętszej Matce w hołdzie, Kraków 1939.

135 E. Harvey, Św. Faustyna Kowalska i duchowość jezuicka, w: http://www.deon.pl/religia/
rozwoj-duchowy/ignacy-loyola/art,7,sw-faustyna-kowalska-i-duchowosc-jezuicka.html (dostęp 
dnia: 30.04.2011). 

136 Szerzej: M. Czepiel, Rozalia Celakówna. Wyznania z przeżyć wewnętrznych, Kraków 
2007.

137 P. Kucharczak, Król Rózi, „Gość Niedzielny”, 47/2008, w: http://goscniedzielny.wiara.
pl/index.php?grupa=6&cr=0&kolej=0&art=1227178838&dzi=1104785534&katg= (dostęp 
dnia: 30.04.2011).

138 Szerzej: A. Chwalba, Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1939-1945, Kraków 2002. 
139 Szerzej: APMP, J. Poplatek, Dzieje Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego pod-

czas drugiej wojny światowej, rkp. 1149, s. 1-615.
140 B. Natoński, Polscy jezuici w latach 1939-1945, w: Życie religijne w Polsce pod okupacją 

hitlerowską 1939-1945, red. Z. Zieliński, Warszawa 1982, s. 580-586.
141 S. Cieślak, Kierownik duchowy świętej Faustyny, Kraków 2011, s. 214-215, 235.
142 Sądecka kolęda, w: http://wiersze.doktorzy.pl/niebylomiejsca.htm (dostęp dnia: 30.04. 

2011).
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niemieckich obostrzeń uruchomiono młyn celem wsparcia ubogich i aresz-
towanych. Żywność dociera również do oddziałów partyzanckich143. 

Wojtoń często odwiedza współbraci. Wojnę spędza w pobliskim Gry-
bowie u ks. Jana Solaka, społecznika i mariologa144. Opiekują się nim sio-
stry albertynki, które od 1934 roku prowadzą na miejscu Dom Starców145. 
Wojtoń zbiera materiały na temat kultu obrazu Matki Bożej Przedziw-
nej, znajdującego się w wybudowanym w 1921 roku kościele parafialnym  
św. Katarzyny146. Dziekan grybowski angażuje go również w wiele przed-
sięwzięć o charakterze duszpasterskim i charytatywnym. Parafia jest miej-
scem kontaktowym dla ukrywających się Żydów i partyzantów. Solak 
przechowuje u siebie zdeponowane mu przez żydowską gminę zwoje Tory 
i inne święte przedmioty. Wspiera w żywność i leki oddziały AK „Świerka – 
Kmicica”, w których służy późniejszy biskup tarnowski Józef Gucwa147. 
Ukrywa greckokatolickich Łemków, prześladowanych w ukrainizowanych 
przymusowo wsiach dekanatu. Organizuje z siostrami dominikankami 
z Białej Niżnej tajne nauczanie. Ewidencjonuje zrabowane przez Niemców 
w pobliskich miejscowościach dzieła sztuki148. Z misją ratowania baroko-
wych ołtarzy wyrusza do Szalowej Wojtoń149. 

Brakuje udokumentowanych danych, gdzie przebywa w styczniu 1945 
roku. Grybów w tym czasie jest ufortyfikowaną twierdzą niemiecką. 
W wyniku ostrzału artyleryjskiego ulega zniszczeniu dach miejscowej fary. 
Wkraczający do miasta żołnierze radzieccy podpalili zabytkowy kościółek 
św. Bernarda. W walkach ucierpieli również jeńcy przymusowego obozu 

143 B. Natoński, Polscy jezuici w latach 1939-1945, w: Życie religijne w Polsce pod okupacją 
hitlerowską 1939-1945, red. Z. Zieliński, Warszawa 1982, s. 587-588.

144 Śp. Ojciec Władysław Wojtoń, „Wiadomości z Prowincji Małopolski”, 9-10/1948, s. 9.
145 J. Polit, Rozwój życia religijnego, kulturalnego i społeczno – administracyjnego Grybowa 

i regionu po II wojnie światowej, w: Grybów. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 2, red. D. Qui-
rini-Popławska, Kraków 2000, s. 258.

146 W. Wojtoń, Nowenna do Matki Najświętszej pod wezwaniem „Przedziwnej” w jej słynącym 
łaskami obrazie w kościele parafialnym w Grybowie, Nowy Sącz 1941. 

147 Bp. Józef Gucwa, w: http://www.kaclowa.diecezja.tarnow.pl/ksieza.html (dostęp dnia: 
31.04.2011).

148 S. Dąbrowa-Kostka, Grybów i okolice podczas II wojny światowej, w: Grybów. Studia 
z dziejów miasta i regionu, t. 2, red. D. Quirini-Popławska, Kraków 2000, s. 130-131, 152- 
-154.

149 W. Wojtoń, Trzydniowe nabożeństwo i nowenna do świętego Jana Kantego w jego słyn-
nym z łask obrazie w Szalowej koło Grybowa, w: http://www.biblos.pl/sklep.php?s=karta_
spis&id=802 (dostęp dnia: 31.04.2011).
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pracy150. Kraków zaminowany w wielu punktach już jesienią 1944 roku 
obronną ręką wychodzi z „manewru Koniewa”. Ludność cywilna cierpi 
jednak z powodu masowych gwałtów, wywózek na Sybir, kradzieży mienia 
oraz nowych metod sprawowania władzy151. Powrót do normalności ozna-
cza zgodę na komunistyczne rządy i postępującą ateizację społeczeństwa. 

Początkowo panuje optymizm co do możliwości porozumienia z „lu-
dowymi komisarzami”. 25 marca 1945 ukazuje się pierwszy numer „Tygo-
dnika Powszechnego”. Reaktywują działalność przedwojenne stowarzysze-
nia. W lutym 1946 roku abp Sapieha otrzymuje kapelusz kardynalski152. 
Szybko euforia z odzyskanej wolności zamienia się w niepokój i strach 
przed represjami. Patriotyczna manifestacja studentów 3 maja 1946 roku 
zamienia się w brutalną czystkę153. Wzmagają się aresztowania żołnierzy AK 
i działaczy politycznych z wrogich reżimowi ugrupowań. Pomimo społecz-
nego poparcia dla Stronnictwa Pracy i PSL wynik wyborów z 1947 roku 
oddaje władze w ręce komunistów154. Jezuici wracają etapami. Najwcześ-
niej superior św. Barbary, ks. Walenty Majcher, wznawia duszpasterstwo155. 
Dopiero w 1946 roku kolegium przyjmuje kleryków z Nowego Sącza, od-
zyskując stopniowo budynki przy ul. Kopernika. W tym samym czasie 
zaczyna wychodzić „Posłaniec Serca Jezusowego”156. Prowincjał Władysław 
Lohn zamyka wojenne rozliczenia, spowiadając w wadowickim więzieniu 
straconego w kwietniu 1947 roku komendanta oświęcimskiego obozu Ru-
dolfa Hoessa157. Wojtoń tymczasem powraca do swoich obowiązków w re-
zydencji św. Barbary. Czas zajmują mu przede wszystkim redakcje wier-

150 S. Dąbrowa-Kostka, Grybów i okolice podczas II wojny światowej, w: Grybów. Studia 
z dziejów miasta i regionu, t. 2, red. D. Quirini-Popławska, Kraków 2000, s. 190.

151 A. Karocki, Fałszywy mit o manewrze, który ocalił Kraków, „Gazeta Wyborcza”, styczeń 
2011, w: http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,42699,8946018,Falszywy_mit_o_manewrze__
ktory_ocalil_Krakow.html (dostęp dnia: 30.03.2011). 

152 Krakowski interreks, w: Dzieje Kościoła w Polsce, red. A. Wiencek, Warszawa 2008,  
s. 421-422.

153 Szerzej: Cz. Brzoza, 3 Maja 1946 w Krakowie. Przebieg wydarzeń i dokumenty, Kraków 
1996.

154 Szerzej: A. Chwalba, Dzieje Krakowa, Kraków w latach 1945-1989, Kraków 2004.
155 Szerzej: J. Paszenda, Kościół Św. Barbary w Krakowie z domem zakonnym księży jezuitów, 

Kraków 1985.
156 http://www.jezuici.krakow.pl/cgi-bin/rjbo?b=enc&q=KRAKOW&f=1&p=5 (dostęp 

dnia: 30.04. 2011). 
157 M. Deselaers, Bóg a zło, Kraków 1999, s. 248-250.
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szy i kazań158. Często zabiera się też z sodalisami na górskie wędrówki159. 
Umiera w wyniku powikłań po zapaleniu płuc 20 września 1948 roku160. 

Bogate życie duszpasterskie, znaczny dorobek pisarski nie oddają jed-
nak w pełni zasług Wojtonia dla Towarzystwa Jezusowego. Zbyt gwałtowne 
przeobrażenia, jakie przechodził zakon na ziemiach polskich w trakcie jego 
życia, osłabiają jednoznaczną ocenę dokonań. Wiele dzieł było wynikiem 
konieczności, inne wynikały z kontynuacji przyjętych zobowiązań. Z pew-
nością Wojtoń ze swoją osobowością doskonale wpisywał się w jezuicką 
„magis”, będąc otwartym na doświadczenia, zarówno te, które zgotowała 
mu I wojna światowa, jak i przeobrażenia okresu międzywojennego. Nie 
zawsze potrafił odczytać „znaki czasu”. Z wiekiem nie do końca rozumiał 
przeobrażenia społeczne, choć był na pewno doskonałym duszpasterzem 
kobiet, propagatorem ich aktywności w Kościele. Niemniej jego kazno-
dziejstwo, nastawione na wzruszalność i dogmatywizm, było już archaicz-
ne w latach dwudziestych. Zastanawiające jest, że o ile w jego młodości 
znajdujemy wiele przejawów nowoczesnych nurtów duszpasterstwa, choć-
by w pracy z ludnością ukraińską czy działalności na polu edukacji poprzez 
teatr, to w dojrzałym życiu rezygnuje z tych form, powiela je lub uwstecz-
nia. Jest w tym aspekcie tożsamy z tendencjami, jakie przechodził pol-
ski Kościół po odzyskaniu niepodległości. Nadmierny triumfalizm, wizja 
Polski katolickiej ograniczały społeczny odbiór jezuickiego duszpasterstwa 
do tych obszarów, które były rozpoznane i zaadaptowane wcześniej. Woj-
tonia ratuje głęboka duchowość, kult Serca Jezusowego i miłość do Maryi. 
Był człowiekiem modlitwy, rozkochanym w liturgii. Cenił Pismo święte 
i traktaty teologiczne, choć nie posiadał zdolności do głębokiej refleksji 
nad nimi. Sam o sobie mówił, że jest nie takim, jakim chciałby być, czyli 
otwartym na działanie łaski Bożej, pewnym swoich czynów i myśli. Szukał 
w prostocie i skromności tych wartości, które by mu pozwalały na więk-
szą duszpasterską otwartość, głębsze zrozumienie ludzi i ich problemów. 
W tych aspektach może być on wzorem mentora i kapłana. 

158 W. Wojtoń, Czytania czerwcowe o Najświętszym Sercu Jezusowym na triduum, nowennę, 
pierwsze piątki miesiąca i cały miesiąc czerwiec, Kraków 1947; Śladami Skargi. Kazania i szkice 
Księży Towarzystwa Jezusowego, t. 8, Okres jesienny, Kraków 1948.

159 ŚP. Ojciec Władysław Wojtoń, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 78/1949, s. 52.
160 ŚP. O. Władysław Wojtoń, „Wiadomości z Prowincji Małopolskiej”, 9-10/1948, s. 10.
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Summary

Władysław Wojtoń (1869-1948) belongs to the eminent Jesuits in the 
Galician period of autonomy and in the Second Republic. He was an educator 
at Chyrów and the promoter of theatre in the doctrine of the school. He 
wrote moral and didactic arts. During World War I, he worked as editor of 
the “Messenger of the Sacred Heart” and redactor of the newspaper for young 
Christians, “Sodalis Marianum”. He engaged actively in the fields of youth 
ministry and women. He was associated with the Society of St. Zita and he 
edited the newspaper, “Friend of Servants”. He managed numerous Catholic 
organizations. He supported the Catholic Action. His spirituality was marked 
by the cult of Mary and devotion to the Sacred Heart. His work was devoted 
to these issues. He was an excellent preacher and retreat director. He can be  
a model of the social activist and priest, who is active into old age.





BOGDAN STAńKOWSKI

Ks. Marian Józef Morawski SJ (1881-1940) – 
intelektualista, subtelna dusza  
i „świadek pochodu świętych”

Wprowadzenie

W bazie danych na stronie internetowej www.sejm-wielki.pl napotyka-
my na ciekawą genealogię tysięcy osób nawzajem z sobą skoligaconych się-
gającą średniowiecza, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich 
epok. W gąszczu nazwisk i drzew genealogicznych odnajdujemy postać  
ks. Mariana Morawskiego SJ (dla nieco bardziej wtajemniczonych: Marian 
Józef Dzierżykraj-Morawski z Chomęcic k. Drogosław (Nałęcz)1. Korze-
nie dziewiętnastowieczne rodu Morawskich sięgają terenów Wielkopolski. 
Trzy miejscowości: Oporowo, Oporówko i Lubonia są związane z bardzo 
zasłużoną w dziejach tych posiadłości rodziną Morawskich. Z oporowskie-
go domu wyszło trzech profesorów uniwersytetów: o. Marian Morawski 
(1845-1901), jezuita, prof. UJ, oraz jego bratankowie: Marian (1881- 
-1940) i Józef Morawski (1888-1939) prof. Uniwersytetu w Poznaniu.

Generał jezuitów Luis Martin prosił pod koniec XIX wieku swoich 
współbraci, aby nie pisali pochwał na temat członków swojego zakonu, 
ale by zajmowali się historią ich zakonu. Trudno jednak kreślić historię 
ludzi bez odniesienia się do konkretnych postaci, bez opowiadania o ich 
czynach i poświęceniu. Przedstawiona poniżej postać ks. Mariana Józefa 
Morawskiego (1881-1940) jest jedynie cząstką wielkiej mozaiki, jaką je-
zuici stworzyli w ostatnich dwóch wiekach na terenie Polski, poświęcając 

1 Zob. http://www.sejm-wielki.pl/b/dw.55325 (dostęp dnia: 10.02.2011). Zob. także Polski 
Słownik Biograficzny, t. 21, s. 739 – Morawski Marian Józef (1881-1940) jezuita, pisarz teolo-
giczny.
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swoich synów pracy naukowej, duszpasterskiej, a także będąc świadkami 
ich męczeństwa w wielu niemieckich obozach zagłady.

Ks. M. Morawski wpisuje się w ten ogrom pracy, jaką jezuici wykonali 
na przestrzeni kilku wieków, powstrzymując zapędy innowierców, zwal-
czając wszystko to, co obce wierze katolickiej i wartościom narodowym, 
zakładając szkoły, służąc na ambonie, publikując dysputy na łamach róż-
nych czasopism. Jezuitom w sukurs szły inne zakony i zgromadzenia, co 
odradzało ludzi, dawało nowe perspektywy wychowania młodzieży (patrz 
przybycie salezjanów do Polski i założenie zakładu w Oświęcimiu w 1898 
roku). Jest jeszcze jeden powód, dla którego raz jeszcze przywołujemy po-
stać ks. Morawskiego. Otóż w czasie wojny był on więziony i męczeńsko 
zamordowany w KL Auschwitz. Warto więc przypomnieć synów nasze-
go narodu, którzy pozostali wierni do końca Bogu i Ojczyźnie oraz swej 
ludzkiej godności. Obok takich postaci, jak osoba bpa Michała Kozala,  
o. Kolbego, o. Józefa Cyrka czy Edyty Stein, którzy z tysiącami innych 
katolików zostali męczennikami za wiarę, za swoje kapłaństwo, trzeba też 
umieścić postać ks. Mariana Morawskiego zamęczonego w obozowej kaź-
ni2. Wszystko to ku przypomnieniu tego straszliwego ludobójstwa ze stro-
ny oprawców, by nie stało się tak, iż „sprawiedliwy ginie, a nikt się tym 
nie przejmuje. Bogobojni ludzie znikają, a na to nikt nie zwraca uwagi” 
(Iz 57, 1).

Chociaż autor pracy nie jest jezuitą, to jednak z zachwytem i podziwem 
wczytywał się w dzieje i dorobek myśli ks. Morawskiego. Niniejszy arty-
kuł będzie więc oscylował wokół dwóch biegunów: jeden to przywołanie 
postaci ks. Morawskiego, wydarzeń z życia ubogaconych wypowiedziami 
i wspomnieniami ludzi żyjących w jego czasach, drugi to próba zaprezen-
towania jego dorobku, wyodrębnienia tych idei, które okazują się być war-
tościowe dla współczesnego czytelnika, a które mogą wskazać kierunek dal-
szych badań naukowych w zakresie teologii i wychowania. Warto zauważyć, 
że praktycznie nie istnieją opracowania krytyczne dorobku naukowego ks. 
Morawskiego. Autorzy bardzo często ograniczają się do zamieszczenia jego 
życiorysu, przytaczając jednocześnie również wykaz jego publikacji. Po-
nieważ ks. Morawski był płodnym pracownikiem naukowym, członkiem 
wielu towarzystw naukowych, działaczem społecznym i autorem wielu  

2 Zob. A. Kozłowiecki, Ucisk i strapieni, cz. I, Kraków 2008.
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recenzji i rozpraw z dziedziny teologii, dlatego też na kartach tego artykułu 
zostaną przywołane tylko najważniejsze myśli z jego dorobku naukowego.

1. Rys biograficzny

1.1. Lata nauki w gimnazjum i studia uniwersyteckie

Marian Morawski SJ urodził się 15 października 1881 w Budapeszcie. 
Był synem Józefa Morawskiego (1853-1892) i Węgierki Emilii Stuhlik 
(1861-1941). Spokrewniony był ze znanym jezuitą, redaktorem naczel-
nym „Przeglądu Powszechnego”, autorem Wieczorów nad Lemanem –  
ks. Marianem Ignacym Morawskim (1845-1901). Ks. Morawski był pol-
skim duchownym katolickim, doktorem filozofii chrześcijańskiej, teolo-
giem, wykładowcą dogmatyki szczegółowej. W latach 1890-1900 pobierał 
nauki w znanym jezuickim Zakładzie Naukowo-Wychowawczym w Chy-
rowie k. Przemyśla (obecnie Ukraina)3. Była to zasłużona placówka prowa-
dzona przez jezuitów od 1883 do początku II wojny światowej. W owych 
czasach zakład był jedną z najlepszych szkół w Polsce i w Europie. Do 
tego gimnazjum uczęszczali głównie synowie ziemiaństwa, urzędników 
państwowych i samorządowych z ziem Rzeczypospolitej, a także ze śląska, 
z Austrii, Czech czy Węgier4. Maturę zdał w tymże gimnazjum w 1900 ro-
ku5. Od tego roku zaczął też studia w Uniwersytecie Wrocławskim z zakre-
su filozofii, sanskrytu i języków orientalnych. Od 1903 roku kontynuował 
studia w Krakowie na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, a w latach 1905-1906 w Uniwersytecie w Pradze. W 1906 powrócił do 
Krakowa i wstąpił do seminarium duchownego6. Po ukończeniu studiów 

3 Zob. L. Grzebień i inni, Słownik biograficzny wychowanków Zakładu Naukowo-Wychowaw-
czego OO. Jezuitów w Chyrowie 1886-1939, Kraków 2000, s. 369.

4 Warto przypomnieć, że przez ten zakład w ciągu 53 lat jego istnienia przeszło około 6170 
uczniów, którzy należeli do elity społeczeństwa polskiego. Spośród byłych wychowanków rekru-
towali się późniejsi duchowni, pracownicy naukowi, literaci, artyści, prawnicy, a także twórcy 
niepodległego państwa polskiego, uczestnicy kampanii wrześniowej i ruchu oporu. Zob. więcej 
J. Niemic, Zakład Naukowo-Wychowawczy Ojców Jezuitów w Chyrowie 1886-1939, Rzeszów- 
-Kraków 1998.

5 Zob. Praca zb., VII Sprawozdanie Zakładu Naukowo-Wychowawczego oo. Jezuitów w Bąko-
wicach pod Chyrowem za rok szkolny 1900, Przemyśl 1900.

6 Zob. M. Gawlik, J. Szczepaniak, Księża katecheci diecezji krakowskiej 1880-1939. Słownik 
biograficzny, Kraków 2000, s. 229.
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teologicznych w UJ otrzymał święcenia kapłańskie 3 lipca 1910. Wyjechał 
następnie do Rzymu w celu kontynuacji studiów teologicznych w Papie-
skim Uniwersytecie Gregoriańskim (doktorat z zakresu filozofii chrześci-
jańskiej uzyskał 30 lipca 1912 roku). 

1.2. Lata I wojny światowej i początek pracy naukowej

Po powrocie do Polski otrzymał w 1913 roku nominację na prefek-
ta krakowskiego Seminarium Diecezjalnego i zastępcę katechety w Pań-
stwowym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim (pracował tu od 1913 do 
1915). W czerwcu 1915 roku uzyskał doktorat z teologii na UJ i podjął 
pracę w Szkole Realnej w Krakowie. W 1917 roku wstąpił do nowicjatu 
jezuickiego w Starej Wsi k. Brzozowa, lecz wkrótce potem został skierowa-
ny (jako obywatel pruski) do jednostki sanitarnej wojska pruskiego (spra-
wował opiekę duchowną nad jeńcami francuskimi, włoskimi i rosyjskimi 
pracującymi w kopalniach Górnego śląska). Po klęsce wojskowej Niemiec 
powrócił do Rzymu i studiował tam filozofię (1919-1920).

Od 1920 roku prowadził wykłady z teologii dogmatyki szczegółowej, 
a także z teologii dogmatycznej biblijnej i języka hebrajskiego7. W lipcu 
1926 roku przeniósł się do nowego kolegium „Bobolanum” w Lublinie, 
gdzie był profesorem dogmatyki szczegółowej8. Od 1929 do 1931 roku 
zastępca profesora teologii dogmatycznej w Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim, a w latach 1932-34 pracuje jako profesor nadzwyczajny teologii 
dogmatycznej9.

W 1934 roku powrócił do Krakowa, gdzie został zastępcą profesora 
przy katedrze dogmatyki szczegółowej Wydziału Teologicznego UJ (objął 
wykłady po prof. Macieju Sieniatyckim). Zajęcia na UJ prowadził prak-
tycznie do początku II wojny światowej10. Ks. Marian Morawski był au-
torem wielu skryptów uniwersyteckich z zakresu dogmatyki szczegółowej 

7 Zob. opracowanie hasła: D. Gardocki, Morawski Marian w: K. Góźdź, Leksykon polskich 
dogmatyków XX i XXI wieku, Lublin 2010, s. 241.

8 Zob. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, red. L. Grzebień 
(i współpracownicy), Kraków 2004, s. 438.

9 Zob. M. Rechowicz, Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
Lublin 1969, s. 106.

10 Zob. krótką biografię opracowaną przez ks. L. Grzebienia – Słownik polskich teologów kato-
lickich 1918-1981, red. L. Grzebień, Warszawa 1983, s. 511-513. 
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oraz artykułów i recenzji o tematyce teologicznej. Przed wybuchem II woj-
ny światowej podjął pracę nad fundamentalnym dziełem poświęconym 
istocie Kościoła i sprawom ekumenizmu oraz pracą o teologii św. Augusty-
na. Był także działaczem „Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra”, wygłaszał też 
liczne prelekcje organizowane na cele społeczne.

1.3. Aresztowanie, okres uwięzienia i pobyt w KL Auschwitz

Dnia 10 listopada 1939 ks. Morawski został aresztowany przez gestapo 
i osadzony w krakowskim więzieniu przy ul. Montelupich wraz z 24 inny-
mi członkami jezuickiego kolegium w Krakowie11. Stało się to w kilka dni 
po znanym aresztowaniu profesorów krakowskich uczelni, które nastąpiło 
6 XI w Collegium Novum w Krakowie, a które zainicjowało planowe ak-
cje niemieckiego okupanta wymierzone przeciwko polskiej inteligencji12.  
Ks. Morawski jako pracownik naukowy, teolog i profesor UJ, a jednocześ-
nie człowiek o słabej kondycji fizycznej i zdrowotnej już na starcie miał ni-
kłe szanse na przetrwanie tej ciężkiej próby życiowej, jaką było niemieckie 
więzienie i późniejszy obóz zagłady. W więzieniu na Montelupich w Kra-
kowie opiekował się duchowo skazanymi na śmierć rodakami13. W tym też 
więzieniu zrobiono go starszym celi. Funkcja ta była ciężarem ponad jego 
siły. Człowiek nauki i myśli, bardzo subtelny nie nadawał się do rozkazy-
wania i wydawania komend sprzecznych z jego usposobieniem. Musiał on 
jednak spełniać wyznaczone zadanie, chociaż było ono źródłem licznych 
stresów14. 

Od lutego 1940 przebywał w więzieniu w Wiśniczu, które było jednym 
z największych, a zarazem najstarszych więzień na terenie byłej Galicji. Po 

11 W tym kontekście bardzo znacząca jest wypowiedź późniejszego spowiednika Jana Pawła II, 
o. Antoniego Mruka, współwięźnia ks. Morawskiego: „Był to okres bolesnego doświadcze-
nia, które mimo wszystko kształtowało i hartowało człowieka” – zob. http://www.deon.pl/
religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,94,archiwalna-rozmowa-z-o-antonim-mrukiem-
sj,strona,1.html (dostęp dnia: 10.01.2011).

12 Zob. S. Cieślak, Oblicza cierpienia i miłości. Słudzy Boży Jezuici – Męczennicy z II wojny 
światowej, Kraków 2009, s. 109-110.

13 O losach ks. Morawskiego jako jeden z pierwszych po wojnie wspomina ks. J. Poplatek, 
omawiając straty teologicznej nauki polskiej podczas wojny (zob. J. Poplatek, Ks. dr Marian Jó-
zef Wojciech, „Ateneum Kapłańskie” 1948, t. 48, s. 84-85).

14 Zob. http://www.jezuici.pl/beatyfikacja/morawski_biogram.htm (dostęp dnia: 20.02. 
2011).



124 Bogdan Stańkowski

kasacji w 1783 roku klasztoru karmelitów władze austriackie przekazały 
zabudowania klasztorne na siedzibę Sądu Kryminalnego i więzienie. We 
wrześniu 1939 roku władze niemieckie urządziły tu Obóz Pracy (Arbe-
itslager Neu-Wisnicz bei Bochnia), a od lipca 1940 roku więzienie nosiło 
nazwę Deutsche Strafanstalt in Neu-Wisnicz15.

Więzienie w Wiśniczu nie było okresem łatwym dla ks. Morawskie-
go. Życie trudne, przeplatane pracą z innymi współwięźniami i chwilami 
upokorzeń16. Bywały jednak w tym czasie chwile wytchnienia i „forma-
cji zakonnej”. Przed dniem św. Alojzego wspólnota jezuicka powierzyła  
ks. Marianowi głoszenie konferencji dla kleryków przygotowujących się do 
odnowienia ślubów zakonnych. W czasie całego pobytu w więzieniach było 
to jedyne zajęcie, jakie wykonywał z pożytkiem dla innych i z osobistą sa-
tysfakcją. Z wypowiedzi o. Antoniego Mruka SJ, późniejszego papieskiego 
spowiednika, można przybliżyć sobie postać ks. Morawskiego jako współ-
więźnia. O. Mruk jako więzień tak oto wspomina swojego współbrata: 

Był też z nami uwięziony wybitny teolog, o. Marian Morawski, na Monte-
lupich w Krakowie i w Wiśniczu. Po ciężkiej pracy uczestniczyliśmy w je-
go wykładach. Nazywał je „kartoflaną teologią”. Bardzo nam imponował 
jako jezuita i profesor. Wszystko miał w pamięci. Na malutkiej kartecz-
ce pisał sobie jedynie plan wykładu. Był też dla nas prawdziwym ojcem 
duchownym, spowiednikiem. Można było zawsze zwrócić się do niego, 
porozmawiać. Był prawdziwym opiekunem do końca, do swojej śmierci 
w Oświęcimiu17.

Szybko jednak minęły spokojne dni w relatywnie przyzwoitych więzie-
niach, przeznaczonych do izolowania od społeczeństwa, bez nadprogra-
mowych, złośliwych dokuczliwości. W czerwcu 1940 roku, przewieziono  
ks. Morawskiego transportem do Auschwitz. Przed wyjazdem goniono 
więźniów do upadłego, aby w czasie transportu nie mieli siły uciekać. 
Z dworca do obozu pędzono biegiem, a jadący motocyklem żołnierz batem 
poganiał ich, jak zwierzęta. Ks. Morawski pobyt w Auschwitz znosił źle. 

15 Zob. Galicja i jej dziedzictwo, t. 1, Historia i polityka, red. W. Bonusiak, J. Buszko, Rze-
szów 1994, s. 17-31.

16 Zob. S. Cieślak, Oblicza cierpienia i miłości. Słudzy Boży Jezuici – Męczennicy z II wojny 
światowej, dz. cyt. s. 111-112.

17 Zob. O. A. Mruk SJ w: http://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/
art,94,archiwalna-rozmowa-z-o-antonim-mrukiem-sj,strona,1.html (dostęp dnia: 10.01. 
2011).
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W pierwszych dniach wprawdzie los uśmiechnął się do niego, ale nie na 
długo. Otrzymał stanowisko pisarza obozowego, wkrótce jednak, gdy w po-
rę nie usunął się z drogi lagerführerowi, dostał po twarzy i stracił atrakcyjny 
przydział pracy. Został następnie skierowany do kampanii karnej, pracował 
przy przewożeniu kamieni, która to praca stanowiła wysiłek ponad jego si-
ły. Za pomoc udzieloną Żydowi został skatowany przez strażników18. Zna-
ny w obozie esesman, o przydomku „Ryży diabeł”, kiedyś niespodziewanie 
zabrał ks. Morawskiego do pustego o tej porze bloku. Nieznane są szczegó-
ły okrutnego bicia. Po powrocie współwięźniowie widzieli jedynie skutki: 
krew płynącą z ust oraz silnie okaleczoną nogę. Ciężka praca, nieludzkie 
warunki życia i pogarszający się stan zdrowia ks. Morawskiego, wszystko 
to powodowało w nim wielkie przygnębienie. Dalszy pobyt w obozie niósł 
dla umęczonego księdza ciągłe zagrożenia. Gdy raportführer Gerard Pa-
litsch zarządził rozejście się, wszyscy wiedząc, co znaczy taki rozkaz, biegli 
na oślep, aby nie otrzymać kijem po placach. Pchnięty przy tej okazji na 
kolczaste druty, ks. Morawski pokaleczył mocno twarz. Mało praktyczny 
i bezradny, nie potrafił zdobywać minimum zaopatrzenia koniecznego do 
przetrwania. Doświadczalnie zarażony flegmoną na nodze i trzykroć z tego 
powodu operowany, dzięki protekcji, dostał się na izbę chorych. Nie chciał 
lub nie mógł jeść. Załamany psychicznie, trapiony czarnowidztwem, stra-
cił wolę życia. Ks. Morawski umiał godzić się na życiowe trudy, ale to, co 
widział w Auschwitz, przerosło go. Nie mógł zrozumieć, że ludzie mogą 
tak nieludzko postępować. Zmarł załamany tym, co tam widział i prze-
żył19. Zmarł w swoje imieniny, 8 września 1940, w święto Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny20. świadkiem śmierci był kleryk-jezuita, Edward 
Mruk, który głośno wzbudzał razem z nim akt wiary, nadziei i miłości 
oraz żalu za grzechy. Umierający prosił, aby pożegnać od niego współbra-
ci i oświadczył, że ofiarował Bogu swoje życie za ich wolność. Jego ciało 

18 Por. F. Paluszkiewicz, Błogosławieni, którzy w Panu umierają, „Przegląd Powszechny” 2004, 
nr 9, s. 378.

19 O. Adam Kozłowiecki późniejszy kardynał, już po wojnie bardzo szczegółowo opisał 
swoje dzieje obozowe, jak też i przeżycia współbraci jezuitów. Starał się, aby dziennik obozowy 
mógł być jak najwierniejszym świadectwem tego, co działo się w obozie. Zob. A. Kozłowiecki 
Ucisk i strapenie, dz. cyt.

20 Zob. ks. M. Morawski jako ofiara hitlerowskiego terroru (W. Jacewicz, J. Woś, Martyrolo-
gium Polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, 
Zeszyt I Straty osobowe, Warszawa 1977, s. 238).
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spalono w krematorium obozu Auschwitz21. W taki oto tragiczny sposób  
ks. Morawski uwieńczył swoje życie. Wielki erudyta, niegdyś słuchacz róż-
nych fakultetów uniwersyteckich we Wrocławiu, Pradze, w Rzymie, doktor 
filozofii i profesor wielu uczelni w Polsce stał się świadectwem męczeństwa 
tysięcy Polaków i dołączył do milionów ofiar niemieckiego terroru w czasie 
II wojny światowej22.

2. Droga na ołtarze ks. Mariana Morawskiego

Pierwszym wyniesionym na ołtarze spośród osób, które zginęły w KL 
Auschwitz-Birkenau był Maksymilian Maria Kolbe – franciszkanin. Dnia 
10 października 1982 roku Jan Paweł II zaliczył go w poczet świętych Koś-
cioła. Do tej listy świętych w 1998 roku dołączyła też karmelitanka i filo- 
zof Edyta Stein. Na początku lat 90. XX wieku rozpoczęły się również 
dalsze starania o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego męczenników za wiarę 
z okresu II wojny światowej. Zaowocowało to tym, iż 13 czerwca 1999 
roku w Warszawie Ojciec święty Jan Paweł II wyniósł na ołtarze 108 ofiar 
II wojny światowej, w tym 15 duchownych, którzy zginęli w KL Aus-
chwitz-Birkenau. Z czasem, po beatyfikacji z 1999 roku, okazało się, że 
są jeszcze inni kandydaci na ołtarze spośród duchowieństwa diecezjalnego 
i zakonnego, którzy nie zostali uwzględnieni w pierwszym procesie z uwagi 
na fakt, że nie udało się przygotować na czas odpowiedniej dokumenta-
cji. W grupie tych duchownych znalazł się również ks. Marian Morawski. 
W 2004 roku zakończono proces rogatoryjny dziewięciu polskich ojców 
jezuitów, męczenników z czasów II wojny w tym ks. Morawskiego23. Dnia 

21 Zob. F. Paluszkiewicz, …inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz, Warszawa 2000,  
s. 18.

22 Nazwisko ks. Morawskiego widnieje między innymi na tablicach upamiętniających ofia-
ry hitlerowskiego terroru, jakie znajdują się w Bazylice mariackiej w Krakowie oraz w Bazylice 
Księży jezuitów przy ul. Kopernika w Krakowie.

23 W homilii wygłoszonej przez o. Krzysztofa Dorosza SJ na zakończenie procesu rogatoryj-
nego 4 listopada, powiedział on w ten sposób: „W wielkim tłumie współczesnych męczenni-
ków, ofiar II wojny światowej, wśród jezuitów, którzy wierni do końca swemu powołaniu oddali 
swe życie za Chrystusa, rozpoznajemy dziś dziewięciu naszych Współbraci. Znamy ich imiona 
i nazwiska, dzięki długim i skrupulatnym badaniom odtworzyliśmy ich życie, drogę zakonnego 
powołania i okoliczności męczeństwa. Ale poznaliśmy coś więcej: tajemnicę ich świętości ro-
dzącej się i dojrzewającej pośród zwyczajnych i nadzwyczajnych wydarzeń, pośród wyrzeczeń 
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25 lutego 2004 ogłoszony został sługą Bożym. Dalej dokumenty przeka-
zano trybunałowi pelplińskiemu, a następnie Kongregacji ds. Kanoniza-
cyjnych24. W marcu 2008, Arcybiskup Kazimierz Nycz wystosował list 
(N. 959/Abp/08), przekazując akta procesu beatyfikacyjnego sług Bożych 
z dwóch Prowincji jezuickich w Polsce do Stolicy Apostolskiej25.

Jezuici polscy w dalszym ciągu zabiegają o beatyfikację 17 zakonników, 
wśród których jest właśnie wspomniany ks. profesor Morawski. Rozpęta-
na 1 września 1939 roku „kampania zbrodni” spowodowała męczeńską 
śmierć 91 polskich jezuitów: 75 z nich zginęło z rąk Niemców, 15 zamor-
dowali Rosjanie, a jeden poniósł śmierć już z rąk władzy ludowej. Lista 
wspomnianych męczenników z czasów II wojny światowej sprawiać może 
wrażenie „masowości”, zgoła masowego grobu. Każda jednak osoba mia-
ła swoje indywidualne życie, które w pewien sposób przemawia do nas 
wszystkich i pozwala formować nasze postawy patriotyczne, etyczne i te 
typowo humanistyczne. Ze wspomnień więźniów obozowych i na podsta-
wie ich korespondencji można dostrzec pewien zarys głębokiej przemiany 
duchowej, od silnej tęsknoty za wolnością, pracą duszpasterską i naukową 
aż do poddania się woli Bożej i akceptacji drogi krzyżowej.

3. Kontekst społeczny, religijny i polityczny działalności  
ks. M. Morawskiego

Ks. Morawski rozpoczął swą działalność w czasach przełomowych. 
Okres oddziaływania zaborców i polityka ograniczania przez nich bądź też 
rugowania Kościoła katolickiego z życia społecznego, proces kształtowania 
nowego układu sił przez Niemcy, wreszcie podejmowanie przez Kościół 
kwestii robotniczej w coraz to silniej rozwijających się krajach Europy, co 
oznaczało narodzenie katolickiej nauki społecznej – wszystko to stworzyło 
zręby II Rzeczypospolitej. Lata młodości i początek działalności ks. Mo-

i przeciwności, świętości będącej odpowiedzią na „misterium zła”, w którym znaleźli się niczym 
w oku cyklonu – w sposób nieoczekiwany i nie planowany.” – http://www.jezuici.pl/beatyfika-
cja/news11.htm (dostęp dnia: 23.02.2011).

24 Zob. http://info.wiara.pl/doc/150157.Mestwo-wiary-polskich-jezuitow (dostęp dnia: 24. 
02.2011).

25 Zob. http://www.beatyfikacja.jezuici.pl/index1.htm (dostęp dnia: 24.02.2011).
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rawskiego to lata „postępu organicznego” i cywilizacji. Praca mnoży się 
i doskonali, życie religijne i rozwój środowisk naukowych daje fundamen-
ty pod nowe rodzące się społeczeństwo polskie. Klasy wyższe zajmują się 
ulepszaniem bytu i oświecaniem sfer niższych, co rodzi wzajemne zaufanie 
i tworzy więź narodową. Coraz silniejszy jest głos nieobecnej Polski na 
mapie Europy w kwestiach politycznych. Polacy coraz częściej dają dowód 
trzeźwości i zgodnego patrzenia ku nowej Polsce. Prężnie rozwija się sztu-
ka i literatura. Powstają nowe miesięczniki katolickie. Za przykład można 
tutaj podać pojawienie się pierwszego numeru jezuickiego „Przeglądu Po-
wszechnego” w 1884 roku. Sami jezuici dostrzegali konieczność wydawania 
właśnie takiego pisma, które by ten ruch duchowy w całości obejmowało, 
nadawałoby mu wyraźne kształty, poddawało krytyce. Chodzi, więc o sze-
rzenie znajomości zasad katolickich wśród inteligencji oraz o ocenę aktual-
nych zagadnień w życiu społecznym, naukowym i literackim. Dlatego też 
jezuici przełomu wieków starają się w swoich publikacjach analizować idee 
i wydarzenia, docierać do korzeni przemian, używając rozumu oświecone-
go wiarą oraz doświadczenia własnego i innych współpracowników26. Na 
łamach „Przeglądu Powszechnego” wnikliwie komentowano bieżące wyda-
rzenia polityczne i ważniejsze zjawiska społeczne. Wszystko to ubogacone 
materiałami z konferencji, sprawozdaniami z kraju i z zagranicy27.

Miejscem szczególnie prężnego rozwoju kulturalnego pod koniec XIX 
i na początku XX wieku stał się Kraków. Wprawdzie nie osiągnął on wyso-
kiej pozycji pod względem materialnym, ale w dość krótkim czasie miasto 
to było postrzegane nie tylko jako najważniejsze na ziemiach polskich cen-
trum naukowe, ale również jako wiodący ośrodek kultury Młodej Polski, 
z niezwykle bogatym życiem artystycznym (teatry, zróżnicowana ideolo-
gicznie prasa itp.). Ośrodek krakowski stał się powoli duchową stolicą Pol-
ski promieniującą na wszystkie ziemie dawnej Rzeczypospolitej28. Kraków 
przyciągał nie tylko studentów pragnących poszerzać swoje horyzonty my-
ślowe na licznych uczelniach, ale też i ludzi starszego pokolenia ze wszyst-
kich trzech zaborów.

26 Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, dz. cyt. s. 547.
27 Zob. M. Jagiełło, Zrozumieć swój wiek, „Przegląd Powszechny” 2009, R. 126, 1, s. 13-19.
28 Zob. pierwsze zetknięcie się z Krakowem Stefana Żeromskiego w 1889 roku oczarowanego 

atmosferą tego niezwykłego miasta – S. Żeromski, Dzienniki, opracował i przedmową opatrzył 
J. Kądziela, Warszawa 1966, t. 6, s. 188.
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Praca wychowawcza i naukowa ks. Morawskiego przypada na lata mię-
dzywojenne. Warto przy tej okazji wspomnieć o dość dobrej atmosferze, ja-
ka panowała w szkolnictwie polskim, jeśli chodzi o wychowanie religijne i o 
troskę na rzecz spójności pomiędzy wartościami wyznawanymi przez ogół 
społeczeństwa a wartościami promowanymi przez szkołę. Stan prawny kato-
licyzmu w Polsce międzywojennej został wyraźnie określony w konstytucji 
z marca 1921 roku, a następnie również w konstytucji kwietniowej z 1935 
roku, gdzie podkreślano, iż wyznanie rzymskokatolickie, będące religią 
przeważającej większości narodu, zajmuje w państwie naczelne stanowisko 
wśród równouprawnionych wyznań. Sprawę nauczania religii w szkołach 
uważano za niezwykle istotną również ze względów narodowych, gdyż uwa-
żano, że nie ma równie potężnego narzędzia dla wyrobienia głębszej jedności 
narodu jak szkoła, która kształtuje i systematyzuje pierwsze poglądy czło-
wieka29. Wielu ówcześnie piszących autorów dostrzegało rodzący się nowy 
katolicyzm młodego pokolenia. Otwarcie mówiono o renesansie religijnym 
młodzieży (rozrost akademickich organizacji katolickich, rekolekcje, po-
głębianie wykształcenia religijnego, ewolucja ideowa niektórych organiza-
cji w kierunku katolickim, walka o katolicki charakter wyższych uczelni)30.

Zarysowany pokrótce kontekst społeczny, polityczny i religijny był dla 
wielu jezuitów, również dla ks. Morawskiego tym środowiskiem, gdzie sta-
rano się przekuwać Ewangelię na życie codzienne. Ukazując w kontekście 
kultury, historii i polityki od strony naukowej religię i prawdy teologiczne, 
z pewnością wpisywał się w to dzieło księży jezuitów, które starało się uj-
mować życie człowieka w całym jego bogactwie przejawów wiary, pamięta-
jąc o tym, by przekuwać Ewangelię na to, co zwie się kulturą.

4. Praca naukowa i główne kierunki zaangażowania  
ks. Morawskiego

Ks. Morawski rozpoczął pracę ściśle naukową w 1920 roku i praktycznie 
kontynuował ją aż do wybuchu II wojny światowej. Pracował początkowo 

29 Zob. więcej na ten temat w: N. Wójtowicz, http://www.legitymizm.org/przeglad-po-
wszechny-szkola-1935-1939 (dostęp dnia: 28.02.2011).

30 Zob. K. Turowski, Renesans katolicyzmu młodego pokolenia polskiego, „Przegląd Powszech-
ny” 1937, t. 215, s. 13-16.
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w Krakowie, potem przeniósł się do Lublinia („Bobolanum” i na KUL). 
Jeszcze przed zaangażowaniem na KUL-u ks. Morawski opracował i wydał 
książkę Mariana Morawskiego SJ (seniora) pt. Dogmat łaski, w której był 
autorem rozdziału o przeznaczeniu. Z kilkunastu jego prac opublikowa-
nych w okresie lubelskim, uwagę naszą trzeba zwrócić na Dogmat piekła31 
i wiele recenzji obcojęzycznych książek z dziedziny dogmatyki. W czasie 
swojego pobytu na KUL-u opublikował kilkanaście pomniejszych arty-
kułów o różnej tematyce z zakresu swojej specjalności. Kontynuował dalej 
recenzowanie książek, celem zapoznania polskiego środowiska z osiągnię-
ciami nauki europejskiej. Z tego okresu pochodzą także skrypty powielane 
dla studentów: Tractatus de Ecclesia, Tractatus de sacramentis, Tractatus de 
Deo Creante et elevante, Christologia, Soteriologia, Tractatus de Gratia32. Po 
opuszczeniu KUL-u dalej ubogacał swój dorobek kilkudziesięcioma no-
wymi tytułami. Powrócił do Krakowa w 1934 roku, by objąć katedrę dog-
matyki na UJ. W tym czasie rozpoczął pisanie traktatu o istocie Kościoła 
w oparciu o katechezę św. Pawła. W chwili wybuchu wojny miał gotowych 
ok. 1000 stron rękopisu wspomnianego dzieła. Ogłosił drukiem 23 roz-
prawy. Dziełem jego życia miała być praca o Ciele mistycznym Chrystusa, 
praca epokowa, która bliska była już ukończenia w chwili wybuchu wojny. 
Niestety, zaginęła z chwilą aresztowania ks. Morawskiego przez Niemców 
10 listopada1939 roku33. Pisał też na temat teologii św. Augustyna i teo-
logicznych poglądów Dantego34. Z jego spuścizny piśmienniczej niewiele 
ocalało. Przetrwały jedynie artykuły, recenzje czy też sugestie piśmiennicze, 
opublikowane na łamach miesięczników: „Collectanea Theologica”, „Prze-
gląd Powszechny”, „Sodalis Marianus” oraz „Wiara i Życie”. 

4.1. Tematyka i myśl teologiczna zawarta w ważniejszych  
artykułach ks. M. Morawskiego

Ks. Morawski jako początkujący wykładowca zajął się problemem 
teozofii. Temat ten podjął w dwóch artykułach, stawiając sobie pytanie,  

31 Zob. M. Morawski, Dogmat piekła, Przegląd Powszechny” 1927, t. 175, s. 3-25, 252-269.
32 Skrypty powielane dla studentów teologii KUL w latach 1930-1934.
33 Zob. J. Poplatek, Ks. dr Marian Józef Wojciech, „Ateneum Kapłańskie” 1948, t. 48, s. 85.
34 Zob. S. Cieślak, Oblicza cierpienia i miłości. Słudzy Boży Jezuici – Męczennicy z II wojny 

światowej, dz. cyt. s. 108.
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czy możliwe jest pogodzenie teozofii z nauką katolicką35. Z pewnością za-
troskany o wiernych starał się przybliżyć to zagadnienie, pytając się jed-
nocześnie, czy jest uzasadnionym, aby chrześcijanin był członkiem towa-
rzystw teozoficznych, brał udział w spotkaniach, czy też w końcu zagłębiał 
się w publikacje książkowe i periodyki zgłębiające problem teozofii. Autor 
artykułu starał się uzasadnić na podstawie dokumentów Kościoła, a także 
przybliżając czytelnikowi dzieje nauki, iż nie da się pogodzić prawdy obja-
wionej przez Boga z nauką zwaną teozofią36. Ks. Morawski podkreśla fakt, 
że wspomniana nauka nie jest czymś nowym ani nie wywodzi się z myśli 
religijnej czy filozoficznej, ale jest namiastką obydwu. Jej pojawienie się 
na Zachodzie było czynnikiem obcym zarówno dla filozofii, jak też i dla 
religii. Autor uważa, że teozofia, wychodząc z założenia istotnej tożsamości 
człowieka z bóstwem, zasadniczo znosi pojęcie religijności, zasadzające się 
z jednej strony na fizycznej i moralnej zależności człowieka od wyższej isto-
ty osobowej (odrębnej), a z drugiej strony na łaskawości bóstwa opatrznego 
względem człowieka37. Ponadto postrzega teozofię jako mistykę panteizmu, 
co będzie zawsze zjawiskiem pochodnym, wręcz pasożytem żerującym na 
podłożu religijnym, zeświecczeniem religii, rodzajem świętokradztwa. Au-
tor uważa, że taka postawa prowadzi do ubóstwienia człowieka, co można 
dostrzec w szeregu znanych systemów religijnych, które stopniowo prze-
kształcają się w systemy teozoficzne. Dostrzega, jak teozofia wkradła się 
zarówno do islamu, jak też i do religii żydowskiej. Chrześcijaństwo nato-
miast już od samego zarania swego istnienia opierało się pokusie wpływów 
teozofii, mając od początku charakter społeczny i uniwersalistyczny, nie 
czyniąc różnic między wyznawcami a wtajemniczonymi, między poganami 
pragnącymi iść za Chrystusem a chrześcijanami (1 Kor 2, 7 i Rz 16, 25). 
Zdaniem ks. Morawskiego, taka religia nie mogła pogodzić się z religią 
polityczną, z kultem cesarza i panteonem tysiąca bóstw, dlatego pojawiają 

35 M. Morawski, Nieco o teozofii dzisiejszej, „Wiara i Życie” 1923, nr 3, 1-12, s. 49-60;  
M. Morawski, Teozofia w dziejach błędów ludzkich, „Przegląd Powszechny” 1926, t. 171,  
s. 3-23.

36 Teozofia jest doktryną filozoficzno-religijno-mistyczną dążącą do uzyskania bezpośred-
niego kontaktu człowieka z Bogiem, tajemnicami wszechświata. Są to doktryny o charakte-
rze okultystycznym i ezoterycznym, przedstawione jako droga do indywidualnego zbawienia, 
często związane z mistycyzmem, panteizmem i magią. Zob. W. Kopaliński, Słownik wyrazów  
obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1983, s. 422.

37 M. Morawski, Teozofia w dziejach błędów ludzkich, dz. cyt., s. 9.
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się prześladowania i wzgarda ze strony kultury hellenistycznej dla Boga 
ukrzyżowanego38. W końcowej części artykułu autor uwypukla zasadnicze 
różnice między teozofią a chrześcijaństwem. Sprowadzają się one do tego, 
iż bóg teozoficzny jest nieosobowym bożyszczem panteizmu, co jest nie 
do pogodzenia z Bogiem osobowym religii chrześcijańskiej. Również kon-
cepcja stworzenia w myśli teozoficznej łączy się z emanacją wszechrzeczy 
z istoty bożej, co zostało potępione przez Sobór Watykański I. W odniesie-
niu do człowieka teozofia postrzega go jako byt niesłychanie skomplikowa-
ny z całego szeregu dusz i ciał, natomiast Kościół uznaje w człowieku tylko 
dwa składniki istotne: ciało i duszę duchową. Niebagatelną różnicę autor 
dostrzega również w koncepcji zbawienia, wnioskując, iż w myśli teozo-
ficznej dzieło odkupienia jest raczej procesem kosmicznym (teurgicznym), 
niż katolickim wyzwoleniem człowieka z upadku moralnego pochodzące 
z inicjatywy Bożej, a którego celem jest przywrócenie mu życia nadprzyro-
dzonego39. Ostatecznie autor przestrzega czytelników w sposób charakte-
rystyczny dla lat międzywojennych przed przynależnością do towarzystw 
teozoficznych kryjących w sobie tradycje bezbożności.

W innych artykułach pióra ks. Morawskiego dostrzegamy chęć przy-
bliżenia czytelnikowi myśli św. Pawła Apostoła. Jedną z nich jest problem 
mistyki40. Na wstępie autor podkreśla fakt, iż problem mistyki św. Pawła 
jest bardzo żywy i dyskutowany wśród protestantów niemieckich, dlatego 
też stara się przybliżyć to zagadnienie i zgłębić je również na gruncie kato-
lickim. Zauważa, iż mistyka św. Pawła nie jest zwykłym doświadczeniem 
połączonym z Bogiem, ale ma ona charakter Chrystusowy, jest to misty-
ka Chrystusowa, gdyż wyraża się w wewnętrznym religijnym stosunku do 
uwielbionego Pana41. Jej streszczeniem są dwa wyrażenia: „my w Chry-
stusie” i „Chrystus w nas”, gdzie pierwsze oznacza nowe bytowanie, jakby 
zrośnięcie się z Chrystusem (Gal 3, 26), nabywanie nowego życia (Rz 6, 
11), zaś drugi zwrot „Chrystus w nas”, nawet jeśli występuje rzadziej, to 
jednak oznacza on zamieszkanie Chrystusa w sercu człowieka przez wiarę. 

38 Tamże, s. 14.
39 Tamże, s. 22-23.
40 Zob. M. Morawski, W Chrystusie, „Przegląd Powszechny” 1929, t. 181, s. 129-147 oraz 

W duchu. Przyczynek do mistyki św. Pawła Apostoła, „Przegląd Powszechny” 1930, t. 185,  
s. 257-269.

41 Por. M. Morawski, W Chrystusie, dz. cyt., s. 130.
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Chodzi, więc o osiągnięcie tej pełni Chrystusowej (Ef 4, 13) i powtórze-
nie za Apostołem, iż „żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” (Gal 2, 
19). W pracach tych dostrzega się wielki wysiłek ks. Morawskiego, aby 
przybliżyć wiernym postać św. Pawła oraz uchronić ich przed protestancki-
mi wizjami często zakorzenionymi jeszcze teologii Lutra. Autor w sposób 
przejrzysty i komunikatywny ukazuje św. Pawła jako tego, który w róż-
nych swych listach posługuje się odmiennymi sposobami docierania do 
wiernych (np. za pomocą trybu oznajmującego lub rozkazującego – Rz 6, 
6; Kol 3, 9; Ef 4, 22). Dlatego też zauważa, że Paweł oznajmująco mówi 
o bytowaniu w Chrystusie (aspekt dogmatyczny) i rozkazująco przynagla 
do spełniania postulatów w aspekcie etycznym uzasadnionych w nadprzy-
rodzonej godności człowieka wszczepionego w Chrystusa42. Autor kon-
kluduje więc, mówiąc o mistycznych zwrotach św. Pawła w sensie dogma-
tycznym i etycznym. Uwypukla również fakt, że mistyka u św. Pawła ma 
również orientację eschatologiczną, gdyż po okresie życia „w Chrystusie” 
nastąpi życie „z Chrystusem”43. W końcowej części artykułu autor wyjaś-
nia, iż przynależność do Kościoła to warunek uczestniczenia w bogatym 
życiu wewnętrznym tego organizmu nadprzyrodzonego. Dla św. Pawła, 
zatem chrześcijanin to nie prosta nomenklatura, ale realna przynależność 
do Chrystusa (alter Christus)44.

W dorobku ks. Morawskiego widzimy, iż jest też miejsce na upowszech-
nienie terminów „dusza” i „duch”. Zdaniem autora, św. Paweł nawet jeśli 
używa jednego wyrazu na określenie tej rzeczywistości, to nie oznacza, że 
Apostoł przeciwstawia duszę (psyche) duchowi45. Antyteza jest w tym, że 
duch naturalny oznacza wyższą część duszy (zdolność do myślenia, wy-
rażania woli), wszystko to jest podłożem dla nadprzyrodzonego działania 
Ducha Bożego, natomiast dusza (psyche) obejmuje pierwiastek życiowy 
człowieka, nie wyłączając jednak i tamtego, wyższego znaczenia46. Autor 
wyklucza również możliwość trychotomii u św. Pawła (podział na ciało, 
duszę i ducha). W dalszej części artykułu ks. Morawski stwierdza, że mimo 

42 Zob. tamże, s. 137.
43 Zob. tamże, s. 138.
44 Tamże, s. 146.
45 Zob. M. Morawski, W duchu. Przyczynek do mistyki św. Pawła Apostoła, dz. cyt. s. 257- 

-269.
46 Por. tamże, s. 261.
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to, iż św. Paweł posiadał tak konkretną koncepcję ducha i jego wpływu na 
życie pierwszych chrześcijan, to jednak dalekim jest on od mechanicznej 
konstrukcji życia duchowego. Liczne upomnienia ze strony św. Pawła są 
dowodem na to, że nie ma mowy o jakimś rozdwojeniu jaźni na duchową 
i doczesną47. Osobowość człowieka pozostaje nietknięta, człowiek nie prze-
kształca się w pneuma, jak w mistycyzmie pogańskim, ale posiada pneuma, 
nie przestając być człowiekiem (patrz postulat walki ze „starym człowie-
kiem”). W końcowej części artykułu autor wyraża przekonanie, że żadne 
wysiłki naturalne ani praktyki mistyczne nie zdołają wyzwolić człowieka 
od gniotącego go jarzma, jeśli ich nie wesprze działanie Ducha Bożego. Tak 
więc doskonałość etyczna to przede wszystkim staranie o łaskę Bożą, która 
przychodzi m.in. przez modlitwę.

Kontynuując rozważania listów Apostoła, ks. Morawski zatrzymuje 
się nad ideą pracy u św. Pawła48. Z pewnością postać świętego, jaką kreśli  
ks. Morawski nie jest nam znana, gdyż na co dzień przyzwyczajeni jeste-
śmy do tego, by widzieć Apostoła jako faryzeusza, prześladowcę i w końcu 
wielkiego Apostoła Chrystusa. Ks. Morawski przybliża czytelnikowi postać 
św. Pawła jako rzemieślnika (Dz. 18, 3; 20, 33-35; 1 Tes 2, 9; 1 Kor 4, 
12). Potrzeba zarabiania na życie tłumaczy, dlaczego zatrzymywał się on  
w miastach, gdzie w warsztatach znajdował sposobność pracy, apostołowa-
nia, przemawiania w synagogach itp. Autor wykazuje, iż bycie faryzeuszem 
oznaczało, że rodzina i sam zainteresowany posiada tradycje rzemieślni-
cze. Według tradycji żydowskiej najsłynniejsi rabini byli rzemieślnikami.  
Rabin Gamaliel III głosił zasadę, że „kto swego syna nie wprawia do rzemio-
sła, wprawia go do łotrostwa”49. Ks. Morawski przytaczając słowa samego  
św. Pawła, wykazuje nie tyle twardą i uciążliwą pracę, jaką podejmował 
Apostoł, co jego bezinteresowność w szerzeniu Ewangelii. Ważnym spo-
strzeżeniem ks. Morawskiego jest również fakt, iż św. Paweł w stosunku do 
neofitów, którzy oczekując triumfalnego powrotu Chrystusa, oddają się le-
nistwu, wskazuje na siebie jako wzór niezmordowanego pracownika, przy-
nagla ich do uczciwej pracy i spełniania obowiązków stanu. Autor artykułu 
wskazuje więc, co jest celem pracy u św. Pawła: jest to własne utrzymanie 

47 Por. tamże, s. 266.
48 Zob. M. Morawski, Idea pracy u św. Pawła, „Przegląd Powszechny” 1936, t. 209, s. 380-

-393.
49 Zob. tamże, s. 385.
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oraz wsparcie drugich50. Ks. Morawski konkluduje, wskazując na ciekawe 
przejście św. Pawła od pracy rąk do posługi ewangelicznej. Przytaczając 
obraz budowania domu i namiotu, pragnie podkreślić, iż Apostoł ma na 
myśli z jednej strony przejściowy pobyt doczesny (budowa namiotu) oraz 
dom (mieszkanie w niebie). Ciekawym spostrzeżeniem ks. Morawskiego 
jest też fakt, iż św. Paweł z jednej strony zachęca do uczciwej, samodzielnej 
i rzetelnej pracy własnej, ale też wyczula na pracę społeczną w Chrystusie, 
której istotą ma być rozbudowa Mistycznego Ciała Chrystusa.

Ciekawym przedsięwzięciem ks. Morawskiego wydaje się też być pró-
ba nakreślenia koncepcji Bożego Macierzyństwa w ujęciu Macieja Józefa 
Scheebena (1835-1888)51. Ten niezwykle uzdolniony teolog o genialnych 
zdolnościach spekulatywnych, a zarazem o gruntownej wiedzy patrystycznej 
greckiej oraz scholastycznej zaimponował ks. Morawskiemu, gdyż potrafił 
przedstawić istniejącą spójność dogmatów oraz ich zgodność z zasadami 
rozumu. Tak więc autor artykułu zagłębia się w jeden tylko dział zainte-
resowań Scheebena, jakim była mariologia. Zdaniem ks. Morawskiego, to 
właśnie Scheeben wskrzesił ideę zaślubin mistycznych Maryi, uzasadniając 
także wszechpośrednictwo Maryi oparte na dwóch przesłankach: na Bo-
żym Macierzyństwie oraz na pojęciu Maryi Nowej Ewy52. Autor w dalszej 
części artykułu zauważa, że Scheeben wychodzi z założenia, iż pośredni-
ctwo Maryi należy oprzeć na szerszych podstawach, pogłębiając pojęcie 
Macierzyństwa Bożego pod względem dogmatycznym. Z tego też powodu 
ks. Morawski docenia fakt, że omawiany teolog sięgnął do starszej tra-
dycji przedefeskiej i przednicejskiej, by wydobyć idee, które uzupełniając  
fizyczną koncepcję Macierzyństwa Bożego, w całej pełni uwydatniają wiel-
ką godność Bożej Rodzicielki53. Scheeben przywołuje figurę Nowej Ewy 
jako antytezę pierwszej matki rodzaju ludzkiego. Dostrzega przede wszyst-
kim uczestnictwo Maryi w godności Syna i jej rolę soteryczną wyrażającą 
się we Wszechpośrednictwie Bożej Rodzicielki. W opinii Scheebena Ma-
ryja wchodzi niejako w szczególny stosunek powinowactwa duchowego 
z Osobą Jej Syna. Macierzyństwo Boże Maryi wynosi ją do porządku nie 
tylko nadprzyrodzonego, ale poniekąd do niedościgłej sfery hipostatycznej, 

50 Zob. tamże, s. 389.
51 Zob. M. Morawski, Boże Macierzyństwo, „Przegląd Powszechny” 1935, t. 208, s. 3-19.
52 Zob. tamże, s. 8.
53 Tamże, s. 10.
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ma bowiem charakter nie przypadłościowy jedynie, ale substancjalny. Są to 
o tyle ważne kwestie wyciągnięte przez ks. Morawskiego z pism Scheebena, 
gdyż w sposób, jednoznaczny wykazują błędy w koncepcji protestanckiej, 
którzy całą rolę Maryi ograniczają jedynie do wydania na świat Chrystusa, 
nie zagłębiając się w konsekwencje teologiczne tegoż czynu.

Zacięcie Ks. Morawskiego w jego dociekaniach teologicznych można 
dostrzec również w artykule poświęconym problemowi piekła w nauczaniu 
Kościoła katolickiego54. Autor zauważa, że nawet, jeśli w wiekach wcześ-
niejszych liczni filozofowie zmierzali się z tym zagadnieniem, to jednak jego 
pełne zrozumienie jest możliwe jedynie w zestawieniu z Objawieniem Bo-
żym. We wstępnej części artykułu ks. Morawski wyjaśnia znaczenie wyrazu 
„piekło” w różnych językach, by ostatecznie przyjąć, że właściwym termi-
nem na jego oznaczenie jest „gehenna”. W artykule dość jasno podkreślona 
została idea, iż Pisma Objawione mówią o istnieniu piekła w zestawieniu 
ze sprawiedliwością Bożą i odpowiedzialnością osobistą i narodową wobec 
Boga. Już w najstarszych księgach moralnych (Job, Psalmy, Księga Przypo-
wieści), pojawia się myśl sądu powszechnego nad ludzkością. Myśl ta ewo-
luowała, lecz nigdy – zdaniem autora – nie była błędną ani nie posiadała 
domieszki mitów czy bajecznych podań o królestwie podziemnym (patrz 
Indie, Egipt, Grecja i Persja). Autor, dokonując analizy tekstów Nowego 
Testamentu, w sposób bardzo przekonywujący broni wcześniej wysuniętej 
prawdy o istnieniu piekła. Podkreśla fakt, iż zgodnie z etyką chrześcijań-
ską, ci, którzy w grzechu ciężkim schodzą z tego świata podlegają potę-
pieniu wiecznemu. Z dużą pieczołowitością ks. Morawski przytacza wiele 
błędnych teorii dotyczących pojmowania istnienia piekła bądź całkowitej 
jego negacji, wykazując jednocześnie słabe strony i błędy w konstruowaniu 
wspomnianych teorii.

Z przeprowadzonych przez ks. Morawskiego badań można wysnuć 
wniosek, iż potępienie grzesznika nie wynika z braku miłosierdzia ze stro-
ny Boga, ale praktycznie z braku możliwości nawrócenia po jego śmierci. 
Autor kończy swoje dociekania, podkreślając fakt, że istnienie piekła jest 
istotnym składnikiem dogmatu chrześcijańskiego, jest zatem rzeczywistoś-
cią, której człowiek wierzący nie powinien bagatelizować55.

54 Zob. M. Morawski, Dogmat piekła, „Przegląd Powszechny” 1927, t. 175, s. 3-25, 252- 
-269.

55 Por. tamże, s. 269.
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W swoich zmaganiach naukowych ks. Morawski wiele miejsca poświęca 
również modlitwie. Ciekawym spojrzeniem na ten aspekt życia religijnego 
jest artykuł poświęcony modlitwie u św. Augustyna56. Autor zauważa, że 
teologia św. Augustyna ma charakter modlitewny (theologia orans). Wska-
zuje on czytelnikowi prawdziwe motywy rozmowy z Bogiem, przestrzega 
przed wielomówstwem (multiloqium). Ks. Morawski z pism św. Augustyna 
wywodzi, że prawdziwą potrzebą modlitwy jest konieczność usposobienia 
się do otrzymania darów Bożych przez gorące ich pragnienie. Wykład do-
tyczący modlitwy u Doktora łaski, autor przeprowadza w oparciu o rozu-
mienie przez Augustyna tekstów biblijnych i modlitwy Ojcze nasz. Ks. Mo-
rawski wnioskuje z przeprowadzonych analiz, że modlitwa św. Augustyna 
to przede wszystkim modlitwa do Boga w Trójcy jedynego57. Natomiast 
modlitwa do Chrystusa może być wyrażona jako do Logosu, wcielonego 
Słowa Bożego. Autor wyraża podziw, że św. Augustyn ze swoją naturą tak 
kontemplatywną, oddany był życiu czynnemu dążąc całym sobą ku od-
wiecznemu źródłu prawdy i dobra58.

4.2. Recenzje pióra ks. Morawskiego

W swym dorobku ks. Morawski może poszczycić się blisko 20 recen-
zjami książek i innych opracowań ściśle naukowych wydanych zarówno za 
granicą w języku obcym, jak też i publikacji wydanych po polsku. Analizu-
jąc scripta edita ks. Morawskiego, spośród recenzji publikacji obcojęzycz-
nych na czoło wysuwa się literatura w języku niemieckim. Częściej jednak 
autor recenzował artykuły wydane w języku polskim i czasem po łacinie.

Recenzje ks. Morawskiego ujmują swoją prostotą, a z drugiej strony 
dociekliwością w szukaniu nie tego, co formalne, ale tego, co kryje się 
w treści zakomunikowanej przez poszczególnych autorów. W sposób wni-
kliwy szukał w każdej publikacji przejawów syntezy teologicznej i nowych 
kierunków postrzegania zagadnień teologicznych59. Chętnie brał do ręki 

56 Zob. M. Morawski, Modlitwa św. Augustyna, „Przegląd Powszechny” 1930, t. 188, s. 129-
-143.

57 Por. tamże, s. 141.
58 Tamże, s. 142.
59 Zob. recenzję książki M. Hompel, Das Opfer als Selbsthingabe und seine ideale Verwirk-

lichug im Opfer Christi, Herder, Freiburg 1920, „Przegląd Powszechny” 1921, t. 151-152,  
s. 185-189.
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dzieła poświęcone krytycznemu spojrzeniu na dzieła św. Pawła. W tym 
widać również wielką troskę ks. Morawskiego, aby z jednej strony w spo-
sób naukowy zbliżać się do problemów Kościoła pierwotnego i pism Pa-
włowych, a z drugiej, na bazie tychże analiz i odkryć, budować Kościół  
współczesny60.

Czytelnikom pragnącym wejść w arkana zagadnień teologicznych  
ks. Morawski sugeruje lekturę książki, która w pewnym sensie jest tylko 
wstępem do teologii, ale jednocześnie lekturą, która wtajemnicza, ukazu-
je pewną syntezę i systematyzuje problemy natury teologicznej61. To, co 
uderza czytelnika recenzji, to fakt, że ks. Morawski potrafi docenić wysiłek 
autora książki, dostrzec różnorakie walory publikacji od tych, które wyka-
zują oryginalność myśli, poprzez te, które stymulują nowe poszukiwania, 
aż do tych wartości, które rozniecają iskrę zapału w czytelniku, by zachęcić 
go do patrzenia na rzeczywistość oczyma wiary, by potrafił przekuwać treści 
niesione przez teologię na osobiste przylgnięcie do przedmiotu wiary. Ks. 
Morawski recenzuje i promuje książki, które niejako są przejrzystym wykła-
dem, które nie tylko ujmują bogactwem treści, zwięzłą formą, ale – co waż-
niejsze – nie poprzestają na suchym pojęciowym przedstawieniu pewnych 
tez, lecz szukają związku pomiędzy dogmatem a życiem duchowym62.

Laudacje wygłaszane przez ks. Morawskiego w swoich recenzjach 
i umiejętność docierania do meritum, nie przyćmiewają jednak jego od-
wagi krytycznego spojrzenia na dzieła drukowane przez innych teolo-
gów63. świadczy to o jego dobrym warsztacie naukowym i narzędziach, 
jakie posiada do analizy nowych ujęć problemów z dziedziny teologii64. 
Nie popiera więc pseudonaukowości, ale promuje postawę prawdzi-
wych dociekań naukowych. Zwraca uwagę na styl, na błędy, nazywając je  

60 Zob. recenzję publikacji W. Reinhardt, Das Wirken des hl. Geistes im Menschen nach den 
Briefen des Apostels Paulus, Herder, Freiburg 1918, „Przegląd Powszechny” 1921, t. 151-152, 
s. 423-425.

61 Zob. recenzję książki M. D’Herbigny SJ, La Theologie du Revele, Beauchesne, Paris 1921, 
„Przegląd Powszechny” 1921, t. 151-152, s. 425-426.

62 Zob. recenzję dzieła wielotomowego L. Lercher SJ, Institutiones Theologiae dogmaticae, 
wyd. 2, t. II, De Deo uno et Trino, Creante et Elevante, F. Rauch, Innsbruck 1934; t. IV, De 
virtutibus , De sacramentis, De novissimis, tamże 1935, „Przegląd Powszechny” 1935, t. 208,  
s. 102-103.

63 Zob. np. recenzję pracy M. D’Herbigny SJ, La Theologie du Revele, dz. cyt. s. 426.
64 Zob. recenzję książki F.H. Schüth, Mediatrix, Innsbruck 1925, „Przegląd Powszechny” 

1928, t. 178, s. 246-247.
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jedynie drobiazgami, ponieważ potrafi dostrzec prawdziwą wartość su-
miennej pracy i wnikliwej analizy dzieła teologicznego, które może sta-
nowić wielką pomoc naukową dla przyszłych pokoleń65. Syntetyczno-
konstruktywnej zdolności nie ustępowała wnikliwość, z jaką ks. Morawski 
umiał analizować cudzy dorobek naukowy.

śledząc recenzje pisane przez ks. Morawskiego, można dostrzec pewien 
proces jego osobistego rozwoju jako początkującego teologa i pracownika 
nauki. I tak, u początku lat dwudziestych można dostrzec, że w ocenie  
ks. Morawskiego przeważa łagodne spojrzenie, tendencja pozytywnego 
ustosunkowania się do omawianego dzieła66. W miarę nabywania nowych 
szlifów, staje się on bardziej krytyczny i wymagający w stosunku do au-
torów kreślących poszczególne dzieła. W swoich ocenach wydaje się być 
swobodniejszy, z łatwością poruszając się w gąszczu różnorakich tez i dog-
matów z zakresu teologii67.

Podsumowanie

Oceniając cały charakter działalności pisarskiej ks. Morawskiego, nie 
należy zapominać o motywacjach, jakimi kierował się w swojej pracy. Jest 
nią gorliwość kapłana-jezuity zmierzająca do pozyskania umysłów dla 
prawdy i wiary katolickiej. Unikał przeciążenia swoich pism balastem eru-
dycji. Język, jakiego używa, świadczy o tym, iż pragnie dotrzeć nie tylko 
do garstki wtajemniczonych i cierpliwych pracowników nauki, ale stawia 
sobie za cel, by nawet najgłębsze teologiczne zagadnienia, jakie porusza, 
były zrozumiałe dla każdego inteligentnego człowieka. Cechą jego rozwoju 
naukowego i intelektualnego była pewna ciągłość bez żadnych przeskoków, 
bez gwałtownych zmian stanowiska i „nawracań” od poglądów wcześniej 
wyrażonych. Ks. Morawski prezentuje zdrowy normalny rozwój myślowy, 
spójny w każdym jego okresie działania.

65 Zob. recenzję pracy A. Tymczaka, Nauka św. Augustyna o wierze, Przemyśl 1933, „Przegląd 
Powszechny” 1934, t. 201, s. 284-285. 

66 Zob. recenzję pracy W. Kwiatkowskiego, De scientia beata in anima Christi, Książnica pol-
ska, Lwów 1921, „Przegląd Powszechny” 1922, t. 155-156, s. 167-168.

67 Zob. M. Morawski, Nowe publikacje o Ciele mistycznym Chrystusa, „Przegląd Powszechny” 
1935, t. 207, s. 213-220.
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Niekwestionowaną zasługą ks. Morawskiego jest nie tylko jego dorobek 
ściśle naukowy, ale również to, iż możemy teraz obcować z jego subtelną 
duszą, która potrafiła do końca swego życia wskazywać na wartości chrześ-
cijańskie, aż do męczeńskiej śmierci68. Był jak to określił o. F. Paluszkiewicz 
świadkiem pochodu świętych przez Polskę oraz kolejnym ogniwem w mę-
czeńskich dziejach naszego narodu69. Zapewniał współwięźniów, że spra-
wiedliwość i miłość zwycięży, a Polska znów zmartwychwstanie70. I miał ra-
cję, chociaż to podnoszenie się do nowego życia to proces, który w historii 
narodu polskiego tak naprawdę nigdy się nie kończy.

Summary

Marian Morawski (1881-1940) was a priest and Professor of Theology. 
He was a lecturer at many universities, including the Catholic University of 
Lublin and the Jagiellonian University in Kraków. His experience of prison 
at the extermination camp in Auschwitz had a considerable influence on the 
maturation of his humanity and faith which brought him to martyrdom. 
Marian Morawski wrote articles and reviews and was successfully involved in 
the promotion of Polish theology and culture.

68 Por. T. Bzowski, Ku pamięci zmarłych i poległych Chyrowiaków w latach 1939-1946, Na 
prawach rękopisu, Stara Wieś 1946, s. 15-16.

69 Zob. o. F. Paluszkiewicz, Umiłowali do końca, http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzie-
li.php?doc=nd200445&nr=24 (dostęp dnia: 02.03.2011).

70 A. Kozłowiecki, Ucisk i strapienie, dz. cyt. s. 110.



JANINA KOSTKIEWICZ

Wychowanie prorodzinne w myśli społeczno- 
-pedagogicznej ks. Stanisława Podoleńskiego SJ 

(1887-1945)

Żaden naród tak nie rozumie znaczenia świętości rodziny, jak Polska! 
Wszak dzięki rodzinie utrzymała ona swego ducha w okresie niewoli 
i rodzinie zawdzięcza, że mogła powstać z powrotem do nowego życia. 
Rodzina była jej fortecą i sanktuarium, które ją zachowały1. 

Wprowadzenie

Podoleński Stanisław Tadeusz (1887-1945), ksiądz, jezuita, syn Jana 
i Zofii Bronisławy z Wagnerów, urodzony 2 grudnia 1887 roku w Bihaću 
w Bośni. Po ukończeniu Gimnazjum św. Anny w Krakowie wstąpił do 
Towarzystwa Jezusowego 2 września 1905 roku w Starej Wsi. Studiował 
filozofię w Nowym Sączu w latach 1907-1909, teologię w Krakowie i Cze-
chowicach w latach 1912-1916 oraz filozofię na Uniwersytecie Jagielloń-
skim w Krakowie w latach 1916-1917. święcenia kapłańskie otrzymał  
11 kwietnia 1915 roku, śluby zakonne 2 lutego 1923 roku w Krakowie. 
Od 1918 roku był współpracownikiem „Przeglądu Powszechnego” i kape-
lanem szpitala św. Ludwika w Krakowie. Pracował jako nauczyciel w Za-
kładzie Naukowo-Wychowawczym w Chyrowie, gdzie wykładał język ła-
ciński, polski, niemiecki oraz historię naturalną2. Opublikował 13 książek 

1 Z Przemówienia H. Nieniewskiej na Międzynarodowym Kongresie Wychowania Ro-
dzinnego w Brukseli w dn. 31 lipca – 4 sierpnia 1935, cyt. za: S. Podoleński ks., Międzynarodo-
wy Kongres Wychowania Rodzinnego w Brukseli, „Przegląd Powszechny” 1935, t. 208, s. 197.

2 M. Wójcik, Podoleński Stanisław Tadeusz, w: Słownik pedagogów polskich, red. W. Bo-
browska-Nowak i D. Drynda Katowice 1998, s. 167.
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i broszur, ok. 200 artykułów i ok. 200 recenzji głównie z zakresu zagadnień 
etyczno-społecznych, małżeństwa, rodziny, szkoły i państwa3 [najważniej-
sze z zakresu małżeństwa i rodziny zawarte są w przypisach]. Obok pra-
cy naukowej i redakcyjnej w „Przeglądzie Powszechnym” trwającej ponad 
20 lat, pełnił posługę duszpasterską w szpitalu dziecięcym św. Ludwika 
w Krakowie, głosił rekolekcje w szkołach średnich i seminariach nauczy-
cielskich, pracował jako katecheta, w latach 1920-1923 pełnił obowiązki 
moderatora Sodalicji Mariańskiej gimnazjalistek w Krakowie4. Aresztowa-
ny przez gestapo w Krakowie 10 listopada 1939 roku, wraz z 24 jezuitami 
z krakowskiego kolegium za „wrogie nastawienie wobec Niemiec”5, uwię-
ziony został na Montelupich w Krakowie. Następnie przeszedł obóz pracy 
w Wiśniczu, obozy koncentracyjne w Oświęcimiu i Dachau – tu zmarł  
13 stycznia 1945 roku. 

