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PRZEDMOWA

Na Jasnej G6rze nad wejsciem do kaplicy, w kt6rej czczona jest Ikona ,Czarnej
Madonny"- Matki Chrystusa i Kosciola powszechnego, znajdujq si~ trzy witraze. Przedstawiajq one kolejno: srodkowy- papieza Jana Pawla II, lewostronny- Prymasa Tysiqclecia kard. Stefana Wyszynskiego (1903-1981), prawostronny- kard. Augusta Hlonda (1881-1948). Na witrazu wyobrazajqcym
kard. Hlonda zostaly umieszczone wymowne slowa: «Zwyci~stwo jesli przyjdzie, b~dzie zwyci~stwem Maryi». Symbolika witrazy odwoluje si~ do znanego zawierzenia Prymasa Tysiqclecia Maryi, kt6ry wyznal, ze: <<nic innego nie
czyni~, jak tylko wypelniam testament mego poprzednika». Kard. Wyszynski
byl zatem spadkobiercq duchowego testamentu kard. Hlonda. Bardzo wymowny
jest r6wniez fakt, ze 22 pazdziernika 1978 roku, dokladnie w trzydziestq rocznic~ smierci Sl. Bozego kard. Hlonda, mialo miejsce wyniesienie na Stolic~
Piotrowq nowo wybranego Ojca Swi~tego - Jana Pawla II. W swoim herbie
papieskim ,polski papiez" umiescil slowa: totus tuus (z lac. ,caly tw6j"),
wyrazajqc w ten spos6b wiar~ w dziejowq i niezastqpionq rol~ Maryi w Bozym
planie obdarzania czlowieka pelniq duchowego zycia.
Zwr6émy uwag~ na jeszcze jeden fakt. Prymas Polski kard. Hlond w liscie
z 10 stycznia 1948 roku, adresowanym do bpa Giuseppe Cognata- pasterza
diecezji Rovereto (Wlochy), dzi~kowal za modlitwy w intencji Polski, kt6ra si~
stata polem szczeg6lnej walki z narzuconym i wrogo nastawionym do wartosci chrzescijanskich rezimem komunistycznym. Jednoczesnie, autor listu prosil ordynariusza Roverto o dalszq modlitw~ do, jak pisal: «Niesmiertelnego
Kr6la wiek6w i Jego wszechpot~znej Matki, slodkiej Wspomozycielki Chrzescijan. Zobaczymy wydarzenia wi~ksze od tych, kt6re mialy miejsce pod Lepanto
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i Wiedniem» 1. Slowa prymasa Hlonda dobitnie wskazujq na jego niezachwianq wiar~ w zwyci~stwo nad sowieckim i komunistycznym systemem totalitarnym, kt6ry w XX wieku ogarnql polow~ Europy i znacznq cz~sé swiata. Dzisiaj, bez jakiejkolwiek przesady, mozemy powiedzieé, ze byly to slowa prorocze. Upadek komunizmu stal si~ faktem. Wedlug wielu uznanych polityk6w,
wsr6d kt6rych znajdujq si~. m.in. Giulio Andreotti i Michal Gorbaczow, wyraznie si~ do tego przyczynil obecny Ojciec Swi~ty- Jan Pawel Il. Rozpad systemu
komunistycznego moina okreslié jako jedyne w swoim rodzaju i niespotykane
w historii ludzkosci wydarzenie. Bez wqtpienia, przerasta ono donioslosciq
i znaczeniem wydarzenia spod Lepanto (1571) i Wiednia (1683). R6znica polega przede wszystkim na ,.metodzie walki". Nie sila or~za zbrojnego zdecydowala bowiem o zwyci~stwie nad komunizmem, lecz pot~ga ducha opartego
na wartosciach ewangelicznych i og6lnoludzkich, kt6re sowiecki system i rewolucja bolszewicka postanowily wykorzenié.
Nie jest to pojedyncze swiadectwo niewzruszonej wiary Sl. Bozego kard.
Hlonda. Warto przypomnieé tutaj slynny list pasterski prymasa: O katolickie
zasady moralne z 29 lutego 1936 roku 2 , w kt6rym pisal, m.in.: «Jedynie etyka
katolicka ma elementy, kt6re mogq skutecznie przeciwstawié si~ etyce bolszewickiej. [... ] Etyki, wahajqce si~ mi~dzy katolicyzmem a bolszewizmem, zawiodq i ulegnq w wielkiej rozprawie o ducha swiata. W walce ideowej z rewolucjq bolszewickq tylko katolicyzm jest niepokonany». Historia przyznala racj~ prymasowi Hlondowi.
W cytowanym liscie pasterskim znajdujq si~ stwierdzenia, kt6re u poczqtku nowego tysiqclecia tchnq niebywalq swiezosciq, aktualnosciq i nadziejq na
przyszlosé: «Z walk duchowych wieku dwudziestego wyr6sé powinien nowy
czlowiek, z czlowieczenstwem nieokaleczonym, z czlowieczenstwem uporzqdkowanym, czlowiek pelny, wolny, z inicjatywq, z obowiqzkami i prawami zlqczony ze swym Stw6rcq i ze stworzonym swiatem, zlqczony ze swym Odkupicielem i jego prawem, zlqczony z Duchem Swi~tym i jego laskq. A wi~c nie

Urywek tekstu oryginalnego, z kt6rego wz i ~to cytat zaznaczono tlustym drukiem: <<La
ringrazio, Eccellenza, del ricordo della Polonia. Essa è primissima linea. Magnifica ne è la
resistenza spirituale. Voglia continuare a raccommandarci all'Immortale Re dei tempi ed alla
Sua onnipotente Madre, la dolce Ausiliatrice dei Cristiani. Vedremo avvenimenti più grandi
di Lepanto e Vienna>> (ASC B441).
2 Kardynat August HLOND (Prymas Polski). Na straiy sumienia Narodu, Wyb6r pism
i przem6wiefl z przedmowq prof. dra Oskara Haleckiego, Don Bosco- Ramsey, N.). U.S.A.
1951, s. 154-173.
1
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mechaniczny, elektryczny, bezduszny robot w zamienionym na fabryk~ swiecie techniki, lecz prawdziwywladca swiata, pan siebie samego, a sluga Bozy» 3 .
W tytule niniejszej pracy padly slowa .. Dusza wybrana". Zaczerpnqlem je z
listu ks. Emanuela Manassero do ks. Cesarego Cagliero napisanego w 1897
roku. Ks. Manassero przedstawit w nim nowych kandydat6w salezjafiskich,
majqcych odbyé studia w Papieskim Uniwersytecie Gregoriafiskim w Rzymie.
Wsr6d wymienionych znalazl si~ August Hlond- w6wczas kleryk. Autor listu
intencyjnego ocen~ mlodego Hlonda rozpoczql wlasnie od powyzej zacytowanych sl6w. Podobne okreslenie znajduje si~ w tzw. liscie posmiertnym przelozonego generalnego Towarzystwa Salezjafiskiego - ks. Pietro Ricaldonego
(18 70-1951). B~dqc pod wrazeniem nieoczekiwanej smierci prymasa Hlonda,
Ricaldone pisat do calego Zgromadzenia Salezjan6w: «Zapraszam Was wszystkich do dzi~kczynienia Bogu za to, ze raczyl nasze pokorne Towarzystwo obdarzyé Salezjaninem wielkosci moralnej, kardynatem Hlondem i wzywam was
takze jeszcze do modlitw za t~ wybranq dusz~» 4 .
Przekonanie o szczeg6lnej roli w zyciu Towarzystwa Salezjafiskiego, Kosciola powszechnego i spotecznosci swieckich, jakq odegrat .. syn duchowy"
ksi~dza Bosco - kard. Hlond, otaczalo go w pewnej mierze za zycia. Nagla
smieré prymasa ujawnita spontaniczne uczucia spoteczefistwa. Ich syntez~
znajdujemy w wypowiedzi kard. Bernarda Griffina- arcybiskupa Westminsteru: «Polska stracila jednego z najwi~kszych syn6w jakich zna historia; swiatnatchnionego Przewodnika; Kosci6l- wiernego stug~ i wielkiego kaptana» 5 .
Prymas Tysiqclecia kard. Wyszyfiski napisal z okazji 25. rocznicy smierci
swego poprzednika na stolicy prymasowskiej: «Bogate zycie Prymasa Polski,
Augusta Kardynala Hlonda, nalezy odstonié przed obliczem narodu, by uczcit
nalezycie Syna Ziemi Slqskiej na Stolicy Prymasowskiej, Przewodnika Ludu
Bozego przez morze udr~k wojennych, Budziciela Nadziei swi~tej w sprawiedliwosé Bozq i gorqcego Czciciela Bogurodzicy Dziewicy» 6 .
Autor niniejszego studium pragnie odpowiedzieé, choé w niewielkiej cz~
sci, na zyczenie wyrazone powyzej, wychodzqc r6wniez naprzeciw rosnqcemu
zainteresowaniu dzielem prymasa Polski kard. Hlonda i potrzebie jego rzetelnego przedstawienia.
3

O katolickie zasady mora/ne, (w :] ibid., s . l 72.
Pietro RICALDONE, Sua Eminenza Reverendissima il Card. Augusto Hlond. Lettera mortuaria, w: ASC B713.
s ID.
4

6

«Przewodnik Katolicki», Nr 42 , Poznan21 pazdziernika 1973.
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Serdeczne podzi~kowania kieruj~ pod adresem nast~pujqcych os6b: ks. mgr.
Romana Szpakowskiego - dyrektora Wydawnictwa Salezjankiego w Warszawie, ks. prof. Francesco Motto- dyrektora Salezjanskiego Instytutu Historycznego w Rzymie, mgr Marii Chodzen z Wrodawia za wsparcie duchowe, oraz
Dariusza Piotra Klimczaka - doktoranta Uniwersytetu Jagiellonskiego za cennq prac~ redakcyjnq.

WPROWADZEN1E

Przyblizajqc wsp6lczesnemu odbiorcy niezwyklq w zyciu Kosciola, a takze spoteczenstwa minionego wieku, postaé Stugi Bozego kard. Hlonda, pragn~ przede
wszystkim wyeksponowaé okres jego pracy salezjanskiej, zwazywszy na to,
ze jest to okres dotychczas jeszcze nie zbadany oraz nieznany. Styl pracy apostolskiej prymasa Hlonda stanowi dla wielu zr6dto inspiracji w tw6rczym podejmowaniu wyzwan nowych czas6w. Istotne zatem okazuje si~ wyzyskanie
cennego materiatu przeszlosci.
Powr6t do korzeni nie jest czyms nowym , wyznacza bowiem czlowiekowi
kierunki i zasady post~powania w przyszlosci. Moze si~ wydawaé, ze to stwierdzenie stoi w sprzecznosci z bardzo silnym wsp6lczesnym prqdem: budowania osobistego i wsp6lnotowego zycia bez jakiegokolwiek zwiqzku z tradycjq.
W niekt6rych kr~gach zrywanie z przesztosciq stato si ~ niemal zasadq. Poszczeg6lne osoby, jak i cale grupy, nie wylqczajqc wsp6lnot chrzescijanskich,
dotkni~te Sq przez to procesem dezintegracji czy swoistej amnezji. Jest to niepokojqce zjawisko, poniewaz sprzeciwia si~ nieodzownosci poznania wlasnej
przeszlosci w celu mozliwie maksymalnie zdrowego rozwoju zar6wno poszczeg6lnych os6b jak i calych wsp6lnot. Innymi slowy, zycie bez korzeni, odarte z
doswiadczen historii, okazuje si~ jatowe i puste.
Kosci6t katolicki staral si~. z wi~kszq lub mniejszq troskq i skutecznosciq,
pozostaé w fqcznosci z korzeniami, z jakich wyr6sl. Oddalanie si~ od zr6det,
ich opaczna ideologizacja, staly si~ niejednokrotnie przyczynq bolesnych
wydarzen. Nie trzeba przekonywaé, ze leczenie ran bywa bardziej kosztowne, niz poznawanie i pogt~bianie rzeczywistego rodowodu . Na koniecznosé
tw6rczego wyzyskania potencjalu przeszlosci wskazuje Sob6r Watykanski II
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(1962-1965) 7 . Odnowa i dostosowanie zycia koscielnego, zakonnego do nowych czas6w nie moze si~ obyé bez poznania zr6deì, okolicznosci, w jakich si~
narodziì i dziaìaì tw6rca danego dzieìa.
Postaé Augusta Hlonda jest scisle zwiqzana z Towarzystwem sw. Franciszka Salezego, znanym tez jako Towarzystwo Salezjanskie lub Zgromadzenie
Salezjanskie (czìonkowie Zgromadzenia zwani Sé.! takZe salezjanami ksi~dza
Bosco, lub po prostu salezjanami). Od wstqpienia Hlonda do salezjan6w8 w
roku 1896, az do chwili nominacji na administratora apostolskiego polskiej
cz~sci G6rnego Slqska (7listopada 1922 roku), rozposciera si~ okres dwudziestu szesciu lat. a w i ~c niemal éwieréwiecze faktycznej bytnosci w Zgromadzeniu. Do tych lat nalezy dodaé okres nauki w salezjanskim gimnazjum, najpierw w Turynie-Valsalice, potem w Lombriasco (a wi~c kolejne trzy lata).
Lqcznie wypada rozpatrywaé okres dwudziestu dziewi~ciu lat, jakie przezyì
Hlond w Towarzystwie Salezjanskim. Jest to zarazem najdìuzszy okres w jego
zyciu, przekraczajqcy okres posìugi pasterskiej. W momencie powotania go na
sìuzb~ Koscioìa powszechnego przez papieza Piusa XI (1922-1939) przyszìy
prymas miaì ukonczone czterdziesci jeden lat zycia, miaì tez za sobq okres
czteroletniej formacji duchowej, siedmioletniej pracy wychowawczej, dwunastoletniej pracy przeìozonego plac6wek salezjanskich i trzy lata pracy na stanowisku pierwszego przeìozonego Niemiecko-W~gierskiej Inspektorii Towarzystwa sw. Franciszka Salezego. Prawie dwadziescia lat okresu salezjanskiego to pobyt poza terenami Polski. Powyzsze daty oraz inne fakty, o kt6rych
ponizej, przemawiajq jednoznacznie o wazkosci okresu salezjanskiego Sìugi
Bozego - prymasa Hlonda. Nakreslenie salezjanskiego rodowodu Hlonda jest
7

Papiez Pawet VI promulgowat 28 pazdziernika 1965 roku dekret soborowy Peifectae
Caritatis 7, (Acta Apostolicae Sedis, 58 (1966), s. 702-712), w kt6rym, formutujqc og6lne zasady i wskazania, zainicjowat proces odrodzenia zycia zakonnego. Czytamy tam, m.in .: <<Przystosowana odnowa zycia zakonnego obejmuje zar6wno ustawiczne powracanie do zr6det
wszelkiego zycia chrzescijanskiego i do pierwotnego ducha ozywiajqcego instytuty, jak tez ich
dostosowanie do zmieniajqcych si~ warunk6w epoki>> (Zob. SOBOR WATYKANSKI II, Konstytuçje. Dekrety. Deklaraçje. Tekst polski, Wydawnictwo Pallotinum, Poznan 1968, s. 264-275).
8
Zob. Stanistaw KOSINSKI, Schemat biogrqficzny kard. Augusta H/onda, prymasa Polski
1881-1948, [w:] <<Nasza Przeszlosé» XLII (1974), s. 9-11; tenze, Mlodziefzcze lata kardynala
Augusta Hlonda 1893-1905, [w:] <<Nasza Przesztosé» XLII (1974), s. 68; Karl H. SALESNY,
Kardinal August Hlond (1881-1948). Erzbischqfvon Gnesen-Posen un d Warschau (1926-1948).
Leben, soziale Lehre un d Wirken, Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades an der kath.theologischen Fakultat der Universitat Wien 1971, s. 22nn (maszynopis); Stanislaw WILK,
Rys biogrqficzny kardynala Augusta Hlonda , [w:] Prymas Polski. August Kardynal Hlond, red.
Pawet Wieczorek, G6rnoslqska Oficyna Wydawnicza, Katowice 1992 , s. 11, 16.

Wprowadzenie

waznym etapem w mozliwie pelnej interpretacji jego zycia i pracy. R6wnoczesnie, ukazanie r6znego rodzaju pelnionych przezer'l obowiqzk6w pozwoli odslonié wszechstronnosé i wielkosé osobowosci.
Za celowosciq podjf;cia studium przemawia ponadto fakt podtrzymywania
przez Augusta Hlonda ozywionej lqcznosci z Towarzystwem Salezjar'lskim,
takze po roku 1922, gdy juz jako pasterz oddal sif; posludze Kosciolowi powszechnemu, zakladajqc m.in. nowe zgromadzenia zakonne. Pomimo nadmiaru pracy, prymas nieprzerwanie pielf;gnowal wif;Z ze Zgromadzeniem. Dal
o tym swiadectwo w liscie z 1928 roku skierowanym do ks. Calogero Gusmano (18 72-1935)- sekretarza generalnego Towarzystwa Salezjar'lskiego, w kt6rym dzif;kowal za otrzymane tomy Memoné biogrqjiche di Don Bosco 9 , piszqc
m.in.: «dZif;kUjf; za ojcowskq dobroé ks. Filippo RinaldP 0 . P6znymi godzinami
wieczornymi czytam te wspaniale strony, wydobywajqc pouczenia, natchnienia i pociechf;. I mimo wielkiej r6znorodnosci zajf;é czujf; sif; wciqz blisko wielkiej rodziny salezjar'lskiej i zlqczony z tym cudownym duchem, jaki jq ozywia
i jednoczy» 11 .
Wyb6r salezjar'lskiego etapu zycia Sl. Bozego kard. Hlonda wynika przede
wszystkim z tego, ze 6w istotny okres jego dzialalnosci pozostaje jeszcze w
duzej mierze nieznany. Ponadto, jestem przekonany, ze zrozumienie niepospolitej dynamicznosci prymasa, dalekosif;znosci pasterskiego dziela jest mozliwe poprzez nakreslenie jego salezjar'lskiego rodowodu , doswiadczenia oraz
charakterystycznej salezjar'lskiej duchowosci. W najwif;kszym skr6cie mozemy sif; o tym przekonaé przeglqdajqc choéby calendarium vitae oraz bibliografif; zamieszczone w kor'lcowej czf;sci pracy. Uzupelnieniem ikonograficznym i
faktograficznym niniejszego studium sq r6wniez archiwalne fotografie przedstawiajqce prymasa w poszczeg6lnych okresach zycia i pracy. Znakiem zywego zainteresowania postaciq Augusta Hlonda sq r6wniez fotografie upamif;tniajqce sesjf; naukowq jemu poswif;conq (Rzym, 20 maja 1999 r.), uroczystq
MSZf; swif;tq (Rzym, 23 maja 1999 r.), wspomnienie 100.-lecia zakor'lczenia

9 Zob. Giovanni B. LEMOYNE, Memorie biogrqfiche di Don Giovanni Bosco ... , t. I-IX, Scuola
Bibliografica Libraria Salesiana «Buona Stampa>>, S. Benigno Canavese- Torino 1898-19 17.
1 Filippo Rinaldi , trzeci nast~pca ks. Bosco, beatyfikowany przez Jana Pawla Il. Urodzit
si~ 28 maja 1856 roku w Lu (Wlochy) ; zma rl 5 grudnia 1931 roku w Turynie . Zostal wybrany
przelozonym generalnym 24 kwietnia 1922 roku- zob. DBS, s. 238-239 .
11 ASC A381 0808, list A. Hlond-C. Gusmano 11.04.1928. Zobacz paragraf Stosunek kard.
A. H/onda do zgromadzenia saleJtJ'aflskiego i rodzin zakonnych , (w :] S. KOSINSKI, Biogrqfia
zakonna Kardynala Augusta H/onda , (w:] <<Studia Gnesnensia>> VII ( 1982-1983) , s. 431-434.
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studi6w w Papieskim Uniwesytecie Gregorianskim (Rzym, 22 pazdziernika
2000 r.), oraz poswiçcenie i odsloniçcie pomnika prymasa Hlonda w Myslowicach (15 czerwca 2002 r.).
Na rnarginesie dodajç, ze niekt6re zagadnienia niniejszego przyczynku naukowego byly prezentowane podczas syrnpozjum: August Hlond- Prqfetyzm
mysli Kosciofa zorganizowanego przez Towarzystwo Chrystusowe w dniach
11-12 grudnia 1998 roku w Poznaniu oraz wieczoru studyjnego: Kardyna{
Augustf. Hlond Prymas Polski (1881-1948): Sale?}anin-Zafoiyciel-Biskup, kt6ry
mial rniejsce 20 rnaja 1999 roku w Instytucie Polskim w Rzyrnie.

STAN BADAN

Biorqc pod uwag(( wyliczone powyzej lata pracy ks. Hlonda w Towarzystwie
Salezjanskim zauwazam, ze okres salezjanski nie byl dotqd przedmiotem jakiegos obszerniejszego i gruntowniejszego studium monograficznego 12 , skqpe sq r6wniez artykuly o charakterze scisle naukowym 13 (wyjqwszy swietne
opracowania ks. Stanislawa Kosinskiego 14 ). Takze przyczynki popularyzatorskie nie sq zbyt liczne 15 i niejednokrotnie wykorzystujq stereotypowy obraz
salezjanina Slugi Bozego - kard. Augusta Hlonda.

12

Istnieje praca dyplomowa ). BORKOWSKIEGO, zob. tenze Kardynat August Hlondjako
sale;[Janin, Lqd 1971 (maszynopis), ogranicza si~ jednak do dokumentacji w6wczas dost~p
nej.
13 Zobacz hasto: HLOND August SDB (w:] EK VI, s. 1088-1090; Pisma o Sludze Boiym,
Poznan 1996 (za udost~pnienie maszynopisu serdecznie d zi~kuj~ ks . janowi Koniecznemu
TChr).
14 Zob. S. KOSINSKI, Mlodzieficze lata kardynata ... , s. 61-1 08; tenze, Biogrqfia zakonna .. . ,
s. 414-436; takze ostatnio opublikowane studium: Stanistaw ZIMNIAK, Il contn'buto di Don
August Hlond allo sviluppo dell'Opera Salesiana nella Mitteleuropa, (w:] Il cardinale August
f. Hlond, Pn'mate di Polonia (1881-1948). Note sul suo operato apostolico. Atti della serata di
studio: Roma 20 maggio 1999, red. S. Zimniak, LAS - Roma 1999, s. 9-40; o dziatalnosci
wiedenskiej ks. Hlonda jest mowa w artykule powyzej cytowanego autorai salesiani e il «Zurilck
zum praktischen Christentum» dei cristiani di Vienna (1903-1921), (w:] !:Opera Salesiana dal
1880-1922. Signjjicatività e portata sociale. Tom. II: Esperienze particolan' in Europa, A.frica,
Asia. Atti del 3° Convegno Internazionale di Storia dell'Opera Salesiana, Roma, 31 ottobre- 5
novembre 2000, pod red . Francesco Motto. Istituto Storico Salesiano. Studi 17. LAS- Roma
2001, s. 267-283.
15
Zob. Pisma o studze Boiym, Poznan 1996.
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Obecnie nie dysponujemy biografiq Slugi Bozego opartq na materialach
archiwalnych 16 . Owszem, istnieje niewielka liczba szkic6w obejmujqcych cale
zycie Hlonda 17 , nie zmienia to jednak istniejqcego status quo. Potrzeby rzetelnego zyciorysu, w kt6rym nalezycie zostalby uj~ty interesujqcy nas dlugi okres
zycia Hlonda w Zgromadzeniu Salezjanskim, nie trzeba zatem udowadniaé.
Juz chociazby pobiezna lektura bibliografìi przedmiotowej wskazuje na koniecznosé uzupelnienia istniejqcej luki.
Aktualny stan badan stawia mnie w dosé niedogodnej sytuacji. z jednej
strony w perni zdaj~ sobie spraw~ z powagi oczekiwan, z drugiej zas, mam
swiadomosé, ze jest to w jakiejs mierze pr6ba, kt6ra moze ich nie spelnié.
Pragn~ zaznaczyé, ze badania nad okresem salezjanskim znajdujq si~ jeszcze
ciqgle w fazie poczqtkowej . Niejednokrotnie trzeba b~dzie w przyszlosci podjqé wiele zmudnych wypraw poszukiwawczych i kwerend archiwalnych 18 .

Nalezy tutaj wspomnieé nast~pujqce biografie: Witold MALEJ, Kardynat August Hlond
Prymas Polski (1881-1948), Rzym 1965; Karl H. SALESNY, Kardinal August Hlond
(1881-1948). ErzbischQ/von Gnesen-Posen und Warschau (1926-1948). Leben, sazia/e Lehre
und Wirken, Wien 1971 (maszynopis); ). LIS, August Hlond 1881-1948 Prymas Polski, kardynal, dzialacz spoleczny, pisarz, Katowice 1987. Powyzsze prace opr6cz tego, ze nie uwzgl~d
niajq wielu znaczqcych zr6del archiwalnych, okres salezjaftski traktujq pobieznie. Warto tutaj
przytoczyé inne o charakterze popularnym: Bronislaw KANT, Sztygar Boif!f Kopalni. Obrazki z
iycia Slugi Boiego ks. kardynata Augusta H/onda sale{/anina., 4-e ed. Wydawnictwo Salezjaftskie. Warszawa 2001; )an KONIECZNY, Wojciech NECEL, Sluga Boiy August Hlond , Hlondianum- Poznaft 1994; J. KONIECZNY,A servizio di Dio, della Chiesa e della Patria. Il Servo di
Dio Card. August Hlond (1881-1948), presentazione di S. Em. Card. Luigi Poggi, Roma 1999.
17
To zadanie spelniajq choéby publikacje wydane przez: <<Nasza Przeszlosé» XLII (197 4).
red. A. Schletz, Krak6w 1974; <<Studia Towarzystwa Chrystusowego dia Polonii Zagranicznej»,
t. II , red. W Necel, Poznaft 1989; Prymas Polski. August Kardynal Hlond, red. Pawel Wieczorek, G6rnoslqska Oficyna Wydawnicza. Katowice 1992; jak i S. KOSINSKI , Kardynal August
Hlond p1ymas Polski 1881-1948, [w:] 75 Lat. s. 193-222; Ksiqdz Kardynal Dr August Hlond
Prymas Polski. Dzialalnosé i dziela. Materialy posesyjne, Wszechnica G6rnoslqskiego Towarzystwa Przyjaci6l Nauk im. Walentego Rozdzieftskiego w Katowicach, Materialy do druku
przygotowal prof. zw. dr hab . j6zef Sliwiok, Katowice 1998; Il cardinale August f. Hlond,
Pn·mate di Polonia (1881-1948). Note sul suo operato apostolico. Atti della serata di studio:
Roma 20 maggio 1999, red. S. Zimniak, LAS- Roma 1999.
18 Niepowetowanq stratq jest zagini~cie podczas II woj ny swiatowej dokumentacji przechowywanej w archiwum archidiecezji wiedeftskiej dotyczqcej tego okresu, jak i zniszczenie archiwum Inspektorii sw. Stanislawa Kostki Towarzystwa Salezjaftskiego.
16

Stan badafz

Dlatego tez, z catq stanowczosciq trzeba stwierdzié, ze obecny stan badan nie
pozwala na wyczerpujqce i catosciowe ukazanie salezjanskiego okresu oraz
salezjanskiego rodowodu Hlonda. Wydaje mi si~. ze w oparciu o obecne, jeszcze bardzo szczupte, wyniki poszukiwan, moina przyjqé istnienie organicznej
ciqglosci mi~dzy tym wszystkim, co prymas Hlond jako salezjanin wchtonqf
i starannie piel~gnowat, a tym, co w jego zycie wniosto postugiwanie pasterskie i powotanie do zycia zgromadzen zakonnych 19 .

