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1. Jan Styka, „Polonia” (1889), Muzeum Narodowe we Wrocławiu (fragment)
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WSTĘP
W XIX wieku, gdy Polska nie istniała jako suwerenne państwo, Kościół katolicki 
odgrywał ważną rolę. W tych trudnych warunkach, pod zabo rami, kształtował 
się nowoczesny naród polski. Dzisiaj o tym powoli zapo minamy – dwie wojny 
światowe przewartościowały nasz sposób myślenia, gruntownie zmieniły losy 
Polaków, przysłaniając wcześniejsze dzieje. Dlatego warto wrócić do wydarzeń 
sprzed lat i poddać refleksji kwestię, jaka w istocie była rola Kościoła w prze-
trwaniu narodu i odzyskaniu niepodległości w 1918 r.

Skutkiem rewolucji francuskiej1 był trwały podział wśród społeczeństw 
europejskich na skrzydło liberalne, ceniące wolność jednostki i konserwa-
tywne, optujące za utrzymaniem starego, monarchicznego porządku. Stolica 
Apostolska2, a wraz z nią Kościół katolicki, opowiadała się przez cały wiek 
XiX po stronie konserwatystów i konsekwentnie zwalczała wszelkie ruchy 
rewolucyjne, widząc w nich tendencję do burzenia utrwalonego porządku, 
a także zamach na prawa Kościoła i miejsce chrześcijaństwa w życiu społecz-
nym. Doświadczenia rewolucji francuskiej i przemian epoki napoleońskiej 
uzasadniały te obawy. Z dużą trudnością przychodziło kolejnym papieżom 
dostrzeżenie, że geneza idei uważanych za wywrotowe, podobnie jak wielu 
powstań czy buntów, była bardzo zróżnicowana, a niekiedy u swoich podstaw 
miała prawdziwie chrześcijańskie wartości lub niemożliwe do pominięcia 
aspiracje narodów do posiadania własnego państwa. Oczywiście, to stano-
wisko przechodziło pewną ewolucję. W 1815 r. zostało bardzo wzmocnione 
na Kongresie wiedeńskim3, który oznaczał restaurację, czyli przywrócenie 
w Europie starego porządku, rozchwianego tych czasach. Kościół miał być 
jej ideowym wsparciem.

Dla papiestwa szczególnie istotne było przywrócenie Państwa Kościelnego 
(zlikwidowanego przez Napoleona), bowiem posiadanie własnego terytorium 
traktowano jako czynnik niezbędny dla zachowania suwerenności papieża. 
Proces odwrotny, czyli zajęcie tego państwa i włączenie go do jednoczących 
się Włoch w 1870 r., spowodowało nieufność do młodych ruchów narodowych. 

1 Rewolucja społeczna i polityczna (1789-1799) we Francji, w wyniku której obalono monarchię 
i wprowadzono republikę.

2 Stolica Apostolska – określenie urzędu papieskiego wraz z osobą samego papieża oraz Kurii 
Rzymskiej jako centralnej władzy Kościoła katolickiego. W uproszczeniu określenie stosowane 
zamiennie z pojęciem ‘papiestwo’ czy ‘Watykan’, choć w istocie to Stolica Apostolska zarządza 
państwem Watykan, a papież jest jej zwierzchnikiem.

3 Kongres wiedeński – konferencja państw europejskich, odbywająca się w Wiedniu w l. 1814-1815. 
Jej celem było odwrócenie zmian terytorialnych i ustrojowych spowodowanych przez rewolucję 
francuską i wojny napoleońskie. W wyniku jego postanowień powstało m.in. Królestwo Polskie.
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Papież ogłosił się wtedy „więźniem Watykanu”. Kryzys z tym związany trwał 
aż do roku 1929, kiedy podpisano Pakty Lateraneńskie, regulujące niezależ-
ność Watykanu. Z kolei przejawem zrozumienia dla zachodzących przemian 
społecznych była encyklika Rerum novarum, ogłoszona przez Leona Xiii w 1891 
r., a przynosząca wparcie dla praw świata robotniczego i tworząca chrześci-
jańską alternatywę dla ruchu socjalistycznego, któremu był on niechętny. 
Pozostając jednak wierny konserwatyzmowi, Kościół symbolicznie zamy-
kał wiek XiX potępieniem idei modernistycznych, co było wstrząsem dla 
wielu katolików otwartych na nowe prądy intelektualne. Z takim pakietem 
doświadczeń katolicyzm wkraczał w wiek XX.

Na tle ogólnych przemian w Kościele powszechnym łatwiej będzie zrozu-
mieć specyfikę Kościoła polskiego. Zderzenie idei oświeceniowych ze światem 
chrześcijańskim miało u nas znacznie łagodniejszy przebieg niż we Francji. 
Wynikało m.in. z tego, że orędownikami reform oświeceniowych w Polsce 
byli głównie księża, czasem także wyżsi hierarchowie – np. na czele nowo-
czesnej Komisji Edukacji Narodowej4 stał biskup Ignacy Massalski. W czasie 
obrad Sejmu Wielkiego episkopat (nie bez oporów) zadeklarował 20% podatku 
od dochodu na cele narodowe, pierwszy raz w historii Rzeczypospolitej. Z dru-
giej strony, w Polsce nikt nie próbował burzyć kościołów ani wprowadzać 
nowego kultu Istoty Najwyższej, jak to się działo w czasie rewolucji francuskiej. 
Można wskazać rzecz jasna także konflikty. Na przykład, żeby pozostać przy 
problematyce edukacji, biskup krakowski Kajetan Sołtyk ekskomunikował 
za oświeceniową reformę Uniwersytetu Jagiellońskiego Hugona Kołłątaja, też 
zresztą księdza.

Można powiedzieć, że Kościół w Polsce wchodził w okres zaborów z istot-
nie mniejszym konfliktem ideowym z liberalną częścią elit niż w wielu innych 
krajach europejskich. Ponadto pamiętano, że konfederacja barska (pierwszy 
zorganizowany ruch przeciwko dominacji rosyjskiej) miała po części religijny 
charakter, a insurekcja kościuszkowska5 została poparta przez wielu duchow-
nych (ilustr. 2). Natomiast cieniem kładł się fakt, że zabory i ostatecznie likwi-
dacja państwa polskiego nie spotkała się z żadnym potępieniem ze strony 
Stolicy Apostolskiej, która w tej sprawie kierowała się pragmatyzmem poli-
tycznym i liczyła na rosyjskie wsparcie wojskowe w zdławieniu rewolucji 
we Francji. W Rzeczypospolitej żywe było przekonanie o byciu „przedmurzem 

4 Komisja Edukacji Narodowej – pierwszy w Europie państwowy zarząd oświaty i wychowania, 
powołany w 1773 r. Na potrzeby kEn przeznaczono majątek zlikwidowanego przez papieża zakonu 
jezuitów, który wcześniej miał dominującą pozycję w szkolnictwie.

5 Insurekcja (od łac. insurgere, buntować się, powstawać przeciwko komuś) – czyli powstanie, nazwa 
stosowana tradycyjnie do powstania kościuszkowskiego, będącego reakcją na ii rozbiór. Trwało 
ono od marca do listopada 1794 r. i skierowane było przeciwko Rosji i Prusom.
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chrześcijaństwa”, w dobie zagrożenia tureckiego jak najbardziej zasadne. Tym 
boleśniejsze było milczenie papiestwa, które miało cechy porzucenia wiernego 
sojusznika w godzinie próby.

Po dokonaniu rozbiorów struktury Kościoła polskiego znalazły się na tery-
torium różnych państw. Mimo całego zróżnicowania ich systemów prawnych 
i stosunków wyznaniowych, traktowano go w podobny sposób. We wszyst-
kich trzech zaborach władza była sprawowana w sposób właściwy monarchii 
absolutnej, duchowieństwo poddano drobiazgowemu nadzorowi, wszędzie 
wymuszano deklaracje lojalności wobec władz zaborczych i oczekiwano, 
że księża będą funkcjonować jak wierni urzędnicy państwowi. Nominacje 
duchownych wszystkich szczebli zostały uzależnione od władz świeckich, 
wprowadzono ograniczenia w szkolnictwie i w seminariach duchownych. 
Ścisłym restrykcjom poddano relacje biskupów ze Stolicą Apostolską, 
dążąc do ich wyeliminowania lub maksymalnego ograniczenia. Na dodatek 
w Prusach i Austrii rozpoczął się nacisk germanizacyjny.

W Galicji szybko zlikwidowano seminaria duchowne, a kształcenie księży 
scentralizowano na uniwersytetach – lwowskim i krakowskim, gdzie języ-
kiem wykładowym stał się niemiecki, a profesorami – Austriacy. Do szkolnic-
twa niższego szczebla kierowano niemieckojęzycznych duchownych, bowiem 
nauczanie w szkołach rządowych odbywało się w tym języku. Polonizacja 
szkolnictwa nastąpiła dopiero po wprowadzeniu autonomii galicyjskiej 
w 2. poł. XiX w.

2. Jan Matejko, „Bitwa pod Racławicami” (1888), Muzeum Narodowe w Krakowie 
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W Prusach najgorsza sytuacja miała miejsce na Pomorzu Gdańskim 
i Warmii, gdzie na biskupów desygnowano Niemców i ważniejsze stanowi-
ska kościelne (z probostwami włącznie) obsadzano księżmi pochodzenia 
niemieckiego. Do szkolnictwa i administracji wprowadzono język niemiecki. 
Duchowni walczący o polskość zmagali się nie tylko z pruską administracją, 
ale także z przełożonymi kościelnymi.

W Rosji najbardziej brutalne represje dotknęły unitów6 – zlikwidowano 
ich eparchie (biskupstwa) i parafie, a ludność siłą zmuszano do przejścia 
na prawosławie.