Na twórczość ks. Stanisława Podoleńskiego składają się dwa rodzaje 
pisarstwa. Jeden stanowią prace naukowe o charakterze jednoznacznie pe-
dagogicznym i społecznym, są to prace reprezentatywne dla ówczesnych 
sposobów uprawiania pedagogiki, komunikowania wyników badań oraz 
moralno-filozoficznej refleksji. Drugi rodzaj pisarstwa lokalizuje się gdzieś 
pomiędzy literaturą popularnonaukową a beletrystyką. Ma on wyraźnie 
wychowawczy charakter, co oznacza, że składające się nań prace pisane są 
z wyraźnie przyjętym celem wychowawczego oddziaływania na młodzież, 
na młode małżeństwa, na rodziców i wychowawców. Dzieła te charaktery-
zuje przystępność, ich odbiór jest łatwy, język prosty, niejako zasadą jest tu 
ciepłe odnoszenie się do czytelnika, z poszanowaniem jego godności oraz 
niezależności myślenia. Ma tu miejsce odwoływanie się do sfery wolitywno- 
-emocjonalnej człowieka i trzeba przyznać, że przy specyfice ówczesnego 
oddziaływania mass mediów publikacje tego rodzaju miały szansę odgry-
wać rolę niebagatelną. W środowisku ich odbiorców mogły być autentycz-

3 L. Grzebień, Podoleński Stanisław Tadeusz, w: Tenże, Słownik jezuitów polskich 1564- 
-1990, t. IX, Kraków 1993, s. 9.

4 Tamże. W przywoływanej tu pracy L. Grzebień podaje jeszcze inne pozycje zawierające 
biografię ks. S. Podoleńskiego, są to: L. Grzebień, PSB, t. XXVII, s. 138-139; Tenże, SPTK, 
t. VI, s. 702-707; A. Kozłowiecki, Ucisk i strapienie, s. 543; S. Łoza, Czy wiesz kto to jest?,  
s. 581.

5 A. Hajduk, Podoleński Stanisław Tadeusz, w: Słownik katechetyków polskich XX wieku, red. 
R. Czekalskiego przy współpr. Z. Marka i R. Murawskiego, Warszawa 2003, s. 203-204.
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nym wsparciem dla człowieka i jego rozwoju w dziedzinach, do których 
się odnosiły. 

Obszar, który wydaje się najobszerniejszy w ogromnej twórczości  
ks. Stanisława Podoleńskiego (mający odzwierciedlenie zarówno w pracach 
naukowych, jak i popularnych) można określić mianem szeroko rozumia-
nego wychowania prorodzinnego. W jego zakresie mieszczą się zagad-
nienia przygotowania dziewcząt oraz narzeczonych (kobiet i mężczyzn) do 
roli małżonków, problematyka seksualności człowieka i jego wychowania 
w tej sferze, codzienne problemy życia rodzinnego, wychowanie dzieci 
w rodzinie, problem rozwodów i ich różnorodnych konsekwencji, walka 
o życie dziecka nienarodzonego, stosunek do intensyfikowanych w ów-
czesnej Europie zagadnień eugenicznych, kwestie znaczenia stanu zdrowia 
fizycznego i psychicznego dla pomyślności życia rodzinnego. W związkach 
z wychowaniem prorodzinnym pozostają także jego prace zawierające od-
niesienia do zdrowia somatycznego [w tej kwestii pojawia się zagadnienie 
profilaktyki poprzez wychowanie fizyczne, sport i rekreację6] oraz znacznie 
większe już zaangażowanie Podoleńskiego w kwestie szeroko rozumianego 
zdrowia psychicznego. Tutaj porusza kwestie moralnie i psychicznie zdro-
wych zachowań i na ich tle pokazuje szkodliwość zdrowotną i moralną: 
krzywdzenia dziecka, sztucznych poronień, alkoholizmu, demoralizacji 
poprzez literaturę i sztukę [ośmieszającą życie rodzinne, role małżeńskie 
i rodzicielskie], aż po globalne ujęcia szkodliwości rozwodu. W końcu 
można uznać, że problematykę wychowania prorodzinnego zamyka kwe-
stia wychowania seksualnego w szkole z problematyką koedukacji intensy-
fikowaną w dwudziestoleciu międzywojennym z inspiracji Kongresów Wy-
chowania Moralnego organizowanych pod auspicjami Międzynarodowego 
Biura Wychowania w Genewie. Pełna prezentacja koncepcji wychowania 
prorodzinnego ks. Stanisława Podoleńskiego możliwa byłaby, moim zda-
niem, dopiero w obszernej monografii książkowej, dlatego też niżej zre-
konstruowane mogły zostać tylko główne jej wątki. 

6 S. Podoleński, Sport dzisiejszy a wychowanie fizyczne, „Przegląd Powszechny” 1930, t. 188, 
s. 292-314; Tenże, Zarys teorii wychowania fizycznego, „Przegląd Powszechny” 1931, t. 190,  
s. 102-106; Tenże, Stan zdrowotny naszej młodzieży szkolnej, „Przegląd Powszechny” 1937,  
t. 214, s. 195-208; Tenże, Więcej powietrza i słońca, „Przegląd Powszechny” 1938, t. 220,  
s. 64-77.
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Elementy koncepcji wychowania prorodzinnego  
Stanisława Podoleńskiego

Nieodłącznym elementem postawy Stanisława Podoleńskiego jako wy-
chowawcy i badacza ówczesnych problemów wychowawczych i społecz-
nych, a zarazem elementem koncepcji stanowiącym o jej specyfice jest rów-
noczesne [łączne] uwzględnianie takich kwestii, jak: 

a) realność problemu, jego istotna obecność w sferze społecznej; 
b) uczestnictwo badacza w wydarzeniach z tym problemem związanych 

[odnośnie do wychowania prorodzinnego uczestniczy np. w Międzynaro-
dowym Kongresie Wychowania Rodzinnego w Brukseli]; 

c) znajomość i umiejętność interpretacji prawnej strony zagadnienia 
[prawo rozwodowe, aborcyjne i inne – tu wiele razy zabiera głos], raportów 
i sprawozdań pojawiających się na świecie w związku z podejmowanym 
zagadnieniem; 

d) znajomość inicjatyw podejmowanych w badanej kwestii przez ade-
kwatne organizacje, stowarzyszenia, władze różnych szczebli; 

e) zaangażowanie, długotrwałe i ciągłe, w raz podjętą problematykę. 
Wszystkie wymienione wyżej elementy podnoszą realizm koncepcji Po-

doleńskiego, jej adekwatność do potrzeb i oczekiwań człowieka [wycho-
wawców i wychowanków], wzmagają kompletność rozwiązań i ich prak-
tyczną stosowalność. Są ponadto, w pewnym sensie, dokumentem epoki.

Wyrazem uznania dla profesjonalizmu Stanisława Podoleńskiego 
w dziedzinie wychowania rodzinnego był jego udział w delegacji polskiej na  
V Międzynarodowy Kongres Wychowania Rodzinnego w Brukseli w 1935 
roku7. Podoleński akceptował kierunki działań i potrzeb wytyczane przez 

7 Warto zwrócić uwagę na rangę, jaką – według relacji Podoleńskiego – nadano temu 
Kongresowi w Polsce. Otóż z inicjatywy Zespołu Rodziców „Zrąb” i za sprawą Ministerstwa 
WRiOP powołano Polski Komitet Organizacyjny tego Kongresu skupiający w sobie 26 stowa-
rzyszeń rodzicielskich, nauczycielskich, oświatowych, kobiecych – z Jadwigą Michałowską na 
czele. W Polsce zgłoszono kilkadziesiąt referatów, z których kilkanaście znalazło się w oficjal-
nym programie, kilkanaście wydano w obszernej broszurze [208 stron – jęz. francuski], którą 
rozdano członkom Kongresu. Komitet ów napisał też sprawozdanie z tego, co zrobiono w Pol-
sce w zakresie wychowania rodzinnego, i które razem ze sprawozdaniami z innych krajów zosta-
ło wydane [w streszczeniu] w Brukseli i rozesłane wszystkim uczestnikom Kongresu. Podoleński 
wyraża żal z powodu pominięcia na zorganizowanej tam wystawie, polskiej katolickiej literatu-
ry pedagogicznej [którą w pokaźnej ilości szczyciła się tam np. Francja]. Wspomniany polski 
Komitet tłumaczył się z tego zaniechania „nieprzewidzianymi okolicznościami, wskutek któ-
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kongresy wychowania rodzinnego, uważał je za istotne i odbierał jako nie-
zwykle pozytywne przedsięwzięcie8. V Kongres Wychowania Rodzinnego 
rozwijał ideę odrodzenia społeczeństwa [postępu społecznego] przez 
rodzinę i wychowanie rodzinne zainicjowaną jeszcze przez I Kongres 
Wychowania Rodzinnego zorganizowany w 1905 roku w Liége [Kongres 
ten wyłonił stałą Międzynarodową Komisję Wychowania Rodzinnego  
z P. de Vuyst na czele]. Wyniki prac pierwszych pięciu Kongresów pokazały 
istotność następujących kierunków działania w wychowaniu rodzinnym:

a) prymat władzy wychowawczej winien spoczywać w rękach rodzi-
ców;

b) autorytet rodziny winien być chroniony poprzez tworzenie takich 
warunków gospodarczych i społecznych, by mogła ona sprostać swym 
funkcjom wychowawczym i opiekuńczym;

c) szkoła winna być uzupełnieniem wychowawczego dzieła rodziców – 
uzupełnienie winno się dokonywać przy współpracy z rodzicami;

d) eksponowanie obecności pierwiastka religijnego w wychowaniu ro-
dzinnym jest nieustanną potrzebą – ze względu na istotność rozwijania 
w dziecku życia duchowego [religijnego]9.

Postulaty powyższe wytyczają kierunek w rozwoju myśli wychowawczej 
w zakresie wychowania rodzinnego, z którymi identyfikował się Podoleń-
ski i które tym samym wpisane są w jego koncepcję. Sposoby ich realizacji 
w koncepcji Podoleńskiego są jednakże zakotwiczona w realności proble-
mów rodziny – głównie w zagadnieniach przygotowania człowieka do ży-
cia w związku małżeńskim i obszarach generujących ewentualne późniejsze 
patologie życia małżeńskiego i rodzinnego. W efekcie tego w koncepcji wy-
chowania prorodzinnego ks. Stanisława Podoleńskiego wyjątkowo szeroko 
rozwinięte zostały: przygotowanie młodzieży do narzeczeństwa i małżeń-
stwa [w tym problem lekarskich porad i świadectw przedślubnych, przy-
gotowanie do życia seksualnego i ról małżeńskich]; zagadnienie seksualno-
ści i prokreacji w życiu małżeńskim – w kontekście obecności erotyzmu  

rych wystawę przygotowano w ostatniej chwili” – Podoleński nie komentuje tego faktu, choć 
wyczuwalne jest uznanie go za działanie o nie przypadkowych [lewicowych] inspiracjach: por.  
S. Podoleński, Międzynarodowy Kongres Wychowania Rodzinnego w Brukseli, dz. cyt., s. 185-197.

8 S. Podoleński, Paryski kongres w sprawie wychowania rodzinnego, „Przegląd Powszechny” 
1922, t. 155/156, s. 127-143.

9 S. Podoleński, Międzynarodowy Kongres Wychowania Rodzinnego w Brukseli, dz. cyt.,  
s. 183-197.
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i seksualności w sferze publicznej; rola wychowania w rodzinie [wycho-
wawcze i opiekuńcze zadania rodziców, zadania w dziedzinie wychowa-
nia religijnego]; prawo do życia dzieci nienarodzonych; rozwód jako akt  
destrukcyjny. 

1. Przygotowanie młodzieży do narzeczeństwa i małżeństwa

W pracy U progu. Książka dla młodych Podoleński zapowiada powód jej 
zaistnienia i cel swoich rozważań: 

Książka niniejsza stara się przedstawić, jakimi powinni być ludzie młodzi, 
którzy pragną związać się z sobą na życie. W tym znaczeniu można powie-
dzieć, że została napisana jako przygotowanie do narzeczeństwa i mał-
żeństwa [podkr. – JK]. (...) Nie bawi się ona w moralizowanie, nie narzuca 
niczego. Chce młodym czytelnikom pokazać, że w ich własnej duszy tkwią 
wszystkie pierwiastki prawdy, dobra i piękna10. 

Przesłanie powyższe realizowane jest przy pomocy zarówno refleksji 
prowadzonej na dość dużym poziomie ogólności odsłaniającym generalne 
prawidłowości tych zagadnień, jak i na poziomie odniesień do konkret-
nych zjawisk i przykładów. Pojawiający się tu komentarz jest wyjątkowo 
cenny i celny, oddaje specyfikę i styl wyjątkowego wychowawcy za jakiego 
uchodził wśród współczesnych sobie. 

Podoleński przywołuje zjawiska typowe dla okresu narzeczeństwa, od-
słaniając ich głębię i moralno-społeczne znaczenie. Pyta na przykład: gdy 
w tradycji ludowej panna młoda wśród życzeń i kwiatów roni łzę, dlaczego 
jej to przystoi, mimo szczęścia? Czy to niepokój o swój los? Czy to lęk 
przed jego psikusami zaobserwowanymi u tych, którzy kiedyś też się ko-
chali? Podoleński stawia te i inne pytania z przekonaniem, że w tradycji 
ludowej nic z niczego się nie wzięło. Łza w chwili powyższej odsłania głę-
bię zdarzenia, mimo że zakochani „nie lubią zapuszczać się w głębsze roz-
ważania, przynajmniej w pierwszym okresie, kiedy uczucie góruje ponad 
wszystkim”11. Ale właśnie wtedy jest okazja do tego, by uczyć młodych 
mówić o miłości – co staje się jasno komunikowanym zamiarem Podoleń-

10 S. Podoleński, U progu. Książka dla młodych, Kraków 1938, s. 6-7. 
11 Tamże, s. 15.
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skiego – trzeba młodzież uczyć mówić, czym ona jest, mimo że to trudne 
zadanie. Zdaje się wierzyć, że nawet próby mówienia o miłości pogłębiają 
refleksję człowieka nad najważniejszym z uczuć, że rozwijają świadomość 
siebie u młodego człowieka. 

Podoleński wyodrębnia miłość dwojga młodych, kobiety i mężczyzny 
i ich fascynację sobą spośród innych rodzajów miłości. Czyniąc to, przy-
wołuje miłość Ojczyzny, miłość bliźniego, miłość do rodziców – „mimo 
wszystkich odrębności tkwi tu jednak pewien czynnik wspólny, bez któ-
rego nie można by mówić o miłości – (...) pewien pociąg ku osobie czy 
przedmiotowi, wykluczający przymus zewnętrzny, dyktowany własną wolą 
i sercem, mający jakąś podstawę i uzasadnienie”12 – pisze. Bogactwo mi-
łości i jej głębia przywoływane przez Podoleńskiego wydają się odsłaniać 
Jego znajomość natury ludzkiej w różnych jej wymiarach i fazach życia. 
Wśród owych własnych porównań, zestawień czy odsłon miłości, których 
ostatecznie i tak nie uznaje za pełne jej określenie, pisze: 

Niekiedy uczucie zrywa się nagle, od pierwszego wejrzenia, gwałtowne, 
niepohamowanie. Ujrzał ją, usłyszał raz i już „bez niej nie może żyć”. Na-
stępuje szereg usiłowań, uwieńczonych poznaniem się, po czym rzecz idzie 
już utartym torem [...]. Nie każda bowiem miłość prowadzi do małżeń-
stwa. I nawet choćby obydwoje szczerze i gorąco się kochali, nie wynika 
stąd bynajmniej, że są przeznaczeni dla siebie13. 

Tym zdaniem, wydawałoby się, że brutalnym, uznaje bezwzględną re-
alność uwarunkowań społeczno-kulturowych. Ale ten element realizmu 
nie odbiera jego myśli o miłości dziewczyny i chłopaka optymistycznego 
powiewu i piękna: 

Miłość młodych wnosi w przesuwające się zwartym szeregiem pokolenia 
nieustanny, świeży powiew wiosny. Dzięki niej ludzkość nie starzeje się, bo 
potęga miłości przemienia się w moc twórczą i stwarza ciągle nowe życie14. 

Poczucie odpowiedzialności Podoleńskiego jako wychowawcy, nakazuje 
mu uznanie faktu istnienia wspomnianych uwarunkowań, przy których 

12 S. Podoleński, U progu. Książka dla młodych, dz. cyt., s. 17.
13 Tamże, s. 22. Kwestię poruszoną tutaj rozwijał Podoleński już wcześniej, por. np.: Tenże, 

Wychowanie młodzieży do życia małżeńskiego, w: Pamiętnik kursu duszpasterskiego w Krakowie 
w dniach od 5 do 9 listopada 1928, Kraków 1929, s. 235-249.

14 S. Podoleński, U progu. Książka dla młodych, dz. cyt., s. 21.
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dążenie do związku małżeńskiego nie ma sensu – tu wymienia utrwalo-
ny alkoholizm niszczący nie tylko majątek, ale zdrowie i życie żony oraz 
dzieci, dalej wymienia hazard, poważną chorobę, odległe zróżnicowanie 
w pochodzeniu społecznym. 

Na uwagę zasługuje uznanie wielkiej wartości narzeczeństwa – za-
równo w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Okres narzeczeń-
stwa ważny jest dla wszystkich, których planowane małżeństwo dotyczy: 
dla rodziców, którym nie daje prawa do zakazu małżeństwa ani narzucania 
partnera(-ki), ale radzi rozmowy z młodymi; dla młodych, którym radzi 
własny wybór partnera(-ki), przy wysłuchaniu uwag rodziców. Rozmowy 
rodzinne o przyszłych partnerach i partnerkach życiowych nie powin-
ny burzyć radości – i to jest typowy element atmosfery wychowawczej 
w koncepcji Podoleńskiego – jaką budzą nadzieje na szczęśliwą przyszłość 
z ukochaną osobą. 

Byłoby to bardzo nieroztropne i zupełnie nie na miejscu! Radość i pokój, 
oparte na własnej dobrej woli i wzajemnym zaufaniu, taka atmosfera winna 
zawsze panować w duszach narzeczonych i wzajemnych ich stosunkach15. 

Rola rodziny w procesie poznawania przez dorosłe już dziecko przy-
szłego męża czy żony winna nosić charakter pomocy przyjacielskiej  
i w żadnych okolicznościach nie narzucać dorosłemu synowi czy córce 
swoich preferencji. Młodzi natomiast winni owe rady oceniać i przyjmo-
wać z wdzięcznością, ale tylko jako wyraz miłości i troski rodziców, a nigdy 
jako sugestię czy powinność. 

Rodzice nie narzucają swego zdania i nie krępują zbytnio swobody dzieci, 
odnoszą się z pełnym zrozumieniem do ich planów, ale równocześnie stara-
ją się im pomagać, raz dobrą radą, kiedy indziej czynną interwencją16

– jak widać takową dopuszcza przy poważnych wątpliwościach. Podoleński 
widzi złożoność roli rodziny: od delikatnej rady i nienarzucania swoich pre-
ferencji (i to winno stanowić regułę), aż do interwencji (która może tylko 
wyjątkowo zaistnieć), odnośnie do której nie wypowiada się co do jej cha-
rakteru. Okresowi narzeczeństwa stawia pewne zadania – podstawowym 
jest poważne i odpowiedzialne wzajemne poznanie się i zastanowienie, czy 

15 S. Podoleński, U progu. Książka dla młodych, dz. cyt., s. 48.
16 Tamże, s. 61. 
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każda ze stron zechce i potrafi sprostać nowej roli. Okres narzeczeństwa nie 
powinien być za krótki – twierdzi Podoleński – chodzi o poznanie swoich 
wad, o czas spędzony przy codziennych spawach, bowiem życie towarzy-
skie, etykieta, zabawy, dobre maniery zasłaniają istotne cechy charakteru, 
jak np. egocentryzm, brutalność, hazard, histeria lub egoizm. 

Treść pedagogicznych prac Podoleńskiego może być podstawą – dla 
przeciętnej dziewczyny, chłopaka czy rodziców dorastających dzieci – do 
porządkowania myśli, przeżyć, poglądów. Ich zasadnicza funkcja o sze-
rokim spektrum wychowawczym kierowana jest głównie do dziewcząt 
i młodych kobiet17. Kolejną – jest prezentacja stanowiska chrześcijańskie-
go, w szczególności katolickiego, w kwestii: ludzkiej seksualności, relacji 
mężczyzna – kobieta, rangi życia małżeńskiego, w tym stabilizacji poglądu 
na wiele szczegółowych problemów, wśród nich rangę i miejsce kobiety 
w małżeństwie i rodzinie. Tę kwestię rozwiązuje szybko, tu nie mają prawa 
pojawiać się, zdaniem Podoleńskiego, żadne wątpliwości. 

Dawne nieporozumienia o wyższości mężczyzny, które tyle napsuły krwi 
i stały się powodem tylu kampanii, zostały ostatecznie zlikwidowane i to 
przede wszystkim dzięki uwzględnieniu zasad chrześcijańskich. Chrześci-
jaństwo dźwignęło kobietę z poniżenia, które dziś jeszcze jest jej udziałem 
gdzie indziej18. 

17 Podoleński podejmowane zagadnienia najczęściej rozpatruje z perspektywy kobiety. 
Większość prac popularnonaukowych dotyczy dziewcząt. Przykładem jest Kwiat Marji. Z życia 
młodej Sodalistki [Kraków 1922] – daje tu przykład ideału młodej Polki, katoliczki, uczennicy 
Zakładu ss. Urszulanek w Krakowie na ul. Starowiślnej. Opowieść jest oparta na historii ży-
cia Aleksandry Kwatschówny, zmarłej w 19 roku życia i zachowującej do jego ostatnich chwil 
postawę pełną heroizmu wobec własnego cierpienia. W historii jej życia na czoło wysuwa się 
pracowitość, niezwykłe poświęcenie dla bycia doskonałą w nauce i modlitwie. Dojrzałość wo-
bec pogłębiającej się choroby i nadchodzącej śmierci – heroizm młodzieńczy najwyższych lo-
tów, przewyższający rozpacz i utyskiwania dorosłych i rówieśniczek-lekkoduchów. Jest to wzór 
duchowości ukształtowany w kole Sodalisek krakowskich. Ów ideał wychowania ulokowany 
jest w realiach Krakowa i małopolskich miejscowości, gdzie dorastała i uczyła się. Przemawia 
w sposób współcześnie nieobecny – wielkością ducha, poprzez jego doskonałość. Owa doskona-
łość zdawała się wytyczać przestrzenie wolności ducha uczennicy: lat 17–19 szczupła, wysoka, 
wyprostowana, patrząca ponad tym co nęci, co otacza. Nie warunkowana własną słabością, bo 
umie ją przezwyciężyć i nad nią zapanować, bo jest ta słabość błahostką, nad którą nie warto się 
zatrzymać. Nie ograniczana wymogami obowiązków – bo są oczywistością do spełnienia. Śmia-
ło i otwarcie patrząca światu „w oczy”. Umocowana w swych przekonaniach, bo ulokowała je 
wysoko, w Bogu i Maryi. Ideał doskonałości dziewczęcej i kobiecej jest uzupełnieniem proro-
dzinnej koncepcji wychowania.

18 S. Podoleński, U progu. Książka dla młodych, dz. cyt., s. 127.
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1.1. Problem lekarskich porad i świadectw przedślubnych

Problem lekarskich porad i świadectw przedślubnych, jak wskazuje od-
woływanie się Podoleńskiego do zjawisk i faktów poruszanych w zagra-
nicznej literaturze naukowej, był w dwudziestoleciu międzywojennym na 
tyle istotny i tak szeroko w niej obecny, że wymagał poświęca mu pew-
nego zainteresowania19. Podoleński uznaje go za problem aktualny, któ-
rego pominąć nie można, a z perspektywy dobra człowieka i Kościoła, 
nawet pomijać nie należy. Zabiera więc głos w sprawie lekarskich świa-
dectw przedślubnych inspirowany bezpośrednio nie tylko doniesieniami 
prasy o ustawach, względnie ich projektach ustanawianych w tej kwestii 
w innych krajach, ale także przygotowanym przez Polskie Towarzystwo 
Eugeniczne projektem ustawy eugenicznej20. Aby ocenić rangę dyskursu 
podjętego przez Podoleńskiego warto najpierw zdiagnozować stan rzeczy 
w tym zakresie w świecie – od tego też wychodzi nasz autor21. W Polsce 
w momencie publikowania przywoływanego tekstu [1934 rok], sprawa 
jest ciągle otwarta. Do jej podejmowania, w opinii Podoleńskiego, przy-
czynia się Polskie Towarzystwo Eugeniczne, prowadząc porady przedślub-
ne w swych Przychodniach i Poradniach, choć zakres jego oddziaływa-
nia jest znikomy. W pewnym stopniu współdziałają z nim przychodnie 
Ubezpieczalni Społecznych. Towarzystwo Eugeniczne organizuje ponadto 
kursy z poradnictwa przedślubnego dla lekarzy, w czym wspomagają je 
Państwowa Szkoła Higieny i Ubezpieczalnie Społeczne. Ponieważ sprawa 
lekarskich świadectw przedślubnych jest złożona i zarazem nagląca wobec 
faktu, że Polskie Towarzystwo Eugeniczne posiada gotowy projekt usta-

19 S. Podoleński, Problem lekarskich porad i świadectw przedślubnych, „Przegląd Powszech-
ny” 1934, t. 204, s. 45-63.

20 Tamże, s. 49. 
21 Wyniszczenie ludności podczas I wojny światowej stało się, zdaniem Podoleńskiego, przy-

czyną bezpośredniej troski państw o rozwój ludności (wzrost liczebności i stanu jej zdrowia). 
I tak powstają przepisy prawne dotyczące obowiązkowych badań przedślubnych, przybiera-
jąc zróżnicowane formy w poszczególnych krajach [w Stanach Zjednoczonych pojawiają się  
najwcześniej – w stanie Connectitut od 1895 roku] w niektórych innych nieco później. Poja-
wienie się ustaw i rozporządzeń ich dotyczących stwierdza Podoleński w następujących krajach: 
w Norwegii (1919 roku); w Danii (1922 roku); w Szwecji (1915 roku); w Turcji (1925 roku); 
w Czechosłowacji (projekt ustawy w 1928 roku); we Francji trwają dyskusje nad różnymi jej 
projektami. Por. S. Podoleński, Problem lekarskich porad i świadectw przedślubnych, dz. cyt.,  
s. 45-63. 
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wy w tej kwestii, Podoleński przeprowadza obszerną dyskusję22, w której 
przywołuje różne stanowiska i różne aspekty sprawy. Najważniejszą wydaje 
mu się forma, w jakiej funkcjonować miałaby ustawa. Mówi o trzech moż-
liwościach: pierwsza pozostawia wszystko wolnej woli zainteresowanych 
i wyklucza jakąkolwiek interwencję władz państwowych. Zainteresowani 
komunikują sobie wynik badania lub nie, ale tu większość zwolenników 
tej formy uważa, że narzeczeni winni okazać sobie świadectwo lekarskie. 
Druga i trzecia forma ustawy nie daje już dowolności. Druga jako umiar-
kowana posiada różne swoje modyfikacje, zabiegając ostatecznie nie tylko 
o przeprowadzenie badania i zakomunikowanie jego faktu (nie wyniku) 
władzom, ale i o to, by zainteresowani okazali sobie wynik. Trzecia forma 
najostrzejsza zobowiązywałaby do złożenia wyniku badań w urzędzie, a je-
go negatywny wynik skutkowałby odłożeniem (zakazem) zawarcia związku 
do czasu zakończenia kuracji lub rezygnacją z niego. Podoleński podkreśla, 
że ostatnia formuła odbiera zainteresowanym prawo do decyzji i przeno-
si go w ręce państwa. Zdumiewa go, przenikająca do Polski, prawomoc-
ność takiego myślenia w ówczesnym świecie. Wyraża jednak swój spokój 
o moralność polskiego społeczeństwa w tym zakresie, bowiem to nie tutaj 
towarzystwa eugeniczne zdobyły szerokie pole działania i poparcie, lecz 
w bardziej „postępowych”, zachodnich środowiskach. Poglądy swoje Po-
doleński utożsamia z preferencjami kół katolickich w tej kwestii, a one są 
następujące: dla zagwarantowania wolności osób pragnących wejść w zwią-
zek małżeński, najlepiej przyjąć pierwszą z form jako wolną od mieszania 
się czynnika państwowego i pozostawiającą załatwienie całej sprawy zain-
teresowanym i ich rodzinom. Najlepiej, by stała się powszechnie obowią-
zującym zwyczajem, chroniącym od przykrych niespodzianek i oddziały-
wującym wychowawczo w wymiarze społecznym23. Podoleński przyznaje, 
że posiada jedynie czysto ludzki stosunek do sprawy, polegający na chęci 
zapobiegania tragediom ludzkim wynikającym z ujawnienia się choroby 
wenerycznej lub gruźlicy w nowo zawartym małżeństwie, a jeszcze gorzej, 
odziedziczenia jej przez dzieci w nim poczęte. Jest to powód, dla którego 
problemu nie pomija. Omawia zatem wiele szczegółowych kwestii: me-
dycznych, społecznych, etycznych (wskazuje na zachowania korupcyjne 

22 Tamże oraz: Tenże: Projekt polskiej Ustawy Eugenicznej, „Przegląd Powszechny” 1934,  
t. 204, s. 387-393.

23 S. Podoleński, Problem lekarskich porad i świadectw przedślubnych, dz. cyt., s. 51.



152 Janina Kostkiewicz

przy uzyskiwaniu świadectw), wykazuje się znajomością stanowisk wielu 
autorytetów z dziedziny medycyny i ich wysoce sceptycznym stosunkiem 
do kwestii ustawowych lekarskich świadectw przedślubnych. Podobne 
kontrowersje stanowiska przytacza za wybitnymi europejskimi moralistami 
i prawnikami. Nawiązując do encykliki Piusa XI Casti connubii, odrzuca 
zupełnie formułę trzecią oddającą w ręce państwa decyzję o możności lub 
niemożności zawarcia małżeństwa. Zaleca ostrożność wszelkich sformuło-
wań w obrębie pozostałych dwu form funkcjonowania ustawy, zwracając 
uwagę na kwestie: przeceniania i tyleż samo niedoceniania ważności przed-
ślubnych badań (świadectw) lekarskich24. Lekarskie świadectwo przedślub-
ne Podoleński traktuje jedynie jako środek pozwalający na „upewnienie 
się przed ślubem, że oboje narzeczeni są wolni od niebezpiecznych chorób 
zakaźnych i poważnych obciążeń dziedzicznych”25.

Kiedy pojawia się w Polsce projekt ustawy eugenicznej przygotowany 
przez Polskie Towarzystwo Eugeniczne, Podoleński publikuje jego wysoce 
krytyczną ocenę i uznaje go za niegodny do przyjęcia. Na jego marginesie 
formułuje definicję eugeniki – nowej dyscypliny naukowej [której rozwój 
podsycany jest przez środowiska rasistowskie] – rozumianej jako „nauka 
o warunkach podniesienia fizycznej i duchowej tężyzny rasy (biologicz-
nie pojętej) drogą odpowiedniego wpływania na rozród i potomstwo”26. 
Podoleński nie przekreśla celów doskonalenia fizycznego i duchowego – 
te same w sobie uznaje za dobre i godne realizacji, ale proponuje drogę 
bardziej wszechstronną [i nie tak kontrowersyjną jak zalecenia eugeniki]: 
podniesienie higieny życia, gospodarcze odrodzenie, podniesienie pozio-
mu moralnego rodziny i społeczeństwa, opiekę lekarską. Zdecydowanie 
odrzuca obecną w projekcie eugenikę negatywną: zamykanie w zakładach 
jednostek, których rozród jest niepożądany; sterylizację; przymusowe 
sztuczne poronienia, które nazywa krwawą masakrą; propagandę zapo-
biegania ciąży. Zło jej rozwiązań potęguje istniejące w praktyce ubóstwo 
eugeniki pozytywnej, czyli: podnoszenie poziomu higieny, regulacje praw-

24 Tamże, s. 60.
25 Tamże, s. 46. Do zagadnienia eugeniki i jej rasistowskiego wymiaru ustosunkowywał się 

Podoleński także w: Tenże, Eugenika i ruch eugeniczny, „Przegląd Powszechny” 1932, t. 193,  
s. 319-331; Tenże, Eugenika dzisiejsza, jej drogi i bezdroża, „Przegląd Powszechny” 1932, t. 194, 
s. 166-186.

26 S. Podoleński, Projekt polskiej Ustawy Eugenicznej, dz. cyt., s. 387. 
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ne dla matek pracujących i inne. Ostatecznie stworzony w Polsce projekt 
ustawy Towarzystwa Eugenicznego ocenia jako niemożliwy do przyjęcia 
przez katolików27. 

Cała dyskusja o lekarskich poradach i świadectwach przedślubnych jest 
rozpatrywana przez Podoleńskiego z wielką ostrożnością powodowaną jej 
eugenicznym kontekstem. Ten bowiem sam w sobie krył potencjał rodzący 
pozytywną argumentację dla rozwijanego [już całkiem wyraźnie i jedno-
znacznie] w Niemczech rasizmu.

1.2. Przygotowanie do życia seksualnego i ról małżeńskich

Kolejnym krokiem przygotowania narzeczonych do małżeństwa jest 
wiedza o sferze życia seksualnego człowieka, twierdzi Podoleński. Za stan 
najkorzystniejszy uznaje taki, w którym po otrzymaniu w rodzinie dobre-
go wychowania, rodzice uzupełnią stosowną wiedzę, przekazując już tylko 
„resztę szczegółów”. Za wielce pomocną uznaje dobrą fachową lekturę, 
która będzie wolna od fałszywej pruderyjności, nieuzasadnionych opinii, 
przesądów. Za stosowne uznaje kursy przedmałżeńskie, a za właściwe miej-
sce, w którym narzeczeni i małżonkowie mogą rozwiązywać swoje prob-
lemy, uważa stosowne poradnie. W pracy wychowawczej księdza w zakre-
sie wychowania seksualnego kierowanego do narzeczonych, za konieczną 
uznaje gruntowną znajomość 

etyki przyrodzonej i chrześcijańskiej oraz dar szybkiej a pewnej orienta-
cji. W konkretnych warunkach niepodobna bowiem najczęściej odkładać 
decyzji, lub liczyć na poradzenie się kogoś […]. Wreszcie potrzebny jest 
w tych rzeczach wielki takt, oględność w sposobie wyrażania się i trakto-
wania osób i rzeczy – przy nieodzownej stanowczości tam, gdzie kończy 
się granica28 

dobra osoby. W kwestii wychowania seksualnego rozróżnia to, co zasadni-
cze od tego, co drugorzędne. Zmierza także – jak pisze – do rozróżnienia 
pomiędzy cnotą czystości a skromnością29.

27 Tamże, s. 393.
28 S. Podoleński, Wychowanie seksualne młodzieży i przygotowanie do małżeństwa, w: Wycho-

wanie chrześcijańskie jako problem duszpasterski (praca zbiorowa), Nakładem „Przeglądu Homi-
letycznego”, Kielce 1934, s. 90. 

29 Tamże, s. 91.
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Popularyzując elementarne zasady życia małżeńskiego i rodzinnego, 
Podoleński wydaje się trafiać w najgłębsze naturalne prawa człowieka i naj-
bardziej niezbywalne jego pragnienia. Pojawia się tu pragnienie miłości, 
pragnienie posiadania dziecka, pragnienie radości i szczęścia – a Podoleński 
rozpatruje je w całożyciowej perspektywie. Czyniąc to, podąża z narzeczo-
nymi ku zachowaniu nieskazitelnej czystości, nie marginalizując przy tym 
ich seksualności ani w wymiarze osobistym, ani jako kwestii społecznej30.

W ramach przygotowania narzeczonych do życia seksualnego za istotne 
uznaje Podoleński także kształtowanie, a w razie potrzeby dokonywanie 
korekty, rozumienia kategorii „kwestia seksualna” i zmianę atmosfery to-
warzyszącej wypowiadaniu tych słów. Zmierza ku temu także w wymiarze 
społecznym, o czym niżej. Pisze, że mężczyzna i kobieta oraz wzajemny 
ich stosunek to zagadnienie tak stare jak ludzkość, a równocześnie za każ-
dym razem nowe. Kwestia seksualna to fascynujący przedmiot rozmów 
i niezgłębiony temat naukowych badań. Zagadnienie pod tytułem „męż-
czyzna i kobieta” uznaje za wielkie zagadnienie płci, zwane inaczej kwestią 
płciową lub problemem seksualnym. W pracy wychowawczej z narzeczo-
nymi eksponuje warunkowanie kwestii płciowej, w tym także wychowa-
nia seksualnego, przez inne dziedziny życia i wychowania, np. sport, wy-
chowanie fizyczne, dążenia emancypacyjne kobiet i inne. Wskazuje proste 
konsekwencje wymienionych zjawisk: sport w wydaniu widowiskowym 
powoduje obniżenie skromności i przyzwoitości; emancypacja zmniejsza 
trwałość małżeństw i zmienia jakość współżycia31. Znajomość problematy-
ki uwarunkowań życia seksualnego i ról małżeńskich, a przede wszystkim 
świadomość ich istnienia, uznaje za nieodzowny element przygotowania 
narzeczonych do roli małżonków.

2. Seksualizm i prokreacja w życiu małżeńskim a obecność 
erotyzmu i seksualności w sferze publicznej 

Użyte wyżej pojęcia „problem płciowy”, „kwestia seksualna” – rażą wie-
lu, zauważa Podoleński. Pisze, iż przyzwyczailiśmy się, ilekroć mowa jest 
o „kwestii seksualnej”, widzieć w niej tyle najniższych przejawów życia, że 

30 S. Podoleński, U progu. Książka dla młodych, dz. cyt.
31 Tenże, Wychowanie seksualne młodzieży, dz. cyt., s. 89.
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zagadnienie płci stało się dla mnóstwa ludzi synonimem czegoś, co powin-
no zostać w głębokim ukryciu, czego trzeba się wstydzić, z czym łączy się 
tylko zło. [...] Stanowisko to jest fałszywe [podkr. – JK]32. 

Podoleński dąży do zmiany tego stanu rzeczy i wskazuje, że dążeniom 
tym nie sprzyjają działania często podejmowane wobec sfery życia płcio-
wego człowieka, to znaczy: wydobywanie do wiadomości publicznej złych 
przejawów tej sfery życia lub mówienie o nich w nieodpowiedni sposób. 
Nie sprzyja mu także postawa tych, którzy dla sfery seksualności człowieka 
„znajdują jedynie słowa potępienia, a nie umieją doszukać się również stron 
jasnych. A te ostatnie należałoby przede wszystkim stawiać przed oczy”33. 
Powyższe stanowisko księdza katolickiego, zdaje się burzyć obiegowe [nie 
tylko ówczesne, ale i współczesne] opinie o stanowisku Kościoła w kwe-
stii seksualności człowieka. Zasługuje ono na wyeksponowanie i odnoto-
wanie w myśli pedagogicznej jako autentyczne i pozbawione naleciałości 
interpretacyjnych pojawiających się szczególnie w kulturze masowej, ze 
strony środowisk oddalonych od katolickich.

Katolicka wykładnia powyższej kwestii, w ujęciu Podoleńskiego, w naj-
większym skrócie, przedstawia się następująco: 
	 •	 Zagadnienie płci (kwestia seksualna) nie jest ani wynikiem ewolucji 

człowieka, ani lokalnym epizodem – jest ono odwieczne, powszech-
ne, niezależne od stanu społecznego czy szerokości geograficznej. 

	 •	 Kobieta i mężczyzna, stając naprzeciw siebie, są równi jako ludzie, 
lecz różni cieleśnie i psychicznie. Różnice te stają się źródłem wza-
jemnego pociągu, niekiedy silniejszego od śmierci, najgłębszych 
przeżyć, najwznioślejszych uczuć, najwyższych porywów. Taka jest 
decyzja Stwórcy dotycząca natury człowieka, a respektu dla niej nie 
mogą burzyć żadne nadużycia34. 

	 •	 W pięknie wzajemnych relacji kobiety i mężczyzny – jako dziele 
samego Boga – mają się odzwierciedlać ideały prawdy, dobra i pięk-
na. Grzech pierworodny popsuł darowaną w tej kwestii harmonię, 
jednak 

dzieło Boże nie zostało zniweczone. Wszystkie przyrodzone przymioty 
kobiety i mężczyzny pozostały nadal, tylko że dziś rozwinięcie ich w na-

32 S. Podoleński, U progu. Książka dla młodych, dz. cyt., s. 100. 
33 Tamże, s. 101.
34 Tamże, s. 102.
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leżytym kierunku wymaga pracy i zwycięstwa nad sobą. Lecz jakże warto 
podjąć taką pracę! (...). Małżeństwo natomiast posiada już z natury swej 
charakter instytucji świętej, ponieważ „Bóg jest jego twórcą i od samego 
początku było ono niejako odblaskiem wcielenia Słowa Bożego”35 

– co można twierdzić na podstawie Encykliki Piusa XI O małżeństwie 
chrześcijańskim z 1930 roku. 

Stanowisko Podoleńskiego nie byłoby pełnym, gdyby nie została tu do-
powiedziana poruszana przez niego kwestia zachowania w skrytości i nie 
omawiania na forum publicznym kwestii szczegółowych, związanych z in-
tymnymi sprawami pożycia małżeńskiego i prokreacji. Nasz autor aprobuje 
milczenie w pewnych kwestiach pożycia seksualnego i ukrywanie ich przed 
publicznym oglądem – mimo pełnego prawa do nich i mimo nieposia-
dania przez nie znamion niczego złego. Twierdzi, że wynika to z koniecz-
ności „zapobieżenia możliwej profanacji” [określenie Podoleńskiego] aktu 
seksualnego człowieka. Nie jest zatem wstydliwość bynajmniej cechą ma-
łych dzieci, twierdzi Podoleński, jest cechą dorosłego człowieka i zarazem 
nieocenioną pomocą i cudownym darem tak mężczyzny, jak i kobiety – 
jest cnotą ogólnoludzką, której istota zawiera się w samorzutnym unika-
niu i odrzucaniu wszystkiego, co mogłoby naruszyć godność człowieka 
poprzez odsłonięcie przed otoczeniem jego najintymniejszych poruszeń36. 
Należy podkreślić, że Podoleński przyznaje rację bytu wstydliwości rozum-
nej, pełnej umiaru, bezpruderyjnej – nie przesadnej, nie robiącej z dziedzi-
ny płciowej „czegoś niskiego”. Z pełną świadomością odrzuca wstydliwość 
o odmiennych cechach – a więc pruderyjną, uznającą sferę seksualności za 
niegodną, niską czy mroczną. Jeżeli ktoś przypisuje ją stanowisku katoli-
ckiemu, pozostaje w błędzie lub dokonuje świadomie zafałszowania stano-
wiska katolickiego w kwestii seksualnej. 

Seksualność, erotyzm stwarzają – w koncepcji Podoleńskiego – szansę 
na ocalenie piękna duchowego w człowieku. Jest to możliwe między in-
nymi poprzez respekt dla godności wszystkich sfer człowieczeństwa – tak 
ciała, jak i przeróżnych porywów i uniesień ducha – w miłości, która jest 

35 Tamże, s. 103.
36 S. Podoleński, U progu. Książka dla młodych, dz. cyt., s. 109-111. Kwestia godności 

w relacjach płci poruszona jest także w: S. Podoleński, O poszanowanie kobiety, „Przegląd Po-
wszechny” 1929, t. 181, s. 333-348; Tenże, W walce z handlem kobietami i dziećmi, „Przegląd 
Powszechny” 1936, t. 210, s. 261-264.
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wyrazem ich integralnego istnienia. Ale nieodłącznym musi tu być dystans 
wobec cynicznych prowokacji zmysłów przez kulturę nagości, alkohol, 
prowokacji sfery seksualnej sztuką wątpliwych lotów i innymi zabiegami 
nie tylko nadwyrężającymi godność, ale ostatecznie instrumentalizującymi 
płciowość.

3. Rola wychowania w rodzinie –  
rola rodziny w wychowaniu 

Podoleński uznaje, że cele małżeństwa wyznaczone są przez naturę 
i Stwórcę. Pierwszym z nich jest oparta na miłości pomoc wzajemna mał-
żonków, rozciągająca się na wszystko, co potrzebne dla życia codziennego 
i do wzajemnego doskonalenia się. Drugim celem małżeństwa są dzieci 
i ich wychowanie – jego realizacją małżeństwo wchodzi w służbę ludzkości 
i realizację królestwa Bożego na ziemi37. Do osiągnięcia tych celów nie-
zbędna jest jedność i nierozerwalność małżeństwa. Małżeństwo katolickie, 
jako monogamiczne i trwałe, możliwe jest tylko w oparciu o wielką i praw-
dziwą miłość. Ona „może zostać zaspokojona tylko przez zupełne oddanie 
się sobie, na życie i śmierć”38, dlatego ślubowanie miłości i wierności „aż po 
grób” nie jawi się w kulturze katolickiej jako ciężar, ale jako gorące pragnie-
nie. Konkubinat nazywany „wolną miłością” uznaje Podoleński za frazes, 
który ma zasłonić „nędzę moralną i poniewierkę” człowieka.

W koncepcji Podoleńskiego ważnym jest sam fakt wychowania, jego 
obecność w rodzinie oraz pożytki z niego płynące dla każdego z jej człon-
ków. Pokazuje udział i miejsce społeczeństwa i Kościoła oraz ich zadania 
wobec wychowawczych praw i funkcji rodziny.39. 

Podoleński wskazuje na rosnącą rangę samego faktu wychowania – co 
wypowiedziane w roku 1917, ze względu na wydarzenia dziejowe, zdaje 
się mieć szczególne znaczenie – i co autor nie tylko sobie uświadamia, 
ale i popularyzuje. Dobre wypełnienie zadań wychowawczych jest źródłem 
zgody w rodzinie, zabezpiecza rodzinie pomyślność – awantury, wzajemne 

37 S. Podoleński, U progu. Książka dla młodych, dz. cyt., s. 75.
38 Tamże, s. 77.
39 S. Podoleński, Pilnujmy wychowania, „Głosy Katolickie” Rocznik XVII, nr 199, Wyd. 

Towarzystwa Jezusowego, Kraków 1917, s. 3-32. 
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złorzeczenia, alkoholizm, zaniedbywanie obowiązków, to brak wychowa-
nia, którego los poskąpił małżonkom. W obrębie społecznych uwarun-
kowań wychowania rozpatruje społeczeństwo z perspektywy dwu warstw: 
rządzącej i rządzonej. Właśnie autentyczne wychowanie tych pierwszych 
ma niebywałe znaczenie, bowiem to wartość człowieka stojącego na czele 
państwa warunkuje pomyślność pozostałych. Podstawą do tego jest stan 
moralny człowieka [właściwe wychowanie moralne] – jego pełnia i osta-
teczne uzasadnienie tkwi w Bogu40. Tu jest miejsce na wypełnienie swej roli 
przez Kościół – właśnie we współpracy z rodziną. W rozważaniach swych 
pisze: „prawdą pozostaje, że los jednostki i rodziny, społeczeństwa i Koś-
cioła zawisł od wychowania!”41.

Podoleński porusza kwestię obowiązków rodzicielskich w zakresie wy-
chowania oraz wpływu warunków rodzinnych na wychowanie, takich jak: 
bieda i bogactwo, różnorodność usposobienia dzieci, wpływy dziedziczno-
ści oraz przestrzeganie przed zgubnymi wpływami pijaństwa przenoszo-
nymi na wydawane na świat dzieci42. Zaleceniem wiodącym jest dobre 
poznanie dziecka i dostosowane do tego postępowanie. „Na p r z ó d 
t r z e b a  p o z n a ć  w ł a ś c i w o ś c i  d z i e c k a ,  a  n a s t ę p n i e  z a s t o s o -
w a ć  s i ę  d o  n i c h”43 – podkreślał z całą mocą Podoleński.

Warto tu przytoczyć próby Podoleńskiego zmierzające do zaprzecze-
nia zasadności często formułowanych pod adresem Kościoła zarzutów 
w dwóch newralgicznych, przy rozpatrywaniu spraw rodziny, kwestiach. 
Pierwsza dotyczy rzekomego sankcjonowania podziału świata na biednych 
i bogatych i sprzyjania utrwalenia tego stanu, druga dotyczy zarzutu usu-
wania w cień potrzeb rozwojowych człowieka i marginalizacji jego samego, 
poprzez obiecywanie wszystkiego co dobre dopiero po śmierci. Podoleński 
zaprzecza tym zarzutom całą swoją koncepcją wychowania – jej treść to 
promocja, a nie marginalizacja człowieka i jego szczęśliwego życia. Brak 

40 Przyjmuje stanowisko takie jak F.W. Foerster [uzasadnieniem jedynym i w pełni auten-
tycznym dla przestrzegania wysokich wymogów moralnych może być tylko Bóg, Foerster nie 
wierzy, że można to czynić ze względu na inne kryterium, np. ze względu na drugiego człowieka 
(por. J. Kostkiewicz, Wychowanie do wolności wyboru. Ponadczasowy wymiar pedagogiki F.W. Fo-
erstera, Impuls, Kraków 2008)], choć jest to autor nieprzywoływany przez Podoleńskiego.

41 S. Podoleński, Pilnujmy wychowania, dz. cyt., s. 31.
42 S. Podoleński ks., Środowisko rodzinne wychowania. (O wychowaniu II), „Głosy Katoli-

ckie”, R. XVII, nr 202, Kraków 1917, s. 28-32.
43 Tamże, s. 18.
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marginalizacji szczęścia ludzkiego potwierdzają przyjmowane założenia, 
formułowane reguły, wskazówki, wypracowane wnioski. Na przykład Po-
doleński pisze: „zaznaczmy już z góry, że u b ó s t w o  w i ę k s z e  n i e  t y l -
k o  n i e  s p r z y j a  w yc h ow a n i u ,  a l e  i  p r z e c i w n i e  s z k o d z i  m u , 
a stąd w interesie dzieci i ich dobra należy wszelkimi siłami mu przeciw-
działać i starać się o poprawę dobrobytu”44. 

3.1. Wychowawcze i opiekuńcze zadania rodziców

Uświadomieniu rodzicom ich wychowawczych i opiekuńczych zadań 
służą u Podoleńskiego rozważania nad wychowaniem – jego sensem, istotą 
i funkcjami rozsiane w wielu artykułach i pracach zwartych45. Synteza jego 
myśli w tej kwestii zawarta jest w najpopularniejszym jego dziele, wielo-
krotne wznawianym Podręczniku pedagogicznym46, który posiada formułę 
poradnika podbudowanego wiedzą teoretyczną. Wyeksponowana jest jego 
praktyczna funkcja – ułatwienie rodzicom i wychowawcom wypełnienia 
zadań wychowawczych uczynił autor celem tej książki47. Podoleński stwo-
rzył podręcznik wychowania przede wszystkim dla rodziców z wyko-
rzystaniem fachowej wiedzy pedagogicznej. Rodzic, a nie kształcący się 
wychowawca-profesjonalista jest jego pierwszym adresatem. Fakt napi-
sania podręcznika wychowania dla rodziców jest niebagatelną wykładnią 
istoty jego koncepcji wychowania w ogóle, nie tylko w rodzinie. W kon-
cepcji Podoleńskiego jakość [efekt] wychowania – zarówno w wymiarze 
indywidualnym, jak i społecznym – zależy od jego realizacji w rodzinie. 
Skala, zakres i jakość wychowawczych i opiekuńczych zadań stawianych 
rodzicom przez Podoleńskiego są szerokie, złożone i wielostronne. Niżej 
przedstawiam próbę ich syntetycznego ujęcia.
	 •	 Żadne działanie pedagogiczne rodzica nie może być oderwane 

od wartości – wprawdzie Podoleński nie stworzył własnej teorii  

44 Tamże, s. 12.
45 S. Podoleński, Środowisko rodzinne wychowania. dz. cyt.; Tenże, Wychowanie religijne 

w domu, „Głosy Katolickie” nr 228/229, Wyd. Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1919; Tenże, 
Z niedoli polskiego dziecka, „Przegląd Powszechny” 1925, t. 165, s. 141-159 oraz 288-303; Ten-
że, Zagrożone dzieci, „Przegląd Powszechny” 1926, t. 169, s. 148-163.

46 S. Podoleński, Podręcznik pedagogiczny. Wskazówki dla rodziców i wychowawców, wyda-
nie 2, Wyd. Księży Jezuitów, Kraków 1930, ss. 408. 

47 Tamże, s. 6.
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wartości wychowawczych, ale wpisał takową w promowaną wizję 
praktyki. Miłość, zaufanie, radość, jedność i zgodność działań – to 
wartości tworzące atmosferę wychowawczą Jego koncepcji. 

	 •	 Rozważania o obowiązkach rodziców i wychowawców podbudowu-
je Podoleński elementarną wiedzą o dziedziczeniu, ale by uniknąć 
choćby pozoru determinizmu, zaraz obok pojawiają się wartości 
pragmatyczne: dobry przykład, czujność, roztropność, nadzór, po-
święcenie, wytrwałość i spokój w działaniach wychowawczych. Spo-
soby realizacji zadań wychowawczych często uzasadniane są najnow-
szymi zdobyczami ówczesnej psychologii. 

	 •	 Wychowanie ciała – to pierwszy [Podoleński ich nie hierarchizuje] 
z obowiązków wychowawczych rodziców – w jego obrębie pojawiają 
się takie kwestie, jak codzienna troska o zdrowie: czystość, pożywie-
nie, sen, wypoczynek, warunki mieszkaniowe, hartowanie ciała. 

	 •	 Wychowanie fizyczne i sport to ważne sfery życia dziecka, dlatego 
winny być świadomie wprowadzane w jego życie. Zadaniem rodzi-
ców jest sprzyjanie tej aktywności, inspirowanie jej i organizowanie. 
Podoleński w ramach tego tematu wskazuje ważność i użyteczność 
organizacji dziecięcych i młodzieżowych, ze szczególnym wskaza-
niem na harcerstwo. 

	 •	 Kształcenie władz poznawczych obejmujące: mowę, umysł, ćwicze-
nie pamięci, wyrabianie poczucia piękna i zamiłowania do piękna, 
to wspólne zadanie rodziny i szkoły. Istotna jest tu dla rodziców, 
według Podoleńskiego, sama świadomość przebiegu tego rozwoju 
u dziecka. Zalecane rodzaje aktywności Podoleński przybliża rodzi-
com, wskazując symptomy poszczególnych etapów rozwojowych 
i zalecając adekwatne rodzaje zabaw tematycznych i aktywności in-
telektualnej.

	 •	 Szczególne zadanie ma rodzina w zakresie wychowania moralnego 
i kształcenia charakteru. W tym zakresie propozycja Podoleńskie-
go jest najbardziej rozbudowana. Można w niej wyodrębnić swoiste 
działy zalet i wad w zakresie moralności. W szczególności przywią-
zywana jest duża waga m.in. do prawdomówności, wdzięczności, 
zazdrości, lenistwa, rozrzutności, chciwości. Nasz autor pokazuje ich 
indywidualne i społeczne znaczenie, pokazuje, jak zachęcać do zwal-
czania złych, a jak wdrażać dobre i czerpać z tych faktów radość – co 



161Wychowanie prorodzinne w myśli ks. S. Podoleńskiego SJ

powinno być tak udziałem dzieci, jak i rodziców. Poglądy Podoleń-
skiego na kształcenia charakteru cechuje wybitnie autorskie ujęcie. 

	 •	 Założona jest użyteczność niektórych środków pomocniczych w wy-
chowaniu rodzinnym – w tym zakresie objaśnia znaczenie: pouczeń, 
przyzwyczajeń, przykładów otoczenia, upomnień i zachęt, nagród 
i kar oraz zajęć amatorskich. 

	 •	 Wyjątkowo wiele rad otrzymują rodzice w kwestii wychowania 
dziewcząt – począwszy od zagadnienia natury kobiecej i typu kobie-
ty nowoczesnej, aż po wybór zawodu i kwestię koedukacji. 

	 •	 Wychowanie społeczne, obywatelskie, patriotyczne także powinno 
mieć swój początek i realizację w rodzinie. To w rodzinie budowane 
są podstawy tożsamości grupowej, na wszelkich jej szczeblach. Brak 
w tym zakresie jest niepowetowany, rodzi człowieka „bez korzeni”. 
Wśród licznych kwestii wychowania społecznego, analizowane są 
istotne społecznie atrybuty osobowości: egoizm i altruizm, poczucie 
sprawiedliwości, grzeczność i uprzejmość, współczucie, wyrozumia-
łość, śmiałość, bojaźliwość, życie w organizacjach i stowarzyszeniach 
oraz miłość Ojczyzny. 

	 •	 Obowiązki rodziców w relacjach ze szkołą – to kolejny wymiar wy-
chowania rodzinnego. Rozpatruje istotność wpływu szkoły i ważność 
jej wyboru, rozpatruje wzajemne relacje szkoły z domem, państwem 
i Kościołem, podejmuje zagadnienie szkoły wyznaniowej, świeckiej 
i mieszanej. 

	 •	 Opieka rodziny nad dzieckiem specjalnej troski – Podoleński uj-
muje to w pojęciach ówcześnie stosowanych: „dziecko anormalne, 
ułomne, chore”. Nikły ówcześnie stan rozwoju pedagogiki specjalnej 
i mimo to podejmowanie przez Podoleńskiego głównych zagadnień 
z jej obszaru, jest wyrazem nie tylko jego osobistej wrażliwości, jest 
dowodem pedagogicznego wyczucia ważności spraw i współodczu-
wania z dzieckiem chorym, cierpiącym, niepełnosprawnym i jego 
rodzicami. Ważny jest postulat zajęcia się zaniedbaniami w tym za-
kresie, postulat wsparcia rodziny i dziecka. 

	 •	 Udział rodziców w problemach wieku dorastania ich dzieci, zagad-
nienie wychowania ich do podjęcia samowychowania; wychowawczy 
dla rodzica wpływ kontaktu z dzieckiem – zagadnienia te zmykają li-
stę podstawowych obowiązków i zadań wychowawczych w rodzinie. 
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3.2. Zadania rodziców w dziedzinie wychowania religijnego 

Kto ma udzielać wychowania religijnego? – Podoleński stawia to pyta-
nie i daje odpowiedź następującą: 

Wychowanie religijne, to jest nauczanie dzieci prawd i przepisów wiary 
świętej, oraz dopilnowanie, aby one były wypełniane i to nie tylko przez 
pewien czas, przez kilka lat, ale zawsze, jak długo młodzi pozostają w do-
mu rodzinnym, jest pierwszym i najściślejszym obowiązkiem ojca i matki. 
W braku tychże zastąpić ich powinni inni wychowawcy48. 

Nazywa to zadanie „świętym obowiązkiem” ojca i matki, nie ukrywając, 
że matkom przypisuje tu rolę wiodącą. W konsekwencji tego Podoleń-
ski oddziela wiedzę religijną [nauczenie dziecka katechizmu przez księdza 
w szkole], od wychowania religijnego, dla którego najwłaściwszymi wy-
chowawcami są rodzice. Uważa, że wśród „trosk o dzieci i ich przyszłość, 
wychowanie religijne musi zająć naczelne miejsce, a z wypełniania jego zda-
dzą kiedyś rodzice ścisły rachunek przed najwyższym Sędzią”49. Wskazuje 
zakres treści wychowania religijnego w domu rodzinnym, do których na-
leżą: najważniejsze prawdy wiary, pobudzenie do unikania grzechu, miłość 
Boga, nauka praktyk religijnych i wdrożenie do ich wypełniania. Twierdzi, 
że wymienionych kwestii nie można wypełnić w sposób wystarczający ani 
tym bardziej doskonały, jeżeli nie towarzyszą im dwa niezbędne, zdaniem 
Podoleńskiego, warunki – proste, tak oczywiste, że aż uchodzą uwadze – są 
nimi przykład rodziców oraz ich modlitwa za dzieci.

4. Prawo do życia dzieci nienarodzonych jako element  
prorodzinnej koncepcji wychowania 

Zabiegając o zachowanie życia nienarodzonych, nie używa argumentów 
emocjonalnych ani religijnych. Zarysowanie rozmiaru problemu dzieci nie-
narodzonych rozpoczyna Podoleński przy pomocy danych statystycznych. 
Może warto wspomnieć niektóre z nich, aby ustalić historyczną już skalę 

48 S. Podoleński, Wychowanie religijne w domu, wydanie 2, Wyd. Apostolstwa Modlitwy, 
Kraków brw.; oraz „Głosy Katolickie”, R. XIX, Nr 228 – 229, Wyd. Księży Jezuitów, paździer-
nik-listopad 1919, Kraków, s. 6.

49 S. Podoleński, Wychowanie religijne w domu, dz. cyt., s. 9-10.
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tego zjawiska około roku 1930 i zarazem niezmienny stosunek Kościoła 
katolickiego w tej kwestii. Podoleński podaje następujące dane dotyczące 
liczby aborcji rocznie: w Stanach Zjednoczonych Am. Pn. – ok. 2,5 mln; 
we Francji – ok. 500 tys. przy liczbie urodzeń 749 tys. [1930 roku], przy 
czym w samym Paryżu 80 – 100 tys. rocznie, w Lyonie natomiast liczba 
aborcji przekracza liczbę urodzeń; w Niemczech 400 – 600 tys. przy liczbie 
urodzeń 1.183 tys. [1930 roku]50. Podoleński wymienia liczne przyczy-
ny: społeczne, gospodarcze, pracę zawodową kobiet w przemyśle i handlu, 
obawę przed utratą pracy po uwidocznieniu się ciąży oraz obniżenie się 
poziomu moralnego w dziedzinie płciowej i religijnej. „Nawet socjalista  
dr Alfred Grotjahn51 – pisze Podoleński – wśród paru «głównych przyczyn» 
wymienia na pierwszym miejscu «coraz mniejsze krępowanie się przepisa-
mi kościelnymi»”52. 

Lekarska strona aborcji jest drugą z kolei kwestią podjętego zagadnie-
nia. Przytacza tu Podoleński stanowiska wielu lekarzy zawarte w publiko-
wanych opracowaniach naukowych lub referatach kongresowych. Przyta-
cza stanowiska różne, także sobie przeciwstawne, ale w oczywisty sposób 
preferuje te chroniące matkę i dziecko przed „krwawym rozstrzygnięciem” 
[określenie Podoleńskiego]. Interesujące jest tutaj ukazanie ewolucji sta-
nowiska lekarzy europejskich w kwestii przerywania ciąży ze wskazań le-
karskich [kwestia ta zawarta była w latach 30. XX wieku w prawodaw-
stwie wielu krajów], a samo „kwalifikowanie do wskazań lekarskich” jest 
procedurą wywołującą, wobec rozwoju medycyny, wiele znaków zapytania 
i kontrowersji. Wspomniana wyżej ewolucja stanowisk lekarzy w kwestii 
przerywania ciąży ze wskazań lekarskich ewoluuje od stanowiska „ratować 
matkę” ku stanowisku „ratować matkę i dziecko”. Podoleński przytacza 
wyniki badań lekarskich, które poród przez cesarskie cięcie zalecają jako 
zamienny z przerwaniem ciąży ze wskazań lekarskich [groźne wcześniej dla 
życia kobiety cesarskie cięcie, wskutek postępu metod i techniki wykona-
nia, staje się w czasach Podoleńskiego operacją bezpieczną].

50 S. Podoleński, O życie nienarodzonych. Prawnicza strona zagadnienia, „Przegląd Powszech-
ny” 1933, t. 197, nr 590, s. 9. Podając powyższe dane liczbowe, Podoleński powołuje się na 
konkretne nazwiska lekarzy francuskich i niemieckich, ich związki z uniwersytetami, klinikami, 
szpitalami, ale nie podaje miejsca publikowania tych danych.

51 A. Grotjahn, Higjena ludzkiego rozrodu, Warszawa 1930, stroku 275, cyt. za: S. Podoleń-
ski, O życie nienarodzonych. Wskazania lekarskie, „Przegląd Powszechny” 1932, t. 196, nr 587, 
s. 10.

52 Tamże, s. 11.
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Etyczna strona aborcji to jej strona najciemniejsza. Różne aspekty zła 
zawartego w aborcji dochodzą do głosu w myśli pedagogicznej Podoleń-
skiego – od odmowy życia dziecku nienarodzonemu, bezbronnemu i nie-
mającemu możliwości, by oskarżać, po cierpienie fizyczne i duchowe ko-
biety53, od którego uwolnić się jej najczęściej nie udaje, i które nie tylko 
może spowodować „syndrom poaborcyjny”, ale także zaprowadzić do cho-
roby psychicznej. 

Jak sprawić, by świadomość wskazanych stron aborcji wyznaczał prak-
tycznie działający imperatyw zachowań człowieka nieniszczących poczęte-
go życia? Pytanie to jest pytaniem o to, jak wychowywać ku dobru?

5. Rozwód jako akt destrukcyjny – przeciw osobie,  
rodzinie i narodowi

O kwestii rozwodów Podoleński pisał wyjątkowo wiele razy, na uwagę 
zasługuje monografia Rozwód a zdrowie narodu. Studium moralno – spo-
łeczne54, obszerny cykl artykułów Prawo rozwodowe a szczęście małżeńskie55 
oraz inne. Samego autora napawa optymizmem odkrycie wynikające z dłu-
gotrwałego zajmowania się tym problemem. Otóż stwierdza on pojawienie 
się kierunku ewolucji w argumentacji tego problemu – środowiska laickie, 
które wcześniej promowały łatwy dostęp do rozwodów z udziałem „woła-
nia o postęp społeczny i moralny”, dzisiaj już rozwodu nie czynią synoni-
mem owej postępowości. 

Odwołując się do dowodzonej przez naukę błędności niektórych argu-
mentów strony promującej rozwody, Podoleński pisze: 

Cywilne prawodawstwo rozwodowe prowadzi w ostatecznym swym re- 
zultacie do cofnięcia wstecz wielkiej części społeczeństwa na różnych 
polach życia prywatnego i publicznego. Przekonanie to zdobywa też od  

53 S. Podoleński, W walce z poczęciem życia, „Przegląd Powszechny” 1935, t.205, s. 3-23; 
oraz Tenże, Jeszcze w sprawie życia „nienarodzonych”, „Przegląd Powszechny” 1934, t. 202,  
s. 25-43.

54 Wydana Nakł. Wydawnictwa Księży Jezuitów, Kraków 1926, ss. 263.
55 S. Podoleński, Prawo rozwodowe a szczęście małżeńskie, „Przegląd Powszechny” 1919,  

t. 141/142, s. 420-431; t. 143/144, s. 111-126; R. 37 [1920], t. 145, nr 437; s. 120-134;  
t. 146, nr 438, s. 200-211; oraz Tenże, Nemezis rozwodu, „Przegląd Powszechny” 1924, t. 161, 
nr 483, s. 193-207.
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pewnego czasu coraz więcej zwolenników wśród prawników i socjologów 
zagranicznych56. 

Powołuje się tu na wybitnego francuskiego prawnika prof. Paula Cu-
che57 z Uniwersytetu w Grenobl, który uzasadnia, że od niemal początku 
XX wieku 

filozofia prawa idzie w kierunku, który oddala ją coraz bardziej od tego 
indywidualizmu, jakim przepojone są ustawy epoki rewolucyjnej i kodek-
su napoleońskiego i który stanowił najgłębszą rozumową podstawę prawa 
rozwodowego. Całe bowiem teoretyczne uzasadnienie rozwodu opierało 
się na indywidualistycznej tezie autonomii woli, którą można tak streścić: 
źródłem i miarą wszelkiego zobowiązania jest wyraźny, milczący lub su-
ponowany akt zgody osoby zobowiązanej. Z takiego postawienia kwestii 
wynika oczywiście bezwzględna zależność zobowiązania od woli jednostki; 
jeśli ta cofnęła swe przyzwolenie, wówczas tym samym ustawało jej zobo-
wiązanie. Długość trwania tego ostatniego zależała konsekwentnie od woli 
osoby, która się zobowiązała; wymagała tego zasada, inaczej mogłoby się 
zdarzyć, iż ktoś byłby zobowiązanym wbrew własnej [aktualnej – JK] woli, 
co stałoby się zamachem na wolność osobistą58. 

Ponieważ obawiano się groźnych następstw tej zasady nie przyjęto jej 
w obszarze prawodawstwa gospodarczego, politycznego, społecznego – nie 
znalazła ona tam zastosowania. Za to w całej pełni zastosowano ją do mał-
żeństwa i rodziny. Kiedy to w 

1791 roku konstytucja określiła, że „prawo uważa małżeństwo tylko za 
umowę cywilną”, to ustawa z d. 20 września 1792 roku wprowadziła 
rozwód, uzasadniając go w słowach „możność rozwodzenia się... wypły-
wa z wolności indywidualnej, której zgubą byłby nierozerwalny związek 
małżeński”59. 

Uznawaną w czasach Rewolucji Francuskiej teorię wolności osobistej 
uznaje Podoleński, wraz ze wspomnianym wyżej P. Cuche, za anachro-

56 S. Podoleński, Francuski uczony i „postępowości” rozwodów, „Przegląd Powszechny” 1926, 
t. 172, nr 514, s. 124 oraz w poszerzonym zakresie: Prawo rozwodowe a szczęście małżeńskie, 
„Przegląd Powszechny” 1919, t. 141/142, s. 420-431; t. 143/144, s. 111-126; R. 37 [1920],  
t. 145, nr 437; s. 120-134; t. 146, nr 438, s. 200-211. 

57 P. Cuche, La suppresion du divorce, „Les Leffres” 1924, nr 1, s. 12–39; cyt. za: S. Podoleń-
ski, Francuski uczony i „postępowości” rozwodów, dz. cyt., s. 124.

58 S. Podoleński, Francuski uczony i „postępowości” rozwodów, dz. cyt., s. 124-125.
59 Tamże, s. 125.
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nizm. Rozwój przemysłu, handlu, komunikacji, stosunków międzynaro-
dowych rozwija sieć wzajemnych zależności, co zauważają obaj autorzy, 
w dziedzinie ustawodawstwa międzynarodowego i społecznego. W ślad 
za tym postępuje ograniczenie wolności indywidualnej przez ciągłe nowe 
ustawy, ale celem owych ograniczeń jest poszanowanie godności ludzkiej 
przez zapobieganie kryzysom i niesprawiedliwości społecznej60. Podoleń-
ski opowiada się za stanowiskiem Cuche, a przesadne windowanie praw 
jednostki uważa za przebrzmiałą „romantyczną” epokę rozwoju prawa. 
Uskutecznienie powyższych zasad chciałby widzieć Podoleński na gruncie 
prawa dotyczącego rozwodów – małżeństwo bowiem uznaje za jedną z naj-
ważniejszych instytucji społecznych. 

Przywołując wiele racji i deklarując spojrzenie ponad wyznaniowe, uwa-
ża Podoleński, że zbyt długo popełniano błąd, opierając moc obowiązującą 
umów na autonomii woli. Często interes i wola jednostki się zmieniają, 
a mimo to zmusza się ją do uznania przyjętych zobowiązań, nie bacząc ani 
na wolę, ani na interes. Dlatego to przeciwnicy rozwodów nie mają po-
wodów, by uważać siebie za mniej postępowych. W obszarze nauki wielu 
wybitnych profesorów prawa oraz 

socjologów (nawet Durkheim) oświadczyło się przeciw rozwodom, (...) 
i przygotowują powoli opinię za zniesieniem ustawy rozwodowej. świat 
naukowy, zwłaszcza w dziedzinie prawa i socjologii, dochodzi do wnios- 
ku – że d z i ś  p o s t ę p ow i  s ą  c i .  K t ó r z y  b r o n i ą  n i e r o z e r w a l -
n o ś c i  m a ł ż e ń s t w a 61. 

Nurt ten jest coraz bardziej widoczny, zdaniem Podoleńskiego, zwłaszcza 
w tych krajach, gdzie prawo rozwodowe najszerzej stosowano w praktyce. 
Tam bowiem doświadczono jego tragicznych skutków. Dla Podoleńskiego 
rozwód to przede wszystkim gorycz i liczne konsekwencje natury psycho-
logicznej i społecznej, dotykające dzieci i stronę porzucaną. W pewnym 

60 Tamże, s. 125-126. Inne prace Podoleńskiego o szkodliwości rozwodu w wymiarze indy-
widualnym i społecznym: Tenże, Katolicy w obronie nierozerwalności małżeństwa, „Przegląd Po-
wszechny” 1921, t. 149/150, s. 233-236; Tenże, W kwestii nowego prawa małżeńskiego w Polsce, 
„Przegląd Powszechny” 1927, t. 174, s. 186-206.

61 S. Podoleński, Francuski uczony i „postępowości” rozwodów, dz. cyt., s. 127. Polityka pro-
rodzinna ówczesnych rządów państw europejskich jest przedmiotem nieustannej obserwacji Po-
doleńskiego, co znajduje odzwierciedlenie w różnych artykułach, gdzie dokonuje pogłębionych 
analiz np. w: S. Podoleński, „Potitique Familiale” Francji, „Przegląd Powszechny” 1932, t. 194, 
nr 586; Tenże, Francja nad kolebką dziecka, „Przegląd Powszechny” 1923, t. 158, s. 97-115.
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momencie stwierdza, że organizacja życia społecznego chroniąca rodziny 
przed rozwodami stała się istotnym argumentami dla działalności przy-
zwoitych polityków. 

Zakończenie 

Ks. Stanisław Podoleński to typ społecznika lokującego swą działalność 
w obszarze duchowego – głównie moralnego i religijnego – rozwoju czło-
wieka. Można powiedzieć, że w obszarze tym rozwija ideę, odnośnie do 
której można zaproponować nazwę pracy u podstaw moralności ludz-
kiej. Jego dzieła pedagogiczne pozostają w służbie dobra narodu oraz do-
bra doświadczanego przez każdego, pojedynczego człowieka. Miłość do 
narodu, z którego wyrastał, nie znajduje w jego tekstach tak gorących po-
rywów i bezpośrednich odniesień, jak u innych przedstawicieli środowisk 
katolickich, ale nie można orzec, że jest mniejsza. „Docenił ją” agresor 
niemiecki jesienią 1939 roku, skazując jezuitę Tadeusza Podoleńskiego na 
więzienie i obozy – niszcząc w ten sposób młode, aktywne życie człowieka 
pozostającego w służbie człowiekowi i Ojczyźnie, a poprzez to, w służbie 
Bogu.

Summary

The concept of pro-family education of Stanisław Podoleński (1887-
1945) was one of the more important approaches to these issues in the history 
of educational thought. This concept included such issues as: girls and engaged 
couples preparing for the role of married couple, issues of human sexuality and 
his education in this area, children’s education, divorce and its consequences, 
fight for the unborn child’s life, [careful] relation to issues of eugenics, health 
importance for the prosperity of family life and preventive health issues through 
sport and recreation. He wrote also about the importance of evil associated 
with: child abuse, abortions, alcoholism and demoralization through literature 
and art. The last aspect of pro-family education in his concept was the issue of 
sex education in schools and problems of coeducation which were intensified 
by the inspiration of the International Bureau of Education in Geneva.





ANNA CHMURA

Małżeństwo, rodzina, wychowanie i oświata  
w poglądach księdza Alojzego Warola SJ 

(1859-1936)

Wszystko na większą chwałę Bożą robił, i zrobił zaiste dużo. Wspomnienie 
o nim nie zatrze się (…) przez długie lata, a pozostawione przezeń nam po 
sobie książki głęboko utrwalą wpływ i owoce misyjnej pracy jego1.

Alojzy Warol przyszedł na świat 19 czerwca 1859 roku w małej wsi 
Rożanka położonej nieopodal Strzyżowa. Rodzicami jego byli Jan i Kata-
rzyna z domu Fic. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 30 stycznia 1877 
roku w Starej Wsi koło Brzozowa. Tam do roku 1878 odbył pierwszy etap 
życia zakonnego – nowicjat. Kolejne lata (1878-1881) poświęcił na studia 
humanistyczne, a bezpośrednio po nich studia filozoficzne (1881-1884). 
W latach 1884-1886 pełnił funkcję wychowawcy w konwikcie jezuickim 
w Tarnopolu. W kolejnych latach tę samą funkcję wychowawcy pełnił 
w Chyrowie (1886-1889, 1890-1891 i 1893-1894). Święcenia kapłańskie 
przyjął we Lwowie w dniu 29 czerwca 1887. Bezpośrednio po kilkuletniej 
posłudze wychowawcy w Chyrowie został przeniesiony do Krakowa, gdzie 
pełnił funkcję ministra i prokuratora (1895-1896). W latach 1896-1898 
sprawował funkcję profesora teologii i Pisma świętego w klasztorze bazylia-
nów w Krastynopolu. Kolejne lata (1898-1899) spędził w Stanisławowie, 
pełniąc posługę misjonarza ludowego. Bezpośrednio po tym wyjechał do 
Tarnopola, gdzie przez kolejny rok pełnił funkcje ministra i prokuratora 
(1899-1900)2.

1 Jubileusz polskiego misjonarza w Ameryce, „Nasze Wiadomości” 1910-1912, nr 3, s. 606.
2 Por. Encyklopedia wiedzy o Jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, red. L. Grze-

bień SJ, Kraków 1996, s. 719; zob. J. Taranowicz, Potrójny jubileusz O. Warola, „Nasze Wiado-
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Wraz z nadejściem roku 1900 i decyzją wyjazdu do Stanów Zjednoczo-
nych rozpoczął się dla ks. Warola zupełnie nowy rozdział w kapłańskim 
życiu. Od tej chwili większość swojej posługi kapłańskiej przyjdzie mu 
odbywać w roli misjonarza wśród polskich emigrantów w Ameryce Pół-
nocnej. Pierwszy okres jego misyjnej posługi przypadł na lata 1900-1912. 
W tym czasie okazał się być „niezmordowanym siewcą” słowa Bożego na 
całym kontynencie. Bywały lata, w których wygłaszał nawet tysiąc kazań 
misyjnych. 