19

Zob . S. KOSINSKI, Biogrqfia zakonna ... , s. 414.
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,GRATlA SUPPONlT NATURAM"
(taska uboqaca

natur~)

Niezwykle cechy osobowosci Augusta Hlonda, w kt6rej dzialanie Boze znalazlo podatny grunt, wymagajq osobnego komentarza. Nie mam na mysli samych tylko talent6w, zdolnosci intelektualnych czy rozmaitych uzdolnien opisywanej postaci. Szczeg6lnym zainteresowaniem pragn~ objqé duchowe usposobienie prymasa. Wypada zatem okreslié: w jakim stopniu duchowosé i otoczenie salezjanskie przyczynily si~ do jego rozwoju duchowego, moralnego
i intelektualnego.
Mozna zalozyé, na podstawie konkretnych wypowiedzi i fakt6w, ze dynamiczne srodowisko salezjanskie zyskalo w osobie Augusta Hlonda bardzo obiecujqcego kandydata, i odwrotnie, on sam odkryl w Towarzystwie Salezjanskim wielkq szans~ rozwoju oraz srodek doskonalenia swojej osobowosci.
W roku 1897 August Hlond ukonczyl nowicjat w Foglizzo (Wlochy) .
Ks. Giulio Barberis (184 7-192 7) - tzw. generalny mistrz nowicjusz6w i p6zniejszy katecheta generalny20 , odwiedzal Foglizzo przynajmniej raz w miesiqcu, wyglaszajqc odczyty z zakresu pedagogii salezjanskiej . Kr6tkie pobyty ksi~
dza Barberisa w nowicjacie okazaly si~ wystarczajqce, aby pomi~dzy nim a
nowicjuszem Augustem zawiqzala si~ szczeg6lna, .. synowska" wi~z. Juz w
poczqtkowej fazie kontakt6w 6w mistrz duchowy dostrzegl w mlodym Hlondzie ukryte bogactwo osobowosci. To on, najprawdopodobniej. wskazal na
Hlonda widzqc w nim kandydata na studia filozoficzne w Papieskim Uniwersytecie Gregorianskim (zwanym tez Gregoriana) w Rzymie, (wraz z Hlondem
wyslano na studia pi~ciu innych kleryk6w21 ). Barberis swojq opini~ o alum20

Zob. DBS, s. 29nn.
Zob. ASC, list G. Barberis-C. Cagliero 11.10.1897. Wystano trzech Wtoch6w: Eusebio
Vismara (stynny liturgista- zob. DBS, s. 296-297), Fidenzio Angelo i Nani Felice; ponadto
Amerykanina Guglielmo Bernasconiego i Stowenca Karela Zore.
21

, Gratia supponit naturam "

nie Hlondzie uzasadnial tym, ze wytypowani kandydaci przewyzszajq «cno tq i wiedzq» 22 innych, dotychczas kierowanych na studia seminarzyst6w. W
swoim liscie intencyjnym Barberis dodal wzmiank~ o tym, ze August bardzo
dobrze opanowal gr~ na pianinie, ponadto grywal swietnie na klarnecie w
orkiestrze; zatem jak najbardziej wskazany byl jego dalszy rozw6j i edukacja23. Zwr6émy uwag~ na znamienny fragment: «Hlond August- pisal ks.
Barberis- jest Polakiem o wielkim umysle, wielkiej cnocie, udaje musi~ wszystko. Posiada charakter godny pozazdroszczenia: zawsze wesoly i nigdy o nic
si~ nie obraza. Pozw61 mu graé na pianinie, o ile nie odciqga go to od studi6w»24. Mistrz duchowy Barberis, polecajqc ksi~dzu Cesaremu Cagliero (18541899)25 wybranych nowicjuszy, prosil zarazem o obj~cie ich szczeg6lnq opiekq, poniewaz, jak wspomnial: «przyjdzie czas, kiedy dostarczq chwaly Towarzystwu»26.
Bezposredni kontakt z Hlondem mial r6wniez ks . Emanuele Manassero
(18 73-1946) 27 - wsp6lodpowiedzialny za formacj~ duchowq i intelektualnq
nowicjuszy w Foglizzo. Ks. Manassero ukonczyl takze studia w Gregorianie
i cieszyl si~ szerokim uznaniem ze wzgl~du na wiedz~ i oddanie dzielu sw.
}ana Bosco. W wyrazaniu swoich ocen byl bardzo prostolinijny i szczery. Jako
formator zakonny zobowiqzany byl do okresowej oceny zachowania nowicjuszy i·kleryk6w. }ego opinia byla wazna, poniewaz wyplywala, w odr6znieniu
od opinii udzielonej przez ks. Barberisa, z obserwacji, bliskosci, oraz nauczycielskiej troski o staranne wychowanie i ksztalcenie podopiecznych.
Ks. Manassero w liscie do ks. Cagliero przedstawil najpierw og6lne zalety
wybranych kandydat6w na studia w Gregorianie 28 , dodajqc na koncu bardzo

22

ASC, list G. Barberis-C. Cagliero 11.10.1897.
Zob. tamze.
24
Tekst oryginalny: «Hlond Augusto: è un Polacco: di molto ingegno , di molta virtù: riesce
in tutto e di un'indole invidiabile perché sempre allegro e non si offende mai di nulla. Lascialo
pur suonare il piano che non si distrarrà dallo studio» (tamze).
25
C. Cagliero byl w6wczas przelozonym Inspektorii Rzymskiej i jednoczesnie pelnil funkcje prokuratora generalnego Towarzystwa Salezjaflskiego przy Stolicy Apostolskiej i posrednio opiekuna student6w salezjaflskich (zob. DBS, s. 63-64; EG, 1898, s. 39 ; 1899, s. 43).
26 Tekst oryginalny: <<sarà l'anno che faranno onore alla Congregazione» (ASC, list
G. Barberis-C. Cagliero 11.10.189 7).
27 Blizsze dane biograficzne zob. s. ZIMNIAK, Salesiani nella Mitteleuropa. Preistoria
e ston'a della provincia Austro-Ungarica della Società di S. Francesco di Sa/es (1868 ca. 1919), Istituto Storico Salesiano. Studi 10. LAS- Roma 1997, s. 219-224 .
28 Zob. ASC, listE. Manassero-C. Cagliero 29.10.1897.
23
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kr6tkq charakterystykç kazdego z szesciu seminarzyst6w29 . Oczywiscie, najbardziej ciekawa jest opinia dotyczqca alumna Augusta. Manassero pisal wiçc,
m.in.: «Hlond to dusza wybrana, kt6ra, bez wzbudzania zazdrosci, wznieca
podziw i pobudza innych do dobrego czynu» 30 .
Obaj wybitni salezjanie, ks. Barberis i ks. Manassero, ukazujq osobowosé
Hlonda bogatq w dary natury, uwypuklajq zalety zar6wno jego umyslu, jak
tez ducha.
W celu glçbszego zrozumienia dynamicznego rozwoju osobowosci Hlonda,
wypada ukazaé jego rzeczywistq dyspozycyjnosé i oddanie Towarzystwu Salezjaflskiemu. Odwolam siç zatem do relacji tych wychowawc6w, przed kt6rymi
kleryk August nie mial tajemnic, otwierajqc swoje serce (nalezy do nich wspomniany ks. Barberis). Z dosé obfitej korespondencji prowadzonej pomiçdzy
wychowawcami a wychowankiem zachowaly siç niekt6re listy pozwalajqce
zrekonstruowaé duchowy obraz wnçtrza mlodego Augusta. W listach zastanawia przede wszystkim, powtarzajqcy siç i wielce wymowny, zwrot: «nasza
Matka, Zgromadzenie (la nostra Madre, la Congregazione)» 31 . Pozwala to wnioskowaé, ze w mlodym Auguscie zrodzilo siç synowskie poczucie przynaleznosci do Zgromadzenia, stanowiqce podstawç jego duchowej wolnosci, gotowosci poswiçcenia siç dla instytucji, kt6ra w jego odczuciu przybrala wymiar
personalny. 6w osobowy zwiqzek z Towarzystwem Salezjaflskim sprawil, ze
w Auguscie powstala zadziwiajqca, nieograniczona ufnosé oparta na przekonaniu, ze "Matka Zgromadzenie" nie moze nie pragnqé jego szczçscia32 . Tutaj
kryje siç klucz do zrozumienia calej pracy apostolskiej Hlonda i niezwyklej
owocnosci jego dziela. Trzeba r6wniez podkreslié w tym miejscu, ze osobowa,
tw6rcza wiçi z dzielem sw. Jana Bosco zostala w p6zniejszym okresie przeszczepiona na pole jego pracy pasterskiej .
Instytucje takie jak: Towarzystwo Salezjaflskie i Kosci6l powszechny swoje
dzialanie opierajq na osobowej relacji z drugim czlowiekiem, dajqc pierwszeflstwo podmiotowosci nad uprzedmiotowieniem, kt6re zazwyczaj staje siç udzialem bardziej sformalizowanych struktur organizacyjnych. Fakt zaistnienia
29

Zob. tamze.
Tekst oryginalny: «Hlond è un'anima eletta che senza suscitare invidia eccita ammirazione ed anima gli altri a far bene>> . (tamze).
31
Cz~sto uzywa tego rodzaju zwrotéw: «[ .. .]con pericolo di mettere a rischio l'onore della
nostra Madre, la Congregazione>> (ASC B713, listA. Hlond-G. Barberis 6.11.1897); << [ ... ] al
bene della Congregazione mia carissima Madre>> (ASC B713 , listA. Hlond-G. Barberis
26.08.1900) .
32
Zob. ASC B713, listA. Hlond-G. Barberis 2.07.1900.
30

,Gratia supponit naturam "

osobowych relacji mi~dzy Towarzystwem Salezjanskim a Augustem lezy u
podstaw jego duchowej wolnosci, ktéra to pozwolila mu byé krytycznym wobec skostnialych hierarchii. Hlond juz u poczqtku swojej dzialalnosci z odwagq proponowal nowe, bardziej elastyczne i nowoczesne rozwiqzania (niech
przykladem tego b~dzie powierzenie prowadzenia wiedenskiego gimnazjum
salezjanskiego osobom spoza Zgromadzenia Salezjanskiego; bylo to novum, o
ktérym raczej nalezalo milczeé). W swietle osobowej relacji Hlonda z dzielem
sw. Jana Bosco nalezy rozwazyé jego swiadomosé bycia Polakiem. Nie trzeba
tez tlumaczyé, ze patriotyzm jest scisle podporzqdkowany wartosciom chrzescijanskim. Sq to wartosci same w sobie. Jesli ktos tego nie dostrzega, nie
moze daé poprawnej wykladni zycia, dzialania i mysli Slugi Bozego Augusta
Hlonda. Sygnalizuj~ tutaj problem odpowiedniosci dwéch postaw Hlonda czy
bardziej istotnej symbiozy patriotyzmu i duchowosci salezjanskiej w jego zyciu (o czym szerzej traktuj~ w rozdziale V: Patn'otyzm a sale;jafzskosc}.
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Rozdziat I

FORMACJA, STUD1A 1 PRAKTYl<A PEDAGOG1CZNA

1. W SALEZJANSKICH INSTYTUTACH PIEMONTU

Lata 1893-1897 sp~dzil Hlond w salezjanskich domach Piemontu. Jest to okres
niewqtpliwie bardzo wazny - jak twierdzil zasluzony badacz ks. Stanislaw
KosinskP 3 - pozwala bowiem w duzej mierze zrozumieé zasadnicze cechy przyszlego apostolatu salezjanskiego i pasterskiego Hlonda. To stwierdzenie nie
daje jednak pelnej odpowiedzi na pytanie: jak daleko mlody Hlond przyswoil
,ducha salezjanskiego"? Dopiero wnikliwy oglqd jego samodzielnej pracy, wykonywanej juz nie pod bezposrednim, ,czujnym okiem" przelozonych, moze
wskazaé na ile przeniknql go, zaszczepiony w okresie formacji poczqtkowej,
charyzmat ks. Bosco. Ponadto, wypada okreslié, jak dalece 6w salezjanin czul
si~ odpowiedzialny za idee krzewione w Zgromadzeniu, czy rzeczywiscie byly
one dla niego zr6dlem nowych inicjatyw wychowawczych oraz inspiracji odnoszqcych si~ do wsp6lbraci i wsp6lpracownik6w swieckich? Pragn~ podkreslié, ze okresu poczqtkowej formacji nie traktuj~ tutaj jako zasadniczego dla
zrozumienia podj~tej problematyki. Nie moina jednak go pominqé, wprost
przeciwnie, nieodzowne jest przedstawienie go, choéby w uj~ciu sensu largo.
Mlody August rozpoczql swojq ,salezjanskq przygod~" od bardzo waznego
w6wczas salezjanskiego domu na Valsalice (obecnie dzielnica Turynu). W6wczas spoczywaly tam doczesne szczqtki Zalozyciela Zgromadzenia Salezjanskiego- ks. Jana Bosco (1815-1888) 34 . August przebywal na Valsalice, nieja33

Zob. Mlodzieflcze lata kardynata ... , s. 105nn .
Najnowsze biografie ks. Bosco zob. Francis DESRAMAUT, Don Bosco en son temps (1815-1888), SEI, Torino 1996; Pietro BRAIDO, Don Bosco prete dei giovani nel secolo delle libertà.
(Istituto Storico Salesiano- Roma- Studi- 20-21). 2 t. Roma- LAS 2003.
34
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ko w bliskim Sqsiedztwie relikwii, od jesieni 1893 do lata 1894 roku. Nie
trudno tez wyobrazié sobie symboliczne oddzialywanie i znaczenie relikwii na
jego mlodzieftczq wyobraznit; i pragnienia duszy. Po niespelna roku, mlody
Hlond zostal przeniesiony do kolegium w Lombriasco, niedaleko Turynu. Po
dwuletnim pobycie podjql zyciowq decyzjt; WStqpienia do Zgromadzenia Salezjaftskiego. Roczny nowicjat w Foglizzo, niewielkiej piemonckiej miejscowosci, zakoftczyl zlozeniem slub6w zakonnych wieczystych 3 pazdziernika 1897
roku na r~ce przelozonego generalnego ks. Michele Rua (183 7-1 91 O).
Okres pobytu we Wloszech mlodego Augusta byl naznaczony szczeg6lnym
entuzjazmem wok6l postaci ks. Bosco. Dzielo Zalozyciela, pod rzqdami jego
nastt;pcy ks . Rua, przezywalo wielki rozw6j, zdobywajqc jednoczesnie coraz
to wit;ksze uznanie, nie tylko w krt;gach koscielnych. o swit;tosci zycia Jana
Bosco m6wiono i pisano w6wczas nieustannie. Jego zycie i dokonania stawaly sit; powoli, ale konsekwentnie rozwijanym i konserwowanym, swego rodzaju wyjqtkowym doswiadczeniem i dziedzictwem prawdziwie ewangelicznej, chrzescijaftskiej milosci, zwr6conej bowiem ku najbardziej delikatnej, a
zarazem najbardziej bezbronnej czt;sci spoleczeftstwa - mlodziezy, zwlaszcza
opuszczonej, biednej i moralnie zaniedbanej3 5 .
Domy i instytuty salezjaftskie zyly charyzmatem sw. Jana Bosco. O atrakcyjnosci jego poslania przekonywali sit; bezposrednio ci wszyscy, kt6rzy przybywali do zr6del salezjaftskiej wsp6lnoty. Bliskosé patrona byla szczeg6lnie
odczuwalna przez samq mlodziez. Tutaj bowiem znajdowano rzeczywiste poklady chrzescijaftskiej milosci, a przede wszystkim zrozumienie mlodzieftczych,
zyciowych marzeft i aspiracji.
Recepcja dziela salezjaftskiego przez szerokie kr~gi spoleczeftstwa nie byla
wit;c bez znaczenia. Znamionowala potrzebt; moralnego i duchowego rozwoju. Tak oto, dzielo sw. Jana Bosco przynosilo konkretnq odpowiedz na palqce
kwestie spoleczne, kt6rym sit; zaradza podejmujqc sit;, mit;dzy innymi, solidnego przygotowania mlodziezy do dzialania i budowania przyszlosci36 .
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35

O nastroju panujqcym wok6l postaci ks. Jana Bosco i faktach decydujqcych o rozszerzaniu jego dziela , patrz: rodzial pierwszy Immagini di Don Bosco nell'età dei nazionalismi
(1888-191 8) [w:] Pietro STELLA, Don Bosco nella storia della religiosità cattolica , t. III:
La canonizzazione (1888-1934), LAS, Roma 1988, s. 13-59; a takZe Giuseppe TUNINETTI ,
I:immagine di Don Bosco nella stampa torinese (e italiana) del suo tempo , [w:] Don Bosco
nella stonà della cultura popolare, red. Fracesco Traniello, SEI- Torino 1987, s. 209-251.
Natomiast o czci, jaka panowala wewnqtrz Towarzystwa Salezjanskiego relacjonuj e «Bollettino Salesiano».
36 Zob. P. STELLA, Don Bosco nella storia della religiosità cattolica, t. III: La canonizzaz ione
(1888-193 4) , LAS, Roma 1988, s. 269.
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Pod koniec XIX wieku p6lnocne Wlochy przezywaly gruntowne zmiany
gospodarcze. Industrializacja i zwiqzana z niq urbanizacja staly si~ powaznym wyzwaniem dla Kosciola i instytucji, kt6rym zalezalo na pomyslnym rozwoju czlowieka. Nie trudno zauwazyé, ze najbardziej podatnq na negatywne
skutki wielkich przemian byla mlodziez.
Zarysowany tutaj pokr6tce klimat spoleczny panowal w6wczas w Piemoncie. Wlasnie z atmosferq przemian przyszlo si~ zetknqé naplywajqcej dosé
licznie mlodziezy polskiej, wsr6d kt6rej znalezli si~ takze bracia Hlondowie.
Nalezy wspomnieé o znaczqcym wydarzeniu. 8 kwietnia 1893 roku zmarl
w Alassio (Wlochy) salezjanin ks. August Franciszek Czartoryski (urodzony
2 sierpnia 1858 w Paryzu 37 , syn ksi~cia Wladyslawa 38 , kt6rego mial byé nast~pcq oraz przewodnikiem polskiej emigracji, zyjqcej nadziejq odrodzenia
Rzeczypospolitej). Wlasnie jesieniq tegoz roku przybyl do Wloch ze Slqska
dwunastoletni August J6zef Hlond, syn Jana- pracownika kolei i Marii- gospodyni domowej3 9 . Przedwczesna smieré ks. Czartoryskiego nie pozwolila
mu na przewodnictwo pierwszej grupie salezjan6w, kt6rej zadaniem bylo przeszczepienie dziela sw. Jana Bosco na , b~dqcq w6wczas pod zaborami, ziemi~
polskq40 . Pomimo tego, duchowy wplyw Czartoryskiego na przyszly rozw6j
Towarzystwa Salezjanskiego na ziemiach polskich byl znaczny. Salezjanin August Czartoryski umieral otoczony nimbem swi~tosci. Przede wszystkim

37

Do Towarzystwa Salezjanskiego wstqpit 14 lipca 1887 roku , najpierw jako aspirant w
San Benigno , nast~pnie 23 sierpnia zostal przyj~ty jako nowicjusz w Valsa !ice (Wlochy) , sutann~ przyjql24listopada 1887 roku z rqk ks. jana Bosco. Sluby zakonne zlozyl2 pazdziernika 1888 roku i 2 kwietnia 1892 roku zostal wyswi~cony na kaptana- zob. Mieczyslaw KACZMARZYK, Czartoryski August Franciszek (1858-1893), ksiqie, sale?}anin, stuga Boiy , [w:]
Hagiogrqfia polska. Slownik bio-bibliogrqficzny , red. Romuald Gusta w, Ksi~garnia Sw. Wojciecha, Poznan 1971 , t. I, s. 265-282; M.W., Ks. August Czartoryski (1858-1893) [w:] «Chrzescijanie>>, red. Bohdan Bejze , Akademia Teologii Katolickiej- ,Collectanea Theologica", Warszawa 1978, t. III, s. 7-65; Kazimierz SZCZERBA, Don Bosco e i polacchi, [w:] RSS 12 (1988),
s. 185-191.
38 Mlodszy syn Adama jerzego Czartoryskiego . Urodzony 3 lipca 1828 roku w Warszawie
i zmarly 23 czerwca 1894 roku w Boulogne-sur-Seine (Francja). Byt kontynuatorem polityki
Hotelu Lambert; od 1860 roku kierowal Bureau des Affaires Polonaises ; n a emigracji byl opiekunem wielu instytucji kulturalnych; w 1876 roku zalozyl w Krakowie Muzeum Czartoryskich (EK t. III, s. 766; Encyclopaedia Bn'tannica, t. VI, s. 970) .
39 Zob . S. KOSINSKI, M{odzieflcze lata kardynata .. . , s . 65. Zwi~zlq charakterystyk~ rodzic6w Augusta przedstawia Maria WACHOLC, Ks. Antoni Hlond (Chlondowskz) . Zycie, dziatalnosé, twdrczosé kompozytorska, Wydawnictwo Salezjanskie, Warszawa 1996, t. I, s. 19nn.
40
Zob. S. ZIMNIAK, Salesiani nella Mitteleuropa ... . , s. 70.
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jako Polak oddany dzielu salezjanskiemu, stal si~ nowym drogowskazem dla
licznie przybywajqcych do Piemontu polskich chlopc6w (gl6wnie ze Slqska,
Wielkopolski i Malopolski 41 ). Towarzystwo Salezjanskie wskazywalo zasady
odnowy kazdej spolecznosci, uj~te w bardzo zwi~zlej formule ks. Bosco:
«Uksztaltowaé dobrego chrzescijanina i uczciwego obywatela» 42 . Tak poj~ta
praca wychowawcza odsuwala wymiar polityczny na dalszy plan i pod niekt6rymi aspektami byla bliska ideom pozytywizmu. A. Czartoryski widzial w
pracy u podstaw najbardziej palqcq potrzeb~ dziejowq, majqcq przede wszystkim uzdrowié 6wczesnq polskq sytuacj~ spolecznq. Z calq swiadomosciq cz~sé
swoich d6br przeznaczyl wi~c w testamencie na rozbudow~ dom6w salezjanskich w Piemoncie, w kt6rych - jak wspomnialem - przyjmowano mlodziez
przybywajqcq z Polski 43 . Naturalnie, postaé Jana Bosco zaj~la pierwsze miej sce w sercu mlodego Hlonda, jednak zachwyt heroicznym rodakiem ks. Augustem Czartoryskim pozostawil w nim gl~boki slad. O jego wyjqtkowym oddzialywaniu swiadczy p6zniejsze zainteresowanie Hlonda sprawq zgromadzenia material6w do zywotu Czartoryskiego, a takze bezposrednie zaangazowanie w jego procesie kanonizacyjnym 44 .
Czteroletni pobyt Hlonda w Piemoncie zapewne pozwolil doswiadczyé mu atmosfery rodzinnej, kt6ra jest nosnikiem salezjanskiego systemu wychowawczego opartego na religii, rozumie i milosci. Przyszly prymas przyswoil sobie milosé
do Eucharystii i Matki Bozej Wspomozenia Wiernych (przywolam znamienny
fakt: niemal kazdy list konczyl Hlond prosbq o modlitw~ do Wspomozycielki
Wiernych- ,patronki" Salezjan6w). Byl to wyraz wzruszajqcej ufnosci i wiary.
Dodatkowo, trzeba podkreslié, ze mlodemu Hlondowi stal si~ bliski salezjanski
wymiar misyjny. Wielokrotnie tez wyrazil gotowosé wyjazdu na misje, nawet do
pracy wsr6d tr~dowatych, uzalezniajqc jednak swojq decyzj~ od woli przelozonych.
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Zobacz aneksy w: Marek CHMIELEWSKI, l salesiani missionan· della Polonia. Genesi,
ruolo e_jisionomia dell'attività svolta (1889-191 O), Roma 1995-1996, s. 363-368 (praca doktorska w Papieskim Uniwersytecie Salezjaflskim w Rzymie; maszynopis) .
42
Znaczenie tej formuty w systemie wychowawczym ks. Bosco przedstawia: Pietro BRAIDO, Buon

cristiano e onesto cittadino. UnaJormula dell'<<umanesimo educatiVO>> di don Bosco,

(w :] RSS 24 (1994), s. 7-75; tenie, <<Poven" e abbandonati; pen"colanti e pericolosi>>: pedagogia,
assistenza, socialità nell'<<esperienza preventiva>> di don Bosco, (w:] Annali di ston"a dell'educazione e delle istituzioni scolastiche, Editrice La Scuola, Brescia 3 (1996), s . 183-236.
43 Zob. MB XVIII, s. 468.
44 Zob. ASC B713,listA. Hlond-G. Barberis 20.09.1920; listA. Hlond-G. Barberis 29.11.1920;
listA. Hlond-G. Barberis 3.03.1921 .
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2. STUDIA W RZYMIE

Czas studi6w rzymskich w stolicy Kosciola powszechnego byl dla Hlonda kolejnym okresem pogl~bienia i uniwersalizacji powolania salezjanskiego. Naturalnie, studia w Papieskim Uniwersytecie Gregorianskim byly dla niego pierwszym kontaktem z wyzszq uczelniq i systemem akademickim. W praktyce oznaczalo to scislejszy rozw6j na wielu plaszczyznach zycia duchowego i naukowego. Nie bez znaczenia byl takze obowiqzujqcy i wykladany w Uniwersytecie
neotomizm, zalecany przez papieza Leo na XIII (18 78-1903) 45 . Studia filozoficzne, jak sam wyznawal, nie sprawialy mu trudnosci 46 . Na podkreslenie
zasluguje wi~c fakt, iz wlasnie podczas studi6w rzymskich narodzila si~ jego
fascynacja tomizmem, kt6rej dal wyraz juz jako prymas, organizujqc m.in. w
1934 roku w Poznaniu Mi~dzynarodowy Kongres Tomistyczny.
Mlody Hlond, poza absorbujqcymi studiami, mial r6wniez okazj~ uczestniczyé w wyjqtkowym zyciu wsp6lnoty salezjanskiej. Studenci salezjanscy mieszkajqcy we wlasnym hospicjum Serca Jezusowego 47 , w6wczas przy ul. Porta S.
Lorenzo 44 (obecnie ul. Marsala), niemalze w sercu Rzymu, mieli jedynq w
swoim rodzaju mozliwosé codziennego obcowania z licznymi zabytkami kultury starozytnej i dorobkiem cywilizacyjnym ,wiecznego miasta" 48 . Dla Augusta szczeg6lnym przezyciem byla bliskosé Watykanu, gdzie jak pisal: «przebywa Ojciec chrzescijaftstwa, tu jego stolica, tu zesrodkowuje si~ wszystko, co
jest najdrozszem, co zawsze b~dzie najswi~tszem dla kazdego prawego, Boga
i Kosci6l Chrystusa szczerze milujqcego katolika» 49 .
Przel:ozeni hospicjum starali si~ przede wszystkim o to, aby salezjanom
studiujqcym filozofi~ czy teologi~ umozliwié, przynajmniej jednorazowe, uczest45
Zob . Andrea PARIS, Neoscolastica, [w:] Lexicon. Dizionario teologico enciclopedico,
2a ed ., Edizioni Fiemme, Casale Monferrato 1994, s. 695; Robert AUBERT, Il risveglio culturale
dei cattolici, t. XXII/2: La chiesa e la società industriale (1878-1922), [w :] Storia della chiesa,
red. Elio Guerriero i Annibale Zambarbieri, 2a ed., Edizioni Paoline, (Milano) 1992, s. 202;
tenze, Aspects divers du néo-thomisme sous le pontjjicat de Léon XIII, [w :] Aspetti della cultura
cattolica nell'età di Leone Xlii, red. G. Rossini , Roma 1961, s. 133-248; Aneks II: Giacomo
MARTINA, il neotomismo, [w:] Ston'a della chiesa, t. XXI/2: R. AUBERT, Il pontjficato di Pio IX
(1846-1878), 2a ed., red. G. Martina, Editrice S.A.I.E., Torino 1976, s . 808-811.
46 Zob. ASC B713 , listA. Hlond-G. Barberis 6.11.1897.
47 Petna nazwa: «Ospizio del Sacro Cuore di Gesù », Via Porta S. Lorenzo , 44 - Roma
(EG 1898, s. 39).
48 O tym poswiadcza opis kleryka Augusta Hlonda w: Wielebny X. Redaktorze, [w:] WS 2
(1898), s . 48nn.
49 Wielebny X. Redaktorze, [w:] WS 2 (1898), s. 49.