Szczególnie dotkliwa była sekularyzacja majątków kościelnych, czyli 
przejęcie ich przez państwo, często łączona z kasatą zakonów7. Przede 
wszystkim chodziło o ograniczenie niezależności duchowieństwa poprzez 
pozbawienie go własnych dochodów. Księża otrzymywali co prawda pensje 
od państwa, były one jednak często tak niskie, że wikariusze, stanowiący 
większość księży, często materialnie zrównywali się z chłopami. W Austrii 
zajęto rozległe dobra biskupstwa krakowskiego i likwidowanych zakonów, 
utworzono z nich Fundusz Religijny, przeznaczony na potrzeby nowotwo-
rzonych parafii, czy zasiłki dla ubogich duchownych. Tylko części środków 
użyto zgodnie z przeznaczeniem. Zabrane majątki w Rosji częściowo przej-
mowało państwo, a resztę przekazywano Cerkwi prawosławnej czy carskim 
urzędnikom, z zastrzeżeniem, że nie mogą wrócić w polskie ręce. Podobnie 
było w Prusach, z tą różnicą, że obdarowanymi były kościoły protestanckie.

Nic więc dziwnego, że kiedy w epoce napoleońskiej pojawiła się szansa 
na chociaż śladowe odrodzenie polskiej państwowości duchowieństwo gre-
mialnie ten zamysł poparło. Powstało Księstwo Warszawskie, w którym 
źródłem permanentnych konfliktów był narzucony Kodeks Napoleona8, 
wprowadzający śluby i rozwody cywilne, przeciwko czemu energicznie prote-
stowali polscy biskupi. Dodać należy, że w państwach zaborczych początkowo 

6 Unici – inaczej ‘grekokatolicy’, wyznawcy Kościoła katolickiego obrządku wschodniego, wywodzący się 
z osób prawosławnych mieszkających w Rzeczypospolitej, którzy w wyniku unii brzeskiej (1596 r.) 
uznali dogmaty katolickie i prymat papieża, ale zachowali własną liturgię, ustrój kościelny 
i duchowość. Na początku XViii wieku tworzyli 9 tys. parafii (dwa razy więcej niż rzymskokatolickich). 

7 Kasaty zakonów i klasztorów – na ziemiach polskich długofalowy proces likwidacji klasztorów 
przez władze świeckie w 2. poł. XViii i XiX w.; z reguły przeprowadzały je rządy państw 
zaborczych. Do lat 20. XiX w. kasata była powodowana względami ideologicznymi 
i ekonomicznymi; w okresie późniejszym w zaborze rosyjskim i pruskim nabrała charakteru 
antykościelnego i antypolskiego; kasata klasztorów z 1832 i 1864–66 w zaborze rosyjskim, 
określana jako represyjna, była konsekwentną antypolską polityką władz carskich.

8 Francuski kodeks cywilny z 1804 r., opracowany za konsulatu Napoleona Bonaparte. Uwzględniał on 
idee rewolucji francuskiej, m.in. wolność osobistą jednostki, równość wobec prawa, wolność własności 
prywatnej, świecki charakter małżeństwa.
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pozostawiono wyznaniowy charakter małżeństwa, zresztą w Rosji taki stan 
rzeczy trwał aż do końca imperium. 

Kolejnym polem sporu było ograniczenie wpływu duchowieństwa na szkol-
nictwo. Władze świeckie chciały kontynuować absolutystyczną zasadę pod-
porządkowania sobie duchownych, co także budziło sprzeciw. W Królestwie 
Polskim, które przejęło w spadku system prawny Księstwa Warszawskiego, 
zatarg jeszcze się pogłębił, mimo częściowego zreformowania prawa małżeń-
skiego w duchu oczekiwań Kościoła. O temperaturze sporu niech świadczy 
fakt wystąpienia biskupów z Królestwa przeciwko polskim ministrom, hołdu-
jącym ideałom oświeceniowym. Ich działania zostały uwieńczone sukcesem. 
Stanisław Kostka Potocki, minister wyznań religijnych i oświecenia publicz-
nego wolą cara został zastąpiony klerykałem Stanisławem Grabowskim.

Powstanie listopadowe biskupi poparli z wahaniami, ale wynikały one, 
jak u innych przedstawili elit Królestwa, z niskiej oceny szans na zwycięstwo. 
Ostatecznie biskupi zasiadający w senacie wykazali się niemałą odwagą, biorąc 

3. Antoni Kozakiewicz, „Śmierć Karola Levittoux w Cytadeli Warszawskiej” (1868, obraz zaginiony), 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Obraz przedstawiał męczeńską śmierć uwięzionego w Cytadeli Karola Levittoux, który w 1841 r. 
– aby nikogo nie wydać podczas okrutnego śledztwa – podpalił świeczką własne łóżko w celi. Sposób 
ukazania tego dramatycznego wydarzenia, odwołuje się wprost do przedstawień świętych 
męczenników. 



Niepodległa, bo katolicka? O Kościele czasu zaborów 8

pod uwagę trend panujący w Kościele powszechnym, i głosowali za detronizacją 
cara. Odwoływali się przy tym do starego prawa pozwalającego na usunięcie 
tyrana nadużywającego władzy. Przeciwko powstaniu wypowiedział się tylko 
biskup podlaski Jan Gutkowski, który później protestował przeciwko anty-
kościelnym represjom rządów carskich, za co został aresztowany i usunięty 
z diecezji. Natomiast zdecydowanego wsparcia powstańcom udzielił biskup 
krakowski Karol Skórkowski, za co został zmuszony do opuszczenia diecezji.

Dla Polaków bardzo gorzkim doświadczeniem było potępienie powstania 
listopadowego przez papieża Grzegorza XVi w encyklice Cum primum. (Patrz: 
Wybór źródeł, s. 24) Polacy spodziewali się po papieżu raczej wsparcia dążeń 
wolnościowych i wystąpienia w obronie uciskanego Kościoła, a otrzymali 
dezaprobatę, co do której słusznie podejrzewano, że stało za nią jakieś porozu-
mienie z caratem. I rzeczywiście, papież działał na prośbę posła rosyjskiego przy 
Stolicy Apostolskiej, a ceną za encyklikę miało być poluzowanie rygorów, jakim 
poddany był Kościół w cesarstwie, co jednak w skali zauważalnej nie nastąpiło.

W XiX w. Kościół angażował się też w działania mające charakter pozare-
ligijny. Bardzo duże znaczenie społeczne miała akcja trzeźwościowa, którą 
zainicjował w Piekarach Śląskich ks. Jan Alojzy Ficek w 1844 r. Alkoholizm był 
powszechną plagą. Właściciele ziemscy czerpali niemałe dochody z przemy-
słu wódczanego, władze państwowe zyskiwały podatki, a dzierżawcy gospód 
wiejskich zarabiali na sprzedaży. Powodowało to łatwość w dostępie chłopów 
do alkoholu i jego ogromne spożycie. W tym okresie w Królestwie Polskim 
wypijano 9,6 l spirytusu na mieszkańca. Dla porównania w ii Rzeczypospolitej 
ta wielkość wynosiła 3,5 l na osobę. Ruch abstynencki błyskawicznie rozpo-
wszechnił się na obszary pozostałych zaborów, wykorzystując sieć parafialną 
i łącząc się z misjami ludowymi. W szczytowym okresie w Galicji bractwa trzeź-
wości skupiały 1 mln osób z całej 5-milionowej ludności. Pokazuje to znaczenie 
struktur kościelnych w kształtowaniu aktywności społecznej, ale też zdolność 
do działań ponadzaborowych.

Biskupi, podobnie jak stronnictwo białych9, byli przeciwni wybuchowi 
powstania styczniowego. Natomiast w demonstracjach przedpowstanio-
wych czynny udział brało niższe duchowieństwo10, a cała aktywność sku-
piała się wokół nabożeństw, pogrzebów, religijnych manifestacji, rozlewając 

9 Stronnictwo białych – potoczna nazwa ugrupowania politycznego działającego przed i w czasie 
powstania styczniowego. Byli przeciwni zarówno ugodowej polityce Aleksandra Wielopolskiego, jak 
i powstańczym dążeniom, liczyli na skuteczność petycji, pokojowych manifestacji patriotycznych 
oraz pracy organicznej, a w czasie powstania na interwencję dyplomatyczną Zachodu.

10 Do duchowieństwa (kleru) niższego zalicza się zwykle proboszczów, wikariuszy i zakonników, 
do duchowieństwa wyższego – biskupów, konsystorz (w XiX w. zarząd diecezji), kanoników 
i przełożonych zakonnych.
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się daleko poza Warszawę, na ziemie wcielone do cesarstwa rosyjskiego. 
W 1862 r. władze zgodziły się na mianowanie nowego arcybiskupa war-
szawskiego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, który uchodził za lojalnego 
wobec caratu konserwatystę. Rzeczywiście – starał się ograniczyć wykorzy-
stywanie kościołów do manifestacji patriotycznych (co źle przyjęła opinia 
publiczna), ale jednocześnie skierował do cara list, w którym postulował, aby 
car „z Polski uczynił naród niepodległy, dynastycznym tylko węzłem połą-
czony z Rosją.” (Patrz: Wybór źródeł, s. 29-30) Była to propozycja nie do zaak-
ceptowania, a arcybiskup został aresztowany i zesłany na 20 lat do Jarosławia 
nad Wołgą. W ten sposób z ugodowca stał się mimo woli narodowym boha-
terem. Podobna sytuacja miała miejsce w Wielkopolsce, gdzie uwięziono 
arcybiskupa poznańskiego Mieczysława Ledóchowskiego (późniejszego kar-
dynała). Kilku biskupów potępiło powstanie z własnej woli, kilku kolejnych 
pod przymusem władz carskich. Natomiast często szeregowi księża zryw 

4. Autor nieznany, „Wojsko rosyjskie strzela do manifestantów w Warszawie 8 kwietnia 1861 roku” 
(po 1866), Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
Scena ukazująca atak policji carskiej na ludność Warszawy podczas nabożeństw patriotycznych 
w latach 1861-62. 
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popierali, np. z ambon odczytywano rozporządzenia władz powstańczych, 
a ks. Brzóska11 był dowódcą jednego z powstańczych oddziałów.