Lata 1912-1916 spędził ks. Warol w Czechowicach, gdzie również pełnił 
funkcję misjonarza ludowego. W roku 1916 ponownie został wysłany do 
Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywał aż do roku 1928. W tym okresie 
praca Warola nie ograniczyła się tylko do licznych misji, ale również pełnił 
funkcję założyciela i redaktora „Posłańca Serca Jezusa” w Nowym Jorku 
(1918-1928). Oto co o swojej działalności pisarskiej w „Posłańcu Serca 
Jezusa” pisze sam jezuita: 

Gdy mię w r. 1916, a w 57 mego żywota, na krzesło literata amerykańskie-
go wsadzono, zdawało mi się że dłużej nad 5 lat nie potrafię pióra w ręku 
utrzymać. Tymczasem 10 lat upłynęło, a pióro jeszcze cierpliwy papier mę-
czy i nie ma ochoty zaprzestać tej roboty. Bo też i ona nie jest ani żmudna, 
ani nudna. Nie jest żmudna, bo nie sam jeden koło niej chodzę i rzecz, 
którą się obrabia, to nie są żadne „spicfindykajty” naukowe i nieuchwytne 
teorie, ale prawdy wieczne, niezmienne, proste i oklepane, z którymi się 
całe życie stykamy i przetrawiamy od pierwszych chwil żywota zakonnego. 
O to jedynie chodzi, żeby je tak czytelnikowi podać, aby je łatwo mógł 
w głowie zmieścić i należycie strawić3.

Po powrocie do kraju nie zaprzestał swojej misyjnej działalności. Przez 
kolejne lata pełnił funkcję misjonarza ludowego i rekolekcjonisty we  
Lwowie (1928-1929, 1930-1932) oraz w Czechowicach (1929-1930). 
Współpracował również z Wydawnictwem Apostolskim Modlitwy  
w Krakowie w latach 1932-1936 i redagował „Głosy Katolickie” w latach 
1935-19364.

mości” 1926-1928, nr 8, s. 240-244; zob. także Odjazd zasłużonego misjonarza polskiego z Ame-
ryki, „Nasze Wiadomości” (1928-1931), nr 9, s. 206-209.

3 Z pamiętnika O. Warola, „Nasze Wiadomości” 1926, nr 8, s. 202.
4 Por. Encyklopedia wiedzy o Jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, red. L. Grze-

bień, dz. cyt., s. 719.
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Swoją ziemską posługę zakończył dnia 9 sierpnia 1936, w 78 roku ży-
cia, 50 kapłaństwa i 60 powołania zakonnego, w Kolegium Serca Jezuso-
wego na ul. Wesołej w Krakowie. Jego życie było „ze wszech miar ciekawe 
i oryginalne”5.

Cieszył się wielką sympatią wśród ludzi spotykanych, o czym świadczyć 
mogą słowa ks. Jana Taranowicza, który tak oto o nim napisał:

W życiu swoim spotykał się z najrozmaitszymi konfratrami co do uspo- 
sobienia i wieku, jednak w pamięci każdego zostawił jak najmilsze wra- 
żenie, i w każdym domu był zawsze i jest podejmowany jako miły i pożą-
dany gość6. 

O takiej wizycie wspomina ksiądz prałat A. Górski z Albany (stan No-
wy Jork). Takimi oto słowy określa on ks. Warola: 

Miałem to szczęście gościć Go u siebie parę tygodni i zachwycałem się 
Jego towarzystwem, bo jest On pełen życia, dowcipu i serdeczności, złoty 
towarzysz i zawsze prawdziwy kapłan7.

Powierzone obowiązki wykonywał zawsze z „nadzwyczajną sumiennoś-
cią i gorliwością w pełnieniu podjętego obowiązku, i że dzięki tej gorliwo-
ści położył bardzo wielkie zasługi dla sprawy Bożej i dla dobra zakonu”8.

Ks. Warol jest autorem wielu książek np.: Pamiętnik polskiego misjona-
rza w Ameryce (1901), Co to jest misja i jakie z niej korzyści (1908), Boskie 
Serce w przypowieściach (1921), Obietnice Boskiego Serca (1933), Apostol-
stwo pociechy (1933) Osnowy kaznodziejskie (1934), Rodzice i dzieci (1935) 
oraz wielu broszur i artykułów o tematyce religijnej9. Publikował między 
innymi w czasopismach „Posłaniec Serca Jezusowego”, „Głosy Katolickie”, 
przez co docierał ze swoją nauką do ogromnych rzesz czytelników na tere-
nie Polski i nie tylko. 

Jego słowo pisane jest nad wyraz proste i trafiające do każdego czło-
wieka. W swoim piśmiennictwie stosuje się ks. Warol do wskazówki, któ-
rej udzielił mu biskup Józef S. Pelczar jeszcze przed wyjazdem do Ame-
ryki. Powiedział on wówczas: „Piszcie dla ludu, to jest tak, aby was lud  

5 Śp. O. Alojzy Warol T.J., „Przegląd Chyrowski” 1937, nr 45, s. 30. 
6 J. Taranowicz, Potrójny jubileusz O. Warola, „Nasze Wiadomości” 1927, nr 8, s. 241.
7 Tamże, s. 242.
8 Tamże, s. 241.
9 Por. S. Filipowicz SJ, Saga polskich Jezuitów w USA, Kraków 2004, s. 29.
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zrozumiał. Wasi wiele pracują piórem na niwie ludowej, ale zbytnio się 
sadzą na ozdoby stylowe tak, że zanim prosty umysł wyszuka wśród tych 
liści i kwiatków pożywnego owocu, straci wiele czasu i ochoty do dalszego 
czytania”10.

Tematyka pisarskiej twórczości księdza Alojzego Warola jest tak szero-
ka, jak szerokie są problemy dotykające ludzi na całym świecie. W artykule 
tym skupię się na dokonaniu dokładnej analizy poglądów ks. Warola na 
tematy związane z życiem małżeńskim i rodzinnym, m.in.: wzajemne sto-
sunków pomiędzy małżonkami, ich rolę, specyficzne zadania i obowiązki 
względem siebie, względem swoich dzieci, a także obowiązki dzieci wobec 
swoich rodziców. Ks. Warol poruszał w swoich pracach także tematy zwią-
zane z problemem wychowania i oświaty – ich przebieg, cel i zasady nimi 
rządzące. 

Jako niestrudzonemu kaznodziei, głęboko na sercu leżały powszechne 
dobro i porządek społeczny. Obserwując życie codzienne współczesnych 
jemu ludzi, widział, że wiele wartości, niestety, odchodzi do lamusa, a za-
stępują je nie zawsze chrześcijańskie w swej wymowie zachowania. 

Inspiracją do poprowadzenia bardziej usystematyzowanych rozważań na 
ten temat stały się dla ks. Warola słowa papieża Benedykta XV wygłoszo-
ne do kolegium kardynalskiego z okazji świąt Bożego Narodzenia w 1920 
roku. W mowie swojej nad wyraz trafnie zobrazował on sytuację społecz-
ną okresu międzywojennego, dręczonego „plagami, czyli utrapieniami”11. 
Wśród owych plag wymienił: lekceważenie władzy, czyli autorytetu, niena-
wiść wzajemną, pragnienie używania, czyli gonitwę za przyjemnościami ży-
cia, niechęć i wstręt do pracy oraz zaniedbanie środków nadnaturalnych12.

Na te same zjawiska, jako źródło niepokoju społecznego w świecie, 
zwrócił uwagę również następca Benedykta XV – Pius XI. Podkreślał jed-
nak, iż upadek autorytetu jest podstawowym problemem, który ma swoją 
konsekwencję w pojawieniu się i rozpowszechnianiu pozostałych. Przy-
wrócenie wartości autorytetowi było dla niego czynnikiem podstawowym 
i pierwszym w walce o odbudowanie zachwianego porządku społecznego. 
Widział ku temu jedyną ścieżkę – poprzez ponowne przywrócenie wartości 
należnej rodzinie. Mówił: 

10 Z pamiętnika O. Warola, dz. cyt., s. 202.
11 A. Warol, Rodzice i dzieci. Nauki i przykłady, Kraków 1935, s. 10.
12 Por. tamże, s. 10.
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Rodziny w swej powadze i świętości utrzymać, podnieść i zabezpieczyć – 
rodzinom przywrócić to znaczenie, jakie od Boga otrzymały. Gdy się to 
stanie, zakwitnie powoli wszędzie zgoda, zjednoczą się umysły i podniesie 
się w całym państwie powaga autorytetu we wszystkich jego dziedzinach, 
częściach, zespołach. Przez to i inne plagi łatwiej dadzą się usunąć i od-
wrócić albo mniej szkodliwą przybiorą formę, stracą swoją zgrozę, nie-
bezpieczeństwo. Jeżeli bowiem dzieci zrozumieją, czym są ich rodzice, jak 
wielką odziedziczyli godność i władzę – skąd ją wzięli – nastroją się ku nim 
szacunkiem, za ich radami i wskazówkami chętnie pójdą – a same, gdy 
dorosną i swoje założą ognisko domowe, dodatnio będą wpływać na swoje 
własne potomstwo i według myśli bożej nim kierować13. 

Przywrócenie godności rodzicom, rodzinie, a przez to Bogu samemu 
będzie, według myśli Piusa XI, skutkowało rozprzestrzenianiem się ładu 
i porządku na pozostałe sfery życia społecznego. 

Skoro poddani przejmą się tą zasadą, że wszelka władza pochodzi od Boga, 
będą spoglądać na swoich zwierzchników, jak na przedstawicieli Najwyż-
szego i oddadzą chętnie cesarzowi czyli władzy, co cesarskiego. Przejęci tą 
ideą, poważną, boską, stężeją moralnie i religijnie – poznają złudne, po-
nętne mamidła świata – przestaną za nimi, jak dotąd, namiętnie gonić – 
przejmą się poczuciem odpowiedzialności – pokochają pracę, swoje zajęcia, 
zawód – sumiennie zabiorą się do pracy i w środkach nadnaturalnych będą 
szukać zachęty i pociechy. Te dobre, zbawienne, korzystne skutki wypłyną 
z szacunku i poważania autorytetu, jak woda ze swego źródła14 – tłumaczy. 

Troska o losy małżeństwa i rodziny znajduje szczególne miejsce w sercu 
ks. Alojzego Warola. Obraz rodziny, jaki jawi mu się na co dzień, to „zaraza 
rozwodów, ograniczanie potomstwa, mieszane małżeństwa i inne społe-
czeństwa podjadki, przerażająco wciskają się do naszych rodzin i wszelka 
szkodę szerzą”15. Mając na uwadze tę pesymistyczną sytuację oraz wezwanie 
Kościoła do odważnego stanięcia na straży świętości małżeństwa i rodziny, 
jezuita rozwija ten temat w swoich licznych kazaniach misyjnych oraz spi-
suje je i wydaje drukiem w wielu pracach. Wykład ten charakteryzuje się 
głębią teologicznej myśli, a zarazem prostotą formy przekazu. Bardzo wiele 
miejsca w swoich rozważaniach poświęca wyjaśnieniu tego, kim w ogóle są 

13 Tamże, s. 11.
14 Tamże, s. 12.
15 Z pamiętnika O. Warola, dz. cyt., s. 205.
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rodzice, jakie obowiązki przypadają im w udziale oraz dlaczego należy im 
się szacunek.

Podług myśli Warola wszyscy rodzice, w pierwszej kolejności, powołani 
są do pełnienia znaczącej roli ziemskich przedstawicieli majestatu Boże-
go16. W sposób bardzo obrazowy porównuje ich posługę do roli amba-
sadora państwa na obcej ziemi. Powszechnie przyjęte jest to, iż głównym 
zadaniem ambasadora jest godne reprezentowanie nie tyle swoich poglą-
dów oraz zarządzanie ustanowionych przez siebie praw, lecz występowanie 
w imieniu swojego prezydenta bądź króla. Rodzice ziemscy mają do speł-
nienia tym bardziej dostojniejszą rolę, gdyż nie tyle poselstwo ziemskie 
mają sprawować, ale mają być ambasadorami samego Boga. To sam Bóg do 
takiej roli ich powołał i jednocześnie powierzył im pieczę nad dziećmi. Do-
datkowo, by zaakcentować ważność tej roli misjonarz podkreśla to, iż sam 
Bóg dał dzieciom przykazanie nakazujące oddawanie należnej czci ojcu 
i matce oraz umieścił je w Dekalogu bezpośrednio po trzech pierwszych, 
odnoszących się do Niego samego. Mało to, On sam będzie pilnował, by 
dzieci odpowiednim szacunkiem i czcią swoich rodziców darzyły17. 

Obok sprawowania funkcji ambasadorów Bożych rodzicom przypada 
w udziale bycie pomocnikami w dziele stworzenia18. To oni mają współ-
pracować ze Stwórcą w zaludnianiu ziemi i przygotowywaniu przyszłych 
lokatorów do królestwa niebieskiego. 

Dodatkowo małżonkowie są „obrazem i figurą Chrystusa i Kościoła”19. 
Odzwierciedlając świętość ich wzajemnej relacji, sami uczestniczą w świę-
tej rzeczywistości, którą jest małżeństwo. 

Kim jeszcze są rodzice? Są oni dla Warola „budowniczymi gmachu 
społecznego”20. Budują ten gmach w dwójnasób – są zarówno jego cegiełka-
mi, jak i fundamentem. Ks. Warol dobitnie podkreśla prawdę socjologiczną 
ukazującą rodzinę jako podstawową jednostkę społeczeństwa – to ona stano-
wi podstawowy budulec każdej większej społeczności. Kobieta i mężczyzna 

łączą się w rodzinę opartą na fundamencie sakramentu małżeństwa. Z nich 
powstają cegiełki – czyli rodziny. Z rodzin składają się wsie i miasta. Z nich 

16 Por. A. Warol, Rodzice i dzieci, dz. cyt., s. 13.
17 Por. tamże, s. 18.
18 Por. tamże, s. 25.
19 Tamże, s. 29.
20 Tamże, s. 44.
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znowu budują się powiaty i prowincje. Z powiatów i prowincji składa się 
kraj i państwo. Zatem rodziny, czyli moralne cegiełki budują całość, są 
częścią podstawową, fundamentalną państwa – są zarodkiem, zawiązkiem, 
ostoją. Te cegiełki, jeżeli są takie, jakie być powinny: mocne, trwałe, na-
leżycie dobrane i obrobione zwłaszcza w języku, w grzecznym, cnotliwym 
przestawaniu, dokładnie złączone cementem moralności, religijności, nie-
wzruszenie oparte na fundamencie Sakramentu małżeństwa – tworzą ca-
łość moralną budowy państwa według wzoru nakreślonego z nieba. Dają 
siłę, trwałość i jedność budynkowi społeczeństwa. Tu zatem jest ostoja, 
podstawa, źródło dobrobytu państwowego i szczęśliwości21. 

Odwołując się do zmysłów estetycznych czytelników ks. Warol posuwa 
się w swych rozważaniach nad budowlą gmachu społecznego jeszcze dalej. 
Mówi, iż po to, by wybudować piękny i okazały gmach, nie wystarczy 
jedynie poukładać na sobie różnego rodzaju cegły. Rodzice są zobowiązani 
do tego, by dbać o szlachetny wygląd budowli, którą swoim wysiłkiem 
wznoszą. Poprzez swoje zabiegi opiekuńczo-wychowawcze kształcą oni 
i wyrabiają swoje dzieci, przez co 

dekorują, czyli upiększają, przyozdabiają budynek społeczeństwa – ze su-
rowca, z materiału grubego, chropowatego wyrabiają, krzeszą rzeźbią żywe 
figury – przydatnych obywateli22.

W swej mądrości płynącej z doświadczania i obserwacji życia ludzi 
w różnych środowiskach, jezuita doskonale zdaje sobie sprawę z tego, iż nie 
wszyscy rodzice w odpowiedni sposób wywiązują się ze swoich ról. W peł-
ni świadomy jest tego, iż część rodziców jest dla swoich dzieci i dla całego 
społeczeństwa zwykłym „kamieniem obrazy albo zgorszeniem”23. Niestety, 
nie do rzadkości należy zjawisko, iż rodzice ze swego własnego wyboru wy-
chowują swoje dzieci bezbożnie lub w jawnej wrogości do spraw Kościoła. 
Przez takie swoje postępowanie skazują swoje pociechy na zgubę wieczną. 
Do innej kategorii rodziców należą ci, którzy w swoim zadaniu wycho-
wawczym okazują się być niekonsekwentnymi i zbyt pobłażliwymi przez 
co skazują samych siebie na rolę „pośmiewiska i poturadła”24. Muszą jed-
nak zdawać sobie sprawę, że przez swoje błędy wychowawcze sami zasłużyli 
sobie na takie niepoważne traktowanie. 

21 Tamże, s. 46.
22 Tamże, s. 51. 
23 Tamże, s. 51.
24 Tamże, s. 62.
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Ks. Warol stoi odważnie na straży szacunku wobec rodziców. Niezależ-
nie od tego, czy swoje role sprawują pomyślnie, czy też nie, na starość na-
leży im się opieka ze strony własnych dzieci. Chcąc wzbudzić w dzieciach 
opiekuńcze uczucia wobec starych i często niedołężnych już rodziców, je-
zuita adresuje swoją naukę bezpośrednio do młodego pokolenia słuchaczy. 
Mówi, że wszyscy powinni pamiętać o tym, iż w przyszłości również mogą 
stać się niedołężnymi i zależnymi od innych, a wówczas prawdopodobnie 
będą liczyli na pomoc od swoich własnych dzieci. Jeśli teraz odpowiednie-
go przykładu, jak należy opiekować się niedołężnymi rodzicami, nie dadzą 
swoim dzieciom, to w przyszłości prawdopodobnie i sami tej opieki od 
swoich latorośli nie uzyskają25.

Snując swoje rozważania na temat wzajemnych ról dzieci wobec rodzi-
ców, rodziców wobec dzieci, rodziny wobec państwa, nie zapomina zazna-
czyć, że również państwo ma ogromną rolę wobec rodzin je tworzących. 
Pisze, iż: 

Cała mądra polityka państwowa powinna się w głównej mierze skupić 
około tej cegiełki, około jej fundamentu Sakramentu małżeństwa – powin-
na bronić jej świętości, nierozerwalności – szacunkiem tę cegiełkę otoczyć 
i wpajać w młodzież jej godność, nader doniosłe jej znaczenie26. 

świadomy, iż państwo nie zawsze w sposób rzetelny wypełnia ten obo-
wiązek wobec swoich obywateli, ubolewa nad tym i ostrzega przed nie-
uchronnymi skutkami tych zaniedbań. Jasną zależnością dla ks. Warola 
staje się fakt, iż rozpad rodziny będzie miał swoje konsekwencje w rozpa-
dzie całego społeczeństwa, a w konsekwencji państwa. Pisze: 

Paraliż w rodzinie wtedy powstaje, gdy się związek małżeński tak wysusza, 
że ani pobożności, ani uczciwości, ani zgody, jedności w nim nie ma – albo 
zalewają go zbytki, rozpusta, niewierność, rozrzutność i pijaństwo. To zaś 
znikanie komórek familijnych nie tylko paraliżuje życie rodzinne, lecz ma 
także wpływ na parafie, na wioski, miasta i kraj cały27. 

By zapobiec owemu „paraliżowi w rodzinie”, niezbędny jest ogromny 
wysiłek i zaangażowanie obojga małżonków. Rozwijanie i pielęgnacja więzi 
małżeńskiej jest ich obowiązkiem. Jezuita zdaje sobie jednak sprawę z tego, 

25 Por. tamże, s. 68.
26 Tamże, s. 46-47.
27 Tamże, s. 49-50.
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iż by dobrze zatroszczyć się o rzeczywistość relacji małżeńskiej, małżonko-
wie muszą być w pełni świadomi wielkości i wagi daru, jakim jest sakra-
ment małżeński, którym zostali połączeni. 

Jako duszpasterz ks. Warol poczuwa się do obowiązku edukacji ludzi 
w tym zakresie. Z charakterystyczną sobie swobodą i lekkością podejmuje 
temat świętości relacji małżeńskiej. Ukazując głęboką prawdę teologicz-
ną, przedstawia małżeństwo jako ziemski obraz świętego i nierozerwalnego 
związku Chrystusa z Kościołem. Będąc owym obrazem – odbiciem świę-
tej rzeczywistości, ziemska relacja małżeńska również jest rzeczywistością 
świętą i nierozerwalną. 

Aby dokładniej wyjaśnić tę świętą rzeczywistość relacji małżeńskiej, od-
wołuje się Warol do nauki św. Pawła Apostoła, który to związek małżeński 
między kobietą a mężczyzną również przedstawia jako „rzecz świętą, czci-
godną i tajemniczą”28. Zdając sobie sprawę z tego, iż takie wytłumaczenie 
może być niedostateczne dla zrozumienia tak ważnych i doniosłych spraw, 
prowadzi autor bardziej dogłębne rozważania. Wyjaśnia, iż małżeństwo jest 
święte najpierw ze względu na swego założyciela. Bóg Stwórca sam udzielił 
sakramentu małżeństwa pierwszej parze ludzkiej i kazał przyczyniać się do 
zaludniania ziemi. 

Bóg Odkupiciel, Chrystus, podniósł je do godności Sakramentu i dał po-
znać, że to nie jest zwyczajny, świecki kontrakt, ale świętość okryta tajem-
nicą, od której władze świeckie, cywilne powinny się trzymać z daleka, nie 
wydawać na handel, nie frymarczyć, nie szarpać, nie rozbijać – ale raczej 
pomagać władzom duchownym do zacieśniania węzłów małżeńskich, do 
usuwania przeszkód i wrogich działań, które by rade były ojca i matkę po-
różnić i spójnię sakramentalna potargać. (…) Rządy świeckie mają w tej 
sprawie załatwiać różne szczegóły i formalności dotyczące zakresu ziem-
skiego, odnoszące się do skutków cywilnych – ale im świętości i tajemnicy 
tykać nie wolno29. 

Następną przesłanką do tego, by uznać małżeństwo za rzecz świętą 
jest fakt, iż podczas ślubu udzielana jest małżonkom łaska sakramentalna,  
która to 

udziela im pomocy do spełniania swego zadania, spaja ich serca, wyra-
bia ich na dobrych wychowawców, hartuje wśród trudności i niepo- 

28 Tamże, s. 29. 
29 Tamże, s. 30.
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wodzeń, dopuszczeń przykrego losu i inne tego rodzaju w ich stanie przy-
nosi korzyści30. 

Kolejnym powodem świętości małżeństwa, wymienianym przez ks. 
Warola jest fakt świętości samego celu małżeństwa. Cel ten upatruje autor 
w wychowaniu dzieci według intencji Bożej31.

świadomość bycia obrazem świętego związku Chrystusa z Kościołem 
niesie z sobą dodatkowe implikacje. Podstawową prawdą dla Warola staje 
się fakt, iż oblubienica Chrystusa jest tylko jedna. Fakt ten staje się dla 
autora kanwą, na której opiera dalsze swoje rozważania na temat monoga-
miczności związku małżeńskiego. Ziemski związek małżeński również ma 
być związkiem jednego tylko mężczyzny i jednej tylko kobiety. Jakiekol-
wiek odstępstwo od tej zasady jest w Kościele katolickim wykluczone32.

Szczególną uwagę zwraca ks. Warol na fakt nierozerwalności więzi 
Chrystusa i Kościoła. Nierozerwalność ta bezpośrednio pociąga za sobą 
wierność. Takimi samymi przymiotami ma też charakteryzować się ludzka 
miłość małżeńska – ma ona być nierozerwalna i wierna. Cnotę wierności 
przybliża autor w słowach:

Mąż, który przedstawia Chrystusa, ma obowiązek, cały, stale, nierozerwal-
nie poświęcić się małżonce (…) w wierności nie tylko nie uchybiać ze-
wnętrznie, ale nawet w duszy, w sercu niczego nie pożądać, co by mogło 
serce współtowarzyszki obrazić, wystawić na próbę, zaciemnić i osłabić 
wzajemną wierność i zaufanie serdeczne33. 

Miłość, która jednoczy młodych małżonków, ze swej natury jest kru-
cha, zmysłowa, uczuciowa i czasami bardzo niewiele trzeba, by się popsuła, 
pękła i znikła. By do tego nie dopuścić, należy dołożyć wszelkich starań, by 
przekształcić ją w miłość nadnaturalną, boską, stałą i niewzruszoną34. 

W sposób szczególny przedstawia ks. Warol rolę kobiety w budowaniu 
i umacnianiu tej małżeńskiej więzi. Pisze o niej, że to 

Pan Bóg wielkim, nadzwyczajnym darem wzbogacił niewiasty, udzielił im 
wpływu na mężczyzn35. 

30 Tamże, s. 31.
31 Por. tamże, s. 32.
32 Por. tamże, s. 33-34. 
33 Tamże, s. 36.
34 Por. tamże, s. 37-38.
35 A. Warol, Apostolstwo pociechy, Kraków 1933, s. 88.
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Największy wpływ mogą one wywrzeć poprzez swoje serce. 

Rola serca w organizmie ludzkim jest niezastąpiona – ma przede wszystkim 
tłoczyć krew a przez to odnawiać życie. Na tym samym ma się opierać postę-
powanie kobiety – ma ona rozlewać życie i zdrowie moralne w rodzinie36. 

Oprócz tego jako 

Małżonka za męża, matka za dzieci, gospodyni za cały dom ma składać 
ofiarę, głównie przez to, że się za nich cierpliwe modli, cierpliwie znosi ich 
dokuczliwości, grymasy, zasłania przed karą bożą i oddala różne od rodziny 
nieszczęścia37. 

święty związek Chrystusa i Kościoła powinien być dla ziemskiej rela-
cji małżeńskiej przykładem wzajemnej troski oblubieńców38. W związku 
Chrystusa z Kościołem troska ta objawia się przede wszystkim poprzez bo-
gactwo sakramentów. Ks. Warol zdaje sobie doskonale sprawę z tego, iż 
rzeczywistość ludzkiej miłości nie zawsze wygląda tak, jak powinna. Obok 
dobrych mężów, troszczących się o swoje żony są też i tacy mężowie, którzy 
swoim zachowaniem „zatruwają” życie swoich żon i burzą spokój rodzinny. 
Autor nawołuje jednak do tego, by ze wszelkich sił starać się o rozwój do-
bra, wzajemnej troski i miłości. 

Ks. Warol niejednokrotnie w sposób radykalny i odważny staje w obro-
nie nierozerwalności małżeństwa zawartego ważnie w Kościele katolickim. 
Jawnie sprzeciwiając się fali rozwodów, głośno mówi o negatywnych skut-
kach, jakie za nimi podążają. Pisze, iż często 

nie bierze się w rachubę szkodliwych i straszliwych skutków, zgubnych 
i dla rozwiedzionych, i dla potomstwa, i dla całej rodziny jej i jego, które 
się uzbrajają nienawiścią ku sobie, dając przyczynę do ustawicznych waśni 
i niezgód między sobą. Wśród rozterek małżeńskich budzi się człowiek 
zwierzęcy, bierze górę nad człowiekiem rozumnym, rozzuchwala się, szuka 
swobody poza węzłem małżeńskim, wierzga, pragnie za każdą cenę prze-
kroczyć barierę moralną i na złamanie karku pędzi i pędzi, czyniąc szkodę 
sobie i innym. I ten skok i krok bezmyślny, karkołomny nazywa się u libe-
rałów i bezbożników – wolnością i postępem!39.

36 Tamże, s. 89.
37 Tamże, s. 89-90.
38 Por. A. Warol, Rodzice i dzieci, dz. cyt., s. 38.
39 Tamże, s. 42-43. 
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Sprawowanie doniosłej funkcji rodzicielskiej niesie z sobą konieczność 
wypełniania pewnych obowiązków. Podług nauki ks. Warola, rodzicom 
ziemskim przypadają trzy kategorie obowiązków do spełnienia. Są wśród 
niech obowiązki, jakie powinni spełniać rodzice względem siebie nawza-
jem, względem swych dzieci oraz względem innych ludzi.

Za najważniejszy obowiązek rodziców względem siebie autor uważa 
pielęgnowanie cnót rodzinnych40. Po raz kolejny jezuita przyrównuje tu 
małżeństwo i rodzinę do domu – nadając mu sens jednocześnie dosłowny, 
jak i przenośny. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku dom ma 
być solidnie zbudowany. Za podstawowe i niezbywalne składniki dobrze 
zbudowanego domu rodzinnego (w sensie przenośnym) przyjmuje: religij-
ność, jednomyślność i pozbywanie się samolubstwa41. 

Religijność jest oparciem, fundamentem miłości. ściąga ten boży ogień 
z nieba – nim łączy, ogrzewa, stapia serca i to tak mocno, że żadna prze-
szkoda, żadna pokusa, żaden przykry wypadek nie zdoła ich rozłączyć – ani 
utrata urody, ani utrata majątku, niedostatek, ani żadna inna przygoda – 
złączy na zawsze, na całe życie, aż do śmierci. (…) Religijność sięga do 
głębi serca, tam korzenie zapuszcza – każe sprośne, szatańskie myśli i prag-
nienia wymiatać. Przypomina to przykazanie boże, które zakazuje pożądać 
żony lub męża bliźniego swego42.

Autor nie ukrywa, że o jednomyślność w świecie jest bardzo trudno. To, 
co jednak można zrobić, to dołożyć wszelkich starań, by nieustannie krok 
po kroku się do niej przybliżać. Obydwie te cechy – zarówno religijność, 
jak i jednomyślność, wymagają nieustannej, często żmudnej pracy. Nawet, 
jeśli już zostaną przez ludzi osiągnięte, to nie utrzymają się samodzielnie, 
jeśli nie będą nieustannie wzbogacane pozbywaniem się samolubstwa, szu-
kania siebie samego i przede wszystkim swoich wygód i zachcianek43. Dużą 
rolę w tym zadaniu przypisuje ks. Warol kobietom – żonom i matkom. 
Mówi, iż małżonka z łatwością może okazać się samolubną, chociażby 
przez uciążliwe i 

niepotrzebne wtrącanie się do interesów męża, uważając, że zna się na nich 
lepiej. (…) Inne wysuwają wygórowane wymagania, zamęczają wręcz mę-

40 Por. tamże, s. 69. 
41 Por. tamże, s. 69.
42 Tamże, s. 72-73. 
43 Por. tamże, s. 73-74. 
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żów żądaniami, których spełnienie wymaga zbyt wiele wysiłków. (…) Są 
też takie, które zamęczają męża szczegółami z życia dzieci, przyjaciółek, 
sąsiadów. Gdy mąż zmęczony pracą zawodową wraca do domu, zamiast 
spokoju spotyka się z gderaniem, opowiadaniem plotek i narzekań na cię-
żar obowiązków żony i matki44.

Zaledwie nakreślając obszerny temat wzajemnych obowiązków małżon-
ków, autor przechodzi do omówienia obowiązków rodziców wobec dzieci. 
Sprowadzają się one głównie do jednego, ogromnego w swym znaczeniu 
zadania, jakim jest należyte wychowanie swoich pociech. Ks. Warol wycho-
dzi od dokładnego sprecyzowania, czym w ogóle jest wychowanie, dopiero 
w późniejszej kolejności zajmuje się opisem środków, za pomocą których 
można owo wychowanie realizować. 

Definiując, czym jest wychowanie, ks. Warol odwołuje się do słów 
najwyższego autorytetu – do zdania Jezusa Chrystusa na temat człowieka 
światłego, postępowego i kulturalnego. Stawiając ludzkości za wzór Jana 
Chrzciciela, Jezus naucza rzesze, iż człowiek prawdziwie kulturalny i świat-
ły „trzy mianowicie powinien mieć zalety: wewnątrz w duszy stałe, moralne 
i religijne zasady, na zewnątrz prostota życia, w stosunku do otoczenia ko-
rzystny wpływ na innych”45. Ks. Warol podkreśla, iż podany przez samego 
Mistrza model wychowawczy jest uniwersalny i z powodzeniem może być 
realizowany przez wszystkich trudniących się niełatwą sztuką wychowywa-
nia innych, niezależnie od tego, czy wychowują biednych czy bogatych, 
w miastach czy wsiach. 

Jako kaznodzieja zatroskany o duchowy rozwój człowieka ks. Warol 
skupia się nie tylko na świeckiej stronie wychowania młodego człowie-
ka, ale troszczy się również o jego religijną sferę. Jednym z podstawowych 
warunków niezbędnych do tego, by człowieka odpowiednio wychować 
pod względem religijnym, jest pobożność samych rodziców. To oni sami 
najpierw muszą żyć w relacji z Bogiem, by później móc takiej samej po-
stawy nauczyć swoje dzieci. Oprócz przykładu dawanego dzieciom muszą 
również pokornie prosić Boga o pomoc w trudnym zadaniu wychowania.  
Ks. Warol zachęca również do zanoszenia modlitw za swoje, czasem malut-
kie jeszcze, pociechy. Mimo iż one często nie rozumieją znaczenia naszych 

44 Por. tamże, s. 75.
45 Tamże, s. 83.
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modlitw, to jednak nie oznacza to, że już wtedy nie możemy prosić Boga 
o potrzebne dla nich łaski46.

Jezuita uważa, że aby należycie i z sukcesem uprawiać trudną sztukę wy-
chowywania, należy przestrzegać czterech zasad, które to z łatwością moż-
na zamknąć w czterech słowach: czuwać, wyrabiać, przyświecać i karać47. 
Czuwać oznacza: pilnować siebie, by w żadnej sytuacji nie marnować łask 
Bożych oraz strzec dzieci, by oddalić od nich wszelkie niebezpieczeństwo. 
Przez wyrabianie rozumie autor kształcenie i rozwijanie zarówno rozumu, 
serca, jak i woli, czyli charakteru. Jak tego dokonać? Poprzez przyświeca-
nie – czyli podawanie odpowiedniego przykładu i łagodne napominanie 
o konieczności ćwiczenia swojego charakteru poprzez życie zgodne z wy-
znawanymi zasadami. 

Rolę przykładu podkreśla jeszcze niejednokrotnie w swojej twórczości 
pisarskiej. O wadze dobrego przykładu tak napisał w „Głosach Katoli-
ckich”: 

Pierwsze wrażenia otrzymuje dziecię od rodziców! To, co ono w nich od 
najpierwszych chwil życia widzi, to robi na nie największe wrażenie, to się 
wpaja w jego umysł i serce, to się mu wydaje, że tak być może i tak być 
musi, że i ono tak robić może i musi48. 

Ostrzega przy tym Warol przed rozbieżnością pomiędzy głoszoną na-
uką a czynami – jeśli takowa będzie obecna, to może się okazać, że cały 
dotychczasowy trud wychowawczy może pójść na marne. Same słowa bez 
stosownego przykładu niewiele zdziałać mogą.

Kolejną zasadę objaśnia ks. Warol nie bez widocznej niechęci, podkre-
ślając jednocześnie jej wagę i znaczenie w procesie wychowania. O karze 
pisze: 

To środek ostateczny, niemiły i dla przestępcy i dla rodziców. Często jed-
nak konieczny i nieodzowny. Trzeba go jednak osłodzić w taki sposób, aby 
sprawiedliwość w nim przebijała, była widoczną – a nie zemsta i pasja. 
Niech dziecko widzi i to uzna, że rodzice, wychowawcy, opiekunowie tylko 
z konieczności tym środkiem się posługują dla dobra dziecka i aby Boga 
przeprosić za obrazę49. 

46 Por. A. Warol, O wychowaniu dzieci, „Głosy Katolickie”, nr 67, 68, s. 3-8. 
47 Por. A. Warol, Rodzice i dzieci, dz. cyt., s. 88.
48 A. Warol, O wychowaniu dzieci, dz. cyt., s. 8.
49 A. Warol, Rodzice i dzieci, dz. cyt., s. 106.
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Aby kara przynosiła zamierzone efekty musi być w odpowiedni spo-
sób stosowania. Jako jedną z głównych zasad w stosowaniu kar podaje  
ks. Warol zasadę, by nie karać dziecka w pierwszym odruchu gniewu i zło-
ści. Tłumaczy to tym, że 

człowiek porwany gniewem i karzący w gniewie działa nie z pobudki słusz-
ności i sprawiedliwości, ale z pobudki miłości własnej, dlatego że jest przez 
nieposłuszne dziecko obrażony, karze więc wtedy w nim nie obrazę Bożą, 
ale obrazę swą własną50. 

Warte podkreślenia jest to, iż kara dla autora ma niejako aspekt zadość-
uczynienia Bogu i tylko ze względu na naprawienie obrazy Jemu zadanej 
powinna być stosowana51.

Ks. Warol zwraca uwagę na niebezpieczeństwo, że nawet dokładne 
stosowanie tych czterech zasad w wychowaniu (czuwać, wyrabiać, przy-
świecać, karać) nie koniecznie zaowocuje zamierzonymi przez rodziców 
efektami. W dalszym ciągu swojej nauki podkreśla konieczność obecności 
jeszcze jednego elementu, który powinien przyświecać wszelkim zabie-
gom wychowawczym. Zwraca tu uwagę na miłość, którą rodzice powinni 
obdarzać swoje dzieci. Dla swojego prawidłowego rozwoju dzieci muszą 
tę miłość czuć, doświadczać i wiedzieć, że wszelkie poczynania rodziców 
ku nim właśnie z owej miłości wypływają. Nawet wymierzona kara, choć 
nieprzyjemna w przeżywaniu, wcale nie przekreśla miłości rodziców, lecz 
jest jej wyrazem i dowodem troski o nie. Miłość rodzicielska dla jezuity 
ma dwa wymiary: może być miłością powierzchowną, dbającą tylko o ze-
wnętrzność dziecka oraz może być miłością głęboką, dbającą o prawdziwe 
dobro dziecka. Streszcza to w następujących słowach 

Miłość ta nie ma być miłością tylko małpią, miłością tylko ciała, polegającą 
na tym, że rodzice zbyt wiele i niepotrzebnie się z nimi pieszczą, że dbają 
tylko o to, aby dziecko na kształt lalki było zawsze pięknie ubrane, żeby 
dziecku we wszystkim tylko dogodzić i ustąpić jego samowoli i zachcian-
kom, że niepotrzebnie dzieci swe chwalą i unoszą się nad ich zaletami, 
rozumem, sprytem, dowcipem, a zwłaszcza pięknością (…) przez co pobu-
dzają tylko ich próżność, zwłaszcza u dziewczynek, i tak już u nich wrodzo-
ną i zbyt wielką. (…). Miłość prawdziwa ma pochodzić z wiary i okazywać 

50 A. Warol, O wychowaniu dzieci, dz. cyt., s. 60.
51 Por. tamże, s. 59-64.
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się głównie tym, żeby mieć przede wszystkim na oku prawdziwe dobro 
dziecięcia, a nie pozorne tylko – a nie ustąpywanie jemu we wszystkich 
jego zachciankach52.

Nawet pomimo rzetelnego stosowania wszystkich zasad dobrego wy-
chowania i podpieranie ich prawdziwą miłością rodzicielską, dzieci pozo-
staną tylko dziećmi i nie zawsze będą łatwymi we współpracy i często będą 
stawiać opór przed wychowaniem. W naturze swojej bowiem mają zaszcze-
pioną pewną dozę samowoli. Mając to na uwadze, ks. Warol udziela jeszcze 
kilku dodatkowych rad, które mają za zadanie nieco ułatwić ten trudny 
proces wychowania. 

Jako kluczową umiejętność, niezbędną w procesie wychowania dziecka, 
podaje zdolność rozróżnienia woli od samowoli. Dla jezuity wola to nic 
innego, jak skłonność podążania za tym, co przez rozum zostaje uznane za 
piękne, dobre i godne zdobywania, natomiast samowola to podążanie ra-
czej za chwilowymi namiętnościami i zachciankami, za tym, co jedynie dla 
ciała mile i przyjemne. Rodzice powinni dołożyć wszelkich starań, by wolę 
w dziecku rozwijać, a samowolę niszczyć. Nakazuje im wręcz „łamać, i to 
stanowczo, wszelkie objawy ich samowoli i oporu”53. Dodatkowo, koniecz-
na jest umiejętność zachowania zgodności stanowisk i postaw prezentowa-
nych przez ojca, matkę oraz wszystkie inne osoby mające znaczący wpływ 
na wychowanie dziecka. Kolejną ważną umiejętnością jest sprawiedliwe 
traktowanie wszystkich swoich dzieci – rodzice w żadnym wypadku nie 
mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek przywileje wobec jednego tylko  
dziecka. 

Rozważając istotę wychowania, ks. Warol podkreśla konieczność wycho-
wania całego człowieka. Nie można się skupić jedynie na zewnętrznej stro-
nie dziecka, ale trzeba kształtować równocześnie jego wnętrze. Jako trosk-
liwemu duszpasterzowi szczególnie zależy mu na religijnym wychowaniu 
młodego pokolenia. Podstawowym zadaniem takowego wychowania jest 
„wychowanie od najmłodszych lat, oparte na wierze – wychowanie dla Bo-
ga i w bojaźni Bożej”54. Prezentując stanowisko, iż wychowanie należy roz-
począć od najmłodszych lat, podkreśla, że im wcześniej je zaczniemy, tym 

52 Tamże, s. 12.
53 Tamże, s. 50.
54 Tamże, s. 21.
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łatwiejszy będzie to proces zarówno dla rodziców, jak i dzieci. Jednocześnie 
możemy liczyć na lepsze efekty wysiłków wychowawczych. Odwołując się 
do swojej wiedzy pedagogicznej zaznacza, że człowiek w swoim postępo-
waniu kieruje się nie tylko i wyłącznie zasadami dobrego wychowania, ale 
i swoimi przyzwyczajeniami. Jest to dla niego dodatkowym argumentem 
za wczesnym wychowaniem dzieci. Zaczynając pracę wychowawczą w mo-
mencie, gdy dzieci są jeszcze małe, rodzice mają większą szansę wykorzenić 
złe nawyki u swoich pociech, zanim jeszcze przeistoczą się w trudne do 
usunięcia przyzwyczajenia. 

Kontynuując myśl wychowania religijnego, jezuita przypomina o tym, 
że każde dziecko jest własnością Boga, a nie rodziców. Rodzice zaledwie 
dostali dziecko tylko na chwilę, na czas jego ziemskiego życia, lecz tak 
naprawdę jest ono przeznaczone do życia z Bogiem w wieczności. Pamię-
tając o ostatecznym przeznaczeniu każdego człowieka, zachęca wszystkich 
rodziców do tego, by od najmłodszych lat rozwijali w dziecku wrażliwość 
na Pana Boga, by wiele im o Nim mówili i o Nim uczyli. Dziecko od 
pierwszych chwil swojego życia powinno rozwijać się w świadomości nie-
ustannej obecności Bożej.

Za podstawę wychowania religijnego uznaje modlitwę – dlatego też to 
ją stawia w centrum życia religijnego rodziców i dzieci. 

To jedna z największych i najważniejszych podstaw religijnego wychowa-
nia. Matka, co słowem i przykładem swym, dziecięcia nie nauczyła dobrze 
się modlić, choćby nie wiem czego dziecię nauczyła, nie nauczyła go rzeczy 
najważniejszej i najpotrzebniejszej! To tak jakby niczego nie nauczyła55. 

To, co dodatkowo dzieciom wpoić w młodości należy, to ich przezna-
czenie tu na ziemi. Zdaniem jezuity, tym ziemskim przeznaczeniem czło-
wieka jest wierna służba Bogu, przez którą to człowiek może zbawić swoją 
duszę. To, czego młody człowiek musi dowiedzieć się w dzieciństwie od 
swoich rodziców, to prawda 

że jest od Boga i dla Boga stworzony, i że we wszystkim ma Panu Bogu słu-
żyć, czyli Boską Jego wolę wypełniać, a przez to i za to wieczne zbawienie 
swej duszy osiągnąć56.

55 Tamże, s. 26.
56 Tamże, s. 30. 
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Rodzice mają obowiązek przekazać dziecku zasadę, iż 

do osiągnięcia Boga i szczęśliwej wieczności nie ma innej drogi jak wierne 
wypełnianie Jego Najświętszej woli, jak sumienne i stałe zachowywanie 
Jego przykazań57. 

Oprócz tego rodzice mają rozwijać w swoich pociechach dobrze pojętą 
bojaźń Bożą, a co za tym idzie – unikanie grzechu, szczególnie tego cięż-
kiego – prowadzącego do śmierci duszy i ciała58. 

Za niezbędne w wychowaniu religijnym uznaje zaszczepianie dzieciom 
głębokie pragnienie pełnienia dobrych uczynków nie tyle z pobudek czysto 
ziemskich, ale przede wszystkim z pobudek niebieskich, wiecznych. Róż-
nica pomiędzy jednymi i drugimi uczynkami jest znacząca, tak jak znaczą-
ca jest różnica pomiędzy owocami zrodzonymi przez drzewo dzikie i nie-
zaszczepione a owocami zrodzonymi przez drzewo zaszczepione i dobrze 
pielęgnowane59. Jako pobudki nadprzyrodzone wymienia między innymi: 
chęć podobania się Bogu, naśladowanie Jego przykładu, wypełnianie Jego 
nauki, chęć zebrania sobie zasługi dla nieba i pomnażanie łaski Bożej60.

Snując rozważania na temat wewnątrzrodzinnych relacji, traktuje temat 
bardzo kompleksowo i nie omija również dzieci, ich znaczenia i powinno-
ści, jakie mają wobec swoich rodziców. Traktuje on dzieci jako ogromny 
dar, jako „koronę” – chlubę i chwałę swoich rodziców. Korona ta mo-
że okazać również inne swoje oblicze – może stać się koroną cierniową61. 
Dzieje się tak, kiedy dzieci przynoszą swoim rodzicom wstyd i ból, kiedy 
są krnąbrne, nieposłuszne i nie okazują im szacunku. Są one wówczas dla 
swoich rodzicieli niczym gwoździe do trumny – swoim przykrym zacho-
waniem nieustannie ich martwiąc i do grobu spychając62. Niektóre dzieci 
mogą okazać się ratunkiem dla swoich rodziców – ich apostołami. Dzieje 
się tak wówczas, gdy swoją modlitwą i ufną postawą wobec Boga wypra-
szają dla swoich rodziców różnorakie łaski i niejednokrotnie na drogę Bożą 
na powrót ich sprowadzają.

57 Tamże, s. 33.
58 Por. tamże, s. 35.
59 Por, tamże, s. 44-45.
60 Por. tamże.
61 Por. A. Warol, Rodzice i dzieci, dz. cyt., s. 129-135.
62 Tamże, s. 150. 
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Tak jak rodzice względem swoich dzieci mają obowiązki, również dzie-
ci mają obowiązki względem sowich rodziców. Ks. Warol wymienia trzy 
podstawowe: szacunek, posłuszeństwo i miłość63. Szacunek do matki i ojca 
nakazał Bóg już w Dekalogu. Jezuita zaznacza jednak, że rodzice powin-
ni w taki sposób postępować, by ten szacunek do siebie w swoich dzie-
ciach wzbudzić. Dzieci winne są swoim rodzicom również posłuszeństwo, 
ale by odebrać je od swoich pociech w należytej mierze, rodzice powinni 
przestrzegać w swoim postępowaniu kilku podstawowych i ponadczaso-
wych zasad pedagogicznych. Do najistotniejszych zalicza między innymi: 
konieczność wydawania tylko rozważnych i roztropnych poleceń czy roz-
kazów, zasadę, że nie można wydawać kilku poleceń jednocześnie, zasadę 
precyzyjnego i zwięzłego formułowania poleceń, zasadę jednomyślności 
wymagań ojca i matki oraz konieczność stosowania miłej formy podczas 
wydawania polecenia64. 

Zasady obrazujące realia życia małżeńsko-rodzinnego przekazane w na-
uce ks. Warola zaskakują swoją aktualnością i trafnością nawet dziś, pra-
wie po stu latach od ich publikacji. Jest to niezaprzeczalnym dowodem na 
ponadczasowość tego tematu. Niezależnie, w jakich czasach przyjdzie żyć 
rodzinie i z jakimi problemami się zmagać, powyższe zagadnienia pozosta-
ną niezmienne. 

Oprócz tematów związanych bezpośrednio z rodziną bardzo bliski sercu 
ks. Warola był problem szkolnictwa i nauczania młodych ludzi. Zagadnie-
niom tym poświęcił również wiele miejsca w swoich publikacjach. Esencję 
swoich przemyśleń, opartych niewątpliwie na wnikliwej obserwacji ota-
czającego go świata, zawarł w artykule zatytułowanym Prawdziwa oświata, 
który ukazał się w periodyku „Głosy Katolickie”. 

Swoje rozważania rozpoczyna od wyjaśnienia tego, czym – według nie-
go – jest oświata. Pisze: 

Prawdziwa oświata niczym innym nie jest, jak tylko jednym ze środków, 
służących do takiego ukształcenia tak jednostek, jak i całego narodu, któ-
ryby umożliwiało szczęśliwe życie społeczne, i ułatwiało osiągnięcie osta-
tecznego przeznaczenia człowieka. Stąd można wyprowadzić, że prawdzi-
wej oświacie wprost się sprzeciwia stan dzikości, w jakim człowiek, już to 
z osobna, już to jako naród, upatruje swe szczęście w zaspokojeniu swych 

63 Por. tamże, s. 162. 
64 Por. tamże, s. 167-170.
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popędów, mniejsza o to, czy one są dobre, czy złe, czy szlachetne, odpo-
wiednie godności człowieczej, czy niskie, podłe, zwierzęce. Zadaniem więc 
oświaty jest tak rozwinąć społeczeństwo i na takim postawić go stopniu 
wykształcenia, aby duchowa część człowieka, wyróżniająca go od zwierząt, 
zyskała panowanie nad wszystkimi popędami, miała moc utrzymać w na-
leżytej równowadze wszystkie człowiecze pragnienia, dążności, zamiary, 
czyny, kierowała się nie chwilową zachcianką, ale rozumem i szlachetnoś-
cią serca. Oświata zatem powinna urabiać całego człowieka do tego stopnia 
doskonałości, na jakim pragnie go mieć myśl Boża65.

Warol nie poprzestaje jedynie na zdefiniowaniu pojęcia. W swoich roz-
ważaniach i naukach idzie dalej, analizując je znacznie głębiej. By nie do-
puścić do niepotrzebnych niejasności w pojmowaniu oświaty samej w so-
bie i oświeconego człowieka, dokonuje ponownej analizy tego terminu. 

Rozpoczyna od wyjaśnienia, z czym bez wątpienia oświata nie może 
być mylona. Zatem z oświatą na pewno nie będzie miał wiele wspólnego 
sam zewnętrzny połysk, wielkie talenty i posiadane wiadomości, gdyż czło-
wiek bogaty w takie cechy „niby to uczony człowiek, niczego właściwie nie 
nauczy i w niczym cię nie oświeci, bo choć może i wiele wie ale niewiele 
umie. Zupełnie co innego wiedzieć, a co innego umieć”66. Zwraca uwagę 
na jakże delikatną literalnie, a jednocześnie ogromną znaczeniowo różnicę 
w słowach „uczyć się” i „nauczyć się”. Owo „nauczyć się” jest niezbędne 
w sytuacji, w której ktoś chce zająć się nauczaniem innych. Mówi: 

Nie wystarczy tylko uczyć się, ale trzeba się nauczyć, jeśli się chce i drugiego 
dobrze nauczyć. Tak samo umieć znaczy dobrze wiedzieć, mieć naprawdę 
w swoim posiadaniu, w swoim rozumie tę sztukę, o którą chodzi, panować 
nad tym, co się wie, tak, żeby się mogło z pożytkiem tej wiadomości i dla 
siebie użyć i innym jej udzielić67.

Oświata w ujęciu ks. Warola ma ogromną rolę do spełnienia. Jednym 
z pierwszych jej zadań jest doprowadzenie rozumu ludzkiego do poznania 
prawdy oraz tego, co dobre. Oświata 

ma kształcić rozum, ale tak, żeby nie zapomnieć o kształceniu woli. Ma 
prowadzić do poznania prawdy, ale nie tylko prawdy rozumowej ale i oby-

65 A. Warol, Prawdziwa oświata, „Głosy Katolickie”, nr 64, s. 3.
66 Tamże, s. 7. 
67 Tamże, s. 7.
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czajowej. Oświata (…) powinna ukształcić całego człowieka, całego czło-
wieka uszczęśliwić68. 

Ks. Warol nie jest jednak idealistyczny w swej wizji. Jako doskonały 
obserwator życia widzi realne przeszkody, na które narażona jest oświata. 
Wymienia tu między innymi ograniczoność ludzkiego rozumu, wrodzoną 
skłonność ciała do złego, zmysły, zewnętrzne warunki życia (ubóstwo, sła-
be zdrowie). Każda z nich niejednokrotnie jest w stanie skutecznie zaślepić 
drogę do poznania owej prawdy rozumowej i obyczajowej. Dlatego też 
zwraca uwagę na to, że jeśli chcemy, by oświata faktycznie była pożyteczna 
dla ludzi, to powinna „starać się o uszlachetnienie i ulepszenie ludzi: po-
winna także myśleć o sercu, jak myśli o rozumie”69.

Tym, co jest najważniejszym efektem prawdziwej oświaty i jednocześ-
nie jej wyznacznikiem, według ks. Warola, jest 

zawsze niekłamana cnota, sprawiedliwość względem wszystkich, mniej-
sza o to czy należą do mniejszości czy większości, poszanowanie rzeczy 
świętych, religia, szczera wiara i serdeczna służba Boża. Stąd chłopek spod 
strzechy, babka spod kościoła choć wzgardzeni, posiadają nieraz więcej 
oświaty, więcej prawdziwego wykształcenia, które uszlachetnia ich duszę 
i koi cierpkość doczesnego życia – aniżeli niejeden i niejedna, którzy się 
chełpią mianem „uczonych” mianem „ludzi wielkiego świata”70.

W swoich wypowiedziach jezuita niejednokrotnie zwraca uwagę na to, 
iż miejscem pierwszym i podstawowym do prowadzenia wszelkich zadań 
wychowawczych jest rodzina. Natomiast pierwszymi wychowawcami i na-
uczycielami są rodzice, dopiero na kolejnym miejscu mogą pojawić się inni 
nauczyciele i wychowawcy. 

Liczne podróże związane ze sprawowaną przez ks. Warola funkcją mi-
sjonarza przyczyniły się do tego, iż doskonale orientował się on w naturze 
wielu problemów przeżywanych przez współczesnych mu ludzi. W jego 
twórczości pisarskiej często możemy obserwować troskę, z jaką wyrażał się 
o bliźnich przez niego napotykanych. Zastanawiał się nie raz nad przy-
czynami coraz to szerzej rozprzestrzeniającego się poczucia osamotnienia 
i opuszczenia wśród przedstawicieli różnych klas społecznych. Niestety, 

68 Tamże, s. 24.
69 Tamże, s. 25. 
70 Tamże, s. 28.
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wielu z nich z powodzeniem mogłoby się identyfikować z takimi oto sło-
wami „nie mam człowieka, któryby mógł i chciał się mną zająć, podać 
rękę fizyczną czy moralną; w wątpliwościach poradzić, polecić me usługi, 
podnieść na duchu, pocieszyć”71. 

Jako duszpasterzowi, ks. Warolowi „głęboko na sercu” leżała troska 
o szczęście powierzonych jego opiece ludzi. Chciał uczynić wszystko, by 
niwelować uczucie nieszczęścia z ich życia. W życiu kapłańskim podejmo-
wał wysiłki w tym kierunku, pracując słowem – siejąc w sercach wiernych 
nadzieję, jak i dawaniem dobrego przykładu. Taką pracę na rzecz podno-
szenia na duchu swoich bliźnich określił mianem apostolstwa pociechy. 

Sformułowanie to rozumie ks. Warol bardzo szeroko. Do jego zakresu 
zalicza zarówno wszelką zachętę do dobrego, jak i wszelkie uczynki miło-
sierdzia. Mając na uwadze Boskie przykazanie miłości i wypływające z niej 
uczynki miłosierdzia, podkreśla, jak bardzo istotnym w posłudze apostolstwa 
pociechy jest realizowanie w szczególności uczynków co do duszy. W swo-
jej filozofii jezuita niejednokrotnie podkreślał przewagę duszy nad ciałem, 
wartości duchowych nad materialnymi. Podobnie i w temacie apostolstwa 
pociechy akcent kładzie bardziej na działania na rzecz duszy stroskanego 
i zbłąkanego człowieka. Mówiąc o uczynkach co do duszy, ma na myśli: 
obowiązek napominania grzesznych, pouczania nieumiejętnych, udzielania 
dobrych rad wątpiącym, pocieszania strapionych, cierpliwego znoszenia 
krzywd, chętnego darowania win i modlitwę za żywych i umarłych72. 

Sprawowanie posługi apostolstwa pociechy niesie za sobą ogromne zna-
czenie w kilku obszarach. Jest ono ważne ze względu na Boga-Człowieka, 
ze względu na pocieszonego człowieka, ze względu na osobę samego pocie-
szającego, jak i ze względu na możliwe konsekwencje samego apostolstwa 
pociechy.

Dlaczego apostolstwo pociechy ma znaczenie ze względu na Boga- 
-Człowieka? Odpowiadając na to pytanie, ks. Warol przypomina, iż Jezus 
Chrystus, chodząc po ziemi, dał nam niezliczone przykłady miłosierdzia 
względem innych, a także w słowach pouczał nas o konieczności miłowa-
nia innych. Za takie miłosierne postępowanie obiecał najcenniejszą nagro-
dę, czyli wieczne mieszkanie w domu Ojca. 

71 A. Warol, Apostolstwo pociechy, Kraków 1933, s. 6. 
72 Por. tamże, s. 6.
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Ze względu na pocieszonego człowieka – apostolstwo pociechy ma zna-
czenie dlatego, że niejednokrotnie zaledwie dobrym słowem, przykładem 
czy uczynkiem możemy kogoś z dna podnieść i z rozpaczy wyratować. 
By nie być gołosłownym w tym stwierdzeniu przytacza mnóstwo z życia 
zaczerpniętych przykładów tego, jak swoim postępowaniem możemy od-
mienić los drugiego człowieka. Niech do zobrazowania tego posłuży nam 
chociażby przykład św. Augustyna, który to poprzez modlitwy, płacze i za-
chęty swojej matki św. Moniki otrzymał łaskę nawrócenia.

Apostolstwo pociechy ma również znaczenie ze względu na osobę po-
cieszającego. Według prostej zasady: ten, który pociesza innych, sam nieja-
ko poprzez ten fakt pociechy doświadcza. Mało to, że czerpie z tego zwykłą 
ziemską radość, to dodatkowo, poprzez nadanie swojemu działaniu inten-
cji i ofiarowanie Bogu, może przynieść mu niemałe zasługi niebieskie. 

Apostolstwo pociechy ma w końcu znaczenie ze względu na swoje kon-
sekwencje, chociażby dlatego, że niejednokrotnie dzięki naszej zachęcie 
wielkie dzieła mogą się dokonać. Ludzie do tej pory słabi, lękliwi, nie-
wierzący we własne siły pod wpływem naszej pociechy czy zachęty mogą 
rozkwitnąć i podjąć się wielkich dzieł. Za przykład podaje tu ks. Warol 
Michała Anioła, który to początkowo tylko poprzez zachęty innych ludzi 
ćwiczył się w sztuce rzeźbiarstwa. Dziś natomiast jego dzieła cieszą oczy 
wielkiej rzeszy ludzi73.

Samo przedstawienie, czym jest i czemu służy apostolstwo pociechy, to 
za mało dla ks. Warola. Chcąc zachęcić innych do czynnego jego uprawia-
nia, podaje wyczerpujące wskazówki, w jaki sposób apostolstwo pociechy 
powinno być praktykowane. 

Wychodzi od podania przestrogi przed złymi skutkami negatywnych, 
przygnębiających, zatruwających umysł ludzki myśli. Zwraca uwagę na to, 
że bardzo często takie właśnie myśli są w stanie doprowadzić do gorszych 
skutków niż konkretne przykre doświadczenia, które spotykają nas w ży-
ciu. By aktywnie walczyć z zatruwającymi naszą codzienność niepotrzeb-
nymi myślami, należy, według nauczania ks. Warola, podjąć kilka konkret-
nych kroków. Są nimi następujące czynności: neutralizowanie szkodliwych 
myśli, powtórne wydobywanie pozytywnej energii ducha oraz wzbudzania 
ufności i wiary we własne siły74.

73 Por. tamże, s. 7-39. 
74 Por. tamże, s. 49.
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Neutralizować szkodliwe myśli można poprzez przeciwstawianie im 
myśli zupełnie przeciwnych. Tę zasadę można z powodzeniem stosować 
w różnych sytuacjach i wobec różnych podmiotów. Może się ona oka-
zać skuteczna wobec nas samych, wobec dzieci, w sprawach związanych 
z wychowaniem czy w życiu duchowym, kiedy to przychodzi nam walczyć 
z myślami nieczystymi, złośliwymi czy mściwymi75.

Kolejnym sposobem jest wydobywanie energii ducha, innymi słowy  
siły moralnej. Autor zwraca uwagę na to, iż każdy człowiek taką wewnętrz-
ną siłę posiada, należy tylko wiedzieć, jak ją z siebie wydobyć na światło 
dzienne. Do zobrazowania tego działania posługuje się przykładem rozpa-
lania ognia. Pisze: 

Trzeba wprzód wilgoć z duszy wyciągnąć i trzeć ją niejako o odpowiedni 
przedmiot. Co za wilgoć duszy? Rodzi się z oziębłości. Jest to stan duszy 
wystudzonej, gnuśnej, zaniedbanej, bez życia wewnętrznego. Traktuje taki 
człowiek swoje obowiązki stanu niedbale, dla oka albo jako rzemiosło do 
zapłaty. Wilgoć paruje wonią stęchłą, cuchnącą. Oziębłość, gnuśność paru-
je myślami smutnymi, rozstrajającymi, niskimi poziomem. Wilgoć powo-
duje reumatyzm i inne choroby ciała. Oziębłość sprowadza różne choroby 
duszy i to tak niebezpieczne, że je trudno wyleczyć. Pierwszy zatem krok 
do wydobycia ognia duchowego polega na tym, aby wilgoć wywabić z du-
szy. Lecz to nie wystarczy, bo chociaż się wysuszy paliwo, ono samo się 
nie zapali. Trzeba trzeć i pocierać o odpowiedni przedmiot. (…) Co to za 
odpowiedni przedmiot? To są myśli podniosłe, piękne, uszlachetniające. 
Trzeć należy również o boski przedmiot wiary, nadziei i miłości – o treść 
dobrych książek, o przykłady i zachęty dobrego otoczenia, a przede wszyst-
kim o cnoty przeciwne naszej wadzie i ułomności. Musimy się w te cno-
ty energicznie, wytrwale wżyć i wmyśleć – bez względu na stopień naszej 
wady – aż ostatecznie wytworzymy w sobie pewien stały, prawy kierunek 
myśli, zdobędziemy stałą podstawę ducha i ideał swój osiągniemy. Każ-
dy człowiek posiada w sobie moc boską, zdolną sprostać najgorszym jego 
skłonnościom. Jeżeli tylko zdoła tę siłę rozwinąć i z niej skorzystać, nie 
będzie niewolnikiem występku76. 

Kolejnym krokiem jest wzbudzenie ufności we własne siły. Ks. Warol 
daleki jest od utożsamiania ufności we własne siły z samolubnością i pychą. 
Wyznaje on zasadę podyktowaną nauką świętego Ignacego Loyoli, iż w ży-

75 Por. tamże, s. 50-52. 
76 Tamże, s. 54-55.
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ciu swoim każdy powinien wszystko czynić tak, jakoby Bóg nie musiał mu 
pomagać, a tak Mu ufać i na Nim polegać, jakby samemu z siebie nic nie 
można było zdziałać, tylko przez Boga wszystko. 

Oprócz tych trzech środków koniecznych do uprawiania apostolstwa 
pociechy, jest też szereg innych, nie mniej ważnych. Zalicza do nich cho-
ciażby następujące: dokładną analizę przyczyny cierpienia i smutku, wybór 
odpowiedniej chwili na pociesznie innych, wykorzystanie wszelkich ko-
nieczności – zarówno sytuacji zdrowia, choroby, powodzenia lub jakiegoś 
nieszczęścia. 

Sytuację choroby traktuje jezuita jako najlepszą sposobność do prakty-
kowania apostolstwa pociechy. Dlaczego tak się dzieje? Jest ku temu kilka 
powodów. Jednym z nich jest fakt, iż choroba drugiego w sposób naturalny 
wzbudza w człowieku miłosierdzie. To, co zdarzyło się komuś dzisiaj, jutro 
z dużym prawdopodobieństwem może przydarzyć się i jemu, a wówczas 
też doświadczy potrzeby obecności i pomocy drugiego. 

Gdyby miłość i miłosierdzie względem chorych ostygło i zupełnie zamar-
ło, czymże będą szpitale, chociażby po królewsku urządzone? Czymże będą 
wszelkie zakłady chrześcijańskiej opieki, ochronki, domy starców, sierocińce 
i inne przytuliska! Będą tylko nieznośnym więzieniem, tortura i poczekal-
nią, z której biedny skazaniec ma być wkrótce wyprowadzony na śmierć77 

– pisze ks. Warol, podkreślając jednocześnie potrzebę obecności drugie-
go człowieka w cierpieniu. Wzbudzone miłosierdzie dodatkowo może być 
spotęgowane świadomością, iż „na łożu boleści cierpienia moralne przy-
gniatają duszę większą boleścią nieraz, aniżeli dolegliwości fizyczne”78. 

Jasnym jest dla ks. Warola to, iż najgłębszym pragnieniem każdego 
człowieka – dużego czy małego, biednego czy bogatego – jest szczęście. 
Pogoń za jego osiągnięciem jest cechą wspólną całej ludzkości. To, co ludzi 
różni, to miejsca, w których tego szczęścia poszukują, w czym je upatrują 
i jak do niego dążą. Ks. Warol zadaje sobie i innym pytanie o to, czy świat 
doczesny może przynieść ludziom upragnione szczęście. Odpowiada na nie 
przecząco – prawdziwego szczęścia nikt w świecie doczesnym znaleźć nie 
zdoła. To, co natomiast może znaleźć, to tymczasowa pociecha – z natury 
swej będzie ona jedynie pociechą złudną i powierzchowną79. 

77 Tamże, s. 73-74. 
78 Tamże. s. 75.
79 Por. tamże s. 99-101.
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To, co może ludziom zaoferować świat, to pocieszenie na przykład po-
przez rozrywkę. Nie zawsze jest to jednak skuteczne pocieszenie – o czym 
świadczyły w czasach współczesnych ks. Warolowi i świadczą nadal przy-
kłady tych, którzy pomimo licznych rozrywek zewnętrznych w samotno-
ści, smutku i rozpaczy odbierają sobie życie. Pocieszenia te są „chwilowe, 
płytkie, niezaspakajające serca. Nieraz wkładają w rękę sztylet, truciznę, 
rewolwer, stryczek”80.

Większość ludzi szukających szczęścia w świecie w pierwszym odruchu 
schyla się „w stronę majątku, sławy, zmysłowej uciechy i innych takich 
światowych przyjemności i względów. Żadne z nich nigdy nikogo nie 
uszczęśliwiło ani uszczęśliwić nie mogło”81.

Jedynym pewnym źródłem głębokiego szczęścia i pocieszenia, według 
ks. Warola, może być wiara. Wiara jako jedyna w sposób najpełniejszy jest 
w stanie wyjaśnić ludziom tajemnicze plany i zamiary Boże. W niej jedy-
nie mogą poszukiwać satysfakcjonującej serce odpowiedzi na wiele pytań 
dotyczących ich życia. Oprócz wiary są wzory do naśladowania takie, że 
patrząc w ich kierunku, nie sposób pozostać smutnymi. Jako pierwszy, 
najważniejszy wzór stawia nam przed oczy Jezusa Chrystusa, w którym są 
„cnoty wszystkie w najwyższym stopniu dla wszystkich, na wszystkich wa-
runkach i okolicznościach życia, na wszystkie czasy”82.

Życie ks. Alojzego Warola przepełnione było posługą duszpasterską 
uprawianą zarówno za pośrednictwem słowa mówionego, jak i słowa pisa-
nego. Posługa misjonarza, której poświęcił znaczną część swojego kapłań-
skiego życia pozwalała mu na to, by docierać z Ewangelią i nauczaniem 
Kościoła katolickiego w przeróżne zakątki ziemi. Tam, gdzie nie mógł do-
trzeć osobiście, był obecny przez słowo pisane. Sądząc po relacjach osób 
jemu współczesnych, jak i po lekturze jego spuścizny, był on człowiekiem 
wielkiej mądrości i wielkiego ducha, zatroskanym o prawdziwe dobro na-
potykanych na swej drodze ludzi. Unikał w swojej nauce języka nauko-
wego, trudnego do zrozumienia, zastępując go niezwykle obrazowym 
i przystępnym dla wszystkich językiem potocznym. Troszcząc się o dobre 
wychowanie sobie powierzonych wiernych z zapałem tłumaczył na język 

80 Tamże. s. 104-105. 
81 Tamże. s, 139. 
82 Tamże. s. 118.
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prosty zawiłe nieraz prawdy teologiczne. Podpierając swoje nauczanie nie-
zliczonymi przykładami z życia prostych, spotykanych ludzi, czynił tę na-
ukę bliższą i bardziej ludzką, zjednując sobie przy tym rzesze słuchaczy, 
a Bogu „wiernych, kroczących drogami Ewangelii wyznawców”. W swoim 
nauczaniu wiele miejsca poświęcił rozważaniom na tematy nader aktual-
ne w czasie dwudziestolecia międzywojennego, jak: prawdziwy charakter 
małżeństwa, cel i zadania rodziny. Odważnie podejmował kwestię wycho-
wania – tego domowego i oświatowego. Jego myśli są uniwersalne, przez 
co aktualne po dzień dzisiejszy. 

Summary

Alojzy Warol (1859-1936) was one of the most significant Polish Jesuits 
from the period between World War I and World War II. He spent half 
of his priestly life in the United States of America serving as a missionary, 
retreat master and editor of the magazine “Posłaniec Serca Jezusowego”. Upon 
his return to Poland, he became an editor of the magazine called “Głosy 
Katolickie”. He was an extremely prolific preacher and writer. As an excellent 
observer of life, he used his words and perfectly reached the core of the most 
pervasive problems of people living at his time. In his teachings, Father Alojzy 
Warol devoted a lot of time to topics such as: marriage, family, education, and 
moral values in everyday life.





ROMAN DAROWSKI

Filozofia jezuitów w Polsce  
w okresie II Rzeczypospolitej

Przedstawiając dzieje filozofii jezuitów, trzeba najpierw uwzględnić 
stronę teoretyczną tego zagadnienia, tj. dokonać przeglądu przepisów do-
tyczących nauczania filozofii i działalności filozoficznej w ogóle, zawartych 
w Ratio studiorum i innych dokumentach kościelnych i zakonnych na ten 
temat. Następnie należy zająć się praktyką, tj. badać, jak to nauczanie i ta 
działalność wyglądały w rze czywistości i jakie były tego wyniki. Oba te 
aspekty mam na uwadze w poniższym opracowaniu1.

Ratio studiorum

Dnia 23 maja 1911 roku generał zakonu Franz Wernz zatwierdził i po-
lecił wydać drukiem dokument pt. Ordinatio studiorum Provinciae Galicia-
nae S.I2. Przystosowuje on zasady zawarte w obowiązującej wtedy wersji 
Ratio studiorum oraz w encyklice Aeterni Patris do konkretnych warunków 
na ziemiach polskich, w terytorialnej jednostce administracyjnej zakonu, 
zwanej Prowincją Galicyjską. 

Generał podkreślał najpierw, że powinno to być rzeczywiście studium 
filozoficzne i to nie jakiejkolwiek filozofii, lecz filozofii scholastycznej  

1 Więcej na ten temat można znaleźć w mojej książce: Filozofii jezuitów w Polsce w XX wie-
ku, Kraków 2001 oraz w następujących publikacjach: R. Darowski, Wydział Filozoficzny Towa-
rzystwa Jezusowego w Krakowie, „Rocznik Wydziału Filozoficznego TJ”, 1997-1998, Kraków 
1998, s. 7-20; Cz. Michalunio, Filozofia w „Przeglądzie Powszechnym”, 1884-1936, w: Wydaw-
nictwo Apostolstwa Modlitwy, 1872-1972, Kraków 1972, s. 161-166; T. Ślipko, Problematyka 
społeczna w publikacjach Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy, tamże, s. 167-175.

2 Kraków 1911, ss. 50; w Archiwum TJ w Krakowie jest przechowywany oryginał tej or-
dynacji: Exemplar authenticum Ordinationis studiorum Provinciae Galicianae ab ARP Generali 
approbatum, podpisany włas noręcznie przez gen. Wernza; sygn. 1398, ss. 46.
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(rozumianej jako filozofia uniwersytecka), która ma być głównym przed-
miotem tych studiów (nr 29). Inne zaś przedmioty mają charakter pomoc-
niczy. Nakazuje 3-letnie studia filozoficzne i przepisuje następujący układ 
przedmiotów:

I rok: logika, metafizyka ogólna, krytyka historyczna, wybrane zagad-
nienia z biologii, retoryka;

II rok: psychologia racjonalna, psychologia empiryczna, wybrane za-
gadnienia z chemii, mineralogii i geologii (ew. także z fizyki);

III rok: teodycea, filozofia moralna, historia filozofii, studium wybra-
nych tekstów Arys totele sa i św. Tomasza, zagadnienia specjalne, np. z on-
tologii, pedagogika, sztuka chrześcijańska, wybrane zagadnienia z astrono-
mii, synteza filozoficzna.

W 1931 roku Papież Pius XI ogłosił na temat studiów Konstytucję 
Apostolską Deus scientiarum Dominus, w której polecił wykładanie filozofii 
scholastycznej według metody i zasad św. Tomasza z Akwinu z uwzględ-
nieniem podstawowych tez tej filozofii. Wkrótce potem i w związku z tym 
krakowski ośrodek filozoficzny jezuitów uzyskał uznanie kościelne jako 
uczelnia akademicka wraz z prawem nadawania stopnia licencjata filozofii 
(stopień kościelny równoważny z dzisiejszym magisterium) na podstawie 
Reskryptu [pisma urzędowego] Kongregacji do Spraw Seminariów i Uni-
wersytetów z dnia 8 września 1932 roku3. Definitywne potwierdzenie tych 
uprawnień przez Kongregację nastąpiło dnia 2 II 1934 roku, gdy Kongre-
gacja stwierdziła, że opracowane przez Zakon Statuta Facultatum Theolo-
giae et Philosophiae in Collegiis Societatis Iesu erectarum (Romae 1934) są 
zgodne z normami ogłoszonej w 1931 roku przez Papieża Piusa XI Kon-
stytucji Apostolskiej Deus scientiarum Dominus i z dołączonymi do niej 
Ordynacjami Kongregacji4.

W ten sposób Krakowskie Kolegium Filozoficzne uzyskało – wraz 
z wieloma innymi ośrodkami jezuickimi na świecie – status Wydziału  

3 Dokumenty te ogłoszono drukiem w: „Acta Romana Societatis Iesu”, Romae. Apud Cu-
riam Praepositi Generalis, vol. VII: 1932-1934, s. 62-64. Wraz z ośrodkiem krakowskim uzna-
nie i prawa nadawania stopni naukowych uzyskało wiele innych ośrodków jezuickich w Eu-
ropie i poza nią, m.in. Kolegium Lubelskie, zwane Bobolanum, któremu przyznano prawo 
nadawania doktoratu teologii – Laurea in Theologia. Kolegium Krakowskie jest wymienione na 
s. 64 z prawem nadawania licencjatu z filozofii – Licenza in Filosofia.

4 Tamże, s. 607.
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Filozoficznego o charakterze kościelnym z prawem nadawania stopnia li-
cencjata filozofii.

Stosownie do wymogów Kościoła i Towarzystwa studia filozoficzne do 
licencjatu trwały wówczas 3 lata, a sposób ich odbywania był szczegółowo 
określony przez wymienione wyżej dokumenty kościelne i przez obowiązu-
jącą wersję jezuickiej Ratio studiorum. Tego rodzaju studia odbywali jezuici 
w Polsce od lat trzydziestych XX w.

Już jednak w 1941 roku Przełożony Generalny Towarzystwa, Włodzi-
mierz Ledóchowski, ogłosił ad experimentum nową wersję Ratio studiorum 
superiorum Societatis Iesu, którą generał Jan Janssens zatwierdził definityw-
nie dopiero w 1954 roku. Przypomniano w niej obowiązek wykładania 
filozofii scholastycznej, podano szczegółowy program studiów, zwiększono 
– pod wpływem rozwoju nauk, zwłaszcza przyrodniczych – zakres mate-
riału dyscyplin związanych z filozofią i podkreślono wagę studiów specjali-
stycznych dla profesorów filozofii.

Zarówno w jezuickich Rationes studiorum, jak i w praktyce dydaktycz-
nej omawianego okresu przykładano dużą wagę do następujących spraw 
dotyczących procesu nauczania filozofii:

1. Wykłady prowadzono po łacinie, według metody scholastycznej 
i przy zastosowaniu, szczególnie w dowodzeniu, formy sylogistycznej5.

2. Stosowano różne formy ułatwiające zrozumienie i przyswajanie przera-
bianego materiału; obok wykładów i dysput – ćwiczenia, praca zespołowa, 
dyskusje, referaty (także na piśmie), lektura z interpretacją źródeł, pewnego 
rodzaju hermeneutyka6. Udział w tych zajęciach był obowiązkowy.

3. Praktykowano różne sposoby utrwalania przekazanego materiału: 
częste powtórki, egzaminy semestralne i roczne oraz egzamin z całości filo-
zofii na końcu triennium – tzw. examen ex universa philosophia.

5 „In docendis Theologia fundamentali, dogmatica, morali, Sacra Scriptura, Iure Canonico, 
Philosophia scholastica adhibeatur lingua latina; et in Theologia dogmatica et Philosophia, 
methodus quam scholasticam apellant, servata vel maxime, tam in argumentis proponendis, 
quam in afferendis et solvendis difficultatibus, forma syllogistica”. Statuta Facultatum Theolo-
giae et Philosophiae ), Roma 1934, nr 35.

6 „Praeter disputationes scholasticas, aliae quoque habeantur exercitationes varii generis, 
quibus auditores pricipiis methodicis singularum scientiarum et eorundem recta applicatione 
instituanturoku Possunt fieri, v. groku, ad modum aut investigationis alicuius problematis 
communi labore peragendae, aut disscussionis vel praelectionis cum discus sione, aut lectionis 
et interpretationis fontium secundum principia criticae et hermeneuti cae faciendae”. Statuta, 
nr 37; zob. także nr 48.
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4. Zalecano i prowadzono częste i różnorakie dysputy: w poszczególnej 
grupie (klasie; tzw. potocznie cyrkuły – circulus, circuli), z udziałem całej 
szkoły, publiczne i uroczyste, często z udziałem gości. Dysputy traktowano 
jako bardzo ważny czynnik formacji filozoficznej.

*

Wszystkie wyżej zasygnalizowane zalecenia miały na celu lepsze kształ-
cenie umysłów studentów oraz dokładniejsze wyjaśnianie pojawiających 
się trudności i wątpliwości merytorycznych7.

Według dokumentu pt. Statuta z 1934 roku: 

Dysputy szkolne powinny się zwykle odbywać dwa razy w tygodniu przez 
godzinę przez całe trzy lata studiów filozoficznych. Oprócz tego przynaj-
mniej dwa razy w roku urządza się dysputę uroczystą i publiczną8.

