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W połowie marca 1981 roku ujawniła się choroba nowotworowa księdza 
kardynała Stefana Wyszyńskiego – złośliwy rak przewodu pokarmowego w sta-
dium zaawansowanym. Prymas z dnia na dzień, na oczach swych współpra-
cowników i wiernych tracił siły. Gdy w kwietniu 1981 roku potwornie wyczer-
pany Prymas wrócił z badań lekarskich, w jego zapiskach znalazło się zdanie: 
„Rozpoczyna się via dolorosa (...) wydaje mi się, że jest to initium finis”1. 
W kwietniu i maju cały Kościół Polski modlił się nieustannie w intencji Paste-
rza polskiego Kościoła.

Ostatni raz prymas Wyszyński wystąpił publicznie otwierając obrady Rady 
Głównej Konferencji Episkopatu Polski. Siedział wówczas na wózku inwalidz-
kim. Miał świadomość, że odchodzi. W trosce o Kościół w Polsce, który będzie 
musiał sprostać wyzwaniom rzeczywistości, w której wydawało się, że oprócz 
komunistycznych władz ogromną siłą społeczną jest „Solidarność”, podkreślał, 
iż nie pozostawia żadnego programu, bo jego następca nie może być skrępowany 
żadnymi wytycznymi, sam musi stawić czoło aktualnym problemom2. Na kilka 
miesięcy przed ogłoszeniem stanu wojennego, Polacy uważali Prymasa za jed-
nego z przywódców walki o wolność. 

Maj 1981 roku był dla Polaków miesiącem szczególnym. 13 maja na placu 
św. Piotra w Watykanie Mehmet Ali Agca dokonał zamachu na życie Jana 
Pawła II. To wydarzenie wywołało poruszenie na całym świecie. Polacy wspól-
nie modlili się o powrót do zdrowia Ukochanego Rodaka na Stolicy Piotrowej. 
Jednocześnie niepokój budził pogarszający się stan zdrowia Wielkiego Prymasa, 
w którego intencji w kwietniu i maju trwały nieustanne modlitwy. Prymas był 
wówczas w stanie agonalnym, dzień wcześniej 12 maja odprawił swoją ostatnią 
Mszę świętą. O zamachu poinformowano go dopiero następnego dnia. Ksiądz 
Bronisław Piasecki wspomina, że Prymas powiedział tylko: „Zawsze się tego 
bałem”3. Znalazł jednak jeszcze tyle siły, by nagrać przemówienie do zgroma-

1 B. Piasecki, Ostatnie dni Prymasa Tysiąclecia, Poznań 2001, s. 32.
2 Por. tamże, s. 63-6.
3 Cyt. za: J. Kozieł, „Nie spotkałam chorego tak wielkiej subtelności”, w: A. Rastawicka, B. Piase-
cki (red.), Czas nigdy Go nie oddali, Kraków 2001, s. 263.
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dzonych w katedrze Świętego Jana na Mszy świętej w intencji powrotu Papieża 
do zdrowia. „Proszę was, aby te heroiczne modlitwy, które zanosiliście w mojej 
intencji..., żebyście to wszystko skierowali wraz ze mną ku Matce Chrystusowej 
o zdrowie i siły dla Ojca Świętego”4. Przesłanie Księdza Prymasa zostało od-
tworzone także w czasie czuwania w intencji Ojca Świętego na placu Zamko-
wym. 25 maja kard. Wyszyński miał możliwość porozmawiać telefonicznie 
z Ojcem Świętym.

W ostatnich dniach życia prymas Wyszyński na własne życzenie pozostał 
w swojej rezydencji na ulicy Miodowej, gdzie specjalnie sprowadzono dla niego 
sprzęt medyczny. 22 maja przybył do Warszawy ks. Zdzisław Peszkowski, by 
pożegnać się z Prymasem. Odtąd dzień i noc był w pałacu arcybiskupim, czuwa-
jąc i modląc się w kaplicy za kard. Wyszyńskiego. Właśnie on, po raz ostatni, 
o północy celebrował Mszę świętą, modląc się „za naszego biskupa Stefana”. 
Sekretarz Prymasa, ks. Bolesław Piasecki wspominał, że konając prymas Wy-
szyński usiłował jeszcze śpiewać Chwalcie łąki umajone, oddając cześć Maryi, 
której zawierzył całe swe życie. Zmarł w miesiącu szczególnie poświęconemu 
czci Maryi. 

„Dnia 28 maja br. o godzinie 4.40 w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskie-
go w swojej rezydencji w Warszawie zmarł Jego Eminencja Kardynał Stefan 
Wyszyński, Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński i Warszawski, Prymas Pol-
ski”5 (ogłosił Sekretariat Prymasa Polski). 

O godzinie 5 nad ranem w kaplicy Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
w Domu Arcybiskupów Warszawskich ks. prał. Jerzy Dąbrowski odprawił 
pierwszą Mszę żałobną. Około godziny 6.00 ciało zmarłego Prymasa, ubrane 
w purpurową sutannę, szaty liturgiczne z krzyżem arcybiskupim z wizerunkiem 
Matki Boskiej Częstochowskiej, zostało złożone w obecności najbliższych 
współpracowników do trumny. Wspominali oni dostrzegalny uśmiech rysujący 
się na twarzy Zmarłego. Obok trumny Prymasa ustawiono obraz Matki Bożej 
Częstochowskiej, z którym nie rozstawał się za życia. Maryja Jasnogórska towa-
rzyszyła kard. Wyszyńskiemu we wszystkich chwilach, nawet podczas interno-
wania. W kaplicy domowej na modlitwie czuwali domownicy, pracownicy kurii 
i członkowie kapituły. 

W oknie Domu Arcybiskupów Warszawskich zawisła biało-czerwona flaga 
przepasana kirem. Przepasane kirem flagi na budynkach publicznych opuszczo-
no do połowy masztu. Po południu, już po nadzwyczajnym zebraniu Komisji 
Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski, władze PRL-u ogłosiły trzydniową żałobę. 

4 Cyt. za: Prymas Tysiąclecia, Warszawa 1987, s. 115.
5 Informacja PAP, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) nr 5 z 1981, s. 4.
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Wicepremier Mieczysław Rakowski powiedział: „Nie trzeba żadnego okresu 
czasu, by wpisać Jego imię na listę wielkich Polaków. Był na tej liście już za 
życia”6. 28 maja o godzinie 12.00 i 18.00 na znak żałoby zabiły dzwony wszyst-
kich stołecznych kościołów. Przez trzy kolejne dni w godzinach między 12.00 
a 19.00 dzwony kościołów biły dłużej niż zwykle. Filharmonia Narodowa, za-
miast zaplanowanego na ten wieczór koncertu dzieł Piotra Czajkowskiego i Gra-
żyny Bacewiczówny, wykonała Requiem – Mszę żałobną Wolfganga Amadeusza 
Mozarta. 