Nie wszyscy duchowni przyjmowali jednak postawę patriotycznego zaanga-
żowania.  Wydaje się, że dominowało, zwłaszcza w okresach spokojniejszych, 
połączenie konserwatyzmu z lojalizmem, częściowo wymuszone presją władz 
zaborczych, częściowo wynikające z głębokich przekonań wewnętrznych. 
W codziennej działalności natomiast często pojawiała się obojętność, podobnie 
zresztą jak w całym społeczeństwie, gdzie zaangażowanie w sprawy narodowe 
dotyczyło aktywnej mniejszości. Różnie można oceniać tę całą paletę postaw; 
od lojalizmu po zaangażowanie w walkę i od konserwatyzmu po działalność 
organicznikowską, zresztą w dużej mierze jest to zależne od poglądów ocenia-
jącego. Natomiast czymś niespotykanym była dobrowolna rezygnacja z języka 
polskiego w kazaniach czy nauczaniu religii. W długim trwaniu to właśnie 
okazało się najważniejsze w utrzymaniu świadomości narodowej wśród ludu.

Na dystansowanie się od walki zbrojnej duży wpływ miała ocena szans 
na zwycięstwo, a duchowni, zwłaszcza wyższych szczebli, cechowali się raczej 
chłodnym osądem sytuacji. W świadomości społecznej pozostały jednostki 
wybitne, poświęcające życie, zdrowie czy karierę dla sprawy narodowej. Ich 
losy bywały bardzo skomplikowane, jak w przypadku Adama Chmielowskiego 
(1845-1916) – św. Brata Alberta.

Adam Chmielowski urodził się w rodzinie ziemiańskiej, we wsi Igołomia 
niedaleko Krakowa. Wybuch powstania styczniowego zastał go w szkole 
rolniczej w Pu ła wach, gdzie uczestniczył w młodzieżowej konspiracji. 
Przyłączył się do Puławiaków, czyli oddziału stworzonego przez studentów 
Instytutu Politechnicznego. Jego oddział został rozbity pod Sandomierzem, 
a ci, którzy uszli z życiem, przeszli pod dowództwo Mariana Langiewicza. 
Główne walki toczono w Puszczy Świętokrzyskiej. Po przekroczeniu granicy 
austriackiej wszyscy trafili do niewoli. Chmielowskiego osadzono w więzie-
niu w Ołomuńcu, skąd udało mu się uciec w maju 1863 r. Znów znalazł się 
w szeregach powstańczych. Pod komendą płk. Zygmunta Chmieleńskiego 
Chmielowski wziął udział w 10 bitwach, w których musiał się wykazać nie-
zwykłymi zaletami bojowymi, skoro mając 18 lat został oficerem.

Ostatni bój stoczył już jako adiutant pułkownika we wrześniu 1863 r. 
pod Mełchowem. Gdy wybuchł koło niego granat artyleryjski, wyniesiony 
z pola walki w ciężkim stanie, dostał się w ręce Rosjan. Z powodu zakażenia, 

11 Ks. Stanisław Brzóska – jeszcze przed 1863 r. aresztowany za wygłaszanie patriotycznych kazań, 
w czasie zrywu styczniowego mianowany przez Rząd Narodowy naczelnym kapelanem 
województwa podlaskiego. Z utworzonym przez siebie oddziałem walczył do jesieni 1864 r. 
Stracony na szubienicy w maju 1865 r.
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amputowano mu nogę poniżej kolana. Groził mu sąd wojskowy, kara śmierci 
lub zsyłka na Syberię, lecz i z tej niewoli udało mu się uciec.

W maju 1864 r. dotarł do Paryża, gdzie rozpoczął studia malarskie. Wrócił 
do Warszawy rok później, po ogłoszeniu przez władze carskie amnestii. Gdy 
zamknięto Szkołę Sztuk Pięknych, wyjechał do Belgii, Paryża, potem poja-
wił się na krótko w Krakowie, gdzie nawiązał znajomość z Janem Matejką. 
Wreszcie znalazł swe miejsce w Monachium, w środowisku polskich artystów. 
W 1874 roku wrócił do Galicji, dużo malował. Z tamtego okresu pochodzi jego 
najsłynniejszy, choć niedokończony obraz Ecce Homo. (Zobacz ilustr. 11, s. 32) 
Przynależał do elity artystycznej. Był ceniony jako malarz, bohaterski powsta-
niec i świetny towarzysz rozmowy.

Ku zaskoczeniu przyjaciół, Adam Chmielowski w 1880 r. wstąpił do nowi-
cjatu zakonu jezuitów, gdzie jednak nie odnalazł swojego powołania, a popadł-
szy w chorobę psychiczną, trafił do szpitala psychiatrycznego. Gdy zamieszkał 
u swojego brata Stanisława, w majątku nad Zbruczem, zainteresował się 

5. Brat Albert (Adam Chmielowski), (przed 1916), Narodowe Archiwum Cyfrowe
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duchowością franciszkańską i wędrując po parafiach zakładał wspólnoty 
iii Zakonu św. Franciszka. Nie uszło to uwagi władz rosyjskich, które podejrze-
wając, że pod pozorem aktywności religijnej prowadzi patriotyczną działalność 
konspiracyjną, nakazały mu opuścić Podole. Dlatego Chmielowski przeniósł 
się jesienią 1884 r. do Krakowa i czasowo zamieszkał w klasztorze kapucynów. 
Wynajął pracownię, gdzie nadal malował, ale równocześnie zajmował się 
pomocą ludziom zepchniętym na margines.

Przełomowa chwila w jego życiu nastąpiła w 1887 r., kiedy trafił do miejskiej 
ogrzewalni dla bezdomnych. (Patrz: Debaty, s. 22-23) Wtedy podjął decyzję 
o całkowitym poświęceniu się pomocy najuboższym. Kiedy przejął prowadze-
nie ogrzewalni na krakowskim Kazimierzu, zamieszkał w niej wraz z pod-
opiecznymi. 25 sierpnia 1887 r. przywdział habit iii Zakonu św. Franciszka, 
jako brat Albert, dokładnie rok później złożył śluby tercjarskie, dając początek 
nowemu zgromadzeniu zakonnemu, albertynom. Adam Chmielowski zmarł 
w 1916 r., mając 71 lat. Papież Jan Paweł ii ogłosił go świętym w 1989 r.

W  ii poł. XiX wieku Kościół stanął wobec zupełnie nowych wyzwań. 
Eksplozja demograficzna, rozwój miast (ludność Warszawy powiększyła się 
z 235 tys. w 1865 r. do 790 tys. w 1910 r.), powstanie ośrodków przemysłowych 
(Zagłębie Dąbrowskie, Łódź, Żyrardów) i związana z tym ekspansja klasy robot-
niczej, zbiegły się z nowymi prądami ideowo-politycznymi, takimi jak socjalizm 
czy ruch ludowy.

Ruch socjalistyczny u swojej genezy był antyreligijny (Marks twierdził, 
że „religia to opium dla ludu”); po przeszczepieniu na grunt polski znacznie 
w tej materii złagodniał. Pozostał antyklerykalny, ale chętnie odwoływał 
się do symboliki i obrzędowości religijnej. Znane były „czerwone pogrzeby”, 
czyli uroczystości mające charakter religijno-polityczny - w kondukcie 
pogrzebowym powiewały czerwone flagi, a pieśni religijne przeplatały się 
z socjalistycznymi. Duchowni ostro występowali przeciwko takiemu wyko-
rzystywaniu katolickich obrzędów pogrzebowych, ale ostatecznie zawsze 
znalazł się ksiądz, który nabożeństwo poprowadził. Członkowie partii socja-
listycznych zwykle chrzcili swoje dzieci, a na rodziców chrzestnych prosili 
przywódców partyjnych. Bardzo poczytne były „ewangelie socjalistyczne”, 
w których prawa świata pracy wywodzono z Biblii, z Chrystusem jako pierw-
szym socjalistą. Robotnicy polscy byli w znakomitej większości wierzący 
i partie robotnicze, jeżeli chciały do nich dotrzeć, musiały używać symboliki 
chrześcijańskiej. Natomiast wobec Kościoła jako instytucji przywódcy socja-
listyczni pozostawali wrogo nastawieni, protestowali zwłaszcza przeciwko 
domniemanym przywilejom kleru i dominującej roli Kościoła w życiu spo-
łecznym (taki zbiór poglądów nazywamy antyklerykalizmem). Generalnie 
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mówiąc, socjaliści chcieli budować nowy świat sprawiedliwości społecznej, 
a Kościół przynależał według nich do sił broniących starego porządku. 

Dużo bardziej niejednoznaczna sytuacja była w ruchu ludowym. U swojej 
genezy był jednoznacznie chrześcijański i nastawiony na pracę organiczną12. 
(Patrz: Wybór źródeł, s. 28-29) Tylko w Galicji mógł przybrać formę polityczną 
i kiedy takie aspiracje zaczął zdradzać, został bezpardonowo zaatakowany 
przez ziemiaństwo i związane z nim ugrupowania konserwatywne, a także 
przez hierarchę kościelną, być może z powodu ciągle żywej w pamięci 
rabacji galicyjskiej13. W następnym pokoleniu działaczy był już antyklery-
kalny. Konflikt nie został zażegnany także wtedy, kiedy władzę w Polskim 
Stronnictwie Ludowym przejął Wincenty Witos, pryncypialny katolik. 
Dlatego właśnie ataki biskupa tarnowskiego, Leona Wałęgi, na prezesa PsL 
były już dla współczesnych niezrozumiałe, obniżające autorytet Kościoła 
i gorszące dla chłopów katolików. (Patrz: Wybór źródeł, s. 33)

W zaborze rosyjskim polityczna aktywizacja chłopów przyszła znacznie 
później, ale raczej w wersji lewicowo-antyklerykalnej. 