Podobnie sprawy stawia później Ratio studiorum z 1954 roku9. Jedynie 
liczbę formalnych dysput na trzecim roku studiów ogranicza do jednej 
dysputy w tygodniu, zalecając równocześnie dyskusje w języku nowożyt-
nym (miejscowym) i zezwalając, by czwartą część corocznych dwu dysput 
uroczystych można było prowadzić w języku miejscowym i nie „w formie” 
(scholastycznej), lecz dowolnej formie (in forma libera) – jako dyskusję10.

U jezuitów w XX w. – do lat 70-tych – metoda scholastyczna sprowa-
dzała się głównie do następujących zasad:

1. Po krótkim przeglądzie problematyki (dyscypliny, przedmiotu) nale-
żało ją podzielić na części, a te na mniejsze jednostki, zwane tezami, które 
obejmowały określone twierdzenia wraz z ich opracowaniem. Poszczególna 
teza powinna być jakby kolejnym stopniem dochodzenia do prawdy.

2. W każdej tezie po zdefiniowaniu i wyjaśnieniu terminów przedsta-
wiano stan zagadnienia i jego związek z pokrewnymi tezami oraz różne 
opinie na omawiany temat.

7 Statuta, nr 36.
8 „Disputationes scholasticae (...) habentur plerumque bis in hebdomada, per horam, toto 

triennio cursus philosophici. Praeterea saltem bis in anno fit disputatio sollemnior et publica”. 
Statuta, nr 47.

9 Ratio Studiorum Superiorum Societatis Iesu, Romae 1954. Apud Curiam Praepositi Gene-
ralis, zwłaszcza nr 14, 16, 17, 19, 121-151.

10 Tamże, nr 130.
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3. Dowody powinno się przedstawiać ile możności w formie sylogi-
zmów.

4. Pod koniec każdej z części należało wskazać na związek różnych skła-
dających się na nią tez oraz dokonać spójnej syntezy całości omawianej 
problematyki11.

W świetle powyższych norm typowa teza traktatu (dyscypliny, przed-
miotu) składała się zwykle z następujących części składowych:

1) twierdzenie-teza, brzmienie tezy (tenor thesis);
2) związek tezy z poprzednimi lub następnymi tezami i ewentualnie 

także z całością omawianej problematyki (nexus);
3) stan zagadnienia, czyli o co właściwie w tezie chodzi; niekiedy także 

historia zagadnienia (status quaestionis);
4) podział zagadnienia (zagadnień) na części (divisio thesis);
5) rozróżnienie, uściślenie i wyjaśnienie pojęć (explicatio terminorum); 

„dystyngwowanie” – distinguere, distinctiones; często przypominano i sto-
sowano zasadę: oportet distinguere – trzeba odróżnić to od...);

6) różne opinie i poglądy na omawiany temat (stanowiska, przeciwnicy; 
sententiae, adversarii) i wykazanie ich bezzasadności;

7) argumentacja, udowodnienie, uzasadnienie tezy przy zastosowaniu 
sylogizmów (probatio); nierzadko podawano wiele dowodów;

8) wnioski bezpośrednio wynikające z udowodnionej tezy (corollaria);
9) zagadnienia uzupełniające (scholion, scholia);
10) szczegółowe trudności i zarzuty przeciw tezie i ich odparcie (obiec-

tiones, difficultates).
Naturalnie, tylko w pełni rozbudowana teza posiadała wszystkie te czę-

ści składowe. Powyższe zasady wykładu scholastycznego stosował np. Pa-
weł Siwek SJ w swym traktacie Psychologia Metaphysica, wydanie 1: Rzym 
1932 (wyd. 7: 1965).

Dzięki tym wszystkim staraniom i zabiegom oraz dzięki dużej wewnętrz-
nej (nie mówiąc o zewnętrznej) dyscyplinie studiów studenci zdobywali 
na ogół zarówno pogłębione zrozumienie problematyki filozoficznej, jak 
i znaczną wprawę, a nierzadko nawet biegłość i łatwość w dyskusjach.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na nazwę krakowskiego ośrodka filozoficz-
nego jezuitów. W łacińskich dokumentach rzymskich brzmiała ona: Fa-
cultas Philosophica Societatis Iesu Cracoviae, co po polsku znaczy: Wydział  

11 Tamże, nr 87.
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Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Łaciński wyraz Facultas 
jest tu oddawany przez Wydział, co w tym przypadku nie jest całkiem ścisłe, 
gdyż wydział oznacza zwykle wydzieloną część większej całości, np. uniwer-
sytetu lub akademii. Krakowski Wydział był jednak uczelnią samodzielną 
i nie stanowił części jakiejś innej uczelni. Ze względu na te niepożądane 
konotacje terminu wydział uczelnię jezuicką w Krakowie nazywano rów-
nież Fakultetem Filozoficznym. Termin fakultet bowiem nie zawiera wprost 
pojęcia zależności od czegoś lub bycia częścią większej całości.

Kolegium Krakowskie i Wydział Filozoficzny TJ  
głównym ośrodkiem filozofii jezuitów polskich

W XX w. głównym ośrodkiem filozofii jezuitów było Kolegium Kra-
kowskie, którego studium – jak zaznaczono wyżej – uzyskało w 1932 roku 
prawa uczelni papieskiej i status Wydziału Filozoficznego. Było to uwień-
czenie wieloletnich starań i wysiłków, mających na celu rozwój i pogłębie-
nie studiów filozoficznych wśród jezuitów w Polsce.

Początki tego ośrodka sięgają II połowy XIX w. Już w 1867 roku zor-
ganizowano w Krakowie przy ul. Kopernika 26 Seminarium Cracoviense 
Societatis Jesu, uczelnię faktycznie dwuwydziałową (choć bez tej nazwy), 
będącą w pewnej mierze odległą kontynuacją wydziałów filozoficznego 
i teologicznego, prowadzonych przez jezuitów polskich na Białej Rusi 
(po kasacie zakonu w 1773 roku i na początku XIX w.), w szczególności 
w Akademii Połockiej. Seminarium Krakowskie obejmowało stosunkowo 
dobrze zorganizowane 3-letnie studia filozoficzne i 4-letnie studia teolo-
giczne. Po dwu latach – głównie wskutek trudności lokalowych – studium 
filozofii zostało odłączone od teologii i rozpoczęło wędrówkę po różnych 
miejscowościach: Śrem 1869-1872, Stara Wieś 1872-1885, Chyrów 1885-
-1887, Tarnopol 1887-1895, Nowy Sącz 1895-1913, Kraków 1913/14, 
Gräfenberg na Morawach – obecnie Jeseník Lázně w Czechach – 1914/15  
(z powodu I wojny światowej), Nowy Sącz 1915-1926.

Studia opierały się wtedy na Ratio studiorum w wersji ogłoszonej przez 
generała Jana Roothaana w 1832 roku z modyfikacjami, które ją przystoso-
wywały do warunków miejscowych, w szczególności na omówionej wyżej 
Ordinatio studiorum Provinciae Galicianae S.I. (Kraków 1911).
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W 1926 roku studia teologiczne przeniesiono do nowo wzniesionego 
Kolegium Bobolanum w Lublinie, a studia filozoficzne otrzymały stałą sie-
dzibę w Kolegium Krakowskim i tak jest do dzisiaj. Jedynie podczas II 
wojny światowej i rok po niej (1939-1946) – wskutek zajęcia kolegium na 
szpital wojskowy – filozofię wykładano i studiowano w Nowym Sączu. Stu-
dia teologiczne w latach wojny odbywano również w Nowym Sączu, potem 
do 1952 roku w Krakowie, a od 1952 roku do dziś – w Warszawie.

Jak widać z powyższych informacji, krakowski ośrodek filozoficzny je-
zuitów ma długą tradycję – mimo zmiennych kolei losu i różnych nazw. 
Jest jednym z najstarszych ośrodków filozoficznych w Polsce.

Na Wydziale wykładali z reguły jezuici i nie był on otwarty dla studen-
tów świeckich. Zgodnie z wymogami Kościoła i Zakonu studia filozoficzne 
do licencjatu trwały wtedy 3 lata, a sposób ich odbywania był szczegółowo 
określony przez wymienione wyżej dokumenty kościelne i przez obowiązu-
jącą wówczas wersję Ratio studiorum. Tego rodzaju studia odbywali jezuici 
w Polsce aż do lat sześćdziesiątych.

Na Wydziale studiowali klerycy jezuiccy z całej Polski, tj. z obu pro-
wincji zakonnych, oraz grupy jezuitów z innych krajów: Słowacy, Czesi, 
Węgrzy, Rumuni i Łotysze. W okresie międzywojennym było zwykle ok. 
10 profesorów i wykładowców oraz ok. 100 studentów. Najmniej ich było 
w roku 1932/33 – 84, a najwięcej w roku 1935/36 – 127, w tym 9 Słowa-
ków, 4 Czechów, 3 Łotyszów, 3 Węgrów i 1 Rumun.

W latach 1932-1939 rektorem Kolegium Krakowskiego był Józef Go-
daczewski, który przez pierwsze dwa lata był również prefektem studiów 
(dziekanem). Następnie dziekanem został Eugeniusz Chomrański.

Do bardziej znanych profesorów Wydziału w okresie międzywojennym 
należeli: Stanisław Bednarski (metodologia), Józef Chechelski (historia  
filozofii), Eugeniusz Chomrański (etyka), Jan Haniewski (teoria poznania), 
Stanisław Krzyżanowski (psychologia racjonalna), Franciszek Kwiatkowski 
(teodycea i kosmologia). 

W roku 1923/24 wykłady psychologii racjonalnej – jeszcze wtedy 
w Nowym Sączu – prowadził Paweł Siwek, który następnie wyjechał do 
Rzymu, by się przygotować na profesora tej dyscypliny na Uniwersytecie 
Gregoriańskim.

W roku 1932/33 psychologię racjonalną i eksperymentalną wykładał 
sprowadzony specjalnie z Niemiec Leonard Gilen SJ, a w roku następnym 
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wykłady psychologii racjonalnej przejął Węgier, Józef Dombi. Międzyna-
rodową wymianę profesorów i studentów ułatwiało wówczas to, że wykła-
dy głównych przedmiotów odbywały się w języku łacińskim.

Na początku roku akademickiego 1939/40, tj. we wrześniu, Krakow-
skie Kolegium wraz z Wydziałem liczyło łącznie 156 osób, w tym 29 księży, 
104 kleryków i 23 braci. Ale studia nie mogły się tutaj odbywać z powodu 
wybuchu wojny (1 IX 1939) i okupacji niemieckiej. Już 6 września 1939 
roku większość pokoi i sale wykładowe przeznaczono na szpital dla żołnie-
rzy polskich. Dnia 14 października 1939 roku gestapo aresztowało rektora 
Wiktora Mackę i profesora Stanisława Bednarskiego, a 10 XI wkroczyło do 
kolegium, spędziło jego mieszkańców do jednej sali i aresztowało 9 księży, 
10 kleryków i 6 braci. Większość z nich wywieziono wkrótce do obozów 
kon centracyjnych, gdzie zginęło 8 z nich. W grudniu 1939 roku Niemcy 
zajęli urządzony w kolegium szpital.

Już dnia 3 września – na polecenie przełożonych jezuickich – klery-
cy wraz z profesorami wyjechali z Krakowa do wschodnich placówek je-
zuickich, do Chyrowa (II i III rocznik) i do Lwowa, do domu przy ul. 
Dunin Borkowskich (I rocznik), w nadziei, że tam uda się zorganizować 
studium filozofii mimo wybuchu wojny. Trzydniowy przejazd pociągiem 
do miejsc przeznaczenia, pod lotniczym obstrzałem i gradem bomb, był 
dla wszystkich powodem wielu dramatycznych przeżyć. Zmiana miejsca 
pobytu nie rozwiązała problemu. Wkrótce bowiem z powodu sowieckiej 
inwazji i okupacji terenów wschodnich doszło do rozproszenia profesorów 
i studentów w różne strony.

Dopiero dnia 19 XII 1939 roku otwarto tymczasowo w Starej Wsi  
k. Krosna studium dla pierwszego rocznika filozofii. Zebrało się tam jed-
nak tylko 8 słuchaczy, gdyż wielu miało trudności z dotarciem na miejsce 
studiów, m.in. z Pińska i Chyrowa. Drugi i trzeci rocznik (razem 43 osoby, 
które studiowały poprzednio w Krakowie) rozpoczął rok akademicki już 
wcześniej, bo 4 XI 1939 roku w Nowym Sączu. Od 1940 do 1946 roku 
wszystkie trzy roczniki studiowały filozofię w Nowym Sączu.

Wobec władz niemieckich studium w Nowym Sączu posiadał nazwę 
Kurs Duszpasterski (Seelsorgekurs), gdyż tylko jako taki był tolerowany 
przez okupanta. Wykłady i inne zajęcia jednak odbywały się zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami ogólnokościelnymi i zakonnymi. Prefektem stu-
diów (dziekanem) był najpierw Antoni Kuśmierz (1939-1941), a po nim 
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Franciszek Górszczyk (1941-1946). W kolegium nowosądeckim miesz-
kało ponad 80 jezuitów, w tym 30-40 studentów. Wykładał tam m.in. 
Franciszek Kwiatkowski, który wtedy właśnie powziął myśl opracowania 
i wydania drukiem całokształtu filozofii i plan ten zaczął realizować. Trzy-
tomowe dzieło ukazało się drukiem w Krakowie w 1947 roku pt. Filozofia 
wieczysta w zarysie.

W Nowym Sączu wykładali nadto: Władysław Markucki (kosmolo-
gia), Antoni Kuśmierz (1910–1967), późniejszy rektor Kolegium w No-
wym Sączu i Krakowie oraz prowincjał małopolski (psychologia ekspery-
mentalna i biologia), Stanisław Wawryn (etyka i katolicka nauka społecz-
na), Bronisław Bębenek (psychologia racjonalna) i Karol Wypiór (logika  
i ontologia). 

Podczas okupacji wielu jezuitów w Nowym Sączu było mocno zaanga-
żowanych w niesienie pomocy potrzebującym na miejscu, więźniom obo-
zów koncentracyjnych, przede wszystkim w Dachau (wysyłano im paczki) 
i prześladowanym Żydom. Niektórzy współpracowali z Ruchem Oporu 
i Armią Krajową. Na wyróżnienie zasługują zwłaszcza ks. Władysław Mar-
kucki i ówcześni klerycy: Stanisław Karuga, Czesław Białek, Edward Czer-
miński, Józef świerczek, Józef Zając. 

W czasie II wojny światowej Wydział stracił kilku swych profesorów:
1) Stanisław Bednarski, wybitny historyk szkolnictwa jezuickiego, zgi-

nął w 1942 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau; jego proces beaty-
fikacyjny jest w toku;

2) Tadeusz Chabrowski został wywieziony do ZSRR i zmarł w 1941 ro-
ku w Gorki;

3) Jan Haniewski, wywieziony do ZSRR, zmarł w 1942 roku koło  
Uralu;

4) Jan Długosz w 1945 roku został wywieziony do ZSRR i pracował 
w obozie najpierw w Kazachstanie, a od 1952 roku na Syberii; do Polski 
wrócił w 1956 roku;

5) Stanisław Krzyżanowski wskutek przejść wojennych stracił zdrowie 
i zmarł w 1943 roku.

W 1946 roku profesorowie i studenci Wydziału wrócili z Nowego Są-
cza do Krakowa. Stopniowo powiększano zespół profesorski, który w ro-
ku 1955/56 liczył 14 osób. Liczba studentów osiągnęła w tym właśnie ro-
ku liczbę najwyższą w całym okresie powojen nym: 104. Wśród nich było  
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7 kleryków z zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich. W latach 
pięćdziesiątych na Wydziale studiowało oprócz nich jeszcze 3 innych kle-
ryków z tegoż zakonu.

Od początku działalności jezuitów w Polsce filozofię wykładano za-
sadniczo w języku łacińskim. Od powstania Wydziału w 1932 roku do 
1966 roku po łacinie były prowadzone tylko przedmioty filozofii syste-
matycznej, tj. logika i krytyka (teoria) poznania, ontologia, psychologia 
racjonalna, kosmologia, teologia naturalna, etyka. Korzystano wtedy 
w znacznej mierze z podręczników, których autorami byli profesorowie 
Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, m.in: C. Frick, Logica (zwłaszcza 
jej I część: Dialectica), J. de Vries, Critica, P. Dezza Metaphysica generalis,  
P. Siwek Psychologia Metaphysica, P. Hoenen Cosmologia oraz S. de Backer, 
J. Hontheim, V. Remer, a nawet dawniejszy J.J. Urráburu – zwłaszcza do 
teologii naturalnej. W psychologii korzystano z polskiego przekładu Psy-
chologii eksperymentalnej, której autorem był J. Lindworsky.

Historię filozofii oraz przedmioty pomocnicze i uzupełniające, tj. me-
todologię nauk, analizę tekstów źródłowych, wybrane działy matematyki, 
fizyki i chemii, wybrane działy biologii i antropologii (przyrodniczej), psy-
chologię eksperymentalną, pedagogikę i zagadnienia społeczne wykładano 
po polsku.

W latach 1966-1968 dokonywano stopniowego przejścia od wykładów 
filozofii systematycznej i egzaminów z niej, prowadzonych dotąd w języku 
łacińskim – na język polski. Od 1968 roku wszystkie wykłady są po polsku.

Gdy chodzi o treść i charakter filozofii uprawianej przez profesorów 
Wydziału i na nim wykładanej oraz przekazywanej w publikacjach, to 
do około 1970 roku była to filozofia neotomistyczna, dość jednolita, tj. 
akceptowana zasadniczo przez wszystkich wykładających i piszących. Przy-
glądając się jej bardziej szczegółowo, możemy stwierdzić, że była ona bliska 
nurtowi zwanemu niekiedy tradycyjnym lub esencjalnym. W refleksji me-
tafizycznej nad bytami przygodnymi nurt ten uznaje swoisty rodzaj pry-
matu istoty (essentia) nad istnieniem (existentia), które co do roli i znacze-
nia znajduje się jakby na dalszym planie. U niektórych autorów pojawiają 
się także pewne wątki suarezjańskie.
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Główni filozofowie jezuiccy w okresie międzywojennym

Za głównych filozofów w omawianym okresie trzeba uznać przede 
wszystkim Franciszka Kwiatkowskiego oraz Feliksa Hortyńskiego, którym 
w tej książce poświęcono osobne opracowania.

Oprócz tego na uwagę zasługują w szczególności następujący jezuici, 
których działalność – przynajmniej w części – przypadła w interesującym 
nas okresie:

Fryderyk Klimke (1878-1924), wykładał filozofię w Krakowie 
(1913/14), na Uniwersytecie w Innsbrucku i na Uniwersytecie Gregoriań-
skim w Rzymie. Pisał po polsku, niemiecku i łacinie; wydał m.in. Der Mo-
nismus und seine philosophischen Grundlagen (Freiburg 1911), Der Mensch 
(Graz 1908), Institutiones historiae philosophiae (Rzym 1924), przekład pol. 
pt. Historia filozofii, t. 1-2, Kraków 1929-1930.

Tadeusz Chabrowski (1909-1941) odbył na Uniwersytecie Gregoriań-
skim w Rzymie studia specjalistyczne z zakresu filozofii i w 1937 roku 
uzyskał tam doktorat na podstawie rozprawy o Herbarcie. Po powrocie 
do kraju podjął wykłady historii filozofii na Wydziale Filozoficznym TJ 
w Krakowie.

Jan Haniewski (1873-1942) wykładał filozofię najpierw w Nowym Są-
czu (1921-1926), a potem w Krakowie (1926-1939). Wydał dwukrotnie 
podręcznik teorii poznania pt. Critica. Inquisitionis scientificae in valorem 
cognitionis humanae compendium.

Stanisław Krzyżanowski (1879-1943) oprócz zwykłych studiów filozo-
ficznych i teolo gicznych studiował nauki przyrodnicze na Wydziale Filozo-
ficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1909-1913). Wykładał 
psychologię racjonalną [filozoficzną] i eksperymentalną [doświadczalną] 
oraz biologię w Nowym Sączu (1914-1920), a później na Wydziale Filo-
zoficznym TJ w Krakowie (1934-1940). Wydał w języku łacińskim pod-
ręcznik psychologii racjonalnej, a także skrypty do niektórych zagadnień 
przyrodniczych. 

Aleksander Rozwadowski (1883-1946), wykładał filozofię w Kolegium 
Jezuitów w Nowym Sączu (1915-1923) i w Papieskim Instytucie Oriental-
nym w Rzymie (1930-1934). Opublikował kilka prac, m.in. cenną rozpra-
wę De problemate criteriologico, „Gregorianum”, 8: 1927.
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Eugeniusz Chomrański (1886-1958) studiował na Uniwersytecie Gre-
goriańskim w Rzymie, następnie był profesorem etyki (1926-1958) na 
Wydziale Filozoficznym TJ w Krakowie. Jest autorem kilkudziesięciu pub-
likacji z zakresu etyki i prawa kanonicznego. Opracował w języku łaciń-
skim podręcznik etyki Ethica (Kraków 1954, maszynopis).

Józef Chechelski (1900-1967) w latach 1930-1939 wykładał ontologię 
i historię filozofii na Wydziale Filozoficznym TJ w Krakowie. Po wybuchu 
II wojny światowej przedostał się do Francji i pracował wśród Polaków. 
Od 1957 roku do śmierci kierował Sekcją Polską Radia Watykańskiego. 
Opracował w języku łacińskim podręcznik Ontologia (Kraków 1935) oraz 
opublikował kilkanaście artykułów i recenzji.

Jan Długosz (1901-1981) wykładał filozofię, głównie metafizykę, na Wy-
dziale Filozoficznym TJ w Krakowie (1933-1939). Jest autorem obszernego 
podręcznika metafizyki ogólnej pt. Metaphysica generalis (1937). W rękopi-
sie pozostawił pracę z logiki matematycznej pt.: Rachunek sensu jednej i dwu 
zmiennych, którą w 2008 roku wydał Stanisław Ziemiański SJ.

Władysław Markucki (1905-1982) po zwykłych studiach filozoficznych 
i teologicznych w kraju odbył specjalistyczne studia z filozofii i psychologii 
na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (1935-1938), gdzie w 1938 
roku uzyskał doktorat filozofii. Od 1938 roku był profesorem kosmologii 
i teodycei na Wydziale Filozoficznym TJ w Krakowie. Jest autorem pod-
ręczników kosmologii i teodycei, zredagowanych w języku łacińskim.

W okresie II Rzeczypospolitej swoją działalność rozpoczynali: Paweł Si-
wek i Stanisław Wawryn. Paweł Siwek (1893-1986) był profesorem wielu 
zagranicznych uniwersytetów (Rzym: Gregorianum i Lateranum, Rio de 
Janeiro, Fordham w Nowym Jorku), płodny pisarz, badacz Arystotelesa 
i tłumacz jego dzieł na język polski, psycholog, autor wyczerpującego pod-
ręcznika psychologii filozoficznej pt. Psychologia Metaphysica (Roma 1932, 
wydanie 7: 1965, ss. 651).

Stanisław Wawryn (1904-1991) studiował filozofię na Wydziale Filozo-
ficznym TJ w Krakowie (1927-1930) oraz teologię w Lowanium w Belgii, 
później był współpracownikiem „Przeglądu Powszechnego”. Do wybuchu 
II wojny światowej opublikował około 50 artykułów, przeważnie o tematy-
ce społecznej. Podczas II wojny światowej wykładał etykę i nauki społeczne 
na Wydziale Filozoficznym TJ, który wskutek wojny czasowo przeniesiono 
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z Krakowa do Nowego Sącza (1940-1945). W wykładach i pismach przed-
stawiał niekiedy nowe, oryginalne koncepcje i pomysły12.

Trzeba jeszcze dodać, że na terenie Niemiec działał polski jezuita Sta-
nisław Borkowski Dunin (1864–1934), znany badacz Spinozy i pedagog, 
autor wielu prac, m.in. Spinoza, 1-4 (Münster 1932–1936). Pisał także po 
polsku.

*

Warto wreszcie wspomnieć, że krakowskie wydawnictwo jezuitów – 
obok wielu publikacji o charakterze filozoficznym, których autorami byli 
jezuici polscy – wydało w omawianym okresie również kilka wartościo-
wych pozycji filozoficznych autorstwa niejezuitów, m.in.:

M. Straszewski, Historia filozofii w Polsce, przerobił i uzupełnił F. Kwiat-
kowski, Kraków 1930, ss. 80.

J. Pastuszka, Współczesne kierunki filozofii religii, [Kraków] 1932.
P. Chojnacki, Czy istnieje filozofia specyficznie chrześcijańska? Kraków 

1934, ss. 23, nakład 50 000 egz.
Wydano także kilka przekładów, m.in. prace jezuitów niemieckich:
J. Donat, Wolność nauki. Obraz nowoczesnego życia umysłowego, Kraków 

1930, ss. 337.
J. Lindworsky, Psychologia eksperymentalna, Kraków 1933, ss. XV + 311.
P. Lippert, Bóg i świat, Kraków 1934, ss. 163.
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L. Grzebień, Kraków 1996, wyd. 2: 2004.

Cz. Michalunio, Filozofia w „Przeglądzie Powszechnym”, 1884-1936, w: Wy-
dawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1872-1972, Kraków 1972, s. 161-166.

Polski Słownik Biograficzny, 1935 i następne.
Słownik polskich teologów katolickich, t. 5-9, Warszawa 1983-2003.
T. ślipko, Problematyka społeczna w publikacjach Wydawnictwa Apostolstwa 

Modlitwy, w: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1872-1972, Kraków 
1972, s. 167-175.

Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1872-1972, Kraków 1972.

Dodatek: 

TEZY DO EGZAMINU Z CAŁOśCI FILOZOFII NA WYDZIALE  
FILOZOFICZNYM TJ W KRAKOWIE W 1935 ROKU

Treść wykładanej filozofii stosunkowo dobrze ujawniają podawane corocz-
nie przez profesorów tezy do egzaminu z całości filozofii, który studenci skła-
dali zwykle pod koniec trzeciego roku studiów. Tezy te z roku na rok na ogół 
nie wykazują większych zmian. Zmiany bywają większe, gdy zachodziły jakieś 
szczególne okoliczności, np. zmiana profesora lub zmiana dziekana / prefekta 
studiów, do których także w pewnej mierze – obok profesorów – należało 
redagowanie tez. Dość poważne zmiany można stwierdzić, gdy się porównuje 
tezy z różnych lat dłuższego okresu, np. kilkudziesięciu lat.

Zamieszczam poniżej tezy z 1935 roku, a więc wkrótce po uzyskaniu przez 
Krakowskie Kolegium Jezuitów statusu Wydziału Filozoficznego, co nastąpiło 
w 1932 roku Wykłady filozofii systematycznej były wówczas prowadzone po 
łacinie, stąd i tezy są w tym języku; było 50 tez.

PROPOSITIONES DEFENDENDAE  
EX UNIVERSA PHILOSOPHIA – 1935

E LOGICA
1. Scepticismus universalis, sive ut factum, sive ut doctrina spectatus re-

pugnat, quamvis eius repugnantia Scepticis proprie demonstrari nequeat.
2. Ultimum et universale veritatis criterium et certitudinis motivum est 

evidentia obiectiva.
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3. Sola certitudo metaphysica est certitudo absoluta, certitudo tamen 
physica et moralis sunt certitudo formalis, licet essentialiter imperfecta.

4. Iudicia experientiae internae et externae habent valorem obiectivum.
5. Dantur conceptus stricte universales, in rebus fundati, quorum analy-

si et comparatione iudicia immediata universalia et obiective certa formari  
possunt.

6. Ratiocinium tum deductivum, tum inductivum est verus fons novae, 
certaeque cognitionis.

EX ONTOLOGIA
7. Ratio entis ut sic contrahitur ad sua inferiora non compositione meta-

physica sed logica. Proinde est haec ratio entis ut sic metaphysice intrinsece 
analoga.

8. Essentiae rerum quoad absolutam sui possibilitatem radicaliter pendent 
ab essentia divina prout in se est, formaliter vero ab intellectu divino, concipi-
ente eandem essentiam divinam ut diversis modis imitabilem ad extra.

9. Exsistunt in rerum natura substantiae proprie dictae; neque ullam re-
pugnantiam involvit in se conceptus substantiae incompletae.

10. In rebus creatis praeter substantias dantur etiam accidentia realia, re-
aliter ab illis distincta.

11. Dantur in rerum natura relationes reales tum transcendentales, tum 
praedicamentales.

12. Conceptus causae est obiective realis; principium vero causalitatis est 
analyticum, ideo absolute certum.

E COSMOLOGIA
13. Datur in corporibus quantitas formaliter continua, a substantia cor-

porea realiter distincta, cuius effectus formalis primarius est tribuere substan-
tiae corporeae compositionem e partibus integrantibus.

14. Corpora vere efficiunt effectus, quos communis hominum sensus ipsis 
attribuit, immediata tamen actio in distans corporibus repugnat.

15. Activitas corporea non consistit in solo motu locali, dantur enim quali-
tates corporeae proprie tales.

16. In explicanda corporum naturalium essentia reiciendum est systema 
tum Atomismi, tum Dynamismi, tum Atomismi dynamici, admittendum vero 
systema peripatetico-scholasticum, secundum quod corpora naturalia consti-
tuuntur essentialiter duobus principiis: materia prima et forma substantiali.

17. Theoria electronica sub quibusdam conditionibus conciliari posse  
videtur cum fundamenta libus principiis systematis scholastici de natura cor-
porum.
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18. Exsistunt leges naturae vere et proprie tales, quarum necessitas non est 
absoluta, sed hypothetica tantum, quapropter miracula sunt adaequate pos-
sibilia et non raro certo cognoscibilia.

19. Spatium formaliter sumptum est intervallum sive relatio distantiae 
voluminalis inter superficies vel partes superficiei, quae locum constituunt, 
intercedens.

20. Tempus, quod recte ab Aristotele definitur: numerus motus secundum 
prius et posterius, est ens obiectivum, reale.

E PSYCHOLOGIA
21. In corpore vivente admittendum est unum radicale activitatis princi-

pium, quod influxu suo communes materiae vires ad procurandum proprium 
viventis finem stabiliter dirigit.

22. Principium vitale est forma substantialis corporis viventis.
23. Corpora viventia nata sunt se ipsa movere seu immanenter operari. Et 

in hoc motu seu immanenti operatione ratio vitae consistit.
24. Sicut brutis animalibus facultas sentiendi tribuenda est, ita plantis den-

eganda.
25. Ad sensationem in fieri non sufficit materialis immutatio sensorii, sed 

requiritur species sensibilis. Ipsa tamen sensatio formaliter consistit in actione 
immanenti.

26. Solus homo ex entibus organicis gaudet intellectu, cuius obiectum 
proprium in statu unionis sunt quidditates rerum sensibilium.

27. Originem idearum unice systema Aristotelico-Scholasticum rationabi-
liter explicat.

28. Voluntas humana gaudet libertate arbitrii.
29. Anima rationalis est substantia incompleta sed subsistens; unitur vero 

cum corpore tamquam eius forma substantialis.
30. Anima rationalis simplex, spiritualis atque natura sua immortalis im-

mediate a Deo creaturoku

E THEOLOGIA NATURALI
31. Deum in rerum natura exsistere sub conceptu entis immobilis, incau-

sati et absoluta necessitate exsistentis, demonstratur e rerum mundana rum 
mutabilitate, causalitate et contingentia.

32. Ex ordine mundano rite deducitur exsistentia Dei sub conceptu sapi-
entissimi ordinatoris.

33. Deus est ipsum esse per se subsistens et simpliciter in perfectione in-
finitus.
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34. Deus est perfectissime simplex, necessario unus, physice et moraliter 
prorsus immutabilis.

35. Deus est aeternus, ubique praesens et immensus.
36. Deus est ens personale a mundo distinctum. Pantheismus vero, sub 

quacumque forma propositus, reiciendus est.
37. Libera absolute et conditionate futura Deus in essentia sua infallibili ter 

cognoscit, non tamen in decretis praedeterminantibus.
38. Deus in rebus extra se volendis et agendis ita liber est, ut eodem actu 

simplicissimo, quo se necessario amat, sine ulla mutatione intrinseca possit 
creaturas velle aut nolle.

39. Deus mundum, quem ex nihilo creavit, positive et directe in exsis-
tendo conservat et cum creaturis ad earum actiones cooperaturoku

40. Deus creaturas liberas ad agendum physice non praemovet, sed simul 
tantum cum earum operationibus concurrit.

EX ETHICA
41. Finis hominis ultimus internus in eiusdem perfecta naturali beatitu-

dine consistit, cuius obiectum necessarium et per se sufficiens est Deus.
42. Cum beatitudo subiectiva formaliter in perfectissima, pro naturae ca-

pacitate, Dei cognitione et amore similiter perfecto consistat, perfecta beati-
tudo demum in vita futura obtinebitur sub conditione vitae terrenae, recte ad 
finem ultimum ordinatae.

43. Sunt actiones intrinsece et ex natura sua, ideoque independenter 
a quocumque praecepto extrinseco, honestae vel inhonestae.

44. In quaestione quoad normam obiectivam et formalem bonitatis et ma-
litiae moralis non potest admitti nec utilitarismus qualiscumque, nec sensis-
mus, nec rationalismus Kantianus, sed tantum theoria scholastica.

45. Existit vera lex naturalis, cuius obligatio fundamentum suum proxi-
mum habet in essentiali ordine rerum, ultimum vero in lege aeterna.

46. Haec lex naturalis est universalis, immutabilis et munita sanctione suf-
ficienti atque perfecta demum in vita futura.

47. Directa et privata auctoritate suscepta sui ipsius occisio lege naturali 
absolute prohibetur; indirecta vero ex causa proportionate gravi nonnum-
quam permitti potest.

48. Etsi servato moderamine inculpatae tutelae licet cruente contra in-
iustam aggressionem sese defendere, tamen illicitum est ad famae et honoris 
proprii defensionem alium vulnerare vel occidere, et propterea duellum est 
illicitum.

49. Mendacium legi naturali directe repugnat, quare numquam mentiri 
licet.
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50. Ius acquirendi proprietatem privatam generatim spectatum est ius 
naturale; ipsa tamen proprietas privata in concreto non tribuit dominium  
illimitatum.

Archiwum WSF-P Ignatianum w Krakowie. Teczka: Tezy z całości filozo-
fii. Drukowane w 1935 roku w broszurze pt.: FACULTAS PHILOSOPHICA 
COLLEGII MAXIMI CRACO VIENSIS SS. CORDI DICATI. EXAMINA 
AUDITORUM FACULTATIS PHILOSOPHICAE. Cracoviae in Polonia.

Summary

The Kraków College was the main centre of philosophy of the Jesuits in 
Poland. In 1932 it became an ecclesiastical Faculty of Philosophy with the 
right to confer the academic degree of licence. The so called essentialist thomism 
with some suarezian elements was the predominant current in that period. This 
current stresses the determinant role of the essence related to the existence in 
beings. The principal philosophers at that time were: Franciszek Kwiatkowski 
and Feliks Hortyński. In addition, Paweł Siwek (1893-1986) began his 
teaching in that centre. Later he was professor in the universities in Rome 
(Gregorianum and Lateranum), Rio de Janeiro and Fordham in New York. 
He is recognized as a distinguished philosopher and psychologist, researcher 
of Aristotle’s writings and translator of his treatises into Polish and author 
of the vast work Psychologia Metaphysica (Rome 1932, 7th edition: 1965).



BOGDAN LISIAK

Zagadnienia naukowe i filozoficzne w dorobku 
pisarskim Feliksa Hortyńskiego SJ (1869-1927)

Wprowadzenie

Polski jezuita ks. Feliks Hortyński był jednym z wybitnych przedsta-
wicieli Towarzystwa Jezusowego na przełomie XIX i XX wieku w Polsce. 
Dorobek pisarski ks. Hortyńskiego ukazuje szerokie spektrum jego zainte-
resowań w różnych dziedzinach nauki i filozofii oraz jest świadectwem ak-
tywnego uczestnictwa w życiu intelektualnym polskiego społeczeństwa na 
przełomie poprzednich stuleci i okresu dwudziestolecia międzywojennego. 
celem niniejszego artykułu jest prezentacja jego poglądów filozoficznych 
i naukowych w epoce ważnych przemian w historii Polski i Europy, które 
doświadczyły zarówno skutków przewrotów politycznych, lecz rewolucji 
w nauce i kulturze, których pozytywne efekty oddziaływają na nasz styl 
myślenia i postrzegania świata także obecnie.

1. Dane biograficzne1

Ks. Feliks Maksymilian Hortyński urodził się w Krakowie 19 maja 
1869 roku jako syn Ludwika i Marii z domu Cengler. W wieku dwóch lat 
przeżył śmierć swojego ojca. Odtąd jego wychowaniem i wykształceniem 
zajmowała się jego matka, co nie było rzeczą łatwą z powodu trudnych 

1 Podstawowe informacje o życiu i działalności F. Hortyńskiego SJ są w: Hortyński, w: Ency-
klopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy (1564-1995), oprac. L. Grzebień SJ przy 
współpracy zespołu jezuitów, Kraków 1996, s. 222; Śp. ks. prof. Feliks Hortyński T.J., „Nasze 
Sprawy”, 8 (1927), s. 424-428; Feliks Hortyński, w: T. Bzowski, K. Drzymała, Wspomnienie 
naszych zmarłych (1820-1982), t. 3, Kraków, s. 139; R. Polak, Hortyński Feliks Maksymilian,  
w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 4, Lublin 2003, s. 600-602.
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warunków materialnych. Matka młodego Hortyńskiego wpoiła swojemu 
synowi miłość do ojczystego kraju i zamiłowanie do uprawiania nauki. 
Zapewne w jego decyzji zostania kapłanem są obecne wartości nabyte 
w rodzinnym domu. W tym celu młody Feliks wstąpił do Seminarium 
Duchownego w Krakowie i po ukończeniu studiów teologicznych 4 sierp-
nia 1892 roku przyjął święcenia kapłańskie. Jako kapłan Archidiecezji 
Krakowskiej został skierowany do pracy duszpasterskiej i objął stanowisko 
wikariusza w Wieliczce. W rok później podjął decyzję o wstąpieniu do To-
warzystwa Jezusowego i 31 sierpnia 1893 roku rozpoczął nowicjat w Starej 
Wsi koło Brzozowa. 

W zakonie doceniono jego zdolności i zamiłowanie do pracy naukowej, 
zwłaszcza w naukach przyrodniczych. Za zgodą przełożonych studiował 
matematykę i biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1896- 
-1900. Po ukończeniu studiów uniwersyteckich pracował jako profesor 
matematyki i fizyki w konwikcie w Chyrowie do 1902 roku. W następ-
nym roku rozpoczął wykłady na Wydziale Filozoficznym w Nowym Sączu, 
gdzie przebywał do 1904 roku. Potem został skierowany do pracy pisarskiej 
w Wydawnictwie Apostolstwa Modlitwy w Krakowie i po czterech latach 
powraca do Nowego Sącza i kontynuuje wykłady na Wydziale Filozoficz-
nym od 1908 roku. Na rok przed wybuchem I wojny światowej przełożeni 
skierowali go ponownie do pracy pisarskiej w Krakowie, którą kontynuo-
wał do 1927 roku. Ks. Hortyński angażował się także w działalność nauko-
wo-badawczą w Polskiej Akademii Nauk, brał bowiem udział jako członek 
w pracach jej Komisji Historii Nauk Matematyczno-Przyrodniczych od 
1914 roku. Ojciec Feliks Hortyński SJ zakończył swoje pracowite życie 
w Krakowie 29 września 1927 roku. Przez całe swoje aktywne życie roz-
wijał w Polsce znajomość filozofii tomistycznej zarówno poprzez wykłady, 
odczyty i pracę pisarską. W mowie pogrzebowej podkreślono jego wybitne 
znaczenia dla rozwoju neoscholastyki w polskiej nauce i filozofii.

2. Dorobek pisarski

Praca pisarska stanowiła ważny składnik działalności zakonnej ojca Hor-
tyńskiego. Jego dorobek pisarski obejmuje rozprawy poświęcone filozofii 
i nauce. W jego publikacjach można dostrzec fascynację rzeczywistością 
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badaną przez filozofię i inne nauki. Ojciec Hortyński docenia w swoich 
artykułach i książkach wartość nauk przyrodniczych. Pisarstwo tego jezuity 
ujawnia ważny rys jego osobowości: ciekawość poznawczą, która ujawnia 
piękno badanego świata przyrody i tym samym obecny w niej zamysł Bożej 
mądrości. Jest on autorem wielu artykułów z filozofii i nauk przyrodnich, 
które zostały zebrane i wydane w dwóch zbiorach: Izaak Newton: w dwuset-
ną rocznicę (1727-1927) i Życie w świetle nauki i objawienia. Z innych jego 
prac warto wymienić: Z filozofii przyrody, Walka o światopoglądy, Jonizacja 
gazów i rozkład atomów. Ponadto był twórcą i redaktorem projektu pol-
skiego tłumaczenia dzieł św. Tomasza z Akwinu, zwłaszcza Sumy przeciw-
ko poganom i Sumy teologicznej. Hortyński był także współpracownikiem 
„Przeglądu Powszechnego” i redaktorem „Wiadomości Katolickich”. Jako 
redaktor zajmował się popularyzacją nauki i filozofii o orientacji chrześci-
jańskiej i w tej dziedzinie wydał m.in. Od Boga, czy od małpy? Uwagi na 
marginesie procesu w Dayton i Jak powstała ziemia. 

Wymieniona powyżej spuścizna pisarska ks. Hortyńskiego wskazuje 
główne kierunki jego naukowych filozoficznych zainteresowań. Jako na-
ukowca pasjonowały go nauki przyrodnicze, szczególnie fizyka i biologia. 
Doceniał wartość naukową fizyki klasycznej, której początek dał Izaak 
Newton, ale również dostrzegał wartość refleksji nad zmianami, jakie do-
konały się w fizyce przez powstanie fizyki relatywistycznej Alberta Einste-
ina i mechaniki kwantowej. Pasjonowały go także zagadnienia związane 
z teorią ewolucji i jej filozoficznymi implikacjami i teologicznymi kon-
sekwencjami. Publikacje tego jezuity ujawniają pewien ważny rys jego 
osobowości, jakim jest zainteresowania środowiskiem naukowym i pró-
ba aktywnego w nim udziału, o czym świadczy monografia o Newtonie 
i broszura o antropogenezie, która powstała w kontekście tzw. „małpiego 
procesu” w Dayton. 

3. Rozważania nad fizyką i filozofią Izaaka Newtona

Pośród naukowych zainteresowań ks. Hortyńskiego dużo miejsce zaj-
muje problematyka fizyki nowożytnej i osoba jej twórcy Izaaka Newtona. 
Hortyński uprawiał tę naukę jako wykładowca i dydaktyk, ale dążył także 
do zbadania jej genezy i struktury, wpływu, jaki wywarła ona na kierunek 
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rozwoju cywilizacji ogólnoludzkiej. W tym kontekście starał się zrozumieć 
znaczenie autora Matematycznych zasad filozofii przyrody w powstaniu 
i rozwoju fizyki współczesnej. Swoje przemyślenia w tej kwestii Hortyń-
ski przedstawił w kilku artykułach opublikowanych w „Wiadomościach 
Katolickich” i tygodniku „Czas” w 1927 roku, które następnie zostały 
wydane jako jedna monografia2. Centralnym zagadnieniem w analizach 
ks. Hortyńskiego jest osoba Newtona, jego złożona osobowość, niemający 
porównania geniusz do uprawiania nauki. Autor wspomnianej monografii 
postrzega tym samym proces powstania nowożytnej fizyki nie jako zbiór 
bezosobowych wydarzeń i faktów, lecz stara się je ukazać w powiązaniu 
z postacią uczonego z Cambrigde, jego genialnych i twórczych idei, ale 
także ograniczeń epoki, w której przyszło mu żyć. 

Przede wszystkim Newton jest dla polskiego jezuity nie tylko ważną 
postacią z historii myśli europejskiej, bowiem 

zostawił po sobie idee i owoce swego duchowego wysiłku, którymi ludz-
kość miała żyć i czerpać z ich głębi przez wieki następne, aż do dnia dzi-
siejszego i dalej, dalej w przyszłość w nie dające się już przejrzeć pokolenia. 
(...) tej wielkiej postaci nie można jeszcze z czcią i uznaniem wstawić do 
muzeum historii nauki, między innych wielkich mężów, którzy się już tam 
znaleźli3. 

Najważniejszym odkryciem Newtona są dla ks. Hortyńskiego trzy za-
sady mechaniki, a przede wszystkim prawo powszechnej grawitacji, dzięki 
któremu można wyjaśnić zarówno ruch ciał planet i innych ciał niebie-
skich, jak również zjawiska mechaniczne zachodzące na powierzchni ziemi. 
Okrycie tego prawa polski jezuita przypisuje geniuszowi autora Zasad ma-
tematycznych filozofii przyrody, ale wskazuje także na wysiłek intelektualny 
innych uczonych i filozofów, np. Kartezjusza, którzy poszukiwali uniwer-
salnych praw przyrody i mieli nawet podobne idee jak Newton w kwestii 
grawitacji. Angielski uczony był w pełni świadom wysiłku intelektualnego 
całych pokoleń filozofów i uczonych, dzięki którym dostrzegł właściwe kie-
runki badań nad tajemnicami przyrody i mógł dokonać swoich genialnych 
odkryć. Są one dla niego potwierdzeniem jego odkryć, bowiem stwierdza 

2 Zob. F. Hortyński, Izaak Newton. W dwusetną rocznicę 1727-1927, nakładem „Wiado-
mości Katolickich”, Kraków 1929.

3 Tamże s. 1-2.
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w Principia, że „prawo grawitacyjne odwrotnych kwadratów (The inverse 
law of gavity) jest ważne dla wszystkich ruchów niebieskich, jak to także 
odkryli niezależnie moi ziomkowie Wren, Hooke i Halley”4.

Genialność Newtonowskiego prawa grawitacji polega na tym, że wy-
nika ono nie z rozważeń filozoficznych, a zwłaszcza metafizycznych, lecz 
z nowej metody badawczej przyrody, w której matematyka zajmuje istotne 
miejsce. Dlatego autorowi Matematycznych zasad filozofii przyrody należy 
przypisać odkrycie wspomnianego prawa5. Prostota i piękno tego prawa 
ujawnia się w ogromnej ilości zjawisk przyrody, które ono wyjaśnia przy-
pływy i odpływy morskie i ich związek z grawitacyjnym oddziaływaniem 
Księżyca, ruchu planet i komet. Wyjaśnia ono także precesję punktu rów-
nonocny, co spotkało się ze szczególnym uznaniem ze strony A. Einsteina. 
Polski jezuita poprzestaje na wyliczeniu kilku odkryć Newtona zamiesz-
czonych w jego fundamentalnym dziele i dla podkreślenia jego znaczenia 
dla nauki przytacza wypowiedź francuskiego uczonego Simona Laplace’a, 
którą w pełni podziela, że „liczba i ogólność odkryć Newtona (...) zapew-
nia Principiom miejsce wybitne ponad wszystkimi innymi produktami 
ludzkiego umysłu”6. Ks. Hortyński analizuje także osiągnięcia Newtona 
w dziedzinie optyki7. Jego wkład w badania nad naturą światła i własnoś-
ciami soczewek i pryzmatów jest równie ważny dla nauki, jak odkrycia 
zamieszczone w Zasadach matematycznych filozofii przyrody i zostały one 
przedstawione w odrębnym dziele pt. Optyka. Brytyjski uczony był konse-
kwentnym zwolennikiem korpuskularnej teorii światła, wedle której świat-
ło składa się z cząsteczek. Polski jezuita docenia również sukcesy Newtona 
w badaniach matematycznych, przede wszystkim należy w tym miejscu 
wymienić rachunek różniczkowy, bez którego nie można sobie wyobra-
zić Principiów, słynny dwumian Newtona, badania nad krzywymi, jakie 
powstają przy przecięciu stożka itd.8 „Cechą i olbrzymią zaletą – jak pisze 
polski jezuita – prac i badań Newtonowskich jest to, że posługiwał się on 
w nich zarówno doświadczeniem, jak i owym potężnym narzędziem rozu-

4 Tłumaczenie cytuję za: F. Hortyński, Izaak Newton. W dwusetną rocznicę 1727-1927, 
dz. cyt. s. 25.

5 Por. tamże, s. 26-27.
6 Tamże, s. 34.
7 Por. tamże, s. 34-40.
8 Por. tamże, s. 41-42.
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mu ludzkiego, jakim jest matematyka”9. Zdanie to wskazuje na nowatorską 
metodą badawczą stosowaną przez brytyjskiego uczonego, której aspekt 
doświadczalny polegał w pomiarze wielkości fizykalnych i następnie do tak 
uzyskanych danych doświadczalnych zastosowaniu matematyki. Wpraw-
dzie metoda eksperymentalna nowożytnej fizyki została zapoczątkowana 
przez Galileusza, to jednak zasługi Newtona w jej rozwoju i zastosowaniu 
są niekwestionowane. 

Pomimo wyraźnej odrębności newtonowskiej fizyki od filozofii, należy 
jednak – zdaniem ks. Hortyńskiego – zauważyć, że nie można jej, jak zresz-
tą każdej nauki szczegółowej, odizolować od refleksji filozoficznej. Nauki 
przyrodnicze są bowiem autonomiczne w stosunku do filozofii, to jednak 
podobnie jak ona dążą do sformułowania ogólnych wniosków i praw, a ich 
stopień ogólności może mieć charakter filozoficzny i tym samym nauka 
szczegółowa, np. mechanika sformułowana przez Newtona, podejmuje 
problematykę filozoficzną i ma już „ścisły związek z filozofią”10. Zagadnie-
nia filozoficzne sensu stricto, to – zdaniem polskiego jezuity – podejmowany 
przez Newtona problem istnienia Boga i Jego związku z wszechświatem. 
Uczony z Cambridge interesował się zagadnieniem Boga i religii nie tylko 
z perspektywy uprawianej przez niego nowej fizyki, lecz także badał teksty 
biblijne, pisał traktaty teologiczne, a przede wszystkim starał się wykazać, 
że uprawiana przez niego mechanika wyłożona w osławionych Principiach 
nie jest przeciwna wierze chrześcijańskiej, lecz stanowi dla niej źródło racjo-
nalnego uzasadnienia i wsparcia11. Bóg chrześcijański był dla niego Stwórcą 
wszechświata i źródłem opatrzności, która zapewnia mu trwałość i rozwój, 
dlatego stanowczo występował przeciwko poglądom o wieczności materii 
i kosmosu, czemu dał wyraz w krytyce tezy Lukrecjusza, epikurejczyka, iż 
struktury wszechświata powstały z pierwotnej materii. Zdaniem Newtona, 
materia sama z siebie nie jest w stanie wykreować takich ciał niebieskich, jak 
Słońce, planety i gwiazdy12. Newton był wprawdzie zdeklarowanym chrześ-
cijaninem, lecz jego poglądy teologiczne były dalekie od ortodoksji. Repre-
zentował dość oryginalny pogląd w kwestii dogmatu o Trójcy świętej, uwa-
żał bowiem, że powstał on w wyniku błędnej interpretacji tekstów Biblii. 

9 Tamże, s. 41.
10 Tamże, s. 3.
11 Zob. tamże, s. 55-60.
12 Zob. tamże, s. 59-60.
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Newton był jednak zdeklarowanym teistą, który wprowadził do swojej 
mechaniki wielkości niezależne od materii: absolutną przestrzeń i absolut-
ny czas. Jednak – według polskiego jezuity – wielu filozofów w później-
szych stuleciach interpretowało jego mechanikę w duchu materializmu, za-
dawalając się w swojej wizji przyrody newtonowskim absolutnym czasem 
i przestrzenią oraz zasadą zachowania masy i energii. W ich rozumieniu do 
pełnego wyjaśnienia zjawisk i właściwości wszelkich bytów w zupełności 
wystarczą owe pojęcia i w ich kosmosie Bóg jest kimś zbędnym, albowiem 
wszystko można wyjaśnić za pomocą niezniszczalnej masy i jej konfigura-
cji w czasie i przestrzeni. Ponadto – zdaniem Hortyńskiego – z mechani-
ki sformułowanej przez Newtona wynika determinizm, który wyklucza, 
w tak rozumianym wszechświecie funkcjonowanie wolnej woli człowieka 
i tym samym możliwość ingerencji Boga skoro wszystko podlega determi-
nistycznym, jednoznacznym prawom13. 

Rozwój filozofii wynikającej z mechaniki nie poszedł – według polskie-
go jezuity – po myśli autora Principiów. „Tragizm Newtona polega na tym, 
że ten tak głęboko teistyczny Newton, ten na wskroś teologiczny mistyk 
staje się założycielem nowoczesnego materializmu”14. Hortyński dochodzi 
jednak do wniosku, iż całościowa wizja rzeczywistości geniusza z Cambrid-
ge daleka jest od materializmu, a jest mu nawet przeciwna, albowiem był 
on w pełni świadomy, że jego nowa fizyka stanowi tylko fragment prawdy 
o człowieku i jego świecie. Sam Newton porównał bowiem swoje przeło-
mowe dla nauki odkrycia do małego kamyka leżącego na brzegu morza, 
gdy tymczasem największa prawda czeka na swego odkrywcę15.

4. A. Einstein i jego wpływ na rozwój nauki

Ks. Feliks Hortyński wiele miejsca w swojej filozoficznej refleksji po-
święcił Albertowi Einsteinowi, który jest powszechnie uważany za ikonę 
nauki współczesnej. Osoba Einsteina i jego odkrycia naukowe są omawiane 
przez polskiego jezuitę w nawiązaniu do zasadniczych idei fizyki Newtona 
(niezmiennej masy, absolutnego czasu i przestrzeni). Genialność Einsteina 

13 Zob. tamże, s. 65-66.
14 Tamże, s. 67.
15 Por. tamże, s. 67-68.
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polega – według Hortyńskiego – na pokazaniu ograniczeń fundamental-
nych idei newtonowskiej mechaniki, albowiem twórca teorii względności 
wykazał, że masa układu izolowanego jest zależna od jego prędkości. Kiedy 
dany obiekt porusza się z prędkością porównywalną z prędkością światła, 
to jego masa nie jest stała, lecz wzrasta, masa nie jest zatem wielkością nie-
zmienną, absolutną. Podobnie rzecz ma się z innymi absolutami klasycznej 
mechaniki: czasem i przestrzenią, bowiem fizyka relatywistyczna Einsteina 
pokazuje, że nie można mówić o jednej przestrzeni i jednym czasie. Czas 
i przestrzeń nie są dla twórcy teorii względności niezależnymi od siebie 
i zachodzących zjawisk bytami16. 

Z uznaniem wypowiada się ks. Hortyński również o Einsteinowskiej 
teorii grawitacji sformułowanej w 1915 roku, która stanowi część teorii 
względności, której zwieńczeniem jest podane przez Einsteina nowe sfor-
mułowanie prawa powszechnego ciążenia (grawitacji). 

Odkrycia Einsteina, w przekonaniu ks. Hortyńskiego, dokonały przeło-
mu w fizyce i wykazały bezwartościowość mechaniki klasycznej zapoczątko-
wanej przez Newtona. Z lektury artykułu o Einsteinie można odnieść wra-
żenie, że rewolucja dokonana przez tego uczonego usunęła fizykę klasyczną 
na wzór rewolty politycznej, która niszczy stary porządek społeczny. Należy 
jednak zauważyć, iż teoria względności Einsteina jest uogólnieniem klasycz-
nej fizyki, którą zapoczątkował Newton i dla odpowiednio małych prędko-
ści (dużo mniejszych od prędkości światła) i tzw. słabych pól grawitacyjnych 
zarówno fizyka newtonowska, jak i relatywistyczna dają te same wyniki, 
które są zgodne z eksperymentem. A stosowanie mechaniki klasycznej 
w przypadku jej zgodności z fizyką relatywistyczną jest nawet lepsze z prak-
tycznych względów. Jest oczywiście rzeczą niepodlegającą dyskusji w dobie 
współczesnej, że mechanika klasyczna ma granice swojej stosowalności, lecz 
przesadą jest stwierdzenie, iż została ona wyeliminowana z fizyki współczes-
nej, bowiem współczesna kosmologia dowiodła jej znakomitej przydatności 
w opisie zjawisk, np. w granicach naszego układu planetarnego. 

Ks. Hortyński porusza także zagadnienie udziału Einsteina w powsta-
niu teorii kwantowej17. Teoria ta jest – zdaniem polskiego jezuity – nie do 
pogodzenia z mechaniką newtonowską. Omawiając wkład niemieckiego 

16 Zob. tamże, s. 70-71.
17 Por. tamże, s. 72-77.
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fizyka w powstanie tej teorii, Hortyński podkreśla problemy związane 
z obowiązywaniem w niej zasady powszechnej przyczynowości i tzw. zdro-
wego rozsądku, bowiem te dwie idee: powszechna przyczynowość i zdrowy 
rozsądek są dla niego filarami prawdziwej nauki. Hortyński nie akceptuje 
teorii kwantowej i z nadzieją wyraża się o myśli Einsteina, że fizyka opisują-
ca świat zjawisk atomowych jest nauką, której proces kształtowania się nie 
został zakończony i trudno przewidzieć jej ostateczną postać. Zatem moż-
na przypuszczać, że w fizyce przyszłości będzie obowiązywać powszechnie 
zasada przyczynowości i zdrowy rozsądek. 

Wielkość Einsteina polega na istotnej zmianie w naukach przyrodni-
czych, a zwłaszcza fizyce i chemii, dokonanej przez jego teorię względności. 
Dzieło tego uczonego wpisuje się w badania nad promieniotwórczością 
i budową atomów, co w konsekwencji przyczyniło się także do zmiany na-
szego obrazu świata. Polski jezuita podkreśla, że odkrycia genialnego fizyka 
żydowskiego pochodzenia stanowią pewne wyzwania, materiał do refleksji 
filozoficznej nad rozumieniem świata przyrody i człowieka18.

5. Mechanika kwantowa i jej powiązanie z filozofią

Mechanika kwantowa jest jedną z fundamentalnych teorii naukowych, 
która powstała na początku poprzedniego stulecia dzięki nowym ideom 
zastosowanym w badaniach zjawisk przyrody przez niemieckiego uczone-
go Maxa Plancka. Polski jezuita podkreśla wręcz oryginalność i rewolu-
cyjny charakter Planckowskiej koncepcji kwantów energii. Przypomnijmy 
zatem, że według niemieckiego fizyka, drgające atomy emitują energię nie 
w sposób ciągły, który jest znany w fizyce klasycznej, lecz w postaci wydzie-
lonych porcji, ilości zwanych kwantami. Niemiecki uczony i inni fizycy, 
stosując tę koncepcję, stwierdzili, że istnieje najmniejsza porcja energii, 
która później została nazwana stałą Plancka. W celu lepszego zrozumie-
nia, czym są kwanty energii, Hortyński porównuje je jakby do pocisków 
wystrzeliwanych przez drgające atomy. Również promienie światła, które 
wpadają do ludzkiego oka i dają wrażenie widzenia, można rozumieć ja-

18 Por. F. Hortyński, Z filozofii przyrody, nakładem „Wiadomości Katolickich”, Kraków 
1929, s. 118-119.
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ko strumienie kwantów. „Tak więc promień taki można sobie przedstawić 
jako strumień energetycznych pocisków, wywołanych owymi kwantami”19. 
Trudność w zrozumieniu nowatorstwa tej koncepcji polega z jednej strony 
na nieciągłym charakterze promieniowania kwantowej energii, z drugiej 
na niezgodności tej idei z ciągłością zjawisk opisywanych przez mechanikę 
klasyczną Newtona. Pomimo tej trudności Hortyński pokreślą wartość te-
orii kwantowej Plancka, bowiem jest ona skuteczna, czyli w sposób zgodny 
z danymi eksperymentalnymi wyjaśnia zjawiska mikroświata, czego do-
brym przykładem jest zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, którego nie 
można racjonalnie wyjaśnić w oparciu o zasady fizyki klasycznej20. 

Warto także za ks. Hortyńskim odnotować sukcesy teorii kwantowej 
w wyjaśnieniu problemu stabilności atomu w modelu planetarnym Er-
nesta Rutherforda, w którym to elektrony obiegają jądro atomu niczym 
planety Słońce. Znany duński uczony Niels Bohr zastosował do modelu 
planetarnego słynne postulaty nawiązujące do kwantu Plancka: o możli-
wości przyjęcia przez elektronach tylko określonych orbit (czyli nie wszyst-
kie są dozwolone) i emisji lub absorpcji energii przy zmianie orbity przez 
elektron. Postulaty duńskiego fizyka przyczyniły się do poprawnego wyjaś-
nienia własności atomu (zwłaszcza wodoru). 

Teoria ta, uzupełniona przez Sommerfelda i innych, wzbudził w świcie fi-
zyków zapał niezmierny – i słusznie. Dała bowiem odpowiedź na jedno 
z najzawilszych w fizyce zagadnień, mianowicie jak należy wyjaśnić, czyli 
przynajmniej jakim modelem uzmysłowić sobie można ten fakt, że widmo 
optyczne tak skomplikowane świecącego ciała, zależy właściwie tylko od 
natury ciała21. 

Znaczenie koncepcji kwantów energii dla fizyki świata atomu jest ana-
logiczne do teorii atomistycznej materii. Zatem, zdaniem polskiego jezui-
ty, możemy rozumieć kwanty jako swoiste atomy energii na podobieństwo 
atomów materii, jak elektrony i protony. Teoria atomów energii zaistniała 
w nauce dzięki amerykańskiemu fizykowi Gilbertowi Lewisowi. Atomowi 
temu Lewis nadał nazwę fotonu, który jest nośnikiem „wszelkiej energii 
promienistej”22. 

19 Tamże, s. 136.
20 Por. tamże, s. 131, 137 n.
21 Tamże, s. 142.
22 Tamże, s. 137.
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Koncepcję atomów energii należy traktować jako przydatną w wyjaś-
nianiu zjawisk mikroświata, ale należy także zauważyć jej roboczy charak-
ter, albowiem jest ona tworem nowej rozwijającej się gałęzi fizyki, która nie 
posiada jeszcze ostatecznej swojej postaci. Dlatego jezuita polski wykazuje 
się intelektualną ostrożnością w jej ocenie, albowiem „nie wiadomo, czy 
i w jakich rozmiarach fizyka przyjmie ten twór nowy, który w niej ma zająć 
miejsce obok protonów, magnetonów i kwantów”23. W jego poglądach w tej 
kwestii można zauważyć przywiązanie do filozofii przyrody powiązanej, 
czy nawet wynikającej z fizyki klasycznej, a zwłaszcza mechaniki Newtona. 
W obliczu zachodzących zmian w nauce, czego wyrazem jest nowa fizyka 
rozumiana jako teoria kwantowa i teoria względności Einsteina, jezuita 
uważa fizykę autora Principiów za fundamentalną dla nauki o przyrodzie, 
a prawo ciągłości zjawisk za ideę niezbędną dla spójnego obrazu świata 
przyrody.

6. Życia i jego pochodzenie

Wśród podstawowych zagadnień badanych przez naukę należy wymie-
nić zjawisko życia, albowiem naturalny dom człowieka – planeta Ziemia, 
to przede wszystkim miejsce ujawnienia się fenomenu życia w jego różnych 
postaciach. Zatem jest rzeczą zrozumiałą, że tematowi temu ks. Hortyński 
poświęcił wiele miejsca w kręgu swoich naukowych filozoficznych docie-
kaniach24. 

W refleksji nad zagadnieniem życia na Ziemi jezuitę polskiego intere-
sują zagadnienia jego pochodzenia, jedności organizmów żywych i antro-
pogenezy. Hortyński w swoich analizach jest zarówno biologiem, jak i filo-
zofem, który dba o precyzję i zakres stosowanych pojęć i terminów. Jest to 
widoczne w jego rozważaniach nad uściśleniem tego, co uczeni i filozofo-
wie rozumieją przez zjawisko życia. Analizując różne stanowiska w tej kwe-
stii, Hortyński odwołuje się do koncepcji życia Arystotelesa, która jest dla 
niego najbardziej adekwatna do opisu podstawowego fenomenu przyrody. 

23 Tamże.
24 Por. F. Hortyński, Życie w świetle nauki i objawienia, nakładem „Wiadomości Katoli-

ckich”, Kraków 1929.
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Warto przypomnieć, że dla Stagiryty – myśliciela i uczonego najbardziej 
cenionego przez ks. Hortyńskiego – 

życie (...) to ruch wsobny, czyli w innych słowach, to zdolność wprawiania 
się w ruch, bez działania siły zewnętrznej. Przy czym pamiętać trzeba, że 
wyraz ‘ruch’ bierze się tu w pojęciu najogólniejszym, oznaczając przezeń 
jakąkolwiek zmianę25. 

Również od ustaleń terminologicznych rozpoczyna badania nad teorią 
ewolucji i ewolucjonizmem. Dlatego jezuita sprawdza rozgraniczenia po-
między ewolucją, teorią ewolucji, faktem ewolucji, należy w tym także roz-
graniczyć hipotezą i prawdą naukową. Hortyński dowodził, iż w oparciu 
o samą teorię ewolucji nie można wyjaśnić powstania życia i pochodzenia 
rodzaju ludzkiego. Czyli tak rozumiana ewolucja nie jest dla niego faktem 
naukowym, lecz hipotezą, którą warto się zajmować i uwzględnić w po-
szukiwaniu pełniej prawdy o zjawisku życia antropogenezie, albowiem 
należy w tym wypadku uwzględnić ingerencję czynnika nadnaturalnego. 
Hortyński kwestionuje poglądy zwolenników darwinizmu o pochodzeniu 
człowieka, albowiem ich wersja pochodzenia człowieka nie wyjaśnia ist-
nienia duszy nieśmiertelnej, która może pochodzić tylko od Boga. Oprócz 
tego zastrzeżenia zaznacza on, że także ludzkie ciało nie może pochodzić 
od niższych istot człekokształtnych – małp. Wprawdzie teoretycznie taki 
proces jest możliwy, to – jego zdaniem – nie został on udowodniony i ma 
on charakter hipotetyczny. Polski jezuita przyjmuje zatem stanowisk ewo-
lucjonizmu chrześcijańskiego stara się uzgodnić teorie ewolucji z objawie-
niem nadprzyrodzonym26. 

Filozoficzna refleksja nad zjawiskiem życia i jego pochodzenia jest do-
minującym nurtem w intelektualnej działalności ks. Hortyńskiego, jednak 
podkreśla znaczenie nauk przyrodniczych, a zwłaszcza biologii, w tych 
kwestiach. Biolodzy bowiem, podobnie jak fizycy i matematycy, mogą po-
móc poprzez swoje badania i odkrycia w rozstrzygnięciu wielu zagadnień, 
z jakimi zmagają się filozofowie, czego dobrym przykładem jest problem 
samorództwa. Polski jezuita docenia zasługi uczonych w rozwiązaniu tego 
zagadnienia i zaznacza, że to właśnie dzięki ich wysiłkom udowodniono, że 

25 Tamże, s. 5-6.
26 Por. K. Kowalska, Hortyński Feliks Maksymilian, w: Słownik biologów polskich, red S. Fe-

liksiak, Warszawa 1987, s. 211; R. Polak, Hortyński Feliks Maksymilian, dz. cyt., s. 601.



227Zagadnienia naukowe i filozoficzne w dorobku pisarskim...

wspomniana koncepcja w różnych jej postaciach nie jest prawdziwa i ma 
dzisiaj w nauce znaczenie jedynie historyczne i szczególne znaczenie należy 
przypisać w tej kwestii francuskiemu uczonemu Ludwikowi Pasteurowi27. 

Zakończenie

Ks. Hortyński traktował swoje życie jako misję służenia Bogu i ludziom. 
Cel ten starał się osiągnąć poprzez działalność duszpasterską, ale także pi-
sarską i naukową. Cała bowiem rzeczywistość miała dla niego źródło w Bo-
gu, dlatego uważał, że pomiędzy wiedzą naukową a religijną nie może być 
konfliktu i mogą one harmonijnie współistnieć z sobą. Osiągnięcia nauk 
przyrodniczych (fizyki, biologii itd.) uważał za niezmiernie cenne dla po-
znania świata i doceniał ich wartość w badaniach filozoficznych.

W niniejszym artykule dokonano przeglądu i pewnej oceny jego sta-
nowiska w kwestiach fizyki klasycznej, teorii względności A. Einsteina, 
teorii kwantowej i biologii. Przede wszystkim należy zauważyć dużą znajo-
mość poruszanych zagadnień przez polskiego jezuitę, albowiem Hortyński 
głęboko wnika w naukowe poglądy Newtona, Einsteina, twórców fizyki 
kwantowej i teorii ewolucji. Czytając jego artykuły i rozprawy naukowe, 
należy także pamiętać, że jest on świadkiem zmian, jakie na jego oczach do-
konywały się w nauce na początku XX wieku. Pisma tego jezuity stanowią 
zatem nie tylko jego osobisty dorobek naukowy i filozoficzny, lecz oddają 
klimat tamtych czasów, kiedy z powstaniem teorii względności Einsteina, 
mechaniki kwantowej i rozwoju ewolucyjnej biologii, ludzie nauki i filozo-
fowie prowadzili ożywione dyskusje nad konsekwencjami, jakie nowe idee 
wniosły do obrazu świata, człowieka i religii.

Hortyński pokreśla znaczenie tzw. zdrowego rozsądku w badaniach na-
ukowych i filozoficznych dociekaniach. Filozofia obiektywna, która jest 
dla niego prawdziwą wiedzą o świecie i człowieku odwołuje się do zdro-
wego rozsądku, przez który należy rozumieć potoczne, akceptowane przez 
wszystkich ludzi rozumienie świata. Filozofią taką jest dla niego tomizm 
i doktryna Arystotelesa, chociaż cenni także fizykę Newtona, która jest 
jednak dla niego fundamentalną teorią fizyki. Zdrowy rozsądek obecny 

27 Por. F. Hortyński, Życie w świetle nauki i objawienia, dz. cyt., s. 14-72.
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w nauce i filozofii daje możliwość połączenia wyrafinowanej wiedzy na-
ukowej z wiedzą przeciętnego odbiorcy, dlatego polski jezuita tak dużo 
wysiłku włożył w popularyzację uprawianej przez niego filozofii i nauki, 
tak aby dotarła ona do szerokich rzesz odbiórców i przyczyniła się do ich 
rozwoju intelektualnego i religijnego. Należy jednak zauważyć, że rozwój 
nauk przyrodniczych nie dokonał się według oczekiwań Hortyńskiego, al-
bowiem teoria kwantowa nie jest jedynie hipotezą roboczą, lecz rozwinęła 
się w fundamentalną fizykę świata atomu i cząstek elementarnych, podob-
nie postrzega się dzisiaj teorię ewolucji. Ale poglądy naukowe i filozoficzne 
tego uczonego – jezuity były próbą odpowiedzi na wciąż aktualne proble-
my związku filozofii z naukami typu Science, relacji nauki i wiary, statusu 
ontycznego rzeczywistości badanej przez nauki przyrodnicze itd. Ks. prof. 
Feliks Hortyński zasłużył sobie na oddzielną monografię, która w pełni 
ukazałaby jego dorobek filozoficzny.

Summary

Feliks Hortyński (1869-1927) was a prominent personality of his order. 
He was a writer and a Professor of Philosophy. Hortyński was interested in 
Quantum Theory, Einstein’s Theory of Relativity and Theory of Evolution in 
biology. He tried to connect science and theology, because God was, for him, 
the source of all reality. In this way, knowledge is a harmony of the different 
aspects of nature and human life. So science, philosophy and Christian religion 
can exist without conflict between them.
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Franciszek Kwiatkowski SJ (1888-1949)  
jako filozof

Koleje życia

Franciszek Kwiatkowski urodził się dnia 13 września 1888 roku w Sta-
rym Sączu. Był synem Antoniego i Marii z domu Księżyk. Do szkoły 
powszechnej uczęszczał w miejscowości rodzinnej. Po ukończeniu 4 klas 
gimnazjalnych w Nowym Sączu wstąpił dnia 14 IX 1903 roku do zakonu 
jezuitów i w Starej Wsi koło Krosna odbył dwuletni nowicjat, a następ-
nie przez dwa lata uzupełniał tamże wykształcenie średnie. W roku 1907 
wysłano go do Chyrowa, gdzie w prowadzonym przez jezuitów Zakładzie 
Naukowo-Wychowawczym ukończył 8. klasę gimnazjum i 23 V 1908 ro-
ku z wyróżnieniem zdał maturę.

W latach 1908-1910 studiował filozofię w Kolegium Jezuitów w No-
wym Sączu, a następnie odbył trzyletnią praktykę szkolną we wspomnia-
nym wyżej zakładzie w Chyrowie. W latach 1913-1917 studiował teologię 
w Ore Place k. Hastings w południowo-wschodniej Anglii, w Kolegium 
Teologicznym jezuitów prowincji francuskiej (liońskiej), wypędzonych 
z Francji w 1901 roku. Dnia 24 VIII 1916 roku przyjął tamże święcenia 
kapłańskie1. 

Dnia 3 VII 1917 roku zdał tam dwugodzinny egzamin z całości filozofii 
i teologii (tzw. egzamin ad gradum), na podstawie czego ówczesny przeło-
żony generalny jezuitów Włodzimierz Ledóchowski – zgodnie z przysłu-
gującymi mu wtedy uprawnieniami – przyznał Kwiatkowskiemu w 1920 
roku stopień doktora filozofii i teologii. 

1 Swe pierwsze wrażenia z pobytu i o studiach w Anglii pisał Kwiatkowski w liście pt. Wia-
domości z Anglii, zamieszczonym w jezuickim czasopiśmie wydawanym do użytku wewnętrzne-
go, „Nasze Wiadomości”, 4 (1913-1915), s. 256-264 (list z 28 IX 1913).
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Po powrocie do kraju Kwiatkowski odbył w Starej Wsi tzw. trzecią pro-
bację, czyli roczne studium prawa zakonnego i duchowości ignacjańskiej, 
a następnie w Krakowie przez rok przygotowywał się do wykładów i pra-
cował duszpastersko w kościele św. Barbary.

W latach 1919-1925 był wykładowcą filozofii w Seminarium Duchow-
nym w Poznaniu. Latem 1921 roku odbył podróż naukową do Holandii 
(Valkenburg). Od roku 1925 do wybuchu II wojny światowej wykładał 
filozofię w Kolegium Jezuitów najpierw w Nowym Sączu, a od 1926 roku 
w Krakowie (od 1932 roku Wydział Filozoficzny, a od 1999 roku Wyższa 
Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna ,,Ignatianum’’). Był członkiem zwyczaj-
nym Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a w 1938 roku został wy-
brany prezesem Sekcji Filozoficznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

W 1932 roku Kwiatkowski tak pisał na temat swych zainteresowań 
i prac filozoficznych: 

Zajmuję się zagadnieniami historycznymi, głównie z dziedziny filozofii 
średniowiecznej, oraz metafizycznymi z dziedziny kryteriologii, kosmolo-
gii, psychologii, teodycei i etyki2.

Od września 1940 roku Kwiatkowski wykładał filozofię na zakonnym 
Wydziale Filozoficznym, przeniesionym wskutek wojny z Krakowa do No-
wego Sącza. W roku 1946 wraz z całym Wydziałem Filozoficznym wrócił 
do Krakowa i objął nadto wykłady filozofii w Seminarium Duchownym 
Archidiecezji Lwowskiej, umieszczonym czasowo w klasztorze Bernardy-
nów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W marcu 1948 roku Kwiatkowski zaczął chorować. Z czasem stwier-
dzono u niego cukrzycę i chorobę płuc. Leczył się najpierw w szpitalu 
w Krakowie. Gdy stan jego zdrowia nieco się poprawił, został przewieziony 
do Zakopanego. Po kilku miesiącach ciężkiej choroby zmarł tam w domu 
zakonnym ,,Na Górce’’ dnia 24 IV 1949 roku, mając 60 lat.

Prace: Historia filozofii

W pierwszych latach swej pracy dydaktyczno-naukowej Kwiatkowski 
przełożył i wydał z uzupełnieniami podręcznik A. Stöckla Grundriss der 

2 Moja bibliografia, rkps w Arch. TJ w Krakowie, sygn.: 1128, s. 27.
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Geschichte der Philosophie (z 4. wydania, Mainz 1924, które opracował  
G. Weingärtner). Polskie wydanie pierwsze ukazało się w Krakowie w roku 
1927 pt. Historia filozofii w zarysie; wyd. 2 opublikowano już w 1928 ro-
ku; wydanie trzecie zostało przejrzane, uzupełnione i znacznie rozrzerzone 
(1930, ss. 655).

Kwiatkowski dodał zwłaszcza Historię filozofii w Polsce (s. 547-622), 
opartą głównie na szkicu Maurycego Straszewskiego pt. Myśl filozoficzna 
polska. Praca: Historia filozofii w Polsce ukazała się również osobno (Kra-
ków 1930, ss. 80).

Powyższa książka, przeznaczona głównie dla alumnów seminariów 
duchownych i studentów wydziałów teologicznych, spotkała się z ostrą 
krytyką niektórych środowisk, zwłaszcza w „Kwartalniku Filozoficznym’’. 
Krytycy zarzucali autorowi głównie to, że przedstawiał dzieje filozofii ze 
stanowiska katolickiego, skutkiem czego było to spojrzenie jednostronne.

Rozprawy i artykuły filozoficzne

W interesującym nas tutaj okresie Kwiatkowski opublikował kilka roz-
praw, artykułów, sprawozdań i recenzji o tematyce filozoficznej i religijnej; 
bibliografia jego prac liczy ok. 400 pozycji. Oto niektóre prace o charak-
terze filozoficznym:

1. Stosunek, filozofii do teologii, „Przegląd Powszechny”, 37: 1920 t. 147/148 
s. 287-298.

2. Spirytyzm, czyli obcowanie z duchami, Poznań 1923, ss. 40.
3. Primus Philosophorum Poloniae Congressus (9-13 Maii 1923), „Gregoria-

num”, 5: Roma 1924, s. 167-168.
4. Teozofia i antropozofia, czyli nauka tajemna o Bogu i człowieku, Poznań 

1925, ss. 54.
5. Najnowszy zwrot ku realizmowi. Referat wygłoszony na I Polskim Zjeź-

dzie Filozofów we Lwowie w roku 1924, „Przegląd Filozoficzny”, 30: 1927,  
s. 47-48.

6. II Polski Zjazd Filozoficzny, „Przegląd Powszechny”, 44: 1927, t. 176,  
s. 353-356.

7. Metoda nauczania filozofii w seminariach duchownych, w: Pamiętnik V 
Zjazdu Związku Zakładów Teologicznych, odbytego w Łodzi w 1929 roku, Kiel-
ce 1929, s. 103-119.
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8. Hylemorfizm a najnowsze teorie przyrodnicze, „Nasza Myśl Teologiczna”, 
1: Lwów 1930, s. 32-33.