czçsé 1

2. Studia w Rzymie

nictwo w Eucharystii sprawowanej przez biskupa Rzymu w jego prywatnej
kaplicy. Odpowiadalo to zasadom formacji salezjanskiej, kt6rej jednym z fundamentalnych element6w bylo wyrobienie wsr6d nowych pokolen ,synowskiego" przywiqzania do glowy Kosciola powszechnego 50 . Student Gregoriany
August razem z innymi kolegami l stycznia 1898 roku przezyl wyjqtkowq
msz~ papieskq, celebrowanq przez Leona XIII 51 . Przezycie bylo tak duze, ze
wywolalo u studenta, nieswiadomego powagi i dostojenstwa Watykanu, wysokq gorqczk~. Komentujqc wlasnq niedyspozycj~. pisal Hlond w liscie do przewodnika duchowego ks. Barberisa: «Zeby zobaczyé papieza zadna ofiara nie
jest trudna» 52 .
Studia filozoficzne w Rzymie zakonczyl Hlond zlozeniem l O lipca 1900
roku tzw. egzaminu doktorskiego 53 . Po siedmioletnim pobycie we Wloszech,
kt6ry przede wszystkim byl czasem ,wchlaniania" ducha salezjanskiego i doswiadczenia powszechnosci Kosciola Chrystusowego, rozpoczql si~ nowy okres
w zyciu Hlonda. Lata dalszej formacji byty polqczone z praktykq nauczycielsko-wychowawczq juz na ziemi polskiej, w Oswi~cimiu 54 . Czekaly tam na niego nielatwe zadania. Zresztq, przeczuwal to, piszqc m.in. w liscie do
ks. Barberisa: «Slyszalem, ze wreszcie przybyl ks. Manassero i ze odprawia
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50 o niezastqpionej roli biskupa rzymskiego dia jednosci w Kosciele powszechnym dal
wyraz ks. Bosco swoimi publikacjami, a takze swojq postawq i zaangazowaniem.
Zob. rozdzial Das Kirchenbild Don Boscos nach seinen Schrjften [w:] Karl BOPP, Kirchenbild

und pastorale Praxis bei Don Bosco. Eine pastoralgeschichtliche Studie zum Problem des Theorie-Praxis-Bezugs innerhalb der Praktischen Theologie, Don Bosco Verlag, Miinchen 1992,

s. 73-149.
51
A. Hlond opisuje owe wydarzenie: «Il giorno l o di Gennaio noi primi anni siam andati a
sentir la messa del papa, ed essendo arrivati al Vaticano presto presto, nella capella sestina
(sic) occupammo i primi posti presso la balaustra, ed ebbimo la fortuna di vedere il venerando
Leone per tutta la preparazione, la Messa, il ringraziamento ed i colloqui colle persone annesse, in tutto per ben 2 ore e mezza. Una bella fortuna che però a me costò due giorni di alta
febbre. Ma per veder il papa niun sacrificio è grave» (ASC B713, listA. Hlond-G. Barberis
21.01.(1898). Z niewiadomych powod6w August Hlond podal rok 1895; z tresci listu zas
wynika jednoznacznie, ze chodzi o rok 1898.
52
Tamze.
53 Wedlug S. Kosinskiego egzamin mial miejsce wlasnie 10 lipca (Mlodzieflcze lata kardynata... , s. 90), a nie 11 lipca, o kt6rej to dacie Hlond daje znaé swojemu duchowemu przewodnikowi (ASC B713 , listA. Hlond-G. Barberis 2.07.1900).
54
Na temat powstania i rozwoju tej salezjanskiej plac6wki, zob. S. ZIMNIAK, Salesiani
nella Mitteleuropa ... , s. 110-115, 183-186; Waldemar ZUREK, Sale?}aflskie szkolnictwo ponadpodstawowe w Polsce 1900-1963. Rozwqj i organizaçja, Lublin 1996, s. 28nn; S. WILK, Sto la t
apostolstwa sale?}aflskiego w Polsce (1898-1 998) , Lublin-Warszawa 1998, s. 6nn.
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rekolekcje na Valsalice. Prosz~ mu laskawie powiedzieé, ze ja id~ do Oswi~ci
mia z jak najlepszymi zamiarami i pragnieniem poswi~cenia, i bezgranicznego oddania si~ pracy».ss
3. W OSWI~CIMIU- KOLEBCE POLSKICH SALEZJAN6W
Oswi~cim,

niewielkie miasteczko w Malopolsce, lezal w6wczas w tzw. ,tr6jkqcie trzech cesarzy". Kiedy w 1898 roku przybyli don salezjanie, Oswi~cim liczyl zaledwie szesé tysi~cy mieszkanc6w, wsr6d kt6rych znajdowalo si~ cztery tysiqce Zyd6w. W Oswi~cimiu istniala tylko jedna parafia katolicka, kt6ra
w zupelnosci zaspokajala potrzeby dwutysi~cznej spolecznosci katolik6w56 .
Warto przywolaé opini~ kard. Jana Puzyny (1842-1911), kt6ry dostrzegal zagrozenie ,plagq socjalizmu" 57 , rozprzestrzeniajqcego si~ na calym obszarze
ziem polskich, szczeg6lnie zas w Malopolsce. Tylko skuteczna akcja wychowawczo-dydaktyczna ze strony Kosciola mogla powstrzymaé negatywne oddzialywanie prqd6w ateistycznych na mlodziez. W podobnym duchu wypowiadali si~ ksi~za publikujqcy na lamach biuletynu salezjanskiego «Wiadomosci Salezyanskie», redagowanego w j~zyku polskim58 .
Sytuacja salezjanskiego zakladu wychowawczego w Oswi~cimiu w poczqtkach dzialalnosci byla niezwykle delikatna i trudna. Od pomyslnego rozwoju
tej plac6wki salezjanskiej zalezala przyszlosé zaszczepionego na ziemiach
polskich dziela sw. Jana Bosco. Ponadto, wystqpienie z Towarzystwa Salezjanskiego ks. Bronislawa Markiewicza (1842-1912) w 1897 roku 59 , kt6ry
zalozyl nowe zgromadzenie zakonne o nazwie «Towarzystwo Powsciqgliwosé
i Praca», utrudnilo znacznie, ale nie powstrzymalo owocnego rozwoju dziela
salezjanskiego w b~dqcej pod zaborami Polsce.
Hlond byl naocznym swiadkiem przemian i budowy zaczqtk6w polskiej
Prowincji Salezjanskiej (poczqwszy od wrzesnia 1900 roku, kiedy to pozostawal nadal w fazie formacji). Ukonczenie w bardzo szybkim tempie budowy
55

ASC 8713, listA. Hlond-G. Barberis 26.08.1900.
Przybyly do Oswittcimia ks. Manassero nie byl zbytnio zachwycony odbudowq zrujnowanego kosciola, poniewaz twierdzit: «Di fatto il Chiesone che si va ricostruendo e grandissimo e certamente inutile per questo paese dove essendo solo 2000 cristiani contro 4000 ebrei
la parrocchia e più che sufficiente al bisogno» (ASC F508 Oswittcim, listE. Manassero-G. Barberis 19.12 .1899).
57 Zob. ASC F508 Oswittcim , list J. Puzyna-M. Rua 9.06 .1897; por. Annali II, s. 679-680.
58 Zob. ws 9 (1898), s. 228.
59 Zob . S. ZIMNIAK, Salesiani nella Mitteleuropa ... , s. 108.
56
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zakladu salezjanskiego pozwolilo na przyj~cie pierwszych chlopc6w juz w 1900
roku. Wkr6tce tez zaklad oswi~cimski zaczql promieniowaé na calq Malopolsk~ i zagranic~. Wychowaniem i ksztakeniem podopiecznych zajql si~ mlody
kleryk Hlond. Na nim to spocz~ly liczne zadania 60 , m.in. opr6cz funkcji nauczyciela, asystenta, sekretarza dyrektora zakladu, kierownika ch6ru i orkiestry zostal- prawdopodobnie od roku 1901 - obarczony odpowiedzialnosciq
za polskq edycj~ «Bollettino Salesiano», czyli wspomnianych wyzej «Wiadomosci Salezyanskich». Przypomnijmy, ze w tym niezwykle pracowitym okresie August Hlond, opr6cz przygotowywania si~ do matury, musial samodzielnie studiowaé teologi~, zdawaé egzaminy z poszczeg6lnych traktat6w przed
upowaznionym przelozonym i krakowskq komisjq kurialnq, oraz zìozyé najwazniejsze egzaminy kwalifikujqce do otrzymania swi~cen kapìanskich. Przypadek Hl onda nie byì odosobniony. W Towarzystwie Salezjanskim byla to w6wczas powszechna praktyka edukacyjna 61 (Zgromadzenie dopiero w 1904 roku
podj~lo decyzj~ o ustanowieniu wlasnych studentat6w teologicznych 62 ).
Instytuty salezjanskie miala zasilié w niedlugim czasie wyspecjalizowana
kadra naukowa, legitymujqca si~ dyplomami uniwersyteckimi uznawanymi
przez wladze cywilne. Polityka kadrowa przelozonych zmierzala takze w kierunku promocji i dalszego ksztakenia wybitnych czlonk6w Towarzystwa. Wsr6d
nich znalazl si~ August Hlond. Jednak, aby rozpoczqé studia uniwersyteckie
musial najpierw zdaé matur~ panstwowq, czego dokonal- po pierwszej nieudanej pr6bie- faktycznie w 1904 roku we Lwowie. Tuz po wyswi~ceniu na
kaplana (23 wrzesnia 1905 roku w Krakowie) pozwolono Hlondowi zapisaé
si~ na Wydzial Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellonskiego, gdzie obrat jako kierunek studi6w germanistyk~ i polonistyk~ 6 3 . Po przeniesieniu do Przemysla
ksiqdz Hlond kontynuowal rozpocz~te studia w Uniwersytecie Jana Kazimie-
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60

Zob. ASC B713, Proposta alle SS. ordinazioni, noszqca podpisy dyrektora i rady domu
ztozone 13 lutego 1905 roku i ponadto dopuszczajqcego inspektora z 20 lutego 1905 roku.
61 Uzasadnienie praktyki edukacyjnej ks . Bosco przedstawia: P BRAIDO, Un «nuovo prete»
e la suaJormazione culturale secondo don Bosco, (w:] RSS 14 (1989), s. 7-55.
62 Zob. S. ZIMNIAK, Salesiani nella Mitteleuropa ... , s. 332.
63 Archiwum Uniwersytetu jagiellonskiego, Ksiçga Immatlykulaçxjna z la t 1892/3-19101
11 SII, s. 515 : WydzialjilozQ/iczny. Sluchacze zwyczqjni. Pdlrocze zimowe 1905/6. WF II,
s. 342. Wedtug S. Kosinskiego zapis zostat dokonany 12 grudnia 1905 roku (Biogrqfia zakonna.. .. s. 419). Por. takze ASC E302 Rendiconti Morali, Ispettoria Austriaca. Casa di Oswiçcim.

Rendiconto trimestrale dell'Ispettore al Direttore Spirituale pei mesi di Ott. Novem. e Dicem.
1906, podpisane przez inspektora ks . E. Manassero 23.02.1907; K. H. SALESNY, Kardinal
August Hlond (1881-1948). Erzbischqf. .., l, s. 34-35.
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rza we Lwowie. Najprawdopodobniej, nadmiar zajt;é apostolskich i nieoczekiwana zmiana miejsca pracy (w 1909 roku zostal przeniesiony do Wiednia) spowodowaly, ze pomimo wstawiennictwa bezposredniego przelozonego
ks. Tirone u przelozonych generalnych w Turynie, nie stworzono warunk6w,
aby m6gl je ukonczyé64 (w roku 1912 Hlondowi pozostal do ukonczenia studi6w jeszcze jeden rok akademicki).

64 Poswiadczajq to m.in. nastypujqce slowa: «( ...] D(on] Hlond che con tanto lavoro come
ha ora non potrebbe durarlo a lungo e di più sarebbe ormai tempo che, dopo d'aver frequentato per 4 anni l'università; gli si desse la comodità di conseguire la laurea» (ASC E963 Austria,
list P. Tirone-C. Gusmano 27.07.1912).
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Rozdziat II

PREKURSOR DZIEtA SALEZJANSKIEGO
W EUROPIE SRODKOWEJ

1. W KR6LEWSKIM KRAKOWIE

}esieniq 1905 roku rozpoczql si~ nowy rozdzial w zyciu ks. Hlonda. Oznaczal
przede wszystkim definitywne zakonczenie formacji poczqtkowej, otwieral
zarazem okres bezposredniej i osobistej odpowiedzialnosci za rozw6j dziela
sw. }ana Bosco w Europie Srodkowej. Dlatego tez lata pracy wychowawczopedagogicznej ks. Hlonda (1905-1919) stanowiq przedmiot mojego szczeg61nego zainteresowania. Ponadto, pozwalajq przesledzié jak gl~boko wniknql w
osobowosé Hlonda przyswojony podczas studi6w charyzmat umilowanego
Turynskiego Wychowawcy mlodziezy. Przedstawienie wydarzen, kt6rych by!
uczestnikiem, pozwala z jednej strony naswietlié jego rozmilowanie w duchowosci salezjanskiej, az drugiej uchwycié stosunkowo wszechstronne doswiadczenie i przygotowanie do p6zniejszych poslug pasterskich pelnionych w Kosciele odrodzonej Polski.
W pazdzierniku 1905 roku nowo mianowany przelozony erygowanej Inspektorii Austro -W~gierskiej 65 , dotychczasowy dyrektor instytutu oswi~cim
skiego, ks. Manassero oddelegowal ks. Hlonda do pracy w charakterze kapelana «Schroniska im. Ksi~cia Aleksandra Lubomirskiego» w Krakowie 66 . Przebywali w nim zaniedbani chlopcy, pochodzqcy gl6wnie z Malopolski, sprawiajqcy niejednokrotnie olbrzymie trudnosci wychowawcze 67 .
65

(erekcja miala miejsce 14 X) .
Na temat dziej6w tej instytucji zobacz prac~ monograficznq: W ZUREK, DzùjeJundaçji
kSifcia Aleksandra Lubomirskiego w Krakowie w /atach 1893-1950 (u/. Rakowicka 27), Archiwa , Biblioteki i Muzea Koscielne 1996, t. 65 , s. 443-458 .
67
Zob. ASC F654 Krak6w, Patrocinio B. Vergine, Statut SchroniskaJundaçji Ksifcia Aleksandra Lubomirskiego, (kopia), rozdz. I. § 2.
66
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W por6wnaniu z innymi prowincjami cesarstwa austro-w~gierskiego potrzeba pracy wychowawczo-dydaktycznej w Malopolsce byta nadzwyczaj pilna68. Wladystaw Muller- sekretarz sqdu we Lwowie, analizujqc sytuacj~ mlodziezy w Malopolsce, wykazal, ze szkolnictwo podstawowe w tej prowincji
cesarstwa bylo najbardziej zacofane (por6wnywalne tylko z sytuacjq w Dalmacji69). Wedlug danych wladz szkolnych Malopolski w 1904 roku okolo dwustu czterdziestu siedmiu tysi~cy (24%) chlopc6w w wieku od szesciu do dwunastu lat nie moglo wypelnié obowiqzku ucz~szczan ia do szkoly publicznef0 .
W jeszcze bardziej dramatycznym polozeniu znalazla si~ mlodziez w wieku
od trzynastu do pi~tnastu lat, kt6rej liczebnosé dochodzila do trzystu trzydziestu tysi~cy (60%f 1. Wprawdzie w 1904 roku 72 liczba gmin nie posiadajqcych szk6t podstawowej, komunalnej czy prywatnej w por6wnaniu z rokiem
1900 zmniejszyla si~ z 1591. do 933., to jednak stan oswiaty wciqz byl alarmujqcy i zmuszal do podj~cia intensywnych krok6w zaradczych.
Mlodziez bardzo cz~sto przybywala do wi~kszych miast z nadziejq przyuczenia si~ do zawodu, albo znalezienia jakiejkolwiek pracy. Czyhato na niq
wiele niebezpieczeti.stw i przyg6d. Schronisko, w kt6rym ks. Hlondowi przyszto samodzielnie rozpoczqé apostola t salezjati.ski, gromadzilo przede wszystkim mlodziez przyuczajqcq si~ do zawodu. Zauwazmy, ze w tym czasie
68

O tej bolesnej sytuacji, jej przyczynach i rozmiarach pisze: Ladislaus MÙLLER, Welche
sin d die Ursachen, die Ausbreitung un d die typischen Erscheinungiformen der Verwahrlosung
derjugend in Galizien?, [w:] Schriften des Ers ten òsterreichischen Kinderschutzkongresses in
Wien, 1907, t. l: Die Ursachen, Erscheinungiformen und die Ausbreitung der Verwahrlosung
von Kindem und jugendlichen in bsterreich. Einzeldarstellungen aus alle n Teilen òsterreichs
gesammelt von dem vo rbereitenden Komitee des Ersten òsterreichischen Kinderschutzkongresses Wien, 1907, mi t Vorwort un d Einleitung von Dr. )oseph Baernreither, s . 451 -4 79;
o sytuacji szkolnictwa w drugiej polowie XIX wieku w Polsce zob. Ryszard WROCZYNSKI ,
Dziçjeoswiaty polskifj 1795-1945, PWN, Warszawa 1980, s. 216-219; )an DOBRZANSKI, Szkolnictwo i dziatalnosé oswiatowa, [w:] Stanislaw ARNOLD, Tadeusz MANTEUFFEL, Histolia
Polski, t. III 1850-1918, Cz~sé I 1850/1864-1900, red. Zanna Kormanowa i Irena Pietrzak
Pawlowska, PAN Instytut Historii, PWN, Warszawa 1963, s . 806-811; og6lne dane podaje
takze W ZUREK, Sale:çjaftskie szkolnictwo ... , s. 17-24; )6zef Bf\K, System vrychowawc.ry ks.
Bronistawa Markiewicza, [w:] «Studia Historyczne>> XXXIII/l (1990), s. 51 i Henryk WERESZYCKI , LaJormazione di partiti politici di massa. Nazionalismo e socialismo (1885-1904),
[w:] Stonà della Polonia, red. Aleksander Gieysztor, wydanie wloskie za staraniem Ovidio
Dallera, Bompiani , Milano 1983, s. 450.
69
L. MÙLLER, Welche sind die Ursachen ... ,s. 454.
70 Tamze.
71
Tamze, s . 456 .
72
Tamze, s. 455.
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l. W kr6lewskim Krakowie

ks. Hlond zaczql uczt;szczaé na uniwersytet i nadal byl odpowiedzialny za
redakcjt; miesit;cznika «Wiadomosci Salezyanskie». Nadto, uczyl religii w szkole
przemyslowef3 . R6wniez w celu uaktualniania wiedzy pedagogicznej i glt;bszego rozeznania si t; w rzeczywistej sytuacji dorastajqcej mlodziezy wziql udzial
w zorganizowanym w Wiedniu -w marcu 1907 roku - Pierwszym Austriackim Kongresie Ochrony Dzieci. Wprawdzie rola kapelana miala sprowadzaé
sit; do misji scisle religijnej, to jednak ks. Hlond nie ograniczal sit; tylko do tej
formy aktywnosci. Postanowil zainteresowaé sit; postt;pem ksztalcenia zawodowego swoich wychowank6w. Wymagalo to od niego nawiqzania kontakt6w
z wlascicielami r6znych zaklad6w pracy, w kt6rych chlopcy, tzw. terminatorzy, przysposabiali sit; do zawodu. z bardzo skromnych zr6del wiemy, ze wypelnial tt; rolt; z wielkim poswit;ceniem. Nierzadko samotnie przemierzal Krak6w,
docierajqc do podopiecznych, otaczajqc ich troskq i opiekq 74 . Opr6cz pracy
wychowawczej, pobyt Hlonda w stolicy Malopolski naznaczony zostal osobistymi klopotami zdrowotnymi. Ten wytrwaly krzewiciel idei salezjanskich cierpial na dokuczliwq chorobq oczu, musial tez sit; poddaé operacji w jednym ze
szpitali wiedenskich (w marcu 1907 roku). Pomimo choroby zaczql gromadzié
materialy do zyciorysu ks. Augusta Czartoryskiego, odbywajqc, m.in., kwerendy w miejscowym archiwum rodowym (obecnie znaczna jego czt;sé wchodzi w sklad Muzeum Czartoryskich w Krakowie).
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2. W ROBOTNICZYM PRZEMYSLU

Latem 1907 roku dwudziestoszescioletniemu Hlondowi przelozeni z Turynu
powierzyli nowe zadanie- utworzenie pierwszej salezjanskiej plac6wki w Przemyslu w dzielnicy Zasanie 75 . Miasto liczylo w6wczas okolo pit;édziesiqt tysit;cy mieszkanc6w, wsr6d kt6rych znaczny procent stanowili Ukraincy i Zydzi.
73

Zob. ASC E302 Rendiconti Morali, lspetton'a Austn'aca. Casa di Oswiçcim. Rendiconto
m·mestrale dell'Ispettore al Direttore Spin'tuale pei mesi di Ott. Novem. e Dicem. 1906, podpisany
przez inspektora ks. E. Manassero 23.02.1907 roku; S. KOSINSKI, Biogrqfia zakonna ... , s. 419.
74
Zob. ASC E302 Rendiconti Morali, lspetton'a Austriaca. Casa di Oswiçcim. Rendiconto
trimestrale dell'Ispettore al Direttore Spin'tuale pei mesi di Ott. Novem. e Dicem. 1906, podpisany przez inspektora ks. E. Manassero 23.02 .1907. Wymowne Sq nast~pujqce slowa listu
z 22 sierpnia 1907 roku prezesa fundacji «Schroniska im. Ksi~cia Aleksandra Lubomirskiego»
skierowane do ks. Hlonda : «Przy tej sposobnosci zechciej Wielebny Ksi~ze przyjqé moje najszczersze uznanie i podzi~kowanie za znakomitq pod kazdym wzgl ~dem dzialalnosé w Zakladzie» (ARCHIWUM OSRODKA POSTULACJI- POZNAN); S. WILK, Rys biogrqficzny... , s. 13-14.
75 Zob. ADSP. Kronika Domu Sale;jaflskiego w Przemyslu (1907-1919), s. l; 25-lecie,
s. 36; S. WILK, Rys biogrqficzny... , s. 14.
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Mial tutaj swojq siedzibç biskup greckokatolicki. Dzialaly r6wniez wyzsze seminaria duchowne obu obrzqdk6w (rzymskiego i greckiego), gimnazja polskie,
ukrair'lskie oraz szkola dla nauczycieli. Wìadze austriackie zbudowaly w Przemyslu - bardzo waznq z punktu strategicznego polozenia miasta - twierdzç
militarnq, przyczyniajqc siç do znaczqcego rozkwitu gospodarczego. Chociaz
trzeba podkreslié, ze kapital w duzej mierze znajdowal siç w rçkach Zyd6w.
Pragnieniem i zyczeniem miejscowego biskupa J6zefa S. Pelczara (1842-1924) bylo stworzenie na osiedlu Zasanie osrodka mlodziezowego, w kt6rym
moglaby siç gromadzié mlodziez robotnicza, najbardziej podatna na nowinki
socjalist6w i wplywy komunist6w 76 . Biskup Pelczar byl przekonany, ze salezjanie poprzez sw6j apostolat przyczyniliby siç do zlagodzenia napiçé spolecznych i mogliby tez zahamowaé wplyw destrukcyjnych ideologii na mlodziez. Troskq ordynariusza przemyskiego bylo takZe rozwiniçcie dzialalnosci
parafialnef 7.
Poczqtki byly bardzo skromne. Entuzjazm czterech salezjan6w, kt6rym jako
dyrektor przewodzil ks. Hlond, pozwolil ze spokojem zniesé ataki socjalist6w,
liberal6w zmierzajqce do znieslawienia apostolatu Turyr'lskiego Wychowawcy78. W ofiarowanym niewielkim domu z przyleglosciami ks. dyrektor polecil
przeksztalcié cztery pokoje na ,Oratorium swiqteczne", jeden zas na zakrystiç. Pomieszczenia te pelnily r6wniez funkcjç kaplicy publicznef 9 , kt6ra zostala poswiçcona 15 grudnia 1907 roku przez wspomnianego ordynariusza
bpa Pelczara, przy udziale miejscowego duchowier'lstwa i wiernych80 .
Dosé szeroki i zarazem bardzo atrakcyjny byl wachlarz pracy wychowawczej przemyskich salezjan6w: od pomocy nauczycielskiej, inscenizowania la76
6wczesny inspektor austro-w~gierski ks. Manassero, w liscie z 8 pazdziernika 1907
roku do przelozonego generalnego w Turynie ks. Rua, pisze o walce o wplywy na mlodziez
studiujqcq i pracujqcq: <<Rzeczywiscie w Przemyslu Zydzi i socjalisci panoszq si~ bezkarnie i
zwodzq bez jakiegokolwiek sprzeciwu mlodziez studiujqcq i pracujqq» (ASC E963).
Zob. ponadto: WS 2 (1908), s. 36;Annali III , s. 701; H. WERESZYCKI,/1 pen·odo della rivoluzione e i problemi della guerra europea (1904-1914), [w:] Stonà della Polonia, red. Aleksander
Gieysztor, wydanie wloskie za staraniem Ovidio Dallera, Bompiani, Milano 1983, s. 460-464.
77
Zob. j6zef MOtDYSZ, Dzif;je sale;jaflskù!f szkoty 5redniçj d/a organistdw w Przemyslu,
Wrodaw 1972, s. 15 (maszynopis); 25-lecie , s. 36. o mozliwosci rozwi ni ~cia pracy parafialnej
jest mowa w: WS 2 (1908), s. 36 .
78
Zob. ASC E963, listE. Manassero-M. Rua 8.1 0.1907.
79 Tamze; ASC F524 Przemysl, Rendiconto dell'ispettore al rettor maggiore: E. ManasseroM. Rua 26.08.1909.
80 W lokalnym dzienniku znajdujemy wzmiank~ o tym wydarzeniu, zob. <<Echo Przemyskie>>, 19.12 .1907, kt6rq przedrukowal salezjaflski biuletyn: WS 2 (1908) , s. 36.
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2. W robotniczym Przemyslu

twych sztuk teatralnych, gr~ na instrumentach muzycznych, nauk~ spiewu,
po r6inego rodzaju zabawy i wycieczki. Wszystko to sluiylo wdraianiu mlodych wychowank6w w iycie religijne i spoleczne. Po raz pierwszy w murach
Oratorium salezjanskiego zostalo wystawione Misterium Boionarodzeniowe,
tak zwane ,Jaselka". Przedstawienie zostalo przygotowane od strony muzycznej
przy fachowej pomocy salezjanina ks . Antoniego Hlonda, brata Augusta, poczqtkujqcego kompozytora muzyki koscielnej w Polsce 81 . Mlodziei robotnicza
i studiujqca byla zaangaiowana w propozycj~ przeiycia religijnego, z ch~ciq
tei uczestniczyla w wi~kszosci przedsi~wzi~é artystycznych przemyskiego
Oratorium.
Ks. Hlond zredagowal podczas pobytu w Przemyslu «Przejsciowy Statut
Katolickiego Zwiqzku Uczni6w-R~kodzielniczych w Przemyslu», kt6ry zostal
nast~pnie zatwierdzony przez cesarsko-kr6lewskie Namiestnictwo we Lwowie 31 grudnia 1908 roku 82 . Tenie zwiqzek- jak podaje ks. Kosinski - stal si~
podstawq stworzenia w Przemyslu «Polskiego Zwiqzku Katolickich Uczni6w
R~kodzielniczych pod wezwaniem sw. Stanislawa Kostki».
Opr6cz pracy w Oratorium, ks. Hlond oraz ks. Antoni Symior- wlqczali si~
ch~tnie w duszpasterstwo og6lne w samym Przemyslu i okolicznych parafiach83. Otwartosé i oddanie wychowaniu mlodzieiy przez ks. Hlonda zyskaly
mu sympati~ miejscowego srodowiska (sam biskup Pelczar z uznaniem wyraial si~ o salezjanskim apostolacie 84 ), oraz stanowily okazj ~ do nawiqzania
dlugoletnich przyjazni z niekt6rymi duchownymi. Kiedy Hlond znalazl si~ w
Wiedniu niejednokrotnie mial okazj~ goscié swoich przemyskich towarzyszy8 5 .
Tak dynamicznie rozwijajqca si~ praca wychowawcza nie mogia byé zahamowana. Ks. August byl tego swiadomy, od poczqtku tei myslal o budowie
domu i kosciola 86 , w kt6rych moina bylo rozwinqé na szerokq skal~ dzialalnosé wychowawczq, kulturalnq i socjalnq. Przekonania i zamiary Hlonda po-
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81

Zob. M. WACHOLC, Ks. Antoni Hlond (Chlondowski) .. ., s. 380-381.
R<:! kopis jest przechowywany w ASIK, Kard. A. Hlond; S. KOSINSKI, Biogrqjìa zakonna... , s. 420.
B3 Zob. tamze, s. 419-420.
84
O tym zadowoleniu biskupa daje znaé 6wczesny inspektor przetozonemu generalnemu
- zob. ASC F524 Przemysl, Rendiconto dell'ispettore al rettor maggiore: E. Ma nassero- M. Rua
26.08.1909.
85
Zob. ASW, Hauschronik der Salesianer Anstalt in Wien 11/, Hagenmilllergasse 43, III-IV
passi m.
86 Otrzymat tez ws parcie miejscowego biskupa obrzqdku taciflskiego - zob. ASIK A140,
list J6zef Pelczar-August Hlond 11.06.1908.
82
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dzielat r6wniez ks. Manassero- przetozony Inspektorii Austro-W~gierskiejB?.
Tymczasem, niejednokrotnie z powodu szczuptosci miejsca trzeba byto wynajmowaé lokale innych stowarzyszefl, aby nie zaprzepascié rozpocz~tego dzieta
wychowywania mlodziezy88 . Odwazne plany co do przysztosci plac6wki przemyskiej przerwata nieoczekiwana decyzja prze1ozonych89 .
3. W CESARSKIM WIEDNIU