12 Praca organiczna – jedno z haseł pozytywizmu polskiego, oznaczające wspólne, legalne działania 
mające na celu wzmocnienie społeczeństwa pod zaborami, rozumianego jako organizm.

13 Rabacja galicyjska – bunt chłopski w r. 1846 w Galicji, sprowokowany przez walczące 
z powstaniem krakowskim władze austriackie, zwany inaczej rzezią galicyjską. Najbardziej 
znanym przywódcą chłopskich oddziałów był Jakub Szela. Wystąpienia polegały na napadach 
na dwory szlacheckie i pogromach ziemian oraz dworskich urzędników.

6. Józef Chełmoński, „Burza” (1896), Muzeum Narodowe w Krakowie 
Wprowadzenie przez Chełmońskiego symboliki religijnej – znaku krzyża kreślonego ręką pastuszka 
– nawiązuje do głębokiej i czystej, a jednocześnie prostej wiary ludu. Wobec gwałtownego żywiołu 
naturalną reakcją było oddanie się pod Bożą opiekę.
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Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała w Wielkopolsce i na Śląsku, gdzie 
względnie bogaci chłopi, świetnie zorganizowani (spółdzielnie rolnicze 
i kredytowe, spółki parcelacyjne, pośrednictwo w handlu, fundacje), wspól-
nie z polskim ziemiaństwem i przedsiębiorcami stawiali opór germanizacji. 
Nacisk władz pruskich, a potem niemieckich spowodował organicznikowską 
solidarność Polaków, którą wspierali nie tylko księża, ale i biskupi.

W zaborze pruskim kanclerz Bismarck14 rozpoczął jednocześnie kampanię 
germanizacyjną wobec Polaków i Kulturkampf, czyli walkę z Kościołem kato-
lickim zagrażającym według niego spoistości nowo utworzonego Cesarstwa. 

14 Otto von Bismarck – niemiecki polityk i mąż stanu, premier Prus od 1862 r., a kanclerz Niemiec 
od 1871 do 1890 r., współtwórca nowego Cesarstwa Niemieckiego (ii Rzeszy).

7. Józef Bohdan Dziekoński, „Śmierć Edwarda Dembowskiego” (przed 1855), akwaforta ze zbiorów 
Biblioteki Narodowej
Podczas powstania krakowskiego, czyli nieudanej próby wywołania ogólnopolskiego zrywu 
pod demokratycznymi hasłami, odbył się pochód, na czele którego szedł Edward Dembowski 
z krzyżem w ręku. Wcześniej odbyły się msze święte w krakowskich świątyniach, po których 
zabrano chorągwie kościelne i ruszono naprzeciw chłopom zamieszanym w rabację galicyjską. 
Bardzo popularna rycina symbolicznie przedstawia splot wartości narodowych i religijnych.
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Najbardziej dramatyczne przejawy oporu wobec tych tendencji przybrał strajk 
szkolny (1901-1902), w którym udział wzięły dzieci z Wrześni, broniące prawa 
do religii nauczanej po polsku i do modlitwy w języku ojczystym. Użycie prze-
mocy fizycznej wobec nich odbiło się echem w całej Europie, a na ziemiach 
polskich wywołało odruchy solidarności. Jednym z nich była pieśń „Rota” 
z tekstem Marii Konopnickiej. Ostatecznie nacisk germanizacyjny połączony 
z akcją antykościelną, spowodował w reakcji powszechny odruch obronny, 
umocnienie świadomości narodowej u osób o chwiejnej identyfikacji, a także 
zespolenie polskości z katolicyzmem.

Dodajmy, że katoliccy księża często zasiadali w parlamentach pruskich 
i austriackich, reprezentując różne partie polityczne, w tym niemiecką kato-
licką partię Centrum. Aktywny udział przedstawicieli Kościoła w działal-
ności politycznej był akceptowanym standardem postępowania, który miał 
się zmienić dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym za sprawą papieża 
Piusa Xi.

W warstwie rodzącej się inteligencji pojawiał się nurt agnostyczny15 czy 
wprost ateistyczny16, często powiązany ze scjentyzmem, czyli kultem nauki. 
Dotyczył jednak głównie elit – masy chłopskie i  nowa klasa robotnicza 
(w poprzed nim pokoleniu jeszcze chłopska) pozostawały katolickie i to raczej 
one decydowały o ideowym obliczu społeczeństwa.

Kościół katolicki i duchowieństwo stanowili ważny czynnik podtrzymujący 
tożsamość narodową Polaków pod zaborami. Zachowanie wiary i języka, kul-
tury i tradycji, wspieranie czynów niepodległościowych i sprawowanie „rządu 
dusz” - tych działań nie sposób przecenić. Z drugiej strony postawa Watykanu 
oraz poszczególnych duchownych wobec sprawy niepodległości cechowała się 
nieraz obojętnością, a nawet wrogością, a na ziemiach polskich rozwijały się 
ruchy niepodległościowe całkowicie niezależne do Kościoła. Stąd też dzieje pol-
skiego Kościoła w XIX wieku są do dzisiaj przedmiotem wielu badań i dyskusji. 

15 Agnostycyzm (od gr. agnostos, niepoznawalny) – postawa filozoficzna wykluczająca możliwość 
poznania Boga (absolutu).

16 Ateizm – pogląd negujący istnienie Boga.



Niepodległa, bo katolicka? O Kościele czasu zaborów 16

DEBATY

Ta izba uważa, że bez zaangażowania 
Kościoła katolickiego w czasie zaborów, 
Polska nie odzyskałaby niepodległości

ARGUMENTY ZA

1. Tożsamość narodowa Polaków została zachowana dzięki 
szczególnej roli Kościoła katolickiego.

W zaborze pruskim i rosyjskim konflikt narodowościowy nakładał się na kon-
flikt wyznaniowy. Władze carskie w sposób uprzywilejowany traktowały 
cerkiew prawosławną, a władze pruskie – protestantów. Represje, jakie doty-
kały duchownych, były traktowane jako zamach na polskość, a prześladowani 
zyskiwali miano bohaterów narodowych.

Dużą rolę w podtrzymaniu polskości odgrywała organizowana przez 
Kościół oświata pozaszkolna. W Wielkopolsce działało Towarzystwo Czytelni 
Ludowych, opierające swoją aktywność o parafie. W całym zaborze pruskim 
i na Śląsku funkcjonowało przy nich ponad 1000 bibliotek.

Na wsi księża dbali o identyfikację z polskością wśród wśród chłopów. Tam, 
gdzie księża byli niemieckojęzyczni (np. Warmia, częściowo Śląsk), polskość zani-
kała. I odwrotnie, w tych miejscach na Śląsku, gdzie księża byli Polakami, polska 
świadomość narodowa mas ludowych była utrzymywana, jak np. w Piekarach 
Śląskich, które do dziś są centrum religijnym Górnego Śląska. W zaborze rosyj-
skim chłopi wyznania prawosławnego określali swoją tożsamość jako niepolską 
(ruską, później białoruską, ukraińską lub rosyjską), katolicy zaś identyfikowali 
się z polskością (jedynym wyjątkiem byli Litwini, też katolicy).

2. We wszystkich zrywach powstańczych obecni byli księża 
i symbolika religijna.

Najważniejszą rolą duchownych w czasie powstań narodowych było prowa-
dzenie agitacji patriotycznej na dużą skalę, a także materialne wspieranie 
powstańców. W czasie powstania listopadowego bez protestów oddawano 
w całym kraju kościelne dzwony, które przetapiano na armaty. Na terenach 
objętych powstaniami powszechną praktyką były nabożeństwa patriotyczne.
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Bezpośredni udział księży w walkach był rzadki (nie tak rozumieli swoje 
powołanie), ale za to dobrze pamiętany, jak w przypadku roli ks. Stanisława 
Brzóski w powstaniu styczniowym. Za udział w nim skazano na śmierć 
30 duchownych, a 100 zesłano na katorgę. Klasztory stanowiły często oparcie 
dla działań powstańczych, zatem w zaborze rosyjskim zlikwidowano 42 z 47 
jeszcze istniejących męskich domów zakonnych.

Symbolika religijna podczas narodowościowych zrywów (od konfedera-
tów barskich po „Solidarność”) to sztandary z wizerunkiem Maryi, z napi-
sem „Bóg-Honor-Ojczyzna” czy ryngrafy z Matką Boską Ostrobramską lub 
Częstochowską. Prześladowania dotykające Polaków, a zwłaszcza powstań-
ców, były kojarzone z męczeństwem świętych czy Męką Chrystusa, co dobrze 
widać na wielu obrazach. (Zobacz ilustr. 3, s. 7) Szczególnie wyraźnie widać 
przenikanie tych dwóch idei w symbolice biżuterii patriotycznej z okresu 
powstania styczniowego, gdzie orzeł ukrzyżowany lub w koronie cierniowej 
dobitnie świadczył o przekonaniach kobiet, które nosiły owe symbole. Było 
w tym zarówno głoszenie prawdy o cierpieniu Polaków, jak i wiara w jego sens 
i przyszłe Zmartwychwstanie (gałązki lauru, palmy męczeństwa i kotwice 
– znaki nadziei). Pokazuje to trwałe ideowe powiązanie orła białego z krzy-
żem, a patriotyzmu z chrześcijaństwem. (Zobacz ilustr. 8, s. 20)

3. W sytuacji braku państwa Kościół był jedyną instytucją 
zapewniającą jedność i ciągłość narodu polskiego.

Kościół jako jedyna ponadzaborowa struktura instytucjonalna trwał przez 
cały okres zaborów. Biskupi nie gromadzili się, tak jak dzisiaj, na Konferencji 
Episkopatu, a władze przeciwdziałały jakimkolwiek spotkaniom ponadzabo-
rowym. Mimo to działalność duszpasterska wszędzie wyglądała podobnie, 
a pewne odrębności w aktywności społecznej księży wynikały z różnic w sys-
temach prawnych państw zaborczych. Kwestie zasadnicze były jednak koordy-
nowane przez Stolicę Apostolską. Kontakty z nią władze usiłowały torpedować, 
a co najmniej je kontrolować, ale biskupi znajdowali sposoby, aby porozumiewać 
się z papieżem.