Podsumowując uroczystości żałobne, ks. Kazimierz Romaniuk, obecny bi-
skup warszawsko-praski stwierdził: „Władze państwowe zachowywały się po-
prawnie i nobliwie. Nie ma już tych, co sprawiali ból i cierpienie. Nie ma 
winnych”7. Czy jednak na pewno? Prymas Józef Glemp wspominał, że władze 
nie targowały się o czas transmisji, o trasę pochodu konduktu pogrzebowego, 
nie utrudniały nikomu zarówno z Polski, jak i zagranicy przybycia na uroczy-
stości pogrzebowe. Przed trumną zmarłego Prymasa uginali swe kolana nie 
tylko kapłani i wierni, ale też inni z szacunkiem pochylali głowy, jeśli nie 
przed duszpasterzem to przed Wielkim Synem Ojczyzny i obywatelem. Przed 
nim chyliły się nowo wyhaftowane sztandary „Solidarności” i ukrywane do-
tychczas sztandary żołnierzy wolności – Żołnierzy Wyklętych w zniewolonym 
przez komunizm państwie8. Wszystko to odbywało się publicznie. Należy za-
dać pytanie, czy jednak owa poprawność ze strony władz nie była tylko fasa-
dowa?

Na ręce metropolity krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego, zastępcy 
przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski napływały kondolencje od 
najwyższych władz państwowych, reprezentowanych przez Stanisława Kanię, 
Henryka Jabłońskiego, Wojciecha Jaruzelskiego, Stefana Ignara, Edwarda Ko-
walczyka i Stanisława Gucwę, w których wyrażono nadzieję, że postawa zmar-
łego Prymasa stworzyła wzorzec współdziałania Kościoła z socjalistycznym 
państwem9. Przez wiele lat walki z Prymasem władze komunistyczne zmieniły 
taktykę postępowania wobec jego osoby, z czasem próbując wykorzystać auto-
rytet Prymasa Polski, a zarazem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Pol-

6 Cyt. za: T. Urzykowski, To był pogrzeb tysiąclecia. 30 lat od śmierci prymasa, „Gazeta Wybor-
cza” z 28 maja 2011 (wyd. internetowe).
7 Cyt. za: J. Żaryn, „Błogosławię Was i wasze poczynania”. Stefan Wyszyński wobec powstania 
NSZZ „Solidarność”, „Biuletyn IPN” 2001 nr 4, s. 32.
8 List biskupa warmińskiego Józefa Glempa do wiernych, w: Pismo okólne Biura Prasowego Se-
kretariatu Episkopatu Polski, 29(1981), 672, cyt. za: Prymas Tysiąclecia, s. 117. 
9 [Oświadczenie do rąk Jego Eminencji Franciszka Macharskiego zastępcy Przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Polski], „Tygodnik Powszechny” nr 23 z 7 czerwca 1981, s. 2.
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ski. Kondolencje napływały także od hierarchów kościelnych, Centralnego Ko-
mitetu Katolików Niemieckich, rektorów wyższych uczelni, władz wojewódzkich, 
regionalnych prezydiów Miejskich Komitetów Zakładowych. Pierwszego dnia 
żałoby na ręce wiceprzewodniczącego Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 
wpłynęło około tysiąca sześciuset listów kondolencyjnych10, a w kolejnych 
dniach napływało ich więcej. Po południu włoski kanał telewizyjny Rai Uno 
nadał specjalny program poświęcony osobie prymasa Wyszyńskiego. O godzi-
nie 18 w bazylice Santa Maria in Trastevere (kościele tytularnym zmarłego Pry-
masa) kard. Władysław Rubin w asyście osiemdziesięciu czterech polskich ka-
płanów celebrował żałobną Mszę świętą. 

Polacy, nie tylko mieszkańcy Warszawy lecz i ludzie z całej Polski, tłumnie 
przybywali pożegnać prymasa Wyszyńskiego. W całej Polsce odprawiano nabo-
żeństwa w intencji Zmarłego. Odchodząc kard. Wyszyński, pozostawił ból 
i smutek, ten smutek, który towarzyszy nam po stracie nie wybitnego hierarchy, 
ale kogoś bliskiego. Na dziedzińcu przed pałacem arcybiskupów warszawskich 
uformowała się powiększająca się z minuty na minutę, długa kolejka aż do koś-
cioła kapucynów. Ludzie stali przez kilka godzin w deszczu, by oddać ostatni 
hołd Wielkiemu Prymasowi. Kolejka ta wiodła do sali audiencyjnej, gdzie na 
katafalku wystawiono skromną dębową trumnę z ciałem Kardynała. Na życzenie 
Zmarłego pozostała ona zamknięta. Przed zamknięciem wierzchu trumny hołd 
Prymasowi mogli oddać jedynie najbliżsi współpracownicy, którzy byli z nim 
w ostatnich dniach życia. Na trumnie spoczywał purpurowy biret kardynalski. 
Obok płonął paschał. Kolejka ludzi pod parasolami ciągnęła się wzdłuż ulicy 
Miodowej i skręcała na Trasę W-Z.

O godzinie 19.00 trumnę z ciałem Prymasa przeniesiono do kościoła semina-
ryjnego Świętego Józefa Oblubieńca przy Krakowskim Przedmieściu, w którym 
w 1949 roku prymas Wyszyński odprawił swoją ingresową Mszę świętą w War-
szawie, jako głowa Kościoła w Polsce, gdyż katedra warszawska znajdowała się 
wówczas w gruzach. Trumnę na ramionach nieśli księża, zakonnicy, klerycy 
i działacze „Solidarności”. Wokół trumny pochyliły się dziesiątki sztandarów. 
Obrzędom pogrzebowym przewodniczył kard. Franciszek Macharski. 

Na Mszy świętej obecne były władze państwowe, przedstawiciele Krajowej 
Komisji Porozumiewawczej, a także delegacja „Solidarności” na czele z Lechem 
Wałęsą i Zbigniewem Bujakiem oraz członkowie Komisji Ekumenicznej. W koś-
ciele zebrało się mnóstwo duchowieństwa, zakonnicy i zakonnice z wielu 
zgromadzeń, przedstawiciele senatów uczelni katolickich w togach, młodzież, 

10 Por. M. P. Romaniuk, Życie, twórczość i posługa Prymasa Tysiąclecia, t. 4, Warszawa 2002, 
s. 749.
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a nawet żołnierze na przepustce. Egzortę żałobną wygłosił najbliższy współpra-
cownik Prymasa, bp Bronisław Dąbrowski. Powiedział on: „Nie tylko nasz na-
ród, nie tylko Kościół w Polsce, ale prawie cały świat jakby zatrzymał się w bez-
ruchu, w jakiejś zadumie, a może nawet lęk przeszedł przez serca wiernych. 
Polska świętego Millennium został osierocona. Odszedł do nieba jej wódz du-
chowy, jej Wielki Prymas Stefan Kardynał Wyszyński”11.

Od chwili rozpoczęcia obrzędów pogrzebowych po przeniesieniu trumny do 
kościoła seminaryjnego do rozpoczęcia uroczystości związanych z przejściem 
konduktu pogrzebowego na plac Zwycięstwa około pół miliona ludzi przeszło 
przed trumną zmarłego Prymasa, oddając ostatni hołd, hołd pamięci i miłości. 
Zaciągano warty honorowe z udziałem osób duchownych i świeckich, środo-
wisk politycznych, zakładów pracy, przedstawicieli wolnych związków zawodo-
wych, młodzieży. 30 maja kolejka oczekujących na złożenie hołdu ciągnęła się 
aż do ulicy Karowej. Tego dnia o godzinie 22.00 przy trumnie powstańczego 
kapelana Radwana III Eucharystię żałobną sprawowali kapelani Wojska Polskie-
go wraz z kapelanami Armii Krajowej, w tym ks. Jerzy Baszkiewicz – bezpo-
średni dowódca ks. Wyszyńskiego w 1944 roku.

