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Nikt nie jest w stanie zbadać i poznać całej przeszłości. Ze względu na cechy, 
które ją kształtują, jest to wręcz niemożliwe. Nawet najwybitniejszy jej znawca, 
historyk, nie jest w stanie tego dokonać. Wiele umyka, ucieka pamięci ludzkiej. 
Są jednak wydarzenia i osoby, które wywarły tak wielki wpływ, nie tylko na 
jednostkę, ale i na całe społeczeństwo i kreśliły jego teraźniejszość, że nie spo-
sób o nich zapomnieć. Równałoby się to z pominięciem ważnego elementu, któ-
ry kształtował nas i historię, w której mieliśmy udział. Dla Polaków taką osobą 
jest prymas Stefan Wyszyński. Bez niego pewne wydarzenia, które pamiętamy 
straciłyby sens i tworzyłyby zbiór zwykłych faktów często nie powiązanych ze 
sobą.

Kardynała postrzegamy dziś jako duszpasterza Narodu, Prymasa Tysiącle-
cia, ofiarę komunizmu i bohatera narodowego. Wiele się też mówi o jego dzia-
łalności w czasach okupacji komunistycznej – okupacji, bo czasy socjalizmu 
w Polsce w pełni zasługują na to miano – jak i prób walki z nią. Powstały tak-
że liczne opracowania ukazujące jego losy po mianowaniu na głowę Kościoła 
w kraju. Sam kard. Wyszyński pozostawił po sobie duży dorobek piśmienni-
czy. Jednakże, mimo iż uważamy dziś, że znamy go, jego biografię i myśli 
pozostawione na papierze, niewiele nam, przeciętnym młodym ludziom, wia-
domo na temat jego pracy przed i w trakcie II wojny światowej oraz stosunku 
do okupantów. 

Wielu widzi w nim obrońcę Kościoła w Polsce, ukazując duszpasterza w wal-
ce z komunizmem podczas odosobnienia i późniejszej działalności. Bardzo zna-
ne są Śluby Jasnogórskie i zawierzenie losów Narodu Matce Chrystusowej. Ale 
to wszystko, co wydarzyło się po 1945 roku, całe działanie Stefana Wyszyńskie-
go ma swój początek wcześniej. Przeciwdziałanie komunizmowi i wrogość do 
nazizmu, czyli dwóch totalitarnych systemów rządzenia, tak bardzo obecnych 
w polskich realiach II wojny światowej wyrobiło w Prymasie charakter później-
szych działań. Dziś, gdy w roku 2011 przypada 30. rocznica śmierci tego wiel-
kiego Polaka, warto przybliżyć jego rozważania na ten temat i zastanowić się, 
jak myśli zostały przełożone w czyn.
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Mało jest publikacji ukazujących stosunek Kardynała do wrogich Polsce 
państw totalitarnych. Wiedzy na ten temat dostarczają krótkie, często jednozda-
niowe wzmianki w dziełach samego ks. Wyszyńskiego oraz jego artykuły z cza-
sów młodości, opublikowane w czasopiśmie „Ateneum Kapłańskie”, którego 
przez pewien czas był redaktorem naczelnym. Artykułów takich postało około 
trzydzieści i są one dziś najważniejszym źródłem informacji na ten temat. 

Wojna zastała ks. Wyszyńskiego we Włocławku. Na polecenie bp. Kozala 
uciekł z miasta przed poszukującymi go Niemcami i ukrywał się we Wrocisze-
wie, Żułowie oraz w Kozłówce na Lubelszczyźnie. Tam w majątku Zamoyskich 
potajemnie nauczał wszystkiego, co wiązało się z polskością, miłością do ojczy-
zny i z duchem chrześcijańskim. Nie przyniosło mu to uznania zarówno u oku-
pantów z Zachodu, jak i wkraczających Rosjan. W 1942 roku powrócił pod sto-
licę i związał się z zakładem dla osób niewidomych w Laskach, pełniąc funkcje 
duszpasterską i konspiracyjno-oświatową, pod pseudonimem Siostra Cecylia. 
W czasie Powstania Warszawskiego był kapelanem Armii Krajowej II Obwodu 
Żoliborz oraz Puszczy Kampinoskiej, jak i działał w szpitalu powstańczym, 
a znany był jako Radwan III. Przyszłego Kardynała poszukiwali już nie tylko 
Niemcy, ale również stawał się coraz bardziej niewygodny dla strony sowiec-
kiej, ze względu na swoje przedwojenne publikacje.