4. Przekonanie o szczególnej roli Polski w dziejach 
chrześcijańskiej Europy sprzyjało idei powstań narodowych.

Przez wieki południowo-wschodnie rubieże Rzeczpospolitej były granicą świata 
chrześcijańskiego z islamską Turcją. Z tego faktu wynikało przeświadczenie 
szlachty o pełnieniu roli przedmurza chrześcijaństwa. Odsiecz wiedeńska 
i wojny z Turcją w XVII w., która realnie zagrażała Europie, jeszcze to poczucie 
potwierdzały. Było ono też wspierane przez papiestwo i to nie tylko ideowo, 
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np. rozbudowa twierdzy w Kamieńcu Podolskim była współfinansowana przez 
Stolicę Apostolską. Wszystko to budowało wśród Polaków przekonanie o byciu 
nowym narodem wybranym, który broni wiary, krwawi, cierpi, ale spełnia 
wolę Boga. Jego misja musiała zmienić swój charakter, gdy zabrakło własnego 
państwa. Idea potężnego przedmurza przekształciła się w mesjanizm głoszony 
przez poetów romantycznych. Każde polskie wystąpienie przeciwko zaborcom 
było rozumiane jako dobrowolne przyjęcie cierpienia, mające na celu wyzwo-
lenie ludów. Wystarczy odwołać się do słów Kordiana w dramacie Juliusza 
Słowackiego (koncepcja Polski będącej Winkelriedem narodów: „Poświęci się, 
choć padnie jak dawniej! jak nieraz!”) czy do „Widzenia księdza Piotra” z iii czę-
ści „Dziadów” Adama Mickiewicza. (Patrz: Wybór źródeł, s. 27) Męczeństwo 
i poświęcenie Polaków inicjujących wciąż nowe powstania przeciwko europej-
skim tyranom, musiało zakończyć się w przyszłości ich „wyjściem z grobu”.

Nawet jeśli idee mesjanistyczne wydają się dzisiaj mało zrozumiałe, 
to warto zauważyć, że wtedy nadawały one wyższy sens zmaganiom i ofiarom, 
a przez to ułatwiały podejmowanie decyzji o rozpoczęciu kolejnych walk.

ARGUMENTY PRZECIW

1. Czynniki, które doprowadziły do odzyskania 
niepodległości w 1918 r. były niezależne od Kościoła.

Odzyskanie niepodległości było możliwe dzięki sprzyjającej sytuacji między-
narodowej. Po I wojnie światowej jeden z zaborców przestał istnieć (Austro-
Węgry), drugi pogrążył się w rewolucji (Rosja), a trzeci przegrał wojnę i utracił 
możliwości militarnego oddziaływania na ziemie polskie (Niemcy). Już wcze-
śniej podejmowano działania zmierzające do odzyskania niepodległości 
(m.in. Piłsudski), ale bez powodzenia. Po raz pierwszy od rozbiorów powstała 
realna możliwość odbudowy Państwa Polskiego. Natomiast zasługą samych 
Polaków było wykorzystanie tej koniunktury. Błyskawicznie tworzono armię, 
budowano administrację państwową i wysłano delegację na konferencję 
pokojową w Paryżu. W żadnym z tych procesów Kościół nie miał większego 
udziału, choć oczywiście je wspierał.

Mimo podziałów politycznych, czasem wrogości (np. w relacji Piłsudski- 
-Dmowski) Polacy potrafili współpracować, zapewnili państwu możliwe 
do wywalczenia granice i obronili niepodległość, zatrzymując bolszewików 
w 1920 roku. A nie musiało się to udać. Ukraińcom, mimo aspiracji niepod-
ległościowych, z narodowym Kościołem grekokatolickim jako wsparciem, 
nie udało się wywalczyć swojego państwa.
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2. Powstania narodowe odbyłyby się i bez pomocy Kościoła.
Na wybuch powstania kościuszkowskiego i listopadowego Kościół nie miał 
żadnego wpływu, a w przypadku tego ostatniego – nawet wiedzy o jego przy-
gotowywaniu. Działania zbrojne toczyły się w sposób zupełnie niezależny 
od władz kościelnych, a na domiar wszystkiego powstanie listopadowe zostało 
potępione przez papieża. (Patrz: Wybór źródeł, s. 24-25)

W przypadku powstania styczniowego biskupi wiedzieli o przygotowa-
niach, ale byli przeciwni jego wybuchowi, a kilku z całym przekonaniem je 
potępiło. Mimo to represje popowstaniowe dotknęły Kościół w stopniu kolo-
salnym, jako odwet za wparcie powstania.

Również na działalność Legionów Polskich władze kościelne nie miały 
większego wpływu, choć po ich stronie opowiadał się biskup pomoc-
niczy lwowski Władysław Bandurski. W Królestwie Polskim oddziały 
Legionów zostały przyjęte chłodno przez duchowieństwo, postrzegające 
w nich socjalistów.

3. U schyłku XIX wieku istniały świeckie organizacje 
ponadzaborowe.

Liga Narodowa17, a wraz z nią cała endecja18, za główny cel stawiała sobie koor-
dynację działań w trzech zaborach w celu odzyskania niepodległości. Dzięki 
temu, że była organizacją konspiracyjną, mogła prowadzić spójną politykę 
we wszystkich zaborach, bez względu na lokalne systemy prawno-polityczne.

Polska Partia Socjalistyczna19 przyjęła inny model działania. W każdym 
z zaborów tworzyła odrębną partię. Ich działalność była jednak koordyno-
wana, a idee i publikacje przepływały między zaborami. Jedną z tych idei 
był antyklerykalizm, postulujący ograniczenie wpływu Kościoła na życie 
społeczne. Obszarem permanentnego sporu było prawo małżeńskie i postulat 
ślubów cywilnych w miejsce religijnych, do których w zaborze rosyjskim byli 
zmuszeni także niewierzący.

17 Liga Narodowa – tajny ogólnopolski ośrodek koordynacyjny ruchu narodowo-demokratycznego 
(endecji), utworzony w 1893 r. Opowiadała się za nacjonalizmem i solidaryzmem społecznym, 
za cel dalekosiężny uznawała odzyskanie niepodległości, akceptowała doraźną ugodę z Rosją, 
za głównego wroga uważała Niemcy.

18 Endecja – potoczna nazwa ruchu narodowego, ukształtowanego na ziemiach polskich pod koniec 
XiX w., którego głównym ideologiem był Roman Dmowski.

19 Polska Partia Socjalistyczna (PPs) – założona w 1892 r. na zjeździe w Paryżu. Przyjęty program 
głosił, że warunkiem niezbędnym do realizacji dążeń socjalnych partii jest odzyskanie przez 
Polskę niepodległości. Pod tą nazwą działała nielegalnie na ziemiach dawnego Królestwa 
Polskiego, gdzie kierowała wystąpieniami robotniczymi w czasie rewolucji 1905 r.
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4. Romantyczny mesjanizm był w genezie co prawda 
chrześcijański, ale jednocześnie antypapieski i antykościelny.

Autorzy romantyczni, a zwłaszcza Adam Mickiewicz, postrzegali Polskę 
jako „Chrystusa narodów”, widząc w jej upadku zapowiedź odrodzenia, tak 
jak w doświadczeniu Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Szczególną 
rolę poeci romantyczni przypisywali wybitnym jednostkom, które pod wpły-
wem natchnienia, mistycznego zjednoczenia z Bogiem, objawienia, osiągają 
stan szczególnej świadomości predestynującej je do przewodzenia narodowi 
w walce o wolność, zbawienie, doskonałość moralną. W takim programie 
ideowym w ogóle nie ma miejsca na Kościół instytucjonalny, więcej: jego 
skostniałe struktury stoją na przeszkodzie realizacji tych mistycznych 
wizji. Na dodatek papieżowi pamiętano potępienie powstania listopadowego, 
postrzegane jako zdradę wartości chrześcijańskich, co doskonale widać 
w przedstawionej przez Juliusza Słowackiego scenie audiencji Kordiana 
w Watykanie. (Patrz: Wybór źródeł, s. 26)

8. Biżuteria patriotyczna z lat 1861-1863, Biblioteka Narodowa  
 
Biżuteria z okresu tzw. żałoby narodowej, czyli czasu oporu społeczeństwa polskiego wobec 
przedpowstaniowych carskich represji.
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Ta izba żałuje, że Adam Chmielowski nie 
kontynuował działalności niepodległościowej 
po powstaniu styczniowym

ARGUMENTY ZA

1. Działalność na rzecz niepodległości to nie tylko 
konspiracja prowadząca do walki zbrojnej.

Z racji rosyjskich represji po klęsce powstania styczniowego działalność zbrojna 
nie była możliwa, ale otwartych było wiele innych dróg. Można było zająć się 
udokumentowaniem walk powstańczych. Chmielowski miałby tutaj ułatwione 
zadanie, bo walczył w kilku różnych oddziałach, poznał dyktatora powstania, 
Langiewicza. Mógłby zadbać o dobre imię powstańczych bohaterów – w formie 
artykułów czy odczytów, pewnie łatwiejszych do przygotowania na emigracji, 
gdzie spędził kilka lat. Także tu zadanie miałby ułatwione – był żywą ikoną 
bohaterstwa, oficerem, a na dodatek inwalidą, który stracił w walce nogę.