9. Polemika [w sprawie Historii filozofii, zob. wyżej], „Kwartalnik Filozo-
ficzny”, 1931, z. 3, s. 310-317.

10. Wzorowy wykład na temat: ,,formae educuntur e potentia materiae’’,  
w: Pamiętnik VI Zjazdu Związku Zakładów Teologicznych w Polsce, odbytego 
w Poznaniu, Kielce 1931, s. 145-154.

11. Międzynarodowy Kongres Tomistyczny w Poznaniu, „Przegląd Powszech-
ny”, 51: 1934, t. 204, s. 279-283.

12. Św. Albert Wielki obrońcą św. Tomasza z Akwinu, „Ateneum Kapłań-
skie”, 22: 1936, t. 37, s. 209-223 oraz odbitka: Włocławek 1936, ss. 17.

13. Polská filosofie, w: Kratochvíl i in., Filosofický Slovník, Brno 1937,  
s. 397-407.

14. Źródła dzisiejszego bezbożnictwa, Kraków 1937, WAM, ss. 84.
15. Filozofia złotego środka na przełomie dziejów, Lwów 1938, ss. 33.
16. Wrońskizm a katolicyzm, „Przegląd Powszechny”, 55: 1938, t. 220,  

s. 297-311.
17. Komunizm a religia, Kraków 1937, ss. 25.

Z pogranicza filozofii i teologii

Niektóre ze swych wcześniej opublikowanych prac Kwiatkowski prze-
pracowywał i uzupełniał, korzystając z nich m.in. w głoszonych konfe-
rencjach. Wreszcie wydał je ponownie w zbiorze pt. Z pogranicza filozofii 
i teologii. Wykłady dla katolickiej inteligencji (Kraków 1938, ss. 568).

Części książki:
I. Stosunek filozofii do teologii.
II. Z nauki o Bogu.
III. Z nauki o duszy (tu o spirytyzmie, teozofii i antropozofii).
IV. Z nauki o moralności (tu m.in.: rola uczuć i życia zmysłów w etyce, 

granice etycznej wolności i odpowiedzialności, nierozerwalność węzła małżeń-
skiego).

V. Z nauki o państwie: stosunek Państwa do Kościoła.
VI. Z nauki o wychowaniu (tu m.in.: metoda wychowawcza Kościoła, szko-

ła wyznaniowa, psychologiczne podłoże trudności religijnych u młodzieży).
VII. Z nauk społecznych (tutaj: sprawiedliwość i miłosierdzie, kto ma do-

konać przebudowy społecznej? komunizm a religia).
VIII. Z filozofii dziejów (tu m.in. dziejowa misja Polski).
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IX. Wymowa rocznic, s. 509-563 (prace o charakterze religijno-teologicz-
nym).

Critica cognitionis humanae

W czasie II wojny światowej Kwiatkowski – jak podano wyżej – wy-
kładał filozofię klerykom jezuickim w Nowym Sączu. Wykłady były pro-
wadzone w języku łacińskim. W tym okresie opracował nowe, zmienione 
i rozszerzone wydanie podręcznika filozofii poznania, którego autorem był 
Jan Haniewski SJ. Podręcznik opublikowano na powielaczu pt. Critica, 
Neo-Sandeciae 1943, ss. 140 (egz. m.in. w Bibl. Filozoficznej Ignatianum 
w Krakowie, sygn.: IV-1724).

Skrypt dzieli się na dwie główne części: Critica generalis (problem praw-
dy, pewność, kryterium prawdy, relatywizm itp.) oraz na: Critica specialis 
(doświadczenie wewnętrzne i zewnętrzne, sensibilia, sądy analityczne, po-
jęcia ogólne, dedukcja, indukcja, wartość świadectwa ludzkiego, krytyka 
systemu Kanta).

Konkluzja całej krytyki jest następująca: Intelekt ludzki jest w zasadzie 
nieomylny, przypadłościowo [w pewnych okolicznościach] jednak może 
się mylić”3. W podręczniku tym zastosował Kwiatkowski tetyczne ujęcie 
omawianej problematyki, tj. w formie tez (twierdzeń).

Dzieło życia: Filozofia wieczysta w zarysie

Podczas II wojny światowej, jako plon wieloletniej pracy dydaktycz-
nej Kwiatkowskiego, powstała Filozofia wieczysta w zarysie (t. 1-3, Kraków 
1947, łącznie 1067 stron dużego formatu). Tom 3: Filozofia obyczaju, ma-
jący większe powodzenie także wśród osób niezajmujących się bliżej filozo-
fią, został też wydany oddzielnie: Kraków 1947, ss. 216.

Filozofia wieczysta zawiera wiadomości wstępne i zarys historii filozo-
fii oraz syntetyczny wykład całokształtu ,,filozofii wieczystej’’ (philosophia 
perennis), w duchu filozofii neotomistycznej. Dzieło składa się z następu-

3 ,,Intellectus [humanus est] infallibilis per se, fallibilis per accidens’’ (s. 140).
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jących części: filozofia myśli, filozofia prawdy, filozofia bytu, filozofia świa-
ta nieżywotnego, filozofia duszy, filozofia Boga, filozofia obyczaju (etyka) 
ogólna i szczegółowa: indywidualna, społeczna i polityczna.

Rzut oka na poniższy spis treści dzieła pozwala zorientować się, jak boga-
ta była problematyka filozoficzna, podejmowana przez Kwiatkowskiego4: 

 
Przegląd treści dzieła: Filozofia wieczysta w zarysie

T. I:
Przedmowa 

CZęść I: WIADOMOśCI WSTęPNE
Rozdział I: Określenie filozofii – Jej podział – Systemy filozoficzne
Rozdział II: Filozofia a życie – Filozofia a religia
Rozdział III: Filozofia złotego środka – Scholastyka i neoscholastyka –
Tomizm
CZęść II: HISTORIA FILOZOFII
CZęść III: FILOZOFIA MYśLI
Rozdział I: Nasze pojęcia
Rozdział II: Nasze sądy
Rozdział III: Nasze rozumowania
CZęść IV: FILOZOFIA PRAWDY
Rozdział I: Zagadnienie prawdy
Rozdział II: Probierz prawdy
Rozdział III: Źródła prawdy: I. świadomość i zmysły
Rozdział IV: Źródła prawdy: II. Analiza pojęć
Rozdział V: Źródła prawdy: III. Własny rozum i powaga innych
Zakończenie: System krytyczny Kanta
T. II:
CZęść V: FILOZOFIA BYTU
Rozdział I: Pojęcie bytu
Rozdział II: Przymioty bytu
Rozdział III: Podziały bytu
Rozdział IV: Kategorie bytu pochodnego. – I. Substancja i przypadłości
Rozdział V: Kategorie bytu pochodnego. – II. Czynność i bierność, czyli 

o przyczynach bytu

4 W spisie pominięto część II dotyczącą historii filozofii – t. I, s. 57-220.
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CZęść VI: FILOZOFIA śWIATA NIEŻYWOTNEGO
Rozdział I: Nazwa, metoda, podział kosmologii, główne systemy kosmo-

logiczne
Rozdział II: Teoria atomowo-elektroniczna a systemy kosmologiczne
Rozdział III: Uzasadnienie hylemorfizmu
Rozdział IV: Ilościowość i jakościowość ciał
I. Ilościowość ciał
II. Jakościowość ciał
Rozdział V: Zagadnienie przestrzeni i czasu
Rozdział VI: Prawa przyrody a cuda
Rozdział VII: Wielkość, początek, koniec i cel wszechświata
CZęść VII: FILOZOFIA DUSZY
Rozdział I: Dusza roślinna
Rozdział II: Dusza zwierzęca
Rozdział III: Dusza ludzka – I. Istnienie duszy ludzkiej
Rozdział IV: Dusza ludzka. – II. Istota i przymioty duszy ludzkiej
Rozdział V: Rozwój czy stałość gatunków
T. III:
CZęść VIII: FILOZOFIA BOGA
Rozdział I: Poznawalność Boga
Rozdział II: Istnienie Boga
1. Pięć dróg św. Tomasza
2. Dowody moralne:
3. Inne dowody:
2. Przyczyny ateizmu
Rozdział III: Istota Boga. – Nieskończoność Boga. – Panteizm
Rozdział IV: Przymioty Boże
Rozdział V: Rozum Boży
Rozdział VI: Wola Boża
Rozdział VII: Wszechmoc Boża
CZęść IX: FILOZOFIA OBYCZAJU
DZIAŁ I: FILOZOFIA OBYCZAJU OGÓLNA
Rozdział I: Obyczajowość
Rozdział II: Prawo
Rozdział III: Sumienie
Rozdział IV: Cnota i zasługa
DZIAŁ II: FILOZOFIA OBYCZAJU SZCZEGÓŁOWA
Rozdział I: Obowiązki względem Boga
Rozdział II: Obowiązki względem siebie
Rozdział III: Obowiązki jednostkowe względem bliźnich
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Rozdział IV: Obowiązki społeczne człowieka. – I. Obowiązki rodzinne
Rozdział V: Obowiązki społeczne człowieka. – II. Obowiązki państwowe
Pod koniec każdego rozdziału Kwiatkowski zamieszcza wykaz literatu-

ry. Dzieło wieńczy cenny w tego typu publikacjach skorowidz imienny 
i skorowidz rzeczowy.

Podsumowanie

Franciszek Kwiatkowski był najwybitniejszym i najbardziej aktywnym 
filozofem spośród jezuitów w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej. Był zwo-
lennikiem, zapalonym krzewicielem i obrońcą neotomizmu. W obrębie zaś 
neotomizmu zaliczany bywa do nurtu zwanego tradycyjnym lub esencjal-
nym. Nurt ten podkreśla wagę i rolę istoty (essentia) w stosunku do istnie-
nia. W Polsce jako przedstawiciel tego nurtu jest wymieniany najczęściej 
działający nieco później ks. Stanisław Adamczyk (1900-1971), profesor 
KUL, autor podręczników: Krytyka ludzkiego poznania, Lublin 1962; Me-
tafizyka ogólna, czyli ontologia, Lublin 1960; Kosmologia, Lublin 1963, oraz 
autor kilku rozpraw, m.in. De existentia substantiali in doctrina S. Thomae 
Aquinatis, Roma 1962.

Kwiatkowski był cenionym wykładowcą, komentatorem i populary-
zatorem. Utrzymywał żywe kontakty z wieloma myślicielami i pisarzami  
filozoficznymi w kraju i za granicą. Często brał czynny udział w kongre-
sach i zjazdach. Popierał współpracę międzynarodową, w szczególności po-
między Słowianami.

Poza działalnością ściśle filozoficzną był bardzo aktywny jako prelegent, 
rekolekcjonista, kaznodzieja i duszpasterz. Wygłosił ponad 1000 odczytów 
naukowych i popularnonaukowych na różnych sesjach, zjazdach, zebra-
niach. Przez wiele lat działał w stowarzyszeniu katolickim zwanym So- 
dalicją Mariańską, zwłaszcza w środowisku akademickim oraz wśród inte-
ligencji.

W dziele Filozofia wieczysta w zarysie, jako jedyny w Polsce, opracował 
całokształt filozofii. Książka była w użyciu przez kilkadziesiąt lat, szczegól-
nie w seminariach duchownych.
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O Franciszku Kwiatkowskim

A. Jankowski, W sprawie dwu recenzji o książce Historia filozofii w zarysie, 
spolszczonej przez ks. Franciszka Kwiatkowskiego T.J., ,,Ateneum Kapłańskie’’ 
(Włocławek) 1931, t. 28, s. 88-95.

„Kwartalnik Filozoficzny” 1931 (Kraków), t. 9:, s. 99-106, 310-324 (dys-
kusja w związku z ukazaniem się Historii filozofii w zarysie).

J. Andrasz, Odszedł niezmordowany pracownik [...] Ks. Franciszek Kwiat-
kowski T.J., „Posłaniec Serca Jezusowego” 1949, nr 6, s. 182-183.

Wiadomości z Prowincji Małopolskiej TJ, nr 7: 1949, s. 14-15 (nekro-
log). 

Karta pośmiertna wydana przez WAM, Kraków [1949], format 16o, ss. 2 
(fot., nakład 4000 egz.).

C. Piotrowska, O. Franciszek Kwiatkowski T.J., „Głos Karmelu” 1950, nr 
12, s. 23-29.

E. Wichura, Zasłużony polski filozof, ,,Myśl Społeczna’’ (Warszawa) 1967, 
nr 21, s. 10.

F. Bargieł, Enciclopedia filosofica, vol. 3, Firenze 1968, szp. 1327-1328.
Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy, Wrocław 1971, s. 213.
Polski Słownik Biograficzny, t. 16, 1971, s. 352-353.
Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy (WAM), 1872-1972, Kraków 1972, 

wielokrotnie, zob. indeks, zwł. s. 208.
L. Grzebień, Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 6, Warszawa 1983, 

s. 279-285.
Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995, 

Kraków 1996, s. 351.
Cz. Głombik, Tomizm czasów nadziei, Katowice 1994 s. 26, 54-58, 109-

-111, 240.
R. Darowski, Diccionario histórico de la Com pañía de Jesús, Roma-Madrid 

2001, vol. 3, s. 2234-2235.
R. Darowski, Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku, Kraków 2001,  

s. 181-195.
Cz. Głombik, Historyk filozofii wobec filozofii wieczystej (O wartościowaniu 

w historii filozofii), w: Prawo a wartości, red. Z. Tobor, I. Bogucka, Kraków 
2003.

Cz. Głombik, Wartościowanie w procesach poznania historyczno-filozoficz-
nego (w nawiązaniu do prac Franciszka Kwiatkowskiego), „ΣΟΦΙΑ”, nr 5: Rze-
szów 2005, s. 59-74.

D. Radziszewska-Szczepaniak, Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6, 
Lublin 2005, s. 170-171.
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L. Grzebień, Podstawowa bibliografia do dziejów Towarzystwa Jezusowego 
w Polsce, Kraków 2009, t. II, s. 137, 392.

D. Radziszewska-Szczepaniak, Encyklopedia Filozofii Polskiej, Lublin 2011 
(w druku). 

– Archiwum Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (M. Rynek 8) przecho-
wuje rozliczne materiały o Kwiatkowskim, m.in.: rkps nr 1129: Dziennik zajęć 
Franciszka Kwiatkowskiego od 21 VII 1913 do 8 V 1948 roku, zeszyty I-XII; 
nr 1128: Froku Kwiatkowski, Moja bibliografia (391 pozycji do 1948 roku; 
na początku krótki życiorys); tamże inne interesujące rękopisy pod numerami: 
1001, 1010, 1126-1128, 1132, 1133, 1269, 1279, 1337, 1238, 1445, 1446, 
1449, 1507, 1524, 1904, 5003 (dyplom doktora filozofii i teologii).

Zob. nadto: Catalogus Provinciae Galicianae S.J. z lat 1904-1918; Cata-
logus Provinciae Poloniae S.J. z lat 1919-1926; Catalogus Provinciae Poloniae 
Minoris S.J. z lat 1927-1950; Wspomnienia przyjaciół i uczniów F. Kwiatkow-
skiego; R. Więcławski, Franciszek Kwiatkowski TJ – filozof. (Kraków 1969, 
ss. 3 + 114; tu m.in. bibliografia i fot.; praca lic. pod kier. B. Natońskiego, 
maszynopis w Arch. WSF-P Ignatianum w Krakowie oraz w Archiwum TJ 
w Krakowie, sygn. 4824); Z. Jaśko, Teoria powszechników w ujęciu ks. Fran-
ciszka Kwiatkowskiego SJ, Kraków 1982 (praca seminaryjna, ss. 18, tamże oraz 
w Bibliotece Filozoficznej Ignatianum w Krakowie, sygn.: IV-2385).

Summary

Franciszek Kwiatkowski (1888-1949), a Polish Jesuit, studied philosophy 
in Nowy Sącz and theology in Ore Place near Hastings in England. From 1926, 
he was Professor of Philosophy in the Jesuit College of Kraków, transformed in 
1932 into the Faculty of Philosophy. He published over 300 papers concerning 
philosophy and religion. Kwiatkowski translated into Polish A. Stöckl’s book 
Grundriss der Geschichte der Philosophie (Historia filozofii w zarysie, Kraków 
1927; 2nd edition: 1928; the 3rd enlarged edition: 1930). Kwiatkowski added  
a chapter, Historia filozofii w Polsce [History of Philosophy in Poland]. 

The book Z pogranicza filozofii i teologii [From the Borderland of Philoso-
phy and Theology] is a new edition of his early published papers and lectures 
(Kraków 1938). Kwiatkowski’s Opus vitae is Filozofia wieczysta w zarysie [Out-
line of Perennial Philosophy], (vols. 1-3, Kraków 1947). It contains a short 
history of philosophy and the main disciplines of the whole of philosophy.
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Kwiatkowski was the most eminent Jesuit philosopher in the period between 
the two world wars. He was a representative of the so called “essentialist 
thomism” which underlines the determinant role of the essence in relation to 
the existence in beings.





STANISŁAW CIEśLAK

Znawca szkolnictwa i kultury jezuickiej –  
ks. Stanisław Bednarski SJ (1896-1942)

Ks. Stanisław Bednarski należał do najwybitniejszych jezuitów okre-
su międzywojennego. Tak uważał m.in. ks. Antoni Bachowski SJ, który 
przez jakiś czas pracował z Nim, kiedy ten był dyrektorem Wydawnictwa 
Apostolstwa Modlitwy w Krakowie, a potem stał się jego towarzyszem nie-
doli w obozie koncentracyjnym w Dachau. Ks. Bachowski tak wspominał 
współbrata po zakończeniu II wojny światowej: 

Ks. Bednarski zaczął dopiero wchodzić na szeroką arenę pisarskiej i wy-
dawniczej pracy i na pewno jego wkład w ogólnonarodowy dorobek kultu-
ralny, duchowy i religijny byłby nieprzeciętny, gdyby nie inne plany Boże. 
W milionowych ofiarach, jakie złożyła w ostatniej wojnie ludzkość, nasza 
ojczyzna a w niej i nasz zakon, zażądał Bóg i jego szlachetnej postaci1.

Ks. Stanisław Józef Bednarski urodził się 9 kwietnia 1896 roku w No-
wym Sączu (diecezja tarnowska) w rodzinie maszynisty kolejowego Adama 
i Heleny z Drószczów. W 1906 roku rozpoczął naukę w I klasycznym Gim-
nazjum w Nowym Sączu. Po ukończeniu czwartej klasy gimnazjum wstą-
pił 16 lipca 1910 roku do Prowincji Galicyjskiej Towarzystwa Jezusowego 
w Starej Wsi k. Brzozowa i tu odbył dwuletni nowicjat pod kierunkiem  
o. magistra Ludwika Cichonia (1910-1912). Pierwsze śluby zakonne złożył 
10 kwietnia 1913 roku w Starej Wsi na ręce o. prowincjała Piotra Bapsta2. 
W Starej Wsi ukończył piątą i szóstą klasę gimnazjalną (1912-1914). 
Z powodu wybuchu I wojny światowej naukę kontynuował w prywatnym 
Gimnazjum oo. Jezuitów w Velehradzie na Morawach3 oraz w Gimnazjum 

1 A. Bachowski, Pamiętnik, Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezuso-
wego w Krakowie, rkps 4290, s. 95 (dalej cytuję jako: ATJKr).

2 Liber admissorum II, ATJKr, rkps 4182, s. 34.
3 Z Nowego Sącza do Welehradu (wrażenia z tułaczej podróży), ATJKr, rkps 1147-XV,  

s. 1-12.
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oo. Jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem, gdzie zdał maturę z odznacze-
niem 23 czerwca 1916 roku4.

W zakonie studiował filozofię w Nowym Sączu (1916-1918), a teologię 
w Starej Wsi k. Brzozowa i w Krakowie (1918-1922). święcenia kapłańskie 
przyjął 22 stycznia 1922 roku w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Krakowie przez nałożenie rąk ks. biskupa Anatola Nowaka5. Ostatni 
etap formacji zakonnej, tzw. trzecią probację, odprawił w Paray-le-Monial 
we Francji i w Starej Wsi (1929-1930). Uroczystą profesję czterech ślubów 
złożył 2 lutego 1931 roku w Krakowie6. W 1938 roku uczestniczył jako 
przedstawiciel Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego w XXVIII 
Kongregacji Generalnej w Rzymie7.

Widząc zdolności intelektualne i pracowitość ks. Bednarskiego, przeło-
żeni zakonni wysyłali go na studia specjalistyczne w Uniwersytecie Jagiel-
lońskim w Krakowie. W latach 1922-1926 studiował historię powszechną, 
historię literatury polskiej, historię kultury i historię sztuki. Dyplom dok-
tora uzyskał 12 grudnia 1932 roku8. Po przeprowadzeniu gruntownych 
kwerend krajowych i zagranicznych, które zajęły mu dziewięć lat, przy-
gotował pracę doktorską pt. Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce 
(Kraków 1933), nagrodzoną przez Polską Akademię Umiejętności (PAU) 
nagrodą im. Probusa Barczewskiego, jako najlepsza praca historyczna 
w 1933 roku9.

Głównym zadaniem, jakie postawił sobie ks. Bednarski na początku 
pracy naukowej, było napisanie obszernego dzieła o działalności jezuitów 
polskich na polu sztuki. Zamierzał w nim „wyjaśnić, zbadać i zrewido-
wać” sprawę tzw. stylu jezuickiego, czyli baroku. Jeszcze w czasie studiów 
obiecał prof. Julianowi Pagaczewskiemu, że opracuje ten temat. Obiet-
nicę powtórzył później w Polskiej Akademii Umiejętności. W tym celu 
już po studiach zaczął zbierać materiały archiwalne dotyczące działalności 
budowlanej polskich jezuitów. W latach 1928 i 1933 przeprowadził kwe-

4 S. Bednarski, Dokumenty osobiste, ATJKr, rkps 1147-XVI, f. 4-14, 48.
5 S. Bednarski, Dokumenty osobiste, ATJKr, rkps 1147-XVI, f. 20; Ordinibus initiati człon-

ków Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego z lat 1887-1946, ATJKr, rkps 4190, s. 42.
6 Kronika krakowskiego kolegjum, „Nasze Wiadomości” 10 (1931), s. 36.
7 S. Bednarski, Dokumenty osobiste, ATJKr, rkps 1147-XVI, f. 51-52.
8 Tamże, f. 50.
9 S. Bednarski, Działalność w Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1934-1939, ATJKr, 

rkps 1147-XVII, f. 2.
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rendę w Centralnym Archiwum Jezuitów w Valkenburgu w Holandii oraz 
w Rzymie10. Zebrane materiały udostępniał chętnie polskim naukowcom, 
ale zamierzonej pracy nigdy nie napisał, ponieważ nie starczyło mu na to 
czasu. Stale zwracano się do niego z prośbą o odczyty i artykuły. Opubli-
kował ponad 250 prac, w tym wiele broszur, artykułów naukowych i po-
pularnonaukowych oraz szereg mniejszych prac historycznych, jak Stosunki 
Kardynała R. Bellarmina z Polską i Polakami. (Na podstawie korespondencji) 
(1928)11, Biblioteka J.K. Szaniawskiego (1929), Geneza Akademii Wileń-
skiej (1929), Dzieje kulturalne jezuickiego Kolegjum we Lwowie w w. XVIII 
(1935)12, Kulturalne dzieje jezuickiego kolegium w Sandomierzu (1936). 
Pracował nad obszerną monografią wybitnego jezuity z XVI wieku pt. Sta-
nisław Warszewicki, której druk przerwano na s. 160, na skutek wybuchu 
II wojny światowej13. Działalność naukowa zyskała mu sławę wybitnego 
znawcy szkolnictwa i kultury jezuickiej, dlatego przedwczesna śmierć była 
wielką stratą dla nauki polskiej14.

Ks. Bednarski utrzymywał żywy kontakt z polskimi i zagranicznymi 
ośrodkami nauki. Brał udział w różnych zjazdach, m.in. reprezentował Pol-
skę na Międzynarodowym Kongresie Kinematografii Katolickiej w Rotter-
damie (1928), uczestniczył w Międzynarodowym Kongresie Nauk Histo-
rycznych w Warszawie i Krakowie (1933)15, w Międzynarodowym Kon-
gresie Wychowania Moralnego w Krakowie (1934)16, w VI Powszechnym 

10 Kronika: Kraków-Kolegjum, „Nasze Wiadomości” 10 (1933), s. 463-464; S. Bednarski, 
List z Brukselli, „Przegląd Powszechny” 200 (1933), s. 258-265; Tenże, Chiński list króla Jana 
III, „Przegląd Powszechny” 1933, t. 200, s. 531-534; Tenże, Drugi list z drogi, „Przegląd Po-
wszechny” 201 (1934), s. 105-117.

11 S. Bednarski, Stosunki Kardynała R. Bellarmina z Polską i Polakami (Na podstawie kore-
spondencji), „Przegląd Powszechny” 1928, t. 178, s. 73-96, 150-174.

12 Był to referat wygłoszony na zjeździe im. Krasickiego we Lwowie. „Przegląd Powszechny” 
1935, t. 207, s. 130-143.

13 L. Grzebień, Bednarski Stanisław w: Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 5, Warsza-
wa 1983, s. 89-95 (bibliografia).

14 H. Barycz, Wspomnienia o ks. St. Bednarskim, „Pamiętnik Literacki” 1946, 36, s. 9-20; 
Tenże, Ks. St. Bednarski 1896-1942, „Kwartalnik Historyczny” „Przegląd Powszechny” 1946, 
t. 53, s. 421-425; B. Olszewicz, Lista strat kultury polskiej (1.IX.1939-1.III.1946), Warszawa 
1947, s. 13; J. Kochanowicz, Bednarski Stanisław, w: Słownik biograficzny polskiej historii wycho-
wania, red. A. Meissner i W. Szulakiewicz, Toruń 2008, s. 86-91.

15 S. Bednarski, VII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych. Warszawa-Kraków 21-29 
VIII 1933, „Przegląd Powszechny” 1933, t. 200, s. 140-147.

16 Tenże, Międzynarodowy Kongres Wychowania Moralnego w Krakowie, „Przegląd Po-
wszechny” 1934, t. 204, s. 130-136.
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Zjeździe Historyków Polskich w Wilnie (1935), w Zjeździe Bibliotekarzy 
w Poznaniu (1929)17 i Warszawie (1936), w Międzynarodowym Kongre-
sie Dziennikarzy Katolickich w Rzymie (1936)18. Był współpracownikiem 
Polskiego Słownika Biograficznego od początku edycji (zamieścił w nim 58 
biogramów jezuitów polskich) i periodyku „Archivum Historicum Socie-
tatis Iesu” (Rzym)19. Należał do wielu towarzystw naukowych i organizacji 
społecznych: Polskiego Towarzystwa Historycznego, Komisji Historycznej 
i Komisji dla Dziejów Oświaty i Szkolnictwa PAU20, Związku Biblioteka-
rzy, Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism.

Brał czynny udział w przygotowywaniu jubileuszy zakonnych. Był 
głównym organizatorem wystawy poświęconej 200 rocznicy kanonizacji 
patrona Polski, św. Stanisława Kostki, która miała miejsce w listopadzie 
1926 roku w Krakowie21. W 1936 roku wszedł do Komitetu Skargow-
skiego i był jednym ze współorganizatorów jubileuszu 400-lecia urodzin  
ks. Piotra Skargi SJ (1536-1612), połączonego z zorganizowaniem wysta-
wy poświęconej temu znanemu kaznodziei na Wawelu22. Należał też do 
Komitetu sprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli z Rzymu do War-

17 Tenże, Bibljotekarsko-bibljofilskie zjazdy i uroczystości w Poznaniu, „Przegląd Powszech-
ny” 1929, t. 183, s. 202-208.

18 Kronika: Kraków, „Wiadomości z Prowincji” 1936, 6(10), s. 6; List S. Bednarskiego do 
o. prowincjała W. Lohna, Zakopane, 1 VIII 1936, w: Korespondencja prowincjalska za rok 1936, 
ATJKr, rkps 1508-III, k. 776; S. Bednarski, Rzymskie kongresy prasowe, „Przegląd Powszechny” 
1936, t. 212, s. 255-260. Ks. Bednarski wziął udział w wielu sympozjach i zjazdach naukowych, 
zarówno w kraju, jak i za granicą. Zwykle pisał o nich sprawozdanie, np. S. Bednarski, Drugi 
Zjazd Bibljofilów Polskich w Warszawie, „Przegląd Powszechny” 1926, t. 172, s. 376-381; Tenże, 
Z ruchu umysłowego, „Przegląd Powszechny” 1930, t. 188, s. 378-387 oraz 1931, t. 189, s. 121-
128; Tenże, Biennale wenecka, 1936, t. 212, s. 384-389; Tenże, Dwie wystawy prasowe w Rzymie 
1937, t. 213, s. 125-136; Tenże, Dwie wystawy prasowe w domu Ojca św., „Posłaniec Serca Jezu-
sowego” 1936, nr 12, s. 456-459; Tenże, Interesująca ankieta o kongresach naukowych, „Przegląd 
Powszechny” 1938, t. 220, s. 274-281.

19 S. Bednarski, Działalność w Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1934-1939, ATJKr, 
rkps 1147-XVII, f. 1, 3-8, 10-16; „Przegląd Powszechny” 1932, t. 193, s. 385-387; O. Halecki, 
Polski Słownik Biograficzny, „Przegląd Powszechny” 1935, t. 205, s. 365.

20 Dnia 29 XI 1934 roku ks. Bednarski zreferował na posiedzeniu Komisji Szkolnictwa 
i Wychowania PAU swoją pracę Jezuici polscy wobec projektu ordynacji studjów, „Przegląd Po-
wszechny” 1935, t. 205, s. 69-84, 223-240.

21 Uroczystości Stanisławowskie, „Nasze Wiadomości” 8 (1926), s. 192-193: J. Pachucki, 
Przyczynek do historji obrazu św. Stanisława Kostki w Starejwsi, „Nasze Wiadomości” 1928, nr 
9, s. 16.

22 Kronika: Kraków, „Wiadomości z Prowincji” 1936, 2(6), s. 2-3; Kronika: Kraków, „Wia-
domości z Prowincji” 1936, 4(8), s. 3-4. 
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szawy w 1938 roku. Ponadto od 20 kwietnia 1923 roku był członkiem 
Związku Misyjnego Kleru23, a w 1929 roku zainicjował wśród kleryków 
jezuickich akcję zbierania znaczków (Misyjna Akcja Znaczkowa). Dochód 
ze sprzedaży znaczków był przekazywany na potrzeby misji. Na ten cel 
ofiarował swój zbiór filatelistyczny24. Misyjną Akcję Znaczkową wspierał 
także w późniejszych latach25.

Całe jego życie kapłańskie związane było z Krakowem. Mieszkał w Ko-
legium Księży Jezuitów przy ul. Kopernika 26. Od 1922 roku należał do 
wspólnoty pisarzy przy Wydawnictwie Apostolstwa Modlitwy26. Od tegoż 
roku był także współpracownikiem „Przeglądu Powszechnego”. W latach 
1924-1929 i 1933-1934 był redaktorem miesięcznika „Sodalis Marianus”, 
z którego wyodrębnił osobne pismo „Wiara i Życie”. Redagował też jezu-
ickie czasopisma: „Nasze Wiadomości” (1931-1936) i „Kalendarz Serca 
Jezusowego” (1928 i 1931-1938).

Od 1926 roku wykładał klerykom jezuickim historię sztuki chrześci-
jańskiej i metodologię pracy naukowej na Wydziale Filozoficznym Towa-
rzystwa Jezusowego w Krakowie. W 1935 został ekonomem Wydawnictwa 
Apostolstwa Modlitwy, a w 1937 roku jego dyrektorem27. Jako dyrektor 
Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy i przełożony zespołu pisarzy przy 
Kolegium Krakowskim przyczynił się do zintensyfikowania działalno-
ści pisarskiej i wydawniczej28. Mimo wielości zajęć i prac pełnił posługę 
duszpasterską w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ponadto głosił 
kazania, rekolekcje, prelekcje i wykłady o treści religijnej oraz był spowied-
nikiem sióstr zakonnych w Krakowie.

W 1928 roku został kierownikiem Biblioteki Pisarzy przy Wydawni-
ctwie Apostolstwa Modlitwy w Krakowie. Zgodnie z tradycją zakonu, 

23 S. Bednarski, Dokumenty osobiste, ATJKr, rkps 1147-XVI, f. 71.
24 Pięciolecie istnienia Misyjnej Akcji Znaczkowej, „Nasze Wiadomości” 1934, nr 10, s. 593-

-599; Historia Misyjnej Akcji Znaczkowej, ATJKr, rkps 1521-III, s. 2.
25 Kronika: Kraków, „Wiadomości z Prowincji” 1938, 8(19), s. 1-2.
26 S. Bednarski, Nasza drukarnia krakowska i Wydawnictwo, „Nasze Wiadomości” 1923- 

-1925, nr 7, s. 27-29.
27 Kronika: Kraków, „Wiadomości z Prowincji” 1937, 6(17), s. 10.
28 Bednarski śledził z uwagą działalność wydawniczą w Polsce. Kryzys gospodarczy a pro-

dukcja wydawnicza w Polsce, „Przegląd Powszechny” 1933, t. 198, s. 358-365. Zob. S. Cieślak, 
Działalność księdza Stanisława Bednarskiego SI jako dyrektora Wydawnictwa Apostolstwa Modli-
twy w latach 1937-1940, w: Kraków-Lwów: książki – czasopisma – biblioteki, red. H. Kosętki,  
B. Góry, E. Wójcik, t. IX/1, Kraków 2009, s. 165-176.
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w którym od samego początku istnienia biblioteki zawsze były przed-
miotem szczególnej troski i opieki, i nigdy nie żałowano pieniędzy na za-
kup książek, ks. Bednarski zorganizował odrębną bibliotekę starodruków 
z książek rewindykowanych z Rosji i z depozytów kilku kolegiów i domów. 
Wiedział, że książki będą służyły zarówno zakonowi, jak i narodowi: 

Tak urządzony księgozbiór będzie czynem o dużym znaczeniu kultural-
nym i tytułem chwały dla naszej Prowincji, chwały, która będzie udziałem 
przede wszystkim tych domów, co tak chętnie, w zrozumieniu tej myśli, 
oddały swe książki w depozyt do wspólnej skarbnicy29.

Już w 1924 roku został kierownikiem Archiwum Prowincji Małopol-
skiej Towarzystwa Jezusowego. Dzięki jego staraniom powstało w Krako-
wie osobne archiwum fotokopii i mikrofilmów dokumentów do historii 
zakonu w Polsce. Z tego cennego zbioru materiałów źródłowych, zebrane-
go z Archiwum Romanum Societatis Iesu (ARSI) oraz Archiwum Waty-
kańskiego, czerpią po dziś dzień rzesze polskich i zagranicznych naukow-
ców, zajmujących się historią Towarzystwa Jezusowego w Polsce.

W czasie II wojny światowej był dwukrotnie aresztowany. Pierwszy raz 
aresztowano go i osadzono w więzieniu na Montelupich w Krakowie 14 
października 1939 roku, ale już 24 października tegoż roku został zwolnio-
ny. Po aresztowaniu 25 jezuitów krakowskich w dniu 10 listopada 1939 
roku pełnił obowiązki wicerektora Kolegium Krakowskiego. Czułą opieką 
otoczył współbraci zakonnych przebywających w więzieniu na Montelu-
pich w Krakowie oraz w Wiśniczu, odwiedzał ich, przesyłał im paczki żyw-
nościowe, pisał do nich listy30. Otrzymawszy pisemne pozwolenie władz 
niemieckich, uruchomił także dość ograniczoną pracę wydawniczą. W ten 
sposób gestapo starało się stworzyć pozory, że nie interesuje się pracą Wy-
dawnictwa. W istocie rzeczy przygotowywało się do zadania mu śmiertel-
nego ciosu, nie tylko do zamknięcia wydawnictwa, ale także do fizycznej 
likwidacji związanych z nim jezuitów.

Gestapo aresztowało ponownie ks. Bednarskiego 8 lipca 1940 roku, 
podczas likwidacji Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy. Najpierw osa-
dzono go w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie, a od 10 sierpnia 

29 S. Bednarski, Bibljoteka Prowincji Małopolskiej, „Nasze Wiadomości” 1928-1929, nr 9, 
s. 79.

30 A. Kozłowiecki, Ucisk i strapienie, Kraków 20083, s. 67, 73-74, 89, 90, 96, 101.
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1940 roku był więźniem hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Sach-
senhausen-Oranienburg k. Berlina (nr 28992)31. W Sachsenhausen stał się 
ofiarą szykan esesmana Wilhelma Schuberta, który na oczach pół tysią-
ca więźniów bestialsko pobił go laską za odmawianie w obozie brewiarza.  
14 grudnia 1940 roku ks. Bednarski przybył wraz z transportem księży do 
obozu koncentracyjnego w Dachau k. Monachium (nr 22675), gdzie na 
skutek ciężkich prac, głodu, prześladowania i szykan przez władze obozowe 
oraz wyczerpania zmarł 16 lipca 1942 roku32.

Ks. Bednarski wyróżniał się wielkimi zaletami umysłu i serca. Swoją po-
godą ducha i równowagą charakteru, szerokim horyzontem myśli i wrażli-
wością dobrego serca zjednywał sobie wszystkich – profesorów uniwersy-
tetu, biednych przy furcie domowej czy też młodzież zakonną. O wielko-
ści jego umysłu świadczy wysoki poziom wydawnictw w okresie, gdy był 
dyrektorem Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy. Zaczęły się wybijać na 
czoło m.in. takie wydawnictwa, jak np. „Młody Las” – czasopismo związa-
ne z Krucjatą Eucharystyczną i przeznaczone głównie dla młodzieży od 10 
do 15 roku życia33. Wielkość jego serca ujawniła się zaś w takich dziełach, 
jak np. założony za zgodą przełożonych fundusz dla biednych, przeznaczo-
ny zwłaszcza dla ubogiej młodzieży akademickiej, która często znajdowała 
się w ciężkich warunkach materialnych, a poprzez fundusz otrzymywała 
pomoc materialną. Robił też różne niespodzianki w postaci książek czy 
pieniędzy, oddawanych do dyspozycji młodzieży zakonnej dla umilenia im 
ciężkich i żmudnych chwil studiów. Takim postępowaniem ks. Bednarski 
zjednywał sobie nawet wrogów katolicyzmu, podbijał ich serca i stawał się 
ich najlepszym przyjacielem34.

Bardzo mu zależało na formacji młodzieży świeckiej i zakonnej oraz ka-
tolików świeckich zrzeszonych w różnych organizacjach i stowarzyszeniach 

31 List S. Bednarskiego do o. prowincjała W. Lohna, Sachsenhausen, 8 IX 1940, w: Doku-
menty, korespondencja i wspomnienia członków Prowincyj Polskich Towarzystwa Jezusowego aresz-
towanych w latach 1939-1945, ATJKr, rkps 1327, k. 655.

32 A. Kozłowiecki, Ucisk i strapienie, s. 363-365, 571-572; W. Jacewicz, J. Woś, Martyrolo-
gium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, z. 
V, Warszawa 1981, s. 69, 71-72, 107. Obecnie toczy się proces beatyfikacyjny ks. Bednarskiego.

33 List S. Bednarskiego do o. prowincjała W. Lohna, Kraków, 9 I 1938, w: Kraków – Wy-
dawnictwo, ATJKr, rkps 1340, k. 100.

34 A. Bachowski, Losy i śmierć O. Bednarskiego w obozie, ATJKr, rkps 4290, s. 109; S. Cie-
ślak, Oblicza cierpienia i miłości. Słudzy Boży jezuici – męczennicy z II wojny światowej, Kraków 
2009, s. 35-50.
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kościelnych. Udzielał się w Sodalicjach Mariańskich oraz w Towarzystwie 
im. Ks. Piotra Skargi, gdzie był zapraszany z referatami35. Jako redaktor 
czasopisma „Sodalis Marianus”, organu Sodalicji Mariańskich, jeździł na 
zjazdy organizacji, pisał sprawozdania, wygłaszał konferencje i referaty36. 
W latach 1931-1934 prowadził wykłady o treści religijnej w sekcji kształ-
cenia religijnego Sodalicji Mariańskiej Akademiczek w Krakowie37.

W jednym ze swoich odczytów (z 1938 lub 1939 roku) dla panien z So-
dalicji Mariańskiej postulował pilną potrzebę powołania w Polsce katedr 
pedagogiki katolickiej na wydziałach teologicznych uniwersytetów i w se-
minariach duchownych. Uważał, że pedagogika oparta na zasadach wiary 
i etyki katolickiej oraz uwzględniająca osiągnięcia nauk pomocniczych, ta-
kich jak historia, psychologia, antropologia, socjologia i medycyna, będzie 
służyła wyrobieniu religijno-moralnemu oraz wychowaniu społecznemu 
i obywatelskiemu studentów, nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz 
budowaniu zdrowych i solidnych fundamentów Polski. Jednocześnie pod-
kreślał, że tylko taka pedagogika będzie mogła przeciwstawić się germań-
skiemu neopogaństwu (hitleryzmowi) i bestialstwu bolszewickiemu38.

Pod koniec 1919 roku na łamach czasopisma „Sodalis Marianus” opub-
likował pierwszy artykuł pt. Tyś jest Opoka. Ujawnił w nim duże zdolności 
literackie i pisarskie. W artykule pojawiły się zalążki tematów, które po-
dejmował w późniejszych publikacjach39. Na kanwie słów Jezusa wypo-
wiedzianych w okolicach Cezarei Filipowej (Mt 16, 18) ukazał wyjątkową 
rolę sakramentu kapłaństwa. Kapłaństwo było dla niego służbą Kościołowi  
(w którym jest prawda i miłość) oraz światu: 

Kapłan Chrystusa wejdzie w ten świat spodlenia i niewoli, szału i błędu 
i powie tym duszom, że ponad Cezarem jest Bóg; Prawda nieskończona, 

35 O reinkarnacji, „Nasze Wiadomości” 1927, nr 8, s. 267-268; „Czas”, z dnia 4 III 1927 
roku; Odczyty w Towarzystwie Piotra Skargi w Krakowie, „Nasze Wiadomości” 9 (1929), s. 302-
-303.

36 Zjazd naszych OO. Moderatorów w Krakowie, „Nasze Wiadomości” 1927, nr 8, s. 421;  
E. S., Z Bobolanum, „Nasze Wiadomości” 1928, nr 9, s. 221; cz. k., Sekcja sodalicyjna Ks. Ks. 
Teologów w Bobolanum., „Nasze Wiadomości” 1929, nr 9, s. 261-264.

37 S. Bednarski, Wykłady treści religijnej w sekcji wykształcenia religijnego Sodalicji Akademi-
czek w Krakowie z lat 1931-1934, ATJKr, rkps 1386-I-II.

38 S. Bednarski, Potrzeba katolickiej pedagogiki naukowej w Polsce (odczyt), ATJKr, rkps 
1148, k. 1-5.

39 Tenże, „Tyś jest opoka”, „Sodalis Marianus” 1919, nr 11-12, s. 190-193; 1920, nr 3-4, 
s. 36-42.
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Dobro najwyższe, Piękno niepojęte, że ponad rozkazami Cezara są Boże 
rozkazy. […] Kapłan Chrystusowy powie tym duszom, że nie bogactwa, 
rozkosze, używanie, ale ubóstwo, cierpienia, zaparcie stanowią prawdziwą 
wielkość duszy, że nie siła miecza i materii, ale siła ducha i miłości zdobywa 
i zwycięża, odradza i uszczęśliwia40. 

Podkreślił też, że po upadku cesarstwa rzymskiego dorobek kultury 
i zdobycze geniusza ludzkiego zostały przechowane przez kapłana Chrystu-
sowego. To właśnie wtedy na odludnych ziemiach Europy powstały klasz-
tory i kościoły jako twierdze kultury i postępu oraz narodziła się filozofia 
i teologia katolicka. Nie miał wątpliwości, że papieże – więźniowie Waty-
kanu (Pius IX, Leon XIII, Pius X i Benedykt XV) – wznieśli na niebywałe 
szczyty godność i wielkość sakramentu kapłaństwa oraz że 

kapłan Chrystusowy zawsze będzie tryumfować, bo on nawet, a raczej prze-
de wszystkim, przez śmierć i męczeństwo zwycięża; mogą rozpaść się i pójść 
w zapomnienie dzisiejsze najpotężniejsze państwa – królestwo Kapłana kato-
lickiego pozostanie nienaruszone. Z nim bowiem jest Chrystus-Bóg41.

Ks. Bednarski całkowicie utożsamiał się z Kościołem katolickim i jego 
najwyższym zwierzchnikiem – papieżem. Tematyka ta pojawiła się w wielu 
jego publikacjach42. W artykule pt. Kościół sumieniem świata wykazywał, że 
człowiek i społeczeństwo nie mogą obejść się bez sumienia, które jest „głosem 
rozumnej natury”43. Dowodził, że funkcję sumienia pełnił i pełni Kościół 
katolicki. Wobec m.in. bezbożnej Rosji bolszewickiej, gardzącej sumieniem 
i popierającej nihilizm, Kościół stoi na straży wolności i świętości człowieka, 
odrzuca rozwody i aborcję (dzieciobójstwo), broni prawa rodziny (m.in. pra-
wa do własności prywatnej). Uważał, że „w rodzinie, w której nie ma krzy-
ża, nie ma też kolebki, a gdzie nie ma kolebki... tam śmierć”44. Jednocześnie 

40 Tenże, „Tyś jest opoka”, „Sodalis Marianus” 1920, nr 3-4, s. 36. Zob. kazanie Bednarskie-
go do słów Jezusa: „Oddajcie więc co jest cesarskiego cesarzowi, a co jest Bożego Bogu” (Mt 22, 
21). Tenże, Katolik wobec władzy duchownej i świeckiej, w: Śladami Skargi. Kazania i szkice Księży 
Towarzystwa Jezusowego, t. 4: Okres od początku września do Adwentu, Kraków 1947, s. 39-45.

41 Tenże, „Tyś jest opoka”, „Sodalis Marianus” 1920, nr 3-4, s. 42.
42 Tenże, Kościół sumieniem świata, „Wiara i Życie” 1921, nr 1, s. 129-145; Tenże, Prawo 

Kościoła do pełnej wolności, „Wiara i Życie” 1921, nr 1, s. 177-189; Tenże, Jam jest!, „Wiara 
i Życie” 1922, nr 2, s. 97-107; 1924, nr 4, s. 33-42; Tenże, Jako ziarno gorczyczne..., „Wiara 
i Życie” 1924, nr 4, s. 128-141; Tenże, O źródłach trwałości Kościoła, „Wiara i Życie” 1924,  
nr 4, s. 161-178, 203-214.

43 Tenże, Kościół sumieniem świata, „Wiara i Życie” 1921, nr 1, s. 130.
44 Tamże, s. 140.
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Kościół pragnie zjednoczyć wszystkie państwa i narody w jedną rodzinę,  
„w świętą ligę ludów”45. Pod koniec artykułu napisał: 

Kto zaś zrozumiał, że tego, w co Kościół wierzy nie da się żadną miarą oddzie-
lić od tego, co czyni i działa, temu nie przedstawia już trudności odpowiedź 
na pytanie, czy on i na przyszłość będzie pełnił swe kulturalno-społeczne 
zadanie w świecie, czy będzie dalej jego sumieniem i ratunkiem46.

W artykule Prawo Kościoła do pełnej wolności, wykazywał, że Kościół 
katolicki jest ostoją wolności i potrzebuje ze strony państwa jedynie nieza-
leżności w wykonywania misji powierzonej mu przez Jezusa Chrystusa: 

Jakiekolwiek będą w kolei dziejów warunki, ktokolwiek zetknie się z Koś-
ciołem, – to zawsze i wszędzie zasadniczym postulatem stosunku Kościoła 
do tego, co nie jest Kościołem, musi być jego niezależność. Oblubienica 
Chrystusa musi być wolna w najpełniejszym tego słowa znaczeniu47. 

Był głęboko przekonany, że 

jeżeli Kościół zdobywa umysły przez ducha wiary, niosąc im pewność 
bezwzględną, dając wiedzę niezachwianą rzeczy Bożych i najgłębszych ta-
jemnic bytu i życia, to tym niezawodniej zdobywa serca duchem miłości, 
ofiary, poświęcenia48. 

Zarazem wskazywał, że chrześcijaństwo oczarowało świat swoją bez-
kompromisowością i bezwzględną wiernością Ewangelii Chrystusa, i że 
„na płaszczyźnie zasad nie ma i nie może być kompromisu między katoli-
cyzmem a światem”49.

Z zadowoleniem i nadzieją na przyszłość przyjął do wiadomości fakt 
zawarcia przez rząd włoski Benito Mussoliniego ze Stolicą Apostolską Pak-
tów Laterańskich w 1929 roku. Dzięki tej dwustronnej umowie została 
ostatecznie rozwiązana tzw. kwestia rzymska, a Stolica Apostolska „odzy-
skała swoją dawną a należną się jej wolność i niezależność”50. W artykule 

45 Tamże, s. 143.
46 Tamże, s. 145.
47 S. Bednarski, Prawo Kościoła do pełnej wolności, „Wiara i Życie” 1921, nr 1, s. 189.
48 Tenże, Kościół zdobywa serca duchem wiary, „Wiara i Życie” 1924, nr 4, s. 277-284; Ten-

że, Kościół zdobywa serca duchem miłości i ofiary, „Wiara i Życie” 1925, nr 5, s. 33-42. Zob. inne 
artykuły Bednarskiego na temat Kościoła: Ideał a niedoskonałość ludzka w Kościele, „Wiara i Ży-
cie” 1932, nr 3, s. 77-82; Katolicka ofensywa, „Wiara i Życie” 1932, nr 4, s. 101-107.

49 Tenże, Siła katolicyzmu w życiu... antytezą!, „Wiara i Życie” 1932, nr 1, s. 9. 
50 Tenże, Po Pokoju Lateraneńskim, „Wiara i Życie” 1929, nr 4, s. 97.
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Po Pokoju Lateraneńskim, zamieszczonym w czasopiśmie „Wiara i Życie”, 
ponownie dał wyraz przekonaniu, że 

Kościół, by mógł istnieć i misję swoją spełniać, nie potrzebuje niczego więcej, 
jak tylko stałej, nieprzerwanej łączności z Piotrem-Opoką, czyli z biskupem 
rzymskim, papieżem. […] Bo czegoż Kościół potrzebuje z doczesnych dóbr? 
Kropli wody i wina, okruszyny chleba! Nic więcej!51.

W następnym numerze tego samego czasopisma poświęcił osobny ar-
tykuł papieżowi Piusowi XI52. Na początku przypomniał wejście w 1889 
roku przyszłego papieża na szczyt Monte Rosa (4631 m), w którym do-
strzegł pewien symbolizm ukazujący istotę wielkości Piusa XI. Następnie 
przywołał m.in. program pontyfikatu papieża Piusa XI z 1922 roku: „Po-
kój Chrystusa w Królestwie Chrystusowym”, ustanowienie przez papieża 
w 1925 roku święta Chrystusa Króla, popieranie Akcji Katolickiej oraz 
ogłoszone przez niego beatyfikacje i kanonizacje. Na koniec jezuita zwrócił 
uwagę, że Pius XI 

„drogę na szczyty” zaczął u nas, zaczął w Polsce, On naprawdę jest polskim 
biskupem, bo ta godność u nas, z rąk polskiego biskupa nań spłynęła, On 
żył z nami, naszą dolę i niedolę dzielił, jak najlepszy Ojciec pochylał się nad 
kolebką odradzającej się Polski, błogosławił pierwsze jej kroki w dziejach 
i pierwsze jej poczynania. Na jego czcigodną głowę spłynęło błogosławień-
stwo naszej Matuchny i Królowej Częstochowskiej i Ostrobramskiej, jego 
ręce czy to przez ulice Warszawy, czy też po wiejskich drogach, wśród łanów 
zbóż polskich i wśród łanów polskiego rozmodlonego ludu polskiego niosły 
złociste monstrancje z Chrystusem, Królem Pokoju, ukazując przez to nieja-
ko drogi, którymi nam iść potrzeba przez pokolenia i wieki53.

Ks. Bednarskiemu leżała na sercu sprawa wychowania i wykształcenia 
inteligencji katolickiej, laikatu świadomego swojej godności oraz roli za-
równo w Kościele, jak i w społeczeństwie. W artykułach postulował stałą 
formację intelektualną i duchową świeckich, m.in. poprzez udział w Soda-
licjach Mariańskich, studium filozofii i teologii chrześcijańskiej, zakładanie 
bibliotek z literaturą katolicką, prenumeratę oraz lekturę czasopism i ksią-
żek religijnych, troskę o własny rozwój duchowy. W tym celu przedłożył 

51 Tamże, s. 98.
52 S. Bednarski, Pius XI, „Wiara i Życie” 1929, nr 5, s. 170-178.
53 Tamże, s. 178.
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czytelnikom czasopisma „Wiara i Życie” listę publikacji z najważniejszych 
dziedzin filozofii chrześcijańskiej i teologii katolickiej w języku polskim, 
niemieckim i francuskim54. Sądził, że 

pół godziny dziennie, 2 od 3 godzin tygodniowo, zupełnie wystarczy, by 
w kilka lat przejść całość nauki katolickiej. Nie idzie tu bowiem o rozległe, 
wyczerpujące studia, ale o zdobycie najważniejszych, podstawowych wia-
domości, które przez późniejszą lekturę będą się stale uzupełniać, pogłębiać 
i wyjaśniać55.

Przedmiotem jego stałej uwagi i troski było małżeństwo oraz rodzina. 
Problematyka ta pojawia się w wielu jego publikacjach. W artykule z 1923 
roku pt. Wielka Tajemnica56 bronił wartości małżeństwa i jego nierozerwal-
ności oraz – w okresie wielkich przemian społecznych i ekonomicznych 
po I wojnie światowej i straszenia widmem przeludnienia – ubolewał nad 
rozlewającym się strumieniem rozwodów i ograniczania potomstwa. Przy-
czyny takiego stanu rzeczy dostrzegał w „braku zasad, w braku właściwe-
go pojęcia rzeczy”57. Na podstawie fragmentu Listu św. Pawła do Efezjan 
(rozdz. 5), który nazwał „złotą bullą” ustroju małżeństwa katolickiego, 
udowadniał, że jego wielkość i godność tkwi w tym, że jest ono sakramen-
tem, jest święte, ma charakter nadprzyrodzony oraz wyobraża i oznacza 
zaślubiny Chrystusa z Kościołem. Zwracał uwagę, że małżonkowie są sobie 
absolutnie równi, chociaż różni oraz, że „z woli Bożej małżeństwo – o ile 
tylko możliwe – powinno być zarazem rodziną, żona powinna być matką, 
a mąż ojcem”58. Zarazem wypowiedział słowa przestrogi: 

Nie wolno cudownie pięknej, twórczej instytucji Bożej zniżać do poziomu 
upadłych, chorych dusz, ale te dusze trzeba dźwigać, podnosić, urabiać, by 
siłą wewnętrzną dorosły do wielkości Bożych planów i praw. A to dźwiga-
nie i podnoszenie nie może się dokonać gdzie indziej, jak w Kościele i przez 
Chrystusa, jak na fundamencie gorącej, żywej i czynnej wiary i religijności. 
Chrystus, który w osobie kapłana związał małżonkom w chwili ślubu dłonie 
na wieczną, nierozerwalną miłość i wspólną dolę, musi być między nimi za-

54 S. Bednarski, Kilka praktycznych uwag o uświadomieniu religijnym, „Wiara i Życie” 1928, 
nr 8, s. 34-40, 73-77.

55 Tamże, s. 77.
56 S. Bednarski, „Wielka tajemnica” – małżeństwo katolickie, „Wiara i Życie” 1923, nr 3,  

s. 129-141, 174-186.
57 Tamże, s. 130.
58 Tamże, s. 137.
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wsze, nie może go tam braknąć; wiarą muszą odczuwać Jego ciągłą między 
sobą obecność, aby żyjąc wedle Jego zasad, nic nie czynili takiego, czego by 
On nie pochwalał i nie uznał. Tak się stać musi, bo jeśli się nie stanie, to nie 
wolno nam patrzeć pogodnie w przyszłość. Tak dla ludzkości, jak i dla nasze-
go narodu kryje ona tajemnice... zagłady59.

Miał świadomość, że po I wojnie światowej, która przyniosła upragnio-
ną wolność Ojczyźnie, ale także nowe zagrożenia (ze strony bolszewickiej 
Rosji, a później hitleryzmu), młode pokolenie Polaków należy wychować 
na dobrych obywateli i jednocześnie świadomych swojej roli w społeczeń-
stwie katolików. Rozważając rolę katechety w szkole, nie chciał, aby posia-
dał jakąś uprzywilejowaną pozycję, ale podnosił znaczenie ducha i podsta-
wy wychowania. Zwracał uwagę, że polska szkoła jest jeszcze katolicka, 

ponieważ uczy się w niej religii, ponieważ obowiązują w niej praktyki reli-
gijne, ale już nikt nie zaręcza, że nauczanie reszty przedmiotów nie będzie 
sprzeczne z religią, nikt nie zaręcza, że cały kierunek wychowawczy nie pój-
dzie po linii także z religią sprzecznej. A to jest tysiąc razy ważniejsze, niż 
jakieś uprzywilejowane stanowiska lub nawet rządy katechetów w szkole, 
o których się zresztą nikomu nie śni60. 

Był zdania, że proces wychowania w szkole przeżywa kryzys na skutek 
braku harmonii między wolnością jednostki a autorytetem wychowawcy. 
Zajmując krytyczne stanowisko wobec współczesnej pedagogiki, dowodził, 
że jest ona sprzeczna z chrześcijańską wizją człowieka oraz że jest dzieckiem 
XVIII wieku (racjonalizmu i krytycyzmu angielskiego i francuskiego, a po-
tem niemieckiego), jest nastawiona „naturalistycznie w ujmowaniu całości 
życia – optymistycznie w poglądzie na duszę dziecka – antychrześcijańsko, 
a nawet areligijnie w praktycznym przeprowadzeniu”61. Wyjście z kryzysu 
współczesnej szkoły upatrywał w powrocie do chrześcijańskich wartości 
i założeń pedagogicznych.

Kontynuując swoje rozważania na temat wychowania na łamach czaso-
pisma „Wiara i Życie”, przedstawił w kolejnym artykule zasady pedagogiki 
katolickiej, które wyprowadził z trzech podstawowych założeń chrześci-
jaństwa. Było dla niego rzeczą oczywistą, „że wychowanie, o ile ma być 

59 Tamże, s. 140-141.
60 S. Bednarski, O zdrowe podstawy wychowania, „Wiara i Życie” 1931, nr 10, s. 294.
61 Tamże, s. 297.
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skuteczne, musi być zastosowane nie tylko do wieku, uzdolnień i psychicz-
nych właściwości dziecka, ale przede wszystkim i na pierwszym miejscu 
do jego natury i tych ustrojowych czynników, których tamte są tylko wy-
nikiem i objawami”62. Ostrzegał przed nowoczesną psychologią niekato-
licką, która jest psychologią bez duszy. Po pierwsze, wskazywał, że czło-
wiek posiada duchową i nieśmiertelną duszę. Pedagogika katolicka opiera 
się na znajomości natury ludzkiej i psychiki dziecka. Liczy się z faktem 
grzechu pierworodnego i jego skutkami, ale fakt ten nie umniejsza w ni-
czym miłości do dziecka oraz szacunku dla jego indywidualności i god-
ności ludzkiej, wyniesionej hojnością Bożą aż ku granicom bóstwa. „Ale 
miłość i poszanowanie godności – argumentował – nie jest równoznaczne 
z przesadną i nierozumną pobłażliwością!”63. Po drugie, mając na uwadze 
zdrowie i normalny rozwój fizyczny i duchowy dziecka, dopuszczał w wy-
chowaniu przez pedagoga katolickiego stosowanie wobec niego przymusu. 
Uważał, że z przymusu można zrezygnować w miarę rozwoju władz umy-
słowych dziecka, kiedy ono samo zaczyna dostrzegać celowość i rozumność 
różnych nakazów i zwyczajów, do których wcześniej było przymuszane. 
Za ważny element wychowania dziecka i młodzieży uważał rozpoczęcie 
przez nie pracy, przez którą rozumiał naukę i szkołę. Wychowawcy winni 
wpoić dzieciom i młodzieży wzniosłość pracy i jej umiłowanie. Do tego 
celu służą sankcje, kary i nagrody. Dalej wskazał na inną ważną dziedzinę 
wychowania, a mianowicie na wyrobienie w dziecku tzw. charakteru, które 
osiąga się przez opanowanie zwłaszcza egoizmu i wszelkiej wybujałości in-
dywidualizmu, czyli wyrobienie w nim postawy: homo homini frater (czło-
wiek człowiekowi bratem). Wreszcie za trzecią konsekwencję grzechu pier-
worodnego w odniesieniu do wychowania, a równocześnie trzecią zasadę 
wychowania dziecka uznał potrzebę istnienia i poszanowania autorytetu. 
Zdaniem jezuity: 

Autorytet jest także w pewnym znaczeniu przymusem, bezpośrednią bo-
wiem konsekwencją istnienia autorytetu jest konieczność posłuszeństwa, 
czyli konieczność poddania swego rozumu, a przynajmniej woli pod ro-
zum i wolę drugiego64. 

62 S. Bednarski, Pesymizm katolickiej pedagogji?, „Wiara i Życie” 1931, nr 11, s. 318.
63 Tamże, s. 320.
64 Tamże, s. 322.
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Takie poddanie rozumu rodzi konieczność zadania sobie samemu przy-
musu dla wyższych wartości, np. dla dobra ogółu społeczeństwa, porząd-
ku i ładu publicznego. Wyrazem takiej postawy jest posłuszeństwo wobec 
praw i rozporządzeń państwowych. Krytykując przesadny kult wolności 
i indywidualizmu dziecka, i wskazując na podstawowe zasady katolickiej 
pedagogiki, ks. Bednarski podkreślał na koniec swoich wywodów, że 

nie może być mowy o gwałceniu rozumu tam, gdzie rozum ten dopiero się 
zaczyna rozwijać lub dopiero się rozwija. Wiedza, zdobyta przez ludzkość 
i podawana dziecku w tym syntetycznym wyciągu, jak ją podają szkolne 
podręczniki i wykłady nauczyciela, jest właśnie najlepszym sposobem do 
rozwinięcia umysłu dziecka65. 

Później, w miarę postępującego rozwoju, należy ukazać dziecku drogi, 
najlepiej te, którymi wcześniej przeszli uczeni-pedagodzy, autorzy spraw-
dzonych prawd naukowych.

W kolejnej publikacji, będącej odpowiedzią na list czytelniczki, wy-
wołany lekturą jego artykułu Pesymizm katolickiej pedagogji?, podjął po-
nownie temat przymusu w wychowaniu oraz określenia granic między 
wolnością a przymusem. Podkreślił w nim m.in. wagę atmosfery rodziny, 
szkoły i społeczeństwa w wychowaniu dzieci i młodzieży. Zauważył, że to 
właśnie rodzice poprzez swój przykład życia (wspólną modlitwę, miłość, 
szczerość, prawdę), tworzą atmosferę, w której dzieci najlepiej wzrastają 
moralnie i religijnie. Za najgorszy system wychowawczy uznał ten, który 
mnoży przepisy i zakazy bez potrzeby i ponad miarę. Przy tej okazji sprecy-
zował, że przez przymus nie rozumie kary cielesnej i odparł zarzut, jakoby 
pedagogika katolicka była pedagogiką przymusu. W końcowych zdaniach 
stwierdził: 

Zasada jednolitości i konsekwencji wychowania żąda, aby atmosfera szko-
ły była podobną do wzorowej atmosfery rodziny, stąd to Kościół wysuwa 
postulat szkoły wyznaniowej, dającej największe gwarancje, że wychowanie 
dziecka katolickiego będzie oparte w rodzinie i w szkole na jednym duchu, 
na tych samych zasadach i ideałach66.

Dążenie do świętości pojmował nie jako przywilej i zadanie niektórych, 
ale jako obowiązek wszystkich chrześcijan. 

65 Tamże, s. 323.
66 S. Bednarski, Rola atmosfery w wychowaniu, „Wiara i Życie” 1932, nr 2, s. 48.
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Święci – pisał na łamach „Życia i Wiary” – stali się niejako własnością całej 
ludzkości, nawet niechrześcijanie i niewierzący nie mogą obok nich przejść 
obojętnie, musi się nimi zajmować nauka, ponieważ nieraz już zaciążyli 
nad dziejami Europy i świata, potęgą swej indywidualności tworzyli hi-
storię, tworzyli całe nowe kierunki myśli i prądów dziejowych, dlatego też 
historia, socjologia, filozofia, psychologia po wsze czasy w życiu świętych 
znajdą wdzięczne pole do pracy do badań i dociekań67. 

Jako wzorce osobowości i przykłady do naśladowania proponował mło-
dzieży świętych, wśród których stawiał za wzór św. Stanisława Kostkę SJ 
(1550-1568). W artykule Św. Stanisław Kostka68, napisanym z okazji 200. 
rocznicy jego kanonizacji, przypomniał ideały i pragnienia św. Stanisława, 
wyrażone w słowach: „Do wyższych rzeczy jestem stworzony!”. Z mocą 
religijnego uczucia i natchnienia pisał z podziwem o świętym młodzie-
niaszku: 

Jeden poryw, jeden wzlot do ideału, do Boga, nie z pogardy do świata, 
ziemi, rodziny, ale z miłości ku Stwórcy i Chrystusowi. Padło w tę anielską 
duszę ziarno wołania Bożego i zaczęło róść, olbrzymieć, dźwigać ją coraz 
wyżej, coraz potężniej, skrzydła dało do lotu nad poziomy, nad miernotę 
i przeciętność. Sądziłbyś, że pachole słabe, dziecko niemal fizyczne i du-
chowe masz przed sobą, a oto ci wyrasta olbrzym ducha; powaga, dojrza-
łość, moc jakaś od niego bije69. 

W dalszej części artykułu plastycznie ukazał to, co stanowiło o wiel-
kości Stanisława Kostki: „Nie miał ani geniuszu Augustyna czy Tomasza 
z Akwinu, ani natchnionej wymowy Chryzostoma, talentu artystycznego 
Fra Angelica, ani apostolskiej czy samarytańskiej działalności Franciszka 
i Wincentego, nie był ani papieżem, jak Grzegorz VII, ani założycielem za-
konu, jak Dominik i Ignacy. Jedynym tytułem, że go czcimy, że żyje wśród 
nas, jest jego świętość”70. Przy tej okazji wskazał na Kościół, jako glebę, 
z której wyrósł święty jezuita: 

Staje przed nami w blaskach swej świętości, chwały i krasy i wskazuje nam 
na Kościół, jako na matkę, która go zrodziła i dała mu imię wielkie i ducha 

67 Tenże, Święci w Kościele, „Wiara i Życie” 1931, nr 4, s. 100.
68 Tenże, Św. Stanisław Kostka. Refleksje jubileuszowe, „Wiara i Życie” 1926, nr 6, s. 307- 

-315.
69 Tamże, s. 310.
70 Tamże, s. 314.
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królewskość. Od niej ma wszystko, a ma hojnie, obficie, miarę natrzęsioną 
i opływającą, bo korzystał ze wszystkich jej skarbów, ze wszystkich dóbr 
chciwie, po lichwiarsku, jako synowie tego świata z dóbr tego świata ko-
rzystają. Gdyby był mniej korzystał, byłby takim, jak my jesteśmy, małym 
na duchu, a gdyby był nie korzystał wcale, byłby złym a nie świętym i Koś-
ciołowi wstyd przyniósł!71.

W trosce o zdrowie moralne całego społeczeństwa i jego przyszłość, 
zwłaszcza młodzieży, a także – zgodnie z nakazem Jezusa Chrystusa – w ce-
lu urzeczywistnienia na ziemi królestwa miłości, ładu i dobra, zwracał 
uwagę na konieczność podjęcia walki z pornografią, którą pojmował jako 
jedno z najważniejszych zagadnień natury społeczno-obyczajowej. Swoje 
stanowisko wyraził 9 września 1928 roku w referacie wygłoszonym na IV 
Zjeździe Sodalicji Inteligencji męskiej w Lublinie72. Stał na stanowisku, że 
walka z pornografią 

nie może być wyłącznie negatywną, nie może wyrwać z ręki dziecka czy ro-
botnika złej książki, złego pisma, nie może zakazać im chodzić do kina, ki-
no to zamknąć i spocząć na laurach, ale trzeba podjąć trud pracy pozytyw-
nej, dać im do ręki dobre pisma, druki, książki, otworzyć dla nich dobre 
kino. Akcja Katolicka – zauważył – aż nazbyt często idzie tylko w kierunku 
negatywnym. To jest jej wielką wadą!73.

Zależało mu na zdrowiu moralnym, duchowym i fizycznym młodzieży. 
Z radością omówił list z 1923 roku papieża Piusa XI do biskupa Annecy 
z okazji jubileuszu św. Bernarda z Menthon (923-1008), apostoła Alp i za-
łożyciela pierwszego pogotowia ratunkowego w górach. Wielki miłośnik 
gór, Pius XI, podniósł w liście zasługi św. Bernarda oraz ogłosił go patro-
nem i opiekunem nie tylko Alp, ich mieszkańców i podróżników, ale także 
turystów. Przy tej okazji papież pochwalił turystykę górską: 

Ze wszystkich sportów, w których ludzie szukają godziwej rozrywki, żaden 
nie jest tak dobroczynnym dla zdrowia duszy i ciała, jak turystyka. Przez 
twardą pracę i wdzieranie się w sfery lekkiego i czystego powietrza siły się 

71 Tamże, s. 315.
72 S. Bednarski, Kilka myśli o walce z tzw. pornografią i bluźnierstwem, „Wiara i Życie” 1928, 

nr 8, s. 273-278, 312-320.
73 Tamże, s. 275-276. Należy pamiętać, że w okresie międzywojennym rozumiano przez por-

nografię wszelkie niemoralne przedstawienia i dzieła sztuki, takie jak powieść, obraz, film, sztuki 
teatralne. W tym miejscu wypada dodać, że ks. Bednarski wspierał działalność Akcji Katolickiej. 
Na marginesie nowych książek o Akcji Katolickiej, „Wiara i Życie” 1934, nr 4, s. 118-122.
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odnawiają i wzmacniają, a równocześnie duch przez zwyciężanie wszelkich 
możliwych trudności hartuje się do spełniania obowiązków życia i znosze-
nia jego przeciwieństw, kontemplacja zaś tych bezmiernych ze szczytów 
Alp roztaczających się widoków, łatwo podnosi umysł do Boga, twórcy 
i pana natury74. 

Wyrażając nadzieję, że list papieża Piusa XI zostanie przyjęty także przez 
miłośników Tatr, ks. Bednarski zachęcał: 

Trzeba, abyśmy poszli za wezwaniem Ojca św., a zwłaszcza młodzież na-
sza powinna jedną wielką pielgrzymką ciągnąć w nasze ukochane Tatry, 
bo tam skołataną, znużoną, często chorą duszę współczesną czekają nigdy 
nie wyczerpane skarby zdrowia, sił, hartu i tężyzny moralnej, niezrówna-
ne w rozmaitości i bogactwie, a przepotężne w sile przeżycia estetyczne 
i uczuciowe75.

Nie wahał się zabierać głosu w sprawach, które uważał za szkodliwe 
i niebezpieczne dla Kościoła i Ojczyzny. Tak było chociażby w przypadku 
Legionu Młodych76. W pełni podzielał stanowisko Episkopatu Polski, któ-
ry w liście pasterskim potępił organizację, zarzucając jej, że zwalcza Kościół 
katolicki, odrzuca chrześcijaństwo, stoi na stanowisku komunistycznym 
oraz propaguje wolną miłość. Jezuita zebrał i poddał szczegółowej anali-
zie wypowiedzi ideologów organizacji, zamieszczone na łamach organów 
prasowych (m.in. „Dziś i Jutro” i „Państwo Pracy”), wykazując, że Legion 
Młodych jest stowarzyszeniem antykatolickim, w poglądach społecznych 
i etycznych przejął prawie bez zmian ideologię bolszewizmu rosyjskiego, 
szkaluje i zwalcza Kościół oraz bałamuci opinię publiczną. W rezultacie 
uznał Legion za szczególnie niebezpieczny dla sprawy Kościoła i zdrowia 
moralnego narodu. Przy tej sposobności przypominał, że 

wedle nauki Chrystusa, nie państwo jest najwyższym dobrem, jak chce 
L[egion] M[łodych], nie naród, jak chce skrajny nacjonalizm, nie klasa jak 

74 S. Bednarski, Papież Pius XI a turystyka górska, „Przegląd Powszechny” 1923, t. 160,  
s. 95-96.

75 Tamże, s. 96.
76 S. Bednarski, A jednak winni, „Wiara i Życie” 1934, nr 4, s. 97-106; 1934, nr 5, s. 129-

-137. Legion Młodych, właśc. Związek Pracy dla Państwa, organizacja skupiająca część młodzieży 
akademickiej i inteligencji pracującej, utworzona 1929/1930 z inicjatywy J. Jędrzejewicza i in-
nych działaczy sanacyjnych (z tzw. grupy pułkowników), głosząca program m.in. ograniczenia 
swobód demokratycznych w walce z Kościołem, kapitalizmem i Kominternem.
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głosi komunizm i socjalizm, ale Bóg i dusza ludzka nieśmiertelna, przez 
Boga dla Boga stworzona. Temu najwyższemu dobru służyć, jemu podpo-
rządkowane winno być wszystko, całe życie doczesne i tego życia dobra, 
a więc i państwo i jego racja stanu, temu celowi służy i jemu podporządko-
wany jest także i Kościół. Jedynym, najwyższym celem i racją bytu Kościo-
ła jest służba Bogu, jest troska o dusz zbawienie, jest taki wpływ na ludzi 
i ludzkie sprawy, aby we wszystkim uwielbiony był Bóg i przez wszystko 
dusze ludzkie mogły zdążać i zdążały do Boga77.

Za najbardziej palące, doniosłe i zasadnicze zadanie stojące przed kato-
likami uznał walkę z bezbożnictwem. Wprawdzie na przestrzeni wieków 
Kościół był zawsze prześladowany i nie brakowało ludzi, którzy nienawi-
dzili Boga i starali się Jego imię i prawdy z życia i dusz usuwać (oświecenie, 
rewolucja francuska), jednak tym razem z niepokojem zauważał, że od XIX 
wieku w kulturze zachodniej czerwony socjalizm i skrajny liberalizm kapi-
talistyczny postawiły walkę z Bogiem i bezbożnictwo jako cel i program78. 
Za przełomowe wydarzenie uznał jednak wybuch rewolucji rosyjskiej 
i zwycięstwo bolszewików. Przypominał, że w Związku Sowieckim jednym 
z punktów programu propagandy komunistycznej jest walka z Bogiem, 
prowadzona zarówno w kraju, jak i w innych krajach. Ostrzegając rodaków 
przed przewrotną akcją bezbożniczą Rosji, zwracał uwagę, że Polska nie 
jest z niej wyłączona. Na łamach czasopisma „Wiara i Życie” zapowiedział 
walkę o dusze rodaków: 

77 S. Bednarski, A jednak winni, „Wiara i Życie” 1934, nr 4, s. 101. Ks. Bednarski dokonał 
kolejnej krytyki ideologii Legionu Młodych w artykule pt. Dość tej maskarady!, „Wiara i Ży-
cie” 1934, nr 9, s. 260-266. Pisał tam m.in.: „Pragnęlibyśmy gorąco, aby L[egion] Mł[odych] 
zmienił swoje stanowisko względem religii i Kościoła, aby jego kierownicze czynniki zrozumia-
ły, że walka z Kościołem jest sprzeczna z duchem kultury polskiej, sprzeczna z racją stanu i do-
brem Państwa Polskiego, sprzeczna z obiektywnymi wartościami życia społecznego, że utrudnia 
i oddala wewnętrzną konsolidację. Jeśliby to stanowisko uległo zmianie, to pierwsi z radością 
zmienimy nasz pogląd względem L[egionu] Mł[odych]”. Tamże, s. 266. S. Bednarski, Kultura 
a Kościół, „Wiara i Życie” 1934, nr 11, s. 318. Do Legionu Młodych Bednarski powrócił w ar-
tykułach: O wpływ Kościoła na wychowanie młodzieży, „Wiara i Życie” 1935, nr 7/8, s. 222-229; 
Wychowanie porządnego człowieka, „Wiara i Życie” 1935, nr 10, s. 295-299; U źródeł kryzysu 
zaufania, „Wiara i Życie” 1936, nr 3, s. 93-99.

78 Ks. Bednarski był uważnym obserwatorem wydarzeń zachodzących w Europie. Już w 1931 
roku z niepokojem spoglądał na Hiszpanię, uważaną wtedy za najbardziej katolickie państwo w Eu-
ropie, starając się zrozumieć przyczyny palenia kościołów, klasztorów, a w nich arcydzieł sztuki, 
zbiorów naukowych i bibliotecznych, po tym, jak do władzy doszli republikanie. S. Bednarski, 
Dlaczego płoną w Hiszpanji kościoły?, „Wiara i Życie” 1931, nr 7-8, s. 221-227.
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Będziemy walczyć o przyszłość Polski, bo ona albo będzie katolicką i Chry-
stusową, albo jej nie będzie! Będziemy walczyć o dusze ludu naszego, ludu 
dotąd wiernego. Wzywamy do współpracy ludzi dobrej woli, ludzi rozu-
miejących grożące niebezpieczeństwo!79. 

Przy tej okazji ogłosił, że od numeru wrześniowego z 1934 roku redak-
cja czasopisma w dziale „Sygnały” będzie zamieszczać artykuły informujące 
o akcji bezbożniczej w Polsce i za granicą oraz wyciągać na światło dzienne 
wszelkie działania i próby zamachu na wolność Kościoła. Ks. Bednarski in-
formował ponadto, że niektóre artykuły ogłoszone w czasopiśmie zostaną 
wydane w osobnych, tanich odbitkach, „by dać zarówno ludziom dobrej 
woli i gorącego serca, jak i stowarzyszeniom odpowiednią broń propagan-
dową do ręki”80.