28 maja we wszystkich gazetach wydrukowano depeszę kondolencyjną władz 
PRL-u: „Odszedł wybitny kapłan i wielki patriota. Jego postawa nacechowana 
była zrozumieniem procesów historycznych i obywatelską odpowiedzialnością 
męża stanu za pomyślność ojczyzny”12. 

Następnego dnia, podczas partyjnej konferencji sprawozdawczo-wyborczej 
w Zakładach Mechanicznych Ursus, I Sekretarz Komitetu Centralnego PZPR 
Stanisław Kania mówił o współpracy rządu z prymasem Wyszyńskim, sprytnie 
pomijając trudy tej współpracy, twarde stanowisko Prymasa w czasie rozmów 
i represji, jakie go z tego powodu spotkały. Mówił: „Działamy od dłuższego 
czasu nad kształtowaniem takich stosunków z Kościołem, żeby dobrze służyły 
jednoczeniu naszego społeczeństwa, w imię tych celów, które służą pomyślnemu 
rozwojowi naszego kraju, które umacniają wszystkie czynniki jego bezpieczeń-
stwa. Doniosłą rolę w tym procesie odgrywał zmarły ksiądz kardynał Stefan 
Wyszyński. Wyrósł on jak wiadomo, z innej epoki ustrojowej. Jego wielkość 
polegała przede wszystkim na tym, że trafnie odczytywał znaki idącego czasu 
(...) odszedł więc nie tylko wielki Kapłan, ale odszedł również wybitny Obywa-
tel, człowiek porozumienia z socjalistycznym państwem. Takim, nie ulega wąt-

11 Tamże, s. 750.
12 [Oświadczenie do rąk Jego Eminencji Franciszka Macharskiego zastępcy Przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Polski], „Słowo Powszechne” dodatek nadzwyczajny z 28 maja 1981, 
s. 3.
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pliwości, wejdzie do historii. Potrafił się wznieść ponad różne osobiste krzywdy, 
gorzkie doświadczenia i postawić na pierwszym miejscu interes narodu i jego 
państwa”13.

W tekście od redakcji „Życia Warszawy” czytamy: „Prawdziwą jednak wiel-
kość straty, jaką poniósł nasz naród wraz ze śmiercią Stefana Wyszyńskiego po-
znawać będziemy dopiero w przyszłości, gdy zabraknie Jego autorytetu i wiel-
kości”14.

Uroczystościom pogrzebowym 31 maja 1981 roku przewodniczył watykań-
ski Sekretarz Stanu kard. Agostino Casaroli, który w kwietniu 1971 roku repre-
zentował Watykan w rozmowach z władzami PRL prowadzących do powołania 
w lipcu 1974 roku Zespołu ds. Stałych Kontaktów Roboczych między PRL 
a Stolicą Apostolską, na czele z historykiem i dyplomatą Kazimierzem Szablew-
skim. Powiedział on: „Ze czcią i wzruszeniem chylimy głowy przed trumną 
człowieka i biskupa, którego współcześni, jakby uprzedzając sąd potomnych, 
zaliczyli już między wielkich w dziejach Kościoła i jego Ojczyzny”15. 

W delegacji Stolicy Apostolskiej poza kard. Agostino Casaroli uczestniczyli: 
kard. Władysław Rubin, Nuncjusz Apostolski do Specjalnych Poruczeń abp 
Luigi Poggi oraz księża prałaci Juliusz Paetz i Janusz Bolonek. Wśród zagra-
nicznych hierarchów kościelnych przybyli między innymi: patriarcha Wenecji 
Marco Cé, arcybiskup Chicago John Patrick Cody, arcybiskup Marsylii Roger 
Etchegaray, prymas Irlandii arcybiskup Armagh Tomás ó Fiaich, arcybiskup 
Koloni Joseph Höffner, arcybiskup Wiednia Franz König, arcybiskup Filadelfii 
John Król, prymas Węgier arcybiskup Esztergom László Lékai, arcybiskup Mo-
nachium i Freising Joseph Ratzinger, arcybiskup Pragi František Tomášek, arcy-
biskup Utrechtu Johannes Willebrands, a także przedstawiciele innych kościo-
łów chrześcijańskich, między innymi: zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego metropolita warszawski Bazyli, ksiądz superintendent 
Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, przewodniczący Polskiej Rady Eku-
menicznej Witold Benedyktowicz, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego bi-
skup Tadeusz Majewski oraz ksiądz senior diecezji warszawskiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego Jan Walter. 

Na czele oficjalnej delegacji władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stał 
przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński, któremu towarzyszyli: mar-

13 [Wypowiedź I Sekretarza Komitetu Centralnego PZPR Stanisława Kani], „Tygodnik Powszech-
ny” nr 23 z 7 czerwca 1981, s. 2.
14 Cyt. za: Urzykowski T., To był pogrzeb tysiąclecia. 30 lat od śmierci prymasa, „Gazeta Wybor-
cza” z 28 maja 2011 (wyd. internetowe).
15 Nagranie transmisji Polskiego Radia z uroczystości pogrzebowych Prymasa Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego.
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szałek Sejmu Stanisław Gucwa oraz członkowie Rady Państwa, Rady Ministrów 
i inni wysocy urzędnicy państwowi między innymi Kazimierz Barcikowski, Je-
rzy Ozdowski, Mieczysław Rakowski, Józef Czyrek, kierownik Urzędu ds. Wy-
znań Jerzy Kuberski, przewodniczący zespołu ds. stałych kontaktów roboczych 
ze Stolicą Apostolską Kazimierz Szablewski. Analizując skład delegacji rządo-
wej, warto zwrócić uwagę, że składała się ona niemal wyłącznie z polityków, 
którzy otwarcie nie prowadzili walki z Kościołem katolickim, którego głową 
w Polsce był prymas Wyszyński. Zabrakło Wojciecha Jaruzelskiego oraz I sekre-
tarza KC PZPR Stanisława Kani, który w ostatnim okresie próbował manipulo-
wać osobą Prymasa w stosunkach ze społeczeństwem, reprezentowanym przez 
„Solidarność”. W czasie uroczystości pogrzebowych nie mogło zabraknąć także 
przedstawicieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidar-
ność” na czele z przewodniczącym Związku Lechem Wałęsą.