Ks. Michal Rua - przelozony generalny salezjan6w, dekretem z l 7 czerwca
1909 roku, zamianowat ks. Hlonda na dyrektora Salezjaflskiego Instytutu
Wychowawczego w Wiedniu 90 . W rzeczywistosci czekalo go nie lada zadanie:
zatozenie i zorganizowanie od podstaw pierwszej plac6wki salezjaflskiej na
obszarze niemieckoj~zycznym i - co byto znamienne - w stolicy imperium
austro -w~gierskiego . Nalezy tutaj wspomnieé, ze salezjanie rozpocz~li swojq
prac~ wychowawczq w Wiedniu juz w 1903 roku. Pelnili w6wczas szereg funkcji
pomocniczych w stowarzyszeniu «Stacje Ochrony Dzieci. Charytatywny Zwiqzek dla Biednych Dzieci» (Kinderschutzstationen. Charitativer Verein fiir Arme
Kinder). Po trzech latach zrezygnowali jednak z tej formy dzialalnosci, m.in. z
powodu niedostatecznej samodzielnosci w stosowaniu salezjaflskiego systemu wychowania, oraz braku perspektyw pomyslnego szerzenia idei ks. Bosco
na terenach niemieckoj~zycznych 91 .
87

ASCE 303 Rendiconti Morali 1907, lspettoria Austriaca. Casa di Przemys1. Rendiconto
trimestrale dell'Ispettore al Direttore Spirituale pei mesi di Ott. Novem. e Dicembre. 1907, podpisany przez inspektora ks . E. Manassero 12.04.1908.
88 Zob. S. WILK, f9's biogrqficzny.. . , s. 14; ASCA456, list M. Rua-E. Manassero 8.09.1908.
89 O dalszym rozwoju dziatalnosci salezjaflskiej traktuje stosunkowo obszernie najnowsze studium Waldemara W. Zurka, 1 salesiani e le urgenze giovanili della città di Przemysl e
delle diocesi della Galizia (1907-1923), [w:] !.:Opera Salesiana da/1880-1922. Signjficatività e
portata sociale. Tom II: Esperienze particolari in Europa, A.frica, Asia. Atti del 3° Convegno
Internazionale di Storia dell'Opera Salesiana, Roma , 31 ottobre- 5 novembre 2000. a cura di
F. Motto. Istituto Storico Salesiano. Studi 17. LAS- Roma 2001, s. 301-323.
90 Oryginat dekretu nominacyjnego znajduje si~ w APW.
9 1 Zob. S. ZIMNIAK, Salesiani nella Mitteleuropa ... . , s. 120-124, 188-189. Wprawdzie w
tym okresie salezjanie pracowali w Diedenhofen (Thionville-Lorena), to jednak byta to praca,
kt6ra zasadniczo ograniczata si~ do troski duszpasterskiej wok6t wtoskich robotnik6w- zob.
Norbert WOLFF, Von der Idee zur Aktion. Das Prqjekt Don Bosco in Deutschland (1883-1921) ,
[w:] !.:Opera Salesiana dal 1880-1922. Signjficatività e portata sociale. TomI: Contesti, quadri
generali, interpretazioni. Atti del 3° Convegno Internazionale di Storia dell'Opera Salesiana,
Roma, 31 ottobre- 5 novembre 2000, pod red. F. Motto. Istituto Storico Salesiano. Studi 16.
LAS - Roma 2001, s 273nn.
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Potozenie mtodziezy w austriackiej cz~sci imperium byto dobrze znane ks.
Hlondowi. Szeroki wglqd w t~ skomplikowanq, niekiedy bardzo bolesnq sytuacj~. dat mu udziat w Pierwszym Austriackim Kongresie Ochrony Dzieci, jaki
odbywat si~ w dniach od 18 do 20 marca 1907 roku 92 . Uczestniczyt w nim
w6wczas jako zast~pca dyrektora «Schroniska im. Ksi~cia A. Lubomirskiego»
w Krakowie 93 . We wspomnianym Kongresie udziat wzi~li przedstawiciele swiata
nauki, wybitni dziatacze spoteczni, znaczna grupa polityk6w i duchownych 94 .
Ks. Hlond byt swiadkiem scierania i zwalczania si~ r6znych opcji wychowawczych, rozmaitych propozycji rozwiqzania sytuacji dzieci i dorastajqcej mtodziezy. Obecnosé gtos6w dyskredytujqcych dziatalnosé wychowawczq instytucji katolickich przybierata nieraz charakter otwartego ataku. Niemniej jednak, przedstawiciele organizacji katolickich, wedtug zeznan uczestnika, skutecznie przeciwstawili si~ atakom i opiniom krytycznym 95 .
Ks. Hlond juz jako nowo mianowany przetozony przybyt do Wiednia w
sierpniu 1909 roku 96 . Niezwykle delikatne i trudne byto jego zadanie: rozpoczqé samodzielny apostola t salezjanski przy ul. Hagenmullergasse 43 w trzeciej dzielnicy Wiednia.
Na przetomie wiek6w stolica Austro-W~gier byta swiadkiem wielkich przemian politycznych, spotecznych i kulturalnych. wtadz~ w miescie sprawowali
w tym czasie cztonkowie partii chrzescijansko-spotecznej (christlich-sozialen) 97
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92

Zob. Schrjften des Ersten 6sterreichischen Kinderschutzkongresses in Wien, 1907, t. 1:
Die Ursachen, Erscheinungiformen und die Ausbreitung der Verwahrlosung von Kindern und
jugendlichen in 6sterreich. Einzeldarstellungen aus allen Teilen òsterreichs gesammelt von
dem vorbereitenden Komitee des Ersten òsterreichischen Kinderschutzkongresses in Wien,
1907, mit Vorwort und Einleitung von Dr. joseph Baernreither; t. Il: Gutachten zu den Verhandlungsgegenstiinden des Ersten 6sterreichischen Kinderschutzkongresses in Wien, 1907. Gesammelt und herausgegeben von dem vorbereitenden Komitee des Kongresses; t. III: Protokoll
uber die Verhandlungen des Ersten 6sterreichischen Kinderschutzkongresses in Wien, 18. bis
20. Miirz 1907. Nach stenographischen Aufnahmen redigiert vom Bureau des Kongresses,

Aus der k.k. Hof- u. Staatsdruckerei Wien 1906-1907.
93

Protokoll uber die Verhandlungen des Ersten 6sterreichischen Kinderschutzkongresses in
Wien, 18. bis 20. Miirz 1907. Nach stenographischen Aufnahmen redigiert vom Bureau des

Kongresses, Aus der k.k. Hof- u. Staatsdruckerei Wien 1906-1907, t. III, s. XXXII.
94 Zobacz list~ organizator6w i uczestnik6w w: tamze, s. XV-XLVII.
95 Uwagi na tema t Kongresu odnotowane Sq w kronice domowej- ASW, Cronaca della casa
di Vienna, l, s. 34-35.
96
ASW, Hauschromk der Salesianer Anstalt in Wien III, Hagenmullergasse 43, III, s. 5.
97 Zob. Helmut RUMPLER, Eine Chancefiir Mitteleuropa. Burgerliche Emanzipation und
Staatsveifall in der Habsburgermonarchie, [w:]Oste!Teichische Geschichte 1804-1914, Ueberreuter, Wien 199 7, s. 49 1-494.
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o nastawieniu antysemickim, pod kierunkiem bardzo energicznego burmistrza
Karla Luegera (1844-191 0) 98 , (kt6rego nazwano ,architektem radykalnych
przemian w stolicy"). Dzialania salezjan6w zyskaly tez jego poparcie. W pazdzierniku 1905 roku Lueger wziql udzial w uroczystej akademii zorganizowanej z okazji otwarcia nowego gmachu, w kt6rym mieli pracowaé salezjanie 99 .
Jego przedwczesna smieré byla wi~c stratq dla rozwoju dziela salezjafiskiego.
Pod wplywem niekontrolowanego przyrostu liczby mieszkafic6w, kt6rym nie
spos6b bylo zabezpieczyé miejsc pracy, a takze przyzwoitych warunk6w zycia 100 , zaczql tez niepomiernie rosnqé wplyw partii socjalistycznejl 01 . Wystarczy przytoczyé znamienny fakt: jeszcze w 1880 roku w Wiedniu zamieszkiwalo milion sto pi~tnascie tysi~cy trzydziestu mieszkaflc6w, natomiast w roku
1909 ieh liczba przekroczyla dwa miliony 102 .
Dzielnica, w kt6rej przyszlo pracowaé ks. Hlondowi, zwana «Erdberg», byla
trzeciq pod wzgl~dem liczebnosci dzielnicq wiedeflskq i liczyla sto szesédziesiqt dwa tysiqce osiemset pi~édziesi~ciu dziewi~ciu mieszkaflc6w, w tym sto
dwadziescia trzy tysiqce pi~éset czterdziestu pi~ciu katolik6w 103 . Erdberg byl
zaliczany do dzielnic najbardziej zaniedbanych, trzeba tez dodaé, ze byla tutaj
najliczniejsza grupa dzieci, niestety, o wysokim wskazniku umieralnosci. Wedlug Christine Klusacek i Kurta Stimmera w roku 1910 zmarla prawie jedna
trzecia dzieci ponizej czternastego roku zycia 104 . Trudnq i bolesnq sytuacj~
dzieci i dorastajqcej mlodziezy potwierdzil zorganizowany juz w 1900 roku
98 Zob. OBL V 352-353; Kurt SKALNIK, Dr. Karl Luega Der Mann zwischen den Zeiten,
Wien-Miinchen 1954; Heinrich SCHNEE, Karl Luega Leben und Wirken eines grqj!,en Sozialund Kommunalpolitikers. Umrisse einer politischen Biographie, Berlin 1960.
99 Zob. BS 12 (1905) , s. 375.
100
Pisarze tacy jak: Stefan Zweig (1881-1942) wybitny znawca historii i Joseph Roth
(1894-1939) powiesciopisarz pochodzenia zydowskiego, w swoich utworach opisujq atmosfer~ tamtych lat. Zobacz tez opracowania: Claudio MAGRIS, Lontano da dove joseph Roth e la
tradizione ebraico-on·entale, Giulio Einaudi editore, Torino 1982; tenze , Il mito asburgico nella
letteratura austriaca moderna, Giulio Einaudi editore, Torino 1982.
101
Zob . H. RUMPLER, Eine Chance.fiir Mitteleuropa .. . , s. 494-495.
102
Zob. Roma n SANDGRUBER, 6konomie und Politik. 6stenf!ichische Wirtschqftsgeschichte
vom Mittelalter bis zur Gegenwart, in 6sterreichische Geschichte, Ueberreuter, Wien 1995,
s. 264nn . Na temat industrializacji i z niq zwiqzanych ktopotéw zobacz rozdziat pracy tego
samego autora: Habsburgs lndustrialisierung (1848-191 4), s. 233-313.
103
Personai-Stand der Siikular-und Regular-Geistlichkeit der Wiener Erzdiocese. 1909, Verlag der fiirsterzbischoflichen Ordinariats-Kanzlei, Wien, s. 564.
104
Erdberg. Dorfin der Stadt, Mohl-Verlag, Wien 1992, s. 71; zob. takze Ingeborg SCHODL.
Miinnerwelten-Frauenwerke. Hildegard Bw:jans Vermiichtnis an Polittk und Kirche, Edition Tau,
brw. bmw. passim .
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«Kongres Katolickiego Zwiqzku Dobroczynnosci Austrii» (Kongress der katholische n WohlUitigkeitsvereine òsterreichs) 105 . Fatalne warunki bytowe, bi ed a
i n~dza mieszkanc6w Erdbergu byly podatnym gruntem, na kt6rym mogly
rozwijaé si~ ideowe nurty ugrupowafl marksistowskich i socjalistycznych.
Kosciolem katolickim w Wiedniu kierowal w6wczas kard. An ton J. Gruscha
( 1820-1911), 106 zasluzony pasterz, rozmilowany w dziele A. Kolpinga, byl
jednak malo aktywny z powodu podeszlego wieku. Dlatego tez Stolica Apostolska przydzielila mu w roku 191 O koadiutora - biskupa Triestu Franza
X. Nagla (1855 -1913) 107 , kt6ry w rok p6zniej zostal jego nast~pcq. Biskup
Nagl poznal osobiscie apostolstwo salezjaflskie w Triescie, stajqc si~ jego wielkim sympatykiem. Byly mu bliskie, lansowane przez salezjan6w, koncepcje
zdynamizowania duszpasterstwa i dotarcia do klas robotniczych. Nagla smieré
nie pozwolila wcielié ich w zycie. Podjql je jednak nast~pca- kard. Friedrich G.
Piffl (1864-1932) 108 . w okresie jego rzqd6w doszlo do znacznego zblizenia
pomi~dzy oficjalnymi przedstawicielami Kosciola a partiq chrzescijaflsko-spolecznq 109 . Lqczyla ich, jak moina mniemaé, wsp6lna niech~é wobec wplyw6w
zydowskich, a przede wszystkim potrzeba polozenia kresu sukcesom liberal6w, jak r6wniez rosnqcemu nieustannie w sil~ ruchowi socjalistycznemu 110 .

43

105

Ferdinand ANHELL, Caritas und Sozialhi!fen im Wiener Erzbistum (1802-1918), Wiener Dom-Verlag, Horn 1971, s. 3.
106 Zobacz oce n~ jego duszpasterskiej pracy w: )o ha nn WEJI.ìENSTEINER, Wien, t. 1:
Die Bistiimer und ihre lj'arreien, [w:) Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Liindern seit dem Ende des 18. jahrhunderts. Die Katholische Kirche, Herausgegeben von
Erwin Gatz, Verlag Herder, Freiburg-Basel-Wien 1991 , s. 62 7. 632 passim; ciekawe sq tez
obserwacje w: Otto WEJI.ì, Zur Religiositiit und Mentalitiit der osterreichischen Katholiken
im 19. jahrhundert. Der Beitrag HQ/bauers und der Redemptoristen, [w:) SHCSR 43(1995),
s. 367-368, przypis 150 i s. 373.
107
Nagi okreslany byl jako bardzo otwarty i modernizujqcy pasterz: «Er widmete sich vor
allem der Modernisierung und Intensivierung der Seelsorge, der Verbesserung der kirchlichen
Verwaltung, dem Kirchenbau , der Hebung und Organisation des kath. Ver. Wesens und der
Forderung der kath . Presse» (OBL VII, s. 20-21); zob. J. WEJI.ìENSTEINER, Wien, l, s. 632.
108 Wazna jest szczeg6lnie druga cz~sé Erzbischif in der untergehenden Monarchie,
[w:) Martin KREXNER, Hirte an der Zeitenwende. Kardinal Friedrich Gustav Pjffl und seine
Zeit, Dom-Verlag, Wien 1988 , s. 65-209.
109 Zob. Erika WEINZIERL, Spannungen in der osterreichisch-unganschen Monarchie 1878-1914, t. VI/2: Die Kirche in der Gegenwart: Die Kirche zwischen Anpassung und Widerstand
(1878 bis 1914), [w:) Handbuch der Kirchengeschichte, Herausgegeben von Hubert jedin,
Verlag Herder, Freiburg-Basel-Wien 1985, s. 51-52;). WEII.ìENSTEINER, Wien, J, s. 632.
110 Zob. RobertA. KANN, Geschichte des Habsburgerreiches 1526-1918, Wien-Koln-Graz
1982, s. 392-394; josef WODKA, Kirche in 6sterreich. Wegwezser durch zhre Geschichte, Verlag
Herder, Wien 1959, s. 340; OBL V. s. 352.
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Katolicy wiedenscy byli poruszeni ideq znanego jezuity Heinricha Abela
(1843-1926), okreslanq mianem: «powrotu do praktycznego chrzescijanstwa»
(zun1ck zum praktischen Christentum) 111 . Ks. Abel przeszedl do historii katolicyzmu spolecznego jako wiedenski apostol m~zczyzn, zalozyciel Zjednoczenia Student6w ,Austria", czlonek partii chrzescijansko-spolecznej, przeciwstawiajqcy si~ wplywom liberal6w. Dodatkowo, zabiegal m. in., u przelozonego generalnego ks. Rua o zalozenie Instytutu Salezjanskiego w stolicy monarchii habsburskiej1 12 . Dostrzegal bowiem w salezjanach konkretny przyklad
chrzescijanskiej operatywnosci, kt6rej domagal si~ nieustannie od katolik6w
wiedenskich.
PrzedstawHem tutaj pokr6tce atmosfer~. jaka towarzyszyla ks. Hlondowi,
gdy rozpoczynal w Wiedniu salezjanskie apostolstwo. Wlasnie na tej plac6wce z calym swoim bogactwem i oddaniem rozwinql si~ jego salezjanski charyzmat. Przypomn~. ze omawiany okres jest jak dotqd prawie nie tkni~ty w
studiach nad Hlondem. Zbadanie tego okresu dzialalnosci ks. Hlonda jest jednak konieczne, aby zrozumieé jego postaw~ wychowawcy, praktykowanq do
ostatnich dni zycia. Dziesi~é lat. jakie poswi~cH na prac~ wychowawczo-dydaktycznq, wywarlo tak gl~bokie pi~tno na zyciu salezjan6w austriackich, ze
az do dzis uwaza si~ ten okres za fundament, na kt6rym rozkwitl apostolat
sw. Jana Bosco w AustriP 13 . W Wiedniu przyszly kardynal byl zatem swiadkiem nie tylko wielkich wydarzen koscielnych, jak na przyklad Mi~dzynaro
dowego Kongresu Eucharystycznego (kt6ry odbyl si~ w pierwszej polowie wrzesnia 1912 roku), lecz takze wydarzen kulturalnych, naukowych oraz gl~bo
kich wstrzqs6w politycznych. Przypomn~ najwazniejsze wydarzenie: w 1918
roku nastqpil zmierzch monarchii Hasburg6w. Wspomnijmy, ze atmosfer~ niepewnosci co do dalszych los6w Austrii powodowaly, m.in.: niewiadomy ksztalt
mlodej republiki, spoleczne walki pomi~dzy ugrupowaniami partyjnymi i przedstawicielami klas robotniczych, oraz dotkliwy kryzys gospodarczy i moralny
la t powojennych 1918-1922.

111
OBL I 1; zob . o nim: j. LEB, P Heinrich Abel SJ. Ein Lebensbild, Innsbruck 1926;
M. RICHTER, P Heinrich Abel, praca doktorska obroniona w Uniwersytecie Wiedeflskim w
194 7 roku (maszynopis). )ego ztoty jubileusz kaptaflstwa byt obchodzony w catym Wiedniu w
spos6b szczeg6lny z udziatem wybitnych osobistosci z zycia spoteczno-politycznego i koscielnego- zob. M. KREXNER, Hirte an der Zeitenwende... , s. 93.
112
Zob. S. ZIMNIAK, Salesiani nella Mitteleuropa .. . , s. 89nn.
113
Zob. tenze, Vor so jahren starb August Kardinal Hlond (1881-1948). Griinde!personlichkeit des Don-Bosco-Werkes in 6sterreich, [w:] <<Salesianische Nachrichten>> 4 (1998), s. 19-21.
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Oczywiscie, nie spos6b wyczerpujqco przedstawié calosciowego obrazu pracy
ks. Hlonda w Wiedniu, m.in. z braku wystarczajqcych zr6del archiwalnych,
etc. Niemniej, obecny stan badan pozwala ukazaé zasadnicze struktury Salezjanskiego Instytutu Wychowawczego. Zalozony zatem przez Hlonda Instytut
m6gl rozpoczqé dzialalnosé dopiero po wydaniu zgody na jego otwarcie przez
wladze szkolne Dolnej Austrii (mialo to miejsce 22 marca 191 O roku) 114 . W
kr6tkim czasie otwarto tez w strukturach Instytutu, m.in. trzy sekcje, kt6re
tworzyly centrum mlodziezowe, w terminologii salezjanskiej zwane oratorium.
26lipca 1910 roku zostal otwarty pierwszy dzial dla najmlodszych zwany
«Dom Dziecka- Salesianum» (Knabenheim- Salesianum) 115 . Przyjmowano
don chlopc6w w przedziale wiekowym od dziewiqtego do czternastego roku
zycia 116 . Poczqtkowo przyj~to ich okolo stu 117 . Byly to przewaznie dzieci zaniedbane, kt6rym rodzice, pochloni~ci pracq zarobkowq, nie potrafili zapewnié przyzwoitej opieki, rozrywki i podstawowej edukacji. Wychowankowie oratorium przebywali w nim zar6wno w dniach powszednich jak i swiqtecznych.
Zasadniczq cechq Domu byla otwartosé i dost~pnosé.
W celu zapewnienia ciqglosci i pogl~bienia zapoczqtkowanego procesu
wychowawczego zostal zalozony «Dom Mlodziezy Ksi~dza Bosco» (Jugendheim Don Bosco) 118 . Uroczyste otwarcie miato miejsce 29 pazdziernika 1911
roku w obecnosci przelozonego generalnego ks. Paolo Albera, kt6ry w tym
czasie wizytowal salezjanskie zaklady wychowawcze w Europie Srodkowej.
Dom Mlodziezy przeznaczony byt dla starszych chlopc6w (w przedziale wiekowym od czternastego do siedemnastego roku zycia 119 ). Dla chlopc6w, kt6-
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114 Erziehungsanstalt der Salesianer Don Boscos in Wien (genehmigt vom Wohllòblichen
N.-ò Landeschulrate mit Erlass vom 22 . Marz 1910, G.-Z., s. 658), (APW).
115
Knabenheim ,Salesianum ". Wien III., Hagenmiillergasse 43. Sta tut, (w:] APW Wien III
- Salesianum 1906-1909; Das Knabenheim Salesianum, (w:] MDBA l (1915), s. 3-5nn.
116
Okreslal to statut: «der )ugend, welche die Volks- oder die Bilrgerschule besucht, an
Sonn- und Feiertagen und an Schulfreien Wochentagen eine angenehme Erholung und ehrbare Beschaftigung zu bieten» (Knabenheim ,Salesianum ". Wien III., Hagenmiillergasse 43. Statut, (w:] APW Wien !Il- Salesianum 1906-1909).
117
Zob. APW Provinz Chronik òsterreich 1899-1945, list ks. A. Hlonda do Hochverehrte
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: Wien, oktober 1919. W 1919 roku uczt:szczalo okolo osmiuset dziewit:édziesit:ciu chlopc6w.
118
Satzungen des jugendheimes ,Don Bosco". Wien !!/., Hagenmiillergasse 43, brw i bmw.,
s. l (APW);Jugendheim ,Don Bosco", (w:] MDBA l (1915), s. 9nn.
119
Okreslat to statut: <<Der Zweck des jugendheimes , Don Bosco"ist, der Schulentlassenen
christlichen jugend im Alter von 14-17 jahren in den freien Stunden an Wochentagen allaben-
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rzy opuscili pierwszq sekcj~. istniala zatem konkretna propozycja dalszej formacji humanistyczno-chrzescijar'i.skiej.
Choé juz przed wybuchem I wojny swiatowej sytuacja finansowa mlodziezowego zakladu byla trudna, to w pierwszym roku trwania swiatowego konfliktu zbrojnego mozna jq nazwaé ekstremalnie kruchq. Stqd tez plyn~ly ciqgle apele ks. Hlonda do r6znych instytucji, przede wszystkim jednak do ludzi
dobrej woli, o pomoc materialnq dla utrzymania dzialalnosci wychowawczej
w przeludnionej dzielnicy wieder'i.skiej. Zamkni~cie osrodka znaczyloby pozbawienie kilkuset dzieci i dorastajqcej mlodziezy wlasciwie jedynej szansy
rozwoju w duchu chrzescijar'i.skim. Ciqgle ponawiane odezwy dyrektora zakladu odnosily pozytywne skutki. Mozna bylo kontynuowaé nie tylko dotychczasowy apostolat, ale co wi~cej, spot~gowaé jego mozliwosci. I rzeczywiscie,
dnia 21 listopada 1915 roku ks. Hlond dal poczqtek trzeciemu stowarzyszeniu «Zwiqzek Mlodych im. Jana Bosco» (Jugendverein Johannes Bosco). Zwiqzek ten mial byé ,zywym pomnikiem wdzi~cznosci" wobec Zalozyciela salezjan6w, kt6rego setnq rocznic~ urodzin wspominano owego roku w calym Zgromadzeniu. Do pr~znie rozwijajqcego si~ Zwiqzku Mlodych byli przyjmowani
mtodzier'i.cy, kt6rzy ukor'i.czyli siedemnasty rok zycia (g6rnq granicq byt wiek
dwudziestu czterech la t) 120.
W salezjar'i.skich jednostkach wychowawczych kazda sekcja miata sw6j statut i regulamin, co zapewnialo okreslonq autonomi~. Grupowano mlodziez
wedtug wieku, w ten spos6b lepiej uwzgl~dniano potrzeby zwiqzane z odpowiednim okresem dorastania. Druga i trzecia sekcja byly tak zorganizowane
strukturalnie, aby ich czlonkowie mogli ponosié wsp6lodpowiedzialnosé za
realizacj~ podejmowanych inicjatyw i prac 121 . Naturalnie, obok wychowania
religijnego byla rozwijana szeroka dzialalnosé wychowawcza (m.in. poprzez
muzyk~. teatr, film; zwtaszcza film byt jak na owe czasy niemalq nowosciq) .
W statutach drugiej i trzeciej sekcji zapisano, ze zwiqzki mlodziezowe nie
prowadzq jakiejkolwiek aktywnosci o wymiarze politycznym. Odpowiadato to
dlich, wie auch an Sonn= und Festtagen ganztagig ein angenehmes Heim und eine ehrbare,
fri:ihliche Unterhaltung zu bieten, ihnen in der Bildung des Herzens, wie des Geistes behiflich
zu sein und sie zu charakterfesten Mannern, zu guten Bùrgern und zu glaubenstreuen Katholiken heranzubilden>> (Satzungen des jugendheimes ,Don Bosco". Wien !Il., Hagenmiillergasse
43, brw i bmw., s. 2 (APW).
120
jugendheim ,Don Bosco", [w:] MDBA 1 (1915), s. 10.
121
Zob. Karl C. ROTHE, Bei den jiingem Don Boscos. Ein Besuch im Horte der Salesianer,
Wien 111., Hagenmiil/ergasse 43. (w:] «Pestalozzi-Zeirung>>. Monatschrift fur Hortwesen und
jugendftirsorge mit Beiblatt Wiener jugend, 8/9 (1919), s. 124-125.
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zasadom wychowawczym, kt6re wylozyl ks. Bosco czlonkom zgromadzer'l.
Wielkim osiqgnit;ciem, niezmiernie waznym dla wieder'lskiego srodowiska, bylo
zalozenie przez ks . Hlonda orkiestry smyczkowej, kt6rej czlonkowie wywodzili sit; gl6wnie z pierwszej sekcji «Domu Dziecka- Salesianum». Pierwszy
wystt;p orkiestry (zorganizowany na czesé dobrodziej6w salezjafl.skiej instytucji wychowawczej) mial miejsce 21 kwietnia 1912 roku 122 . Tuz przed wybuchem I wojny swiatowej zesp6lliczyl okolo czterdziestu czlonk6w 123 . Do centrum mlodziezowego zapraszano r6wniez znane osobistosci ze swiata kultury
i naukP 24 . Warto dodaé, ze ozywiona dzialalnosé artystyczna, teatralna miala
swego rodzaju charakter zarobkowy. Teatr fascynowal mlodziez, a zarazem
byllqcznikiem z domem salezjan6w. Bez wqtpienia dawal mlodziezy, wywodzqcej sit; ze srodowisk robotniczych, ogromne poczucie dowartosciowania, a
przede wszystkim byl dla niej wysmienitq szkolq zycia. W pierwszych latach
ks. Hlond rezyserowal osobiscie wiele przedstawiefl., uroczystych akademii
przygotowywanych z okazji swiqt koscielnych, swieckich oraz dla uczczenia
dobrodziej6w osrodka wychowawczego. w zakladzie prowadzono takze swietnie funkcjonujqcq kast; oszczt;dnosci 125 . Prestizowy miesit;cznik ceni onego w
wiedefl.skim srodowisku «ZWiqzku Pestalozzi» opublikowal bardzo pochlebny
artykul autorstwa Karla C. Rothe. Rothe interesowal sit; nie tylko aplikacjq
praktykowanego salezjafl.skiego systemu prewencyjnego, lecz zwr6cH uwagt;
na wspanialy, przepelniony duchem rodzinnym klimat wychowawczy. Wedlug
niego byl to owoc szczeg6lnej bliskosci i bezposredniosci wychowawc6w
i wychowank6w 126 . W artykule Rothe podal dokladne liczby chlopc6w uczt;szczajqcych do poszczeg6lnych sekcji. I tak w roku 1919 do «Domu Dziecka Salesianum» uczt;szczalo trzystu dziewit;édziesit;ciu trzech chlopc6w. Natomiast «Dom Mlodziezy Ksit;dza Bosco» liczyl stu czterdziestu pit;ciu chlopc6w,
a «Zwiqzek Mlodych im. Jana Bosco»- stu osmiu wychowank6w. Regularnie
uczt;szczalo do zakladu per saldo szesciuset czterdziestu szesciu chlopc6w 127 .
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122
P[lenoj T[ituloj. Wenn die hellen Osterglocken .. . , Dr. August Hlond. Salesianerdirektor.
Wien, am 1. Aprii 1912 (III., Hagenmi.illergasse 43), [w:] APW.
123
Poswiadcza o tym zdj~cie ks . Hlonda z cztonkami orkiestry smyczkowej (ASC fotogra
fico).
124
Zob. APW Provinz Chronik òsterreich 1899-1945, list ks. A. Hlonda do Hochverehrte
Mitarbeiter und Mitarbeitelinnen: Wien , oktober 1919.
125
Zob. K. C. ROTHE, Bei denjiingern Don Boscos ... , s. 125.
12 6
ID ., s . 124-125.
127
ID. , s. 124. Podobne dane podaje Leopold KREBS, Das caritative Wirken der katholischen Kirche in Oesterreich im zwanzigsten jahrhundert, Verlagsbuchhandlung ,Styria", GrazWien 1927, s. 143-144.
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Natomiast liczba zapisanych chlopc6w, wedlug niekt6rych zr6del, byla bardzo
wysoka- dochodzila az do tysiqca dwustu szesédziesi~ciu osmiu wychowank6w1 28. Wszystkie stowarzyszenia salezjanskie byly ponadto zarejestrowane
w urz~dzie cywilnym oraz w kurii bisku piej.
W celu zapewnienia materialnej i moralnej pomocy dla dalszego rozwoju
najliczniejszego dzialu, czyli «Domu Dziecka - Salesianum», ks. Hlond wyszedl z inicjatywq utworzenia w 1913 roku «Wiedenskiego Zwiqzku Ratowania Mlodziezy im. Ksi~dza Bosco» (Wiener Jugendrettungs-Verein Don Bosco),
kt6rego czlonkami byli ludzie swieccy, sympatycy dziela salezjanskiego i znaczna liczba Wsp6lpracownik6w Salezjanskich. W grudniu tegoz roku Zwiqzek
zostal zatwierdzony przez wladze koscielne i cywilne 129 . Jego prezesem zostal
Eduard Hock 130 - od lat wspierajqcy dzielo sw. Jana Bosco. Ks. Hlondowi,
kt6ry byl dyrektorem zakladu, przypadla rola mecenasa. Ponadto, wladze
Zwiqzku zamierzaly zalozyé w kazdej dzielnicy Wiednia przynajmniej jeden
«Dom Dziecka- Salesianum». Realizacj~ ambitnych plan6w pokrzyzowal jednak wybuch wojny.
Nalezy jeszcze wspomnieé o istnieniu- na pewno od 1911 roku 131 -bardzo waznego zwiqzku w zyciu salezjanskiego oratorium, a mianowicie «Zwiqzku sw. Alojzego» (Das Aloisiusbiindnis). Jego statuty zostaly wydane staraniem ks. Hl onda w Wiedniu w 1911 roku 132 . Do «ZWiqzku sw. Alojzego» przyjmowano chlopc6w, kt6rzy wyr6zniali si~ nienagannym zachowaniem
i gorliwosciq religijnq. Mieli oni stanowié ,zaczyn dobra" w oratorium.
Przyj~cie chlopc6w do poszczeg6lnych sekcji centrum mlodziezowego dokonywalo si~ przy czynnym udziale rodzic6w, albo w ich zast~pstwie - opiekun6w. Kazdy wychowanek otrzymywallegitymacj~. stanowiqcq dow6d przy12 8