Ksiądz Wyszyński uważał, że by walczyć z komunizmem trzeba go najpierw 
zbadać. Badanie to przyniesie poznanie i pomoże dobrać odpowiednie środki do 
walki z nim. Bo tego, że ową walkę należy podjąć był w pełni świadomy. Odpo-
wiedzialnością za nią obarczał Kościół, państwo, Naród, wreszcie każdego oby-
watela. Odwoływał się także do encykliki Quadragesimo anno, gdzie papież 
Pius XI ostrzegał, że socjalizm w takim wydaniu, w jakim prezentuje go Rosja, 
jest sprzeczny z nauką chrześcijańską o społeczeństwie i jego poglądzie na natu-
rę ludzką. Wielokrotnie w swych artykułach pisał, że komunizm dąży do obale-
nia ustroju i wprowadzenia nowego opartego na ateizmie. Jest wrogiem moral-
ności, Boga i kultury chrześcijańskiej, a przede wszystkim wolności jednostki1. 
Jak wspomina kard. Józef Glemp, prymas Wyszyński był „absolutnym przeciw-
nikiem ideologii marksistowsko-leninowskiej. Nie tylko z uwagi na ateizm, ale 
w ogóle traktowanie człowieka. Uważał, że diamat był złem”2.

W artykule Kultura bolszewizmu a inteligencja polska Wyszyński napisał 
o problemie przejścia ideologii komunizmu z Rosji do Polski. Na przykładzie 
państwa rosyjskiego ukazał, co komunizm i propaganda zrobiły z tym krajem. 

1 S. Wyszyński, Duszpasterz w budowaniu ustroju korporacyjnego, „Ateneum Kapłańskie” 1939, 
t. 43, s. 107.
2 Prymas Wyszyński. 30 rocznica śmierci, „Rzeczpospolita – wydanie specjalne”, 27 maja 2011, s. 3.
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Przywołał opinie mówiące o wzroście gospodarczym, kulturalnym w Rosji 
bolszewickiej, ale jednocześnie ukazał paradoks: teatr jest coraz częściej od-
wiedzaną instytucją kulturową, ale grane są w nim sztuki propagandowe, a miej-
scem wystawiania niekoniecznie jest budynek w odpowiednim stanie technicz-
nym. Zdarza się, że publiczność osłania się deskami, by nie zmoknąć od deszczu. 
Problem był także z książkami i podręcznikami dla dzieci oraz młodzieży chcą-
cej się uczyć, a na które nie było ani funduszy, ani papieru. Natomiast to wszyst-
ko było w dużych ilościach dostępne do druku ulotek propagandowych, za 
pomocą których bolszewicy okłamywali i „nawracali” społeczeństwo. Jeszcze 
wtedy zwykły ks. Wyszyński ukazał zakłamanie systemu bolszewickiego, jego 
bezwzględność i chęć władania duszami mieszkańców, za czym szła walka 
z głównym przeciwnikiem – Kościołem. Widoczne jest to zwłaszcza we frag-
mencie, gdy wspomina, że są tacy, co pod dyktaturę systemu wychwalają 
kołchozy i obozy zesłania, a w przypływie emocji mają zdanie całkiem prze-
ciwne. 

W Zapiskach więziennych prymas Wyszyński napisał, że rząd ZSRR nie 
jest godny zaufania, jest butny i widzi tylko własną korzyść. Przykładem jest 
rewolucja październikowa, podczas której prawosławie dotknęła fala brutali-
zmu, zamykania cerkwi, okradania z mienia i cudownych obrazów. A gdy 
przyszła Wielka Wojna Ojczyźniana porozumiano się z Cerkwią, by wykorzy-
stać ją do wzbudzenia w narodzie myśli patriotycznej. Ta cicha umowa nie 
przeszkodziła, by po 1954 roku rozpocząć kolejny etap prześladowań3. Dlate-
go dużo uwagi poświęcił Kardynał na przedstawienie walki komunizmu z reli-
gią. Państwo dążyło do wyeliminowania życia religijnego różnymi sposobami: 
kłamstwem, propagandą, użyciem siły. Pod koniec II wojny światowej ks. Wy-
szyński modlił się szczególnie o silny Kościół w Polsce, by oparł się wła-
dzy czerwonej. Tylko on mógł nieść pomoc i siłę Narodowi zarówno po, jak 
i w trakcie nowej okupacji. 