Ceremonia rozpoczęła się liturgią żałobną w kościele seminaryjnym przy 
Krakowskim Przedmieściu, z którego wyruszył kondukt żałobny z udziałem ofi-
cjalnych delegacji kościelnych i świeckich oraz tłumów ludzi. Msza żałobna, 
poprzedzona przeniesieniem trumny w czterdziestominutowym kondukcie ża-
łobnym przy śpiewie Chrystus zmartwychwstały jest odbyła się w niedzielę 
31 maja na placu Zwycięstwa (dziś Piłsudskiego). Pogoda była upalna, bez-
wietrzna. Przybyły nieprzebrane tłumy. Dziesiątki tysięcy ludzi zgromadzonych 
na placu Zwycięstwa, na Krakowskim Przedmieściu i ulicy Królewskiej, który-
mi przeszedł kondukt żałobny z kościoła seminaryjnego, i miliony przed telewi-
zorami żegnały Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Polskie ulice nie-
malże opustoszały. Polacy zjednoczyli się przy trumnie Prymasa Tysiąclecia, 
duchowego przywódcy Narodu. Specjalnie przesunięto w tym dniu godziny na-
bożeństw. Na jednym z ogromnych białych transparentów widniał napis: „Takie-
go Ojca, Pasterza i Prymasa Bóg daje raz na tysiąc lat” – tak o zmarłym prymasie 
Wyszyńskim wyraził się papież Jan Paweł II. Gdy zaczął bić dzwon kościoła 
seminaryjnego w Warszawie, w Krakowie rozległ się dzwon Zygmunta, wtóro-
wały im dzwony warszawskich kościołów, a także dzwony kościelne w całym 
kraju. Płacz dzwonów unosił się nad Warszawą i całą Polską, rozpoczynając 
uroczystości pogrzebowe. Na placu Zamkowym tysiące ludzi śpiewało Boże coś 
Polskę. Komentator uroczystości transmitowanych w polskim radiu i telewizji 
oczywiście zagłuszył komentarzem słowa pieśni „Ojczyznę wolną racz nam 
wrócić Panie”.

Kondukt pogrzebowy poprzedzony księżmi z kadzielnicą i trójramiennym 
krzyżem prymasowskim zatrzymał się na chwilę przed kolumną Zygmunta. 
Przed trumną droga usłana była kwiatami. Dwa szeregi kardynałów ruszyły 
w orszaku. Za trumną szła najbliższa rodzina, delegacja rządowa oraz przedsta-
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wiciele „Solidarności”. W orszaku żałobnym wzięła udział jedynie część spo-
śród stu dwudziestu pięciu delegacji i dwustu siedemdziesięciu trzech pocztów 
sztandarowych16, reszta ze względów organizacyjnych, czekała ze sztandarami 
na trasie przemarszu. Obecne były m.in. sztandary Szarych Szeregów, Byłych 
Więźniów Obozów Koncentracyjnych, Żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów 
Chłopskich, Akademii Teologii Katolickiej. Delegacje robotników, często przy-
bywały w uniformach, pokazując przywiązanie do obrońcy praw człowieka i ro-
botnika w socjalistycznym państwie. Przed kościół przybył tłum ludzi sięgający 
aż do placu Zamkowego.

Trumna została umieszczona przed ołtarzem, w miejscu, w którym w 1979 
roku modlił się papież Jan Paweł II. Wspominając I pielgrzymkę papieża Jana 
Pawła II do Polski prymas Wyszyński mówił o symbolu, jakim był plac nazwany 
przez komunistów placem Zwycięstwa. Stał się on w czerwcu 1979 roku miej-
scem zwycięstwa Kościoła nad ograniczeniami, jakie narzucała mu władza pań-
stwowa. 31 maja 1981 roku plac Zwycięstwa stał się miejscem symbolicznego, 
już pośmiertnego zwycięstwa Prymasa Polski nad władzą komunistyczną, która 
tak okrutnie doświadczyła go w trakcie posługi dla Kościoła oraz symbolem 
zwycięstwa Narodu, który w państwie ateistycznym zjednoczył się przy trumnie 
nie polityka, bojownika o wolność i rzekomy dobrobyt komunizmu, ale ducho-
wego przywódcy, stającego zawsze w obronie łamanych praw człowieka, wiel-
kiego męża stanu. Podkreślaną przez większość komentatorów symboliczną 
zbieżność z pielgrzymką Jana Pawła II do Polski tworzyło nie tylko to samo 
miejsce wydarzenia, ale także krzyż. Ołtarz wznieśli członkowie NSZZ „Soli-
darność” regionu Mazowsze. Oni także nieśli w procesji trumnę Prymasa z koś-
cioła seminaryjnego na plac Zwycięstwa, co chwilę zmieniając się, by więcej 
spośród nich w ten sposób mogło oddać hołd Wielkiemu Prymasowi. O godzinie 
17.30, półtorej godziny od rozpoczęcia uroczystości rozpoczęła się Msza święta 
na placu Zwycięstwa.

Na ołtarzu przy krzyżu stał obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Zmarłego Pry-
masa żegnała Ta, której w trudnych chwilach walki reżimu z Narodem, powie-
rzył Naród w odnowionych Ślubach i milenijnym akcie oddania. Wcześniej, 
20 maja, peregrynujący po archidiecezji warszawskiej Obraz Nawiedzenia zo-
stał przyniesiony do pokoju umierającego Prymasa. Matka Boża przyszła spe-
cjalnie do chorego Pasterza Stolicy17. 

Metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski odczytał list papieża Jana 
Pawła II: „Pragnę, abyście wiedzieli, że w tej godzinie żałoby, w godzinie smut-

16 Por. Romaniuk, Życie, twórczość i posługa Prymasa Tysiąclecia, t. 4, s. 756-757.
17 Kozieł, „Nie spotkałam chorego tak wielkiej subtelności”, s. 263.
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ku i bólu, a także większej jeszcze nadziei i ufności, pragnąłbym być z wami 
i osobiście oddać księdzu Prymasowi ostatnią posługę. Bóg zdecydował inaczej. 
Niech będzie błogosławione Jego imię. Łączę się z wami w cierpieniu i modli-
twie, w przyjęciu woli Boga i w nadziei”18.

W maju 2011 roku historycy związani z „Rzeczypospolitą” na podstawie 
znalezionego w IPN dokumentu, postawili hipotezę, że zamach na Jana Pawła 
II miał na celu udaremnienie przyjazdu Papieża na pogrzeb Prymasa Polski. 
Służba Bezpieczeństwa już od miesiąca monitorowała pogarszający się stan 
zdrowia Prymasa. Według raportu datowanego 27 czerwca 1981 roku agenta 
oznaczonego jako źródło „4072”, przybycie Jana Pawła II na pogrzeb kard. 
Wyszyńskiego do Warszawy spowodowałoby, że świadomość społecznej siły 
Polaków otrzymałaby nowy, wzmacniający impuls, dlatego władze komuni-
styczne dążyły do zneutralizowania wpływu Papieża. Dokument ten jest wy-
ciągiem z raportu jednego z najcenniejszych źródeł wydziału XIV Departa-
mentu I MSW zajmującego się tzw. wywiadem na kierunku watykańskim. Na 
ponad tydzień przez zamachem na placu św. Piotra jeden z oficerów wywiadu 
PRL wysłał z Rzymu do Warszawy krótki szyfrogram19. Znalazły się w nim 
informacje dotyczące między innymi ewentualnego udziału Papieża w pogrze-
bie Prymasa. Oficer sugerował, że Ojciec Święty nie powinien osobiście wziąć 
udziału w uroczystościach pogrzebowych ze względu na trudności związane 
z organizacją, a także „ewentualne trudności natury politycznej”. Władze mog-
ły się zgodzić jedynie na udział pośredni, na przykład przez specjalne orędzie 
papieskie do Polaków transmitowane przez TVP. Hipoteza ta jednak jest mało 
prawdopodobna, ze względu na zupełną niewspółmierność zastosowanych 
przez komunistyczne służby środków do osiągnięcia celu, jakim rzekomo mia-
ło być uniemożliwienie udziału Papieża w uroczystościach pogrzebowych 
Prymasa Tysiąclecia. Trzeba także pamiętać, że władze dysponowały szeroką 
paletą innych środków uniemożliwiających przybycie Ojca Świętego do kraju 
na uroczystości.