Jako utalentowany artysta, Adam Chmielowski mógł konsekwentnie służyć 
sprawie niepodległości także poprzez swoją twórczość. Czynili tak nie tylko 
malarze historyczni, jak Jan Matejko, ale także bliscy Chmielowskiemu reali-
ści, jak Maksymilian Gierymski, utrwalający, podobnie jak Chmielowski, 
powstańczą codzienność. Z tego punktu widzenia decyzja o porzuceniu malar-
stwa i poświęceniu się służbie ubogim jest mocno dyskusyjna - było wielu 
ludzi, którzy mogli zajmować się bezdomnymi, a nieliczni mieli takie talenty 
i doświadczenia jak Adam Chmielowski.

2. Ludzie ubodzy i bezdomni są zawsze, a przecież wtedy 
ważyła się kwestia „być albo nie być” narodu polskiego.

W XiX w. nie istniał system opieki społecznej w takim kształcie, jaki znamy 
dzisiaj. Ludzie ubodzy byli w dużej mierze pozostawieni własnemu losowi. 
Stąd przed kościołami ustawiały się szpalery żebraków, bo tylko tu mogli zna-
leźć jakąś pomoc. Był to ogromy problem społeczny, zauważamy na przekład 
przez Bolesława Prusa w „Lalce”. (Patrz: Wybór źródeł, s. 31) Założenie jednej, 
a nawet kilku noclegowni, nie rozwiązywało tego problemu i przypominało 
przelewanie oceanu łyżeczką. Sprawa niepodległości była ważniejsza, także 
i dlatego, że we własnym państwie Polacy sami mogliby zdecydować, jak zbu-
dować system pomocy dla bezdomnych.
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Dlatego tak istotną sprawą były działania na rzecz odzyskania niepodle-
głości i wybory życiowe bezpośrednio do tego prowadzące.

3. Obowiązki wobec społeczeństwa i narodu są niekiedy 
ważniejsze niż osobiste preferencje.

W ciągu XiX wieku tysiące Polaków zapłaciło życiem za walkę o niepodległość. 
Niech to będzie miarą ważności tej sprawy. Wobec niej prywatne dążenia 
miały mniejsze znaczenie. Wiele osób rezygnowało z osobistego szczęścia, 
kariery, majątku, składając to wszystko „na ołtarzu Ojczyzny”. Istnieją też 
hierarchie ważności spraw, które warto podjąć. Jak poświęcać całe swoje życie, 
to dla sprawy naprawdę najważniejszej, a taką było odzyskanie niepodległości 
lub choćby działalność w kierunku budowy patriotycznie nastawionego spo-
łeczeństwa. Bez świadomości narodowej i bez państwa – naród polski byłby 
skazany na zagładę.

ARGUMENTY PRZECIW

1. Po klęsce powstania styczniowego nie było szans 
na kontynuowanie działalności spiskowej.

Powstanie styczniowe pociągnęło za sobą ogromną liczbę ofiar, tym bardziej 
katastrofalnych, że pochodzących z najbardziej patriotycznie nastawionych 
grup społeczeństwa. Represje popowstaniowe były bardzo dotkliwe: liczne 
wyroki śmierci, masowe zsyłki na Sybir, konfiskaty majątków ziemskich, 
likwidacja autonomii Królestwa Polskiego. Ponadto stało się jasne, że powsta-
nie nie miało szans na zwycięstwo, a całe związane z nim poświęcenie było 
właściwie bezcelowe. Idea walki zbrojnej została na długi czas pogrzebana. 
Zostały zaniechane, inaczej niż po powstaniu listopadowym, spiski mające 
na celu przygotowania wojskowe. Te tendencje dodatkowo wzmacniały poja-
wiające się właśnie idee pozytywistyczne.

W takiej atmosferze Adam Chmielowski nie miał szans na prowadzenie 
niepodległościowej działalności konspiracyjnej. Poza tym nie było organizacji, 
w których taką działalność mógłby prowadzić.

2. Problem ludzi bezdomnych i ubogich był na tyle palący, 
że trzeba było się nim zająć.

Adam Chmielowski nie wymyślił przy biurku swojego zaangażowania 
w pomoc ubogim, tylko odpowiedział na realnie występujący problem. 
W styczniu 1887 r. wyszedł z balu karnawałowego i udał się z przyjaciółmi 
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do miejskiej ogrzewalni, aby zobaczyć, jak w niej żyją ludzie bezdomni. To, 
co tam zobaczył przesądziło o jego dalszym życiu. W dużej sali przebywało 
ok. 200 mężczyzn, kobiet i całkiem małych dzieci, w nozdrza uderzał fetor. 
„Najlepsze miejsca przy piecu żelaznym zajmowali brutalni pijacy, podczas 
gdy po kątach tuliły się drąc z zimna postacie starców i dzieci. Inni czuli 
się szczęśliwi, jeśli mogli zdobyć miejsce pod rurą, idącą przez całą długość 
izby, na której suszyły się ubrania pełne brudu i obrzydliwego robactwa. Jęki 
cierpiących, przekleństwa pijaków i śmiechy włóczęgów łączyły się w strasz-
liwy gwar.” 20

„Dobro narodu” to także dbanie o jego najsłabszych członków, a nie tylko 
walka zbrojna, choćby z tego powodu, że najpierw trzeba zaspokoić podsta-
wowe potrzeby człowieka, a dopiero potem można budować w nim poczucie 
przynależności narodowej. 

3. Jako osoba głęboko wierząca czuł się bardziej zobligowany 
do działalności charytatywnej niż do jakiejkolwiek innej.

Adam Chmielowski po powstaniu styczniowym przeżywał okres religij-
nego rozbudzenia. Wstąpił do zakonu jezuitów, ale okazało się, że to droga 
nie dla niego, później na Podolu rozwijał ruch tercjarzy franciszkańskich, 
a po przyjeździe do Krakowa czasowo zamieszkał w klasztorze kapucynów 
i opiekował się ubogimi. Widać, że jego wiara miała dopełnienie w różnych 
konkretnych działaniach. zgodnie z biblijnym przesłaniem, że „wiara bez 
uczynków martwa jest.” (Jk 2, 17). Ważne były też dla niego słowa Chrystusa 
z Ewangelii, że „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniej-
szych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Dostrzegł w wykluczonych i odrzuco-
nych ówczesnego społeczeństwa – cierpiącego Jezusa, któremu chciał służyć.

20 Relacje brata Alberta spisane przez ks. Prażmowskiego, przytoczone za: Jolanta Sosnowska, 
Zygmunt Wierciak, Życie św. brata Alberta. Biografia ilustrowana, Kraków 2017, s. 58
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WYBÓR ŹRÓDEŁ

Carat po stłumieniu powstania listopadowego chciał poprzez kler oddziały-
wać na ludność katolicką w Królestwie Polskim, aby uniemożliwić w przyszło-
ści jakąkolwiek próbę powstania. Z takim przesłaniem zwrócił się do Kurii 
Rzymskiej poseł rosyjski przy Stolicy Apostolskiej, Grigorij Gagarin, a poparł 
go poseł austriacki Lützow. Papież przychylił się do ich prośby i szybko wydał 
encyklikę Cum primum.

Encyklika Cum primum papieża Grzegorza XVI z 9 czerwca 
1832 r., potępiająca powstanie listopadowe jako bunt przeciwko 
prawowitej władzy.
„Do wszystkich arcybiskupów i biskupów Królestwa Polskiego.

Gdy tylko do uszu Naszych doszła wieść o strasznych klęskach, które 
w roku ubiegłym kwitnące Wasze Królestwo nawiedziły, zaraz obudziło się 
w nas przypuszczenie, że one nie skądinąd pochodzą, tylko od niektó-
rych siewców podstępu i kłamstwa sprawców, którzy pod pozorem religii 
w naszych nieszczęsnych czasach przeciwko legalnej władzy monarchów 
głowę podnosząc, ojczyznę swoją, spod należnego posłuszeństwa się wyła-
mującą, bardzo ciężką żałobą okryli. [...]
O to zwłaszcza ze szczególną pilnością i gorliwością starać się macie, 
by podstępni ludzie i nowinek szerzyciele błędnych nauk i fałszywych 
dogmatów wśród wiernych waszych dalej nie głosili i publiczne dobro 
jak zwyczajem ich jest podając jako powód, innych, zwłaszcza prostszych 
i mniej przezornych, łatwowierności nie nadużywali, tak, ażeby ci zakłó-
cenia spokoju państwa i porządku społecznego wbrew swej woli nie sta-
wali się ślepymi wykonawcami i sprawcami. [...]
Potężny Wasz cesarz łaskawie względem Was postępować będzie; wsta-
wienia nasze, których nie omieszkamy i żądania wasze co do dobra reli-
gii katolickiej, którą wasze Królestwo wyznaje i której swojej opieki nigdy 
nie zaprzeczać obiecał, zawsze łaskawie wysłucha.”

– Papiestwo wobec sprawy polskiej w latach 1772-1864. Wybór źródeł, opr. 
Otton Beiersdorf, Wrocław 1960, s. 107-109.
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Po wstrząsie wywołanym encykliką Cum primum polska emigracja patriotyczna 
usiłowała dotrzeć do papieża i przedstawić mu zarówno obraz prześladowań 
Kościoła, jak i racje, które stały za wybuchem postania listopadowego. Jednym 
z emisariuszy był Władysław Zamoyski, który został przyjęty prywatnych przez 
Grzegorza XVi.