Zarówno w swych dziełach, jak i wypowiedziach Kardynał nie oskarżał ni-
gdy człowieka, który będąc pod władzą systemów totalitarnych popełniał błędy. 
Uważał on, że jest obywatelem, żołnierzem, a przede wszystkim istotą ludzką, 
której należy się szacunek. Nie ważne czy jest Niemcem, Polakiem, Rosjani-
nem... Negował za to ideologię komunizmu czy nazizmu, bo to w nich widział 
problem, w braku poszanowania przez nie wolności do wyborów. Człowiek sam 
w sobie nie jest winny. Wspominał, że nawet katolicy w niemieckich mundurach 
w szpitalu powstańczym prosili go o ostatni sakrament i pociechę, do których 
jako katolicy mieli prawo. Niezależnie od narodowości i po której stronie pod-

3 S. Wyszyński, Zapiski więzienne, Warszawa 2006, s. 22-23.
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czas walki stali. Po uwolnieniu Prymas przypominał, że podczas odosobnienia 
jego opiekunowie-strażnicy cierpieli tak samo jak on z zimna, wilgoci i sami 
spełniali obowiązki naprawy domu. Uważał jednak, że prawdziwy katolik nie 
może być dobrym socjalistą, bo oba te nurty się wykluczają.

Także Naród postrzegał jako żywy organizm, który mogą trapić schorzenia. 
Owe ideologie totalitarne można śmiało do nich przyrównać. Jednakże dzięki 
tradycji i obyczajom organizm ten może walczyć i pozbyć się choroby. W Naro-
dzie polskim wartości te są na stałe związane z chrześcijaństwem, z którym 
w parze idzie posłannictwo. To ono każe Polakom (i robi to do dziś w wielu sy-
tuacjach) trwać przy wierze i religii, nawet wtedy, gdy okupant wykorzystuje 
nieludzkie środki i metody, by to zmienić. 

Przyszły Prymas dbał nie tylko o swą rzymskokatolicką trzodę, ale o każde-
go człowieka i modlił się, by powrócił on ze złej drogi, na którą zszedł, by Bóg 
dał mu siłę, aby przyjął i udźwignął to, co zostało mu zesłane. Podczas wojny 
opiekował się również kapłanami ze Wschodu, którzy tak samo cierpieli jarzmo 
okupacji. W latach, gdy Polskę „nawiedził” duch komunistyczny potajemnie 
udzielał świeceń kapłanom grekokatolickim Chciał, by po wyzwoleniu swych 
krajów spod rosyjskiej ręki byli gotowi do wspierania odbudowy państwa 
i przywracali społeczeństwu wiarę w lepsze jutro. Przykładem może być osoba 
ks. Mossinga, Ukraińca, który po przyjęciu święceń w 1961 roku prowadził 
tajne, konspiracyjne seminarium we Lwowie. Ksiądz Wyszyński wiedział, że, 
mimo iż okupacja hitlerowsko-stalinowska się skończyła, to przyszła nowa, 
także ciężka i brutalna, choć w swojej istocie inna. Nie trwała ona tylko w Pol-
sce, ale we wszystkich krajach, które po II wojnie światowej dostały się pod 
„opiekę” sowiecką.

Księdza Wyszyńskiego traktowano także jako znawcę komunizmu, zwłasz-
cza w jego powojennej działalności. Wywodziło się to ze znajomości międzywo-
jennych publikacji młodego wtedy duchownego. Jednak, jak twierdzi Zygmunt 
Zieliński – autor wielu publikacji o losach Kościoła w XX wieku – było to raczej 
teoretyczne przygotowanie i to w postępowaniu z polską lewicą4. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że w kontaktach z władzami po II wojnie światowej potrafił 
znakomicie odnaleźć się i przedstawiać twardo stanowisko chrześcijańskie. Nie 
będzie zatem dziwić, że przyszłego Prymasa interesowały środki, jakimi owa 
ideologia się posługiwała, ich wpływ na człowieka, jego życie, pracę, edukację. 
Komunizm próbował skłócić ludzi, bo tak byli bardziej przydatni dla partii, na-
stępnie podpytywano, skłaniano do różnych wypowiedzi i interpretowano je tak, 
jak było najlepiej. Wielu niewygodnych, zwłaszcza polską inteligencję, a wśród 