Nie miał wątpliwości, że Kościół jest jednym z najważniejszych „twór-
czych i kształtujących kulturę czynników”81. Snując refleksje na temat roli 
i stanowiska Kościoła i katolików wobec kultury, dostrzegał w okresie mię-
dzywojennym utratę wspólnego języka między sztuką i Kościołem oraz 
próby pochodzące z niektórych środowisk (wolnomyślicielstwo polskie, 
Tadeusz Boy-Żeleński i inni), aby „katolicyzm przedstawić w ogóle jako 
wroga nauki, sztuki, radości życia”82. Nie zgadzał się z tymi poglądami i wy-
kazywał, że Kościół nie potępia sztuki oraz podkreślał, że „najwyższe dzieła 
kultury, dzieła geniuszu ludzkiego, nazywamy dziełami natchnienia, mó-
wimy, że dokonane zostały pod natchnieniem”83, czyli pod natchnieniem 
Boga Stwórcy. Prawda, dobro i piękno znajdują się w pełni w Bogu, ale 
mogą być także częściowo w dziełach wrogów Boga. W dziełach wielkich 
twórców, jak np. Schillera i Goethego, których sam czytał jako student, 
pojawiają się tematy i motywy zaczerpnięte z historii i życia katolickiego 
obok ujęć i obrazów nieraz zupełnie niekatolickich. Był zdania, że 

Kościół i kultura różne, ale nie sprzeczne urzeczywistniają cele, stąd zacho-
dzi między nimi ścisła łączność. […] Nieprawdziwa jest przeto, sztucznie 
pomyślana teoria o przeciwieństwie kultury i Kościoła. Ojczyzna, nauka, 

79 Tenże, Do walki z bezbożnictwem!, „Wiara i Życie” 1934, nr 7-8, s. 195.
80 Tamże, s. 196.
81 S. Bednarski, Kultura a Kościół, „Wiara i Życie” 1934, nr 11-12, s. 313-318, 345-350 

(także odbitka Kraków 1934).
82 Tenże, Kultura a Kościół, „Wiara i Życie” 1934, nr 11, s. 318.
83 Tenże, Kultura a Kościół, „Wiara i Życie” 1934, nr 12, s. 347.
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sztuka, te tak wielkie, a tak wartościowe dla człowieka dziedziny kultury, są 
równie wartościowe i dla Kościoła. Kościół na jedną tylko rzecz nie może 
się nigdy zgodzić, nie może ojczyzny, państwa, nauki, sztuki ubóstwiać, 
uznać za cele najwyższe i wartości bezwzględne84. 

Zachęcając katolików do zaangażowania się na rzecz rozwoju kultury 
we wszystkich jej dziedzinach, przekonywał: 

Wszak życiem Kościoła i światem kultury rządzi jedno wspólne prawo, 
Kościół i kultura ma wspólną mowę porozumienia. Prawo to i mowę wyra-
ził przed wiekami jeden z największych geniuszów kultury, poganin Sofo-
kles, przez usta Antygony: „współkochać przyszłam, a nie nienawidzić!”85.

Z radością i uznaniem witał każde nowe studium z dziejów kultury 
polskiej. Tak było chociażby w przypadku książki Czesława Lechickiego 
pt. Mecenat Zygmunta III i życie umysłowe na jego dworze. Z wyczuciem 
i towarzyszącą jej znajomością problematyki wypunktował niedociągnię-
cia, zastrzeżenia i braki studium, ale jednocześnie nie szczędził autorowi 
komplementów: 

Jego [tj. Lechickiego] sąd o Zygmuncie III, dworze, jezuitach jest spokoj-
ny, życzliwie krytyczny, a jakże już daleki od jednostronnej niechęci, cza-
sem wprost nienawiści starszych i niektórych współczesnych historyków! 
Te wszystkie zalety sprawiają, że studium Lechickiego czyta się z wielkim 
zainteresowaniem, że dzięki temu znajdzie ono, a przynajmniej powinno 
znaleźć czytelników w szerokich warstwach inteligencji i wśród młodzieży; 
zbliży przez to epokę pierwszego Wazy naszej świadomości historycznej! 
Dzięki tym zaletom książka Lechickiego będzie pracą pożyteczną i rzetelną 
przysługą w naszej literaturze historycznej86.

Opisując dzieje szkolnictwa jezuickiego, przedstawiał je jako fragment 
ogólnej kultury narodu, podkreślając przy tym, że Polska należy do cywili-
zacji zachodniej. Z okazji 150. rocznicy śmierci ks. Stanisława Konarskiego 
i ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej, napisał artykuł pod pseudo-
nimem Leopolita, w którym podnosił zasługi jezuitów na polu szkolnictwa 
i jednocześnie wykazywał na podstawie materiałów źródłowych, że wiele 

84 Tamże, s. 348.
85 Tamże, s. 350.
86 S. Bednarski, Recenzja: C. Lechicki, Mecenat Zygmunta III i życie umysłowe na jego dworze, 

„Przegląd Powszechny” 1933, t. 198, s. 243-246.
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poglądów i zarzutów przeciw jezuitom jest nieuzasadnionych lub wręcz 
fałszywych: 

Kto miał sposobność bliżej, bezpośrednio ze źródeł, a nie z tendencyjnych, 
a często już przestarzałych i pod tym względem bezwartościowych opraco-
wań czy artykułów, zapoznać się ze stanem szkół jezuickich tuż przed kasa-
tą, a zwłaszcza z tym silnym, światłym prądem, który począł ożywiać coraz 
potężniej ogół jezuitów polskich i wieść ich na drogę rozumnego postępu 
i pracy nad odrodzeniem bardzo już chorego społeczeństwa, ten w dąże-
niach Komisji Edukacyjnej nie będzie mógł widzieć przeciwieństwa do po-
glądów wychowawczych i rzeczywistego stanu szkół jezuickich z ostatnich 
kilkunastu lat przed zniesieniem zakonu. Te same myśli i te same gorące 
serca, które byłyby stworzyły nowy świetny okres rozkwitu zakonu dla do-
bra społeczeństwa, pracowały dla tego samego celu w Komisji87. 

Osobom stawiającym zarzuty jezuickiemu szkolnictwu przypomniał 
nazwiska wybitnych uczonych zakonu oraz następujące fakty: 

Dykcjonarze encyklopedyczne, nauka prawa, żegluga, sztuka fortyfikacyj-
na, mineralogia, botanika, medycyna, wszystkie te tajemnice wiedzy i na-
tury wchodziły w obręb naukowych prac zakonu. Słowem, nie ma gałę-
zi nauk i wiedzy ludzkiej, której by pracowita ręka jezuity nie obrabiała. 
W 82 językach napisali jezuici gramatyki i słowniki, dzieła ich teologiczne, 
filozoficzne i ascetyczne nie dadzą się policzyć. To już samo dowodzi, że 
edukacja jezuicka nie musiała być tak ograniczona i zaciemniająca umysł, 
jak chcą przeciwnicy tego zakonu88. 

Przy tej okazji zaznaczył, że dla jezuitów edukacja dzieci i młodzieży, 
oprócz przekazywania wiedzy i wychowania obywatelskiego, miała także 
wymiar apostolski i zmierzała do chwały Bożej i zbawienia bliźnich. Nie 
idealizował bynajmniej szkolnictwa jezuickiego, ale też domagał się od kry-
tyków jezuitów i ich pracy wychowawczej rzetelności w badaniach nauko-
wych oraz dowodów: 

Kto zaś twierdzi, że szkoły jezuickie wydawały narodowi bezmyślnych 
krzykaczy sejmowych i warchołów politycznych, ten musi, aby uwierzono, 
wymienić znanych w dziejach warchołów i udowodnić, że oni nie w in-
nych, tylko w jezuickich szkołach nauki pobierali, a po wtóre wykazać, że 

87 Leopolita [S. Bednarski], Jezuici a reformy szkolne Konarskiego i Komisji Edukacji Naro-
dowej, „Przegląd Powszechny” 1924, t. 161, s. 52.

88 Tamże, s. 57-58.
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rzeczywiście wychowanie jezuickie było tego rodzaju i mogło tylko takie 
indywidua wydawać. […] Dowodów tych nikt jeszcze nie wynalazł i nie 
tak łatwo wynaleźć potrafi89.

W powyższym artykule wykazał także, że oskarżenie jezuitów o wrogie 
stanowisko wobec Komisji Edukacji Narodowej, o podkopywanie jej auto-
rytetu i paraliżowanie jej poczynań, jest z gruntu nieprawdziwe, zważywszy 
na dominującą rolę eks-jezuitów w pracach Komisji oraz Towarzystwa do 
Ksiąg Elementarnych, którego duszą i sekretarzem był eks-jezuita Grzegorz 
Piramowicz. To właśnie Piramowicz na pierwszym posiedzeniu Towarzy-
stwa do Ksiąg Elementarnych przedstawił jego cel: 

Powiedzcie współobywatelom waszym, że obrane jest Towarzystwo ludzi, 
poświęcających usługi swoje Rzeczypospolitej, które z ułatwieniem nauk 
będzie łączyć ukształcenie serc i obyczajów, które na to objaśniać usiłuje 
umysł, aby umiał rzetelnie rozeznać między podłością i wspaniałomyślnoś-
cią, między roztropnością a chytrością, między pozorem talentów a zdol-
nością gruntowną, między prawdą a fałszem: żeby łatwiej było człowiekowi 
kochać cnotę, a obywatelowi stało się niepodobna nie kochać ojczyzny90. 

Ks. Bednarski podkreślił, że tego wspaniałego programu pracy wy-
chowawczej Piramowicz nie zaczerpnął jedynie z pedagogicznej literatu-
ry oświecenia, ale jego źródłem były przede wszystkim wielkie tradycje 
i szczytne ideały wychowania Towarzystwa Jezusowego, które sam urzeczy-
wistniał jako profesor i wychowawca przed kasatą zakonu, która nastąpiła 
w 1773 roku.

Dzieje szkolnictwa jezuickiego przed kasatą opisał we wspomnianej 
wyżej publikacji Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce (Kraków 
1933)91. Praca została wyróżniona przez Polską Akademię Umiejętności 
(PAU) nagrodą im. Probusa Barczewskiego jako najlepsza praca historyczna 
w 1933 roku. Wykorzystał w niej olbrzymi materiał źródłowy, unikał apo-
logetyki i przedstawił dzieje szkolnictwa jezuickiego na tle historii narodu,  

89 Tamże, s. 66. W innym artykule Bednarski przedstawił genezę wiersza Na ruinę Jezui-
tów, powstałego po kasacie zakonu. S. Bednarski, Geneza Naruszewiczowego wiersza: „Na ruinę 
Jezuitów”, „Przegląd Powszechny” 1929, t. 183, s. 105-117.

90 Leopolita [S. Bednarski], Jezuici a reformy szkolne Konarskiego i Komisji Edukacji Naro-
dowej, „Przegląd Powszechny” 1924, t. 161, s. 72-73.

91 Bednarski publikował niektóre fragmenty książki w „Przeglądzie Powszechnym”. Na 
przełomie. Do historii szkolnictwa jezuickiego w Polsce, „Przegląd Powszechny” 1931, t. 192,  
s. 30-50.
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demaskując błędne tezy i wnioski, które zakorzeniły się w polskiej histo-
riografii i publicystyce. Opisując we wstępie metodę i źródła wykorzystane 
w dziele, stwierdził: 

Starałem się dzieje szkół jezuickich przedstawić jako fragment ogólnej kul-
tury narodu danego okresu, starałem się wmyśleć i wczuć w sposób myśle-
nia i reagowania ówczesnych ludzi, starałem się uczynić zrozumiałymi ich 
poglądy, przyzwyczajenia, nawyknienia tradycyjne, tak zawsze silne właś-
nie w dziedzinie praktyki szkolnej i upodobań literackich92. 

Zwracał uwagę, że – o ile to było możliwe – jezuici polscy utrzymywali 
żywą łączność z Zachodem. Wskazywał na szerokie pola pracy i osiągnięcia 
jezuitów oraz – na niedostrzegane zwykle przez badaczy – ideały zakonne, 
które pozwalają zrozumieć ich dynamizm i zaangażowanie na rzecz dobra 
wspólnego.

Warto tu przytoczyć końcowe fragmenty wniosku z umotywowaniem 
decyzji o przyznaniu nagrody ks. Bednarskiemu przez Polską Akademię 
Umiejętności: 

Na szczególne uznanie zasługuje metoda pracy, obrana przez autora. Po-
stanowił on oświetlić krytycznie rozwój szkół jezuickich w związku z ów-
czesnym stanem nauk i kultury, stawia się więc w położenie ówczesnego 
społeczeństwa z jego aspiracjami, gustem, z jego ideami pedagogicznymi 
i stanem wiedzy, aby z tego stanowiska śledzić, o ile i jak długo szkoły 
jezuickie odpowiadały ówczesnym potrzebom, dążnościom i wyobraże-
niom. Do realizacji tego zadania niezbędne było zebranie istotnie ogrom-
nego materiału źródłowego i krytyczne przetrawienie go. Autor nie dał 
się przytłoczyć materiałowi, wszędzie nad nim panuje. Ze spisów nawet 
stylistycznych i z szablonowych podręczników umie zawsze wydobyć to 
właśnie, co ma znaczenie ogólniejsze i co się przyczynia do wyrazistszego 
oświetlenia zagadnień naczelnych. Stąd też i niefachowy czytelnik może ze 
studium jego dzieła wynieść głębokie zadowolenie, tym bardziej, że układ 
planu ogólnego i przedstawienie dziedzin poszczególnych odznaczają się 
nie tylko jasnością i przejrzystością, ale wręcz dużym talentem pisarskim. 
Wywody autora płyną żywo i zajmująco, styl jest barwny, indywidualny, 
język świeży i czysty93. 

92 S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce. Studium z dziejów kultury 
i szkolnictwa polskiego, Kraków 1933, s. 7.

93 Nagroda O. St. Bednarskiego, „Nasze Wiadomości” 10 (1934), s. 550; „Nasze Wiadomo-
ści” 1928, nr 9, s. 29.
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Nic dziwnego, że obszerne dzieło o szkołach jezuickich w Polsce, wzbo-
gacone wieloma zdjęciami, tablicami statystycznymi, mapą i dodatkami, 
przyniosło ks. Bednarskiemu powszechną sławę i uznanie94.

W badaniach naukowych ks. Bednarski nie ograniczał się jedynie do 
przeszłości oraz szkolnictwa jezuickiego, o czym świadczy jego twórczość 
publicystyczna. Był otwarty na nowe tendencje w sztuce i nowe inicjaty-
wy na tym polu. Z niekłamaną radością odnotował otwarcie w Krakowie 
Szkoły Przemysłu Artystycznego, która podczas trzyletniego kursu kształ-
ciła młodzież w sztuce stosowanej (użytkowej). W 1926 roku zwiedził 
wystawę krakowskiej Szkoły Przemysłu Artystycznego i z satysfakcją in-
formował czytelników „Przeglądu Powszechnego”, że „wyniki szkoły tak 
młodej a tak ubogiej w środki techniczne, pracującej w okropnych wprost 
warunkach, bo zimnych, ciemnych, wilgotnych suterynach, uznać należy 
za znakomite”95.

Prace z historii objęły dzieje jedynie kilku kolegiów jezuickich. Zabra-
kło mu czasu na napisanie historii sztuki jezuickiej, co później uczynił 
jego współbrat zakonny, ks. Jerzy Paszenda96. Prócz tego spod pióra ks. 
Bednarskiego wyszło wiele innych artykułów i recenzji, zamieszczanych 
przede wszystkim na łamach jezuickich czasopism „Wiara i Życie” i „Prze-
gląd Powszechny”97. Recenzje dotyczyły najczęściej nadesłanych do re-
dakcji książek poświęconych jezuitom98, dziejom zakonów, szkolnictwu99, 
pedagogice i wychowania100, duchowości chrześcijańskiej, problematyce 

94 J. Paszenda, O. Stanisław Bednarski SJ (1896-1942). Wspomnienie w 60. rocznicę śmierci, 
„Przegląd Powszechny” 2002, t. 7-8, s. 141-143.

95 S. Bednarski, Wystawa krakowskiej Szkoły Przemysłu Artystycznego, „Przegląd Powszechny” 
1926, t. 172, s. 248.

96 Spośród wielu prac J. Paszendy warto wymienić Budowle jezuickie w Polsce XVI-XVIII 
w., t. 1-4, Kraków 1999-2000.

97 S. Bednarski, Z cudzych szpalt, „Przegląd Powszechny” 1924, t. 162, s. 185-190, 281- 
-284; 1924, t. 163, s. 89-94, 176-183; 1924, t. 164, s. 94-96.

98 S. Bednarski, Recenzja: Encyklopedja Jezuicka, „Przegląd Powszechny” 1935, t. 205, 
s. 143-148; Tenże, Recenzja: H. Barycz, Geneza i autorstwo «Equitis Poloni Jesuitas Actio pri-
ma», Kraków 1934; „Przegląd Powszechny” 1935, t. 206, s. 112-114 oraz Tenże, „Przegląd Po-
wszechny” 1935, t. 208, s. 100. 

99 Bednarski krytycznie ocenił dzieło Hanny Pohoskiej pt. Rewolucja szkolna we Francji, 
Warszawa 1933. Kilka uwag o nieudanej książce, „Przegląd Powszechny” 1934, t. 201, s. 508- 
-517; Tenże, P. H. Pohoskiej w odpowiedzi, „Przegląd Powszechny” 1934, t. 204, s. 290-294. Na-
tomiast pozytywnie wypowiedział się m.in. o dziele J. Hulewicza, Udział Galicji w walce o szkołę 
polską, 1899-1914, Warszawa 1934; „Przegląd Powszechny” 1934, t. 203, s. 300-302.

100 S. Bednarski, Drobiazgi wydawnicze i podręczniki szkolne, „Przegląd Powszechny” 1924, 
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wojskowej, historii sztuki i nauki101, regionalistyce102 oraz filozofii i lite-
ratury pięknej103. Nikt nie musiał go przekonywać o znaczeniu nauki dla 
pomyślnego rozwoju narodu. Chętnie brał do ręki kolejne tomy Nauki 
Polskiej, poświęcone jej organizacji, strukturze i aktualnym potrzebom104. 
Bez wahania zabierał głos w sprawach aktualnych, jak np. w kwestii projek-
tu nowej ustawy uniwersyteckiej, wniesionej do Sejmu, która spotkała się 
ze słowami krytyki ze strony profesorów uniwersytetów, zaniepokojonych 
o przyszłość nauki i kultury polskiej105, a także w sprawie reformy szkolni-
ctwa średniego106. Z radością powitał wydanie encyklopedii dla młodzieży 
szkolnej pt. Świat i Życie. Zarys encyklopedyczny współczesnej wiedzy i kul-
tury. W recenzji napisał: 

Wszystko razem tworzy całość o pierwszorzędnej wartości, ze wszech miar 
godną polecenia. Niech nam będzie wolno wyrazić na koniec jedno życze-
nie, aby religia katolicka i dzieje Kościoła zarówno dla ich wewnętrznej 

t. 161, s. 266-269; Tenże, Recenzja: Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej, Kraków 
1923-1924, „Przegląd Powszechny” 1924, t. 162, s. 81-82; Tenże, Prace z dziejów szkolnictwa 
i wychowania w Polsce, „Przegląd Powszechny” 1924, t. 162, s. 171-176; Tenże, Recenzja: Le-
xikon der Pädagogik der Gegenwart..., t. 1, Münster 1930, „Przegląd Powszechny” 1931, t. 191,  
s. 173-174; Tenże, Recenzja: „Kultura pedagogiczna”, „Przegląd Powszechny” 1933, t. 198,  
s. 107-108; Tenże, Recenzja: S. Szuman, J. Pieter, H. Weryński, Psychologia światopoglądu 
młodzieży. Idealizm, Filozofja. Religja, Cieszyn 1933, „Przegląd Powszechny” 1934, t. 203,  
s. 307-308.

101 S. Bednarski, Prace Komisji Historji Sztuki, „Przegląd Powszechny” 1934, t. 203, s. 322-
-323 oraz Tenże, „Przegląd Powszechny” 1935, t. 206, s. 270; Tenże, Recenzja: „Życie Sztuki” 
1934, nr 1, „Przegląd Powszechny” 1935, t. 208, s. 94-95; Tenże, Recenzja: „Historja sztuki”, 
„Przegląd Powszechny” 1935, t. 208, s. 246-248, 251; Tenże, Recenzja: „Dawna Sztuka”, „Prze-
gląd Powszechny” 1938, t. 217, s. 251-252.

102 S. Bednarski, Recenzja: R. Grodecki, K. Lepszy, J. Feldman, Kraków i Ziemia Krakow-
ska, Lwów 1934; „Przegląd Powszechny” 1935, t. 206, s. 126-127; Tenże, Recenzja: Rocznik 
Wołyński, Równe 1934; „Przegląd Powszechny” 1935, t. 206, s. 133-134 oraz Tenże, „Przegląd 
Powszechny” 1935, t. 206, s. 265-268.

103 S. Bednarski, Recenzja: J. Kleiner, Studja z zakresu literatury i filozofji, Warszawa 1925, 
„Przegląd Powszechny” 1926, t. 170, s. 114-116.

104 S. Bednarski, Recenzje: Nauka Polska, „Przegląd Powszechny” 1927, t. 176, s. 97-98; 
1930, t. 188, s. 107-108; Tenże, Z życia naukowego, „Przegląd Powszechny” 1930, t. 188,  
s. 251-256; Tenże, Niedola polskiej nauki, „Przegląd Powszechny” 1931, t. 192, s. 257-263; 
1932, t. 194, s. 373-374; 1933, t. 197, s. 348-350; „Przegląd Powszechny” 1933, t. 199, s. 314-
-317; 1934, t. 203, s. 165-166; 1935, t. 206, s. 116-117; 1935, t. 208, s. 97-98.

105 Tenże, W obronie wolności szkół akademickich, „Przegląd Powszechny” 1933, t. 197,  
s. 243-246.

106 Tenże, Na bezdrożach reformy szkolnictwa średniego, „Przegląd Powszechny” 1937, t. 214, 
s. 372-384.
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wartości jak i dla zasług i roli w życiu kulturalnym były reprezentowane 
wspaniałomyślnie107. 

Z uznaniem wypowiadał się o powieści Zofii Kossak-Szczuckiej pt.  
Złota wolność. W recenzji, którą napisał 3 kwietnia 1929 roku w Zakopa-
nem, stwierdził, że 

po Sienkiewiczu nie łatwo było odważyć się na powieść historyczną. […] 
Dzieło twórcy Trylogii zaciążyło zarówno na psychice czytającego spo-
łeczeństwa, jak i na psychice pisarzy, stąd to spuścizny po nim nikt nie 
ośmielił się podjąć, i był on w dziedzinie powieści historycznej wielkim 
osamotnionym108. 

Z zadowoleniem zauważył, że Kossak-Szczucka, pisarka katolicka – po-
dobnie jak wcześniej Henryk Sienkiewicz – nie uznaje „sztuki dla sztuki”, 
a jej twórczość ma wymiar służby: 

Dla nich twórczość jest służbą narodowi i społeczeństwu! Stąd to wskrze-
szając w swych działach obraz przeszłości, nie ograniczają się do mniej lub 
więcej wiernej fotografii, ale ujmują tę przeszłość twórczo, ożywiając ją 
jakąś wielką, a równocześnie i dla współczesności żywotną ideą109.

W 1972 roku ks. Bronisław Natoński SJ, wybitny znawca historii To-
warzystwa Jezusowego w Polsce napisał: „Z Bednarskim odchodził wielki 
uczony, humanista, dobry człowiek i wzorowy kapłan”110. Rzeczywiście, 
w osobie ks. Stanisława Bednarskiego zakon i Ojczyzna straciły gorliwe-
go kapłana i wybitnego uczonego, który w swojej pracy miał na uwadze 
dalszy wszechstronny rozwój Kościoła i Ojczyzny. Niepojętym wyrokiem 
Opatrzności Bożej, wiele jego wizji i rozpoczętych prac zostało podjętych 
i zrealizowanych już po jego śmierci, a zwłaszcza w sprzyjającym dla ba-
dań naukowych okresie wolności i niepodległości Polski, który nastąpił po 
przemianach w 1989 roku, zainicjowanych dekadę wcześniej przez ogól-
nopolski ruch NSZZ „Solidarność”.

107 Tenże, Recenzja: Świat i Życie. Zarys encyklopedyczny współczesnej wiedzy i kultury, „Prze-
gląd Powszechny” 1933, t. 198, s. 107.

108 Tenże, Na marginesie „Złotej wolności” Z. Kossak-Szczuckiej, „Przegląd Powszechny” 
1929, t. 182, s. 153.

109 Tamże, s. 154.
110 B. Natoński, Powstanie i rozwój Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy (1872-1972), 

w: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1872-1972. Historia, opracowania, bibliografia, red.  
Z. Wilkosz i L. Grzebień SJ, Kraków 1972, s. 95.
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Summary

Stanislaw Bednarski (1896-1942) is one of the most outstanding Polish 
Jesuits from the interwar period. His great fame as an expert in education and Je-
suit culture has been credited to his doctoral thesis entitled Upadek i odrodzenie 
szkół jezuickich w Polsce (Fall and revival of Jesuit schools in Poland, Krakow 1933). 
From 1937, he served as Director of the Jesuits’ Publishing House Apostleship of 
Prayer (Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy) in Kraków, having been associ-
ated with it since 1922. He was also an editor of a few Jesuit magazines. On the 
pages of these magazines, he took the floor with journalistic flair on matters of 
public discussions and debates. In addition, he was a member of many scientific 
societies and social organizations and actively participated in the scientific field. 
His biography includes over 250 publications. Even with so many activities, he 
still undertook the work of pastoral ministry. Among others, he was a confessor, 
and he gave lectures and preached homilies and retreats. His untimely death in  
a Nazi concentration camp in Dachau, near Munich, where he gave an encour-
aging witness of faith, was a great loss to the Polish national culture. Some of his 
visions and plans lived on after his death and were fulfilled through his compan-
ions after 1989, when the Republic of Poland gained its independence

.



JUSTYNA ŁUKASZEWSKA-HABERKOWA

Magister bonus Chyroviae.  
Romuald Koppens SJ (1865-1943)

Romuald Andrzej Koppens urodził się 28 stycznia 1865 roku w Strusi-
nie na przedmieściu Tarnowa, jako syn Wilhelma i Katarzyny de domo Os-
trowskiej. Jego rodzice byli skromnymi ludźmi: ojciec pracował jako kan-
celista cesarsko-królewskiego starostwa w Tarnowie, a pochodząca z No-
wego Sącza matka prowadziła dom. Romuald Koppens został ochrzczony 
w katedrze tarnowskiej 22 lutego 1865 roku. Chrzestnymi zostali znajomi 
rodziców: Andrzej Oskard, cesarski inspektor gimnazjalny, i jego żona, An-
na. Miał ośmioro rodzeństwa. 

Po szkole podstawowej, rozpoczął naukę w cesarsko-królewskim gim-
nazjum w Nowym Sączu. Kolejne cztery lata nauki od 1878 do 1882 roku 
kończył jako jeden z najlepszych uczniów: zwykle z trzecią lokatą w klasie 
liczącej ponad czterdziestu chłopców. Relatywnie najgorsze świadectwo 
otrzymał w pierwszej klasie, w kolejnych poprawiał jeszcze ten zupełnie 
dobry wynik. Odznaczał się dobrym wychowaniem i pilnością: na świa-
dectwie, które otrzymywano po każdym semestrze nauki, miał wzorowe 
lub chwalebne obyczaje i pilność wytrwałą1. Już we wczesnych latach Ro-
muald przejawiał zdolności ku naukom humanistycznym, gorzej radząc 
sobie w przedmiotach ścisłych. Z matematyki i nauk przyrodniczych miał 
zwykle stopień „zadowalniający”. Podobnie z gimnastyki – nie przejawiał 
zapewne zainteresowania kulturą fizyczną. 

Dnia 14 sierpnia 1882 roku, po ukończeniu gimnazjum, Koppens 
wstąpił do zakonu jezuitów. Nowicjat odbywał się w Starej Wsi koło  

1 Ówczesna skala przewidywała następujące oceny dla obyczajów: wzorowe, chwalebne, 
odpowiednie, mniej odpowiednie, nie odpowiednie, dla pilności: wytrwała, zadowalająca, do-
stateczna, niedostateczna, mała, dla postępu w nauce: znakomity, celujący, chwalebny, zadowa-
lający, dostateczny, niedostateczny, wcale niedostateczny. 
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Brzozowa (dzisiejsze województwo podkarpackie). Po dwóch latach no-
wicjatu, zapewne decyzją przełożonych, w latach 1884-1885 kontynuo-
wał przerwaną naukę na studiach w prywatnym gimnazjum zakonnym 
jezuitów w Starej Wsi, z kolei w latach 1885-1886 studiował tam rów-
nież retorykę. Naukę filozofii odbył w Chyrowie (1886-1887) i Tarnopolu 
(1887-1889) na tamtejszych wydziałach zakonnych. 19 lipca 1889 roku 
jako ekstern zdał maturę w gimnazjum państwowym w Tarnopolu. Na 
świadectwie maturalnym wszystkie otrzymane noty były pozytywne, jak-
kolwiek oceny z języków obcych i polskiego (wyjąwszy język grecki oraz 
niemiecki) zdecydowanie lepsze od nauk przyrodniczych i matematyki. 

Po maturze Koppens rozpoczął studia filologiczne na wydziale filozo-
ficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybierając tematy zgodne z włas-
nymi zdolnościami i zainteresowaniami: polonistykę, germanistykę oraz 
studia klasyczne. Swoista wolność od zajęć mniej interesujących przejawiła 
się w tym, że większość egzaminów i kolokwiów zaliczał z wynikiem bar-
dzo dobrym. Ze względu na koszta studiów oraz brak czasu, który będzie 
mu towarzyszył do ostatnich dni, niektóre z przedmiotów zaliczał w try-
bie eksternistycznym. Koppens uczęszczał na zajęcia prowadzone przez 
znanych uczonych: Kazimierza Morawskiego, Stanisława Smolkę, Mak-
symiliana Iskrzyckiego i innych. Ze względu na indywidualny charakter 
studiów, poza obowiązującymi, słuchał wykładów wybranych ze względu 
na własne zainteresowania. Poza obowiązkowymi na studiach polonistycz-
nych z języka starocerkiewnosłowiańskiego, Koppens uczęszczał na zajęcia 
z języków, czeskiego i litewskiego. W dalszych latach poszerzał znajomość 
języków, wybierając seminaria poświęcone czeskiej i litewskiej literaturze 
i poezji. Seminaria profesorskie prowadzili m.in. wspomniani wyżej prof. 
K. Morawski, S. Smolka, M. Iskrzycki, ale również Lucjan Malinowski 
(znawca języków obcych), Stanisław Tarnowski (polonista), Maurycy 
Straszewski (historyk filozofii), Leon Kulczyki, Teofil Ziemba, Józef Tre-
tiak, Wilhelm Creizenach i ks. Stefan Pawlicki. Od 1891 roku regularnie 
uczęszczał także na seminaria, w ramach których pisał prace krytyczno- 
-literackie. Większość z nich otrzymała najwyższe noty i opublikowano je 
w kolejnych latach. Do prac tych należą: „Ojcze nasz” A. hr. Cieszkowskie-
go. Studium krytyczno-literackie; O sposobach oznaczania spółgłosek miękkich 
w „Psałterzu Floriańskim”; Dwa lata w życiu Stanisława Oksza Orzechow-
skiego 1548–1549. Przyczynek do monografii na podst. „Orichovianów”; Za-
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biegi Stanisława Orzechowskiego w sprawie obalenia celibatu księży w l. 1548 
i 1549 oraz Wpływ czasopisma „Monitor” na umysłowy i moralny rozwój 
Polski w drugiej połowie XVII w.

Poza regularnymi zajęciami z greki, łaciny i języków słowiańskich, stu-
dia wybrane przez Koppensa obejmowały zagadnienia dotyczące przede 
wszystkim historii literatury, ale również filozofii i historii. Z kultury an-
tycznej warto wymienić zajęcia o charakterze monograficznym: „Ody” 
Horacjusza, „Electra” Sofoklesa, Metryka grecka, Rzymski teatr i kome-
dya Plauta, Mowy Cycerońskie, Tłumaczenie Platońskiego „Gorgiasza”, 
natomiast z zakresu studiów polonistycznych dominowały seminaria po-
święcone literaturze i poezji XIX wieku: Zygmunt Krasiński, Literatura 
XIX wieku, Poezja polska od roku 1830, O życiu i pismach Mickiewicza, 
Objaśnianie wybranych utworów Mickiewicza, Początki literatury roman-
tycznej oraz O „Panu Tadeuszu” Mickiewicza”. Koppens zakończył studia, 
otrzymując absolutorium: 31 lipca 1893 roku. 

W tym samym roku podjął starania, by złożyć egzamin nauczycielski. 
W tym czasie było to przedsięwzięcie wymagające czasu i przygotowań. 
Najpierw Krakowska Komisja Egzaminacyjna dopuściła Koppensa do eg-
zaminu ustnego z języka polskiego na podstawie dwóch przesłanych wy-
pracowań (pierwsze było skróconą wersją „Dwóch lat w życiu Stanisła-
wa Orzechowskiego, drugie „O sposobie oznaczania spółgłosek miękkich 
w Psałterzu Floriańskim”). Ze względu na swój dorobek literacki Koppens 
został zwolniony z części egzaminów. Wreszcie 30 IX 1894 roku otrzymał 
świadectwo złożenia egzaminu nauczycielskiego, który uprawniał go do 
nauczania w gimnazjum i szkole realnej języków polskiego i łacińskiego. 
Od 1893 roku Koppens pracował jako profesor języka polskiego w gimna-
zjum oo. Jezuitów w Chyrowie, z pasją oddając się temu zajęciu. 

Na szczególną uwagę zasługuje rola Koppensa w prowadzeniu teatru 
w gimnazjum w Chyrowie. Nawiązując do najlepszych tradycji teatru je-
zuickiego, Koppens w latach 1894-1895 oraz 1896-1897 po raz pierwszy 
podjął próbę, by na scenie szkolnej wystawić również sztuki powstałe na 
podstawie dramatów z literatury narodowej. W ten sposób prowadzony 
i rozwinięty teatr pełnił ważną rolę wychowawczą i naukową w gimnazjum 
chyrowskim. 

Od 1892 roku Koppens starał się połączyć pracę dydaktyczną z dzia-
łalnością publicystyczną. Publikował przede wszystkim recenzje, które 
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ukazywały się w „Przeglądzie Powszechnym”. W tym samym czasopiśmie 
wydrukowano również ważniejsze rozprawy, które Koppens napisał jesz-
cze w czasie studiów (w 1893 roku wydano wspomnianą wyżej rozprawę 
o Orzechowskim). Także w tym roku, nakładem Akademii Umiejętno-
ści, ukazała się rozprawa Koppensa poświęcona Psałterzowi Floriańskiemu. 
Kolejne lata przyniosły wydanie studium o znaczeniu czasopisma „Moni-
tor” oraz rozprawę o Ojcze Nasz Cieszkowskiego2. Pierwszą z publikacji 
recenzował S. Bednarski. On też, jak można sądzić, wspomógł Koppensa 
w wydaniu tego dzieła. Cała działalność publicystyczna Koppensa opierała 
się na pracach i materiałach zgromadzonych w czasie studiów. Ogrom obo-
wiązków dydaktycznych w Chyrowie skutecznie uniemożliwił Kopennso-
wi przygotowanie innych prac. 

W roku 1895 Koppens rozpoczął studia teologiczne na wydziale zakon-
nym w Krakowie i 15 lipca 1896 roku przyjął święcenia kapłańskie w Prze-
myślu, w Przemienienie Pańskie, z rąk biskupa Łukasza Ostoi Soleckiego. 
Wcześniejsze święcenia przyjmował również z rąk tego biskupa. 

Po święceniach, jesienią roku 1896, prowincjał jezuitów, Kasper Szczep-
kowski, wyraził życzenie, by Koppens powrócił do pracy w Chyrowie, jak 
również – by w tym samym czasie kontynuował dalsze studia teologiczne. 
W związku z pracą w gimnazjum, studia miały mieć charakter prywatny, 
jakkolwiek prowincjał zastrzegł również, że jest możliwe przejście do peł-
nych studiów teologicznych. 

Intensywna praca oraz obowiązki uniemożliwiły Koppensowi dokoń-
czenie studiów. Wymiar godzin, który nań nałożono był ogromny. Prowa-
dził lekcje nauczania języka polskiego i greckiego, nie było mowy o poważ-
niejszych studiach teologicznych. Wkrótce okazało się, że nie są możliwe 
nawet prywatne studia. Tym samym talent i umiejętności pisarskie Kop-
pensa również musiały ustąpić miejsca jego działalności dydaktycznej. 

W marcu 1898 roku Jan Baudouin de Courtenay w imieniu Akademii 
Umiejętności zaproponował Koppensowi członkostwo w komisji języko-
wej, na które ten szybko przystał. W kolejnym liście z marca tegoż roku, 

2 Obydwa opracowania ukazały się w 1894 i 1895 w I i II Sprawozdaniu Prywatnego 
Gimnazjum oo. Jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem na rok szkolny 1894 i 1895 (Przemyśl 
1894, s. 1-23, 1895, s. 24-62). Ponadto w 1896 roku „Przegląd Powszechny” przedrukował 
studium o znaczeniu „Monitora” („Przegląd Powszechny” 1896, t. 51, s. 1-25, 174-196, 380-
-406). 
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Baudouin de Courtenay napisał dokładnie, na czym ma polegać współpra-
ca naukowa między instytucją a profesorem gimnazjalnym: 

„Kraków 16. III 1898
ul. Pędzichów 12
Wielmożny Księże Profesorze!
W imieniu Komisji językowej dziękuję uprzejmie za gotowość zostania 

jej członkiem. Jakie będą zadania tej Komisji, objaśnia regulamin, któ-
rego projekt przedstawiłem członkom obecnym w Krakowie, a który po 
rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Radę Akademji zostanie wydrukowany 
i rozesłany wszystkim członkom Komisji. 

W każdym razie od Kan. Księdza Profesora nie wymagamy żadnej okre-
ślonej pracy, a wystarczy nam jedynie Jego chęć należenia do naszego to-
warzystwa. Oczywiście, jeżeli będzie potrzeba jakiej informacji lub l. p., 
zwrócimy się z całą ufnością do Księdza Profesora, pewni będąc, że otrzy-
mamy żądane wskazówki. Zwłaszcza, może to mieć miejsce przy układaniu 
słownika staropolskiego. 

Przy organizacji Komisji szukamy wogóle chętnych i gotowych do 
współpracownictwa; a sądzimy, że będą to przede wszystkiem ci, co dali się 
już poznać pracami w zakresie historji języka polskiego lub też w zakresie 
dyjalektologii polskiej. Kiedy zaszła mowa o osobach, mogących być po-
wołanemi do Komisji, obecny na posiedzeniach prof. Miodoński wymienił 
nazwisko Księdza Koppensa, co też zyskało jednogłośną aprobatę. 

Z głębokim szacunkiem pozostaję
Czcigodnego Księdza Profesora 
Oddany sługa

JBaudouin de Courtenay

PS: Oto w skróceniu § projekt regulaminu:
Do zajęć Komisji należą:
1) prace słownikowe;
2) wydanie zabytków języka,
3) prace dyjalektologiczne,
4) zbieranie systematyczne nazw miejscowości,
5) układanie inwentarzy gramatycznych,
6) orzeczenia w sprawach czystości i poprawności języka,
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7) sprawy pisowni polskiej,
8) badania specjalne z zakresu gramatyki j. polskiego i j. pokrewnych,
9) ułożenie programu badań systematycznych nad historją języka pol-

skiego”. 

Współpraca z Akademią była owocna, jak można wnioskować z rezul-
tatów. W zbiorach krakowskiego archiwum jezuitów prowincji małopol-
skiej istnieje zachowany list oraz okólnik z 1912 roku, w którym dokład-
nie spisano zamierzenia wydawnicze słownika. Szerzej omówię tę kwestię 
w części poświęconej działalności literackiej i naukowej R. Koppensa. 

Ks. Koppens uczestniczył również w pracach C. R. rady Szkolnej Kra-
jowej. Organizacja ta zaprosiła go na dwie konferencje poświęcone proble-
mom nauczania, takim jak np. sprawa zmiany obowiązujących lektur czy 
edycji tekstów obowiązujących w szkole (pierwsza)3 oraz problemom gra-
matyki polskiej (druga). Zwłaszcza ten ostatni problem był istotny, gdyż, 
jak warto przypomnieć, kwestia ujednolicenia i reformy języka polskiego 
stanowiła duży problem. Koppens jako praktykujący nauczyciel nie tylko 
służył radą, ale również brał udział w nader ożywionej dyskusji. 

W czasie wolnym od pracy, w wakacje, Koppens korzystał z okazji, by 
wraz z wychowankami podróżować. Zwiedził w ten sposób ziemie zachod-
nie4, kresy i tereny wysunięte dalej na południowy-wschód (Rumunię)5. 

W kolejnych latach, obarczony obowiązkami, poświęcał się głównie pra-
cy dydaktycznej. W 1902 roku, w ramach trwającego rok przygotowania 
do złożenia ostatnich ślubów, rozpoczął studia prawa zakonnego (tzw. trze-
cia probacja). To ostatnie przygotowanie, przewidziane przez św. Ignacego 
w konstytucjach, służy głębszemu poznaniu prawa i duchowości jezuickiej, 
jak również odprawieniu wielkich rekolekcji (pełnych ćwiczeń Ducho-
wych). Zwykle trzecią probację odbywa się w innym domu zakonnym lub 

3 Por. ATJ Kr, rkp. 1472-VI: „CK Rada szkolna krajowa zaprasza wielmożnego Ojca na 
konferencyę w sprawie nauki języka polskiego w szkołach średnich, która się odbędzie w C.K. 
Radzie szkolnej krajowej (…) Przedmiotem obrad będą następujące sprawy:

1. Sprawa zastąpienia lektury wypisów polskich w klasie III i IV. lekturą całych dzieł wybra-
nych do wieku uczniów zastosowanych. 

2. Sprawa opuszczenia we Wstępie do wzorów poezyi i prozy dla klasy V. Próchnickie-
go nauki o tropach i figurach i uproszczenia pozostałej reszty Wstępu, zawierającej estetyczną  
teoryjkę poezyi”. 

4 W 1899 roku. 
5 W roku 1901. 
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wybranym miejscu. W Prowincji Galicyjskiej w XIX i XX wieku trzecią 
probację urządzano najczęściej w Starej Wsi lub Tarnopolu. Fakt, iż Kop-
pens odbył probację, kontynuując nauczanie i w miejscu pracy, świadczy 
o tym, jak ważną pełnił funkcję w gimnazjum. Po ślubach6, w 1903 roku, 
otrzymał dodatkowe obowiązki: nauczanie języka łacińskiego, wygłaszanie 
egzort7 dla młodzieży mieszkającej w konwikcie obok gimnazjum, także 
cenzorowanie książek przygotowanych do druku i udział w radzie domu 
zakonnego, tzw. konsulacie domowej. 

Pominąwszy rok szkolny 1904-1905, kiedy pełnił urząd wicedyrektora 
gimnazjum, Koppens nie pełnił żadnych ważniejszych funkcji ani w szko-
le, ani w zakonie. Ze względu na chroniczny brak czasu, który będzie mu 
towarzyszył właściwie do końca życia, Koppens nigdy nie złożył uroczystej 
profesji czterech ślubów zakonnych (pozostał przy trzech prostych). Przede 
wszystkim dlatego, że nigdy nie ukończył pełnych studiów teologicznych. 

Prawie całe życie spędził przy szkole w Chyrowie. Krótkotrwała prze-
rwa datuje się na rok 1912, kiedy wyjechał do Krakowa, gdzie pełnił funk-
cję zastępcy dyrektora zespołu jezuickich pisarzy, pisarza i cenzora książek. 
W kolejnym roku Koppens powrócił do Chyrowa, ale na skutek działań 
wojennych zamknięto szkołę. Przełożony, Jan Rostworowski zdecydował 
więc, by Koppens udał się dalej, do Nowego Sącza (rok 1914), następnie 
do Velehradu na Morawach, gdzie prowadził zajęcia z literatury polskiej 

6 Zgodnie ze wspólnym dla wszystkich wzorem, brzmi ono w następujący sposób: Ego 
Romualdus Koppens promitto omnipotenti Deo, coram eius Virgine Matre et tota caelesti curia, et 
tibi R[everend]o P[atr]i Casimiro Stefański Rectori, vice Praepositi generalis Societatis Jesu et suc-
cesorum eius, locum Dei tenenti, perpetuam paupertatem, castitatem et obedientiam; et secundum 
eam peculiarem curam circa puerorum eruditionem; iuxta modum in litteris apostolicis et con-
stitutionibus dicta Societatis expressum. Chyroviae in sacello Convictus sub tit. S. Joseph, die 15. 
Augusti anno 1903. (Ja, Romuald Koppens, przysięgam Bogu wszechmogącemu, wobec Jego 
Dziewiczej matki i wobec zgromadzenia wszystkich niebian, i tobie Cz[cigodnemu] O[jcu] 
Kazimierzowi Stefańskiemu, rektorowi, wiceprzełożonemu prowincji Towarzystwa Jezusowego 
i twoim następcom, którzy zajmującym to miejsce, wieczne ubóstwo, czystość i posłuszeństwo; 
jak również stosowną do nich wyjątkową troskę o wychowanie młodzieży; zgodnie z tym, co 
zostało określone w listach apostolskich i konstytucjach Towarzystwa. W Chyrowie, w kaplicy 
konwiktu pod wezwaniem św. Józefa, dnia 15 sierpnia 1903). 

7 Są to opisane w konstytucjach zakonnych referaty i wystąpienia dotyczące zagadnień asce-
zy (łac. exhortationes). Wygłaszają je ojcowie duchowni lub inni członkowie wspólnoty zakon-
nej. Współbracia mają dzięki nim utwierdzić swe powołanie i gorliwiej pełnić służbę apostolską. 
Według ustaleń od XIX wieku egzorty wygłasza się co tydzień lub dwa tygodnie. Konstytucje 
przewidują również specjalną księgę (liber exhortationum), w której należy umieszczać dokładny 
opis wygłoszonych egzort. 
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i języka greckiego, nauczając kleryków, których przeniesiono tutaj ze Starej 
Wsi. Warto wspomnieć, że w czasie studiów uniwersyteckich, w ramach 
studiów slawistycznych, uczęszczał na lektorat języka czeskiego. 

Zauważmy, że wszelkie przenosiny, jak również działalność apostolska, 
w czasie wojny wymagała dodatkowych pozwoleń i pism, przepustek, po-
leceń oraz ważnego paszportu. W kolejnym roku wojny, 1915, Koppens 
powrócił do Chyrowa i ponownie zaczął nauczanie języka polskiego. Pra-
cował w gimnazjum bez przerwy aż do roku 1936. Natomiast w roku 1937 
nauczał już tylko w szkole powszechnej. Wtedy także, w wieku 72 lat, po 
44 latach spędzonych w szkole, zakończył nauczanie i zajął się cenzorowa-
niem książek. 

W roku 1918 Koppens w myśl statutu, został członkiem honorowym 
Związku byłych Chyrowiaków. 

Ks. Romuald był człowiekiem bardzo pracowitym. Nie wyróżniał się 
w szczególny sposób, a wszelkie swoje ambicje naukowe, zgodnie z naka-
zem przełożonych i potrzebą chwili, podporządkował pracy w szkole i dzia-
łaniom na rzecz zakonu. Jak wynika z zachowanych listów, pracował nawet 
po zakończeniu nauki, w czasie wakacji, prowadził rekolekcje w różnych 
ośrodkach duszpasterskich w Polsce. 

W roku 1939, po wybuchu drugiej wojny światowej, w Chyrowie nie 
rozpoczęto nauki. Już 9 września tego roku spadły pierwsze bomby, a dwa 
dni później (11 września) Niemcy zajęli miasto. Z kolei 28 września wła-
dzę przejęły wojska rosyjskie. Jezuici zostali z miasta usunięci, a gimna-
zjum i konwikt zamknięto. W związku z tym Koppens udał się do Starej 
Wsi koło Brzozowa, gdzie istniało Kolegium Jezuitów. Tam też umarł 14 
września 1943 roku. W ostatnich latach życia chorował na cukrzycę, ale 
nie przerywał pracy, tłumacząc na język polski książki religijne. 

R. Koppens rozpoczął swą pracę w szkole, która jako element admini-
stracji, była na wskroś austriacka, a jedynym jej prawdziwie polską częś-
cią, był język, gdyż posługiwano się nim na co dzień. Natomiast ukończył 
swą pracę, niespodziewanie dla siebie i innych, jako profesor gimnazjalny 
w liceum, które kształciło i egzaminowało uczniów z języka rodzimego 
w niepodległym kraju. Na przestrzeni przeszło czterdziestu lat, Koppens 
nie tylko obserwował, ale również brał czynny udział w rozlicznych re-
formach, zmianach programu szkolnego, a przede wszystkim w odbudo-
waniu polskiej oświaty po latach niewoli. Jak wynika z pobieżnej nawet 
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oceny, mimo że zmieniały się okoliczności, pozostał wierny nie tylko tym 
samym zasadom, z którymi rozpoczynał pracę, ale również nauczycielom 
i pomocom dydaktycznym, jakkolwiek stosownie do potrzeb korzystał 
z nich w rozmaity sposób. 

Uniwersytet Jagielloński pod koniec XIX stulecia podniósł się oraz stał 
się silnym ośrodkiem naukowym. Wypuszczając kolejne roczniki absol-
wentów, z których wielu, podobnie jak Koppens, podjęło pracę w zawo-
dzie nauczyciela, krakowskie środowisko akademickie przyczyniło się do 
rozwoju dyskusji dotyczących zasad i zadań wychowania, programów na-
uczania i kształtu organizacyjnego szkolnictwa. Problemy te nasiliły się na 
początku ubiegłego stulecia, gdy pojawiła się gwałtowna potrzeba ujedno-
licenia systemu nauczania w zaborach. Próbowano je rozwiązać, powołując 
do życia rozmaite komisje oraz podejmując inne działania zmierzające do 
stworzenia jednolitego systemu edukacyjnego. Wreszcie w latach pierwszej 
wojny światowej stało się jasne, że można będzie stworzyć nową, polską 
szkołę. Kolejne lata wniosły nowe elementy do ożywionej dyskusji, ale do-
piero powołanie Departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego w 1918 roku, przekształconego następnie w Ministerstwo Wyznań 
religijnych i Oświecenia Publicznego, pozwoliło na ogólne, centralne dzia-
łania zmierzające do stworzenia uniwersalnego programu nauczania. Po 
odzyskaniu niepodległości aż do roku 1922, trwały dalsze prace nad ujed-
noliceniem systemu szkolnego i wychowawczego. Początkowo na szczeblu 
szkolnictwa średniego, istniało 8-klasowe gimnazjum, w którym wyróż-
niono dwa stopnie: pierwszy etap, obejmujący trzy klasy, o charakterze 
ogólnokształcącym, oraz ukierunkowane klasy wyższe. Po maturze można 
było kontynuować naukę na studiach wyższych. Szkoła średnia nie była 
powiązana ze szkołą powszechną, gdyż uczniów do gimnazjum przyjmo-
wano na podstawie egzaminu po pięciu latach nauki w szkole powszechnej. 
Niekiedy otwierano klasy przygotowujące do gimnazjum, wówczas można 
było rozpocząć naukę w gimnazjum z pominięciem szkoły podstawowej. 

Po szeregu pomniejszych wielką zmianę systemu nauczania przepro-
wadzono w roku 1932. Została ona uchwalona z inicjatywy Ministra 
Wyznań religijnych i Oświecenia Publicznego, Janusza Jędrzejewicza. 
W ramach reformy utrzymano siedmioletnią szkołę powszechną, obowiąz-
kową dla wszystkich, ale zachowano dotychczasowe zróżnicowanie szkół 
powszechnych (w zależności od dalszych planów, były one cztero, sześcio, 
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siedmioletnie). Naukę w gimnazjum można było podjąć po sześciu latach, 
na podstawie egzaminu. Gimnazjum, trwające cztery lata, miało program 
ogólnokształcący, natomiast studia można było podjąć po zdaniu matury 
i po ukończeniu dwuletniego liceum o profilu humanistycznym, matema-
tyczno-fizycznym, przyrodniczym lub klasycznym). 

Przez wszystkie lata swej ożywionej pracy dydaktycznej Koppens brał 
czynny udział nie tylko w procesie nauczania, który bardzo często się zmie-
niał, ale również, jako nauczyciel w zawodzie, uczestniczył w pracach C.R. 
rady Szkolnej Krajowej. M.in. podjął dyskusję i wziął udział w konferencji 
poświęconej zmianie obowiązujących lektur i edycji tekstów szkolnych, 
a przede wszystkim próbował ujednolicić system gramatyki polskiej. Do 
końca jego pracy jako nauczyciela dokona się tych zmian jeszcze dziesięć. 

W chwili, gdy podejmował pracę w Chyrowie w 1893 roku, zakład 
był szkołą stosunkowo młodą (gimnazjum rozpoczęło działalność w 1886 
roku). Istniała wówczas szkoła podstawowa, konwikt oraz szkoła średnia, 
która w 1890 roku otrzymała prawa publiczne (prawa państwowe w 1899 
roku). Koppens przez rok prowadził zajęcia dydaktyczne jako stażysta, gdyż 
ukończenie studiów nie umożliwiało podjęcia pracy. W tym samym czasie 
podjął starania, by złożyć wymagany egzamin nauczycielski. świadectwo, 
które, jak wspomniałam wcześniej, uprawniało go do nauczania w szkole 
powszechnej i gimnazjum języków polskiego i łacińskiego. 

Starania, by Zakład Naukowo-Wychowawczy w Chyrowie zyskał 
uprawnienia ogólnopaństwowe, trwały zapewne długo i wymagały sto-
sownych zmian, ulepszeń oraz rozwoju szkoły. Kolejne próby dostosowa-
nia programu nauczania, wprowadzano stopniowo, zgodnie z tym, czego 
wymagano w innych szkołach. Już na tym etapie Koppens angażował się 
w przygotowanie odpowiedniej pomocy. O taką prosił go prowincjał, o. Jan 
Badeni8. Miała polegać na zestawieniu przedmiotów nauczanych w Chy-
rowie z odpowiednikami z innych gimnazjów. Zachowany w Archiwum 
Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie list 
zawiera zestawienie przedmiotów nauczanych w gimnazjach, które uzyska-
ły już uprawnienia państwowe, z wykazem przedmiotów z Chyrowa. Jak 
zaznaczył Koppens nawet przedstawienie trudnej prawdy uważał za lepsze 
dla szkoły i Towarzystwa: 

8 ATJKr, rkp. 1909 List do prowincjała, roku 1897 (nie jest datowany). 
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Piszę bez ogródek i nie obwijając prawdy w bawełnę, i ile że sam nie je-
stem osobiście interesowany, gdyżem już złożył maturę; mam zaś jedynie 
na oku dobro Matris Meae Societatis, i ułatwienie tego trudnego zadania, 
jakie Chyrów ma przeprowadzić. (…) Może za mało po prostu to wszystko 
napisałem, proszę więc W. O. Prowincjała pokornie o przebaczenie, bo 
inaczej nie umię, a przytem wolę prawdę przedstawić w jej własnej szacie, 
niż ją fałszywie ustroić. Gdyby nie miłość Societatis dyktowała mi te słowa, 
ale jakaś inna pobudka, ani słowabym nie pisał.

Zestawienie obejmowało przedmioty najważniejsze, tzn. łacinę, grekę, 
historię i geografię, literaturę polską i niemiecką, fizykę i matematykę oraz 
nauki przyrodnicze. Nawet pobieżne uwagi spisane przez Koppensa wskazu-
ją niezbicie, iż poziom nauczania w Chyrowie był zdecydowanie niższy niż 
to, z czym spotkał się w gimnazjum. W językach klasycznych, niemieckim 
i polskim różnice dotyczyły przede wszystkim ilości przeczytanych utworów 
i samodzielnej lektury, czyli praktycznego rozumienia tekstu, gdyż zestaw 
autorów oraz podręczniki właściwie pozostawały te same9. Dokładne, choć 

9 „1. Łacina. Przy maturze u nas wymagają bardzo wiele i dokładnych wiadomości z zakre-
su starożytności (relig., publicznych i prywatnych) i historyi, a natomiast ustąpili nieco z gra-
matycznym rozbiorem. (…) U nas na Retoryce, przynajmniej za mnie, na tz. Realia prawie 
nie zwracano uwagi. Sallustiusa i Tacyta, dwóch największych historyków, całkiem nie brano. 
Z reszty po większej części tak mało tłómaczono, iż nie można ani porównać z wymaganiami 
praw. Mógłbym to udowodnić zestawieniem dokładnem, ale nie mam pod ręką skryptów. 

2. Greka: (…) Za mnie nie brano Herodota ani Platona na Retoryce. Z Homera tyle, iż 
w stosunku do wymagań gimn. śmiało niczem nazwać to można. U nas na filozofii biorą wy-
rywkowo i to mimochodem in statu quaestionis nieco o niektórych zapatrywaniach Platona, 
aby z tego nie można znać pojęcia w całokształcie. 

3. Historya i Geografia: Cały zakres tej wiedzy wymagają przy maturze i to historyozoficz-
nie i pragmatycznie. Poglądy na następstwo dynastjy, na rozwój kwestyj, które dłuższy przeciąg 
czasu ludzkość zajmowały (…) Za mnie wzięto na Retoryce tylko jeden dział Historyi i to wy-
magano na specimenach elementarnym sposobem. 

4. Literatura polska i niemiecka: Tu prócz gramatyki i znajomości historycznej rozwoju li-
teratury w poszczególnych epokach ważną rolę odgrywa lektura, której owocem winno być po-
siadanie dokładne treści najcelniejszych autorów literatury szczególniej z epoki rozkwitu. Pod 
tym względem u nas nie było ani mowy. (…)

5. Fizyka i Matematyka: Przy ostatniej u nas mało nacisku się kładzie na biegłość w roz-
wiązywaniu zadań, co w gimnazyum właśnie jest na pierwszym planie i na co jeden cały rok 
poświęcają. Przy Fizyce u nas regularnie opuszcza się cały bardzo trudny dział o ruchu falowym, 
wiele ważnych i trudnych kwestyjj w Mechanice np. o ruchu obrotowym, o wahadle fizycznem, 
w Elektryce wywody matematyczne i sile magnetycznej – w Optyce wiele matematycznych ope-
racyj przy załamaniu i dyspersyi światła itd. 

6. Nauki przyrodnicze, na które cały świat katolicki tyle kładzie uwagi, a i ostatnia Kon-
gregacya generalna tak zaleca, u nas dopiero od 1887 wznowiono, a dotychczas, jak na to od 
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nie szczegółowe (Koppens nie miał pod ręką skryptów ani podręczników) 
przedstawienie problemu, smuciło go także z tego względu, że miał nadzieję 
związać się ze szkołą na dłużej. Leżało mu też na sercu dobro współbraci, 
którzy w toku nauki w innych placówkach mogli się spotkać z trudnościa-
mi: „Naturalnie, że wobec nowych profesorów, jakimi teraz tę katedrę po 
gimnazyach obsadzają, niejeden z naszych będzie musiał się potknąć”. 

Zapewne także praca Koppensa, który w nauczaniu upatrywał nie tylko 
swe obowiązki i rolę społeczną, ale przede wszystkim wypełnienie powo-
łania, w krótkim czasie pozwoliła szkole osiągnąć wymagania państwowe. 
Dość przypomnieć, iż w kolejnych latach Zakład w Chyrowie stał się pla-
cówką, która poza kształceniem umysłowym starała się dać swym wycho-
wankom także pewne wychowanie. W ten sposób wpływać na uczniów, by 
formować ich charakter i postępowanie. W tym celu prowadzono szereg 
zajęć, które wykraczały poza obowiązujący program nauczania, a nawet 
w ramach przedmiotów profesorowie starali się tak przedstawić materiał 
nauczania, by odpowiadał wyższym celom wychowawczym.

Koppens był ogromnie związany ze szkołą i uczniami. Nawet jako sto-
sunkowo młody nauczyciel, oddawał się zajęciom z pasją i pełnym poświę-
ceniem, w czasie wolnym i w czasie wyjazdów, które miały poratować jego 
stosunkowo słabe zdrowie, obarczone jeszcze ciężarem pracy w zawodzie, 
nie przestawał myśleć o swych podopiecznych:

Zakopane, 17. 7. 1911
(…) Kuracya moja jeszcze trwa i może do końca lipca się pociągnie. Dzięki 
Bogu, rezultaty jej są dość pomyślne. W sierpniu trzeba odprawić reko-
lekcje i rekonwalescencyę i spieszyć do „Bączków” na Bąkowicach, które 
ciągną już do siebie starego „belfera” coraz silniej w miarę, jak się zdrowie 
poprawia. Trudno bowiem z takiego nałogu „belferyzacji” poprawić się.

Niewątpliwie sam fakt, że Koppens w jednym miejscu pozostał i praco-
wał przez 44 lata, stanowi najlepszy dowód, iż dobrze odnajdywał się w swej 
roli. Poza tym pewne cechy charakteru, o których można się przekonać na 
podstawie publikowanych prac i osiągnięć z czasów uniwersyteckich, do-
skonale predysponowały go do pełnionych obowiązków: systematyczność 
pracy, wytrwałość, obowiązkowość i ogromna pracowitość. Już to, że z po-

kilku lat patrzę, prócz jednego, dwóch … nikt prawie żadnej do nich nie przykłada z pomiędzy 
młodych wartości”. 
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wodu ogromu obowiązków, nie mógł dokończyć rozpoczętych studiów 
teologicznych, mimo upływu czasu, pozwala stworzyć obraz nauczyciela 
i profesora w pełni oddanego swym obowiązkom. Warto też wspomnieć, 
że nauczyciele w Chyrowie, poza obowiązkiem prowadzenia zajęć, posia-
dali szereg pomniejszych funkcji: niektórzy byli prefektami w konwikcie, 
prowadzono szereg zajęć poza lekcyjnych (w tym rozmaite kółka). 

Koppens szczególnie upodobał sobie pracę w teatrze szkolnym. Poza 
wymiarem dydaktycznym ta forma organizacji życia szkolnego dawała 
pewne możliwości twórczej ekspresji, a w czasach trudnych (prawie 20 
lat Koppens nauczał w kraju zniewolonym) pozwalał kształtować właściwe 
postawy i myśl społeczną. Trzeba także pamiętać, że teatr w Chyrowie, od-
powiednio do wielkości i organizacji zakładu, nie był tylko zwykłym szkol-
nym kółkiem zainteresowań, ale miał odpowiednio wyposażone zaplecze, 
towarzyszyła mu orkiestra, a przedstawienia, zgodnie z jezuicką Ratio Stu-
diorum, odbywały się kilka razy w roku, dla upamiętnienia szczególnych 
wydarzeń z życia szkoły. 

Kolejna, dodatkowa praca Koppensa w szkole, jak już wcześniej wspo-
mniałam, polegała na redagowaniu czasopisma szkolnego. Podobnie jak 
teatr była to osobna forma działalności wychowawczej szkoły. Ukazujące 
się od 1893 roku, czasopismo „Z Chyrowa” początkowo miało charakter 
okazjonalny, następnie ukazywało się co kwartał (od 1912 jako „Kwartalnik 
Chyrowski” i „Przegląd Chyrowski” od 1923 roku). W piśmie publikowali 
absolwenci Chyrowa, nauczyciele i wychowankowie. Zamieszczano w nim 
poważne publikacje naukowe, a także sprawozdania z wszelkich spotkań 
byłych i obecnych uczniów, kolejnych zjazdów i wydarzeń związanych ze 
szkołą. Poza tym wypowiadano się również w sposób mniej poważny. 

Ponadto od 1894 roku Zakład wydawał również osobne pismo gimna-
zjalne, w którym odnotowywano ważniejsze wydarzenia, recenzowano nie-
które publikacje czy drukowano prace profesorów szkolnych („Sprawozda-
nia za rok szkolny”). Większość ważniejszych studiów i prac naukowych 
Koppensa ukazała się właśnie w tych sprawozdaniach, zwykle w formie 
przedruku z wcześniejszych wydań, natomiast nie da się określić, jak wiele 
recenzji i streszczeń Koppens wydał w kolejnych numerach czasopisma, 
gdyż w większości były one anonimowe. W każdym razie zachowana ko-
respondencja każe przypuszczać, że w każdym kolejnym numerze starał się 
wydać choć jeden artykuł. 
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Naturalnie działalność szkoły i proces nauczania odbywał się w prze-
różnych okolicznościach: najpierw I wojny światowej, następnie w latach 
dwudziestych. W zachowanej korespondencji Koppensa widać wyraźnie, 
że jako nauczyciel zabiegał o zachowanie możliwie jak najwyższego po-
ziomu nauczania nawet w trudnych chwilach. Ponadto, zgodnie z zasa-
dami wychowania w Chyrowie, gdzie jako ważny czynnik wychowawczy 
postrzegano kontakty z rodzinami uczniów oraz stałą łączność z domem, 
uważnie obserwował swych uczniów, dostrzegał ich problemy i na miarę 
możliwości próbował rozwiązywać. Najlepszym świadectwem starań Kop-
pensa są jego listy do kolejnych prowincjałów, w których do końca życia 
starał się zamieścić sprawozdania z kolejnych wydarzeń szkolnych. 

Pierwszy tego rodzaju zachowany list, pochodzi z grudnia 1918 roku. 
Koppens opisuje w nim rozprzężenie dyscypliny szkolnej: od 5 do 16 grud-
nia tego roku, w okolicach Chyrowa, w czasie wojny polsko-ukraińskiej, 
rozegrała się bitwa. Działania wojenne zmusiły uczniów i nauczycieli do 
ucieczki do położonej niedaleko Starej Wsi. Kiedy tylko stało się to możli-
we, na nowo podjęto nauczanie. Tak o tym pisał:

Przede wszystkiem imieniem naszej tułaczej gromadzi, całej willi, ale i Chy-
rowa, który wciąż od nas odcięty. A teraz parę słów sprawozdania. Od 9/12 
zaczęliśmy tryb życia uregulowany. Stosunki ułożyły się całkiem dobrze. 
Wszyscy czują dla P. O. Prow. Niezmierną wdzięczność, że nam tak pręd-
ko ułatwił zdobycie możliwych warunków do dalszego prowadzenia nauki 
z naszymi niedobitkami humaniorów. O. Libiński ma do kierownictwa 
naukę wyznaczonych godzin 10 na tydz. z historyi i niem.; O. Łazarczyk 
14 z mat., fizyki i przyrody; ja 16 z polskiego i greki (z Wieczorkiem). 
CC. Schyl. Wzięli się raźnie i gorliwie do pracy i w ciągu tych 2 tygodni 
postąpili w nauce znacznie szybciej, niżby to było możliwe w zwykłych 
lekcyach szkolnych. Na początku najwięcej trudności było z matematyką, 
bo O. Łaz. ma inną metodę (nowszą) niż O. Gruszcz., po którym ucz-
niów otrzymał. Po dokładnem omówieniu rzeczy z O. Ł. i G. donoszę, że 
wszyscy CC z powyższych przedmiotów są pozytywni, ale C. Fint u O. Ł. 
najsłabszy. Niestety, z filologią jest najgorzej, bo dotąd (2 tygodnie) tylko 
raz CC. Sch. Mogli być u O. Wróbla, który nie chce się do nas przejechać. 
W ostatni czwartek (19/12) pójść nie mogli, bo była śnieżyca i zaspy, wo-
góle by się byli pozabijali, gdyż nie mają dobrego ubrania, a 3ch nie ma 
2ej pary trzewików (i dotąd napróżno u O. Jabłoń. kołatam!). Jużem parę 
razy błagał O. Wróbla, by bodaj we czwartki i niedziele do nas przyjechał  
(o konie trudno tu); niby obiecywał, ale skończyło się... zawałem. Tak dalej 
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być nie może, boby łac. i gr. język musiał stać się kopciuszkiem, a przecież 
i przy normalnym toku nauki słyszało się skargi na małe wyniki w zakre-
sie znajomości języków klasycznych. Mnie przyszło na myśl, czyby się do 
kierowania nauką filologii nie dało uzyskać pomocy jakiego Ojca z III. 
Probacji lub Scholastyka z teologii, n. p. O. Żukowicza, O. Prokulskiego, 
ks. Semkowskiego, który, jak mi mówiono, są we filologii bieglejsi. Wszak 
oni co czwartek na willę przychodzą – więc mogliby wyznaczać lekcye, 
przepytać i objaśnić; a w niedziele mogliby przyjść na przechadzkę lub 
przyjechać koniem naszym, a zapał młodzieńczy zastąpiłby braki fachowe. 
O akademikach nie myślę, bo zbyt obarczeni z powodu spóźnienia się na 
teologię. Boję się oczywiście protestów ze strony O. Instruktora i Prefekta 
studyów teol. i z nimi o tem nie mówiłem; ale czyż wobec tak anormalnych 
stosunków nie godziłoby się dla ratowania naszych najmłodszych coś po-
święcić z formy dla ratowania ducha?

W kolejnych słowach listu prosi i poleca się prowincjałowi, by w czasie 
ferii po Bożym Narodzeniu zechciał znaleźć nowych nauczycieli i spró-
bował rozwiązać problemy szkoły, aby przed końcem semestru uczniowie 
zdołali nadrobić zaległy materiał. Ponadto obiecuje, że słabszego ucznia 
Wieczorka, o którym jest jak najlepszego zdania, sam wspomoże i poświęci 
mu więcej czasu. Rzecz to znamienna, że w trudnych okolicznościach ży-
cia, Koppens zachował jeszcze chęć i próbował stworzyć normalną szkołę, 
gdyż warunki do pracy były wyjątkowo niesprzyjające: 

Drzewo dotąd mamy. Rąbiemy je wszyscy razem, zwykle po obiedzie, 
i roznosimy po pokojach. Wielka bieda z wodą i światłem: oszczędzamy, 
co możemy. Na bieżące drobne wydatki używam pieniędzy chyrowskich, 
które mi zostały z podróży. Ale wnet się one wyczerpią. (…) Bo zwłaszcza 
dla naszych młodzianków żywienie się głownie mięsem, jak tu zwyczaj, nie 
jest zbyt zdrowe. Chciałbym im dostarczyć więcej mleka, sera, jaj, owoców 
itp., a to wszystko drogie. Czasem przecież trzeba im coś więcej dać na 
podwieczorek. – Dotąd są wszyscy zdrowi. Mnie jeno kaszle, chrypki i ka-
tary, zwłaszcza po nocach, wciąż dręczą. – Na ćwicz[eniach] duch[ownych], 
karność zak[onną] i sumienną pracę zwracam uwagę szczególną. O tem 
miewam do CC. krótkie nauki. 

Stosunkowo dobrze zachowała się korespondencja Koppensa do pro-
wincjała z lat 1936-1939. Są to listy, w których autor zwykle dziękuje za 
datki oraz ofiary złożone na intencję kolejnych mszy gregoriańskich. Ojco-
wie emeryci, a także inni jezuici, jeśli mieli na to odpowiednią ilość czasu, 
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mieszkający w Bąkowicach pod Chyrowem, przyjmowali takie prośby. Po-
za tym Koppens relacjonuje kolejne wydarzenia w życiu szkoły, dokładnie 
omawia, ilu uczniów przystąpiło do matury i jaki był wynik egzaminów. 
Podobnie opowiada o mniejszych i większych problemach zakładu. Po-
nadto wspomina zawsze o starszych ojcach: ilu z nich choruje, kto umarł. 
Jednak we wszystkich listach, nawet tych, które Koppens pisał, już ukoń-
czywszy pracę, widać wyraźnie, że życie szkoły interesowało go najbardziej. 
Kwestie kolejnych remontów, wizytacji, wyposażenia sal, opisuje znacznie 
szerzej i swobodniej niż inne wydarzenia. 

Interesujące są listy, w których Koppens opisał uroczystości upamięt-
niające rocznicę założenia Chyrowa. Najpierw, w liście z 10 maja 1936 
roku, barwnie odmalował przygotowania i remont budynków zakładu: 

Bawi u nas od maja O. Włodz. Konopka i gotuje się na Instruktora II Pro-
bacji. Ślęczy nad Instytutem etc. wśród stuku–puku, jakim całe Kolegium 
napełniają rzemieślnicy, kładący na parterze posadzki nowe z „terazzo” lub 
parkiety po pokojach; odnawia się też całkiem Aulę PP. i. t.d., bo bliski 
jubileusz. Mnóstwo posadzono drzewek owocowych niskopiennych – po-
rządkuje się parki, boiska, drogi… Słowem, niezmordowany P. O. nasz 
Rektor ani chwili nie spoczywa, choć na głowie w konwikcie szkarlatynę, 
która od jesieni sporadycznie nas prześladuje, prócz odry, grypy i innych 
chorób! Buduje nas ta jego ofiarność dla Zakładu i poświęcenie siebie dla 
jego rozwoju. I to trzeba jeszcze dodać, że od jesieni Broku Pieczonka 
z kilku pomocnikami buduje nowe ołtarze stiukowe (aż 10!) zamiast daw-
nych i już prześliczne 3 (BC. Boboli, ŚŚ Stanisława i Alojzego) wykończył 
i odnawia się całą kaplicę konwiktową (Ołtarz fund. Bromilskiego Serca  
P. J. odnowiony przenosi się do kaplicy kolegiackiej (słowem, Zakład na 
swój jubileusz ma się pokazać w nowych szatach. – druk Księgi jubil. do-
piero się zacznie i nie wiadomo, czy się zjawi w sierpniu.

W kolejnym liście, datowanym na 16 listopada, ojciec Superior otrzy-
mał wzruszający opis jubileuszu szkoły i towarzyszącego mu zjazdu absol-
wentów: 

Jubileusz wypadł nadspodziewanie. Odmłodzony wewnątrz, odświeżony 
i ozdobiony zewnątrz Zakład przedstawiał się wspaniale. Zjazd b. Chyro-
wiaków tak tłumny, tak serdeczne i szczere ich dowody miłości, a przede 
wszystkim przyznawanie się i wyznawanie wiary św. publiczne przed inny-
mi gośćmi – figurami urzędowych dostojników, którzy może nigdy takiej 
cywilnej odwagi wyznawania swej religii nie widzieli – było zwłaszcza dla 
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nas weteranów pociechą i nagrodą za wszelkie ofiary aż nadto wielką: bo 
po raz pierwszy widzieliśmy naocznie, że nasze zasady wychowania mi-
mo wszystko wydały owoce bodaj 80-krotne A. M. D. G10. Do łez nawet 
starych wzruszył wspólny konwiktowy pacierz, z chóru odmówiony przez 
najstarszego z żyjących Chyrowaiaka, Dra Zarembę, wobec 3 biskupów, 
prałatów i dostojników świeckich – albo na Sali w czasie akademii prze-
mowa ognista b. Chyr, p. Szambelana Pap[ieskiego] Stan. Starowieyskie-
go, najczynniejszego promotora Akcji Katol. na całą Lubelszczyznę, gdy 
z ogromną siłą przekonania wzywał wszystkich do czynnego katolicyzmu. 
Organizacja funkcjonowała wybornie i budziła podziw powszechny – już 
sam obiad w jadalni konwiktu na 565 osób, albo rozkład znakomity noc-
legów na kilkaset osób. Szczegółów dowiedzieliście się z „Przegl. Chyr.”, 
zeszytu pojubileuszowego: więc je pomijam. Bogu niech będą za wszystko 
dzięki i naszemu ś. Patronowi. 

Koppens nie omieszkał również nadmienić, że tak huczny jubileusz 
szkoły, pozwolił lepiej poznać zakład w całym kraju i w związku z tym na 
kolejny rok zgłosiło się znacznie więcej uczniów. W kolejnych listach szcze-
gółowo opisuje również budowę obserwatorium astronomicznego, charak-
teryzuje nowo przyjętych nauczycieli, nowe klasy i kursy. Nie omija spraw 
mniejszych: nowych ławek dla uczniów (dębowych i w dodatku lakierowa-
nych, na dwie osoby każda), nowych katedr i pieców na korytarzach. 

O tym, jaki wzorzec nauczyciela Koppens starał się naśladować, można 
wnioskować z listu z 13 czerwca 1938 roku. Pisał go wprawdzie jako eme-
ryt, ale wciąż zainteresowany nauczaniem: 

Posyłam R[everend]o P[atr]i żądane książki: 1) gramatykę pol. Małe-
ckiego – z podręczników dzisiejszych nic by się nie nauczył, bp np. form 
dek(linacyjnych) i konj(ugacyjnych): w nich prawie nic nie ma; są za to 
[…] dyskusje, które może zrozumieć tylko ten, co się uczy tą metodą od 
szkoły powsz. (tak jest do końca liceum) i mówi należycie po polsku –  
a u Mał(eckie)go znajdzie ów scholastyk wzory w każdym wypadku całko-
wite i prosty, zrozumiały wykład. 2) Zasady pisowni ostatniej z roku 1937, 
choć i przebąkują, że się wróci do pisowni poprzedniej – o ile zechce ów 
Paroku pisać podług niej; gdyż w Mał(ełckim) jest pisownia stara. 3) Wy-
pisy pols. najnowsze na IV kl. gimn. nowego typu, gdzie znajdzie wzory 
wszelakich stylów. – Za te książki nic się nie należy.

10 Ad Majorem Dei Gloriam. 
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Podręcznik, który – zdaniem Koppensa – był najlepszy, napisał Anto-
ni Małecki. To ten sam autor, którego poglądy o twórczości Słowackie-
go, cytował w opracowaniu o transformacji poety11. Niewątpliwie w latach 
trzydziestych mógł się wydawać nieco archaiczny, skoro powstał jeszcze 
w XIX wieku (1863). Jednak Koppens nie korzystał z niego w niewolni-
czy sposób, tylko próbował dostosować do zmieniających się nieustannie 
prawideł języka polskiego. Popularna w latach przedwojennych Gramatyka 
języka polskiego była doskonałym podręcznikiem szkolnym: zarówno dla 
uczniów, jak i nauczycieli. Oprócz tego A. Małecki przygotował również 
opracowanie o charakterze bardziej naukowym, pt. Gramatyka historyczno- 
-porównawcza języka polskiego. Należy jednak przypuszczać, że dla celów 
szkolnych, Koppens korzystał raczej z tej pierwszej, gdyż nie było potrzeby, 
by na lekcjach w gimnazjum podejmować trudniejsze problemy. 

W ostatnich listach pisanych do Prowincjała, z roku 1939, Koppens 
omawia również sytuację szkoły w przededniu wojny: „po maturze biorą 
chłopców od razu do wojska i obozów pracy”, w około wrą prace przy 
umocnieniu obwarowań, gromadzi się zapasy żywności, etc. Ten ton wy-
powiedzi nie zmienił się nawet wówczas, gdy Koppens przeszedł na emery-
turę i ze szkołą nie miał już tak wiele do czynienia. 