Słowa papieża Grzegorza XVI w relacji Władysława Zamoyskiego
„Przecież nigdy was nie ganiłem, Jam tylko was nie zrozumiał, to prawda. 
Ale, czyście wy myśleli, walcząc, aby i mnie dokładnie poinformować 
o wszystkim? Tak oszukano mnie. Ubolewałem nad waszym nieszczę-
ściem, ulegliście, zdawało się wtedy, że nie ma dla was już ratunku; pozo-
stała jeszcze wiara, której chciałem bronić wobec zagniewanego zwycięzcy. 
Groźby jego mnie przestraszyły, lękałem się większych jeszcze prześlado-
wań, które nad wami zawisły. Zgodziłem się na ten list do biskupów (ency-
klikę), bo mi zagrożono, że w przeciwnym razie zacznie się od biskupów 
deportacja na Sybir. Pytałem się samego siebie, co pocznie naród opieki 

9. Witold Pruszkowski, „Wizja” (1890), Muzeum Narodowe w Poznaniu
Obraz ukazuje żywotność idei mesjanistycznej, odwołując się do Przedświtu, poematu Zygmunta 
Krasińskiego. Świetlista postać Maryi prowadzi naród polski: królów, rycerzy, księży, chłopów 
w sukmanach, do ostatecznego zwycięstwa dobra nad złem i zmartwychwstania.
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pozbawiony, bez swoich duszpasterzy, naród, któremu wszelka stycz-
ność z Ojcem chrześcijaństwa surowo jest wzbroniona? Uważałem więc 
za zgodne z sumieniem swojem, wystosować owe słowa napomnienia 
ojcowskiego do was w myśl nauk dawanych przez apostołów wiernych 
pierwszych wieków, abyście szanowali władzę, która od Boga pochodzi.”

– Ks. M. B., Grzegórz XVI a Polacy, „Miesięcznik Kościelny”, Poznań 1911, s. 128.

Stanowisko papieża wobec powstania listopadowego znalazło także oddźwięk 
u polskich romantyków. Juliusz Słowacki poświęcił całą scenę w Kordianie, 
by przedstawić audiencję swego bohatera u Grzegorza XVi. Chociaż akcja dra-
matu toczy się przed wybuchem powstania, to nawiązania do encykliki z 1832 r. 
są tu oczywiste. Czuć rozgoryczenie Kordiana z powodu zdawkowej uprzejmości 
papieża, zbyt dobrych układów z carem, a przede wszystkim z racji na lekceważe-
nie męczeństwa Polaków zabitych przez Rosjan w czasie rzezi Pragi w 1794 roku.

Fragment Kordiana Juliusza Słowackiego z 1833 r., poetycki 
komentarz do encykliki Cum primum
„PaPiEŻ 
Witam potomka Sobieskich.
(Wyciąga nogę - Kordian przyklęka i całuje.)
Polska musi doznawać zawsze łask niebieskich?
Dziękczynień modły niosę za ów kraj szczęśliwy,
Bo cesarz jako anioł z gałązką oliwy,
Dla katolickiej wiary chęci chowa szczere;
Powinniśmy hosanna śpiewać... […]
korDian
W darze niosę ci, Ojcze, relikwiją świętą,
Garść ziemi, kędy dziesięć tysięcy wyrżnięto
Dziatek, starców i niewiast... Ani te ofiary
Opatrzono przed śmiercią chlebem Eucharystii;
Złóż ją tam, kędy chowasz drogie carów dary,
W zamian daj mi łzę, jedną łzę...
PaPiEŻ 
[...] Jutro z majestatu
Dam wielkie przeżegnanie Rzymowi i światu,
Ujrzysz, jak całe ludy korne krzyżem leżą;
Niech się Polaki modlą, czczą cara i wierzą...
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korDian
Lecz garści krwawej ziemi nikt nie błogosławi.
Cóż powiem? […]
PaPiEŻ 
No mój synu, idź z Bogiem, a niechaj wasz naród,
Wygubi w sobie ogniów jakobińskich zaród,
Niech się weźmie psałterza i radeł i sochy...
korDian
(rzucając na powietrze garść ziemi)
Rzucam na cztery wiatry męczennika prochy!
Ze skalanymi usty do kraju powrócę...
PaPiEŻ 
Na pobitych Polaków pierwszy klątwę rzucę.
Niechaj wiara jak drzewo oliwkowe buja,
A lud pod jego cieniem żyje.”

– Juliusz Słowacki Kordian, Akt ii, w. 174-194. 210-218

Klęska powstania listopadowego niosła ze sobą wiele osobistych dramatów, roz-
paczy, wzajemnych oskarżeń, ale także pytań o to, co dalej, jaki jest sens naro-
dowej historii? Jedna z odpowiedzi, mesjanistyczna idea „Polski – Chrystusa 
narodów” została ukazana w widzeniu księdza Piotra, w której każdy szczegół 
Męki Jezusa powiązany został z historią polskiego narodu. Wieszcz Adam 
nie mówi jasno o jego zmartwychwstaniu, ale na koniec monologu aniołowie 
śpiewają „Alleluja!”, co odczytać można jako znak nadziei.

Fragment III części Dziadów (Drezno, 1832 r.) Adama Mickiewicza, 
prorocza wizja dotycząca losów Polski.
„Cela księdza Piotra, który modli się leżąc krzyżem.
Widzę ten motłoch – tyrany,
Zbójce – biegą – porwali – mój Naród związany
Cała Europa wlecze, nad nim się urąga –
„Na trybunał!” – Tam zgraja niewinnego wciąga. [...]
Krzyczą: „Gal, Gal sądzić będzie!”
Gal w nim winy nie znalazł i – umywa ręce,
A króle krzyczą: „Potęp i wydaj go męce;
Krew jego spadnie na nas i na syny nasze;
Krzyżuj syna Maryi, wypuść Barabasze:
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Ukrzyżuj, – on cesarza koronę znieważa,
Ukrzyżuj, – bo powiemy, żeś ty wróg cesarza”.
Gal wydał – już porwali – już niewinne skronie
Zakrwawione, w szyderskiej, cierniowej koronie,
Podnieśli przed świat cały – i ludy się zbiegły;
Gal krzyczy: „Oto naród wolny, niepodległy!”
Ach, Panie, już widzę krzyż – ach, jak długo, długo
Musi go nosić – Panie, zlituj się nad sługą.
Daj mu siły, bo w drodze upadnie i skona –
Krzyż ma długie, na całą Europę ramiona,
Z trzech wyschłych ludów, jak z trzech twardych drzew ukuty. –
Już wleką; już mój Naród na tronie pokuty –
Rzekł: „Pragnę” – Rakus octem, Borus żółcią poi,
A matka Wolność u nóg zapłakana stoi.
Patrz – oto żołdak Moskal z kopiją przyskoczył
I krew niewinną mego narodu wytoczył.
Cóżeś zrobił, najgłupszy, najsroższy z siepaczy! [...]”
(Słychać chóry aniołów – daleki śpiew, wielkanocne pieśni – na końcu słychać; 
„Alleluja! Alleluja”)

– Adam Mickiewicz, Dziady cz. III , scena V, w. 27-54

Literaci, politycy i duchowni często odwoływali się w XiX i XX wieku do wiary 
polskiego ludu, uważając ją za coś oczywistego. Naukowe odniesienie się 
do tych opinii nie jest proste, bowiem historycy zwykle mało uwagi poświę-
cają tak trudnemu do źródłowego uchwycenia zjawisku, jak dawna kultura 
ludowa, zwłaszcza w zakresie jej obyczajowości. Prof. Jerzy Kłoczowski podjął 
ten temat, dokonując syntezy badań historyków, antropologów i socjologów, 
koncentrując się na problemie religijności ludowej. (Zobacz ilustr. 6, s. 13)

Prof. Jerzy Kłoczowski wskazuje na specyfikę polskiej kultury 
ludowej i religijności wsi polskiej w XIX wieku.
„Także w życiu religijnym najważniejsze były wierzenia i praktyki zbio-
rowe, rozbudowane ryty, obyczaje. Tradycyjny obyczaj, jak było za ojców, 
decydować też miał o postępowaniu człowieka bardziej nawet niż to, co 
ksiądz mówił w kazaniu; obyczaj ten był w mentalności kultury ludowej 
czynnikiem zasadniczym, ważniejszym od strony intelektualnej religii 
czy etycznego moralizmu. Świat, także obraz sacrum, został przyswojony 



wybór źródeł 29

na miarę własną, stając się zrozumiałym światem swojskim, zarazem 
jednak i bliski świat swojszczyzny oraz codziennych zajęć włączony 
został w chrześcijańskie sacrum. W używanych nazwach, spojrzeniu 
na zwierzęta, na „dary Boże”, jak chleb, formułach powitań czy poże-
gnań, w poczuciu zależności wszystkiego od Bożego wyroku, w znaku 
krzyża czynionym przy tylu okazjach przejawiała się głęboka wrażli-
wość religijna; osoba Matki Bożej była przede wszystkim adresatem pie-
śni i podziękowań, jak pisał Wincenty Pol o wsi polskiej:
wszystko tam wielkość Matki Bożej chwali,
wszystko Ją wielbi albo Jej się żali.”

– Jerzy Kłoczowski, Dzieje chrześcijaństwa polskiego, cz. 2, Paryż 1991, s. 68.

Władze carskie zaproponowały Zygmunta Szczęsnego Felińskiego na stanowi-
sko arcybiskupa warszawskiego w nadziei na jego lojalną postawę i sprzeciw 
wobec narastającego ruchu pobudzenia patriotycznego. Biskup zamierzał 
kierować się przede wszystkim dobrem Kościoła i wskazaniami Stolicy 
Apostolskiej i nie działać pod presją warszawskiej ulicy. Czy jego poniższe 
kazanie wskazuje na postawę lojalistyczną czy umiarkowanie patriotyczną? 
Jego współcześni wskazywali na pierwszą opcję, natomiast po klęsce powsta-
nia styczniowego wybierano raczej tę drugą. A jak dziś można na to spojrzeć? 