4 Z. Zieliński, Polska dwudziestego wieku. Kościół – Naród – Mniejszości, Lublin 1998, s. 28.

158 PAULINA SZTOR [4]

studprym6.indd   158 2013-05-14   08:50:52



niej kapłanów, zesłano na Syberię, by tam umierali z mrozu i głodu za swe prze-
konania. 

Krytykował rolę jednostki w ideologii komunizmu. W niej człowiek jest rów-
noznaczny z robotnikiem-niewolnikiem, zmuszanym do pracy, czasami będą-
cym nagradzanym przywilejami, które dziś mamy jako prawa gwarantowane, 
wręcz naturalne. Źle oceniał również postawę inteligencji polskiej, która ulegała 
wpływom bolszewizmu, a która nie wyciągnęła wniosków z konfrontacji z nim. 
Z przerażeniem pisał, że: „sympatia, a nawet wsparcie akcji komunistycznych 
przez pewne koła ówczesnej polskiej inteligencji obliczone jest na zapewnienie 
sobie łaski w chwili, gdy nieuchronny los podda je władztwu ustroju komuni-
stycznego”5. Zresztą już od czasów walki o wolność, na początku XX wieku 
cicho, a po odzyskaniu niepodległości już głośno, polscy duchowni (w tym naj-
wyżsi dostojnicy kościelni) ostrzegali przed wschodnim ruchem rewolucyjnym, 
który popychał masy robotnicze do radykalizmu. Ukazywali negatywy tego ru-
chu i programu. Podkreślali jednocześnie, że występowanie przeciw niemu nie 
oznacza przekreślenia reform socjalnych i agrarnych, za którymi będzie szła 
sprawiedliwość i potrzeba. Rewolucja jednak już pokazała na przykładzie Rosji, 
jakie niebezpieczeństwo niesie. Takie też stanowisko prezentował w później-
szym czasie ks. Wyszyński. 

Uważał także, że Kościół w Polsce ma jeszcze dużo do zrobienia. Ludność 
robotnicza nie wie lub nie wierzy, że Kościół katolicki może jej pomóc poprawić 
byt. Winę za to duchowny zrzucał również na inteligencję, która sama odwraca-
ła się od wiary przodków.

W 1937 roku papież Pius XI ogłosił dwie encykliki, które wyrażały ubole-
wanie głowy Kościoła nad tym, że ideologie totalitarne, czyli nazizm i komu-
nizm zapanowały nad sercami tak wielu ludzi. Papieskie dzieło Mit brennender 
Sorge występuje w obronie katolików w Niemczech, głosu rodzin chrześcijań-
skich, ich prawa do wolności wyznania, przeciw rosnącej władzy Hitlera i jego 
nadużyć w stosunku do Kościoła katolickiego oraz przeciw neopogaństwu. Od 
kilku lat, zgodnie z nową ideologią III Rzeszą rządził nihilizm, rasizm, kult 
państwa i odrzucenia Boga, który przeszkadzał w rozwinięciu narodowego so-
cjalizmu.

Bardzo prężnie działali biskupi niemieccy, którzy kilkakrotnie potępili na-
zizm i jego nową wizję świata. Za obronę wiary i ową walkę zostali ukarani 
w obozach hitlerowskich. Takie zagrożenie również w Polsce widział przyszły 
Kardynał, pamiętając doświadczenia z czasów zaborów oraz fakt, że mniejszość 
niemiecka osiadła w naszym kraju przed 1939 rokiem wykazywała symptomy 

5 S. Wyszyński, Inteligencja w przedniej straży komunizmu, Katowice 1939, s. 132, 141.
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tolerancji, a nawet sympatii wobec idei nazistowskich, które zdobyły poparcie 
w Niemczech. Sam ambasador niemiecki w Polsce, von Moltke, pisał w sprawo-
zdaniach do III Rzeszy, że kler w Rzeczpospolitej ma bardzo duży wpływ na 
społeczeństwo, jest wrogiem ideologii nazistowskiej, co powoduje, że staje się 
potencjalnym zagrożeniem. Dlatego też z chwilą wejścia na tereny Rzeczpospo-
litej Niemcy szukali i próbowali ów niebezpieczny element niszczyć. Najprost-
szym sposobem było zamykanie kościołów pod różnymi pretekstami, na przy-
kład zarazy zbierającej żniwo wśród ludności w sąsiednim województwie, jak to 
miało miejsce w okręgu wileńskim.