***

Romuald Koppens był typem nauczyciela całkowicie oddanego swemu 
zawodowi. Nie był to tylko obowiązek i praca, którą zajmował się w ciągu 
roku szkolnego, ale jak dowodzą niezbicie zachowane listy, w nauczaniu 
pojmował swoje powołanie oraz służbę. Jako człowiek oddany swemu za-
jęciu bez reszty dostrzegał uczniów w ich całej postaci. Owszem, pamiętał 
nieustannie o tym, że w szkole głównym ich obowiązkiem jest nauka. Jed-
nak uważał, iż do tego, by się uczyć, muszą mieć odpowiednie warunki: 
być zdrowi i w pełni sił. Jako absolwent uniwersytetu, jak również badacz 
o pewnym dorobku, mógł podjąć starania o „lepszy” byt naukowy, jednak 

11 Antoni Małecki (1821-1913) był badaczem literatury i języka, krytykiem literackim, 
a także dramatopisarzem. Pracował jako nauczyciel języka polskiego, a także profesor na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, w Innsbrucku i na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, które-
go był także rektorem. Napisał wiele ważnych opracowań, dotyczących zwłaszcza historii i lite-
ratury staropolskiej. 
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uważał, że najważniejszym jego zadaniem jest praca na rzecz młodzieży 
i społeczeństwa, które ona zbuduje w przyszłości. 

Summary

Romuald Koppens (1865-1943) entered the Jesuit Order in 1882. As  
a Jesuit, he had graduated from philology, German and classical studies at the 
Jagiellonian University, Kraków. After passing the examination for a scholar, 
from 1883 he taught Polish and Latin in a junior grammar school managed 
by the Order in Chyrów. He was devoted to the task of teaching and he 
worked arduously. In the beginning, he was involved in preparing syllabuses 
for the school. However, he was forced to stop this activity due to a number 
of other duties. Apart from teaching, he was a member of Rada Szkolna Kra-
jowa (National School Council), the institution which prepared new teaching 
programs for colleges. Moreover, he organized extracurricular activities for his 
pupils. As a Jesuit, he was engaged in censorship. For 44 years he continuously 
worked in Chyrów as Professor in Latin, Polish and Greek. He treated his 
teaching duties seriously and for this reason he consciously abandoned scien-
tific work. Nevertheless, shortly after finishing his thesis he published some of 
the articles he had prepared during his studies.





LUDWIK GRZEBIEń

Teofil Bzowski SJ (1873-1959),  
wychowawca i autor literatury młodzieżowej

1. Jezuickie tradycje wychowawcze w XIX wieku

Ks. Teofil Bzowski związał się nierozerwalnie z konwiktem jezuickim 
w Chyrowie, gdzie spędził niemal całe życie zakonne i kontynuował w nim 
wszystkie najlepsze tradycje szkolnictwa jezuickiego.

W XIX wieku jezuici polscy prowadzili od 1820 roku, choć z prze-
rwą w latach 1848-1856, własne szkoły gimnazjalne wraz z konwiktem 
w Tarnopolu. W 1886 roku przenieśli gimnazjum z konwiktem do nowo-
czesnego ośrodka stworzonego w Chyrowie, gdzie pracowali do wybuchu 
II wojny światowej. Konwiktorzy z całej monarchii austriackiej i zaboru 
rosyjskiego, a także niekiedy z zaboru pruskiego, uczęszczali na wykłady 
do jezuickich szkół publicznych oraz posiadali zapewnione dodatkowe wy-
kształcenie i wychowanie. Ponadto prowadzili jezuici w latach 1841-1848 
z fundacji cesarza austriackiego konwikt szlachecki we Lwowie.

Obok kształcenia podstawowym obowiązkiem jezuitów było zawsze 
wychowywanie młodzieży. Poświęcali się temu zadaniu osobno wyznacze-
ni księża i klerycy zakonni, którzy starali się stwarzać w konwikcie atmo-
sferę domu rodzinnego. Zawsze też osobny wychowawca otaczał opieką 
najmłodszych uczniów. Taką ważną rolę odgrywał w Tarnopolu Jan Galicz 
(1794-1876), wcześniej wychowawca w konwiktach w Saint-Acheul i we 
Fryburgu Szwajcarskim, gdzie stworzył nowoczesny konwikt i w latach 
1829-1836 był jego rektorem. Po przybyciu do Galicji został najpierw 
rektorem konwiktu we Lwowie (1843-1847), a po wznowieniu działal-
ności zakonu został rektorem w Tarnopolu (1861-1867), w końcu tamże 
ojcem duchownym (1867-1876). Zasłynął zarówno wśród jezuitów, jak 
i wychowanków jako wybitny pedagog, mający duży wpływ na kierunek 
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wychowania najpierw we francuskich, a potem w galicyjskich zakładach 
naukowo-wychowawczych. Szczególnie wiele uwagi poświęcał najmłod-
szym wychowankom. Opracował zasady wychowania młodzieży Ratio in-
stituendae iuventutis (Chyrów 1903) oraz pozostawił kilka rękopisów na 
tematy wychowania młodzieży1. Stanowił wzór w przyszłym postępowaniu 
ks. Bzowskiego.

Po śmierci Jana Galicza w 1876 roku zarówno w Tarnopolu, jak  
i w Chyrowie sławę wychowawcy zyskał sobie Jan Beyzym (1850-1912), 
pracujący w Tarnopolu od 1877 roku, a w Chyrowie od 1887 do 1898 ro-
ku, kiedy wyjechał na misje wśród trędowatych na Madagaskarze. W Tar-
nopolu i Chyrowie kierował infirmerią, w której opiekował się chorymi 
konwiktorami i przejściowo uczył języka francuskiego i rosyjskiego. Wśród 
najmłodszych konwiktorów zyskał sławę troskliwego ojca i przyjaznego  
gawędziarza2.

2. Młodość ks. Bzowskiego

Ks. Teofil Bzowski doskonale kontynuował opiekuńczą rolę ks. Bey-
zyma. Urodził się 11 listopada 1873 roku w rodzinie ziemiańskiej w Je-
żowie k. Końskich jako syn Aleksandra i Lucyny. Wychowany w domu 
rodzinnym uzyskał też pierwsze wykształcenie prywatnie. Chcąc zostać 
księdzem, po ukończeniu gimnazjum wstąpił do seminarium duchownego 
w Kielcach. Unikając pod zaborem rosyjskim wieloletniego wojska lub też 
więzienia, schronił się w Galicji i 12 maja 1893 roku wstąpił do zako-
nu jezuitów w Starej Wsi k. Brzozowa. Po dwuletnim nowicjacie w Starej 
Wsi (1893-1895), uzupełniał tamże wykształcenie humanistyczne, czyli 
tak zwaną retorykę (1895/96), a następnie studiował filozofię w kolegium 
jezuickim w Nowym Sączu (1896/97). W 1897 roku, nie mając jeszcze 
ukończonych pełnych studiów filozoficznych i teologicznych, ale wybit-
nie uzdolniony pedagogicznie, rozpoczął wieloletnią pracę wychowaw-
czą nad młodzieżą w Zakładzie Naukowo-Wychowawczym oo. Jezuitów  

1 T. Bzowski, Wielki wychowawca młodzieży O. Jan Galicz, „Nasze Wiadomości” 1921- 
-1923, nr 6, s. 11-16; W. Krupiński, Ks. Jan Galicz pedagog jezuicki XIX w., Kraków 1996.

2 T. Bzowski, Śp. O. Jan Beyzym. „Kwartalnik Chyrowski”, 20 (1912), s. 70-74; Cz. Drążek, 
Posługacz trędowatych, Kraków 1995.
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w Bąkowicach pod Chyrowem, gdzie równocześnie studiował prywatnie 
teologię i 10 kwietnia 1899 roku przyjął święcenia kapłańskie3.

3. Chyrów

W chwili przybycia do Chyrowa ks. Bzowski zastał już gimnazjum 
i konwikt w pełnym rozkwicie. Zakład w Bąkowicach pod Chyrowem, 
zbudowany w latach 1883-1885 z inicjatywy Mariana Morawskiego i Hen-
ryka Jackowskiego, posiadał 327 pokoi i sal, 1980 m korytarzy, a obliczo-
ny był na 400 konwiktorów. Gimnazjum dla kształcenia i wychowywania 
młodzieży w duchu chrześcijańskim otwarto w 1886 roku, przenosząc 150 
uczniów pierwszych klas z gimnazjum tarnopolskiego. Zakład obejmował 
szkołę średnią (od 1890 z prawami publicznymi, od 1899 roku z prawa-
mi państwowymi), siedmioklasową szkołę podstawową i konwikt. Zarzą-
dzał instytucją rektor, któremu podlegali: dyrektor gimnazjum, kierownik 
szkoły, prefekt generalny i prefekci klas. W zakładzie pracowało zwykle 
od 60 do 80 jezuitów, w tym ok. 30 profesorów i wychowawców. Zakład 
posiadał swoje Ustawy i przepisy (Chyrów 1903) opracowane przez jezui-
tów w Tarnopolu pod kierunkiem Jana Galicza. Regulowały one całe życie 
indywidualne i społeczne konwiktorów.

Z kształceniem umysłowym szkoła łączyła funkcje wychowawcze, a za-
tem wpływ na ucznia, jego wolę, charakter, postępowanie. Dopasowano do 
tego celu materiał nauczania, pozalekcyjne kontakty z uczniami, systema-
tyczność pracy, stawiane wymagania itd. Poza czasem lekcji wychowanie 
należało do prefektów konwiktu. Każdy z nich miał powierzoną sobie kla-
sę, zwykle złożoną z dwóch lub trzech paralelnych oddziałów, nazywanych 
dywizją. Dywizja obejmowała uczniów w jednym wieku, stanowiła odręb-
ną grupę wychowawczą z własną salą naukową, rekreacyjną, boiskiem i sy-
pialnią. Rozwinięte były organizacje życia młodzieżowego i formy samo-
rządowe. W tych wszystkich przejawach życia szkolnego i konwiktowego 
ks. Bzowski aktywnie zawsze uczestniczył i w razie nieporozumień bywał 
najlepszym rozjemcą.

3 Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, Kraków 1996,  
s. 83; L. Grzebień, Bzowski Teofil, w: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, red.  
A. Meissner i W. Szulakiewicz. Toruń 2008, s. 139-143.
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Pod względem wyposażenia naukowego i ogólnego gimnazjum nie 
miało sobie równego w Polsce. Bogata biblioteka ogólna i szkolna posiada-
ła ponad 30 000 tomów, w tym wiele cennych starych druków i inkuna-
bułów. Dobrze zaopatrzone były pracownie: geograficzna, zajęć ręcznych 
w drzewie, metalu i szkle, pracownia chemiczna i fizyczna, obserwatorium 
astronomiczne, pracownia biologiczna i muzeum przyrodnicze. Celom dy-
daktycznym służyły też zbiory archeologiczno-historyczne, sale rysunkowe 
i muzyczne, zbiory filatelistyczne oraz bogate zbiory numizmatyczne. Ce-
lom rekreacyjno-wychowawczym oprócz sali gimnastycznej służyły cztery 
korty tenisowe i osiem boisk dużych, z bogatym zasobem przedmiotów 
do gier i zabaw. Teatr konwiktowy wyrabiał w uczniach życie estetyczne, 
a towarzyszyła mu zwykle orkiestra, licząca z profesorami muzyki ponad 
30 członków. Prezentowała co roku bogaty zestaw poważnych utworów 
kompozytorów krajowych i zagranicznych. Grała muzykę klasyczną i lek-
ką. Ożywioną działalność wykazywał też chór męski.

Dużo spontaniczności łączyło się z wychowaniem estetycznym. Teatr 
szkolny wciągał ochotników zawsze. Każdy z uczniów chętnie rezygnował 
z własnych wolnych chwil czasu dla wspólnej duchowej rozrywki, kształ-
towania uczuć i przeżyć estetycznych. Okazji do występów było w każdym 
roku wiele: jedne zakładowe, jak imieniny rektorskie, dyrektora, św. Sta-
nisława Kostki, inne narodowo-państwowe – 3 Maja, imieniny prezyden-
ta państwa, święto niepodległości, a także okolicznościowe rocznice. We 
wszystkich tych akcjach widoczny był udział ks. Bzowskiego, który swoim 
pomysłem, pomocą w realizacji, a w końcu radością z uzyskanych rezulta-
tów łączył się zawsze ze swoimi wychowankami.

Nauka opierała się w Chyrowie przez cały okres działalności na progra-
mach państwowych. Był to od otwarcia szkoły w 1886 roku program oś-
mioklasowego gimnazjum klasycznego. Przetrwał on z małymi zmianami 
w swej treści do roku 1938. Rok 1932 zmienił strukturę szkoły chyrow-
skiej. Zgodnie z ustawą sejmu polskiego z dnia 11 marca 1932 roku o no-
wym jednolitym ustroju szkolnym w całym kraju, zaczęto w Chyrowie ten 
ustrój wprowadzać od 1933 roku. Powstała więc w zakładzie dosyć szybko 
sześcioklasowa szkoła powszechna, czteroklasowe gimnazjum z łaciną i je-
go nadbudowa – dwuletnie liceum ogólnokształcące, o dwóch profilach: 
humanistycznym i matematyczno-fizycznym4.

4 Encyklopedia wiedzy o jezuitach, s. 96-98; J. Niemiec, Zakład Naukowo-Wychowawczy Oj-
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Każdego, kto bliżej zetknął się z zakładem, przenikała świadomość o je-
go specyfice. Streszczała się ona w zwartym programie wychowania: Deo, 
Patriae, Amicitiae (Bogu, Ojczyźnie, Przyjaźni), a także w realizowaniu te-
go programu w sposób jakościowo ponadprzeciętny.

4. Nauczyciel i wychowawca w Chyrowie

W konwikcie chyrowskim ks. Bzowski przejął w dużym stopniu zadania 
ks. Jana Beyzyma. Uczył wychowanków głównie języka rosyjskiego i pol-
skiego oraz religii w niższych klasach (od 1900 roku był kwalifikowanym 
katechetą), ale zasłynął wśród wychowanków głównie jako doskonały wy-
chowawca młodzieży konwiktowej i opiekun absolwentów, tym bardziej że 
cały proces nauczania był ściśle związany z wychowaniem.

Zakład miał własne ustalenia, czyli wspomniane już „Ustawy Zakładu 
Naukowo-Wychowawczego w Chyrowie” oraz „Program Zakładu Chyrow-
skiego”. Nadrzędności osoby ludzkiej odpowiadała osobna treść, sfera życia 
rozumnego i wolnego, określana jako świat wartości ogólnoludzkich: 

– wartości umysłowych: wiedza naturalna i objawiona ma chronić od 
błędu i fałszu;

– wartości moralnych obejmujących normy sumienia naturalne i obja-
wione, rozgraniczające dobro od zła w czynach ludzkich;

– wartości religijnych podkreślających, że to Bóg stwórca dokonuje zba-
wienia człowieka;

– wartości materialnych, związanych z ciałem ludzkim, jego utrzyma-
niem, rozwojem, pracą i efektami doczesnymi;

– wartości estetycznych obejmujących całą rzeczywistość piękna natu-
ralnego i wytworów talentu ludzkiego;

– wartości społecznych tworzących podstawy duchowe do życia w ro-
dzinie, narodzie, państwie, ludzkości5.

Chrześcijański system i hierarchia wartości nieokrojone czy zabarwio-
ne ideologią lub modą społeczną, stanowiły duchowe oblicze konwiktu 

ców Jezuitów w Chyrowie 1886-1939, Rzeszów-Kraków 1998.
5 Program Zakładu Naukowo-Wychowawczego OO. Jezuitów pod wezwaniem Św. Józefa 

w Bąkowicach pod Chyrowem, nakł. Konwiktu, Chyrów 1934, ss. 16. Wydany również w 1898 
i 1938 roku.
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i szkoły, całej ich organizacji, programów, metod, regulaminów, działań 
wychowawczych i samowychowawczych. Trzy spośród tych działów wyróż-
nił zakład szczególnie w swym haśle: Deo, Patriae, Amicitiae. Wprowadził 
je na swój sztandar, oznaczył nimi pierwsze strony swego dwumiesięcznika 
„Przegląd Chyrowski”, uczynił ożywczym tchnieniem codziennych zajęć 
wychowawców i wychowanków. „Ustawy i przepisy” przypominały wy-
chowankom, że celem ich pobytu w zakładzie jest umysłowe wykształce-
nie i wychowanie na pożytecznych i godnych członków rodzin, Ojczyzny 
i Kościoła, co wymaga od każdego z nich poważnego wysiłku umysłu, serca 
i woli. W łączności z nimi pozostawała praca nad wyrobieniem charakteru 
panującego nad wadami, złymi skłonnościami, uszlachetnionego cnotami 
i zaletami społecznymi6.

Obejmując wychowanie w klasach najniższych, miał ks. Bzowski szcze-
gólne zadania opieki nad najmłodszymi uczniami. Ważnym czynnikiem 
wychowawczym była łączność z domem rodzinnym zarówno samych wy-
chowanków, jak i zarządu szkolno-wychowawczego. Po każdej klasyfikacji 
rodzice czy opiekunowie byli informowani o postępie w nauce i zacho-
waniu się, pilności, zdrowiu swoich dzieci; otrzymywali okolicznościowe 
okólniki. Stwarzano też okazje na Wszystkich świętych czy zapusty do od-
wiedzania konwiktorów, co dawało wychowawcom możność bezpośred-
nich rozmów z rodziną. Większe zaniedbania w nauce lub zachowaniu się 
czy schorzeniach wcześnie rodzinom sygnalizowano. Były, choć dość rzad-
kie, przypadki, że młodzi chłopcy oderwani od rodziców płakali, a nawet 
wyjątkowo usiłowali uciekać z konwiktu, wtedy pomoc ks. Bzowskiego 
stawała się konieczna i pozwalała na przełamywanie tęsknoty czy nawet 
rozpaczy. świadczą o tym liczne wspomnienia wychowanków7.

Jeden z wychowanków Jerzy Pietrzykowski pisał: 

Przeglądając ocalały cudem album fotograficzny z tego okresu przypomi-
nam sobie nasze harcerskie zabawy i sodalicyjne zebrania u księdza Bzow-
skiego, narciarskie wyczyny i coroczne wycieczki „kartoflanki” jesienią 
i „majówki” w porze wiosennej8.

6 Ustawy i przepisy, Chyrów 1903.
7 R. Wysoczyńska, Sytuacja wychowanków szkoły jezuickiej na przykładzie kolegium w Chy-

rowie w latach 1886-1939, w: Sytuacja dziecka w rodzinach zamożnego mieszczaństwa warszaw-
skiego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci 
i młodzież w Polsce, cz. 2, Stulecie XIX i XX, Warszawa 2003, s. 61-72.

8 J. Pietrzykowski, Najpiękniejsze lata młodości, w: Chyrowiacy, Kraków 1990, s. 68.
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Inny chyrowiak Jerzy Kowalski wspominał: 

Religii uczył nas o. Teofil Bzowski, legendarna postać konwiktu. Nie zaj-
mował eksponowanej pozycji w zakonie i konwikcie, jednak prezentował 
dla wychowanków i byłych Chyrowiaków wielki, choć nieformalny auto-
rytet. Był to człowiek niezwykle skromny i cichy, ale wszędzie zaznaczała 
się jego obecność, ponieważ obok działalności dydaktycznej poświęcał się 
pracy społecznej9.

Jak pisał Józef Starnawski – 

Ojciec Teofil Bzowski był symbolem społecznika – księdza Chyrowiaka, 
nieodmiennie związany z tym miejscem już przez kilkadziesiąt lat, żywo 
tkwił w pamięci wszystkich wychowanków. Prostego charakteru, o zło-
tym sercu, uczynny i wyrozumiały. W zatabaczonym pokoju-czytelni na 
pierwszym piętrze, w lewym końcu korytarza, na wprost palarni (w VII 
i VIII klasie wolno było palić papierosy), zawsze można było spotkać kogoś 
z konwiktorów załatwiającego coś z „Bzuniem”, a szukającego zrozumienia 
i pomocy10.

5. Pisma chyrowskie

Ks. Bzowski był w Chyrowie najbardziej płodnym pisarzem młodzieżo-
wym. Organem zakładu było pismo założone w 1893 roku przez ks. Wła-
dysława Czencza pt. „Z Chyrowa”, w 1912 roku przybrało nazwę „Kwar-
talnik Chyrowski” i stało się organem Związku Byłych Chyrowiaków, a od 
1922 roku wychodziło jako „Przegląd Chyrowski”. Od 1906 już do 1939 
roku redagował pismo ks. Bzowski. Na łamach tego pisma wypowiadali się 
swobodnie byli Chyrowiacy, profesorowie zakładu, prefekci i wychowan-
kowie w działach poważnych artykułów, sprawozdań z działalności kół, 
zjazdów i wycieczek, w podawanej kronice zakładu, w biesiadzie koleżeń-
skiej, zawierającej wyjątki z listów byłych Chyrowiaków, w wiadomościach 
o dawnych kolegach, w końcu w rybryce towarzyskiej. Była to duchowa 
skarbnica wspólnych wartości życia konwiktowego, przez wszystkich za-
wsze chętnie od wczesnych lat pobytu w zakładzie czytana. Dziś zbiór ten 

9 J. Kowalski, Wspomnienia z Chyrowa, w: Chyrowiacy, dz. cyt., s. 45.
10 J. Starnawski, Takim był Chyrów, w: Chyrowiacy, dz. cyt., s. 51.
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jest poważnym źródłem poznania życia zakładowego w jego rozwoju – to 
jedno z największych dzieł redaktora ks. Bzowskiego.

Nadto corocznie od 1894 roku wydawano „Sprawozdania z działalno-
ści Zakładu Naukowo–Wychowaczego” jako oficjalne pismo gimnazjum, 
zawierające przeważnie jeden dłuższy artykuł naukowy oraz sprawozdania 
szkolne i wykaz uczniów.

6. Związek Byłych Chrowiaków

Dnia 11 września 1911 roku, z okazji 25-lecia konwiktu chyrowskiego, 
ks. Bzowski powołał do życia Związek Byłych Chyrowiaków i opracował 
jego statut; kierował nim do końca swego życia. Związek szybko rozrósł 
się i przed wojną światową stanowił już dużą organizację ogólnokrajową. 
Siedziba główna Związku mieściła się w Chyrowie, a koła terenowe zało-
żono w Chyrowie, Lwowie i Krakowie, a później również w Warszawie, 
Poznaniu i Bydgoszczy. Zapisała się do niego większość byłych Chyrowia-
ków. Za hasło Związku przyjęto zawołanie Deo, Patriae, Amicitiae. Posiadał 
on własny Statut Związku Byłych Chyrowiaków (Chyrów 1936)11. Związek 
posiadał też własny regulamin zredagowany przez ks. Bzowskiego12.

Kilka razy w roku poszczególne koła zbierały się w swoich okręgach, 
a raz w roku na wiosnę organizowano towarzyskie zjazdy w Chyrowie, 
którym przewodniczył zawsze ks. Bzowski, a które wybierały swoje nowe 
władze, podejmowały ważne decyzje i organizowały całe życie towarzyskie. 
Tak powstała m.in. idea budowy Domu Chyrowiaka we Lwowie, który 
miał spełniać rolę akademika dla studiujących absolwentów Chyrowa. 
Ustanowiono stypendium dla biedniejszych uczniów i wspierano naukę 
bardziej uzdolnionych wychowanków. Po II wojnie światowej czynne były 
głównie koła w Krakowie, Warszawie i Londynie, gdzie osiadło ponad 100 
Chyrowiaków-kombatantów II wojny światowej.

11 Wyszedł najpierw jako Statut Związku Chyrowiaków. Chyrów 1911, nakł. Związku,  
ss. 10.

12 Regulamin Związku b. Chyrowiaków. „Deo-Patriae-Amicitiae”, Chyrów 1934, nakł. 
Związku, ss. 29.
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7. Organizacje religijne 

Ks. Bzowski jako wychowawca rozwijał w konwikcie bogate życie towa-
rzyskie w postaci stowarzyszeń i organizacji młodzieżowych. W zakładzie 
powstało tych organizacji z latami wiele. Wszystkie opierały się na zasadzie 
dobrowolnej przynależności i miały opiekunów w profesorach lub prefek-
tach. Jedne były raczej masowe, jak zalecane przez władze świeckie (LOPP 
i LMiK), inne selektywne, obejmujące mniejsze grupy uczniów. Ks. Bzow-
ski kierował bezpośrednio trzema takimi organizacjami.

A. Kongregacja Aniołów Stróżów i Krucjata Eucharystyczna

Ks. Bzowski opiekował się Kongregacją świętych Aniołów Stróżów, do 
którego należeli młodsi wiekiem chłopcy, znajdując w stowarzyszeniu cie-
pło rodzinne w chwili przeniesienia ich z domu rodzinnego do zupełnie 
obcego im konwiktu. Ich opiekun starał się godnie zastępować im rodzi-
ców. Te opiekuńcze starania o młodzież w pierwszych miesiącach pobytu 
w konwikcie najmocniej utkwiły w pamięci wielu absolwentów Chyrowa. 
Jako nauczyciel religii ks. Bzowski kierował też przygotowaniem najmłod-
szych chłopców do uroczystego przyjęcia I Komunii św. Kongregację tę 
połączono później z Krucjatą Eucharystyczną młodzieży. Przygotowywała 
ona również uczniów do przyszłej działalności sodalicyjnej. 

B. Sodalicja Mariańska

Sodalicja Mariańska uczniów została przeniesiona do Chyrowa z Tar-
nopola. Posiadała własne Ustawy Kongregacyi Maryańskiej (Chyrów 1895). 
Miała do dyspozycji własną kaplicę i salę zebrań, a należeli do niej ucznio-
wie z pięciu wyższych klas.

Ks. Bzowski wielką wagę przywiązywał do Sodalicji Mariańskiej, której 
stawiał główne cele: szerzenie kultu Matki Boskiej, wewnętrzne doskonale-
nie się jej członków oraz umiejętność współpracy z rówieśnikami. Raz na 
tydzień zbierano się na konferencje religijne, prowadzone przez ks. mode-
ratora Bzowskiego oraz gromadzono się na Mszę św. we własnej kaplicy. 
Sodalicja była organizacją samorządową, jedyną jej władzą była tzw. kon-
sulta wybierana spośród członków na cały rok i organizująca życie religijne 
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i towarzyskie. Ks. moderator był tylko jej doradcą, inspiratorem i kierowni-
kiem duchowym. Jego wychowankowie organizowali potem lub zasilali licz-
ne Sodalicje, zarówno stanowe, jak też zawodowe, w całym kraju. Również 
przy Zakładzie Chyrowskim istniała już od 1894 roku Sodalicja Mariańska 
Panów Ziemi Przemysko-Samborskiej, posiadająca własny Statut szczegóło-
wy (Chyrów 1933), którą opiekował się również ks. Teofil Bzowski.

Józef Starnawski wspominał: 

Wybór prefekta sodalistów był ważnym momentem w życiu organizacji. 
Mógł nim zostać tylko kolega wybitny, o nieskazitelnym charakterze, trak-
towany z szacunkiem przez wychowawców, a wśród kolegów primus inter 
pares – pierwszy między równymi. Na uroczystościach sodalicyjnych no-
sił pamiątkowy medal na pozłacanym łańcuszku – przedmiot westchnień 
młodszych wychowanków13.

Inny wychowanek ks. Bzowskiego – Zygmunt Domański – tak opisy-
wał życie sodalicyjne: 

W ósmej klasie, gdy zostałem prefektem, spadł na mnie ciężar kierowania 
całością i pewnego rodzaju kierownictwo indywidualne każdego sodalisa. 
Bardzo byłem przejęty. Codziennie odbywałem konferencje z konsultora-
mi z każdej klasy osobno, ocenialiśmy postępowanie poszczególnych kole-
gów, po czym ja ewentualnie interweniowałem w rozmowie w cztery oczy. 
Nieraz kosztowało mnie to bardzo wiele. Wyobrażałem sobie – w mło-
dzieńczej naiwności – że od dobrego przeprowadzenia danej rozmowy 
w znacznej mierze może się ukształtować przyszłość mojego kolegi. Czy 
moi rozmówcy wiele skorzystali, nie wiem, mnie jednak dało to dużo i ja-
ko wyrobienie poczucia odpowiedzialności i jako umiejętność poznania 
cudzej psychiki. Bywało, że kolega przyznał mi się do czegoś, czego prze-
łożonym nie chciał mówić i zasięgał mojej rady. Trzeba jej było udzielić, 
choć sam odpowiedniego doświadczenia nie miałem. Raz na miesiąc pro-
wadzone pod moim przewodnictwem konsulty miały na celu rozpatrzenie 
spraw ogólnych, zapadały postanowienia o przyjęciu nowych członków, 
względnie wykluczeniu. Ta druga ewentualność zachodziła rzadko, ale za 
każdym razem stanowiła dla nas prawdziwe przeżycie14. 

Nic dziwnego, że temat Sodalicji Mariańskiej pojawiał się często 
w twórczości ks. Bzowskiego. Dla wychowanków konwiktu przygotował 

13 J. Starnawski, Takim był Chyrów, w: Chyrowiacy, dz. cyt., s. 51.
14 Z. Domański, Sercem przywiązany... w: Chyrowiacy, dz. cyt., s. 25.
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przewodnik sodalicyjny pt. Czym jest Kongregacja Mariańska? („Z Chy-
rowa” 1906, nr 14, s. 13-20, 62-67, 133-138). To on wydał nową wersję 
Ustaw Sodalicji Mariańskich (Chyrów 1913, ss. 38), omówił zasady dzia-
łania i cele organizacji w broszurze Szkolna Sodalicja Mariańska (Lwów 
1918, ss. 19), przygotował do druku pamiątkową broszurę z okazji jubile-
uszu jej 50-lecia: Pamiątka pięćdziesięciolecia Mariańskiej Sodalicji Tarno-
polsko-Chyrowskiej (Chyrów 1921, ss. 43). Na łamach pisma chyrowskiego 
ukazywał piękne sylwetki zmarłych sodalisów, w tym jednego z pierwszych 
swoich wychowanków, pt. Sodalis obywatel. Śp. Józef Iżycki („Z Chyrowa” 
1907, nr 15, s. 75-84). Dzięki jego aktywności Sodalicja konwiktowa stała 
się z czasem najbardziej aktywną i widoczną grupą wychowanków i pozo-
stawała w pamięci absolwentów na całe dorosłe życie.

C. Koło im. Księdza Piotra Skargi

Jako sekcja sodalicyjna powstało w 1909 roku Koło im. Piotra Skargi, 
założone i kierowane do końca przez ks. Bzowskiego. Miało głównie ce-
le kulturalne i samokształceniowe. Należeli do niego starsi konwiktorzy, 
którzy przygotowywali odczyty i opracowania na tematy historyczne i pa-
triotyczne; wygłaszali je na wspólnych spotkaniach, a potem publikowano 
je w postaci popularnych i tanich broszur. Koło posiadało własną serię 
wydawniczą, w ramach której wydano ponad 20 różnych pożytecznych 
broszur. Ponadto propagowało wśród wychowanków czytelnictwo, zami-
łowanie do książki i czasopisma, czego przykładem były artykuły ks. Bzow-
skiego, m.in.: Kilka myśli o lekturze („Z Chyrowa” 17: 1909, s. 28-32), czy 
broszura: Posiew dobrej prasy (Chyrów 1934, ss. 60).

Koło organizowało też wystawy i kierowało czytelnią, wyposażoną we 
wszelkie gazety, czasopisma i publikacje. Płaciło się miesięczne składki 
w wysokości 20-30 groszy. W zakładzie Koło organizowało również z du-
żym powodzeniem wśród konwiktorów akcję książeczek oszczędnościo-
wych. Jego działalność sięgała poza zakład przez szerzenie prasy katolickiej 
i narodowej, corocznie w setkach egzemplarzy, oraz przez opiekę nad szko-
łą kresową w Poniatowie na Polesiu, zasilaną książkami, przyborami szkol-
nymi i pieniędzmi15.

15 T. Bzowski, Sodalicja konwiktowa i Koło Skargowskie, w: Księga pamiątkowa 50-lecia Kon-
wiktu i Gimnazjum OO. Jezuitów w Chyrowie, 1886–1936, Kraków 1936, s. 143-146.
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8. Współpraca z innymi Kołami

Cały ten ruch młodzieżowy na terenie zakładu rozwijał się i działał 
w nurcie życia szkolnego i konwiktowego. Kółka miały swoje własne sta-
tuty, zarządy, programy, zebrania, sprawozdania. Dużo w nich bywało re-
feratów opracowanych przez członków lub zaproszonych profesorów, dużo 
dyskusji, działań statutowych czy nadprogramowych na terenie konwiktu 
lub poza nim. Bardziej luźne ugrupowania związane z teatrem, sportem, 
muzyką, śpiewem, majsterkowaniem po szkolnych pracowniach, sporo 
miały ćwiczeń i zajęć praktycznych. Ks. Bzowski jako doświadczony przez 
wiele lat pedagog brał czynny udział w organizacji tych różnorodnych kó-
łek, pomagał przy redakcji przepisów, towarzyszył przy różnych akcjach. 
Zarząd zakładu, w tym ks. Bzowski, te wszystkie grupy popierał. Dawał 
im do dyspozycji pomieszczenia, ich urządzenie, możność posługiwania się 
pomocami szkolnymi, cenił je. Wypowiadały się bowiem w nich indywi-
dualne zainteresowania i zdolności wychowanków.

9. Pisarz młodzieżowy i religijny

Prace publicystyczne rozpoczął ks. Bzowski w 1901 roku od kilku re-
cenzji zamieszczonych w krakowskim „Przeglądzie Powszechnym” i konty-
nuował tę działalność prawie do końca życia. Dość wcześnie przygotował 
i wydał Katalog biblioteki religijno-apologetycznej i filozoficzno-społecznej 
(Przemyśl 1908, ss. 18), dając konwiktorom wykaz najbardziej wartościo-
wych publikacji dostępnych w Chyrowie.

Podtrzymywał stałe więzi z wydawnictwem jezuickim w Krakowie  
i w 1911 roku przygotował dla bardzo populanej serii „Głosy Katolickie” 
dwie broszury o tematyce społecznej: Jak biedzie zaradzić? (Kraków 1911, 
Głosy nr 133) oraz Wzgląd ludzki (Kraków 1911, Głosy nr 132).

W serii „Koła Towarzystwa im. Piotra Skargi” wydał kilka broszur na 
temat Polski i jej historii, w tym Polska teraźniejsza i dawna (Chyrów 1927, 
ss. 79; Zmartwychwstała (Chyrów 1928, ss. 48) czy Na gwiazdkę (Chyrów 
1929, ss. 84).

Wiele miejsca w swej twórczości poświęcił hagiografii jezuickiej. Już 
w 1903 roku opublikował artykuł o bł. Andrzeju Boboli w „Dwutygodniku 
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Katechetycznym i Duszpasterskim” (1903, R. 8, s. 433-538), później uczcił 
250-letnią rocznicę śmierci męczeńskiej bł. Boboli („Gazeta Kościelna” 15: 
1907, s. 267-268), w końcu opublikował książeczkę: Bł. Andrzej Bobola 
(Kraków 1927, ss. 115), wydaną również staraniem Chyrowskiego Koła 
Towarzystwa im. Piotra Skargi (Chyrów 1927, ss. 100).

Ks. Bzowski należał do szczególnych wielbicieli i propagatorów postaci 
ks. Piotra Skargi. Nie tylko założył osobne Koło nazwane jego imieniem, 
ale także popularyzował poprzez swoje publikacje i konferencje jego postać 
i podkreślał wartości wychowawcze zawarte w pismach polskiego kazno-
dziei. Oprócz artykułów opublikował zbiór myśli ks. Skargi pt. Złote ziar-
na z pism X. Skargi (Brody 1910) oraz Jednodniówkę Skargowską (Brody 
1912) z okazji 300-letniej rocznicy śmierci wielkiego kaznodziei. W 1936 
roku na 400-lecie urodzin Skargi wydał w serii Chyrowskiego Koła im.  
P. Skargi zbiór materiałów pt. Skargowskie pokłosie (Chyrów 1936,  
ss. 110). 

Z myślą o młodzieży chyrowskiej pisał i wydawał prace o patronie mło-
dzieży św. Stanisławie Kostce. W 1926 roku wydał Jednodniówkę z okazji 
dwusetnej rocznicy kanonizacji św. Stanisława Kostki, 1726-1926 (Przemyśl 
1926, ss. 56), był też autorem kilka innych artykulików o św. Stanisławie.

Jako pedagog śledził ustawicznie literaturę młodzieżową i na jej pod-
stawie ubogaconej własnymi doświadczeniami chyrowskimi, przeważnie 
w serii Chyrowskiego Koła Towarzystwa im. Piotra Skargi, opublikował 
następujące broszury dla młodzieży:

Listy do przyjaciół o życiu młodzieży szczególnie akademickiej (Brody 
1908, ss. 182).

Na drogę życia (Chyrów 1912, ss. 63). 
Gniazdo rodzinne (Kraków 1925, ss. 53).
Młodzi (Kraków 1925, ss. 44).
Po różnych drogach (Chyrów 1925, ss. 41).
Po różnych drogach (Kraków 1927, ss. 103).
Dobrzy ludzie (Chyrów 1928, ss. 96).
Przyjaciele (Chyrów 1931, ss. 87).
Przeważnie w oparciu o poznane osobiście losy wychowanków kon-

wiktu oraz ich korespondencji ze swoim wychowawcą udzielał młodzieży 
praktycznych wskazówek, zachęcał do szlachetnego życia, dawał przestrogi 
na przyszłość.
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Przygotował do druku kilka cennych ksiąg pamiątkowych Zakładu, 
w tym Pamiętnik Chyrowski (Chyrów 1903, ss. XIX, 310), w którym za-
warł przegląd wydarzeń w konwikcie od chwili jego otwarcia w 1886 do 
1903 roku. Z okazji 25-lecia istnienia konwiktu, obchodzonego w 1911 
roku, publikował przekrojowe artykuły pt. Konwikt Chyrowski i Chyro-
wiacy („Z Chyrowa” 19: 1911, s. 124-135) oraz Od Połocka do Chyrowa  
(„Z Chyrowa” 19: 1911, s. 75–100), w którym ukazał kolejne ośrodki 
szkolne jezuitów, a więc Połock, Tarnopol i Chyrów. Wydał też z okazji 
tego jubileuszu broszurę Pamiątka dwudziestopięciolecia Chyrowskiego Kon-
wiktu (Chyrów 1911, ss. 48). W 1911 roku opublikował również nie-
zwykle cenny Pamiętnik jubileuszowy Konwiktu Chyrowskiego, 1886-1911 
(Przemyśl 1911, ss. 223), w którym podał spis uczniów chyrowskich z lat 
1886-1911, przygotowany przez Maksymiliana Piechockiego, oraz dał 
opis uroczystości jubileuszowych.

Później kilkakrotnie wracał do tematów związanych z konwiktem, pub-
likując m.in. artykuł Z dziejów kolegium chyrowskiego („Kwartalnik Chy-
rowski” 1915, nr 23, s. 28-56); Przy końcu 25 roku wydawnictwa („Kwar-
talnik Chyrowski” 1917, nr 25, s. 225-228) czy broszurę Noworocznik 
Chyrowski (Chyrów 1920, ss. 64) i Konwikt Chyrowski (Chyrów 1935, ss. 
97). Na łamach pism chyrowskich zamieszczał artykuły i nekrologi doty-
czące profesorów w Połocku, jak: Ważniejsze daty z życia X. J. Morelowskiego  
(„Z Chyrowa” 1911, nr 19, s. 29-30) i w Chyrowie, jak: Śp. O. Aleksander 
Gromadzki T.J. („Kwartalnik Chyrowski” 1914, nr 22, s. 28-36). Redago-
wał bez przerwy kronikę konwiktu oraz dział korespondencji z absolwen-
tami konwiktu. Przez wiele lat wydawał też Kalendarzyki dla uczącej się 
młodzieży oraz osobne kalendarzyki dla Sodalicji Mariańskiej.

Ks. Bzowski był pomysłodawcą i w dużym stopniu realizatorem wyda-
nia wielkiej Księgi pamiątkowej 50-lecia konwiktu i gimnazjum OO. Jezu-
itów w Chyrowie 1886-1936 (Kraków 1936) i sam zamieścił w niej swój 
artykuł pt. Sztandar konwiktowy (s. 43-47).

Poprzez swoje liczne sprawozdawcze publikacje o Chyrowie ks. Bzow-
ski utrwalił dzieje tej instytucji, które mimo zniszczenia całego archiwum 
w 1939 roku, są dziś nadal wykorzystywane w wielu rozprawach nauko-
wych jako podstawowe źródło historyczne do dziejów Zakładu16.

16 L. Grzebień, Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 5, Warszawa 1983, s. 172-175.
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Wiele uwagi poświęcił historii wychowania. Ukazywał sylwetki daw-
nych pedagogów jezuickich, w tym Grzegorza Piramowicza, któremu po-
święcił osobny biogram: X. Grzegorz Piramowicz („Kwartalnik Chyrowski” 
21: 1913, s. 191-205), oraz wydał jego Naukę obyczajową (Chyrów 1938, 
ss. 86). Osobny artykuł poświęcił też Janowi Galiczowi pt. Wielki wycho-
wawca młodzieży O. Jan Galicz („Nasze Wiadomości” 6 (1921-1923),  
s. 11-16), ale także kreślił w swoich nekrologach życiorysy współczesnych 
sobie profesorów i wychowawców. Zwracał w broszurach i artykułach uwa-
gę na wielką rolę wychowawczą organizacji i kółek zainteresowań młodzie-
ży w całym procesie wychowania.

W latach 1921-1923 redagował również pismo zakonne „Nasze Wia-
domości”, wychodzące w Krakowie, ale redagowane w Chyrowie, w któ-
rym poświęcił wiele miejsca sprawom wychowania. Oprócz kilku nekrolo-
gów opublikowanych w „Naszych Wiadomościach” był też autorem zbio-
ru krótkich nekrologów wszystkich jezuitów polskich, zmarłych od 1820 
roku, wydanych w Krakowie w 1932 roku (ss. 338), które nadal stanowią 
ważne źródło do poznania działalności zakonu jezuitów na ziemiach pol-
skich w XIX i XX wieku.

Zapewne pod koniec wojny opracował i wydał na powielaczu życiorys 
zmarłego w 1942 roku generała zakonu jezuitów: Ks. Włodzimierz Ledó-
chowski generał Towarzystwa Jezusowego, 1866-1942 (Stara Wieś 1949, fo-
lio, ss. 40. Maszynopis powielany).

10. Jubileusz 50-lecia Konwiktu, 1936

„Chyrów nie byłby Chyrowem, gdyby w nim nie było „Bzunia”. On to 
redagował i wydawał „Kwartalnik Chyrowski”, On znał prawie wszystkie 
nazwiska tych, którzy przez zakład przeszli” – pisał Michał Kłobukowski17.

W 1936 roku Zakład obchodził swoje 50-lecie. Podczas uroczystej mszy 
dla licznie zgromadzonych Chyrowiaków z wicepremierem Eugeniuszem 
Kwiatkowskim bp Kazimierz Tomczak, wychowanek tej szkoły, mówił: 

50 lat istnieje Zakład Chyrowski. Nie widać na nim zmarszczek starości, 
ni szronu siwizny. Mimo przebytych burz wojennych rozrósł się on i zmęż-

17 M. Kłobukowski, Drogie... kochane... Katabasy..., w: Chyrowiacy, dz. cyt., s. 37.
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niał; u progu nowego 50-lecia staje w pełnej krasie młodych i żywotnych 
sił. Pół wieku dla człowieka długi to okres czasu; 50 lat w życiu instytu-
cji, na taką zakreślonej miarę, to początki, to młodość najpiękniejsza wio-
sennym umajona kwieciem... Wzniesiony w trudnym okresie niewoli był 
ostoją dla młodzieży wszystkich trzech zaborów, a szczególnie w niektórych 
latach dla niemal setki corocznie Polaków zaboru rosyjskiego, kilkunastu 
czy kilkudziesięciu z pruskiego i polonii krajów zachodnich. Łączył ich 
w miłości jednej Ojczyzny, mowy ojczystej, historii i tradycji kulturalnych, 
religijnych, a także w nadziei i pracy ofiarnej na jej zmartwychwstanie. 
Przez 20 lat niepodległości skupiał uczniów wszystkich niemal ówczesnych 
województw, zacierając koleżeństwem i przyjaźnią uprzedzenia dzielnico-
we. Zadomowił się w ponad 6000 rodzinach, które ze swymi synami prze-
żywały ich formację w Chyrowie. Prasa polska z roku jubileuszowego 1936 
daje dosyć wyraźny obraz tego, czym stała się w życiu polskim zapadła pod 
Chyrowem wioska Bąkowice, w przeciągu tych 53 lat18. 

Niestety, były to ostatnie lata świetności słynnego zakładu.
Uroczystości jubileuszowe zorganizowane zostały na najwyższym po-

ziomie przez Związek Byłych Chyrowiaków z ks. Bzowskim na czele, przez 
ojców jezuitów przy czynnej współpracy dwóch najstarszych klas oraz 
zwiększonego zespołu pracowników zakładu. Udział w nich wzięło ponad 
400 byłych wychowanków z wicepremierem E. Kwiatkowskim i dwoma 
biskupami: O’Rourke i Tomczakiem na czele, ponad 200 gości, a wśród 
nich przedstawiciele władz, organizacji katolickich, delegacja z bratniego 
gimnazjum w Wilnie. Cała uroczystość była transmitowana przez Polskie 
Radio (jego naczelnym dyrektorem technicznym był również Chyrowiak). 
Wszyscy uczestnicy zjazdu witani byli przez gospodarzy i przez konwikto-
rów u wrót wspaniale udekorowanego i oświetlonego gmachu Konwiktu. 
W czasie uroczystego nabożeństwa z orkiestrą i chórem, w odnowionej 
i ukwieconej kaplicy, przepiękne (koleżeńskie) kazanie wygłosił ksiądz 
biskup Tomczak – „Bywaj nam ziemio naszych lat młodocianych”, a na 
zakończenie – dziękczynne i wzruszające do głębi – „Te Deum laudamus” 
oraz „Boże coś Polskę”. Potem przy dźwiękach kapeli odbyła się defilada 
wszystkich Chyrowiaków i uroczyste posiedzenie w sali popisowej, rozpo-
częte przez chór i orkiestrę hymnem „Gaude Mater Polonia”. W trakcie 
spotkania przemawiali między innymi: prezes Związku Byłych Chyrowia-

18 Księga pamiątkowa 50–lecia konwiktu i gimn. OO. Jezuitów w Chyrowie 1886-1936,  
Kraków 1936 nn.
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ków – profesor Rostafiński, po nim premier Kwiatkowski, który wyznał, 
że wchodził na tę salę z obawą – podobnie jak przed laty – czy będą go czy-
tali (faktycznie odczytano i jego nazwisko – wśród honorowych członków 
Związku Byłych Chyrowiaków) i z nadzieją, że podobna szkoła powstanie 
w Gdyni. Po tych uroczystościach był obiad (na 1100 osób) z kilku oko-
licznościowymi przemówieniami... I wreszcie punktem kulminacyjnym 
były trzygodzinne „Dumy i dumki półwiecza chyrowskiego” w układzie, 
reżyserii i inscenizacji autorów – A. Kozłowskiego i St. Mokrzyckiego. 
W pięciu aktach (w 11 wizjach) przedstawione zostały dzieje Konwiktu. 
W przedstawieniu wzięło udział 12 byłych i 14 ówczesnych konwiktorów. 
Ostatnia scena (wizja) – „U stóp krzyża skargowskiego” – w wykonaniu  
A. Kozłowskiego pozostawiła najbardziej wzruszające wrażenie. W prze-
rwach grała orkiestra, która wykonała między innymi marsz „W bój or-
ły” Splewińskiego, a chór odśpiewał piękny utwór księdza A. Piątkiewicza 
„Rozegrzała się Wisełka”. Na zakończenie, przy gasnących lampach, odbył 
się apel poległych19.

Duszą całego zjazdu był ks. Bzowski, redaktor „Kwartalnika Chyrow-
skiego” oraz przez cały czas mego pobytu moderator Sodalicji – pisał Zyg-
munt Domański. 

Mało kogo w życiu tak kochałem, jak tego człowieka. Cichy, skromny, 
pracowity wprost nieprawdopodobnie, kompletnie bez żółci, dla wszyst-
kich życzliwy, fanatycznie wprost przywiązany do Zakładu Chyrowskiego, 
gdzie prawie całe życie zakonne spędził. O tych cechach i zasługach – my 
konwiktorzy wiedzieliśmy dobrze. Inni mniej się orientowali, gdyż zawsze 
usuwał się w cień, pracował za innych i nieprawdopodobnie się krzywił, 
gdy ktokolwiek, kiedykolwiek jego zasługi wspomniał20.

11. Wychowankowie ks. Bzowskiego

Ks. Bzowski posiadał wśród wychowanków wielki, choć nieformalny au-
torytet. Był to bowiem człowiek niezwykle skromny i cichy, ale wszędzie 
zaznaczał swą obecność, ponieważ obok działalności dydaktycznej poświęcał 
się bez reszty pracy społecznej i charytatywnej. Był czołowym pedagogiem 

19 Por. J. Starnawski, Takim był Chyrów, w: Chyrowiacy, dz. cyt., s. 57.
20 Z. Domański, Sercem przywiązany... w: Chyrowiacy, dz. cyt., s. 25.
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chyrowskim, pracującym w Zakładzie Chyrowskim ponad 40 lat, i cenio-
nym przez wszystkich ponad 6000 wychowanków. Szkoła chyrowska wy-
kształciła i wychowała młodzież przeważnie pochodzenia inteligenckiego, 
i wydała 1260 dyplomów maturalnych. Wśród absolwentów i wychowan-
ków byli wybitni artyści (Adam Styka, Antoni Wiwulski), aktorzy (Kazi-
mierz Junosza-Stępowski, Włodzimierz Ziembiński), mężowie stanu (Euge-
niusz Kwiatkowski), uczeni (Ludwik Bernacki, Aleksander Birkenmajer), pi-
sarze (Franciszek Ksawery Pruszyński, Kazimierz Wierzyński), krajoznawcy  
(Mieczysław Orłowicz), dziennikarze (Bolesław Surówka, Jerzy Tepa, Janusz 
Warnecki), wojskowi (Roman Abraham, Jerzy Kirchmayer), działacze spo-
łeczni (Mieczysław Kuznowicz, Mieczysław Chłapowski, Tadeusz Łubień-
ski), działacze polonijni (Roman Wajda), duchowni (bp Kazimierz Tom-
czak, ks. Stanisław Cynar, arcybiskup Adam Kozłowiecki) i setki innych.

Należeli do nich również znani pedagodzy m.in.: Czesław Czapów 
(1925-1980) – współtwórca i kierownik Zakładu Pedagogiki Resocjaliza-
cyjnej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz współtwórca warszawskiej szkoły pedagogiki resocjali-
zacyjnej, i Stanisław Jedlewski (1906-1992) w latach 1972-1976 dyrektor 
Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszaw-
skiego, autor publikacji pedagogicznych, współpracownik Czapowa. Rów-
nież wielu innych wychowanków stosowało – jako samodzielni wycho-
wawcy – metody wyniesione z Chyrowa.

Toteż spośród tych ponad 6000 wychowanków, co przez zakład choćby 
okresowo przeszli, dał zakon Ojczyźnie i Kościołowi dużą ilość ludzi pra-
wych, katolików zdecydowanych, wychowawców, obywateli stanowiących 
w społeczeństwie element zdrowy, zaczyn twórczy, podnoszący innych. Po 
wyższych studiach służyli Polsce jako inżynierowie, agronomowie, kupcy, 
przemysłowcy, profesorowie, sędziowie i adwokaci21.

12. Okupacja 1939

Z powodu wybuchu II wojny światowej nie rozpoczynano nowego ro-
ku szkolnego. 9 września 1939 roku spadły na Chyrów pierwsze bomby. 

21 Chyrowiacy. Słownik biograficzny wychowanków Zakładu Naukowo-Wychowawczego OO. Je-
zuitów w Chyrowie, 1886-1939, oprac. L. Grzebień, J. Kochanowicz, J. Niemiec, Kraków 2000.
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11 września weszli do Chyrowa Niemcy, a 27 września wojska rosyjskie. 
Jezuici zostali usunięci, a cały majątek został zajęty. Zbiory naukowe wy-
wieziono z Chyrowa do Drohobycza. Zakład przeznaczono na obiekt 
wojskowy. Wprawdzie Niemcy po ponownym wkroczeniu odnowili bu-
dynek na przełomie 1943 i 1944 roku, to jednak w chwili wycofywania 
się w sierpniu 1944 roku został on zniszczony i podpalony. Po wojnie zos- 
tał przeznaczony dla wojska sowieckiego, a potem ukraińskiego. Początek  
II wojny światowej 1 września 1939 roku całą działalność zakładu więc 
ucina i niweczy. Jezuici nie mogli wywieść nawet swego archiwum22.

Profesorowie chyrowscy rozpoczęli jesienią 1939 roku konspiracyjną 
naukę dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej w Starej Wsi k. Brzozowa. Po 
pierwszym roku nauki podjęła swą działalność jego tajna Komisja Egza-
minacyjna (1940). Ośrodek działał pod dyrekcją Chyrowiaka ks. Stefana 
Weidla do końca wojny. Nauczali byli profesorowie z Chyrowa. Tajnym 
nauczaniem objął 247 uczniów. Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła 
ponad 500 egzaminów na podstawie których uczniowie otrzymali 63 świa-
dectwa dojrzałości, 47 małej matury, reszta zaś świadectwa niższych klas 
gimnazjalnych. W 1945 roku cały ten dorobek tajnego nauczania został 
zweryfikowany przez Komisję Weryfikacyjną Kuratorium Okręgu Szkol-
nego Krakowskiego. Konspiracyjne gimnazjum i liceum w Starej Wsi było 
najlepiej działającym ośrodkiem tajnego nauczania na rzeszowszczyźnie23.

Tuż po zawieszeniu działań, w maju 1945 roku, ks. Józef Kościsz, były 
rektor chyrowski, jako dyrektor zorganizował gimnazjum biskupie w Ka-
towicach i rozpoczął naukę w trzech klasach gimnazjalnych z grupą pięciu 
profesorów jezuickich i kilku profesorów świeckich. Po roku cały ten ze-
spół jezuicki powiększony o kilka osób przeniósł się do ścinawki średniej 
w ziemi kłodzkiej, gdzie w budynkach i majątku po jezuitach niemieckich 
zapowiadała się możliwość założenia własnego gimnazjum i kontynuowa-
nia tradycji chyrowskich. Ale już po roku szkołę musiano zamknąć. Na 
miejscu w ścinawce pozostał jedynie ks. Kościsz przy utworzonym zakła-
dzie dla młodzieży poszkodowanej przez wojnę, ale też niedługo, bo do 
upaństwowienia całości przez nowy reżim polski.

22 L. Grzebień, Wojenne dzieje konwiktu, w: Chyrowiacy, s. 111-113; K. Lewicki, Chyrowskie 
popioły, Wrocław 1989.

23 Jezuicki ośrodek tajnego nauczania w Starej Wsi, red. S. Dydka i L. Grzebień, Przemyśl 
1989 nn.
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13. Kraków – Stara Wieś

Po zajęciu Chyrowa przez okupantów w 1939 roku ks. Bzowski wyje-
chał najpierw do Krakowa, a następnie w 1944 roku przeniósł się do Starej 
Wsi, skąd nadal utrzymywał kontakty z byłymi Chyrowiakami, rozsianymi 
po wojnie na całym świecie. Spieszył wielu z pomocą nie tylko duchową, 
ale i materialną, wysyłając paczki potrzebującym i pośrednicząc w poszu-
kiwaniu pracy.

Dzięki tym kontaktom posiadał doskonałe rozeznanie w wojennych 
losach swoich wychowanków i przedstawił wielkie straty, jakie ponieśli  
Chyrowiacy w broszurze Ku pamięci zmarłych i poległych Chyrowiaków 
w latach 1939-1946 (Stara Wieś 1949, ss. 57), w której podał życiorysy 
zmarłych, ale przede wszystkim poległych wychowanków Chyrowa, ale też 
i profesorów.

Prowadził nadal ze swoimi wychowankami stałą korespondencję. W ak-
tach IPN zachowały się z tego okresu listy co najmniej do 200 Chyrowia-
ków. Na podstawie otrzymywanych listów redagował w latach 1947-1949 
osobne pismo pt. „Deo, Patriae, Amicitiae” (15 numerów), w którym za-
mieszczał opisy losów wojennych i podając adresy w celu nawiązywania 
wzajemnych więzi i świadczenia sobie pomocy24. 

14. Szykany i prześladowania okresu komunistycznego

W 1949 roku władze bezpieczeństwa, obawiając się zbyt wielkiego 
wpływu byłych Chyrowiaków na prowadzone w Polsce zmiany politycz-
ne, przeprowadziły w mieszkaniu ks. Bzowskiego w Starej Wsi, ale też 
w mieszkaniach głównych działaczy Związku Chyrowiaków, szczegółową 
rewizję i skonfiskowały cenne materiały i bogatą korespondencję dotyczącą 
Chyrowa. Zakazały też wszelkiej działalności Związku, który mimo prze-
ciwności i represji politycznych przetrwał jeszcze przez kilkadziesiąt lat.

Sprawa znana dziś głównie z akt IPN wyglądała następująco. Podejrze-
wając Chyrowiaków o zorganizowanie antypaństwowej organizacji, urząd 

24 „Deo – Patriae – Amicitiae. Wiadomości o dawnych kolegach”, red. T. Bzowski, Stara 
Wieś, nr 1-15, 1947-1949.
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bezpieczeństwa publicznego przeprowadził w początkach 1949 roku inwi-
gilację dwóch głównych współpracowników ks. Bzowskiego – prof. Jana 
Rostafińskiego z Warszawy, prezesa Związku Byłych Chyrowiaków oraz 
mecenasa Ignacego Hirszla, kierownika oddziału związku z Krakowa, urząd 
bezpieczeństwa uznał wówczas za celowe „przeprowadzenie rewizji u Hir-
szla pod jakimkolwiek pozorem”, aby zdobyć potrzebną dokumentację25.

Pan Hirszel został też czasowo aresztowany, a z jego mieszkania zabrano 
całą dokumentację dotyczącą Chyrowa i Związku Byłych Chyrowiaków, 
jak też kontaktów z ks. Bzowskim. W konsekwencji urząd bezpieczeń-
stwa wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie rewizji również w klasztorze  
oo. jezuitów w Starej Wsi, w tym szczególnie w mieszkaniu ks. Bzowskie-
go. 23 lipca 1949 roku takie postanowienie o zarządzeniu rewizji wydał 
urząd bezpieczeństwa w Rzeszowie26.

Rewizję w Starej Wsi przeprowadzono w dniach 24 i 25 lipca 1949 
roku, konfiskując wszystkie materiały dotyczące Chyrowa, w tym wszyst-
kie numery biuletynu chyrowskiego oraz olbrzymią korespondencję z lat 
1944-1949. Wtedy też sporządzono w Rzeszowie protokół z przesłuchania 
Teofila Bzowskiego, podejrzanego o działalność antypaństwową27.

Z racji podeszłego wieku ks. Bzowskiego nie aresztowano, ale zakazano 
mu wszelkiej działalności związanej ze Związkiem Chyrowiaków. W ak-
tach IPN w Warszawie zachowała się prawie cała dokumentacja dotycząca 
Chyrowa, licząca ok. 5000 stron. Obejmuje ona ankietę sporządzoną na 
podstawie biuletynu ks. Bzowskiego z lat 1947-1949, a obejmującą spis 
około 400 Chyrowiaków z podaniem wieku, adresu, przebiegu dochodze-
nia i zawartością posiadanych przez UB dokumentów, w tym listów do  
ks. Bzowskiego, życiorysy wychowanków Chyrowa, wywiady środowisko-
we, opinie agentów bezpieczeństwa oraz postanowienia w sprawie dalszego 
postępowania.

Wśród tej bogatej dokumentacji należy wymienić najbliższych współ-
pracowników i korespondentów ks. Bzowskiego, a więc przede wszystkim 
wspomnianego prof. Jana Rostafińskiego oraz jego syna Michała, również 
Chyrowiaka, lekarza, który opuścił nielegalnie kraj i pracował w Brukseli28. 

25 IPN BU 01283/1392, s. 311.
26 IPN BU 01283/1393, s. 131.
27 IPN BU 01283/1393, s. 129-134 (maszynopis), s. 138-141 (oryginał, rękopis).
28 IPN BU 01283/1392, 1395.
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Bogata w akta jest dokumentacja dotycząca Ignacego Hirszla, najbliższego 
współpracownika ks. Bzowskiego, odpowiedzialnego szczególnie za druk 
i kolportaż biuletynu chyrowskiego.

Spośród innych wychowanków Chyrowa urząd bezpieczeństwa intere-
sował się m.in. Witoldem Bełzą, dyrektorem Biblioteki Miejskiej w Byd-
goszczy i profesorem w tamtejszej szkole dramatycznej, wicepremierem 
Eugeniuszem Kwiatkowskim, generałem Jerzym Kirchmayerem, koman-
dorem Tadeuszem Stoklasą z Londynu, trzema braćmi Birkenmajerami – 
Aleksandrem, Alfredem i Romanem, uczonymi, politykami i nauczyciela-
mi, profesorami braćmi Kalinowskimi – Jerzym i Lesławem, profesorem 
Antonim Niedźwieckim z Belgii, Mieczysławem Orłowiczem, autorem 
przewodników turystycznych, redaktorami i dziennikarzami warszawskimi 
i łódzkimi, m.in. Janem Dziedzicem i Ryszardem Zbigniewem Serafinowi-
czem, dziennikarzem i literatem Jerzym Tepą z USA, pisarzami Pruszyński-
mi – Ksawerym i Mieczysławem oraz Zdzisławem Hierowskim, dyplomatą 
Janem Hempelem, rodziną Korfantych z Londynu i Paryża, rodziną Ledó-
chowskich – Antonim, wykładowcą w Szkole Morskiej w Szczecinie, Mie-
czysławem – profesorem gimnazjalnym w Brzesku oraz Włodzimierzem, 
z Francji, jak również pracownikami ministerstw w Warszawie, jak Jerzym 
Morawskim, Władysławem Paczoskim, Jerzym Schoeppingiem i Andrze-
jem Ziemięckim.

Na podstawie dokumentacji IPN widać wyraźnie nie tylko wpływ  
ks. Bzowskiego na postawy Chyrowiaków, ale też ich przywiązanie do ide-
ałów wyniesionych z Chyrowa, ich religijność, patriotyzm i przyjacielskie 
więzi. W raportach określano zwykle wychowanków Chyrowa jako klery-
kałów, kapitalistów, obszarników, wrogów socjalizmu i „sodalisów”. Szcze-
gólne czystki w szeregach Chyrowiaków przeprowadzono w wojsku, ziden-
tyfikowanych wychowanków wyrzucono natychmiast ze służby, niezależnie 
od rangi wojskowej. Podjęto też próby werbunku młodych Chyrowiaków 
poprzez szantaż na uczelniach, na których studiowali, i w zakładach pracy, 
gdzie znaleźli zatrudnienie.

Ks. Bzowski znał postawę swoich wychowanków, starał się drogą pry-
watną nieść im pocieszenie, pomoc, stał się jednak bardziej ostrożny i ko-
respondencji z nimi już nie zachowywał.

Takie szykany trwały przez cztery lata, aż w końcu urząd bezpieczeń-
stwa doszedł do wniosku, że Związek Byłych Chyrowiaków nie stanowi już 
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zagrożenia dla socjalizmu. 21 grudnia 1954 roku postanowiono więc za-
kończyć aktywne rozpracowanie z racji braku sygnałów o zorganizowanej 
wrogiej działalności środowiska, jak sądzono, po „represjach” w stosunku 
do Bzowskiego, Hirszla i Rostafińskiego. Inwigilować postanowiono na-
dal jedynie bardziej zaangażowanych wychowanków. Materiały nie przed-
stawiające już większej wartości operacyjnej nakazano zewidencjonować 
i złożyć w archiwum departamentalnym29. Wniosek o złożenie sprawy 
w archiwum wystosowano więc 28 stycznia 1955 roku, jako że „materia-
ły nie przedstawiają żadnej operacyjnej wartości” (6 segregatorów ZCA-
0-6/49). Akta nakazano złożyć w archiwum Departamentu VI-go, a 14 
maja 1956 roku w archiwum Departamentu X-go. Tam ocalały prawie  
w komplecie30.

15. Śmierć i życie po życiu

Ks. Bzowski zmarł 4 stycznia 1959 roku w Starej Wsi. Do końca 
żył nadzieją powrotu do Chyrowa. Do końca był blisko swoich wycho-
wanków. Do końca żył swoją ideą Sodalicji Mariańskiej i Towarzystwa  
ks. Piotra Skargi. Byłem ostatnim prezesem tego Towarzystwa. Ks. Bzowski 
został pochowany w grobowcu zakonnym na cmentarzu parafialnym. Do 
jego grobu przybywali zbiorowo i indywidualnie Chyrowiacy w rocznice 
jego śmierci, odwiedzali też cmentarz z różnych okazji, głównie w czasie 
podróży w Bieszczady, organizowali z pamięcią o nim doroczne wspólne 
pielgrzymki do Częstochowy.

Od wojny Chyrów żył przede wszystkim swoimi wychowankami – 
Chyrowiakami. Oni przedłużyli dzieje tego Zakładu o następne 50-lecie. 
Dziś wyraz „Chyrowiak” spotyka się najczęściej w nekrologach. Zamiesz-
czany bywa z pewną dozą dumy, że zmarły właśnie w tej szkole uczył się 
służyć Bogu, Ojczyźnie i Przyjaźni. Ukazuje dorodne owoce tej szkoły – lu-
dzi. Poznajemy je ze wspomnień i biogramów, jakie ukazały się w ostatnich 
dziesięcioleciach. Zresztą sami Chyrowiacy, przywiązani bezgranicznie do 
swojej uczelni byli w dużym stopniu jej inicjatorami i autorami. Pragnęli 

29 IPN BU 01283/1392, s. 337-342.
30 IPN BU 01283/1392, s. 306, 785.
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w ten sposób utrwalić dorobek szkoły i ułatwić opracowanie pełnej jej mo-
nografii w przyszłości.

Szkoła chyrowska stała się więc, szczególnie od jubileuszu 100-lecia jej 
powstania, obchodzonego uroczyście w Krakowie w 1986 roku, tematem 
wielu publikacji książkowych i artykułów naukowych, w których postać 
ks. Teofila Bzowskiego jest szczególnie widoczna.

Biogramy ks. Bzowskiego

L. Grzebień, Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 5, Warszawa 1983,  
s. 172-175.

Tenże, Teofil Bzowski SJ. Ojciec Chyrowiaków, w: Chyrowiacy, Kraków 1990, 
s. 104.

Tenże, Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, red. A. Meissner  
i W. Szulakiewicz, Toruń 2008, s. 139-143.

S. Klimpel, W Dolinie Strwiąża. Część II – Chyrów, Gliwice 2001, s. 87-89.
S. Łoza, Czy wiesz, kto to jest?, Warszawa 1938, s. 92.
J. Niemiec, Zakład Naukowo-Wychowawczy Ojców Jezuitów w Chyrowie 1886-

-1939, Rzeszów-Kraków 1998, s. 144-145.
A. Paygert, Sekundycje kapłańskie Ojca Teofila Bzowskiego i pierwszy powojenny 

zjazd Związku Byłych Chyrowiaków. „Wiadomości z Prowincji Małopol-
skiej” 1949, nr 5 (15), s. 16-19.

Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1872-1972, red. Z. Wilkosz i L. Grze-
bień, Kraków 1972, s. 202.

Ważniejsza bibliografia Zakładu Chyrowskiego

Chyrowiacy, red. L. Grzebienia, Kraków 1990.
Chyrów 1886–1986, red. J. Blumicza, Londyn 1986.
J. Draus, Chyrowiacy z Chyrowem i bez Chyrowa, w: Pamięć wieków kształtuje 

potomność. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Ludwikowi 
Grzebieniowi SJ z okazji 70. Urodzin, Kraków 2010, s. 565-596.

L. Grzebień, J. Kochanowicz, J. Niemiec, Słownik biograficzny wychowanków 
Zakładu Naukowo-Wychowawczego OO. Jezuitów w Chyrowie 1886-1939. 
Kraków 2000, s. 7-8.

Księga pamiątkowa 50-lecia konwiktu i gimn. OO. Jezuitów w Chyrowie 1886-
-1936, Kraków 1936.

E. Kula, M. Pękowska, Gimnazjum chyrowskie i jego wychowankowie, w: Gali-
cja i jej dziedzictwo, t. 3, Rzeszów 1995, s. 199-209.
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K. Lewicki, Chyrowskie popioły, Wracław 1989.
J. Niemiec, Zakład Naukowo-Wychowawczy Ojców Jezuitów w Chyrowie 1886-

-1939, Inst. Europejskich Studiów Społecznych, Wydz. Filozoficzny Tow. 
Jez., Rzeszów-Kraków 1998.

Pamiątka dwudziestopięciolecia Chyrowskiego Konwiktu 1886-1911, red.  
T. Bzowski, Chyrów 1911.

Pamiątka pięćdziesięciolecia Mariańskiej Sodalicji tarnopolsko-chyrowskiej 1871-
-1921, red. T. Bzowski, Chyrów 1921.

Pamiętnik chyrowski, red. T. Bzowski, Bąkowice 1903.
Pamiętnik jubileuszowy konwiktu chyrowskiego 1886-1911, red. T. Bzowski, 

Bąkowice 1911.
J. Sas, Początki chyrowskiego kolegium, „Nasze Wiadomości” 1907-1909, nr 2, 

s. 221-238, 343-352, 493-502.
Słownik polskich teatrów niezawodowych. Seria 1, t. 1 s. 32-36.
T. Włodarczyk, Szkoły prowadzone przez zakony męskie w Polsce ze szczególnym 

uwzględnieniem szkoły chyrowskiej (1918– 1939), Studia z Dziejów Kościo-
ła Katolickiego” 1967, nr 8, s. 157-189.

R. Wysoczańska, Sytuacja wychowanków szkoły jezuickiej na przykładzie kole-
gium w Chyrowie w latach 1886-1939. W: Od narodzin do wieku dojrzałego. 
Dzieci i młodzież w Polsce, cz. 2, Stulecie XIX i XX. Wwa 2003, s. 61-72.

Zjazd Chyrowiaków z okazji 25–lecia chyrowskiego konwiktu, „Z Chyrowa” 
1911, nr 19, s. 199-262.

Summary

Teofil Bzowski (1873-1959) was inextricably bound up with the Jesuit 
convent in Chyrów where he spent almost his whole religious life. He contin-
ued all the best traditions of Jesuit education in Chyrów. Teofil Bzowski had  
a great but informal authority among the students. He was a very humble and 
quiet man, but he was present everywhere, because next to teaching, he de-
voted himself completely to social work and charity. He was a leading educa-
tor in Chyrów. He worked more then 40 years in the Jesuit School in Chyrów. 
He was appreciated by all, over 6.000 alumni.





BEATA TOPIJ-STEMPIńSKA

Józef Bok SJ (1886-1952) – „pomysłowy
i ruchliwy przyjaciel dzieci”

1. Życiorys

Towarzystwo Jezusowe w swoich szeregach miało wiele wybitnych jed-
nostek, które na przestrzeni dziejów swoją pracą i zaangażowaniem na róż-
norodnych polach przyczyniły się nie tylko do rozkwitu samego zakonu, 
ale nade wszystko do rozwoju polskiego społeczeństwa, szczególnie jego 
najmłodszych członków. Należy podkreślić, że „ojcowie jezuici w latach 
dwudziestolecia międzywojennego opracowali i realizowali koncepcję 
duszpasterstwa wśród dzieci i młodzieży” i – jak dalej pisze Stanisław Ro-
dziński – czynili to nie tylko z „wiedzą i precyzją, ale z daleko posuniętą 
wyobraźnią duszpasterską i społeczną”1.

Jedną z takich postaci, która wywarła wpływ na życie najmłodszych 
Polaków, był Józef Bok. Urodził się 5 stycznia 1886 w Starej Wsi koło 
Brzozowa jako syn Wojciecha i Anny z Kalińskich. Do Towarzystwa Je-
zusowego wstąpił 3 lutego 1901 roku. Do nowicjatu w Starej Wsi przy-
szedł z gimnazjum w Sanoku, gdzie był bardzo dobrym uczniem2. W la-
tach 1905-1908 studiował filozofię w Nowym Sączu, a następnie teologię  
w Krakowie (1911-1915). Między studiami filozofii a teologii został skie-
rowany do pracy w Chyrowie, gdzie przez trzy lata (1908-1911) pracował 
jako nauczyciel. Uczył tam języka polskiego, łaciny, historii i geografii. 
Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1914 roku w Krakowie z rąk 
bpa Anatola Nowaka. „Naukę zakończył rocznym studium prawa zakon-

1 S. Rodziński, Wspomnienie, Kraków 2011, s. 1 (maszynopis w archiwum autorki).
2 Świadectwo szkolne, Archiwum Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, rkp nr 1338, s. 11. 
świadectwo szkolne Józefa Boka ucznia klasy czwartej za pierwsze półrocze roku szkolnego 

1901. Z tego dokumentu dowiadujemy się, że w „postępach przedmiotach nauki” otrzymywał 
oceny bardzo dobre i dobre, np. język polski bardzo dobry, a matematyka dobry.



316 Beata Topij-Stempińska

nego we St. Andrä w Austrii”3. W czasie pobytu w Austrii zwrócił uwagę 
na konieczność podjęcia opieki duchowej nad żołnierzami wracającymi  
z pól bitewnych I wojny światowej. Po powrocie z Austrii w latach 1916-
-1922 był profesorem filozofii, pedagogiki i wymowy w kolegium jezui-
ckim w Nowym Sączu4. 

Rok 1922 należy uznać za istotny w życiu ks. Boka, ponieważ wte-
dy po raz pierwszy został przydzielony do pracy z młodzieżą skupioną  
w organizacjach. Pracę wychowawczą z młodymi rozpoczął w 1922 roku  
w Kołomyi – był kierownikiem Sodalicji Mariańskich (1922-1924),  
a następnie pełnił tę funkcję w Czechowicach (po raz pierwszy w latach 
1924-1927 i drugi – 1931-1934). W oczach przełożonych Józef Bok mu-
siał dobrze wywiązywać się ze swoich obowiązków, skoro już w 1927 roku 
powierzono mu kierownictwo nowej w Polsce organizacji dziecięcej i mło-
dzieżowej – Krucjaty Eucharystycznej5 oraz minowano go na redaktora 
organu prasowego tej organizacji – „Hostii”. To na łamach tego periodyku 
wypowiadał się na tematy związane z wychowaniem młodego pokolenia. 
Był zarówno autorem tekstów, jak i inicjatorem nowej szaty oraz układu 
treści w tym piśmie. Pod jego kierownictwem pismo nie tylko zwiększało 
swoją objętość, ale i nakład6. Koncepcja pisma była tak pomyślana, aby 
służyło ono pomocą prowadzącym Krucjatę. Józef Bok dbał przede wszyst-
kim o jakość i merytoryczną stronę nadsyłanych artykułów. Do współpra-

3 L. Grzebień, Bok Józef, w: Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, t. 1, red. 
R. Bender, S. Gajewski, E. Balawajder, Warszawa 1991, s. 41.

4 Tamże. 
5 Działalność Krucjaty Eucharystycznej w Polsce zainicjowała w 1925 roku Urszula Ledó-

chowska i kierowała nią do 1927 roku, kiedy to opiekę nad organizacją przejęli jezuici.
6 W latach 1925-1928 „Hostia” była kwartalnikiem, od 1929 roku do 1939 wydawano ją 

co dwa miesiące. Początkowo wydawana staraniem Urszuli Ledóchowskiej przez ks. Kazimie-
rza Bajerowicza w Pniewach w Wielkopolsce. Od października 1927 pismo prowadzili jezuici  
z Krakowa. „Pismo przeznaczone było dla kapłanów, osób zakonnych i świeckich kierowników  
i kierowniczek Krucjaty. Wyszło 15 roczników. Nakład od 2000 do 3000 egzemplarzy. Redak-
torami w Krakowie byli Józef Bok 1927-1938 i Józef Cyrek 1938-1939. Celem pisma było 
kształtowanie duchowego życia członków Krucjaty, ich pobożności i postawy apostolskiej, wy-
rażającej się w modlitwie, ofierze i przykładzie. Poruszano w nim zagadnienia ascetyczne, ele-
menty teologii eucharystycznej, potrzebę częstej Komunii i adoracji Najświętszego Sakramentu 
oraz czci polskich świętych”. Na łamach pisma informowano o pracy, doświadczeniach i osiąg-
nięciach kół Krucjaty Eucharystycznej w Polsce. Ponadto w piśmie podawano przykładowe 
sposoby prowadzenia spotkań (por. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 
1564-1995, red. L. Grzebień i zespół jezuitów, Kraków 1996, www.jezuici.krakow.pl (dostęp 
dnia: 15.09.2011).
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cy zaprosił między innymi Barbarę Żulińską7, znaną i cenioną wówczas 
autorkę artykułów pedagogicznych. 

Jednakże po ponad jedenastu latach zaangażowania w sprawy Krucja-
ty, ks. Bok został w 1938 roku przeniesiony do Lwowa i odsunięty od 
spraw Krucjaty. Niestety, można jedynie domniemać, że przyczyną odde-
legowania jezuity do innych zadań był zatarg z urszulankami SJK doty-
czący nowego organu prasowego Krucjaty – „Młodego Lasu”. Józef Bok 
zaangażował się w sprawy tego periodyku i podejmował wszelkie możliwe 
działania, aby młodzież skupiona w Krucjacie miała odpowiednie dla sie-
bie pismo. Wysłał listy zarówno do generała zakonu, jak i prymasa Hlonda  
z prośbą o akceptację. I kiedy wydawało się, że wszystko jest już załatwione 
i może ukazać się nowe i nowoczesne czasopismo – zaprotestowały ur-
szulanki. Obawiały się, że wydawane przez urszulanki pismo dla dzieci  
z Krucjaty – „Orędowniczek” – straci odbiorców. Z interwencją do gene-
rała w sprawie pisma zakonu Włodzimierza Ledóchowskiego zwróciła się 
Urszula Ledóchowska. Decyzją przełożonego Józefa Boka pismo mogło się 
ukazywać, ale bez podtytułu – organ prasowy dla młodzieży z Krucjaty 
Eucharystycznej8. 

We Lwowie był rekolekcjonistą i kierownikiem Sodalicji Mariańskiej. 
W czasie II wojny światowej powrócił do Krakowa i opiekował się siostra-
mi Miłosierdzia w Łagiewnikach. Zmarł nagle 4 lutego 1952 roku w Kato-
wicach9. W 1953 roku został zamieszczony w „Naszych Wiadomościach” 
nekrolog. Jego lapidarna forma nie oddaje całej prawdy o tym zasłużonym 
dla katolickich organizacji dziecięcych jezuicie, który „dzięki dużej aktyw-
ności organizacyjnej, duszpasterskiej i wydawniczej skupił w tej katolickiej 
dziecięcej organizacji dziesiątki tysięcy osób”.