Obliczono na podstawie danych podanych w Sa/esianisches Leben und Streben ,
[w:] MDBA 13 (1919), s . 53; APW Provinz Chronik òsterreich 1899- 1945 , list ok6lny ks. A.
Hlonda do Hochverehrte Mitarbeiter un Mitarbeiterinnen : Wien, Oktober 1919.
129
Statuten des Wienerjugendrettungsvereins .,Don Bosco", [w:] APW Wien III Salesianum
1906-1919 .
130
Generalversammlung des Wiener jugendrettungs-Vereins .,Don Bosco", [w:] MDBA, Sondernummer ftir Wien, janner 1916, s . 2; Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien, [w:] MDBA,
2(1916),s.8.
131
Zochowal si~ dokument, kt6ry poswiadcza przyj~cie johanna Katzenbeisera do Zwiqzku sw. Alojzego dnia 25 czerwca 1911 roku, podpisany przez opiekuna (Spiritual) ksi~dza H.
Witthoffa - zob. APW Zob. takze : ASW Hauschromk der Salesianer Anstalt in Wien !Il, Hagenmiillet:gasse 43, V, s. 12.
132
Potwierdza to zachowany egzemplarz: Das Aloisiusbundnis in den Salesianischen Oratorien, ,St. Robertus" Druckerei, Wien 1911 (APW) .
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naleznosci, ponadto kart~ frekwencji, dzi~ki kt6rej rodzice mogli si~ zorientowaé, gdzie ich dziecko sp~dzilo czas wolny od nauki. Rodzic6w regularnie
zapraszano na uroczystosci o charakterze kulturalnym i religijnym, aby w ten
spos6b zaciesniaé wi~zy wsp6lodpowiedzialnosci wychowawczej.
W roku 1912 ks. Hlond otrzymal od panstwowych wladz szkolnych pozwolenie na przeksztalcenie istniejqcego od dw6ch lat konwiktu w gimnazjum, kt6re otrzymalo w koncu prawa panstwowe 133 . Do gimnazjum przyjmowano zasadniczo chlopc6w, kt6rzy nosili si~ z zamiarem wstqpienia do
stanu duchownego 134 . Na kierownika gimnazjum ks. Hlond powolal kaplana
archidiecezji wiedenskiej ks. dr a Johanna Grippelego (1860-1932), kt6ry nauczal w panstwowym gimnazjum w Oberhollabrunn i w liceum im. Franciszka J6zefa w trzeciej dzielnicy Wiednia 135 . Takze zatrudnieni profesorowie wywodzili si~ spoza Zgromadzenia Salezjanskiego: Bylo to spowodowane brakiem personelu salezjanskiego, kt6ry posiadalby dyplomy uznawane w monarchii. Jedynie ks. Hlond nauczal muzyki. Dzi~ki jego zdolnosci wytworzenia
atmosfery wzajemnego zaufania i ujmujqcemu podejsciu, wsp6lpraca mi~dzy
salezjanami - na kt6rych ciqzyla odpowiedzialnosé za wychowanie - oraz
zatrudnionymi swieckimi nauczycielami ukladala si~ pomyslnie i niemalze
bezkonfliktowo. Tego rodzaju wsp6lpraca byla calkowitym novum w Zgromadzeniu Salezjanskim i odst~powala od panujqcej praktyki zatrudniania w szkolach salezjanskich jedynie czlonk6w Zgromadzenia. To podejscie motywowane bylo znajomosciq prewencyjnego systemu wychowania, b~dqcego integralnq cz~sciq charyzmatu salezjanskiego.
Poczqtki gimnazjum byly raczej skromne. Do pierwszej klasy przyj~to dwunastu uczni6w. Jednak juz w roku szkolnym 1915/1916 w gimnazjum salezjanskim bylo zapisanych stu pi~ciu uczni6w w czterech klasach 136 . Wielu z
nich mieszkalo w internacie, dla kt6rego wygospodarowano miejsce w samym
instytucie.
Nie moina nie wspomnieé o akcji dozywiania dzieci z najbiedniejszej dzielnicy Wiednia. Ks. August rozpoczql jq w lutym 1915 roku, kiedy to gwaltownie
133
134

Die Salesianer in Wien, (w:] MDBA l (1915), s. 3.

Zob. «WienerDiéizesanblatt», 11 (1913), s. 122.
Zob. s. ZIMNIAK,I salesiani e il«zurnck zum praktischen Christentum» .... II, s. 2 76-2 77.
136
Zobacz dzienniki szkolne przechowywane w ASW; Die Salesianer in Wien, (w:] MDBA
l (1915), s. 3; Zur Geschichte des Privatgymnasiums der Salesianer Don Boscos in Wien, 3.
Bezirk, Hagenmiillergasse 43, (w:] tamze, 3-4 (1916), s. 18; natomiast liczb~ stu szesnastu
uczni6w podaje Dietrich M. ALTENBURGER, Das ,.Salesianum" in Wien, Hagenmiillergasse,
Wahrend der NS-Zeit (1938-45), Benediktbeuern 1990, s. 80 (maszynopis).
135
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wzrosta liczba dzieci niedozywionych 137 . W pierwszym momencie obj~to akcjq
dozywiania okoto siedemdziesi~ciu chtopc6w 138 , sporadycznie jednak ich liczba dochodzita do dwustu. Od lutego do grudnia 1915 roku, wedtug obliczen
salezjan6w, zostato wydanych pi~édziesiqt tysi~cy positk6w 139 . W roku 1916
ofiarowano sto trzydziesci osiem tysi~cy positk6w 140 . Niekt6rym chtopcom,
poczqwszy od 1916 roku, byty podawane dwa positki dziennie. W roku nast~p
nym liczba chtopc6w wahata si~ pomi~dzy trzysta a czterysta (takze w roku
1918 pozostata na tym samym poziomie) 141 . W liscie do przetozonego generainego - ks. Albera z 1918 roku, ks. Hlond pisat, ze codziennie obstugiwano
czterystu chtopc6w 142 . w liscie do wsp6tpracownik6w salezjanskich z pazdziernika 1919 roku, informowat, ze od poczqtku akcji dozywiania az do konca
wakacji 1919 roku wydano czterysta czterdziesci cztery tysiqce dziewi~éset
dwadziescia positk6w 143 . Postuga cieszyta si~ uznaniem wtadz cywilnych, jak
i dworu cesarskiego. Dozywianie dzieci trwato jakis czas po zakonczeniu
I wojny swiatowej. Warto wspomnieé o inicjatywie zorganizowania dla ponad
setki dzieci i mtodziezy podupadtych na zdrowiu pobytu we Wtoszech w, potozonej niedaleko Turynu, pi~knej g6rskiej miejscowosci Perosa Argentina 144 .
Ks. Hlond wystarat si~ o to, aby koszty utrzymania pokryt 6wczesny przetozony generalny ks. Paolo Albera.
Zrozumienie istoty charyzmatu salezjanskiego widaé przede wszystkim w
umitowaniu wsp6tpracy ze swieckimi. Sw. Jan Bosco nie wyobrazat sobie rozkwitu i wypetnienia misji zatozonego Zgromadzenia Salezjanskiego- bez wlqczenia szerokiej rzeszy wiernych w realizacje ambitnych plan6w pracy apostolsko-wychowawczej adresowanej do mtodziezy. Ks . August z powodzeniem
realizowat wytyczne Zatozyciela. W niedtugim czasie po przybyciu do Wiednia nawiqzat kontakty i zorganizowat pierwsze nieformalne spotkania z tam-
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ASC E963, list A. Hlond-P. Albera 6.11 .191 8.
Tamze; natomiast ,Wiadomosci Salezyaflski e" w jçzyku niemieckim podajq liczbç stu
dwudziestu chl:opc6w [Kriegsarbeit, [w :] MDBA 1 (1915), s. 15].
139
Tamze .
140 75jahresalesianischerjugen4fiirsorge, [w:] MDBA5-6 (1916), s. 7.
141 VerehrteMitarbeiter undMitarbeiten'nnen!, [w :] MDBA 11 -12 (19 18), s. 2 .
142 ASC E963, list A. Hlond-P. Albera 6.11 .191 8.
14 3 APW Provinz Chronik òsterreich 1899-1945, list ok6lny ks. Hlonda do Hochverehrte
Mitarbeiterinnen: Wien , Oktober 1919.
144 Zob. ASC E962 , list A. Hlond-P. Ricaldone 1920.
138
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tejszymi wsp6lpracownikami salezjanskimil 45 . Jednak do formalnego zalozenia Stowarzyszenia Wsp6lpracownik6w Salezjanskich doszlo we wrzesniu 1913
roku, kiedy to zostalo wlqczone w rejestr cywilny i koscielnyl 46 . W kazdq
pierwszq sobot~ miesiqca ks. Hlond gromadzil czlonk6w Stowarzyszenia Wsp6lpracownik6w Salezjanskich na spotkaniach o charakterze formacyjno-animacyjnym i informacyjnym 147 , planowal takze utworzenie oddzial6w Stowarzyszenia w kazdej dzielnicy Wiednia.
Dla kobiet, opr6cz tradycyjnej Sodalicji Marianskiej, ks. August zalozyl w
1915 roku oddzielnq sekcj~ pod wezwaniem «Naszej Kochanej Maryi Wspomozenia Wiernych» («U. L. Frau Maria, Hilfe der Christen»), na kt6rej utworzenie i przylqczenie do turynskiej centrali Sodalicji Maryi Wspomozenia Wiernych zezwolila Kuria Wiedenska dekretem z dnia 31 sierpnia 148 . Ks. Hlond
byl oficjalnie prezesem i niestrudzonym animatorem 149 , podejmowal si~ nie
tylko wyglaszania odczyt6w (konferencji), lecz takze organizowal i przeprowadzal zamkni~te rekolekcje dla czlonkin Sodalicji.
Tuz po I wojnie swiatowej ks. Hlond powolal do istnienia Zrzeszenie Bylych Wychowank6w Salezjanskich wiedenskiej plac6wkP 50 . Jego celem bylo
rozszerzenie i spot~gowanie salezjanskich wplyw6w wychowawczych na mlodziez, nie tylko w dzielnicy Erdberg, ale takze daleko poza niq.
Ks . Hlond w tej dzialalnosci wykazal si~ swietnym talentem organizatorskim i kierowniczym. Jego zalety sprawily, ze wsp6lpraca z salezjanami r6znej narodowosci, gl6wnie jednak Austriakami i Niemcami (m .in. ksi~zmi: Heinrichem Witthoffem, Hermannem Holzingiem, Franzem X. Niedermayerem i
Valentinem Kehreinem), byla nacechowana wzajemnym uznaniem i zaufaniem, oraz przenikni~ta rodzinnq atmosferq.

51

145

O czym swiadczy zachowana: Eintn'ttskarte zur Festversammlung der Salesianischen
Mitarbeiter un d Mitarbeiterinnen anlqj!,!ich des Chn'stbaumJestes am 17. Dezember 1911, um
5 Uhr nachmittags, Erziehungsanstalt der Salesianer ,Don Boscos", Wien, III , Hagenmi.illergasse 43 (APW).
146
Wladze cywilne zaaprobowaly Stowarzyszenie 18 wrzesnia 1913 roku (DAW Einreichungsprotokoll- 1913).
147
Zob. P[lenoj T[ituloj. Wenn die hellen Oste1glocken ... , Dr. August Hlond. Salesianerdirektor. Wien, am 1. Aprii 1912 (III., Hagenmi.illergasse 43.), [w:] APW
14 8
Opublikowany w: Mariahi!f-Sodalitdt in Wien, 3., Hagenmiillergasse 43, Verlag Salesianum, Wien 1933.
149
Die Mariah i!f-Sodalitat, [w:] MDBA Sondernummer fi.ir Wien, janner 1916, s. 2;
Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien, [w:] MDBA 2 (1916), s. 9.
150
Zob. L. KREBS, Das caritative Wirken. .. , s. 144.
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Nie sposéb opisaé licznych kontaktéw ks. Hlonda z ludzmi nalezqcymi do
réznych ugrupowan spolecznych czy politycznych. Interesujqce jednak jest
odkrycie zrédel tych relacji. Jednym z motywéw byla niewqtpliwie potrzeba
ciqglego uaktualniania i pogl~biania wiedzy pedagogicznej i teologicznej.
Ks. Hlond wykorzystywal skrupulatnie wolne chwile, aby uczestniczyé w naukowych dysputach i odczytach, kontaktowal si~ réwniez z wieloma naukowcami, np. z bardzo znaczqcym w owym czasie pedagogiem Friedrichem W
Foersterem (1869-1966) 151 - autorem ksiqzki Schule un d Charakter i Leonhardem Habrichem (1848-1926)- wspélzalozycielem «Vereins ftir christliche Erziehungswissenschaft», autorem wydanej w roku 1915 ksiqzki Aus dem Leben
und der Wirksamkeit Don Boscos 152 . Hlond byl w dosé bliskich zwiqzkach z
katolickim filozofem i teologiem Ernestem Commerem (184 7-1928) 153 - wsp6ltw6rcq neoscholastyki , zaliczanym do grona teologéw antymodernistycznych 154 • Ks. Hlondowi znana byla takze Klara Commer (1856-1937)- siostra
Ernesta, ktéra poprzez swoje publikacje przyczynila si~ do rozpowszechnienia
znajomosci zycia i dziela sw. Jana Bosco i sw. Marii Dominiki Mazzarello.
Hlond utrzymywal takze kontakt z ks. Antonem Schwartzem (1852-1929) powszechnie znanym apostolem czeladnik6w wiedenskich i zalozycielem Zgromadzenia Kalasantyn6w 155 . Ks. Schwartz odwiedzil kilkakrotnie salezjanskie
centrum mlodziezowe, z uznaniem wyrazajqc si~ o dzialalnosci ks. Augusta 156 .
Generalnie trzeba podkreslié, ze zamierzenia i cele ks. Hlonda popierali
takze ludzie nie zwiqzani bezposrednio z salezjanskq instytucjq wychowawczq. Dost~pne zrédla wskazujq na rzeczywiste uznanie pracy salezjanéw oraz
prowadzonej przez nich dziaìalnosci wychowawczejl 57 , majqcej wymiar nie
tylko religijno-charytatywnyl 58 , ale przede wszystkim spolecznyl 59 .

Zob. ASW Hauschromk der Salesianer Anstalt in Wien 111, Hagenmullergasse 43, v, s. 9.
Zob . ASW, list L. Habrich-A. Hlond, 4.03.1916.
153 Zob. tamze, III-V passim.
154
Tak przynajmniej twierdzi Otto WEIB: tenie, Der Modernismus in Deutschland. Ein
Beitrag zur Theologiegeschichte, Verlag Friedrich Pus te t, Regensburg 1995, s. 14 7-150.
155
johann D. BRUCKNER, Der Arbeiteraposte/ von Wien. P. Anton Man"a Schwartz. Ein
Vorarbeiter in Gottes Werkstatt, Verlag u. Druck Kalasantiner-Kongregation , Wien 1935.
156
Zob. ASW Hauschromk der Salesianer Anstalt in Wien 111, Hagenmiillergasse 43, IV,
s. 17-24.
157
Ciekawe oceny znajdujemy: np. w arrykule K. C. ROTHE, Bei den jungern Don Bosscos.
Ein Besuch im Horte der Salesianer, Wien !!!., Hagenmulle!gasse 43, [w:] «Pestalozzi-Zeitung>>.
Monatschrift fi.ir Hortwesen un d jugendfi.irsorge mi t Beiblatt Wiener jugend, 8/9 ( 1919) ,
s. 123-126.
151
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3. W cesarskim Wiedniu

Przy ocenie wymiaru i odglosu spolecznego apostolskiej dzialalnosci
ks. Hlonda nie moina pominqé faktu az trzykrotnego jego odznaczenia przez
wladze cywilne. Po raz pierwszy ks. Hlond zostal odznaczony 10 stycznia
1916 roku przez arcyksi~cia Austrii Franza Salvatora za szczeg6lne zaslugi
polozone na polu troski o zdrowie mlodziezyl 60 (,das Ehrenzeichen 2ter Klasse vom Roten Kreuz mi t der Kriegsdekoration"). Natomiast 5 maja 1918 roku
cesarz Austro-W~gier Karol I (188 7-1922) wyr6znil go krzyzem wojennym
drugiej klasy za zaslugi na polu dzialalnosci cywilnej (das Kriegskreuz fiir
Ziwilverdienste Zweiter Klasse) 161 . W rok p6zniej wladze miejskie Wiednia,
dokladnie 13 marca, przyznaly Hlondowi zelazny medal Salvator (Eiserne
Salvator Medaillen) za dzielo pomocy w czasie wojny 162.
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Ukazanie postaci ks. Hlonda wylqcznie jako zalozyciela i organizatora pierwszej autonomicznej plac6wki salezjanskiej w Austrii - bez choéby kr6tkiej
wzmianki o jego pracy animatorskiej przelozonego wsp6lnoty zakonnej - niewqtpliyvie uszczupliloby wazny wymiar zycia przyszlego prymasa. Bez wqtpienia, troska o post~p instytutu wychowawczego znajdowala si~ w centrum
158

Profesor teologii pastoralnej i katechetyki w Uniwersytecie Wiedenskim Leopold Krebs
dostrzegal w apostolacie salezjanskim konkretny wyraz charytatywnej obecnosci Kosciola
katolickiego w Austrii (Das caritative Wirken ... , s. 141-145).
159 Ten wymiar jest gl6wnie dostrzegany w dziennikach wiedenskich: Das salesianische
Jugendwerk in Wien. Die zehnjiihrige Grilndungifeier. Ein Fest der katholischen Jugend 6sterreichs, [w:] <<Reichspost>>, Nr. 105(87), Wien 18.04.1921);/mDienstdergifiihrdetenfugend, [w:]
<<Neuigkeits-Welt-Blatt>>, Nr 87, Wien 17.04.1921); Zehn jahre Salesianum, [w:] <<NeuigkeitsWelt-Biatt>>, Nr 88, Wien 19.04.1921.
160 !eh Franz Salvator kaiserlicher Prinz... , w: APW (dyplom nosi jego wlasnor~czny podpis); An Hochwurden Herrn Direktor d. Salesianerkloster Dr. August Hlond in Wien - Bureau
Seiner k.u.k. Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzog Franz Salvator, Protektor-Stellvertreter der Roten Kreuzes in der osterreichisch-ungarischen Monarchie, Nr. 11042. Ehrenzeichen.
Wien, am 17. )anner 1916, w: APW, (list informujqcy o nadaniu odznaczenia).
161 Seine kaiserliche und koniglicheApostolischeMqjestiit haben mitAllerhochster Entschlig!,ung
vom 5. Mai 1918.. . , w: APW (list ministra dia Spraw Spotecznych informujqcy o przyznaniu
odznaczenia z dnia 17 maja 1918 roku). Zob. <<Wiener Dii:izesanblatt>>, 9 (1918), s. 66.
162
Die Stadt Wien beschloss zur Anerkennung solcher Verdineste Eiserne Salvator Mdedaillen zu priigen. Der wiener Gemeinderat hat Ihnen in dankbarer und eh render Wurdigung Ihrer
Verdienste dieses Ehrenzeichen zuerkannt. Wien , am 13 III 1919 , Der Biirgermeister, w: PAW;
zob . list informujqcy o odznaczeniu Hochwohlgeboren Herrn Dr. August Hlond , Wien, am
15. April1 919, w: PAW
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jego dzialan. Jednak 6w rozw6j byì uzalezniony, czego ks. Hlond byì swiadomy, od poziomu zycia duchowego, religijnego i kulturalnego powierzonej mu
wsp6lnoty salezjanskiej. Nie zamierzam jednak ukazywaé mechanizm6w dziaìania stworzonych przez Hlonda struktur, ani metod jego pracy. Pragn~ raczej
uwypuklié aspekt ilosciowy jego posìugi oraz ukazaé rozw6j wiedenskiej wsp61noty salezjanskiej z okresu, w kt6rym jej przewodziì.
W chwili, kiedy Hlond przybyì do Wiednia wsp6lnota zakonna jako taka
nie istniaìa. Pozbawiona byìa nie tylko d6br materialnych, nie speìniaìa r6wniez kryteri6w czysto formalnych, kt6re zasadniczo wiqzaìy si~ z okreslonq
liczbq wsp6ìbraci oraz wsp6lnym zamieszkaniem. W poczqtkowej fazie nieformalna wsp6lnota skìadaìa si~ z dw6ch os6b: ks. Hlonda, pelniqcego funkcj~ dyrektora (kt6ry zamieszkal w niewykonczonym jeszcze domu, zadowalajqc si~ minimum wyg6d) oraz ks. Artura Webera, pelniqcego obowiqzki administratora (Ks. Weber korzystal z gosciny braci szkolnych, kt6rzy w tej samej
dzielnicy zalozyli instytut wychowawczy 163).
Sytuacja zmienila si~ raptownie w ciqgu 191 O roku. Uzyskana od wladz
miejskich zgoda na uzytkowanie, wykonczonego pod koniec 1909 roku
budynku, oraz zezwolenie na otwarcie wychowawczego instytutu wydane
22 marca 1910 roku przez panstwowe wìadze szkolne, pozwolily ks. Hlondowi utworzyé normalnie funkcjonujqcq wsp6lnott; zakonnq. I rzeczywiscie,
jej poczqtek moina datowaé na czerwiec-lipiec 1910 roku. Do pierwszej
wiedenskiej salezjanskiej wsp6lnoty zakonnej nalezeli, opr6cz ks. Hlonda
i ks. Artura Webera peìniqcego obowiqzki administratora, ks. Heinrich Witthoff o nie okreslonej funkcji, ks. Teodor Kurpisz- przebywajqcy w Wiedniu
na leczeniu, koad. J6zefTronczyk- kucharz, oraz Emmanuel La Roche- rezydent i wsp6ìredaktor niemieckiej wersji «Bollettino Salesiano»164 . W ciqgu roku
szkolnego 1910/11 wsp6lnota rozrosla si~ do dziewit;ciu os6b: czterech ksit;zy, dw6ch koadiutor6w i trzech kleryk6w 165 . Byla to wsp6lnota mit;dzynarodowa zlozona z Austriak6w, Niemc6w, Polak6w (p6zniej doìqczyli Wìosi i sa-

163

Zob. ASW Hauschronik der Salesianer Anstalt in Wien 111, Hagenmilllergasse 43,
III passim.
164
ASC E305 Rendiconti morali 1910, Anno scolastico 1909-1910. lspetton'a Austriaca.
Casa di Vienna. Rendiconto m·mestrale dell'Ispettore al Direttore Spirituale, podpisany przez
inspektora, ks. Manassero, Oswiçcim, 23.06.19 10.
165
ASC E306 Rendiconti morali 1911-13, Anno scolastico 1910-1911. lspettoria Austriaca. Casa di Vienna. Rendiconto m·mestrale dell'Ispettore al Direttore Spirituale, podpisany przez
inspektora ks. Manassero, Oswi~cim, 17.09.1911.
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lezjanie innych narodowosci). W roku szkolnym 1911/12 bylo jedenastu salezjan6w: czterech ksit;zy, dw6ch koadiutor6w i pit;ciu kleryk6w. 166
Nalezy zaznaczyé, ze klerycy wymagali szczeg6lnej opieki o charakterze
formacyjnym, pedagogicznym i intelektualnym, odbywali bowiem waznq praktykt; wdrazania w charyzmat salezjanskiej pracy wychowawczo-dydaktycznej. Niekt6rzy z nich, obok dzialalnosci wychowawczej, mieli obowiqzek uzupelnienia swojego wyksztalcenia filozoficznego. Byli i tacy, kt6rym bylo dane
podjqé studia specjalistyczne na panstwowych uczelniach w celu zdobycia
nieodzownych dyplom6w upowazniajqcych do nauczania oraz prowadzenia
w przyszlosci salezjanskich osrodk6w wychowawczych. Niekt6rym klerykom
pozwolono r6wniez na studiowanie teologii w Uniwersytecie Wiedenskim.
Wszyscy klerycy, studenci i praktykanci byli w mniejszym czy wit;kszym stopniu zaangazowani w pract; apostolskq wsp6lnoty zakonnej. Programowanie
i synchronizowanie zajt;é oraz czuwanie nad formacjq zakonnq mlodych postulant6w bylo niepodzielnym zadaniem ks. Hlonda. Na nim tez ciqzyl obowiqzek egzaminowania kleryk6w, kt6rym niezaleznie od studi6w na uczelniach swieckich, zalecano przestudiowanie przynajmniej trzech pozycji ksiqzkowych dotyczqcych zagadnien pedagogicznych (ponadto klerycy skladali egzamin z jt;zyka lacinskiego i historii Kosciola) 167 . Egzaminy skladano dwa
razy w roku. Dodajmy jeszcze, ie z chwilq wybuchu I wojny swiatowej- szczeg6lnie po przystqpieniu Wloch do wojny w 1915 roku- sytuacja formacji i
ksztalcenie kleryk6w zostaly bardzo utrudnione. Zaprzestano posylaé kleryk6w na studia do Foglizzo i Rzymu. Wprawdzie w Oswit;cimiu zostal utworzony studentat dla kandydat6w z Inspektorii Austro-Wt;gierskiej, to jednak nie
rozwiqzywal on wszystkich problem6w. Ponadto, w domu wiedenskim znalazla sit; wit;ksza ilosé kleryk6w, kt6rzy pelniqc zajt;cia wychowawcze obowiqzkowo kontynuowali prywatnie studia filozoficzne i teologiczne. Ks. Hlond egzaminowal kleryk6w nie tylko z r6znych dziedzin filozofii i teologii, ale takze,
na ile czas pozwalal, objasnial i komentowal traktaty z r6znych dyscyplin
naukowych. Naturalnie, w egzaminowaniu kleryk6w wspomagany byl przez
innych wsp6lbraci 168 . W ostatecznosci jednak, to on odpowiadal przed przelo-
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166