Już po wojnie, spisując swoje wspomnienia kard. Wyszyński ubolewał nad 
liczbą księży katolickich zgładzonych w hitlerowskich obozach zagłady. Wśród 
nich byli znajomi i przyjaciele z czasów młodości, których dosięgnął tragiczny 
los w Oświęcimiu, Majdanku i Dachau oraz wielu innych miejscach, niektórych 
do dziś nieznanych. Podczas nabożeństw wspominał o. Maksymiliana Kolbego, 
który utracił życie w samotnej celi i bp. Michała Kozala. W czasie swojego od-
osobnienia na Warmii znalazł pozostałości po zesłanych austriackich duchow-
nych po Anschlussie, co potwierdziło wcześniejsze doniesienia prasy francu-
skiej. Więziono również alumnów, którzy przetrzymywani w niegodziwych 
warunkach, umierali na tyfus i zapalenie płuc, zwłaszcza że na czas okupacji 
hitlerowskiej przypadały wyjątkowo srogie zimy. Taki los czekał tych, którzy 
opierali się nowej władzy i jeszcze nie zostali wywiezieni na przymusowe robo-
ty do Niemiec. Oczywiście zdarzały się udane ucieczki z transportu do Rzeszy. 
Wówczas duchowni i kandydaci na nich ukrywali się daleko od rodzinnych 
stron, gdyż poszukiwani byli przez służby okupacyjne. Ukrywać się także mu-
siał, przez pewien czas przyszły Prymas Polski.

W swoich Zapiskach więziennych napisał: „Polska, a z nią Kościół święty 
zbyt wiele utraciła krwi w czasie okupacji hitlerowskiej. (...) Kościół polski po 
150 latach niewoli i wegetacji miał zaledwie kilkanaście lat wolności. Okupacja 
hitlerowska była strasznym ciosem dla zaledwie rozpoczętej pracy. Byliśmy 
w takim okresie odrabiania zaległości, że zdołaliśmy zaledwie przygotować siły 
do pracy”6. 

Okupacja hitlerowska dotknęła represjami ok. 6350 duchownych, co uszczu-
pliło i tak już biedną organizację kościelną. Prymas Wyszyński twierdził, że Pol-
ska nie mogła patrzeć na inny kraj w nadziei na pomoc, choćby taką jak zastoso-
wanie podobnego planu odtwarzania instytucji i pobudzenia ducha katolicyzmu 
w Narodzie. U żadnego sąsiada, w żadnym kraju kler nie wyszedł spod hitlerow-
skiej ręki aż tak ogołocony i wyniszczony, jak polskie duchowieństwo. 

6 Wyszyński, Zapiski więzienne, s. 19-20.
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Niszczono i zamykano niektóre seminaria. Z większości jednak Niemcy usu-
wali kleryków wraz z wykładowcami, przejmując budynki do swych celów. 
Czasami zostawiano im część zabudowań, ale stanowiły one tak małą przestrzeń, 
że trudno było na niej normalnie funkcjonować. W związku z tym wielu alum-
nów i pracowników seminarium musiało zamieszkać na pobliskich plebaniach 
lub u rodziny, przyjaciół, w końcu u osób, które zgodziły się ich przyjąć. To 
znacznie utrudniało kontynuację nauk, choć od niej nie odstraszało. Dla przykła-
du w 1941 roku w województwie wileńskim wyświęcono aż 13. kapłanów7.