Po przeszło czterech godzinach od rozpoczęcia uroczystości pogrzebowych 
kondukt pod przewodnictwem kard. Cassaroliego ruszył wąskimi uliczkami 
Starego Miasta w stronę katedry Świętego Jana. Za trumną szła cała Polska 
żegnając niezłomnego Prymasa Tysiąclecia. Gdy 31 maja 1981 roku kondukt 
żałobny w asyście duchowieństwa, delegacji i tłumów Polaków szedł Kra-
kowskim Przedmieściem, z nieba chwilami padał deszcz. To niebiosa opła-

18 Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II odczytana przez kard. Franciszka Macharskiego podczas 
pogrzebu kard. Stefana Wyszyńskiego, „Gość Niedzielny” nr 23, z 1981, s. 4.
19 Por. P. Litka, Szyfry z Watykanu, „Polityka” nr 26, z 21 czerwca 2011, s. 52-53.
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kują Kardynała – komentowali przybyli do Warszawy na uroczystości pogrze-
bowe20. Wzorowy porządek na trasie pomagali utrzymać funkcjonariuszom 
ORMO, członkowie „Solidarności” i wspólnot świeckich, wyróżniający się 
w tłumie żółtymi i niebieskimi furażerkami. Na całej długości trasa była ozdo-
biona biało-czerwonymi, żółto-białymi oraz niebieskimi flagami przepasany-
mi kirem.

W archikatedrze nad katafalkiem z prostą, dębową trumną Prymasa powie-
wały sztandary i chorągwie wojskowe z napisem „Honor, Ojczyna” wciąż bez 
Boga na pierwszym miejscu. W tej części uroczystości mogli wziąć udział je-
dynie nieliczni, reszta słuchała transmisji radiowej. Komentator Polskiego Ra-
dia powiedział: „W tym miejscu historia trudna i dramatyczna splata się tak 
nierozerwalnie z rzeczywistością, z tym pięknym faktem, że odbudowaliśmy 
katedrę, Stare Miasto, wszystkie nasze polskie kościoły. Odegnaliśmy zło 
z naszego kraju i uczyniliśmy to raz na zawsze”21. Podkreślał to kilkakrotnie, 
na wszelki wypadek, gdyby ktoś miał wątpliwości, co do położenia Narodu 
polskiego pod tzw. drugą okupacją sowiecką, o której propagandowa historio-
grafia milczała. W rzeczywistości jednak prymas Wyszyński stanowił oparcie 
całego Narodu przeciw sowietyzacji i ateizacji. Ludzie o tym pamiętali. Tylko 
rządowa propaganda próbowała kreować inny obraz działalności Prymasa, ale 
wrażliwe na tego typu manipulacje społeczeństwo, nawykłe do trzydziesto-
siedmioletniej propagandy komunistycznej, odrzucało ją, ignorując fałszywy 
przekaz.

Końcowym uroczystościom w katedrze przewodniczył abp John Król. Bi-
skup Jerzy Modzelewski odczytał fragmenty Testamentu Prymasa. We wstępie 
do lektury podkreślił, że Prymas przemawiał wielokrotnie w tym miejscu, oży-
wiając ducha religijnego i budząc sumienie Narodu. Odczytane fragmenty mó-
wiły o szacunku i miłości papieży do polskiego Kościoła, pełnym zaufaniu dla 
jego pracy, okazywanym pomimo niemożności spełnienia wszystkich postula-
tów. Podkreślono to celowo ze względu na liczne publikacje, które zniekształca-
ły obraz stosunków polskiego Kościoła i prymasa Wyszyńskiego z Watykanem. 
Odczytano również fragmenty odnoszące się do posługi Prymasa w duchu pa-
pieskich encyklik społecznych, obrony przed ateizacją i nienawiścią społeczną. 
„W stosunku do mojej Ojczyzny zachowuję pełną cześć i miłość... Przekonany 
o doniosłości przemian społecznych, służyłem bezinteresownie przez wiele lat 

20 Por. Z. Peszkowski, Umacniał nas w polskości, w: S. Budzyński, I. Burchacka, A. Mazurek 
(red.), Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, Warszawa 2000, s. 177.
21 Nagranie transmisji Polskiego Radia z uroczystości pogrzebowych Prymasa Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego.
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warstwom robotniczym... Uważam, że pomimo przemian ustrojowo-politycz-
nych, dzieło to nie zostało jeszcze dokonane... Ufam jednak, że zdrowy duch 
osobowości ludzkiej zwycięży w tej walce o godność i wolność człowieczeń-
stwa... Nie traciłem wiary w to, że wielu ludzi, realizując tzw. przebudowę dzia-
łało w dobrej wierze lub zmuszeni układem sił politycznych od nich niezależ-
nych. Uważam sobie za łaskę, że mogłem dać świadectwo Prawdzie, jako więzień 
polityczny przez trzyletnie więzienie, i że uchroniłem się przed nienawiścią do 
moich Rodaków, sprawujących władzę w Państwie. Świadom wyrządzonych mi 
krzywd, wybaczam im z serca wszystkie oszczerstwa, którymi mnie zaszczyca-
li”22. 

W katedrze Chór Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie wykonał Agnus 
Dei, dzieło skomponowane przez Krzysztofa Pendereckiego na wieść o śmierci 
Księdza Prymasa, włączone później do Requiem Polskiego. Przy jego dźwię-
kach kapłani zdjęli trumnę Prymasa z katafalku i ponownie wzięli na ramiona, 
by złożyć ją w kamiennym sarkofagu w miejscu ostatniego spoczynku – krypcie 
arcybiskupów warszawskich w podziemiach katedry w pobliżu szczątków ostat-
nich książąt mazowieckich. Dopiero później trumnę przeniesiono do nowej ka-
plicy wzniesionej w latach 1986-1987.

Na zakończenie uroczystości pogrzebowych, około godziny 20, składając 
hołd składanej w krypcie „na zawsze” trumnie, w orszaku przeszli koncelebrują-
cy Mszę świętą i uczestniczący w uroczystościach pogrzebowych, m.in. najbliż-
sza rodzina Księdza Prymasa, przedstawiciele władz państwowych wicepremie-
rzy Jerzy Ozdowski, który „ucałował [trumnę]”, Mieczysław Rakowski, który 
„pochylił głowę” oraz członkowie rządu i Rady Państwa na czele z przewodni-
czącym prof. Henrykiem Jabłońskim, który „dotknął z uszanowaniem [trum-
ny],” przedstawiciele ogólnopolskiego Frontu Jedności Narodu, władze samo-
rządowe województwa i miasta, pracownicy Urzędu ds. Wyznań, posłowie 
katoliccy, delegacja NSZZ „Solidarność” na czele z Lechem Wałęsom, który 
również ucałował trumnę i Janem Kułajem, przewodniczącym „Solidarności” 
wiejskiej, członkowie korpusu dyplomatycznego. W tym czasie wierni śpiewali 
Magnificat, Z dawna Polski Tyś Królową, Bogurodzicę. Następnie młodzież 
zniosła do krypty dwa wieńce, spośród tysiąca niesionych w kondukcie pogrze-
bowym, od Sekretariatu Episkopatu Polski i od Rządu Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej, reprezentującego oficjalnie Naród, choć w rzeczywistości miał popar-
cie mniejsze niż Kościół. Wieńce z biało-czerwonych kwiatów zajęły cały sarko-
fag. W tym czasie kapłan zaintonował: Christus vincit, Christus regnat, Christus 
imperat, na znak moralnego zwycięstwa Prymasa, sługi Chrystusa, który pro 

22 Fragment Testamentu Prymasa Wyszyńskiego, „Solidarność” 1981, nr 10, s. 1.
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nomine Jesu contumelias pati. Przy pustym katafalku wciąż płonął paschał. 
Uroczystości pogrzebowe dobiegały końca. Jeszcze przez wiele godzin przed 
sarkofagiem przechodziły w skupieniu i modlitwie tysiące osób chcących oddać 
ostatni hołd Prymasowi Tysiąclecia. Reszta wieńców została złożona pod war-
szawskimi tablicami upamiętniającymi miejsca straceń i walk powstańczych, 
część pokryła cokół kolumny Zygmunta. 