Kazanie arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 
wygłoszone w katedrze św. Jana w 1862 r., zawierające wezwania 
do zaniechania w kościołach manifestacji patriotycznych.
„Otwierając kościoły, wznawiam publiczną chwałę Bożą, przez tak 
długi czas przerwaną. Lecz proszę was, najmilsi bracia, nie zakłócajcie 
jej na przyszłość śpiewami i manifestacjami, polityczny raczej niż reli-
gijny charakter mającymi. Nie dawajcie dobrowolnie powodu, do nowej 
profanacji i nowej obrazy Bożej. Uręczam was, że nie przemawiam tu 
ani z natchnienia rządowego, ani w celu ostudzenia w sercach waszych 
miłości do ojczyzny. [...] Toteż gdyby wam zabraniano kochać ojczyznę 
sam bym wam powiedział, nie słuchajcie tego rozkazu, bo on się przy-
rodzonemu prawu sprzeciwia. Gdyby nawet zabraniano wam modlić się 
za ojczyznę, i wówczas zaprotestowałbym przeciw temu rozkazowi, gdyż 
każde dziecko ma nie tylko prawo, ale i obowiązek prosić Boga o pomyśl-
ność matki swojej. Lecz nikt wam obecnie ani miłości, ani modlitwy 
nie wzbrania. Słyszałem z własnych ust cesarza, iż nie tylko nie wzbrania 



Niepodległa, bo katolicka? O Kościele czasu zaborów 30

Polakom pozostać Polakami, lecz pragnie owszem, by kraj nasz rozwi-
jał się w duchu katolickim i narodowym, byle na legalnych drogach, które 
nowe prace prawodawcze otworzą wkrótce przed narodem. Byście zaś 
z tych błogich zamiarów monarchy korzystać mogli, rząd jeden tylko sta-
nowi warunek: uspokojenie się, zaniechanie manifestacyjnych nabo-
żeństw i śpiewów, które przecie istoty rzeczy nie stanowią. Proszę was 
przeto i zaklinam, zaniechajcie patriotycznych śpiewów po kościołach, 
a powróćcie do zwykłego trybu modlitwy.”

– Zygmunt Szczęsny Feliński, Pamiętniki, Warszawa 2009, s. 496-497.

10. Artur Grottger, „Zamknięcie kościołów (cykl Warszawa II)” (1862), Biblioteka Narodowa 
Po wtargnięciu policji carskiej (rozpędzającej manifestacje patriotyczne) do kościołów, 
po aresztowaniach księży, strzelaniu w tłum – na znak protestu zamknięto świątynie na Starym i Nowym 
Mieście. Polecił otworzyć je abp Feliński, wkrótce po swoim ingresie.
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Liczba ludzi, żyjących na marginesie społeczeństwa, w biedzie i rozpaczy, bez-
domnych i cierpiących, była na tyle duża, że nikt rozsądnie myślący nie mógł 
udawać, że problem nie istnieje. Pozytywiści często podejmowali ten temat 
w swoich utworach.

Poruszający obraz nędzy warszawskiego Powiśla i jego 
mieszkańców, pojawiający się na kartach Lalki Bolesława Prusa
„Wokulski doszedł do brzegu Wisły i zdumiał się. Na kilkumorgowej 
przestrzeni wznosił się tu pagórek najobrzydliwszych śmieci, cuchną-
cych, nieomal ruszających się pod słońcem, a o kilkadziesiąt kroków dalej 
leżały zbiorniki wody, którą piła Warszawa.
<<O, tutaj - myślał - jest ognisko wszelkiej zarazy. Co człowiek dziś wyrzuci 
ze swego mieszkania, jutro wypije; później przenosi się na Powązki i z dru-
giej znowu strony miasta razi bliźnich pozostałych przy życiu.
Bulwar tutaj, kanały i woda źródlana na górze i - można by ocalić rok-
rocznie kilka tysięcy ludzi od śmierci, a kilkadziesiąt tysięcy od chorób... 
Niewielka praca, a zysk nieobliczony; natura umie wynagradzać.>>
Na stoku i w szczelinach obmierzłego wzgórza spostrzegł niby postacie ludz-
kie. Było tu kilku drzemiących na słońcu pijaków czy złodziei, dwie śmie-
ciarki i jedna kochająca się para, złożona z trędowatej kobiety i suchotniczego 
mężczyzny, który nie miał nosa. Zdawało się, że to nie ludzie, ale widma 
ukrytych tutaj chorób, które odziały się w wykopane w tym miejscu szmaty. 
Wszystkie te indywidua zwietrzyły obcego człowieka; nawet śpiący podnie-
śli głowy i z wyrazem zdziczałych psów przypatrywali się gościowi.”

– Bolesław Prus, Lalka, t. 1, Warszawa 1998, s. 129-130.

Adam Chmielowski, późniejszy święty Brat Albert, uznał za ważną inną drogę 
służenia narodowi, niż ta, którą wybrał za młodu, gdy walczył w powstaniu 
styczniowym. Uznał, że istotniejszą kwestią jest pomoc najbardziej potrze-
bującym – bezdomnym, opuszczonym, egzystującym w dramatycznych 
warunkach. W tym m.in. upatrywał możliwości duchowego odrodzenia Polski 
i Polaków, a w rezultacie – odzyskania ojczyzny.

Z rozważań św. Brata Alberta Chmielowskiego
„Już długie lata jesteśmy poniżeni; ciężkie brzemię nieszczęść publicz-
nych i prywatnych ugniata nasz naród; ale od nas zależy, ażeby kara 
ustała. Pokutujmy więc wspólnie i bądźmy miłosierni po katolicku, a tak 
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zbawimy siebie, i Ojczyznę wydźwigniemy z upadku; staniemy się szla-
chetni przez pracę i walkę ducha, i mocni bo, zjednoczeni w miłości Boga 
i bliźniego. - Tylko u stopni ołtarza można silnie związać łańcuch jedno-
ści narodowej i duchowego braterstwa, który rozrywa prywata i egoizm. 
Ci to jedynie wrogowie narodowego bytu są prawdziwie straszni, bo są 
ukryci w tajnikach naszego ludzkiego serca.”

– Cytat za: http://bratalbert.com.pl/sw-brat-albert 53/mysli-57 [dane z dn. 
23.07.2019 r.]

11. Adam Chmielowski, „Ecce Homo” (1879), Sanktuarium Ecce Homo Św. Brata Alberta w Krakowie
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Polskie Stronnictwo Ludowe, pod przywództwem Wincentego Witosa, było 
atakowane przez biskupa tarnowskiego Leona Wałęgę. Dla Witosa, wierzącego 
katolika, było to tym boleśniejsze, że był to biskup właściwy dla jego miejsca 
zamieszkania. Przyczyny tego konfliktu nie są do końca racjonalne. Biskup 
uważał, że ludowcy swoją działalność polityczną powinni podporządkować 
klerowi, a nie funkcjonować autonomicznie. Był tu raczej eksponentem poglą-
dów ziemiaństwa rządzącego w Galicji niż głosem Kościoła. 

Przemówienie Wincentego Witosa w parlamencie austriackim 
2.03.1914 r.
„Lud polski uważa więc wiarę katolicką za największy skarb, którego 
w razie potrzeby jest gotów bronić do ostatniej kropli krwi. [...]
Polskie Stronnictwo Ludowe przetrwało niezbyt dawno straszne chwile, 
gdy członkom jego odmawiano posług religijnych i gdy przeciw nim gło-
szono z ambon klątwy i potępienia. Gotowi przetrwać dalsze prześlado-
wania w obronie praw ludu, mamy jednak nadzieję, że duchowieństwo 
nasze nie zechce dla celów świeckiej polityki wszczynać na nowo walki 
religijnej i że raczej poprze nasze usiłowania do usamodzielnienia i pod-
niesienia politycznego i ekonomicznego ludu.[...]
Przychodzi mi stwierdzić, jako włościaninowi i Polakowi, z prawdziwą 
przyjemnością, że lud do niedawna, dzięki prowadzeniu go na manowce, 
obojętny dla wszelkich narodowych ideałów, nazywający siebie często 
cesarskim, miano „Polak” uważający za coś, co obraża jego uczucia – dziś 
ciałem i duszą stał się Polakiem. Przemiana ta stopniowo przez lata nastę-
powała, ale dokonała się w ostatnich czasach tak szybko, że trudno byłoby 
komukolwiek to przewidzieć.”

– Wincenty Witos, Moje wspomnienia, cz. 1, Warszawa 1988, s. 273-274.
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Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku z Fundacją Polska Debatuje jako 
partnerem, zainicjowali działanie Klubów Debat Historycznych. Ich celem 
jest kształtowanie umiejętności prowadzenia debat, w których tworzeniu 
logicznej argumentacji i jej wymianie, towarzyszy otwartość na racje dru-
giej strony oraz szacunek dla dyskutanta. Opracowane przez specjalistów 
zeszyty do debat historycznych, stanowią – obok podręcznika – znakomite 
wsparcie w przygotowaniach do debatanckich spotkań i turniejów. W każ-
dym znajdą się propozycje dwu debat z rozpisaną argumentacją, wprowadze-
nie do tematu sygnalizowanego tytułem zeszytu oraz materiały źródłowe. 
W  tym roku dotyczą one kwestii dróg prowadzących do odrodzenia 
Rzeczpospolitej w 1918 r.

—
W XIX wieku, gdy Polska nie istniała jako suwerenne państwo, Kościół ka-
tolicki odgrywał ważną rolę. W tych trudnych warunkach, pod zabo rami, 
kształtował się nowoczesny naród polski. Dzisiaj o tym powoli zapo minamy 
– dwie wojny światowe przewartościowały nasz sposób myślenia, gruntow-
nie zmieniły losy Polaków, przysłaniając wcześniejsze dzieje. Dlatego warto 
wrócić do wydarzeń sprzed lat i poddać refleksji kwestię, jaka w istocie była 
rola Kościoła w przetrwaniu narodu i odzyskaniu niepodległości w 1918 r.

— Janusz Gaworski
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