7 Barbara Żulińska urodziła się w 1881 roku we Lwowie. W 1913 roku wstąpiła do Zgro-
madzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. Zmarła w 1962 roku w Częstochowie. Była 
jedną z najbardziej znanych w Drugiej Rzeczypospolitej postaci zajmujących się teorią i prak-
tyką wychowania przedszkolnego. Publikowała m.in. na łamach „Przeglądu Katolickiego” (Por.  
A. Prawdzic, Żulińska Barbara, w: Słownik Biograficzny Katolicyzmu Polskiego, t. 3, Lublin 1995, 
s. 217-218). 

8 Sprawa zatargu z ss. Urszulankami SJK o Krucjatę Eucharystyczną, rok 1937-1938, Archi-
wum Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, rkp nr 1340.

9 Por. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, dz. cyt. 



318 Beata Topij-Stempińska

2. Działalność organizacyjna i wychowawcza

Nowo powierzone zadania Józef Bok rozpoczął od ogłoszenia programu 
pracy w nowej, redagowanej przez siebie „Hostii”. W pierwszym numerze 
periodyku poinformował zainteresowanych, że pismo będzie nadal orga-
nem prasowym przeznaczonym dla kierowników i wychowawców ruchu. 
Jednym z jego zadań będzie informowanie o rozwoju Krucjaty, jej zebra-
niach, zjazdach czy kongresach eucharystycznych, zamieszczane będą rów-
nież sprawozdania z tych spotkań. Jednakże, zdaniem Boka, czasopismo 
powinno przede wszystkim być pismem wspomagającym i ułatwiającym 
pracę z dziećmi. Podstawowa jego funkcja, według Boka, to: 

Dawać wyjaśnienia co do zasadniczych ustaw (...), dzielić się nowymi spo-
strzeżeniami i wskazywać nowe kierunki, drogi i środki10. 

Obiecywał, że „Hostia” „będzie podtrzymywać, oświetlać i pogłębiać 
eucharystycznego ducha”11. Zatem dołożył wszelkich starań, aby pismo 
pomagało w tworzeniu jedności programowej i organizacyjnej Krucjaty 
Eucharystycznej. 

Na łamach pisma drukowano ustawy, przepisy i wskazówki, które po-
magały niewątpliwie w prowadzeniu zebrań, a w efekcie ułatwiały takie 
formowanie młodzieży, „by kiedyś ta młodzież mogła wyróść na zastępy 
dzielnych obrońców sprawy Bożej w naszej ojczyźnie”12. Jednocześnie przy-
czyniały się znacznie do osiągnięcia spójności i jedności organizacyjnej. 

Jednak kierunek pracy wychowawczej z dziećmi wyznaczał, publikowa-
ny i redagowany przez Boka na łamach „Hostii”, Program duchowej pracy w 
Krucjacie13. Artykuły umieszczane w tej rubryce podpowiadały, na jakie war-

10 Program nowej „Hostji”, „Hostia” 3(1927) nr 4, s. 4.
11 Tamże, s. 4.
12 Tamże, s. 5; również Zadanie Krucjaty Eucharystycznej, „Hostia” 3(1927) nr 4, s. 5-6. 
13 Por. np. „Hostia” 11(1935) nr 5, s. 167; „Hostia” 12(1936) nr 1, s. 7.
Uzupełnieniem Programu były praktyczne wskazówki i materiały, służące jako pomoc dy-

daktyczna w prowadzeniu zebrań. Drukowano tematy i treści pogadanek, uzupełnione życio-
rysami świętych i błogosławionych, którzy byli przykładem realizacji w życiu proponowanych 
zasad. Redakcja „Hostii”, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wychowawców, stworzyła stałą 
rubrykę zawierającą omówienie lektur, które można było wykorzystać w nauczaniu i wychowa-
niu, np. Zamieszczano przykładowe teksty, takie jak: Czego pragnie od nas pan Jezus? Przemowa 
na zebraniu Krucjaty, 4(1928) nr 2, s. 50-52; por. np. Kartagińscy mali męczennicy; Węgry ku czci 
św. Emeryka, „Hostia” 6(1930) nr 2, s. 50-54; Św. Stanisław Kostka – wzorem eucharystycznego ży-
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tości należy zwrócić uwagę podopiecznych. Dla Józefa Boka najważniejsza 
była pomoc młodym w zrozumieniu siebie i zachęcenie ich do nieustannej 
pracy nad kształtowaniem własnego charakteru czy miłości do bliźniego. 
Najważniejszym, według niego, zadaniem, jakie stało przed dorosłymi, to 
wspieranie młodzieży w doskonaleniu się na drodze do Chrystusa14. 

Ksiądz Józef Bok zwracał uwagę, że kształtowanie „dusz dziecięcych” 
musi odbywać się koniecznie w kontekście liturgicznym, ponieważ nie 
można wzbudzić w dzieciach miłości do Boga samym tylko przykładem  
i moralizatorstwem. Dzieciom trzeba wyjaśnić ideę przewodnią kalendarza 
kościelnego, istotę uroczystości i świąt kościelnych. Wytłumaczyć znacze-
nie szat liturgicznych oraz ich barw, ołtarza, a przede wszystkim rolę Mszy 
świętej15. Józef Bok zawsze podkreślał, że dzieciom należy wszystko wyjaś-
niać, a rozumienie Eucharystii może odbywać się przy pomocy pouczeń, 
objaśnień, czytanek. Jednak, według niego, ważne rolę w rozumieniu będą 
pełniły opowiadania o wydarzeniach z życia świętych oraz innych poboż-
nych dzieci. Przykłady wzorcowych życiorysów publikowano na łamach 
„Hostii”. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom młodych od-
biorców, wydawano również osobną serię broszur16 poświęconych odważ-
nym i kochającym Boga dzieciom. Józef Bok zdawał sobie sprawę, że przy-
kład rówieśników jest jedną ze skuteczniejszych technik wychowawczych. 
W poznawaniu i zrozumieniu sensu Eucharystii ważną rolę odgrywali kie-
rownicy i wychowawcy Krucjaty. W pismach organizacji przypominał im 
nieustannie o konieczności osobistego przeżywania wiary. To właśnie oni 
powinni – swoim życiem – wskazywać dzieciom właściwą drogę. Według 
Boka, to właśnie wychowawca miał być 

delikatnym transparentem i (...) szkicowym odbiciem Bożej dobroci, ła-
godności, cierpliwości a szczególnie eucharystycznej miłości”17.

cia. (Materiał na zebrania Krucjaty w listopadzie), „Hostia” 11(1935) nr 5, s. 168-176. Polecano 
również książki i czasopisma, a także zamieszczano krótkie recenzje, które mogły służyć pomocą 
w pracy z dziećmi, np. „Głos Eucharystyczny”; „Misterium Christi”; Z. Eltz, Godzina anielska; 
Poznań 1934; T. Tóth, Chrystus i młodzieniec. Listy do moich studentów, Kraków 1935.

14 Por. np. J. Bok, Z psychologii dziecięcej duszy wobec Eucharystii, „Hostia” 4(1928) nr 1, 
s. 4-1.

15 Por. J. Bok, Metody, „Hostia” 6(1930) nr 4, s. 102.
16 Ta seria – to „Młodzi Ulubieńcy Jezusa”. Ukazało się 18 broszur opisujących życie „ma-

łych bohaterów”.
17 J. Bok, Metody, „Hostia” 6(1930) nr 4, s. 100.
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Od momentu objęcia stanowiska Dyrektora Krucjaty18 starał się prze-
kazać wszystkim kierownikom i wychowawcom, że młodzież należy wy-
chowywać także w duchu patriotycznym – 

Wiele dobrej młodzieży, miłującej Jezusa i Polskę, zjednoczyło się w prze-
pięknym zrzeszeniu, zwanym Krucjatą Eucharystyczną. Ma ona za zadanie 
uczyć młodzież walczyć dla Boga i Polski19. 

Józef Bok wiedział, że samo nawet najbardziej atrakcyjne wychowanie 
religijne „nie przyciągnie” do organizacji dzieci, dlatego w artykułach pod-
kreślał również znaczenie wychowania narodowego. W jego założeniach 
Krucjata wzorem dawnych rycerzy-krzyżowców miała być 

zwartą armią małych rycerzy, co obowiązują się mężnie bronić ziemi włas-
nego serca przed namiętnościami i zachować ją czystą i nieskalaną dla Eu-
charystycznego Króla20. 

W związku z powyższym Krucjata była rycerskim stowarzyszeniem re-
ligijnym, „które poucza, jak (...) przez cześć Najświętszego Sakramentu 
wiernie służyć Bogu i Ojczyźnie. Jeżeli dobrze wprowadzimy ideę rycer-
ską – pisał Józef Bok – to będzie ona miała dodatni wpływ „na pojęcie 
i zaopatrywanie się dzieci na organizację czysto eucharystyczną, bowiem 
widzą one, że poleca się nie tylko kochać Jezusa, odwiedzać go, modlić się 
do niego”, ale także proponuje im się, „zewnętrznie wszystko to, do czego 
rwie się dziecięca natura”21. Idea rycerskości powinna przenikać wszyst-
kie warstwy życia. Dobrze wiedział, że dzieci „potrzebują plastyki, nawet  
w rzeczach duchowych”, dlatego starał się, by dzieci rozumiały, że ich 

18 „Niech tysiące polskich serduszek dziecięcych (...) zdobędzie się na ofiarę i gorącą modli-
twę i pracę nad sobą, a kraj nasz (...) wyda ludzi dzielnych, prawych, zacnych, zdolnych do za-
pomnienia o sobie, do prawdziwej ofiarnej miłości Ojczyzny i poświęcenia, a Polska stawszy się 
królestwem Chrystusowym, będzie miała prawdziwe podstawy bytu, szczęścia i niepodległości” 
(C. z Potockich Ceglińska, Odnowić Polskę w Chrystusie przez duszę polskiego dziecka, „Hostia 
4(1928) nr 1, s. 18; por. także J. Bok, Krucjata Eucharystyczna młodzieży – a duchowe odrodzenie 
narodu, „Hostia” 4(1928) nr 3, s. 65-72).

19 Droga Młodzieży!, „Młody Las” 1(1938) nr 1, s. 4. Feliks W. Araszkiewicz twierdził, że 
„pedagogiki katolickiej nie interesował człowiek jako członek określonej wspólnoty narodo-
wej czy państwowej” jednakże. Krucjata Eucharystyczna kierowana przez Józefa Boka wyraźnie 
przeczyła tej opinii.

20 Krzyż a Krucjata, „Hostia” 5(1929) nr 2, s. 34.
21 J. Bok, Przewodnik Krucjaty Eucharystycznej czyli Rycerstwa Jezusowego, Kraków 1939,  

s. 76-78.
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organizacja jest niby armia, której sam Ojciec św. jest naczelnym wodzem. 
Księża biskupi, kapłani, zakonnice, świeccy kierownicy i kierowniczki, to 
w różnych rangach dowodzący oficerowie, armia sama zaś składa się z od-
działów, pułków, dywizji; posiada w gorliwych dzieciach, (...) podoficerów, 
którzy stoją na czele małych oddziałów22.

Józef Bok dobrze wiedział, że do sprawnego funkcjonowania każdej 
organizacji potrzebne są konkretne i jasne wytyczne. Każdy rzetelnie re-
alizowany program wychowawczy potrzebuje określenia zasad działania. 
Zazwyczaj dla każdej organizacji są one formułowane w statutach. Zatem 
Józef Bok przystąpił do pracy i już w 1930 roku opracował Przewodnik 
Rycerstwa Jezusowego, czyli Krucjaty Eucharystycznej23, który był 

wszystkim kierownikom i kierowniczkom niezbędnie potrzebny (...), gdyż 
zawiera wszystkie praktyczne wskazówki do prowadzenia Krucjaty, dokład-
ny ceremoniał przyjęcia aspirantów i rycerzy oraz wykaz odpustów24. 

Autor Przewodnika nie poprzestał na tym i dokonywał korekt. Prze-
wodnik wznawiano jeszcze trzykrotnie – w roku 1933 (II wydanie) oraz 
1939 (III i IV wydanie). Jednocześnie już w drugim wydaniu dokonano 
niewielkiej zmiany w tytule – Przewodnik Krucjaty Eucharystycznej, czy-
li Rycerstwa Jezusowego. Natomiast przedostatnie i ostatnie wydanie autor 
dostosował do zatwierdzonego w 1937 roku statutu tej organizacji25. 

Józef Bok pomyślał także o młodych członkach Krucjaty i na ich potrze-
by wydano „krótki wyciąg z Przewodnika Rycerstwa Jezusowego”26 – Usta-
wy Rycerstwa Jezusowego, czyli Krucjaty Eucharystycznej. Jednolitość pracy 
organizacyjno-wychowawczej Krucjaty została osiągnięta dzięki zaangażo-
waniu Józefa Boka. 

W 1947 roku Józef Bok przypomniał Polakom, jak ważną rolę w wy-

22 Zadanie Krucjaty Eucharystycznej, „Hostia” 3 (1927) nr 4, s. 7.
23 Do 1930 roku wszystkie informacje dotyczące spraw organizacyjnych podawano na ła-

mach „Hostii”.
24 „Hostia” 6(1930) nr 4, okładka.
25 Bowiem w 1937 roku władze Krucjaty zostały zobowiązane przez ministerstwo WRiOP  

i Episkopat do uwzględnienia w swojej pracy organizacyjnej: Regulaminu Kół Szkolnych Krucja-
ty Eucharystycznej i Statutu Krucjaty Eucharystycznej dzieci w Polsce. W Przewodniku wydanym  
w 1939 roku zamieszczono także podstawowe dokumenty Krucjaty Eucharystycznej – De-
kret Stolicy Św., Statut Krucjaty Eucharystycznej dzieci w Polsce, Okólnik MWRiOP, por. PKE,  
s. 166.

26 „Hostia” 6(1930) nr 4, okładka.
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chowaniu młodego pokolenia odegrała Krucjata. Na łamach „Posłańca 
Serca Jezusowego” stwierdził, że może ona służyć taką pomocą, ponieważ 
nadal 

posiada daleki zasięg duchowych wpływów. Niezmiernie doniosłe są jej 
wyniki na polu pedagogicznym. Dla rodzin, Ojczyzny, Kościoła staje się 
wielką pomocą w podnoszeniu dusz na wyżyny i zbliżaniu ich do Serca Je-
zusa. Dlatego, mimo nieraz ciężkich warunków, należy założyć i prowadzić 
Krucjatę dzieci27. 

W związku z tym ks. Bok skierował apel do byłych współpracowników 
i wszystkich zainteresowanych działalnością organizacji, aby organizować 
jej koła28.

Józef Bok nie tylko pisał na łamach „Posłańca Serca Jezusowego”, ale 
redagował tomiki Biblioteczki Eucharystycznej, których celem było informo-
wanie o Krucjacie i pomoc w prowadzeniu jej kół. Pisał: 

„tam oprócz pouczających opowiadań i pięknych wierszyków podajemy 
szkice na zebrania miesięczne i tygodniowe, i wiadomości z życia Krucjaty, 
o ile pozwoli cenzura”29. 

Jednak decyzją władz państwowych w 1949 roku wszelkie religijne  
organizacje musiały zaprzestać swojej działalności organizacyjnej i wycho-
wawczej.

3. Być dla innych 

Wizerunek ks. Józefa Boka nie byłby pełny bez krótkiego chociażby 
przedstawienia charakterystycznej dla niego postawy wobec osób i spraw, 
za które czuł się odpowiedzialny. W listach pisanych do prowincjała Józef 
Bok często poruszał kwestie dotyczące powierzonych jego opiece osób czy 

27 J. Bok, Dzieci!... Jeszcze bliżej do eucharystycznego Jezusa, „Posłaniec Serca Jezusowego” 
75(1946) nr 1, s. 21.

28 Por. J. Bok, Głos dziecięcej modlitwy!, „Posłaniec Serca Jezusowego” 76(1947) nr 1, s. 29-
-31.

29 Pokłosie z I zjazdu Ks. Ks. Dyrektorów Krucjaty Eucharystycznej w Krakowie, b. m. r. w.,  
s. 12-13; por. także J. Andrasz, Sprawa Krucjaty Eucharystycznej, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 
75(1946) nr 4, s. 106.
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instytucji30. Przykładem może być jego zaangażowanie w odbudowę zaple-
cza materialnego domu rekolekcyjnego w Dziedzicach. 

Po zniszczeniach i szkodach spowodowanych I wojną światową, uzupeł-
nił zaraz po objęciu urzędu pościel, bieliznę, zastawę stołową, naprawił 
gruntownie ogrodzenie, postawił w pokojach piece kaflowe oraz odnowił 
wszystkie korytarze i szereg pokoi31. 

Wraz z nominacją na stanowisko przełożonego Domu Rekolekcyjnego 
w Dziedzicach „nastąpiło znaczne ożywienie i wzrost liczby uczestniczą-
cych w rekolekcjach”. Józef Bok dbał nie tylko o rozwój duchowy powie-
rzonych mu jezuitów, ale i osób spoza zakonu32. Troszczył się o prawidłowy 
przebieg rekolekcji, o odpowiedniego rekolekcjonistę.

Troszczył się nie tylko o ich byt materialny, ale przede wszystkim dbał  
o to, by ludzie, z którymi przebywa, odpowiednio się zachowywali. Po-
stawa taka wynikała bardzo często z troski o „morale” powierzonych jego 
opiece młodych ludzi. 

Ks. Bok był postacią znaną w Krakowie, Jeden z jezuitów, wówczas 
młody kleryk, pamięta, że ojca Boka zawsze widywał uśmiechniętego,  
w otoczeniu dzieci. Znały go przede wszystkim dzieci należące do Krucjaty, 
ale chętnie spotykali się z nim także dorośli mieszkańcy Krakowa. Należała 
do nich m.in. rodzina Rodzińskich. Stanisław Rodziński wspomina: 

Mój ojciec przez bardzo wiele lat miał w Krakowie, przy placu Mariackim, 
w kamiennicy przylegającej do zabudowań kościoła św. Barbary sklep ga-
lanteryjny. Często chodziliśmy do kościoła św. Barbary na niedzielne Msze 
święte, ale też na nabożeństwa majowe. Kościół ten był wtedy też związany 
z Krakowską Kongregacja Kupiecką, której przez szereg lat przewodniczył 
mój tato. Dzięki temu codzienny kontakt z ojcami niemal za ściany był 
czymś naturalnym (…). Niekiedy, a wiem to od ojca, zarówno jezuici, jak 
i księża z równie niedalekiej Bazyliki Mariackiej, a wśród nich ks. infułat 
Ferdynand Machay, przychodzili do sklepu (…) telefonować33. Tak naro-

30 Korespondencja prowincjalska z lat 1916-1932, Archiwum Towarzystwa Jezusowego  
w Krakowie, rkp nr 1419, s. 1-54.

31 S. Cieślak, Działalność Domu Rekolekcyjnego OO. Jezuitów w Czechowicach-Dziedzicach  
w okresie międzywojennym, w: Annales Universitatis paedagogicae cracoviensis. Studia ad bibliothe-
carum Scientiam pertinentia IX, red. H. Kosętka, Kraków 2011, s. 203.

32 Por. Tamże, s. 202-203. 
33 S. Rodziński przypomina, „że były to ciężkie lata powojennej Polski, lata pięćdziesiąte, 

kiedy tzw. władza ludowa z niemal równorzędnym impetem zwalczała Kościół katolicki i tzw. 
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dziła się przyjaźń i bliskość m.in. ojca Boka (…) z moim tatą. Przy róż-
nych okazjach świątecznych i rodzinnych ojciec Bok odwiedzał nas (…), 
przynosił bardzo często książki wydawane przez Jezuitów, zarówno modli-
tewniki czy niepopularne jeszcze Mszały oraz po prostu książki o tematyce 
religijnej, niekiedy ilustrowane reprodukcjami dzieł sztuki. 

W pamięci autora wspomnień pozostał, jak sam pisze: „Może drugo-
rzędny incydent z życia znakomitego Ojca Józefa Boka”, ale w pełni od-
dający jego stosunek, do z pozoru błahych spraw, jak chociażby sprawy 
odpowiedniego zachowywania się w życiu codziennym: 

Pamiętam obiad u nas w domu, być może z okazji imienin taty. Z Katowic 
przyjechał brat ojca z żoną, był też ojciec Bok z nieznanym nam, ale mło-
dym jezuitą. Żona brata mojego taty była atrakcyjną kobietą, jak na owe 
czasy – jak to mówiono elegancko ubraną. Poszedłem do kuchni, by po-
móc mamie w przynoszeniu do pokoju talerzyków. W kuchni był też ojciec 
Bok i rozmawiał z mamą (…). Usłyszałem spokojnie, ale zdecydowanie 
mówiącego ojca „Pani Szczepanio – mówił Ojciec – proszę zwrócić uwagę 
bratowej pana Juliana by przysłoniła sobie zbyt duży dekolt. Oczywiście 
chodzi o mojego współbrata, jest w młodym wieku, to po prostu nie wy-
pada”. (…) W momencie, gdy słuchałem wypowiedzi ojca Boka, miałem 
jedenaście lat. Nie pojmowałem istoty tych uwag, pamiętam jednak, że 
w tych słowach nie było śladu jakiegokolwiek pouczenia, jakiejś niedeli-
katności. Była to uwaga dotycząca niezręcznej sytuacji, w jakiej poczuł się 
starszy zakonnik wobec młodszego, w czasach, gdy kwestie mody czy tzw. 
skromności w ubiorze były czymś bardzo dyskretnym”34. 

W Krucjacie Eucharystycznej kierowanej przez ks. Boka przywiązy-
wano uwagę do wychowania młodzieży w wielu aspektach – religijnym, 
społecznym, narodowym, państwowym, obywatelskim. Przede wszystkim 
starano się dać dzieciom solidne podstawy wychowania religijnego, ma-
jącego stanowić bazę dla innych działań wychowawczych. Józef Bok, jak 
stwierdził Bronisław Natoński SJ, był „pomysłowym i ruchliwym przyja-
cielem dzieci”35, dbał nie tylko o ich formację religijną, ale i wszechstronny 

inicjatywę prywatną, czyli kupiectwo, które było jeszcze wtedy w Krakowie dość powszechne 
(…). Księża „przypuszczalnie sądzili, że ich telefony są na podsłuchu (co było ze wszech miar 
możliwe) i rozmawiali ‹‹ze sklepu››”.

34 S. Rodziński, Wspomnienie, Kraków 2011, s. 1 (maszynopis w archiwum autorki).
35 B. Natoński, Powstanie i rozwój Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy, w: Wydawnictwo 

Apostolstwa Modlitwy 1872-1972, red. Z. Wilkosz i L. Grzebień, Kraków 1972, s. 82.
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rozwój. Co udowodnił, nie tylko pisząc artykuły, ale aktywnie uczestnicząc 
w pracy wychowawczej Krucjaty.

Summary

In the Eucharistic Crusade led by Józef Bok (1886-1952), attention was 
paid to the education of the young in many aspects – religious, social, nation-
al, state and civic. Most of all, a solid foundation of religious education given 
to children was meant to serve as the basis for other educational activities. 
Józef Bok, according to Bronisław Natoński SJ, was “a resourceful and lively 
children’s friend”. He cared not only about their religious formation, but also 
about their all-round development. He proved it not only by writing articles, 
but by participating actively in the educational work of the Crusade.





ANDRZEJ GRUDZIńSKI

Mieczysław Kuznowicz SJ (1874-1945) – 
opiekun, wychowawca i przyjaciel młodzieży

Mieczysław Kuznowicz urodził się 15 stycznia 1874 roku w Licheniu 
na Kujawach. Edukację szkolną rozpoczął w Częstochowie, gdzie około 
1880 roku przeprowadził się wraz z rodziną, by następnie kontynuować 
ją w jezuickim gimnazjum w Chyrowie. Po jego ukończeniu w kwietniu 
1893 roku rozpoczął nowicjat zakonny w Starej Wsi koło Brzozowa, gdzie 
w 1895 roku złożył śluby zakonne oraz otrzymał niższe święcenia1.

W 1898 roku rozpoczął studia filozoficzne w Nowym Sączu, zaś po 
ich ukończeniu w 1903 roku podjął studia teologiczne w Krakowie. Pobyt 
w tym mieście łączył z pracą katechetyczną i kaznodziejską. Do jego zadań 
w tym czasie należała także pomoc młodym chłopcom zrzeszonym w sto-
warzyszeniu Opieka św. Stanisława Kostki nad Młodzieżą Terminatorską, 
prowadzonym przez jezuitów. 

Dnia 14 kwietnia 1906 roku Kuznowicz przyjął święcenia kapłańskie 
z rąk biskupa Anatola Nowaka w kościele Najświętszej Marii Panny w Kra-
kowie. Kilka dni później, 26 kwietnia na polecenie ówczesnego prowincja-
ła jezuitów Włodzimierza Ledóchowskiego, przejął po ojcu Janie Assmanie 
Opiekę, przekształcając ją w Związek Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielni-
czej. 15 listopada 1906 roku uzyskał zatwierdzenie statutu nowej organiza-
cji, której podstawowym celem było zrzeszanie młodzieży rzemieślniczej, 
umożliwianie jej zdobycia wykształcenia zawodowego oraz dbałość o wy-
chowanie w duchu katolickim2. 

1 Zob. T. Dalewski, Kuznowicz Mieczysław Józef, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XVI/2, 3, 
z. 69-70, s. 320-322; S. Gajewski, Kuznowicz Mieczysław Józef, w: Słownik Biograficzny Katoli-
cyzmu Społecznego w Polsce, t. II, s. 69-70, S. Pyszka, Sylwetki jezuickich publicystów i działaczy 
społecznych 1872-1918, Kraków 1996, s. 54-60; Kuznowicz Mieczysław Józef, w: Encyklope-
dia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, opr. L. Grzebień, Kraków 1996,  
s. 350; Ks. Mieczysław Kuznowicz T. J. i jego dzieło, opr. A. Migała, Kraków 1980.

2 J. Mółka, Koncepcja wychowawcza księdza Mieczysława Kuznowicza SJ (1874-1945), 
Kraków 2004, s. 80-84.
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Siedziba Związku początkowo mieściła się w salach wynajmowanych 
na terenie Krakowa. W roku 1907 Kuznowicz dostał do wyłącznego użyt-
ku budynek przy ul. Zwierzynieckiej, a niedługo potem powołał Komitet 
Budowy Domu Związkowego. W 1912 roku uzyskał od gminy Kraków 
parcelę budowlaną między ulicami Czystą i Krupniczą, a także obszerny 
teren na Błoniach krakowskich, gdzie powstał młodzieżowy Park Sportowy 
„Juvenia”. W tym też czasie rozpoczął akcję antynikotynową i antyalkoho-
lową wśród młodzieży. 

W 1924 roku otwarto pierwszą część budynku Domu Związkowego. 
Pomoc materialna społeczeństwa polskiego i Polonii amerykańskiej oraz 
pożyczki państwowe pomogły ukończyć budowę w 1929 roku. Cztero-
piętrowy gmach przy ulicy Skarbowej mieścił bursę ze stołówką dla 300 
uczniów, a także czytelnię, bibliotekę, salę gimnastyczną. W budynku ulo-
kowano ponadto czytelnię, bibliotekę i kaplicę3.

Prężny rozwój Związku powstrzymała II wojna światowa. Po napaści 
Niemiec na Polskę w roku 1939 Kuznowicz został aresztowany i osadzony 
w więzieniu przy ulicy Montelupich, gdzie przebywał od 14 do 24 paź-
dziernika. Dzięki staraniom przyjaciół został zwolniony, jednakże był zmu-
szony opuścić Kraków i ukrywać się. W kolejnych latach wojennej zawie-
ruchy przebywał w Długim koło Jedlicza, następnie w Bieździedzy, okoli-
cach Starego i Nowego Sącza oraz Limanowej, a także w Czarnym Potoku, 
gdzie zmarł w dniu 26 marca 1945 roku. Pochowano go na cmentarzu 
w Nowym Sączu. W 1963 roku staraniem wychowanków, jego doczesne 
szczątki przeniesiono i złożono na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie4. 

Wyjątkową rolę w wychowaniu Kuznowicz przypisywał Kościołowi ka-
tolickiemu. Uważał, że szczególną troską powinno się otoczyć młodych 
ludzi, zwłaszcza wywodzących się z warstwy robotniczej, To właśnie tej 
grupie „niezasobnej, pozbawionej niejednokrotnie opieki, nie umiejącej 
sobie radzić młodzieży”5 należy – jak uzasadniał – ukazać wartości chrześ-
cijańskie, wyrosłe z nich wzorce postępowania, a także pozwolić rozwijać 
się intelektualnie6. 

3 K. Jakubowski, Bursa księdza Kuznowicza, „Dziennik Polski” z 24 września 2005 roku.
4 J. Mółka, Ks. Mieczysław Kuznowicz SJ. Wychowawca młodzieży, Kraków 2006, s. 19-20.
5 M. Kuznowicz, Organizacja młodzieży przemysłowej i rękodzielniczej a Kościół i społeczeń-

stwo, Kraków b. roku w., s. 6.
6 Tamże, s. 7.
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Kuznowicz od samego początku zamierzał pracować wychowawczo 
przede wszystkim z młodzieżą zagrożoną upadkiem moralnym oraz nieko-
rzystnym wpływem otoczenia. Wśród przyczyn jej demoralizacji wymieniał 
między innymi analfabetyzm, niski poziom oświaty, rozluźnienie więzów 
społecznych, kryzys moralny i obyczajowy, nędzę materialną, bezrobocie, 
brak ideału człowieka, ośmieszanie przez starszych cnót oraz zasad moral-
nych i obyczajowych, lekkomyślne i nieumiejętne wychowywanie dzieci 
przez rodziców. Szczególną troską otoczył jednostki zdolne i utalentowane, 
podkreślając, że biedniejszą młodzież należy wspierać7. 

W przypadku działalności wychowawczej Kuznowicza funkcję taką peł-
nił Związek Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej, który miał za zadanie 
zagwarantować wychowanie, właściwą edukację oraz harmonijny i wszech-
stronny rozwój. Był także przekonany, że istotnym elementem wychowy-
wania jest uczenie umiejętności życia i współdziałania z innymi. 

Jezuita wyróżnił rodzaje pracy organizacyjnej, na których powinno się 
opierać funkcjonowanie związku młodzieży. Zaliczył do nich:

1. Pracę celową – wymagającą uświadomienia sobie celu oddziaływań 
oraz środków, przy pomocy których zostanie on osiągnięty.

2. Pracę umiejętną – pracę organizacyjną z młodzieżą wymagającą wie-
dzy i doświadczenia (wychowawcy powinni znać publikacje z zakresu or-
ganizacji i potrzeb młodzieży, korzystać z kursów i zjazdów naukowych, 
porad specjalistów, prowadzić badania w tym kierunku.

3. Pracę ciągłą i codzienną, pomimo wszelkich trudności.
4. Pracę systematyczną – wymagającą ujęcia jej w przepisy statutu, re-

gulaminu oraz rozłożenia prac na sekcje w celu ułatwienia realizacji podję-
tych działań i podnoszenia efektów pracy.

5. Pracę realną – polegającą na zapewnieniu jednostce wszystkiego, co 
jest jej potrzebne, w celu zdobycia stanowiska odpowiedniego do warun-
ków życiowych.

6. Pracę odświętną – znaczącą poprzez uroczystości, procesje, wyciecz-
ki, które mają przyciągać nowe grupy młodzieży i zacieśniać więzy przy-
jaźni w grupie.

7. Pracę żywotną – wymagającą unikania działań szablonowych, pole- 
gającą na umiejętności szybkiego dostrzegania aktualnych potrzeb  

7 S.I. Możdżeń, Inspiracje katolickiej myśli wychowawczej w Polsce do połowy XX wieku, Kiel-
ce 2001, s. 123.
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młodzieży, jak również budzenia zapału do rozwijania handlu i przemysłu 
polskiego.

8. Pracę solidną – polegającą na gruntownych i długotrwałych działa-
niach, gwarantujących wychowanie jednostek o wysokim poziomie kultu-
ralnym, przygotowanych do życia społecznego i narodowego.

9. Pracę fundamentalną, której istota tkwi w trwałości i oparciu na 
mocnych fundamentach, które warunkują rozwój i stałe doskonalenie 
(niezbędne są takie środki, jak prowadzenie domu związkowego oraz za-
pewnienie stałych źródeł finansujących jego prowadzenie)8.

Na czele Związku stała Prezes delegowany na to stanowisko przez wła-
dzę duchowną. Do jego kompetencji należało czuwanie nad rozwojem 
Związku, pełnienie funkcji rektora zakładów wychowawczych, reprezen-
towanie Związku na zewnątrz oraz zwoływanie i przewodniczenie zwy-
czajnym i nadzwyczajnym zebraniom Walnego Zgromadzenia, Rady Na-
czelnej i Zarządu Głównego Związku, które oprócz Prezydium Związku 
i Sekretariatu Generalnego wspierały Prezesa w podejmowanych decyzjach 
i działaniach9.

Działalność Związku była realizowana w ramach pięciu Wydziałów. Były 
to: Wydział Wychowania Religijnego, Wydział Oświaty i Kultury, Wydział 
Socjalno-Społeczny, Wydział Wychowania Fizycznego i wydział Finansowo- 
-Gospodarczy. Poszczególne Wydziały kierowane przez doświadczonych 
członków Związku dzieliły się na Sekcje oraz Koła z własnymi zespołami 
zarządzającymi10.

Szczególną rolę w funkcjonowaniu Związku odgrywał Wydział Wycho-
wania Religijnego. W jego skład wchodziły między innymi następujące 
Sekcje i Koła: Towarzystwo Najświętszego Sakramentu, przekształcone na-
stępnie w Towarzystwo Eucharystyczne im. Piusa X, Sodalicja Mariańska 
Rękodzielników i Przemysłowców, Pomoc Koleżeńska, Koło wychowania 
obywatelskiego, Kursy Apologetyczne, Biblioteka religijno-ascetyczna, Ko-
ło Misyjne11.

8 M. Kuznowicz, Zasady i sposoby pracy w Związkach młodzieży, Kielce 1919, s. 6.
9 Zob. M. Kuznowicz, Jak organizować i prowadzić Stowarzyszenia polskiej młodzieży ręko-

dzielniczej i robotniczej, Kraków 1911; J. Mółka, Koncepcja wychowawcza księdza Mieczysława 
Kuznowicza SJ (1874-1945), dz. cyt., s. 112-116.

10 A. Mytkowicz, Polski „Kolping” i jego dzieło. Praca społeczna wśród młodzieży rękodzielni-
czej, Poznań 1928, s. 5.

11 J. Mółka, Ks. Mieczysław Kuznowicz SJ. Wychowawca młodzieży, dz. cyt., s. 36.
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Kuznowicz twierdził, że młodzież jest własnością Boga i narodu. Pod-
kreślał przy tym przede wszystkim potęgę i znaczenie Eucharystii w kształ-
towaniu dobrego człowieka i chrześcijanina. Uznawał, że przyjmowanie 
Komunii świętej stanowi także środek wiodący do duchowej i moralnej 
odbudowy sumień młodych ludzi. Funkcję wspomagającą w tym wzglę-
dzie miały pełnić wykłady o treści religijnej, wstrzemięźliwość w piciu 
alkoholu, jak również krzewienie zasad pracowitości. Częsta Eucharystia 
miała prowadzić młodych chłopców do apostolstwa i dawania świadectwa 
życia. Miało się to odbywać między innymi przez wspólne odprawianie 
nabożeństw, adoracje Najświętszego Sakramentu oraz udział w uroczystoś-
ciach religijnych. Ponadto starano się uwrażliwiać młodych na niesienie 
pomocy potrzebującym12.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Wydziału Wychowania Religij-
nego były konsekwencją poglądów Kuznowicza, który uważał, że wycho-
wanie w duchu chrześcijańskim zmierza do podniesienia poczucia godno-
ści osoby ludzkiej, dąży do wyrobienia u młodych mocnych charakterów 
zdolnych do przezwyciężania wszelkich trudności życiowych, a także przy-
czynia się do wychowania „ludzi serca”, gotowych do zachowań szlachet-
nych i wzniosłych oraz ludzi społecznie i ekonomicznie wykształconych 
na zasadach etyki chrześcijańskiej, którzy od lat młodzieńczych będą rozu-
mieć, na czym polega prawdziwy postęp, dobrobyt i szczęście człowieka13. 

Stwierdzał przy tym, że bezpośrednim celem wychowania chrześcijań-
skiego jest współdziałanie z łaską Bożą w wyrobieniu prawdziwego czło-
wieka na wzór Chrystusa. By tak się stało zachęcał do pielęgnowania wy-
trwałej i szczerej modlitwy, mawiając: „Drogie dziecko, Bogu za wszystko 
dziękuj, co masz”14.

Zaznaczał również, iż jedynie wówczas, gdy w życiu zarówno indywi-
dualnym, jak i społecznym znajdzie się miejsce na wiarę i naukę Chrystu-
sa można się będzie spodziewać, iż wszelkie wysiłki podejmowane w celu 
uzdrowienia stosunków społecznych wśród robotników i terminatorów 
będą skuteczne. Dlatego też w wychowaniu młodzieży należy się oprzeć na 
odwiecznych prawach i zasadach Bożych15. Idąc za tym myślą, podkreślał, 

12 Por. M. Kuznowicz, O dusze dorastającej młodzieży, „Przegląd Powszechny” (1920) t. 145- 
-146. 

13 Zob. tamże; tenże, O odbudowę sumień, Kraków 1916, s. 4-7.
14 Ks. Mieczysław Kuznowicz T.J. i jego dzieło, dz. cyt., s. 217.
15 M. Kuznowicz, Fałszywa zwrotnica, „Związkowiec” 1934, nr 5-6, s. 6.
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że każdy, kto w swoim życiu kieruje się zasadami zawartymi na kartach 
Biblii, będzie kierował się także dobrem innych ludzi. 

Równie ważną rolę w funkcjonowaniu Związku odgrywał Wydział 
Oświaty i Kultury. Do jego zadań należało między innymi organizowa-
nie kursów dokształcających, umożliwianie młodzieży pożytecznego ko-
rzystania z czasu wolnego, organizowanie wycieczek krajoznawczo-tury-
stycznych, poznawanie form towarzyskich, wprowadzanie w świat kultury 
i sztuki poprzez rozwijanie zainteresowania teatrem, grą na instrumentach 
muzycznych czy też śpiewaniem. Do Sekcji i Kół prowadzonych w ramach 
Wydziału zaliczano: Sekcję oświatową, Sekcję kursów dokształcających, 
Koło Młodych, Koło samokształceniowe grupy czeladników i techników 
oraz uczniów szkół przemysłowych, Koło Abstynentów i Ligę Przeciw Pa-
leniu Tytoniu, Sekcję muzyczną, Koło śpiewackie, Koło teatralne i Sekcję 
prasową16. 

Na szczególną uwagę zasługuje działalność Koła Abstynentów oraz Ligi 
Przeciw Paleniu Tytoniu. Koło Abstynentów powstało 15 maja 1908 ro-
ku. Wśród podstawowych założeń Koła wymieniano: przeciwstawianie się 
pijaństwu, szerzenie idei abstynenckich, popieranie ruchu antyalkoholo-
wego oraz powstrzymywanie się od spożywania jakiegokolwiek alkoholu. 
W 1925 roku powołano do życia Centralę Abstynenckich Kół Młodzie-
żowych oraz rozpoczęto wydawać „Wiadomości Abstynenckie”. W efek-
cie podjętych działań w 1929 roku na terenie kraju funkcjonowały 353 
koła, do których należało dwanaście tysięcy członków17. Kuznowicz był 
przekonany, że ruch antyalkoholowy ograniczy fatalne skutki nadużywania 
alkoholu, pozwoli przeniknąć do ludzkich sumień, oświecić umysły oraz 
naprawiać i wzmacniać wolę18.

Równolegle z działalnością antyalkoholową Kuznowicz rozwijał działal-
ność antynikotynową, powołując do życia 7 października 1908 roku Ligę 
Przeciw Paleniu Tytoniu. Celem Ligi było powstrzymywanie się od palenia 
pod jakąkolwiek postacią (papierosy, cygara, fajki). Kuznowicz zaznaczał 
przy tym, że 

16 Por. M. Puchowska, Z dziejów Teatru Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej 
w Krakowie, „Związkowiec” 1998, nr 1-2.

17 Por. Ks. Mieczysław Kuznowicz T. J. i jego dzieło, dz. cyt., s. 65-71.
18 M. Kuznowicz, Społeczna działalność kółek abstynenckich wśród młodzieży, Kraków 1911, 

s. 9-10, 16.
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młodzież rękodzielniczą i robotniczą należy nie tylko utrzymywać w abs-
tynencji palenia tytoniu, ale przede wszystkim oddziaływać w tym kierun- 
ku, uświadamiając kolegów w szkołach, pracowniach, fabrykach, stowa-
rzyszeniach19.

Na uwagę zasługuje także działalność Sekcji Oświatowej, w ramach któ-
rej uczono czytania i pisania, prowadzono kursy kaligrafii, stylistyki, języka 
polskiego z historią, matematyki, nauk elementarnych i gry na fortepia-
nie. Charakterystyczne dla prac tej Sekcji było także podnoszenie poziomu 
wiedzy chłopców przez organizowanie odczytów oraz prowadzenie kursów 
doskonalenia zawodowego, a także kursów językowych20. 

Z kolei Koło teatralne miało za zadanie aktywizowanie wychowanków. 
Przedstawienia teatralne przygotowywane wspólnie przez kadrę wycho-
wawczą i wychowanków były związane przede wszystkim z rokiem szkol-
nym lub kościelnym, wydarzeniami społecznymi i narodowymi. Często 
przybierały formę katechezy. To własne poprzez nie uczono prawd wiary 
czy też pomagano w przeżywaniu świąt kościelnych. Przybliżały także lite-
raturę piękną, rozbudzały uczucia patriotyczne i religijne, uczyły popraw-
ności języka, ćwiczyły pamięć, stwarzały możliwość publicznego wypowia-
dania się oraz wyrabiały potrzebę godziwej rozrywki21.

Działania prowadzone w Wydziale Edukacji i Kultury wynikały przede 
wszystkim z faktu korzystania z istniejących szkół tylko przez nielicznych. 
Wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom Kuznowicz dostrzegał ko-
nieczność umożliwiania dzieciom i młodzieży pobierania nauki w stopniu 
odpowiednim do ich zdolności. Był przekonany, że placówki edukacyjno- 
-wychowawcze mogą ustrzec młodych ludzi przed złem moralnym, a co 
za tym idzie – przyczynić się do zaprowadzenia w kraju ładu, porządku 
i równowagi społecznej. Ponadto stwierdzał konieczność zapewnienia mło-
dzieży rękodzielniczej i przemysłowej solidnego i fachowego wykształcenia 
zawodowego. Dołożył przy tym wszelkich starań, aby stworzyć młodzieży 
chcącej kształcić się w tych kierunkach warunki systematycznego i wszech-
stronnego rozwoju, między innymi poprzez fundowanie stypendiów22. 

19 Zob. Tenże, Palenie tytoniu a młodzież, Kraków 1911.
20 J. Mółka, Ks. Mieczysław Kuznowicz SJ. Wychowawca młodzieży, dz. cyt., s. 39-41.
21 Por. tamże, s. 153-158. 
22 M. Kuznowicz, Wytyczne drogi pracy nad polską młodzieżą rękodzielniczą i przemysłową. 

Referat wygłoszony na zjeździe księży dyecezyi kieleckiej w prawie organizacji młodzieży, Kielce 
1918, s. 12-13.
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Poza tym Wydział Oświaty i Kultury wydawał czasopismo związkowe. 
W latach 1925-1926 był to „Przegląd Miesięczny Działalności Związku 
Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej w Krakowie”, w roku 1929 
przekształcony w czasopismo pod tytułem „Związkowiec. Organ Związku 
Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej”. Pismo to zawierało głównie 
artykuły o treści pedagogicznej, religijno-moralnej, społeczno-politycznej 
oraz mające charakter sprawozdawczy23. 

Dużą uwagę Kuznowicz przykładał także do uczenia zasad kultury oso-
bistej, podkreślając przy tym, że kultura zewnętrzna jest rzeczą dobrą, ale 
tylko jako wstępne ćwiczenie prowadzące do kultury duchowej, polega-
jącej na panowaniu nad sobą, swoimi namiętnościami, nad dążeniem za 
wszelką cenę do sukcesu materialnego i własnym egoizmem24. 

Nieco inną rolę spełniał Wydział Wychowania Fizycznego, do które-
go należały następujące komórki: Poradnia lekarska, Infirmeria, Apteka, 
Sekcja profilaktyczna, Sekcja wycieczkowa, Sekcja sportowa z parkiem na 
Błoniach miejskich i boiskiem sportowym „Juvenia” oraz sekcje poszcze-
gólnych dyscyplin sportowych: piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, lek-
koatletyki, tenisa, szachów. Do zadań tego Wydziału należało także prowa-
dzenie kursów z zakresu zdrowia i higieny, a także pogadanek dotyczących 
wychowania. Od 1918 roku na terenie parku „Juvenia” zaczęto tworzyć 
półkolonie. Od 1927 roku organizowano kolonie letnie w majątkach 
ziemskich w Łukowicy i Ostrowie Szlacheckim, zaś w kolejnych latach 
również w Jastarni25.

Kuznowicz uważał, że zdrowe ciało jest jednym z niezbędnych warun-
ków wydajności pracy, a także stanowi przyczynek do osiągnięcia życio-
wego szczęścia i zadowolenia. Podkreślał przy tym, że uprawianie sportu 
powinno zmierzać do harmonijnego rozwoju doskonałego ciała26.

Kolejnym Wydziałem, w którym realizowano związkową działalność, 
był Wydział Socjalno-Społeczny. W ramach tego Wydziału funkcjono-
wały: Biuro porady i opieki zdrowotnej, Biuro pośrednictwa pracy, Biuro 
kontroli pracy i wykształcenia, Kursy społeczne, Biblioteka społeczna, Po-
moc koleżeńska, Koło Pań (zrzeszało kobiety pomagające w pracach sekcji 

23 Tamże, s. 42-43.
24 M. Kuznowicz, Zasady kulturalnych form towarzyskich, Kraków 1922, s. 9.
25 J. Mółka, Ks. Mieczysław Kuznowicz SJ. Wychowawca młodzieży, dz. cyt., s. 45-48.
26 Tamże, s. 97-98.



335Mieczysław Kuznowicz SJ (1874-1945)...

związkowych, na przykład przygotowywanie uroczystości związkowych, 
prowadzenie szwalni, itp.), Kasa drobnych oszczędności, Szkolne warszta-
ty, sklepy, bufet, kuchnia, pralnia, Hospicjum grupy czeladników i termi-
natorów, Bursa dla uczniów)27.

Według Kuznowicza, praca społeczna powinna dotyczyć całokształtu 
życia narodowego, gospodarczego, katolickiego i społecznego, obejmując 
wszystkie dziedziny życia, zarówno na wsi, jak i w mieście. Uznawał także, 
że w relacjach społecznych należy się kierować zasadą sprawiedliwości i mi-
łości, co w konsekwencji ma prowadzić do pokoju i zgody międzyludzkiej 
oraz zaprowadzenia ładu społecznego28. Podkreślał również konieczność 
podejmowania działań mających przygotować młodych ludzi do pełnienia 
ról społecznych dla dobra wspólnego29. 

Jezuita poświęcał wiele uwagi młodzieży rzemieślniczej, robotnikom 
rolnym i przemysłowym, a więc najbardziej zaniedbanym w owych czasach 
grupom społecznym. Uważał przy tym za bezwzględnie wskazane elimino-
wanie zjawisk społecznych zagrażających uczniom rękodzielniczym oraz 
młodocianym robotnikom. Zaliczał do nich alkoholizm, palenie papie-
rosów, krnąbrność, nieposłuszeństwo, lekceważenie praw majstra, szkoły, 
rodziców i starszych. W związku z tym wychowywanie młodego pokolenia 
rozpoczynał od zabezpieczania podstawowych warunków życia. Działo się 
tak dlatego, że potrafił dostrzec związek pomiędzy nędzą materialną, a nę-
dzą moralną, upatrując jego przyczyny w braku uświadomienia społeczne-
go i religijnego30. 

Jednocześnie dbał o wychowanie patriotyczne, które – jego zdaniem – 
miało znaleźć odzwierciedlenie w miłości Ojczyzny wyrażającej się poprzez 
poznawanie bogactw naturalnych kraju, „ducha polskiego” odznaczającego 
się wrażliwością na prawdę, dobro i piękno, znajomością literatury, pisarzy, 
bohaterów, przywiązaniem do religii katolickiej i wiernością Kościołowi. 
Uważał przy tym, że postawa patriotyczna powinna się wyrażać w zaanga-
żowaniu w pracę i obowiązki dnia codziennego31. 

27 Tamże, s. 49-50.
28 M. Kuznowicz, Kwestya terminatorów w naszym kraju, Kraków 1907, s. 14-17.
29 Zob. Tenże, Wytyczne drogi pracy nad polską młodzieżą rękodzielniczą i przemysłową. Refe-

rat wygłoszony na zjeździe księży dyecezyi kieleckiej w prawie organizacji młodzieży, dz. cyt., s. 8.
30 Tenże, Kwestya terminatorów w naszym kraju, dz. cyt., s. 11-12, 33-36.
31 J. Mółka, Ks. Mieczysław Kuznowicz SJ. Wychowawca młodzieży, dz. cyt., s. 92.
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Ostatnim Wydziałem, który funkcjonował w Związku był Wydział 
Finansowo-Gospodarczy. Zajmował się on zdobywaniem funduszy na 
działalność, przygotowaniem budżetu i administrowaniem majątkiem. 
Kuznowicz uważał za konieczne, by bursa była zarządzana umiejętnie pod 
względem organizacyjnym, przy jednoczesnym kładzeniu nacisku na wy-
chowanie oparte na zasadach narodowych i obywatelskich32. 

Ks. Janusz Mółka SJ wyróżnił fundamentalne zasady wychowania 
w koncepcji wychowawczej Mieczysława Kuznowicza33. Zaliczył do nich:

1. Zasadę indywidualnego i przyjacielskiego odejścia do wychowan- 
ków – w pracy wychowawczej liczył się przede wszystkim przyjacielski 
kontakt z wychowankami. Kuznowicz zachęcał wychowawców, by przy 
zachowaniu autorytetu starali się okazywać zainteresowanie sprawami oso-
bistymi, warunkami rodzinnymi i koleżeńskimi dzieci i młodzieży oraz 
rozwijali w nich to szlachetne i niepowtarzalne. Konsekwencją tej zasady 
było pielęgnowanie indywidualnego podejścia do wychowanka.

2. Zasadę organizacji oraz samorządności – do podstawowych zadań 
w trosce o dobro dzieci i młodzieży należała konieczność planowego i or-
ganizacyjnego podejmowania i realizowania oddziaływań wychowawczych. 
Organizacje młodzieżowe, obok rodziny i szkoły Kuznowicz zaliczał do 
podstawowych środowisk wychowawczych. Ponadto uważał, że organiza-
cja młodzieży oparta na samorządzie kształtuje charakter, wszechstronnie 
przygotowuje do życia społecznego, wyrabia poczucie osobistej godności, 
a także rodzi zaufanie we własne siły34.

3. Zasadę współdziałania instytucji społecznych – wychowanie i kształ-
cenie młodych ludzi powinny wspomagać szerokie kręgi społeczne. Ku-
znowicz proponował utworzyć Krajową Opiekuńczą Radę, która miałaby 
za zadanie zajmować się pedagogizowaniem rodziców i opiekunów, opieką 
nad sierotami i dziećmi ubogich rodziców, którzy nie mają sposobu ani 
czasu na dobre wychowywanie dzieci, a także opieką nad młodzieżą zde-
moralizowaną i zaniedbaną w domach poprawczych oraz czuwaniem nad 

32 M. Kuznowicz, Wychowanie polskiej młodzieży dla polskiego przemysłu, Kraków 1917,  
s. 10.

33 J. Mółka, Koncepcja wychowawcza księdza Mieczysława Kuznowicza SJ (1874-1945), dz. 
cyt., s. 187-222.

34 Zob. M. Kuznowicz, W sprawie patronaży i samorządu młodzieży rękodzielniczej i robot-
niczej, Kraków 1911, s. 26.
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celowością i rozwojem tych zakładów. Postulował także opiekę nad mło-
dzieżą upośledzoną umysłowo i niepełnosprawną fizycznie35.

4. Zasadę oddziaływania przez pracę i uświadamianie jej wychowawczej 
wartości – praca jest głównym źródłem godności ludzkiej i uspołecznie-
nia, każdy człowiek w wykonywanej przez siebie pracy powinien widzieć 
„cząstkę swego ja, cząstkę swej duszy i swego życia”36. W ramach wycho-
wania do pracy Kuznowicz zachęcał młodzież do oszczędzania, co oprócz 
powiększania dobrobytu materialnego miało skłaniać do ukształtowania 
serca i wyrobienia charakteru.

5. Zasadę wychowania dobrego obywatela i chrześcijanina – wycho-
wanie powinno przekazywać wartości religijno-moralne, nauczyć kochać 
Ojczyznę, pomagać w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, wprowadzać 
w świat literatury, sztuki i kultury. Jak zauważał Kuznowicz: „Kto Boga nie 
kocha, nie kocha prawdziwie Ojczyzny; kto prawom Bożym jest niewierny 
nie będzie wierny dobru i szczęściu prawdziwemu Ojczyzny”.

6. Zasadę równoległej troski o duchową formację i dobro materialne 
człowieka – pielęgnowanie życia modlitwy – Kuznowicz zwracał szczegól-
ną uwagę na warunki życia i pracy, położenie materialne, poziom wykształ-
cenia i wychowania, braki w rozwoju umysłowym i duchowym młodych 
ludzi. Stąd też, według niego, należało poświęcać się, aby wydobywać 
młodzież z materialnej i moralnej nędzy i wychować. W działalności wy-
chowawczej zachęcał równocześnie do pielęgnowania życia modlitwy, gdyż 
dzięki niej łatwiej odróżnić dobro od zła, prawdę od fałszu, wartości od 
pseudowartości. 

Znaczącą rolę w wychowaniu Kuznowicz przypisywał dobremu pedago-
gowi. Jego zdaniem, powinien on odznaczać się odpowiednim wykształce-
niem, wiedzą o zasadach wychowania oraz wewnętrznymi predyspozycja-
mi, gdyż nieznajomość wiedzy teoretycznej i doświadczenia wyniesionego 
z praktyki wychowawczej może doprowadzić do błędów w wychowaniu. 
Podkreślał także, że wychowawca powinien jak najczęściej przebywać z wy-
chowankami, kierując się zasadą miłości pełnej poświęcenia i ofiary na 
podstawie Hymnu o miłości świętego Pawła. Zadania, jakie stawiał przed 

35 Zob. M. Kuznowicz, Zadanie względem przyszłego pokolenia w dobie obecnej, czyli plano-
wana akcya ochrony i wychowania dzieci i młodzieży, Kielce 1919.

36 Tenże, W sprawie patronaży i samorządu młodzieży rękodzielniczej i robotniczej, dz. cyt., 
s. 9.
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wychowawcą, to: odbudowywanie postawy altruistycznej, dbanie o czy-
stość i wstydliwość, rozwijanie życzliwości, wyrozumiałości i ofiarności 
względem bliźnich, otoczenia i dobra ogólnego, a także rozwijanie uczucia 
miłości i gotowości poniesienia ofiary dla drugiego człowieka37. 

Ks. Mieczysław Kuznowicz zmierzał do wychowania człowieka samo-
dzielnego, odpowiedzialnego, gotowego do współdziałania z innymi oraz 
okazywania wzajemnego szacunku i poszanowania dla ludzkiej godności. 
Podkreślał przy tym konieczność wielostronnej i integralnej formacji mło-
dzieży. Wychowanie oparł na uniwersalnych wartościach, które powinny 
stanowić źródło skutecznej edukacji młodego pokolenia. Ponadto dbał 
o to, by Związek Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej, którego był 
twórcą stał się miejscem wychowania młodzieży na fundamencie miłości 
Boga i bliźniego oraz troski o dobro Ojczyzny.

Summary

The style of pedagogical work by Mieczysław Kuznowicz (1874-1945) 
was shown by his foundation of the Industrial and Craft Youth Association. His 
concept of education was reflected in the organizational structures and how 
Kuznowicz educated youth through the Association. He made possible for 
them education and religious, intellectual, physical, cultural, social and mate-
rial development. Kuznowicz headed for the education of an independent, 
responsible person who should be able to cooperate with others, show mutual 
respect and respect for human dignity. He was concerned also that the orga-
nization was the place and the way of youth education on the basis of love for 
God and neighbours as well as care for the common good and development 
of the Homeland.

37 J. Mółka, Ks. Mieczysław Kuznowicz SJ. Wychowawca młodzieży, dz. cyt., s. 115-116.
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Kalińska Anna 315
Karocki Andrzej 115
Karolewicz Grażyna 83
Kartezjusz 218
Karuga Stanisław SJ 205
Karyłowski Tadeusz SJ 14, 101
Kądziela Jerzy 128
Ketteler Wilhelm Emmanuel, bp 78
Kirchmayer Jerzy 306, 310
Klauza Karol 44
Klimke Fryderyk SJ 207
Klimpel Stanisław 312
Kluczyński Wincenty, abp 48-49
Kłobukowski Michał 303
Koberdowa Irena 84
Kobyłecki Stanisław SJ 52
Kochanowicz Jerzy 243, 306, 312
Kolarski Stanisław 52
Kolping Adolf, ks. 99
Kołłątaj Hugo, ks. 89-90
Kołłątaj Maria 90
Kołłątaj Rafał 89-90
Komornicka Maria 19
Konarski Stanisław, ks. 261
Konczyński Tadeusz 19
Koniew Iwan 115
Konopka Włodzimierz SJ 284
Kontkowski Jerzy Lech SJ 99
Kopaliński Władysław 131
Kopp Georg, kard. 51
Koppens Romuald SJ 9, 269-287
Koppens Wilhelm 269
Korfanty, rodzina z Londynu  i Paryża 310
Kosętka Halina 245, 323
Kossak-Szczucka Zofia 267
Kostanecki Marian 103
Kostka Paweł 106-107
Kostkiewicz Janina 141-167
Kościsz Józef SJ 307
Kotowicz Władysław SJ 105
Kowalczyk Alina 14
Kowalska K. 226
Kowalski Jerzy 295
Kozłowiecki Adam SJ, kard. 120, 125, 140, 

142, 246-247, 306
Kozłowski A. 305
Koźniewski Kazimierz 59
Kracik Jan, ks. 18

Krasiński Zygmunt 26, 271
Krasowski Krzysztof 84
Kraupa Apoloniusz SJ 41
Krotoski Kazimierz 75
Kruszka Wacław 92
Krzywicki Ludwik 25-26
Krzyżanowski Franciszek SJ 203
Krzyżanowski Stanisław SJ 205, 207
Księżyk Maria 229
Kucharczak Przemysław 113
Kula Ewa 312
Kulczycka-Saloni Janina 12
Kulczycki Leon 270
Kuśmierz Antoni SJ 204-205
Kuznowicz Mieczysław SJ 9, 76-77, 99, 112, 

306, 327-338
Kwiatkowski Antoni 229
Kwiatkowski Eugeniusz 83, 85, 303-306, 

310
Kwiatkowski Franciszek SJ 9, 106, 205, 207, 

209, 214, 229-239
Kwiatkowski Wincenty, ks. 139

Laplace Simon 219
Lechicki Czesław 261
Ledóchowska Urszula USJK, św. 48, 316- 

-317
Ledóchowski Antoni 310
Ledóchowski Mieczysław 310
Ledóchowski Włodzimierz 310
Ledóchowski Włodzimierz SJ 39, 81, 83, 95-

-96, 99-100, 199, 229, 303, 317, 327
Leo Juliusz 99
Leon XIII, papież 41, 77, 95-96, 249
Leonard, św. 112
Lepszy Kazimierz 266
Lercher Ludwig SJ 138
Leunis Jan SJ 67
Lewicki Karol 307, 313
Lewis Gilbert 224
Libiński Herman SJ 282
Lichariewa Sofia Aleksejewa 50
Lindworsky Johannes SJ 206, 209
Ligaszewski Ignacy SJ 98
Lippert Peter SJ 209
Lisiak Bogdan SJ 215-228
Lohn Władysław SJ 55, 113, 115, 247
Lukrecjusz 220
Luter Marcin 133
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Łazarczyk Leon SJ 282
Łempicka Aniela 28
Łoza Stanisław 142, 312
Łoziński Zygmunt, bp 54, 56
Łubieńska Cecylia OSU 55
Łubieński Stanisław, bp 38
Łubieński Tadeusz 306
Łukaszewska-Haberkowa Justyna 269-287

Machay Ferdynand, ks. 323
Maciejewska Irena 12
Maciejowski Ignacy Sewer 31
Macko Wiktor SJ 204
Maeterlinck Maurycy 12, 22, 28
Majcher Walenty SJ 115
Makowiecki Andrzej Z. 12
Maksymilian Maria Kolbe OFM, św. 120, 

126
Malinowski Lucjan 270
Małecki Antoni 285-286
Małecki Jan M. 93-94, 96, 99-101, 103, 112
Mańkowski Piotr, abp 58-59
Marek Zbigniew SJ 142
Markowska Urszula 37
Markucki Władysław SJ 205, 208
Martin Luis SJ 119
Matuszewski Ignacy 25
Matzel Ernest SJ 101-102
Mączyński Franciszek 100
Meissner Andrzej 243, 291, 312
Melchior Grodzicki SJ, św. 98
Menini, abp z Sofii 44
Metody, św. 43-46
Meysztowicz Walerian, ks. 73
Michalunio Czesław SJ 197, 210
Michał Anioł (Michelangelo Buonarroti) 191
Michał Kozal, bp św. 120
Michał Korybut Wiśniowiecki, król polski 

37-38
Michałowska Jadwiga 144
Mickiewicz Adam 21, 26, 28, 94, 104, 271
Mieloch Stanisław SJ 77
Migała Andrzej 327
Mikołaj II, car rosyjski 42, 47, 50
Milik Karol, ks. 52
Miłkowski Stanisław 34
Miszkiewicz Ignacy SJ 53, 98
Mokrzycki S. 305
Monika, św. 191

Morawski Jerzy 310
Morawski Józef (senior) 121
Morawski Józef (junior) 119
Morawski Kazimierz 27, 270
Morawski Marian Ignacy SJ 52, 93, 119, 130, 

291
Morawski Marian Józef SJ 8, 113, 119-140
Morelowski Józef SJ 302
Moskała Romuald SJ 113
Mościcki Ignacy 83, 84-85
Możdżeń Stefan Ignacy 329
Mółka Janusz SJ 327-328, 330, 333-338
Mróz Maciej 48-49, 51
Mruk Antoni SJ 123-126
Murawski Roman, ks. 142
Mussolini Benito 250
Mycielski Michał SJ 90-91, 94, 96, 98
Mytkowicz Andrzej, ks. 330

Nałęcz Tomasz 11
Nałkowski Wacław 19, 31
Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMCon 

44
Naruszewicz Adam SJ, bp 263
Natoński Bronisław SJ 62, 100-101, 113- 

-114, 238, 267, 324-325
Newton Izaak 217-221, 227
Niedźwiecki Antoni 310
Niemiec Jan, bp 81, 91- 92, 121, 292-293, 

306, 312-313
Nieniewska Helena 141
Niemojewski Andrzej 25, 27
Nowak Anatol, bp 97, 242, 315, 327
Nycz Kazimierz, kard. 127

O’Rourke Edward, bp 304
Obrębska Maria 32-34
Około-Kułak Antoni, ks. 50
Olewiński D.J. 16
Olszewicz Bolesław 243
Orkan Władysław 31
Orłowicz Mieczysław 306, 310
Orzechowski Stanisław, ks. 270-272
Orzeszkowa Eliza 30-36
Osadczy Włodzimierz 96
Oskard Andrzej 269
Oskard Anna 269
Ostoja Solecki Łukasz, bp 272
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Ostrachowski Emilian 102
Ostrowska Katarzyna 269

Pachucki Józef SJ 244
Paczoski Władysław 310
Paderewski Ignacy 99
Pagaczewski Julian 242
Palitsch Gerard 125
Palmieri Aurelio OSA 44
Paluszkiewicz Felicjan SJ 38, 54, 56, 58, 62, 

78-79, 81-83, 125-126, 140
Pasteur Ludwik 227
Pastuszka Józef, ks. 209
Paszenda Jerzy SJ 115, 265
Paygert Adam SJ 312
Pawelski Jan SJ 8, 11-36, 52, 101
Paweł Apostoł, św. 130, 132-135, 138, 177, 

252, 337
Pawlicki Stefan, ks. 270
Pawlik Monika 107, 111
Pek Kazimierz MIC 44
Pelczar Józef Sebastian, bp św. 171-172
Petrani Aleksy, ks. 59
Pękowska Marzena 312
Piasecki Adam 100
Piątkiewicz Aleksander SJ 305
Piątkiewicz Władysław SJ 104
Piech Stanisław, ks. 96, 112
Piechnik Ludwik SJ 112
Pieczonka Wojciech SJ 284
Pieter Józef 266
Pietrzykowski Jerzy 294
Pigoń Stanisław 14-15, 24, 28
Piłsudski Józef 11, 82-83, 86, 105, 112
Piotr Apostoł, św. 251
Piotrowska C. 237
Piramowicz Grzegorz SJ 263, 303
Pius IX, papież bł. 40-41, 249
Pius X, papież, św. 15-16, 18, 249
Pius XI, papież 54-57, 73, 83, 87, 152, 156, 

172-173, 198, 214, 251, 257-258
Planck Max 223-224
Plater-Zyberk Jan Kazimierz 50
Plater-Zyberk Józef 50
Platon 35, 271, 279
Plaut 271
Płoszewski Leon 28, 30
Podhorecki Leszek 80

Podoleński Jan 141
Podoleński Stanisław Tadeusz SJ 8, 141-167
Podraza-Kwiatkowska Maria 13, 17, 19, 23, 

25-26, 31
Pohojska Hanna 265
Pol Wincenty 89
Polak Ryszard 215, 226
Polit Jakub 114
Poplatek Jan SJ 113, 123, 130
Posner-Garfeinowa Malwina 25
Prawdzic A. 317
Preisner Jan SJ 74, 81, 108-109
Prokop, św. 46
Prokulski Walenty SJ 283
Prus Bolesław 31
Pruszyński Franciszek Ksawery 306, 310
Pruszyński Mieczysław 310
Przerwa-Tetmajer Kazimierz 11-12,17, 36
Przesmycki Zenon (ps. Miriam) 12, 17, 36
Przeździecki Henryk, bp 56
Przybyszewski Stanisław 11, 15-28, 36, 94
Puchowska Małgorzata 332
Puszeta Stanisław, ks. 95
Puzyna Jan, kard. 74, 95, 99-100
Pydynkowski Henryk SJ 41, 46-47
Pyszka Stanisław SJ 74, 76, 327

Quirini-Popławska Danuta 114-115

Radziszewska-Szczepaniak Danuta 237-238
Radziwiłłówna Barbara 30
Raiffeisen Friedrich Wilhelm 78
Rauch F. 138
Rechowicz Marian, bp 122
Reinhardt Wilhelm 138
Remer Vincenz SJ 206
Robert Bellarmin SJ, kard. św. 243
Rodziewiczówna Maria 27, 31
Rodzińska Janina 324
Rodzińska Stefania 324
Rodziński Julian 324
Rodziński Ludwik 324
Rodziński Stanisław 315, 323-324
Roniker Adam 85
Roothaan Jan SJ 202
Ropp Edward, bp 46
Rostafiński Jan 304-305, 309-311
Rostafiński Michał 309
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Rostworowski Jan Kanty SJ 9, 12, 53, 55-56, 
61-71, 80, 101-102, 275

Rozwadowski Aleksander SJ 207
Rożek Michał 100
Rudnicki Ludwik SJ 101-102
Rutherford Ernest 224
Rutowski Tadeusz 80
Rydel Lucjan 16, 28, 31-32, 35-36
Rydz Śmigły Edward 83
Rygier Teodor 94
Rykowski Zbysław 60

Safjan Zbigniew 60
Salawa Aniela, bł. 96
Sapieha Adma Stefan, kard. 79, 83, 85, 100, 

103, 112, 115
Sarbiewski Maciej Kazimierz SJ 38
Sas Józef SJ 313
Schaff Adam 60
Scheeben Maciej Józef, ks. 135-136
Schiller Friedrich 260
Schlafly D.L. 47
Schoepping Jerzy 310
Schubert Wilhelm 247
Schüth F.H. SJ 138
Semkowski Ludwik SJ 283
Serafinowicz Ryszard Zbigniew 310
Siemiec Jan, ks. 79
Sieniatycki Maciej, ks. 122
Sienkiewicz Henryk 31-33, 267
Sikorski Władysław 112
Sinko Tadeusz 14
Siwek Paweł SJ 52, 201, 203, 206, 208, 214
Skalski Teofil, ks. 80
Skarga Piotr SJ 106, 116, 244, 299, 301
Słowacki Juliusz 28, 99, 103, 286
Smolka Stanisław 270
Sofokles 26, 271
Sokołowski Czesław, bp 16, 84
Sokulscy, rodzina 90
Solak Jan, ks. 114
Sommerfeld Arnold 224
Sopuch Franciszek 73
Sopuch Marianna 73
Sopuch Stanisław SJ 8, 53, 73-87
Spinoza Baruch de 209
Splewiński S. 305
Srokowski Konstanty 30
Stanisław, bp św. 106

Stanisław Kostka SJ, św. 70, 106-107, 244, 
256, 284, 292, 301, 318-319, 327

Stankiewicz-Kopeć Monika 11-36
Stańkowski Bogdan SDB 119-140
Starnawski Józef 295, 298, 305
Starowiejska-Morstinowa Zofia 55
Starowieyski Stanisław, ks. 285
Stefański Kazimierz SJ 93, 97-98, 275
Stępień Stanisław 56
Stojałowski Stanisław SJ 93
Stoklasa Tadeusz 310
Stołypin Piotr 49
Stöckl Albert 230-231, 238
Straszewski Maurycy 209, 231, 270
Stuhlik Emilia 121
Styka Adam 306
Surówka Bolesław 306
Suworow N. 42
Sygietyński Antoni 25
Szaflarski Maciej SJ 41
Szaniawski J.K. 243
Szczepaniak Jan, ks. 121
Szczepanowski Stanisław (ps. Piast) 17, 19- 

-20, 26
Szczepański Ludwik 20
Szelążek Adolf, bp 82
Szelążek Piotr, bp 56
Szeptycki Andrzej abp 44, 47, 96
Szulakiewicz Władysława 243, 291, 312
Szuman Stefan 266

Ślipko Tadeusz SJ 197, 210
Świerczek Józef SJ 205

Tabor Zygmunt 237
Taborski Roman 12, 22
Taranowicz Jan, ks. 169-171
Tarłowa Józefa 89
Tarnowski Stanisław 14, 270
Tazbir Janusz 84
Tepa Jerzy 306, 310
Terlecki Ryszard 73-87
Tomanek Wincenty SJ 98
Tomasz z Akwinu OP, św. 198, 217, 232, 

236, 256
Tomczak Kazimierz, bp 303-304, 306
Tomkowski Jan 19
Topij-Stempińska Beata 315-325
Toth Tihamér, bp 319
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Tretiak Józef 270
Trietak Andrzej 14
Trybuś Luiza 112
Turowski Konstanty 129
Tymczak Adolf 139

Ubryk Barbara OCD 93
Ujejski Kornel 26
Urban Andrzej 37
Urban Jan SJ 8, 12, 37-60, 104
Urban Jerzy (ps. Jan Rem) 60
Urráburu Juan Jose SJ 206
Uszakowa Natalia 49

Vries Joseph de SJ 206

Wadowska Helena 104
Wagner Ryszard 28
Wagner Zofia Bronisława 141
Wajda Roman 306
Walas Teresa 24
Warnecki Janusz 306
Warol Alojzy SJ 8, 169-195
Warol Jan 169
Warszewicki Stanisław SJ 243
Wawryn Stanisław SJ 61-62, 70, 205, 208-

-209
Weidel Stefan SJ 307
Weingärtner Georg 231
Wernz Franz SJ 197
Weryński Henryk, ks. 104, 266
Węgrzyniak Rafał 28
Wichura E. 237
Wiecki Wiktor SJ 14
Wiencek Andrzej 115
Wierzyński Kazimierz 306
Więcławski Ryszard 238
Wilk Stanisław SDB 83
Wilkosz Zofia 78, 100-101, 267, 312, 324
Wincenty à Paolo, św. 256
Windakiewicz Stanisław 14
Witalis, archimandryta 43
Wiwulski Antoni 99, 306
Władyka Wiesław 60
Władysław IV Waza, król polski 38
Włodarczyk T. 313

Włodzimierz I Wielki, książę ruski 43
Wnukowski Apolinary abp 48
Wojtoń Władysław SJ 8, 89-117
Wolny Jerzy 79, 83, 112
Wolszlegier Julian SJ 40
Woś Jan SDB 125, 247
Wójcik Ewa 245
Wójcik M. 141
Wójtowicz Norbert 129
Wren Christopher 219
Wroński Tadeusz 112
Wróbel (Webel) Paweł SJ 282
Wrzoł Ludwik, ks. 52
Wyka Kazimierz 12
Wypiór Karol SJ 205
Wysoczyńska Romana 294, 313
Wyspiański Stanisław 11, 28-30, 34, 94-95

Zahajkiewicz Marek ks. 83
Zając Józef SJ 205
Załęski Stanisław SJ 74, 77, 91, 93-94, 97-

-99
Zaremba 285
Zawadzka M. 54
Zdziechowski Marian 11, 14, 20
Zemło Mariusz 37
Zieleniewski Ludwik 100
Zieliński Zygmunt, ks. 83, 113-114
Ziemba Teofil 270
Ziembiński Włodzimierz 306
Ziemiański Stanisław SJ 208
Ziemięcki Andrzej 310
Ziemski Aleksander SJ 106
Zierczaninow Aleksy, ks. 41-42
Zoll Fryderyk 103
Zygmunt II August, król polski 30
Zygmunt III Waza, król polski 261
Zyta św. 75, 77, 95, 98, 100, 112, 117

Żagiel Jan zob. Przesmycki Zenon
Żeromski Stefan 11, 18, 128
Żukowicz Andrzej SJ 101, 283
Żulińska Barbara CR 317
Żuliński Leszek 60
Żychliński Aleksander, ks. 65
Żyga Aleksander 14



STUDIA I MATERIAŁY
DO DZIEJÓW JEZUITÓW POLSKICH
pod red. Andrzeja Pawła Biesia SJ i Ludwika Grzebienia SJ

1. Uczniowie – Sodalisi gimnazjum jezuitów w Brunsberdze (Braniewie) 1579-1623. 
Opracował Marek Inglot SJ przy współpracy Ludwi ka Grzebienia SJ. Kraków 
1998.

2. Bogdan Lisiak SJ, Jezuici polscy a nauki ścisłe od XVI do XIX wieku. Słownik 
bio-bibliograficzny. Kraków 2000.

3. Marek Inglot SJ, Kolegium księży jezuitów w Iłłukszcie. Kraków 2000.
4. Kaziemierz Leń SJ, Jezuickie kolegium św. Jana w Jarosławiu 1573-1773. Kra-

ków 2000.
5. Jerzy Kochanowicz SJ, Podręcznik pedagogiki Stefana Sczanieckiego SJ z 1715 

roku. Professio circa puerorum in virtute, sapientia et politie institu tionem. Kraków 
2001.

6. Ludwik Piechnik SJ, Seminaria diecezjalne w Polsce prowadzone przez jezuitów 
od XVI do XVIII wieku. Kraków 2001.

7. Jezuickie bursy muzyczne w Polsce i na Litwie w XVII i XVIII wieku. Cz. 1: Jerzy 
Kochanowicz SJ, Geneza, organizacja i działalność jezuickich burs muzycznych. 
Kraków 2002.

8. Jezuickie bursy muzyczne w Polsce i na Litwie w XVII i XVIII wieku. Cz. 2:  
Jerzy Kochanowicz SJ, Przepisy dotyczące jezuickich burs muzycznych. Kraków 
2002.

9. Jezuickie bursy muzyczne w Polsce i na Litwie w XVII i XVIII wieku. Cz. 3: Słow-
nik jezuitów muzyków i prefektów burs muzycznych. Opracowali L. Grzebień SJ, 
J. Kochanowicz SJ. Kraków 2002.

10. Jezuickie bursy muzyczne w Polsce i na Litwie w XVII i XVIII wieku. Cz. 4: Jerzy 
Kochanowicz SJ, Słownik geograficzny jezuickich burs mu zycz nych. Materiały. 
Kraków 2002.

11. Ludwik Piechnik SJ, Powstanie i rozwój jezuickiej „Ratio studiorum” (1548-
1599). Kraków 2003.

12. Stanisław Cieślak SJ, Marcin Laterna SJ (1552-1598). Działacz kontrreforma-
cyjny. Kraków 2003.

13/1. Jan Preisner SJ, Jezuici w Nowym Sączu przy kościele Świętego Ducha. T. 1: 
1832-1894. Kraków 2003.

13/2. Jan Preisner SJ, Jezuici w Nowym Sączu przy kościele Świętego Ducha. T. 2: 
1895-1975. Kraków 2003.

14.  Bogdan Lisiak SJ, Nauczanie matematyki w polskich szkołach jezuickich od XVI do 
XVIII wieku. Studia i materiały. Kraków 2003.

15.  Bogdan Lisiak SJ, Adam Adamandy Kochański (1631-1700). Studium z dzie-
jów filozofii i nauki w Polsce XVII wieku. Kraków 2005.



16.  Robert Danieluk SJ, Tajna misja jezuitów na Podlasiu (1878-1904) „Columbae 
simplicitate et serpenti prudentia”. Kraków 2009.

17/1. Podstawowa bibliografia do dziejów Towarzystwa Jezusowego w Polsce, T. 1. Opra-
cował L. Grzebień SJ. Kraków 2009.

17/2. Podstawowa bibliografia do dziejów Towarzystwa Jezusowego w Polsce, T. 2. Opra-
cował L. Grzebień SJ. Kraków 2009.

18. Grzegorz Łuszczak SJ, Nauczyciele i wychowawcy szkół  jezuickich we Lwowie 
1608-1773. Kraków 2010.

19. Andrzej Paweł Bieś SJ, Jan Badeni SJ (1858-1899). U początków ruchu spo-
łecznego katolików w Galicji. Kraków 2012.