Komentator uroczystości pogrzebowych Polskiego Radia kilkakrotnie uży-
wał synekdochy „na zawsze”, podkreślając nieodwracalność tego wydarzenia, 
jakby miało ono stać się ważną cezurą w dziejach. W rzeczywistości władze 
stanęły wobec wielkiej niewiadomej, jak ułożą się stosunki z nowym prymasem. 
W burzliwych czasach odszedł człowiek dający społeczeństwu poczucie bezpie-
czeństwa. Katolicy traktowali go jak opokę, ale smutek okazywali też, wcześniej 
nienawidzący Prymasa, komuniści. „Śmierć kardynała oznaczała dla rządu utra-
tę mocnego punktu oparcia, gdy trzeba było szukać jakiejś drogi wyjścia z sy-
tuacji” – zapisał we wspomnieniach papieski wysłannik Agostino Casaroli23. Po 
latach starań, by zniszczyć Wyszyńskiego, przywódcy PRL poczuli, jak bardzo 
jest im on potrzebny24. Od połowy lat 70. postać Prymasa była stale obecna 
w życiu publicznym. Z jednej strony był on gospodarzem dialogu, jaki rozpoczął 
się między Rządem PRL a Stolicą Apostolską, a z drugiej mediatorem między 
stroną rządową a Narodem podczas kolejnych społecznych napięć i wywoływa-
nych nimi strajków robotniczych. 

Władze komunistyczne zezwoliły na transmisję uroczystości na żywo przez 
radio i telewizję, aczkolwiek ani I sekretarz KC Stanisław Kania, ani premier 
Wojciech Jaruzelski nie pojawili się na pogrzebie. W niczym to nie umniejszyło 
rangi Zmarłego. Tę określały słowa na szarfie wieńca niesionego przez delegację 
„Solidarności”: Niekoronowanemu Królowi Polski. Szarfa ta została zerwana 
i zniszczona wkrótce po zakończeniu uroczystości pogrzebowych. „Słowo Po-
wszechne” opublikowało wypowiedź prof. Jana Szczepańskiego, w której na-
zwał on Prymasa „prawdziwym interreksem, zgodnie z wielką tradycją polskich 
Prymasów, wielkim przywódcą religijnym (...). Pozostanie wielka luka, którą 
trudno będzie wypełnić, gdyż zabraknie z jednej strony autorytetu moralnego, 
a z drugiej – wielkiego przywódcy religijnego, ale zabraknie całemu narodowi 
przywódcy politycznego, który widział daleko naprzód i który umiał godzić tra-
dycję z potrzebami chwili, z potrzebami przyszłości w sposób zgodny z zasada-

23 Cyt. za: A. Krajewski, Kardynał Wyszyński. Ostatni król Polski, „Newsweek Polska” nr 21, 
z 23 maja 2011.
24 Por. tamże.
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mi politycznej roztropności”25. Natomiast prof. Bohdan Suchodolski mówiąc 
o fenomenie estymy kard. Wyszyńskiego w całym społeczeństwie polskim, 
zwrócił uwagę na to, że zawsze kierował się on dobrem Ojczyzny jako nadrzęd-
ną wartością, walcząc o godność człowieka. Na tym polegała jego siła społecz-
na, postrzegana w trudnych czasach jako siła polityczna26. Lech Wałęsa, będący 
wówczas przewodniczącym Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Soli-
darność”, wobec śmierci Wielkiego Prymasa zachował milczenie o jego zasłu-
gach politycznych, lakonicznie podkreślając jego wielkość w ostatnich dniach 
choroby27. Jednak już wiceprzewodniczący KKP Ryszard Kalinowski mówił: 
„Ksiądz Prymas, działając w swej epoce, dążył do tego, żeby w Polsce działo się 
tak, jak się dzieje. Dążył do wolności demokratycznej, do tego, by ludzie mogli 
się wypowiadać, by nie było w naszym kraju więźniów politycznych, by Polska 
mogła istnieć jako kraj. I dożył tego!28”. Wypowiedź uzupełniał członek KKP 
Adam Niezgoda, który podkreślał, że w najtrudniejszym okresie Kościół na cze-
le z prymasem Wyszyńskim reprezentował wolność, demokrację, godność, czyli 
te wartości o które walczy obecnie „Solidarność”29. Andrzej Łapicki w tygodni-
ku „Za i Przeciw” mówił: „Głos jego rozstrzygał wszelkie wątpliwości, był gło-
sem duchowego przywódcy Narodu, który Mu wierzył, ufał i czcił Go”30. Za-
mieszczone w tygodniku wypowiedzi ludzi kultury podkreślały przede wszystkim 
te wartości, którym Prymas służył: miłość, mądrość, umiłowanie Ojczyzny, 
prawda, sprawiedliwość, prawość. W okresie dokonujących się przemian, 
ciągłego niepokoju o to, co przyniesie jutro, społeczeństwo polskie dotkliwie 
odczuwało odejście Wielkiego Polaka, ukochanego Prymasa. Grzegorz Bytnar 
napisał: „Zmieniały się rządy, zmieniali się sekretarze – Prymas Wyszyński 
trwał. Zawsze ten sam: pokorny sługa Maryi, sługa Narodu. Zawsze ten sam: 
konsekwentny, nieugięty, żelazny. Cierpliwy, otwarty, ufny. Zawsze nienawistny 
kapitulacji, ale zawsze skłonny do rozmów, do rozsądnego, honorowego kom-
promisu”31.

Przebywający wciąż w klinice Gemelli Jan Paweł II, w Liście do Narodu 
7 lipca 1981 roku, rozpatrywał trzyaspektowo postać wybitnego Prymasa: jako 

25 „Słowo Powszechne” z 30-31 maja 1981, cyt. za: Pierzchała, Budzyński (red.), Stefan Kardynał 
Wyszyński. Prymas Tysiąclecia, Warszawa 2001, s. 78.
26 Por. tamże, s. 78-79.
27 Por. tamże, s. 80.
28 Tamże, s. 80.
29 Por. tamże, s. 80-81.
30 „Za i Przeciw” nr 24 z 14 czerwca 1981, cyt. za: Pierzchała, Budzyński (red.), Stefan Kardynał 
Wyszyński. Prymas Tysiąclecia, s. 85.
31 G. Bytnar, My z Niego wszyscy, „Tygodnik Powszechny” nr 23, z 7 czerwca 1981, s. 2.
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kapłana i biskupa, jako społecznika, którego postawa nacechowana była miłoś-
cią i dążeniem do sprawiedliwości, i jako człowieka miłującego Ojczyznę, pa-
trioty ukazującego dar wolności32.