ASC E306 Rendiconti morali 1911-13, Anno scolastico 1911-1912. 1spetton'a Austriaca Ange. C. Casa di Vienna. Rendiconto m·mestrale dell'Ispettore al Direttore Spirituale, podpisany przez inspektora ks. Tirone, Oswiycim, 1.09.1912.
167
APW Re!ationes de examimbus clericorum, passim.
168
Warto zwr6cié uwagy na jedyne w swoim rodzaju archiwalium: bardzo skrupulatnie
prowadzony manuskrypt zatytulowany: Re!ationes de examinzbus clericorum, w APW
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zonymi z Turynu za formacj~ i wyksztalcenie powierzonych kleryk6w. O jego
zaangazowaniu w proces ksztalcenia kleryk6w dowiadujemy si~ z zachowanych protokol6w rady domowej i innych dokument6w.
Godne podziwu Sq tez starania ks. Hlonda o duchowy wzrost powierzonej
mu wsp6lnoty zakonnej. Jak wynika z zachowanych zr6del, ks. August z wielkim wyprzedzeniem planowal praktyki pobozne: dni skupienia, rekolekcje,
etc. Duzq wag~ przywiqzywal do co miesi~cznych sprawozdar't wsp6lbraci.
Nalezy wspomnieé o braterskiej trosce o tych wszystkich salezjan6w, kt6rzy
musieli pelnié sluzb~ wojskowq podczas I wojny swiatowej. Zaznaczmy, ze
wsp6lnota wieder'tska stale rosta w liczb~. Na przelomie 1914 i 1915 roku
liczyla ona dziewi~tnastu czlonk6w: dziesi~ciu ksi~zy, dw6ch subdiakon6w i
siedmiu kleryk6w 169 . Godzi si~ podkreslié, ze mimo wojny ks. Hlond pot~go
wal apostolstwo instytutu, co bylo zwiqzane, m.in., z kolejnym przyrostem
kadry salezjar'tskiej. Tuz po wojnie, w roku 1919 nalezalo do niej trzydziestu
czterech czlonk6w: dziewi~tnastu ksi~zy, jeden subdiakon, trzech koadiutor6w i jedenastu kleryk6w.
Wspomn~ jeszcze, ie ks. Hlond roztaczal, przynajmniej formalnie, opiek~
nad nowymi polami pracy, kt6re w stolicy Austrii zlecala Inspektoria AustroW~gierska. Na prosb~ wieder'tskich wladz par'tstwowych salezjanie przej~li w
1916 roku opiek~ nad konwiktem, do kt6rego przyjmowano chlopc6w pochodzqcych z poludniowych prowincji cesarstwa 170 (gl6wnie narodowosci wloskiej). Salezjanie pracujqcy w konwikcie podlegali jego jurysdykcji. W tym
samym okresie Nuncjatura Apostolska w Wiedniu poprosila salezjan6w o opiek~
nad zagubionymi wi~zniami wojennymi, kierujqc do pomocy dw6ch salezjan6w z Wloch. Takze i dla nich w sprawach zwiqzanych z formacjq zakonnq
ks. Hlond stanowil staly punkt oparcia. Dodatkowo, w roku 1918 wladze cywilne Wiednia zwr6cily si~ do ks. Hlonda z prosbq o przej~cie opieki nad domem poprawczym. Za zgodq inspektora prac~ wychowawczq powierzono ks.
Valentinowi Kehreinowi. W tymze roku wieder'tski metropolita kard. Friedrich
G. Piffl wystosowal do ks. Hlonda gorqcy apel o podj~cie pracy duszpasterskiej
w Stadlau, dzielnicy leiqcej na obrzezu Wiednia. (Wspomnijmy, ze rejon Stadlau byl zdominowany przez socjalist6w i komunist6w). Hlond po porozumieniu si~ z ks. inspektorem przyjql i to kolejne zobowiqzanie. W roku nast~p169

ASC E307 Rendiconti morali 1914-15, Anno scolastico 1914-1915. lspetton'a Austriaca. Casa di Vienna. Rendiconto trimestrale dell'Ispettore al Direttore Spirituale Da ottobre a
dicembre 1914, podpisany przez inspektora ks. Tiro ne, Unterwaltersdorf 1 7.02.1915 .
170
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Zob. ASC B713, list A. Hlond-G. Barberis 15 .11.1918.
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nym pierwsi salezjanie zamieszkali w Stadlau, korzystajqc z uprzejmosci i
goscinnosci Si6str od Biednego Dzieciqtka Jezus 171 (nadal jednak przynalezeli
do wsp6lnoty zakonnej ks. Hlonda).
Przedstawilem tutaj kilka danych, kt6re w wielkim zarysie pozwalajq uchwycié ogrom zaj~é. kt6rymi ks. Hlond zostal obarczony pelniqc obowiqzki przelozonego wiedenskiej wsp6lnoty salezjanskiej. Jego dyspozycyjnosé, gotowosé
do ofiar, odwaga podejmowania nowych inicjatyw stojq u podstaw, ciqgle rozwijanego, apostolatu sw. Jana Bosco 172 . I rzeczywiscie, salezjanie pracujqcyw
Wiedniu pod jego kierownictwem, mimo drastycznej sytuacji ekonomicznej
i politycznej, nie zaznali okresu stagnacji.
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171 Zob. Georg SÒLL, Die Salesianer Don Boscos (SDB) im deutschen Sprachraum 18881988. Ruckblick zum 100. Todestag des heiligen johannes Bosco (31. januar 1988), des Gri.inders
der Gesellschqft des heiligen Franz von Sa/es, Don Bosco Verlag, Mtinchen 1989, s. 93.
172

Postawa Hlonda zadecydowata o jego wyborze na przetozonego nowej inspektorii (prowincji) . Ks. P. Albera - generat Zgromadzenia Salezjanskiego- pisat w liscie napisanym wkr6tce
po jego nominacji, wskazujqc na liczne zalety jego osobowosci, m.in.: <<przede wszystkim ta
mitosé ojcowska, kt6rej dates pr6b<:: podczas wojny wzgl<::dem licznych Wsp6tbraci przybywajqcych do Wiednia i to olbrzymie przywiqzanie do Zgromadzenia» (APW, list P. Albera A. Hlond (grudzien 1919]).
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Rozdziat III

PJERWSZY PRZEtOZONY 1NSPEKTOR11
NJEMJECKO-WçGJERSKJEJ AN10t6W STROZOW

Osobny rozdzial w zyciu ks. Hlonda stanowi okres jego poslugi inspektorskiej, do tej pory jeszcze nie zbadany 173 . Przestudiowanie wspomnianego okresu
pozwoli lepiej ukazaé rzeczywiste zaslugi Hlonda dla rozwoju Towarzystwa
Salezjafl.skiego w krajach niemieckoj~zycznych i na W~grzech oraz odkryé nowe
aspekty jego osobowosci.
Podzial Inspektorii Austro-W~gierskiej Aniol6w Str6z6w dokonany dekretem z 8 grudnia 1919 roku , sygnowanym przez przelozonego generalnego Paolo Albera (1845-1921), na Inspektori~ Polskq i Niemiecko-W~gierskq wynikal
nie tylko z nowej sytuacji geopolitycznej, jaka powstala poI wojnie swiatowej,
ale byl takze owocem ciqglego rozwoju dziela sw. Jana Bosco w centralnej Europie 174 . Przed podzialem w 1919 roku prowincja salezjafl.ska liczyla czterystu
pi~tnastu wsp6lbraci (widoczna byla w6wczas tendencja wzrostowa powolafl. 175 ).
Nowa Inspektoria Niemiecko-W~gierska dekretem z 1 grudnia 1919 roku,
wyiej wspomnianego przelozonego, zostala powierzona dotychczasowemu
dyrektorowi wiedefl.skiemu ks. Augustowi Hlondowi' 76 . Na siedzib~ zarzqdu
nowej inspektorii obrano plac6wk~. w kt6rej si~ miescil salezjaflski instytut
wychowawczy, przy ul. Hagenmiillergasse 43 (prowadzony przez nominata
do chwili wyboru). Kandydatura Hlonda zostala przedstawiona przez prze173

Poza kilkoma stronami jakie znajdujemy w: S. KOSINSKI , Biogrqfià zakonna ... ,
s. 426-430; K. H. SALESNY, Kardinal August Hlond (1881-1948). Erzbischc;j. .. , I, s. 63-79.
174
Na tema t powod6w podziatu Ins pektorii Austro -W~gierskiej zobacz paragraf La necessità della ristrutturazione dell"ispettoria" nel1919, [w:] S. ZIMNIAK, Salesiani nella Mitteleuropa .... , s. 136-146.
175
Zob. tenze , Salesiani nella Mitteleuropa .... , s.l38-139.
176
Oryginat dekretu jest przechowywany w: APW
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lozonego Inspektorii Austro-W~gierkiej ks. Pietro Tirone, kt6ry wysoko cenil
walory moralne, duchowe i intelektualne swojego wsp6lpracownika 177 .
Ks. Hlond w liscie z 31 grudnia 1919 roku pisal do osobistego kierownika
duchowego - ks. Barberisa o swoim zaklopotaniu zwiqzanym z wyborem na
przelozonego inspektorii. I choé nowo wybrany inspektor uwazal si~ za bardzo miernego ,syna ksi~dza Bosco", podjql si~ tej odpowiedzialnosci, oswiadczajqc, ze uczyni wszystko, aby spelnié wol~ i zamiary przelozonych 178 .
Ks. Hlonda czekala delikatna posluga przewodzenia wsp6lnocie nowej inspektorii, liczqcej w6wczas stu pi~édziesi~ciu jeden czlonk6w (a wsr6d nich:
pi~édziesi~ciu dziewi~ciu ksi~zy, szesciu koadiutor6w, pi~édziesi~ciu szesciu
kleryk6w i trzydziestu nowicjusz6w) 179 . Do Inspektorii nalezalo w6wczas dwanascie plac6wek: Bamberga, Freyung, Graz, Monachium, Nyergesujfalu, Passau, Szentkereszt, Unterwaltersdorf, Wtirzburg oraz trzy plac6wki w Wiedniu. Nowe obowiqzki pozwolily ks. Hlondowi poznaé jeszcze gl~biej rzeczywistosé koscielnq, spoleczno-politycznq i kulturalnq Niemiec, Austrii i W~gier.
Dostrzegl w niej pierwsze spustoszenia, jakich dokonal komunizm na W~
grzech180 w czasie trwania tzw. ,republiki rad" 181 .
Okres inspektorowania ks. Hlonda w Wiedniu obrazuje r6wniez gl~boki
wymiar jego ugruntowanej salezjanskosci. Rozwini~cie i ukierunkowanie od
pierwszych dni poslugi inspektorskiej na formacj~ wsp6lbraci, szczeg6lnie t~
poczqtkowq, odwaga w podejmowaniu nowych rozwiqzan, uprzywilejowanie
wazkosci powolan, potwierdzajq jak bliska si~ stata Hlondowi dyrektywa Jana
Bosco 182 , kt6ryw roku 1876 na konferencji adresowanej do dyrektor6w insty-
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177

Zob. ASC E963, list P. Tirone-P. Albera 18.03.1917.
ASC B713, list A. Hlond-G . Barberis 31 .12.1919.
179
Dane te pochodzq z Elenka Generalnego Towarzystwa sw. Franciszka Salezego i odzwierciedlajq stan z l stycznia 1920 roku (EG 1919, p. 1*, s. 67-70) i uzupelnione danymi z
relacji ks. Tirone (ASC E963, lettera P. Tirone-C. Gusmano 4 .11.1919).
180
Zob. ASC E963, list G. Scaparone-C. Gusmano 10.08.1919 .
18 1
Gabriel ADRlANYl, Die Kirche in Nord-, Ost- und Sildosteuropa, t. VII: Die Weltkirche im
20. jahrhundert, (w :] Handbuch der Kirchengeschichte, Herausgegeben vo n Hubert jedin und
Konrad Repgen, Verlag Herder, Freiburg-Basel-Wien 1985, s. 526.
182
O tej niezwyklej trosce ks. Bosco i jej motywac h zobacz haslo vocazione
(w:] Pietro CICCARELLI, Memorie Biogrqjìche di San Giovanni Bosco. Repertonò ajfabetico, SEI,
Torino 1983, s. 488-491; Fausto JIMÉNEZ, Don Bosco e laJormaz1òne delle vocazioni ecclesiastiche e religiose, (w:] Don Bosco nella storia , red. Mario Midali, LAS, Roma 1990, s. 393); por.
takze P. BRAIDO, Il sistema preventivo di don Bosco, 2a ed., PAS-Verlag, Ziirich-Schweiz, 1964 ,
s. 345-359; Modesto BERTOLLI, Retrospettiva stolica, (w:] Le vocazioni nella Famiglia Salesiana, 9a settimana di spiritualità della Famiglia Salesiana Roma, 24-30 gennaio 1982, LDC,
Leumann (Torino) 1982, s. 145-177.
178
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tut6w salezjanskich powiedziat, ze zabiegi o nowe powolania do stanu duchownego nalezq do gl6wnych cel6w Towarzystwa Salezjanskiego 183 . Ks. Bosco przypominat, ze B6g powolal Towarzystwo Salezjanskie, aby promowalo
powolania do stanu duchownego, szczeg6lnie sposr6d ubogich warstw spolecznych 184 . o wiernosci temu dziedzictwu Zalozyciela przypominali jego nast~pcy w swoich listach ok6lnych 185 . Przygotowanie i wzrost nowych zast~
p6w salezjan6w lezaly bardzo na sercu ks. Hlondowi, z wielkq radosciq donosii tez przelozonym o kazdym osiqgni~ciu na tym polu, proszqc jednoczesnie o
wsparcie nowych inicjatyw. 186 Troska o nowe powolania salezjanskie byla
widziana nie tylko poprzez pryzmat potrzeb lokalnych, lecz calego Towarzystwa. Ks. Hlond zamierzal bowiem ukierunkowaé wst~pujqcych do Zgromadzenia Salezjanskiego na dzialalnosé misyjnq 187 .
W roku szkolnym 1922/23 zdecydowal si~. pomimo panujqcego kryzysu
gospodarczego, na podwojenie liczby aspirant6w do stanu zakonnego i kaplanskiego. W domach prowadzonej przez niego Inspektorii przyj~to w6wczas
az trzystu dziewi~dziesi~ciu pi~ciu aspirant6w. I tak: w Wiedniu, domu inspektorialnym, bylo ich siedemdziesi~ciu pi~ciu, w Unterwaltersdorf siedemdziesi~ciu, w Fulpmes stu, w Burghausen siedemdziesi~ciu czterech i w Ny-

183

Zob. MB XII 87.
Zob. Francesco MOTTO, Memon·e da/1841 a/1884-5-6 a' suozjigliuoli salesiani, [w:]
Don Bosco Educatore. Scritti e testimonianze , red. P. Braido, 2a ed., LAS, Roma 1992, s. 415.
Motywacje doktrynalne postawy ks. Bosco zob. Domenico BERTETTO, Il pensiero e l'azione di
S. Giovanni Bosco nel problema della vocazione, [w:] <<Salesianum>> 15 (1953), s. 431-462; P.
STELLA, Don Bosco nella stoda della religiosità cattolica, t. II: Mentalità religiosa e spzdtualità,
2a ed., LAS, Roma 1981, s. 392-402.
185
Zob. s. ZIMNIAK, Salesiani nella Mitteleuropa ... , s. 285nn; Jesus MAIRAL, on·encamenti
di pastorale vocazionale per la Famiglia Salesiana, [w:] Le vocazioni nella Famiglia Salesiana,
9a settimana di spiritualità della Famiglia Salesiana, Roma 24-30 gennaio 1982 , LDC, Leumann (Torino) 1982 , s. 24 7-248, 251-252; Annali I 207.
186
Oto urywki relacjonujqce rozw6j Towarzystwa Salezjaftskiego w Niemczech i na Wf;grzech : «Il noviziato e la filosofia sono già ad Ensdorf (Baviera, Oberpfalz). Spero che con
D[on] Lechermann direttore, D[on] Binelli maestro dei novizi e D[on] Visintainer confessore si
costituirà un bel nido di vocazioni salesiane. Il numero dei novizi oltrepasserà quest'anno la
trentina» (ASC B713, listA. Hlond-G. Barberis 20.09 . 1920); <<In Ungheria abbiamo stabilito di
rimettere in funz ione la Casa di Szentkereszt per i figli di Maria, onde aumentarne il numero.
La rimettiamo in ordine e crediamo di affidarla a D. Anta!, che dalla Spagna ha portato buono
spirito» (ASC B713, listA. Hlond-G. Barberis 2 7.07.1921).
87
Zob. ASC E962 Austria, Al Reverendissimo Capitolo Supenòre, memoriat ks. Augusta
Hlonda z 4 listopada 1922 roku.
184
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szesciu 188 . Do nowicjatu przyj~to w tymze roku
szesédziesi~ciu kandydat6w, z kt6rych czterdziestu szesciu odbywalo nowicjat w Ensdorf w Niemczech i szesnastu w Szentkereszt na W~grzech 189 .
Ks. Hiond swiadomie podejmowal wzmozonq akcj~ powolaniowq, poniewaz
przewidywal rozkwit dziela sw. Jana Bosco w tych krajach. To odwazne, aie
jednoczesnie daiekowzroczne posuni~cie, biorqc pod uwag~ 6wczesne bardzo
chwiejne polozenie ekonomiczne, mogio si~ powiesé jedynie przy wsparciu z
zagranicy. Rezerwy finansowe inspektorii nie byly w stanie sprostaé wzmozonym wydatkom. Turyn nie ukrywal swego zaklopotania. Ks. Hiond jednak nie
ustqpil, poniewaz byl przekonany o slusznosci dziejowej swoich inicjatyw.
Prosba o pozyczk~ okresionej sumy pieni~dzy skierowana do zarzqdu generainego zostala wysluchana 19o.
Nowy inspektor troszczyl si~ z ogromnym poswi~ceniem o to, aby swoim
wychowankom zapewnié reguiarnq formacj~. W tym ceiu poprosil wyzszych
przelozonych o pomoc kadrowq. Jednak sytuacja Zgromadzenia oraz pozycja
polityczna kraj6w srodkowoeuropejskich po I wojnie swiatowej nie pozwaialy
jeszcze na swobodne przemieszczanie si~ Iudzi. Bezposrednie wlqczenie czlonk6w Zarzqdu Generainego z Turynu w prac~. jakiej si~ podjql Hiond, bylo
praktycznie niemozliwe. Dopiero w kwietniu 1921 roku czlonek Rady Wyzszej ks. Barberis podjql si~ wizytacji nadzwyczajnej . Na ks. inspektorze ciqzyìa zatem cala animacja i przygotowanie formacyjne wsp6lbraci. Ks. August
ochotnie, o czym powiadamial Turyn, podejmowal si~ jednak gloszenia rekoIekcji dia czìonk6w Zgromadzenia 19 1 (po kiika serii rocznie) . Styi pracy animacyjnej Hionda byl na wskros ojcowski i przyjacieiski, oparty na szacunku
kazdej osoby. Ks. Hiond pragnql dotrzeé bezposredniego do kazdego wsp6lbrata, obdarzajqc go wieikim zaufaniem. 6w stosunek Hionda do podopiecznych interpretowany byl przez niekt6rych saiezjan6w jako zbyt Iiberainy.
Nie miejsce tu na przedstawienie rozwoju dziela saiezjanskiego w trakcie
pelnienia przez ks . Hionda funkcji inspektora niemiecko-w~gierskiego. Zadanie to wymagaloby napisania osobnego, pogl~bionego studium, o czym wspomnialem na wst~pie . Wymieni~ jednak niekt6re przedsi~wzi~cia ks. Hionda.
W momencie przej~cia przez niego zarzqdu wi~kszosé piac6wek niemieckich,
ergesujfaiu

siedemdziesi~ciu
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188

Tamze.
Tamze.
190
Zob. tamze.
191
Zob. ASC B713, listA. Hlond-G. Barberis 20 .09.1920; ASC B713 , listA. Hlond-G. Barberis 2 7.07.1921; ASC E963 Austria, listA. Hlond-C. Gusmano 28.0 7.1922.
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a takze w~gierskich, wymagaìa gruntownego przeksztaìcenia i dostosowania
do nowych zadan. Byìa to niewqtpliwie ogromna praca. Pomimo tego , Hlond
nadal otwieral nowe plac6wki, wykazujqc dalekosi~znosé w przygotowywaniu przyszlego pola pracy bardzo licznym salezjanom, kt6rzy si~ znajdowali
w okresie formacji poczqtkowej . Pragn~ wi~c zwr6cié uwag~ na niekt6re fundacje. W roku 1921 otworzyl Hlond dom w Fulpmes w Austrii, przeznaczony
gl6wnie dla ,Syn6w Maryi" (czyli tak zwanych sp6znionych powolan do stanu duchownego) oraz na internat dla uczni6w miejscowej szkoly zawodowej.
Przejql r6wniez budynki poklasztorne w Ensdorf w Bawarii, gdzie erygowal
nowicjat dla kandydat6w niemieckoj~zycznych . Odwaznq decyzjq bylo otwarcie pensjonatu dla czeladnik6w w Essen, jednym z najwazniejszych osrodk6w
przemyslowych w Niemczech 192 . Hlond prowadzil takze negocjacje majqce
doprowadzié do otwarcia plac6wki w Berlinie, kt6re jednak z powod6w politycznych nie zostaly w6wczas sfinalizowane. Dynamiczny inspektor czynil
wszystko, aby wzmocnié pozycj~ salezjanskq w wiedenskiej dzielnicy robotniczej Stadlau, dokonujqc w roku 1922 zakupu trzech niewielkich parceli przylegajqcych do skromnego budynku 193 . Te re n te n zostal przeznaczony pod budow~ kosciola, kt6rego projekt zawieral r6wniez sal~ teatralnq oraz r6znego
rodzaju pomieszczenia dla cel6w duszpasterskich, ze szczeg6lnym uwzgl~d
nieniem duszpasterstwa mlodziezowego. Ks. August zorganizowal r6wniez
osrodek mlodziezowy w Eggenberg - niewielkiej miejscowosci usytuowanej
na przedmiesciu Graz, kt6rq zamieszkiwali gl6wnie robotnicy pracujqcych w
miejscowych hutach. Inny projekt, kt6ry zapoczqtkowal ks. Hlond, to zakup
terenu o powierzchni 15.000. m2 w stolicy W~gier- Budapeszcie pod budow~
oratorium, a w przyszlosci takze szkol~ rzemiosl. Ponadto, wladze Budapesztu zobowiqzaly si~ do budowy kosciola i domu parafialnego na sqsiadujqcym
terenie. Zar6wno kosci6l jak i plebani~ zarzqd miasta przekazal salezjanom
na ,wieczyste uzytkowanie" 194 .
W maju 1922 roku podczas wizyty u wyzszych przelozonych, ks. inspektor
przedstawil propozycj~ otwarcia nowej plac6wki salezjanskiej w HolandiP 95 .
Otrzymal zatem stosowne upowaznienie do dzialania w ich imieniu, jednak
bez prawa okreslania przyszlej przynaleznosci administracyjnej. o tym, czy
Zob. ASC E962 Austria , Pro memoria n'guardante van'e questioni dell'!spettoria
pismo ks. inspektora Augusta Hlonda z 23 marca 1921 roku .
193 Zob. ASC D872, VRC!V, s. 102.
194
Zob. tamze.
19
5 Zob. tamze, IV. s. 101.
192

Ungarica,
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przyszle instytuty w Holandii bt;dq przynalezeé do Inspektorii Niemiecko-Wt;gierskiej czy do Belgijskiej, mial zadecydowaé zarzqd generalny Zgromadzenia.
O znaczeniu dziela salezjar'lskiego sw. Jana Bosco w krajach jt;zyka niemieckiego, kt6remu ks. Hlond poswit;cil wit;kszosé zycia, swiadczy dobitnie
jeden z wielu fakt6w. Oto w kwietniu 1921 roku obchodzono w Wiedniu dziesiqtq rocznict; dzialalnosci apostolskiej salezjan6w w stolicy Austrii 196 . Centralne uroczystosci odbyly sit; w niedzielt; l 7 kwietnia 1921 roku. Wzit;ly w
nich udzial wybitne osobistosci zycia koscielnego i spoleczno-politycznego.
Przelozonego generalnego Towarzystwa Salezjar'lskiego- ks. Albera reprezentowal katecheta generalny- ks. Barberis. Srodki masowego przekazu poswit;cHy uroczystosciom stosunkowo duzo uwagi (uczestniczylo w nich bezposrednio pit;tnascie stowarzyszer'l oraz wieder'lskich zwiqzk6w mlodziezowych, kt6rych liczba sit;gnt;la czterech tysit;cy) 197 . Manifestacja przybrala wit;c charakter swit;ta mlodych. Wieczorem, mlodziez z pochodniami przemaszerowala z
domu salezjar'lskiego do centrum miasta, gdzie w najslynniejszej sali koncertowej Wiednia (.. Sofiensalen") odbyla sit; uroczysta akademia w obecnosci kard.
Friedricha G. Piffla - pasterza archidiecezji wieder'lskiej oraz nuncjusza apostolskiego- arcybiskupa Francesco Marchetti Selvaggianiego. Na uroczystosci
przybyl takze ks. pralat Ignaz Seipel (1876-1932)- profesor Uniwersytetu
i minister w rzqdzie kr6lewsko-cesarskim, p6zniejszy kanclerz Republiki Austriackiej' 98 . Mowt; powitalnq wyglosH Leopold Kunschak (18 71-1953), jeden
z najwybitniejszych dzialaczy spolecznych Austrii, redaktor gazety dla robotnik6w .. Freiheit", wieloletni poset i senator, wiceburmistrz Wiednia 199 . Dzienniki wieder'lskie, nawet lewicowe, zgodnie podkreslaly ogromny wklad pracy
Zgromadzenia sw. Franciszka Salezego dla dobra mlodziezy200 , szczeg6lnie
podatnej na zagrozenia ideologiczne, zepsucie moralne i materialne zubozenie20l.
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196