Trudności sprawiało także zaopatrzenie w produkty żywnościowe i opał, bo 
okupanci pozbawiali seminaria ziemi, z uprawy której utrzymywano wszystkich 
kleryków i wykładowców. Dzięki szczodrości ludności potrzebne rzeczy zbiera-
no w parafiach. Innym aspektem tego zagadnienia, o którym należy wspomnieć, 
jest fakt, że często przedstawiciele mniejszości narodowych, które istniały w II 
Rzeczpospolitej, w porozumieniu z zaborcami, utrudniały korzystanie z budyn-
ków i samo uczestnictwo alumnów w zajęciach. Za przykład można podać tu 
ludność pochodzenia litewskiego. Na ziemiach białoruskich w 1941 roku chcia-
no odebrać duchownym katolickim nawet pozwolenia na odprawianie nabo-
żeństw, oczywiście za namową generalnego komisarza. W związku z tym w nie-
których miejscach nie odprawiano Mszy świętej. Często nie było też kogo 
przydzielić do parafii, choć starano się jak najbardziej zapobiegać takim sytua-
cjom. Kardynał Wyszyński w swoich późniejszych wypowiedziach bardzo ubo-
lewał nad takim stanem rzeczy.

Dla upamiętnienia 50. rocznicy Powstania Warszawskiego ukazał się zbiór 
wypowiedzi prymasa Stefana Wyszyńskiego powracających do tamtych pamięt-
nych dni. W zebranych przemówieniach, opatrzonych jakże trafnym tytułem Ka-
mienie wołać będą można odnaleźć wiele opisów zburzonych, ograbionych 
i zbezczeszczonych świątyń, bibliotek i muzeów. Z najważniejszych kościołów 
w państwie pozostały gruzy lub przerabiano je na magazyny. Straty materialne 
w budownictwie były tak ogromne, że dopiero wiele lat po wojnie udało się od-
budować i przywrócić do dawnego stanu świątynie. Meldował również, nieżyją-
cemu poprzednikowi kard. Hlondowi, że akcja na rzecz odbudowy świątyń pol-
skich rozwija się prężnie, krok po kroku oddając zakończone przedsięwzięcia do 
użytku wiernych, wypełniając tym misję, jaką wielki poprzednik zainicjował 
i pozostawił mu w spadku. 

Z krzywdami zadanymi Narodowi polskiemu i jego duchownym przewodni-
kom przez wiele lat nie umiały sobie poradzić ani Polska, ani Niemcy. Mimo to 

7 T. Krahel, Archidiecezja wileńska, w: Z. Zieliński (red.), Życie religijne w Polsce pod okupacją 
1939-1945, Katowice 1992, s. 25.
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próbowano nawiązać dialog i przebaczyć. Bardzo aktywnie uczestniczył w tym 
przedsięwzięciu kard. Wyszyński. Uważał, że wzajemne ataki niemiecko-pol-
skie muszą ustać, by było możliwe budowanie trwałych więzi i wsparcie między 
tymi państwami w duchu katolickim. W 1960 roku w Berlinie przewodniczący 
Konferencji Biskupów Niemieckich, kard. Julius Döpfner mówił: „Oba narody 
powinny wzajemnie zrzec się wyliczania swych niecnych czynów (...) Dla przy-
szłości wspólnota narodów i państw jest ważniejsza niż problem granic (...) 
Żadne życzenie i postanowienie nie jest w niemieckim narodzie tak mocno za-
kotwiczone, jak pragnienie, by żyć w pokoju ze swym sąsiadem”8. Próba unor-
mowania stosunków i pojednania, choć przysporzyła dużo trudu, zakończyła się 
po wielu latach sukcesem, jednak należy pamiętać i podkreślał to sam kard. Wy-
szyński, że Polacy ginęli w obronie nie tylko swojego kraju, ale w obronie całej 
ludzkości zagrożonej przez totalitaryzm bolszewicki i faszystowski. Ofiara ta ma 
być dla nas przykładem i takiego zachowania oczekiwał oraz uczył każdego pry-
mas Wyszyński.

8 Cz. Osękowski, Ks. Prymas Stefan Kard. Wyszyński wobec stosunków polsko-niemieckich, w: J. Gór-
ny (red.), Stefan kardynał Wyszyński wobec Ziem Zachodnich i Północnych oraz stosunków polsko-
-niemieckich, Warszawa–Poznań–Zielona Góra 2001, s. 30.

162 PAULINA SZTOR [8]

studprym6.indd   162 2013-05-14   08:50:53