Ksiądz Józef Tischner w „Tygodniku Powszechnym” podkreślał, że prymas 
Wyszyński był przede wszystkim duszpasterzem Narodu w czasach próby. „Pra-
cował więc wokół tego, by wszystko, co się w Polsce dzieje, było w zgodzie 
z zasadami etyki. W ten sposób przygotował dzisiejszą solidarność sumień. Jego 
mocna wiara w moc narodowego sumienia sprawiała, że sumienie to nie dało się 
uśpić i gdy nadszedł jego dzień – przemówiło”33.

Komentatorzy zauważyli, że pogrzeb kard. Stefana Wyszyńskiego wykracza 
ponad hołd należny księciu Kościoła. W uroczystościach uczestniczyli nie tylko 
wierzący, dla których przez trzydzieści dwa lata był głową Kościoła katolickiego 
w Polsce, ale i bez względu na wyznanie cały Naród, który widział w nim wielki, 
obecnie już niekwestionowany, autorytet moralny. Publicznie przedstawiciele 
władz mówili o zmarłym Prymasie jako o wybitnym mężu stanu, czynnym poli-
tyku potrafiącym zawsze godzić dobro Kościoła z potrzebami społeczeństwa 
i polską racją stanu. Przypominano, że w przeszłości w chwilach trudnych, cze-
kano na jego słowa. W rzeczywistości jednak obie strony zupełnie inaczej poj-
mowały rację stanu. 11 maja 1975 roku podczas uroczystości św. Stanisława 
w krakowskim kościele Na Skałce prymas Wyszyński w kazaniu mówił, że Koś-
ciół staje w obronie polskiej narodowej racji stanu, która nie jest tożsama z poli-
tyczną racją stanu „bo polityczna racja stanu zmienia swoje wymiary, natomiast 
naród trwa, ma swoją wiarę, swoje zasady moralne, swoją kulturę religijną, na-
rodową, swój obyczaj narodowy i stoi na straży tych wartości, które od razu nie 
powstają, ale też i zniszczyć się od razu nie dadzą”34. Jeden z tytułów pierwszych 
stron gazet brzmiał: Odszedł, ten, który krzepił serca. Naród pamięta35. Mówio-
no o udziale ks. Wyszyńskiego w Powstaniu Warszawskim. Jednak milczenie 
o wszystkich trudnościach, jakich Prymas doświadczał ze strony władz komuni-
stycznych, właściwie do ostatnich chwil swej posługi w obronie łamanych praw 
Kościoła katolickiego w Polsce było wymowne. Partyjni komentatorzy podkre-
ślali punkty styczne działalności Prymasa z linią polityki władz. Operowali slo-
ganami, chcąc przemilczeć to, co w sobie zawierały – prawdę. W transmisji pod-
kreślano przywiązanie Zmarłego do odbudowanej po wojnie Stolicy, mówiono 

32 Por. C. Ryszka, Prymas na trudne czasy, Częstochowa 2001, s. 87-88.
33 J. Tischner, W czasach próby, „Tygodnik Powszechny” nr 23 z 7 czerwca 1981, s. 2.
34 Cyt. za: J. Żaryn, Wprowadzenie, w: Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński. Materiały 
dla nauczyciela, Warszawa 2003, s. 9.
35 Nagranie transmisji Polskiego Radia z uroczystości pogrzebowych prymasa kardynała Stefana 
Wyszyńskiego.
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o architektonicznych walorach katedry odbudowanej staraniem Prymasowskiej 
Rady Odbudowy Kościołów, nie wspominając o trudnościach jakich ze strony 
nowych władz doświadczyła Rada. Dopiero Adam Krzemiński w „Polityce” pi-
sał o fałszywym porozumieniu w 1950 roku, uwięzieniu w latach 1953-1956, 
pomocy udzielonej władzom w stabilizacji sytuacji w październiku 1956 roku, 
wzięciu na siebie winy za krew robotników przelaną na Wybrzeżu w grudniu 
1970 roku, poparciu dla „Solidarności” w 1980 roku36.

Transmisje radiowe i telewizyjne uroczystości pogrzebowych Księdza Pry-
masa miały za zadanie uspokoić nastroje społeczne w tym dosyć istotnym 
z punktu widzenia władz państwowych momencie. Wydaje się, że wydano pole-
cenie, by pokazać fragmenty celebry, a resztę czasu antenowego poświęcić na 
komentarze dotyczące walorów architektonicznych odbudowanych zabytków 
Starego Miasta, harmonijnie układających się relacji prymasa Wyszyńskiego 
z władzami państwowymi oraz wyrwanym z kontekstu cytatom z nauczania 
kard. Wyszyńskiego. Dzięki takim działaniom zmniejszono napływ wiernych do 
Stolicy chcących uczestniczyć w pogrzebie Prymasa Polski. Nie można było 
zapobiec przybyciu przedstawicieli opozycji, która w przypadku problemów 
czynionych ze strony władz, przedsięwzięłaby własne inicjatywy. W tym okresie 
zresztą nie starano się wyeliminować z wydarzeń przywódców „Solidarności”. 
Lech Wałęsa zarówno w kręgu władz, jak i wśród części kręgów opozycyjnych 
był postrzegany jako „Lech-strażak”, ktoś, kogo przybycie łagodzi napiętą sy-
tuację, gasi strajki37. Nie było potrzeby, by oficjalnie zabierał głos, nie musiał 
studzić oburzenia społecznego, wszystko przebiegało bowiem bezkonfliktowo. 
Pod adresem władz kierowane byłyby zapewne słowa uznania za ten oto gest, 
którym czynniki państwowe poszły Kościołowi na rękę. Brak transmisji z pew-
nością wywołałby oburzenie i kolejną falę krytyki ze strony środowisk solidar-
nościowych i Kościoła, a taka opozycja w momencie rozpoczętych w marcu 
przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego była niepożądana.

Ustępstwa – w dużej mierze pozorne – ze strony władz państwowych przy 
organizacji pogrzebu prymasa Wyszyńskiego wynikały ze zmiany polityki wo-
bec Kościoła po doświadczeniach lat 60. i 70. Nowe uwarunkowania stosunków 
na linii państwo–Kościół powodowały konieczność nastawienia się w działa-
niach operacyjnych na obliczoną nie tyle na efekty doraźne, spektakularne, ile na 
perspektywiczną, długotrwałą, wrogą koegzystencję w państwie. Działania ope-
racyjne miały przyśpieszać osłabienie pozycji Kościoła, podkopując jego auto-