Zob. Salesianisches Leben und Streben, (w:] MDBA 17 (1921), s. 15, passim.
Zehnjahre ,Salesianum" in Wien (w:] MDBA 16 (1921) , s. 3.
198
August M. KNOLL, Ignaz Seipel, (w:] Neue 6sterreichische Biograph ie ab 1815 ,
red. Heinrich Studer, Amalthea-Verlag, Zurich-Leipzig-Wien 1956, IX, s. 11 3- 129.
199
Franz STAMPRECH, Leopold Kunschak (1871-1953), (w:] Neue 6sterreichische Biographie ab 1815. Grosse 6sterreicher, Amalthea-Verlag Zurich-Leipzig-Wien, XIV, s. 151-162.
200 Zehnjahre ,Salesianum" in Wien (w:] MDBA 16 (1921), s. 3.
20 1 Zob. Das Knabenschutzheim, (w:] «Arbeiter-Zeitung» Zentralorgan der Sozialdemokratie Deutschèisterreich, Nr 132 , Wien, Freitag, 14. Mai 1920; Das salesianische jugendwerk
in Wien, (w:] <<Reichspost>>, Wien, Montag, den 18 . April1921.
197

czçsé 1

Rozdzial IV

UCZESTNlK ZJAZDéW DYREKTORéW,
KAPlTUt 1NSPEKTOR1AlNYCH 1 GENERALNYCH

1. UCZESTNIK I ORGANIZATOR ZJAZD6W DYREKTOR6W

Czynny udzial ks. Hlonda w zyciu wlasnej Inspektorii stanowi znaczqcy i doniosly okres jego salezjati.skiej biografii. B~dqca w ciqglym, dynamicznym rozwoju Inspektoria skupiala w swoich strukturach czlonk6w wywodzqcych si~ z
r6znych narodowosci. Obok najliczniejszej grupy salezjan6w Polak6w, byli takze
Sloweti.cy, Niemcy, Austriacy, Wlosi, W~grzy i Czesi. Mi~dzynarodowy sklad
osobowy Inspektorii Austro-W~gierskiej byl bez wqtpienia niebywalym wyzwaniem dla kazdego wsp6lbrata, szczeg6lnie zas dla odpowiedzialnych za
promocj~ i rozw6j dziela salezjati.skiego. Prawidlowy rozw6j dziela sw. Jana
Bosco wymagal nieustannych wybor6w mi~dzy interesem partykularnym, jakim bylo faworyzowanie spraw narodowosciowych, a zadaniem uniwersalnym, czyli poslannictwem salezjati.skim na rzecz zagrozonej mlodziezy, niezaleznie od jej przynaleznosci narodowej, rasowej, spolecznej i kulturowej.
Na poczqtku minionego stulecia, w zwiqzku z zaostrzajqcymi si~ konfliktami
narodowosciowymi, zachowanie wiernosci powyzszemu idealowi nie zawsze
bylo latwe202 .
W drugim rozdziale naszkicowalem pokr6tce kolejne etapy pracy ks. Hlonda, pelniqcego w interesujqcym nas okresie funkcj~ dyrektora. Niestety, ze
wzgl~du na brak zr6del nie moina nic powiedzieé na temat rzeczywistego
202 W protokotach ze zjazd6w dyrektor6w i radc6w pojawia si~ wezwanie skierowane do
cztonk6w Towarzystwa Salezjanskiego do czujnosci pod tym wzgl~dem, czyli pozostania wiernym apolitycznej tradycji w pracy wychowawczej z mtodziezq- zob. ASD Ravnatelji-sestanki,
Verbale delle corJ!erenze dei diretton· e consigl. 1'spettor. dell'ispettoria degli Angeli Custodi dal
24 Febbr. al [l marzo} 1913, s. 10.
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wkladu Hlonda w zarzqd Inspektorii (Hlond pelnH obowiqzki radcy inspektorialnego w latach 191 0-1919) . W zarysie mozna jednak przedstawié jego udzial
w zjazdach dyrektor6w wsp6lnot salezjar'lskich.
Zebrania przelozonych wsp6lnot salezjar'lskich zalecaly konstytucje Towarzystwa Salezjar'lskiego 203 , o tym obowiqzku przypominali tez kolejni nast~p
cy ks. Bosco 204 . Regulaminy stanowily, ze przelozony Inspektorii, przynajmniej raz w roku, powinien zwolaé dyrektor6w plac6wek w celu zlozenia sprawozdania z dzialalnosci kazdego domu zakonnego, om6wienia aktualnych
problem6w, przedstawienia polityki kadrowej . W centrum spotkar'l dyrektor6w lezala jednak troska o wcielanie milosci braterskiej i aplikacj ~ wychowawczego systemu prewencyjnego. Byly to fundamenty dzialalnosci salezjan6w oraz ich znak rozpoznawczy205 . Delikatnq i skomplikowanq kwestiq bylo
stale uaktualnianie srodk6w pracy oraz dostosowanie do ciqgle zmieniaj qcej
si~ sytuacji spoleczer'lstw wchodzqcych w sklad wielkiego imperium habsburskiego (w kt6rym salezj anie dzialali nieprzerwanie od 1887 roku) 206 . Naturalnie, podczas spotkar'l dyrektor6w wymieniano doswiadczenia, opracowujqc
zarazem mozliwie jednolite rozwiqzania edukacyjno-wychowawcze. Podkreslmy, ze forum dyrektor6w, podczas kt6rego dochodzilo do konfrontacji stanowisk, mysli stwarzalo okazj~ do poznania walor6w poszczeg6lnych jednostek
salezjar'lskich.
Jak juz wspomnialem, w roku 1907 ks. Hlond zostal mianowany dyrektorem nowej plac6wki w Przemyslu, zas trzy lata p6zniej radcq inspektorialnym. Z tytulu sprawowania wymienionych funkcji bral udzial w zjazdach
dyrektor6w, aktywnie wlqczajqc si~ w pra c~ calego Zgromadzenia. O czynnym
udziale Hlonda mozna m6wié dokladniej po roku 1912, gdyz pozwalajq nato
zachowane niekt6re protokoly207 . Wynika z nich, ze 6wczesny przelozony In-
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203

Cost. SDB, s. 143.
Zob. Lettera circolare 25 dicembre 1902, [w :] Lettere circolari di don Michele Rua ai
salesiani, Direzione Generale delle Opere Sa lesiane Torino , Colle Don Bosco (Asti) 1965,
s. 334.
205 Zob. Regolamento per gli Ispettori della Pia Società di S. Francesco di Sales , Ili , Tipogra204

fia Salesiana , Torino 1906.
206 Pierwsza plac6wka w monarchii a u s tro- w~gierskiej zostala otwarta w Trydencie- zob.
S. ZIMNIAK, Salesiani nella Mitteleuropa .... , s. 94-102 .
207 Zob. ASD Ravnatelj i-sestanki, Radunanze dei diretton' e prifetti dell'ispettoria ss. Angeli custodi tenute a Vienna dal 9 al 12 settembre 1912; ASD Ravnatelji-sestanki , Verbale delle
co!Jferenze dei direttori e consigl. ispettor. dell'ispettoria degli Angeli Custodi dal 24 Febbr. al
[l marzo} 1913; ASD Ravnatelj i-sestanki, Verbale delle corlferenze dei Direttori e Consiglio
Ispettoriale dell'Ispettoria degli Angeli Custodi. Oswiçcim, 23 Febbraio 1914; ASD Ravnatelji-
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spektorii Austro-Wt;gierskiej - ks. Tirone zlecal ks. Hlondowi opracowywanie
zagadnieft dotyczqcych studi6w i wychowania 208 , oraz funkcjonowania plac6wek salezjaftskich w odniesieniu do obowiqzujqcych lokalnych praw cywilnych209. Powierzenie Hlondowi przestudiowania powyzszych zagadnieft swiadczy o jego kompetencjach oraz sumiennym wywiqzaniu si~ z powierzonych
obowiqzk6w. Ks. August byl r6wniez gospodarzem spotkaft dyrektor6w salezjaftskich we wrzesniu 1912 roku 210 , w okresie kiedyw stolicy imperium habsburskiego zorganizowano Mi~dzynarodowy Kongres Eucharystyczny211 .
z chwilq nominacji ks. Hlonda w 1919 roku na przelozonego Inspektorii
Niemiecko-W~gierskiej spocz~la na nim bezposrednia odpowiedzialnosé za
formacj~ i animacj~ przelozonych wsp6lnot lokalnych. Byl to trudny okres
naznaczony tragediami I wojny swiatowej. Rany zadane przez wojn~ byly
gl~bokie i trudne do zagojenia. Antagonizmy narodowosciowe, rozbudzane
nieustannie przez r6znego rodzaju nacjonalist6w, utrudnialy prac~ apostolskq Kosciola katolickiego oraz jego zgromadzeft zakonnych. Ks. Hlond byl
swiadomy wagi dziejowej chwili oraz wartosci dynamicznej pracy chrzescijaftskiej, prowadzonej w duchu wzajemnego szacunku i uznania odmiennosci212. Swoim najblizszym wsp6lpracownikom, (do kt6rych nalezeli dyrektorzy) przypominal nieustannie o sile jednosci tkwiqcej w charyzmacie ks. Bosco. z dost~pnej dokumentacji wynika, ze spotkania dyrektor6w odbywaly si~

sestanki, Verbale delle co!Jferenze direttoriali tenute a ·Unterwaltersdoif dal 25 11-26 Il: 1915;
ASIK A 267 Zjazdy Prefekt6w, Verbale dell'adunanza dei Signori Direttori e Prifetti della lspettoria Austro-Ungarica tenuta in Unterwaltersdoif dal r al l O settem[brej 1915 per trattare
dell'r.!fficio del Prifetto; ASD Ravnatelji-sestanki, Verbale della adunanza dei Sig[norij Diretton·
della lspettoria Austro-Ung{arica} tenutasi ad Oswifcim dal 16 al 19 aprile 1917.
208
Zob. ASD Ravnatelji-sestanki, Verbale delle co!Jferenze direttoriali tenute a Unterwaltersdoifdal2511-2611: 1915, s. 1.
209 Streszczenie jego odczytu - zob. ASIK A267 Zjazdy Prefekt6w, Verbale dell'adunanza
dei Signori Direttori e Prifetti della lspettoria Austro-Ungarica tenuta in Unterwaltersdorf dal
1° allO settem[brej 1915 per trattare dell'l!fficio del Prifetto, s. 52-62.
2 10 ASD Ravnatelji-sestanki, Radunanze dei diretton· e prifetti dell'ispettoria ss. Angeli
custodi tenute a Vienna dal9 al12 settembre 1912.
211 Bericht iiber den XXIII. Intemationalen Eucharistischen Kongress. Wien 12. bis 15.
September 1912, !m Auftrag der KongreBleitung herausgegeben un d bearbeitet von Chefredakteur Dr. Karl Kammel, Verlag und Rotationsdruck der St. Norbertus-Druckerei, Wien 1913.
2 12 Zob. ASC E963 Austria, list ks. A. Hlonda, najprawdopodobniej do sekretarza generalnego Towarzystwa Salezjanskiego; brak pierwszych stron nie pozwala na dokladne datowanie .
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regularnie 213 . Tematyka spotkan byla raczej podyktowana stanem duchowym
czlonk6w Inspektorii, palqcymi kwestiami i powracajqcq potrzebq dalszej formacji. W grudniu 1921 roku podczas zjazdu w Fulpmes (Austria) przedmiotem wygloszonych przez Hlonda konferencji byla idea dyrektora w mysli Zalozyciela i tradycji salezjanskiej oraz zakres obowiqzk6w i kompetencji zwiqzanych z poslugq dyrektorskq 214 . Ksi~dzu inspektorowi bardzo zalezalo na
ozywieniu plac6wek salezjanskich charyzmatem sw. Jana Bosco.
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Wedlug regulamin6w Towarzystwa Salezjaftskiego kapitula inspektorialna
zwyczajnie powinna byé zwolywana w celu przygotowania do kapituly generalnej i nadzwyczajnej, (kt6rej zwolanie bylo nieodzowne dla rozwoju danej
Inspektorii) 215 . Kapitula inspektorialna z zasady miala potr6jne zadanie: po
pierwsze, byla zwiqzana z wyborem delegata i jego zast~pcy na kapitul~ generalnq; po drugie, lqczyla si~ z wyborem czlonk6w komisji egzaminacyjnej,
kwalifikujqcej kandydat6w do nowicjatu i dopuszczajqcej do slub6w zakonnych (stosownie do norm Stolicy Apostolskiej Regulari disciplinae); po trzecie
zas, omawiano na niej najbardziej pilne sprawy Inspektorii216 .
Przelozony generalny- ks. Rua ok6lnikiem z 1o stycznia 191 o roku zwolal
XI kapitul~ generalnq217 . Nalezalo zatem zwolaé takze kapituly inspektorialne. Ks. Manassero - przelozony Inspektorii Austro-W~gierskiej - zwolal do
Wiednia, po raz pierwszy, kapitul~ tejze Inspektorii na dzien 5 kwietnia 191 O
roku 21 8 . Ks. Hlond byl gospodarzem, a zarazem uczestnikiem. Kapitulni omawiali nie tylko sprawy dotyczqce rodzinnego klimatu wsp6lnot salezjaftskich
(kt6re niezaleznie od rozbudowanych struktur i pelnionych przez poszczeg61nych jej czlonk6w funkcji powinny zawsze mieé charakter wychowawczy).
213 Zob. ASC B713, listA. Hlond-G. Barberis 20.12 .1921 ; APM Provinzkapitel 1922-[19]58,
list ks. A. Hlonda do Dyrektor6w, 13.11.1921 .
214
«Per tre giorni trattammo poi di va rie questioni importanti per l'Ispettoria ed il quarto
giorno tenni ai Direttori una serie di conferenze sull'idea e gli obblighi del Direttore Salesiano.
Tutti ripartirono contenti e ben intenzio nati>>(ASC 8713, listA. Hlond-G. Barberis 20.12.1921)
215
Regolamento per gli ispettori della Pia Società di s. Francesco di Sa/es, III, Tipografia
Salesiana, Torino 1906, artykut 955 .
216
Tamze, artykut 956.
217
Lettere circolari di don Michele Rua ai salesiani, Direzione Generale delle Opere Salesiane Torino, Colle Don Bosco (Asti) 1965, s. 508.
218
ASIK A925 Korespondecja. Wlosi.
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w mysli Zalozyciela byl to fundamentalny wymiar istnienia kazdego domu
salezjaftskiego. Ks. Bosco nie wahal si~ zamknqé zakladu, kt6ry nie spelnial
powyzszego warunku. Wsr6d uczestnik6w kapituly scieraly siy zasadniczo
dwie tendencje. Pierwsza wskazywala, ze wiernosé sw. Janowi Bosco polega
na doslownym nasladowaniu jego stylu bycia, wyborze jednolitych srodk6w
w celu poprawnego stosowania systemu prewencyjnego. Niemalze jakakolwiek innowacja byla interpretowana jako niebezpieczne odst~pstwo, mogqce
przyniesé utrat~ skutecznosci, a w ostatecznosci zanik fascynacji pracq salezjaflskq. Wiernosé tradycji salezjaflskiej- wedlug drugiej tendencji- nalezalo
lqczyé z aktualizowaniem zdobytej wiedzy pedagogicznej i otwartq konfrontacjq z rzeczywistosciq, w kt6rej zyli salezjanie. Ks. Hlond byl zwolennikiem
otwarcia i konfrontacji. Uwazal, ze rygorystyczna wiernosé tradycji moglaby
okazaé si~ bezproduktywna, przeszkadzajqc w dotarciu do mlodziezy i zrozumieniu jej rzeczywistych potrzeb. Ponadto, uczestnicy kapituly rozwazali problemy mlodziezy uczqcej si~ w instytutach salezjaflskich. Studiowano zatem
regulaminy opracowane w centrum Towarzystwa, chcqc przystosowaé je do
lokalnych warunk6w spolecznosci salezjaflskiej2 19 .
Nie mozna w pelni okreslié roli oraz wkladu merytorycznego ks. Hlonda w
pierwszej kapitule Inspektorii Austro-W~gierskiej. Musialy byé jednak znaczne, skoro zdecydowanq wi~kszosciq glos6w wybrano go na delegata inspektorialnego kapituly generalnej2 20 . Wspomn~. ze Hlond w kapitule inspektorialnej pelnil, wraz z ks. Janem Swiercem, funkcj~ sekretarza221 . Wszedl r6wniez
do komisji inspektorialnej odpowiedzialnej za kwalifikacj~ kandydat6w do
nowicjatu i dopuszczania do slub6w zakonnych222 .
W zwiqzku ze zwolaniem XII kapituly generalnej Towarzystwa Salezjaflskiego na rok 1922, ks. Hlond- jako przelozony Inspektorii Niemiecko-W~
gierskiej- zobowiqzany byl do przeprowadzenia kapituly inspektorialnej, kt6ra
w koncu si~ odbyla w dniach 13-15 grudnia 1921 roku w Fulpmes (Austria).
Zaznaczmy, ze byìa to pierwsza kapituìa tejze Inspektorii223 . Z bardzo SZCZqt219 Szerzej o tym zobacz paragraf: Indicazioni e soluzioni adottate dal l Capitolo Ispetton'ale [w:] S. ZIMNIAK, Salesiani nella Mitteleuropa ..... s . 256-264.
220 ASC D590 Capitolo Generale XI ( 191 0), Verbale del I. Capitolo fspetton'ale dell'fspettoria
Salesiana Austriaca dei Santi Angeli Custodi. 1910 , s. 3.
221

Tamze. s . 4.
Tamze, s . 5.
223 APM Provinzkapitel 1922-[19]58; ASC B713 , listA. Hlond-G. Barberis 20.12. 1921; ASC
D594 , zdj~cie ks. Augusta Hlonda wraz z uczestnikami kapituty inspektorialnej przed dom em
w Fulpmes.
222
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kowej dokumentacji wynika, ze opr6cz waznego aktu: wyboru delegata na
kapitul~ generalnq, dyskutowano zywotne sprawy mlodej Inspektorii. Zaj~to
si~. m. in., usprawnieniem funkcjonowania systemu promocji dziela salezjanskiego, definiujqc stosowne normy i dyrektywy. Waznym punktem bylo okreslenie relacji pomi~dzy istniejqcymi przy plac6wkach salezjanskich zwiqzkami swieckimi a domem zakonnym oraz sluzbowego stosunku prezesa zwiqzku do przelozonego salezjanskiego 224 . Znane sq dwie propozycje przeslane na
XII kapitul~ generalnq. Pierwsza dotyczyla obowiqzku noszenia stroju duchownego, przynajmniej w obr~bie plac6wek salezjanskich, przez wsp6lbraci
koadiutor6w. Postulat ten byl odpowiedziq na wymogi tradycji kraj6w srodkowo-p6lnocnej Europy, wyrazal zarazem aspekt powolaniowy22 5 . Druga propozycja dotyczyla pozwolenia na uzywanie podczas Mszy swi~tej tzw. mszalika w miejsce r6zanca, w celu owocniejszego przezywania sprawowanej Eucharystii oraz przyswojenia wlasciwego koscielnego ducha liturgicznego. Natomiast odmawianie r6zanca proponowano przed blogoslawienstwem Najswi~tszym Sakramentem. Propozycja miala dotyczyé, m.in., dom6w formacyjnych,
w kt6rych ksztalcili si~ tzw. ,Synowie Maryi". 226
Biorqc pod uwag~ okres powojenny i rozproszenie dom6w salezjanskich
(Niemcy, Austria, W~gry) nalezy przypuszczaé, ze braterskie spotkanie uczestnik6w kapituly sluzylo podtrzymywaniu jednosci dzialania, pogl~bianiu charyzmatu salezjanskiego oraz wyrazaniu ponadnarodowego charakteru Zgromadzenia Salezjanskiego.
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Udzial w kapitule generalnej, pr~znie rozwijajqcego swojq dzialalnosé na r6znych kontynentach Towarzystwa Salezjanskiego, byl bogatym doswiadczeniem koscielnym i zakonnym. Przezycie uniwersalnosci poslannictwa sw. Jana
Bosco, wglqd w sytuacj~ Kosciola powszechnego, kt6rego salezjanie czuli si~
wiernymi i lojalnymi synami- to najwazniejsze cechy kapituly. Ponadto, kapitula dawala mozliwosé zapoznania si~ z rozwojem Zgromadzenia, wymiany doswiadczen, unaocznienia nieustajqcej popularnosci idei pedagogicznych
224
225

APM Provinzkapitel 1922-[19)58 ; zob. ASC B713 , listA. Hlond-G. Barberis 20.12.1921.
ASC D593 Capitolo Generale XII (19122), Proposte al Capitolo GeneraleJatte dalla casa

di Fulpmes.
226 Tamze.
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Turyflskiego Wychowawcy. W pierwszym rz~dzie, zagadnienie wiernosci Towarzystwa ideom Za!ozyciela oraz ich aktualizacja w nowych warunkach kulturalnych, spo!eczno-politycznych i koscielnych stanowHy o wyjqtkowosci
spotkafi wsp61braci2 27 .
Ks. Hlond dwukrotnie uczestniczy! w posiedzeniach kapitu!y generalnej.
W XI kapitule generalnej, obradujqcej w Turynie w dniach od 15 do 31 sierpnia 191 Oroku, nalezaf do najm!odszych jej cz1onk6w (Hlond mia! wtedy zaledwie 29lat, w kapitule uczestniczy!o siedemdziesi~ciu czterech salezjan6w228).
Dodajmy, ze Hlond by! takze pierwszym Polakiem, kt6ry wziqf udziaf w kapitule (zostaf tez wybrany na jednego z trzech sekretarzy). Zachowa! si~ dwucz~sciowy r~kopis protokoféw redagowanych przez niego w j~zyku w1oskim229 .
Jednym z gf6wnych cel6w wspomnianej kapitu!y by!o sfinalizowanie prac
o charakterze legislacyjnym. Rozpocz~to wi~c prace nad rewizjqRegulamin6w
Towarzystwa Salezjafiskiego, kt6re dotychczas stosowano ad expen·mentum 230 .
Dokonano takze wyboru nowego prze!ozonego generalnego, kt6rym zostaf ks.
Paolo Albera. 231 Nie ujmujqc nic ze znaczenia wk!adu, jaki ks. Hlond wni6s1 w
to og6lnozakonne zebranie Towarzystwa Salezjaflskiego, podkreslmy, ze dla
m!odego salezjanina udziaf w kapitule by! okazjq bezposredniego spotkania
wielu wsp61braci, naleiqcych do tzw. ,zywej tradycji salezjaflskiej" (byli to
bracia, kt6rzy wsp61pracowali albo zetkn~li si~ osobiscie z ks. Bosco) .
Ks. Hlond po raz drugi wziqf udziaf w XII kapitule generalnej, kt6ra si~
odby!a dopiero po zakoflczeniu I wojny swiatowej w 1922 roku (w dniach od
23 kwietnia do 9 maja) w Turynie232 . Kosci61 katolicki w 191 7 roku zakoflczy!
wfasnie prace kodyfikacyjne nad wprowadzeniem nowego Kodeksu Prawa

227

jak wynika, m. in. , z protokol6w XI, XII kapituly generalnej Towarzystwa Salezjanskiego- zob. ASC D591 Capitolo Generale XI (1910), Verbale Generale del Cap. Generale Xl
15-31 Agosto 1910; ASC D597 Capitolo Generale XII (1922), Verbale del XII Capitolo Generale
1922 .
228

ASC D590 Capitolo Generale XI (1910), Membri de11'Xf' Capitolo Generale.
ASC D591 Capitolo Generale XI (191 O), Verbale Generale del Cap.X N. 2 Parti.ms.; Sé!
takze przez niego podpisane.
23
Circolare l Ogennaio 191 O, [w:] Lettere circolari di don Michele Rua ai salesiani, Direzione
Generale delle Opere Salesiane Torino, Colle Don Bosco (Asti) 1965, s. 508; por. Annali IV, s. 6.
231
ASC D591 Capitolo Generale XI (1910), Verbale Generale del Cap. Generale Xl 15-31
229

°

Agosto 1910.
232
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Kanonicznego 233 . Przed Towarzystwem Salezjaflskim stata ogromna praca
dostosowania wlasnych konstytucji i regulamin6w do wymog6w odnowionego prawodawstwa koscielnego. TakZe i na tej kapitule odbyla si~ elekcja nowego przelozonego generalnego, kt6rym zostal ks. Filippo Rinaldi (1922-
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-1 931)234.

Udzial ks. Hlonda, juz jako przelozonego Inspektorii Niemiecko-W~gier
skiej, musial byé w kolejnej kapitule bardziej znaczny, skoro wysuni~to jego
kandydatur~ na stanowisko radcy generalnego Towarzystwa 235 . Dodajmy, ze
Hlond byl r6wniez czlonkiem pierwszej komisji kapitulnej, kt6ra rozwazala
kwesti~: jak pogfçbié jeszcze lepid duchowosé naszego Czcigodnego Qjca w
Towarzystvvie Sale-?)afzskim 236 . Nowo wybrany generai ks. Rinaldi mianowal
Hlonda r6wniez czlonkiem drugiej komisji, kt6rej zadaniem bylo przeprowadzenie rewizji dokonanych prac nad Regulaminami obowiqzujqcymi w domach salezjaflskich237 . Wspominam tutaj o pracy Hlonda w dw6ch komisjach,
gdyz na nim wlasnie ciqzyl obowiqzek relacjonowania prac komisji przed calym Zgromadzeniem 238 .
Uczestnictwo ks. Hlonda w obradach kapituly bylo okazjq nie tylko do pogl~bienia ·charyzmatu sw. Jana Bosco, lecz takze momentem ksztaltowania
wlasnej osobowosci oraz myslenia kategoriami potrzeb calego Zgromadzenia.
Kapituly byly takZe niecodziennq szkolq konfrontacji wlasnych przemyslefl z
doswiadczeniami wsp6lbraci pracujqcymi w krajach misyjnych. Ponadto, Hlond
doceniajqc wartosé pracy w gru pie, relatywizujqc wlasne zapatrywania, starai
si~ osiqgnqé to, co istotnie bylo motorem wsp6lnego dzialania- wiernosé ideom salezjaflskim. Niewqtpliwie, moina dzisiaj powiedzieé, ze Opatrznosé przygotowywala Hlonda do poslugi pasterskiej w Polsce, Kosci6l polski potrzebowal bowiem przewodnika o tak bogatym i wielostronnym doswiadczeniu.