36 Por. A. Krzemiński, Prymas, „Polityka” nr 23, z 6 czerwca 1981, cyt. za: Pierzchała, Budzyński 
(red.), Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas Tysiąclecia, s. 89-90.
37 Por. L. Wałęsa, Droga nadziei, Kraków 1989, s. 208.
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rytet i wykorzystując do zażegnania niepokojów społecznych38. W tym celu, 
szukano mimo różnic ideologicznych, płaszczyzny porozumienia na zasadzie 
dobra interesów państwa, stabilizacji stosunków państwo–Kościół. Trzeba pa-
miętać, że szczegółowy plan organizacji uroczystości pogrzebowych został 
ustalony przez komitet pogrzebowy pod przewodnictwem bp. Zbigniewa Kra-
szewskiego, w którym oprócz ks. prał. Zdzisława Króla, kanclerza Kurii Me-
tropolitalnej, oraz duchowieństwa udzielali się członkowie NSZZ „Solidar-
ność”. Nie zasiedli w nim przedstawiciele strony rządowej czy samorządowej. 
Komitet, który obradował 29 i 30 maja, postanowił wykorzystać doświadcze-
nie z przygotowań do pielgrzymki papieskiej. Na szczeblu władz państwo-
wych czy samorządowych znalazła się jedynie kwestia wykonawcza, nie inge-
rowała ona w skład delegacji czy ich kolejność. Sytuacji otwartego konfliktu 
starali się uniknąć także przedstawiciele komitetu pogrzebowego, by nie za-
kłócać żałoby sporami. Na sam pogrzeb władza nie miała dużego wpływu. 
Działania antykościelne mogła zacząć prowadzić dopiero po zakończeniu uro-
czystości pogrzebowych w ramach „troski o porządek publiczny”. Tutaj zwięk-
szało się jej pole manewru. Władze państwowe miały jednak wpływ na trans-
misje medialne. Wpływ ten zresztą wykorzystały, próbując manipulować 
nastrojami społecznymi. 

Uroczystości pogrzebowe kard. Wyszyńskiego stały się imponującą manife-
stacją religijną i polityczną. Przybyłe tłumy świadczyły o tym, jakim autoryte-
tem i szacunkiem cieszył się zmarły Prymas. Pogrzeb był wielką manifestacją 
wiary i przywiązania do Kościoła. Był hołdem złożonym Wielkiemu Prymaso-
wi, którego całe życie było nieustanną służbą Narodowi i Kościołowi. Prasa 
mówiła o ostatnim królewskim pogrzebie, królewskim w swym majestacie, do-
stojeństwie, prostocie, porównywalnym jedynie z pogrzebem marszałka Piłsud-
skiego w 1935 roku. Uroczystości pogrzebowe stały się patriotyczną manifesta-
cją całego Narodu. O tę jedność Polaków przez całe swoje życie zabiegał 
zmarły Prymas. Ostatecznie osiągnął to już po śmierci, w czasie ostatniego po-
chodu konduktu pogrzebowego z placu Zwycięstwa do Katedry Świętojań-
skiej. 

Kwiaty, którymi obecni usłali drogę przed konduktem żałobnym, zostały ze-
brane i złożone pod kolumną Zygmunta, gdyż dalej trasa została zamknięta. 
Wkrótce na wyraźne polecenie władz kwiaty te były usuwane39. Część z nich 
ułożono w miejscu gdzie w czasie celebry na placu Zwycięstwa stała trumna 

38 Por. M. B. Stępień, Kościół i Naród jako wartości fundamentalne, w: Z. Zieliński (red.), Prymas 
Tysiąclecia w komunistycznym państwie, Radom 2003, s. 9-31.
39 Por. Romaniuk, Życie, twórczość i posługa Prymasa Tysiąclecia, t. 4, s. 763. 
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z ciałem prymasa Wyszyńskiego. W tym właśnie miejscu, każdego dnia warsza-
wiacy układali krzyż z kwiatów – żywy pomnik w hołdzie Prymasowi. Składa-
nie kwiatów było wyrazem jedności i solidarności społecznej, żywej pamięci 
o zmarłym Prymasie, a zarazem symbolicznym gestem trwania w oporze. W rocz-
nicę aresztowania Prymasa, w kompozycję krzyża wpisano portret kard. Wy-
szyńskiego otoczony drutem kolczastym, pod którym znajdowała się tablicz-
ka z informacją przypominającą wydarzenia związane z aresztowaniem. 
Krzyż przetrwał tragiczny 13 grudnia 1981 roku, a w następnych dniach poja-
wiały się przy nim zdjęcia internowanych i ulotki, w których domagano się 
ich uwolnienia. Każdego 8 (od marca 1982 roku dla upamiętnienia rocznicy 
wydarzeń 1968 roku), 13 (upamiętnienie tragedii towarzyszących wprowa-
dzeniu staniu wojennego) i 16 (upamiętnienie wydarzeń na Wybrzeżu 1970 
roku) dnia miesiąca przy krzyżu organizowano demonstracje. Symbol Polski 
Walczącej zamieniono na bardziej komunikatywny symbol „Solidarności 
Walczącej”. Pod osłoną nocy władze rękami nieznanych sprawców go nisz-
czyły, noc w noc aż do połowy lat 80., kiedy to pod pretekstem remontu plac 
Zwycięstwa został ogrodzony parkanem i zerwano jego nawierzchnię. Wów-
czas krzyż przeniesiono do kościoła sióstr wizytek na Krakowskim Przed-
mieściu, gdzie w 1987 roku odsłonięto pomnik Prymasa. Drugi krzyż z kwia-
tów ustawiono przy kościele akademickim Świętej Anny. Z czasem krzyż 
z kwiatów poświęcony pamięci prymasa Wyszyńskiego stał się symbolem 
drogi bez przemocy. 

W czasie pielgrzymki do Polski w 1983 roku papież Jan Paweł II skierował 
swe pierwsze kroki do archikatedry warszawskiej, by przy grobie Prymasa Ty-
siąclecia odprawić swoją pierwszą Mszę świętą na polskiej ziemi w intencji 
Wielkiego Prymasa, dziękując Bogu za to, że w trudnych czasach po II wojnie 
światowej i na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia dał Polakom takiego 
Prymasa, męża Bożego, miłośnika Jasnogórskiej Bogarodzicy, niestrudzonego 
sługę Kościoła i Narodu. 

Podczas modlitwy Anioł Pański w niedzielę 31 maja 1981 roku papież Jan 
Paweł II, przebywający w klinice Gemelli powiedział: „Jemu dobremu i gorli-
wemu pasterzowi, jemu obrońcy praw człowieka i Kościoła, bohaterowi tylu 
kart historii jego i mojej Ojczyzny, jemu który miłował Kościół i Polskę z nie-
zrównanym oddaniem i nieustraszoną odwagą, czerpanymi z nieujarzmionej 
wiary i gorącej Miłości Chrystusa i Maryi, niech Pan udzieli nagrody, jaką prze-
znaczył dla swych wiernych sług”40. 

40 Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II nagrane w poliklinice Gemelli 31 maja 1981 roku, 
„L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) nr 5 z 1981 roku, s. 1.
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Polacy żegnający prymasa Wyszyńskiego od początku mieli przeświadczenie 
o jego świętości, widząc w nim nie tylko heroicznego wyznawcę Chrystusa, ale 
i orędownika u Boga w tajemnicy świętych obcowania. Na placu Zwycięstwa 
kard. Casaroli nazwał kard. Wyszyńskiego „Bohaterem Kościoła naszych cza-
sów”. Przytaczając te słowa bp Jan Czerniak z Gniezna zapisał: „Dziś modlimy 
się za Niego, modlimy się z Nim”41. 20 maja 1989 roku rozpoczęto proces bea-
tyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia. Jego etap diecezjalny został zakończony 6 lu-
tego 2001 roku. Odtąd wszyscy czekamy na beatyfikację sługi Bożego kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.

41 Cyt. za: J. Czerniak, Miłośnik piastowskiego Gniezna, w: Rastawicka, Piasecki (red.), Czas ni-
gdy Go nie oddali, s. 137.
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