233 Zob. G. MARTINA, I;età contemporanea, [w:] Storia della chiesa da Lutero ai nostn'
giorni, Morcelliana, Brescia 1995, IV, s. 119nn.
234 ASC D597 Capito lo Generale XII (1922), Verbale del XII Capitolo Generale 1922.
235

Tamze.
Temat I komisji w oryginalnej wersji: <<Come rassodare sempre meglio nella Congregazione lo spirito del nostro venerabile Padre?» [ASC D597 Capitolo Generale XII (1922) , Temi da
236

trattarsi nel XII Cap. Gen.].
237 Mowa o: Regolamento delle Case della Pia Società [w:) ASC D597 Capitolo Generale XII
(1922).
238

ASC D597 Capitolo Generale XII ( 1922) , Verbale del XII Capitolo Generale 1922;
ASC D594 Capitolo Generale XII (1922), La Commissione!., posta la sua relazione.
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Ks. Hlond nigdy nie ukrywal swojej polskosci239 . Na przelomie 1893 i 1894
roku podczas pobytu we wloskim salezjar'tskim instytucie na Valsalice nie tylko zapisal si~ do tchnqcego polskim duchem «Stowarzyszenia sw. Stanislawa
Kostki», lecz- wedlug wlasnej relacji - byl takze jego wsp6lzalozycielem 240 .
Niewqtpliwie, wyb6r salezjar'tskiej drogi zycia zakladal takze rewizj~ wlasnych
uczué patriotycznych. Formacja salezjanska byla zasadniczo przenikni~ta duchem calkowitej apolitycznosci 241 , co jednak nie oznaczalo negowania zdrowych uczué zywionych wobec wlasnej ojczyzny.
Hlond juz jako student Gregoriany w Rzymie bardzo surowo wypowiadal si~
wobec tych salezjan6w Polak6w, kt6rzy chcieli widzieé Towarzystwo Salezjanskie bardziej zaangazowane w ,kwesti~ polskq", ulegajqc- jak pisal: «absurdalnemu patriotyzmowi» 242 . Wypowiedz Hl onda odnosila si~ do oskarzen
i krytyki dziela sw. Jana Bosco- wysuwanych, m.in., przez ks. B. Markiewicza
i jego zwolennik6w, dzialajqcych takze wewnqtrz Towarzystwa Salezjanskiego.
239

)ego wsp6fbrat Wfadysfaw Kalinowski, kt6ry przebywaf z nim w Wiedniu w latach
1911-14, wyznaf: «Powitaf mnie w Wiedniu bardzo serdecznie, a jako Polakowi okazywal mi
szczerq zyczliwosé, choé wszystkich wsp6lbraci zawsze i wsz~dzie traktowaf r6wno. Nalezy
dodaé, ze czuf si~ zawsze Polakiem, choé tego nie okazywaf na zewnqtrz. Niemniej otoczenie
zdawato sobie spraw~ z jego polskiego pochodzenia>> (Polski przeloiony wiedeflskiçj plac6wki,
[w:] «Nostra. Biuletyn salezjanski>> 208-9 (1981), s. 22).
240
A. HLOND, Wielebny X Redaktorze, [w:] WS 2 (1898), s. 49.
241 Apolitycznos potwierdzajq konstytucjae Towarzystwa Salezjanskiego: <<Tutti i membri
di questa societa si terranno rigorosamente estranei ad ogn i cosa che riguardi la politica>>
(Cost. SDB, s. 80); por. MB XIII , s. 265; BS 5 (1877), agosto, s. 2; BS 7 (1883), s. 7, luglio ,
s. 104; Nr. 8, agosto, s. 127-128.
242 Urywek listu, z kt6rego wzi~to cytat: <<[... ] Non tema che io abbia a favorire partiti,
e tanto meno quello di certu ni che cercano con mormorazioni e lettere d'inspirare ai Salesiani
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Ks. August w opisie w~dr6wek po Rzymie dal jednoznacznie uplyw wlasnym uczuciom przynaleznosci narodowej, relacjonujqc, m.in., wizyt~ w kosciele sw. Andrzeja na Kwirynale, w kt6rym spoczywajq doczesne szczqtki sw.
Stanislawa Kostki243.
W czasie kr6tkiego okresu dzialalnosci w Przemyslu Hlond bardziej okazywal swoje uczucia patriotyczne. Niemniej, nie pozwolH sobie na jakiekolwiek
bezposrednie wlqczenie si~ w dzialalnosé o charakterze patriotycznym, a tym
bardziej na jakiekolwiek polityczne zaangazowanie. Wyraznie poswiadcza o
tym ks. Manassero- przelozony Inspektorii Austro-W~gierskiej w swojej relacji do ks . Barberisa - dyrektora duchowego Towarzystwa Salezjafl.skiego244 .
Wiedefl.skie lata potwierdzajq zdrowe poczucie przynaleznosci narodowej.
W swietle aktualnych badafl. nie do przyj~cia jest stwierdzenie Stanislawa
Kosifl.skiego, ze wiedenski zaklad salezjanski «mial opini~ polskiego zakladu,
co z kolei draznilo wladze miejscowe» 245 . Bardzo wyraznie nalezy odr6znié w
biografii ks. Hlonda gotowosé sluzby rodakom i zatroskanie o rozw6j dziela
sw. Jana Bosco w krajach niemieckoj~zycznych. Sluzba rodakom byla dla Hlonda
czyms dodatkowym, wyrazala si~ najcz~sciej w gotowosci poslugi kaplanskiej
w kosciele ksi~zy zrriartwychwstanc6w 246 , w kt6rym - pomimo wielu obowiqzk6w- glosil rekolekcje wielkopostne przeznaczone dla Polak6w (w marcu
191 0) 247 . z polskim osrodkiem duszpasterskim ksi~zy zmartwychwstanc6w
utrzymywal bardziej lub mniej ozywione kontakty. Nalezy wspomnieé takze
poslug~ duszpasterskq Hlonda dla Polak6w w Budapeszcie, do kt6rego udal
si~ na zaproszenie ks. Danka2 4B.
W Wiedniu przyszly prymas nawiqzal szereg znajomosci z polskimi rodami arystokratycznymi, wsr6d kt6rych znalezli si~, m.in., hrabiostwo Zalewscy, ksi~stwo Lubomirscy (hrabia Zalewski byl ministrem skarbu, jego zona
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di ottimo spirito un senso di patriottismo assurdo , che rovina tante vocazioni e mette ostacoli
al vero progresso della causa salesiana nella povera nostra patria: io sarò stretto a D[on]
Manassero e per mezzo di lui col Capitolo Superiore>>(ASC B713, listy A. Hlond-G. Barberis
26.08. 1900).
243
A. HLOND, WielebnyX. Redaktorze, [w:] WS 2 (1898) , s. 49-50.
244
Zob. ASC E304 Rendiconti morali, Rendiconto tn'mestrale dell'ispettore al direttore spin'tuale della Pia Società Salesiana pei mesi di ottobre-novembre-dicembre, podpisane przez ks .
M. Manassero , Oswi~cim , 5.03.1909 .
245
Biogrqfia zakonna .. . , s. 425-426.
246
ASW Hauschronik der Salesianer Anstalt in Wien 111, Hagenmullergasse 43, IV, s. 36 .
247
Tamze, IV 41.
248 Tamze, III 24; IV 33.
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zywo si~ interesowala sytuacjq Polak6w, szczeg6lnie zas mlodziezy polskiej) 249 .
Obecny stan badafi pozwala twierdzié, ze ks. Hlond stawial dobro sprawy
salezjafiskiej ponad uczucia patriotyczne. }ego patriotyzm jest jasno zhierarchizowany. Kiedy rodzina Hlonda wzi~la czynny udzial w powstaniach slqskich, on sam liczyl si~ z mozliwosciq wystqpienia trudnosci w regularnym
sprawowaniu urz~du inspektora niemiecko-w~gierskiego 250 . Dlatego, aby zagwarantowaé pomyslny rozw6j Towarzystwa Salezjafiskiego w Niemczech i
Austrii przedstawil przelozonym gotowosé ustqpienia z zajmowanego stanowiska. }ego obawy okazaly si~ nieuzasadnione, nie znalazly bowiem potwierdzenia wsr6d wsp6lbraci narodowosci niemieckiej, kt6rzy na wiesé o zamiarze rezygnacji Hlonda ze stanowiska przelozonego Inspektorii Niemiecko-W~
gierskiej zglosili, poprzez ks. Georga Ringa - dyrektora domu salezjafiskiego
w Monachium, stanowczq dezaprobat~ i sprzeciw. Stanowisko Hlonda uwazali za nie do przyj~cia i katastrofalne w skutkach dla rozwoju mlodej Inspektorii. Taktownosé i ostroznosé ksi~dza inspektora w sprawach politycznych
byla, wedlug ks. Ringa, nienaganna i nikt ze wsp6lbraci nigdy nie poczul si~
dotkni~ty. «Nie pisz~ - wyznawal ks. Ring - na kogokolwiek polecenie, to
jednak mog~ zapewnié najukochafiszego Ojca i wszystkich Czcigodnych Ojc6w Przelozonych naszego Poboznego Towarzystwa, ze wszyscy wsp6lbracia
naszej zaledwie erygowanej inspektorii, Niemcy i nie Niemcy, uwazamy- jesli
mialoby do tego dojsé- ze w obecnej sytuacji byloby stratq katastrofalnq odejscie naszego inspektora. Takie jest powszechne odczucie wszystkich wsp6lbraci i czuj~ si~ w obowiqzku poinformowaé o tym naszych kochanych Przelozonych. Pragniemy tego, aby trwal nadal tak pomyslny rozw6j naszej inspektorii. Roztropnosé naszego ks. inspektora w sprawach politycznych byla do tej
pory tego rodzaju, ze nie obrazil nigdy nikogo; a nawet w przypadku gdyby
jego Ojczyzna [G6rny Slqsk - dop. S. Z.] zostala wcielona do Polski i on w
swojej delikatnosci uwazalby za sìuszne poprosié Przelozonych o inne przeznaczenie, byloby pragnieniem wszystkich wsp6lbraci inspektorii, aby on nadal pozostal naszym inspektorem, poniewaz wszyscy nadzwyczaj go cenimy i
lubimy» 251 .
249

Tamze, III-V passim. Zob. Maria E. ZALESKA, Wiemy Przyjacie/ i Qjciec, (w:] «Nostra.
Biuletyn salezjaflski>> 208-9 (1981), s. 17-21.
250 Hlond pisze o tym : «La mia posizione come Ispettore tedesco comincia a divenire difficile, perché tutta la mia famiglia è tra i capi del movimento polacco e della rivoluzione in
Silesia. I giornali tedeschi ne parlano. Vedremo. I..:odio polacco-tedesco è ora al sommo. Spero,
che mi lascino entrare con D. Barberis in Baviera; se no, sarà meglio pensare ad un successore.
La cosa è seria>> (ASC E963 Austria, listA. Hlond-C. Gusmano 6.06.1921). Por. ASC B713, list
G. Ring-P Albera 12.08.1921.
25 1 ASC B713, list G. Ring-P Albera 12.08.1921.
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1. KAZNODZIEJA, WSP6tFORMATOR

Godnym uwagi jest fakt, ze juz stosunkowo wczesnie przelozeni lokalni zlecali
ks. Hlondowi poslug~ konferencjonisty, kaznodziei i rekolekcjonisty. Swiadczy
to nie tylko o dostrzezonych przez zwierzchnik6w zdolnosciach krasom6wczych,
ale r6wniez o talencie animacyjnym i formacyjnym ks. Augusta. Z aktualnie
dost~pnych zr6del wynika, ze po roku 1908 jego praca przybrala wymiar inspektorialny. W tym tez okresie rozpoczql Hlond poslug~ rekolekcjonisty dla salezjan6w, a takze dla mlodziezy (wyglaszajqc nierzadko wi~cej niz jednq tur~ rekolekcji)252. Nadto, mlody inspektor bardzo cz~sto podejmowal si~ prowadzenia miesi~cznych dni skupienia, tzw. ,éwiczenia dobrej smierci". Nie mozna takze pominqé, wyzej juz przedstawionego, aktywnego uczestnictwa w szkoleniu dyrektor6w i administrator6w (ekonom6w) plac6wek Inspektorii Austro-W~gierskiej2 53 .
Ks. Hlond ch~tnie glosil kazania, przemawial na r6znych zebraniach stowarzyszeft chrzescijaftskich, zyskujqc opini~ swietnego m6wcy, zdolnego rozpalié serca sluchaczy, np.: 20 maja 1912 roku podczas generalnego zebrania
252 W dn iach od 20 do 24 marca 1910 roku podczas rekolekcji dla salezjan6w w Oswi~ci
miu Hlond gtosit .. rozwazania"- zob. ASW Hauschromk der Salesianer Anstalt in Wien III,
Hagenmiillergasse 43, IV 46; ponadto zob. ASC 8713, listA. Hlond-G. 8arberis 20.09.1920;
w 1921 roku gtosit na W~grzech - zob. ASC 8713 , listA. Hlond-G. 8arberis 27.07.1921; n p. w
czasie wakacji 1922 roku gtosit dwa razy rekolekcje na W~grzech i w Niemczech. « Qui stiamo
per terminare gli esercizi spirituali , grazie a Dio, molto bene riusciti. Dal 6 al 15 agosto ne
predico un'altra muta ad Ensdorf>> (ASC E963 Austria, listA. Hlond-C. Gusmano 28.07.1922).
253 Zob. ASIKA267 Zjazdy Prefekt6w, Verbale dell'adunanza dei Signori Direttori e Prifetti
della Ispettoria Austro-Ungarica tenuta in Unterwaltersdo!fdal al 10 settem[brej 1915 per
trattare de/l'l!fficio del Prifetto; ASC 8 713, listA. Hlond-G. 8arberis 20.12.1921.
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«Powszechnego Wiedeflskiego Zwiqzku Budowy Kosciol6w » (Allgemeine Wiener Kirchenbauverein) z oddzialu LandstraBe (Erdberg), wyglosil mow~ na
prosb~ czlonk6w zrzeszenia 254 . Zasadniczym celem Zwiqzku byto pozyskanie
wsparcia spolecznosci wiedeflskiej na budow~ kosciota ku czci sw. Jana Kapistrana w Wiedniu.
Bezposredni przetozony Hlonda - ks. Tirone - widziat w nim kandydata,
kt6ry m6gtby przygotowywaé przysztq kadr~ kierowniczq dla instytut6w salezjaflskich rozsianych na obszarach niemieckoj~zycznych. W 1912 roku
ks. Tirone poprosH przetozonego Inspektorii Subalpiflskiej (Wtochy) - ks. Manassero, aby ten przyslat do Wiednia ks. Ignazio Canazeiego255 , pracujqcego w
San Benigno Canavese256 . Canazei miat petnié funkcj~ radcy szkolnego i pod
okiem Hlonda przygotowywaé si~ do obj~cia stanowiska przetozonego2 5 7 . Tego
rodzaju przypadek nie jest odosobniony. Wymowny jest fakt nominacji Hlonda
na cztonka najbardziej prestizowej komisji inspektorialnej, decydujqcej o przyj~ciu kandydat6w do nowicjatu i dopuszczeniu do slub6w zakonnych.
2. REDAKTOR «WIADOMOSCI SALEZYANSKICH» I CENZOR
«MITTEILUNGEN AUS DEN DEUTSCHEN DON BOSCO-ANSTALTEN»

Jak juz wspomniatem, prawdopodobnie w 1901 roku 258 , a na pewno w 1902
roku 259 kleryk Hlond przejqt po ci~zko chorym ks. Wiktorze Grabelskim (185 7254

)eden z dziennik6w wiedeflskich donosi: «Die Festrede hielt der Direktor der Erziehungsanstalt der Salesianer Dr. August Hlond (... ). !m Verlaufe seiner Ausfiihrungen eréiffnete der
geistvolle Redner neue Gesichtspunkte fiir die Einschatzung der Kirchenbaubestrebungen und
schloB mi t einem warmen Appeli an alle Vereinsmitglieder, die gute Gesinnung méiglichst kraftig
indie Tat umzusetzen und zur Erbauung der Kapistrankirche nach Kraften beizutragen» («Reichspost>> , am 25. Mai 1912).
255
Urodzony w Bressanone 8 czerwca 1883 roku i zmarty 9 pazdziernka 1946 roku w
Shiu Chow (Chiny); sluby zakonne zlozyl 5 pazdziernika 1901 roku; w 1912 roku zostal wyslany do Macau, a 9 listopada 1930 roku zostal biskupem tytularnym Caristo i tym samym
wikariuszem apostolskim w Shiu Chow- zob. DBS, s. 69.
2 56 Zob. EG 1912, s. 16.
257 Zob. ASC E963 Austria, list P. Tirone-M. Manassero 24.07.1912; podobne sugestie ASC
E963 Austria, list P. Tirone-C. Gusmano 17.08.1912 .
258
Zob. S. KOS!NSKI, Mlodzieilcze lata kardynala ... , s. 100.
259
Za tq datq przemawialaby wiadomosé podana przez przelozonego lnspektorii Weneckiej - ks. Veronesiego - w tak zwanym sprawozdaniu semestralnym - zob. ASC E300
Rendi-conti morali 1901. 902, Rendiconto trimestrale dell'Ispettore al Direttore Spirituale pei
mesi di Luglio, Agosto, Settembre. lspettonà Veneta. Casa di Oswiçcim , podpisany przez inspektora ks. M. Veronesiego 1.1 0.1902.
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2. Redaktor «Wiadomosci Salezyaizskich» i cenzor «Mitteilungen aus den deutschen ... »

-1902) redakcj~ polskiej wersji wloskiego «Bollettino Salesiano»- wydawanego w Turynie od roku 1897 pod nazwq «Wiadomosci Salezyanskie». Powierzenie, w6wczas jeszcze klerykowi b~dqcemu w poczqtkowej formacji, pracy redaktorskiej nie bylo podyktowane brakiem polskiej kadry, lecz przekonaniem
o jego talencie pisarskim, kt6ry moina dostrzec juz w pierwszym artykule
zamieszczonym w biuletynie 260 . Przede wszystkim, ze strony przelozonych
byl to wyraz wielkiego zaufania do mlodego wsp6lbrata. Praca redaktora dawala ks. Augustowi wglqd w pulsujqce i dynamicznie rozwijajqce si~ zycie
salezjanskie na calym swiecie, pozwalala wzrastaé i dojrzewaé w duchu powszechnosci misji salezjanskiej. Nie miejsce tutaj, aby precyzowaé rodzaj i
jakosé wkladu Hlonda w polskie wydanie wsp6lnego dla calego Towarzystwa
Salezjanskiego organu komunikacji, jakim byto w6wczas «Bollettino Salesiano». Liczy si~ fakt pracy redaktorskiej Hlonda, prowadzonej praktycznie az do
momentu przeniesienia go na plac6wk~ w Wiedniu261 .
Wybuch I wojny swiatowej sprawH, iz wtoska edycja «Bollettino Salesiano» nie mogla byé juz odnosnikiem i wzorcem dla wersji redagowanych w
j~zyku niemieckim, slowenskim, w~gierskim i polskim (tak wi~c druk w Turynie stal si~ niemozliwy). Zasadniczq przyczynq bylo przystqpienie Wloch do
wojny w 1915 roku jako sprzymierzenca sH wrogich Austro-W~grom. Aby zapewnié swoim dzielom dalsze wsparcie moralne i materialne, salezjanie pracujqcy w zagrozonej rozpadem monarchii habsburskiej podj~li odwaznq decyzj~ o kontynuacji czasopisma 262 , zmienili wi~c tytul, nadajqc publikacji charakter raczej informacyjny (co nie obylo si~ bez straty dia wymiaru misjonarskiego i animacyjnego). Ks . Hlond zostal wybrany na cenzora wersji niemieckiej ze strony Towarzystwa Salezjanskiego263 . Pierwszy numer «Mitteilungen
aus den deutschen Don Bosco-Anstalten» - tak brzmiala nazwa wersji niemieckiej - ukazal si~ juz w grudniu 1915 roku 264 . Bylo to dia ks. Augusta
kolejne zadanie, posr6d juz wielu licznych zaj~é. kt6rego si~ podjql wiedzqc,

77

260
A. HLOND, Szanow'1Y Ksi?ie Redaktorze, [w:] ws 8 (1897) 2 16-218; zob. tez Wieleb'1JI
X Redaktorze, [w:] WS 2 (1898), s. 48-50.
26 1
Zob. ASC E302 Rendiconti Morali, lspettoria Austriaca. Casa di Oswi?cim. Rendiconto
trimestrale dell'Ispettore al Direttore Spirituale pei mesi di Ott. Novem. e Dicem. 1906, podpisany przez inspekto ra ks. E. Manassero 23.02.1907 .
262
Zob. ASD Ravnatelji-sestanki, Verbale della adunanza dei Sig[norij Direttod della lspettoria Austro-Ung[aricaj tenutasi ad Oswi?cim da/16 al19 aprile 1917, s. 12.
263
Zob. tamze, s. 12. Natomiast redaktorem czasopisma byl ks. Stephan Wolferstetterzob. MDBA 1 (19 15), s. 23 .
264
Zob. MDBA 1 (1915).
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ze posiada wielkie znaczenie dla przyszlosci dziela sw. Jana Bosco w krajach
niemieckoj~zycznych.

Nalezy takze wspomnieé o zabiegach Hlonda dotyczqcych wydania w j~zy
ku niemieckim znacznej ilosci ksiqzek lub broszur zwiqzanych z Towarzystwem Salezjaflskim, przede wszystkim zas kreslqcych obraz zalozyciela, pracy wychowawczej. dzialalnosci misyjnej , etc. 265 Mam na mysli gl6wnie okres
dzialalnosci Hlonda w Wiedniu, a wi~c przede wszystkim propagowanie pracy
salezjaflskiej wsr6d szerokich kr~g6w spolecznych stolecznego miasta, czemu
tez sluzylo w istocie «Wydawnictwo Salezjaflskie Ksi~dza Bosco» (Verlag der
Salesianer Don Boscos), kt6remu dal poczqtek w 1911 roku 266 .
3. TW6RCZOSé PISARSKA I PASJA BADAWCZA

W niniejszym ust~pie pragn~ zwr6cié uwag~ na tw6rczosé ks. Hlonda, kt6ra
ukazala si~ w czasopismach popularnonaukowych 267 . Interesujqce byloby
zapoznaé si~ z odczytami, konferencjami dotyczqcymi dziela sw. Jana Bosco,
bqdz salezjaftskiego prewencyjnego systemu wychowawczego, kt6re to wyglaszal Hlond w Wiedniu na zaproszenie r6znych instytucji. Wiemy, ze 23
kwietnia 1911 roku Hlond przeprowadzil konferencj~ dla studentek ucz~sz 
czajqcych do seminarium nauczycielskiego w Dobling (w6wczas przedmiescie
Wiednia) 268 . Jej przedmiotem byl system wychowawczy sw. Jana Bosco. Odczyt byl tak interesujqcy, ze organizatorzy poprosili o r~kopis w celu jego po wielenia269.
Artykul Hl onda opublikowany w j ~zyku niemieckim (prawdopodobnie pierwszy poza .. Biuletynem Salezj aftskim"), dotyczyl postaci ks. Bosco. Tytul, kt6ry
dzis brzmi moze troch~ pompatycznie, wyrazal osobiste oraz powszechnie
265

Np. w 1913 ro ku Hlond prosil o pozwolenie na drukDon Bosco und seine Salesianische
Werke i Die Missionen der Salesianer Don Bosco- zob. DAW Einreichungsprotoko/1- 1913;
DAW Gestions-Protoko/1 1915.
266
)ako dow6d moze posluzyé drugie wydanie biografii matki ks. Bosco: Marghen'ta Bosco. Das Bi/d einer christlicher Mutter aus unserer Tagen. Biografia ta zostala wydana w 1911
roku wlasnie straniem Salezjaflskiego Wydawnictwa Ksil!da Bosco (Egzemplarz jest przechowywany w Wiedenskim Archiwum Inspektorialnym); tego samego roku wydano takze
Die allerseligste jungjrau Maria als Hejferin der Christen .
267
Calosciowy przeglqd tw6rczosci tego okresu zob. S. KOSINSKI, Blbliogrqjia prac KardynalaAugusta H/onda, Prymasa Polskiza lata 1897-1951, [w:] «Nasza Przeszlosé>> XLII (1974) ,
s. 28-30.
268
APW, listA. Hlond-E. Manassero 24.04.1911 .
269
Tamze .
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3. Tw6rczosé pisarska i pa~a badawcza

obecne w Towarzystwie Salezjaftskim przekonanie, ze - zacytujmy: Ksiqdz
Bosco [to- dop. S.Z.] patriarcha katolickùj opieki nad mlodzieiq (Don Bosco,
der Patn'arch katholischer jugendl?flegeY 70 . Artykul ukazal si~ w niemieckim
miesi~czniku propagujqcym zagadnienia z zakresu wychowania mlodziezy
trudnej. Okazjq do jego napisania byly obchody stulecia urodzin ks. Jana Bosco. Siedmiostronicowa rozprawka ukazuje niezwyklq intuicj~ Turyftskiego
Wychowawcy, kt6ra wyrazala si~ w jasnym rozpoznaniu prawdziwych potrzeb swiata mlodziezy. Hlond zwi~zle opisuje rozwiqzania, jakie ks. Bosco
zastosowal, aby wyjsé naprzeciwko jej potrzebom, kladqc szczeg6lny akcent
na trosk~ o warstwy ubogie, szczeg6lnie robotnicze. Charakteryzujqc panujqcy system wychowawczy podkreslal zr6dlo troski, kt6rym bylo bezgraniczne
umilowanie mlodych, dajqce pierwszeftstwo grupom pozbawionym duchowego, moralnego i materialnego wsparcia.
Bardzo wazny, do tej pory calkowicie nieznany, jest odczyt Hlonda pod
tytulem Ksztalcenie zawodowych opiekun6w spolecznych (Ausbildung der benlflichen Filrsorgeerzieher). Godzi si~ o nim wspomnieé, m.in. z dw6ch powod6w. Po pierwsze, dotyczyl on aktualnosci niekt6rych postawionych tez i wymagaft w stosunku do wychowawc6w pracujqcych w instytutach opieki spolecznej. Bogate doswiadczenie pracy wychowawczej autora nadalo wykladowi charakter swiadectwa. Hlond byl bowiem zdecydowanym zwolennikiem
otwarcia si~ i wykorzystania tego, co prawdziwie nowoczesny post~p pedagogii i psychologii oferowal. Po drugie, odczyt zostal wygloszony na «I Austriackim Katolickim Zjezdzie Opieki Spolecznej» (Erste òsterreichischer katholischen Fiirsorgeerziehungstag), zorganizowanym w Wiedniu w dniach od
13 do 14 stycznia 1918 roku. Zjazd mial zasi~g og6lnokrajowy. Obok wybitnych naukowc6w wzi~li w nim udzial znani politycy i zasluzeni dzialacze
spoleczni. Wyb6r ks. Hlonda na referenta byl jednoznacznym dowodem i potwierdzeniem uznania dla pracy wychowawczej salezjan6w. Ponadto, opublikowanie wykladu Hlonda w pracy zbiorowej swiadczy r6wniez o wazkosci
podejmowanych zagadnien 27 1.
Dosé wczesnie, prawdopodobnie juz podczas okresu krakowskiego, pojawila si~ u Hlonda pasja historyka. Byé moze inialy na to wplyw podj~te uni-
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270

<<)ugendpflege>>. Monatschrift zur Pflege der schulentlassenen katholischen jugend,
3 (1916), s. 161-167.
271
Bericht iiber den Ersten osterreichischen katholischen Fiirsorgeerziehungstag. Wien
13. und 14. jiinner 1918, Verlag des Reichsverbandes der kath. Wohltatigkeitsorga nisation
in Òsterreich, Wien (1 918]. s. 87-93 .
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wersyteckie studia humanistyczne. W kazdym razie, juz okolo 1907 roku,
rozpoczql Hlond zbieranie material6w dotyczqcych postaci ks. Augusta Czartoryskiego272. Znajduje to potwierdzenie w artykulach opublikowanych 273
w nastypnym roku na lamach ,Wiadomosci Salezjanskich": Kilka rysdw
z m{odziefzczych lat Ks. Augusta Czartoryskiego 274 i Przyczynek do zywota
s.p. ks. Augusta Czartoryskiego, Salei[J'anina 275 . W tym celu ks. August nie

tylko odbywal kwerendy w Archiwum Centralnym Towarzystwa Salezjanskiego, ale r6wniez w archiwum rodzinnym Czartoryskich, znajdujqcym siy w Muzeum Czartoryskich w Krakowie 276 . Ilosé zajyé i rodzaj pelnionych funkcji nie
pozwalaly jednak na szybkie ukonczenie pracy.
W roku 1912 zabiegal Hlond o zwolnienie z dyrektorstwa u swego przelozonego ks. Tirone, kt6ry wstawial siy w tej sprawie u wyzszych przelozonych277. Podkreslmy jednak, ze praca na stanowisku dyrektora plac6wki wiedenskiej byla w danym momencie wazniejsza niz uwienczenie biografii
ks. Czartoryskiego.
Kiedy tragiczna I wojna swiatowa zdawala siy dobiegaé konca, ks. Hlond
prosil r6wniez swego powiernika ks. Barberisa - katechety generalnego, aby
przyczynil siy do zwolnienia go ze stanowiska dyrektora, w celu ukonczenia
pracy rozpoczytej z tak wielkim entuzjazmem kilka lat wczesniej 278 . W grudniu 1919 roku przeslal Hlond ks. Barberisowi artykuly o ks. Czartoryskim napisane w jyzyku wloskim, dopominajqc siy jednoczesnie korekty stylistycznej i
merytorycznej. Ks. Hlond wyznawal r6wniez, ze podejmie siy pisania zyciorysu ks. Czartoryskiego, jesli tylko rozplanuje swojq dzialalnosé inspektorskq279 .
Nie tracil wiyc nadziei na to, ze kiedys zakonczy rozpoczytq pracy 280 .
272

Na datowanie pozwala, m. in., fragment listu: «[ ... ] come sarebbe pure convenientissimo che potesse ultimare la vita del principe D[on] Augusto Czartoryski, di cui da più di tre
anni raccolse il materiale>> (ASC E963 Austria, list P. Tirone-C. Gusmano 27.07. 1912) .
273
Oba przyczynki zostaly wydrukowane bez nazwiska autora . To jednak S. Kosiiiski
przypisuje ich autorstwo ks . Hlondowi (Biogrqfìa zakonna ..., s. 420).
274 ws 2 (1908), s. 32-33.
75
2
ws 3/4 (1908), s. 61-63.
276
Zob . Wspomnienia o Studze Boiym. Ks. Auguscie Czartoryskim, opracowal Andrzej
Swida, [w:] Teresa BOJARSKA, Ks. August Czartoryski (1858-1893), [w:] <<Chrzescijanie>>,
red . Bohdan Bejze, Akademia Teologii Katolickiej- ,Collectanea Theologica", Warszawa 1978,
III, s. 43-4 7.
277 ASC E963 Austria, list P. Tirone-C. Gusmano 27.07.1912.
278
ASC B713, listA. Hlond-G. Barberis 6.11.1918.
279 ASC B713, listA. Hlond-G. Barberis 31.12.1919.
280 ASC B713 , listA. Hlond-G . Barberis 20.12.1921.
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Up6r Hlonda swiadczy o jakiejs wewn~trznej wi~zi i sympatii dla zmartego
w opinii swi~tosci wspélbrata. Jesieniq 1920 roku przyrzekal, ze z nowym
rokiem uda si~ na W~gry, aby w zaciszu domu salezjaftskiego w Szentkereszt
ukoftczyé zamierzonq biografi~. Kolejny raz prosil wi~c ks. August swojego
cenionego przewodnika duchowego ks. Barberisa, aby gorqco si~ modlil w
intencji pelnego ukazania pi~kna swi~tosci wsp6lbrata 281 . Wydarzenia polityczne na W~grzech nie pozwolily jednak na urzeczywistnienie plan6w. Jeszcze we wrzesniu 1922 roku zywil Hlond nadziej~ na wypelnienie swego zamiaru282.
Nalezy dodaé, ze Hlond przygotowywal biografi~ ks. Czartoryskiego najpierw w j~zyku wloskim 283. Choé przyszly prymas swobodnie wladal tym j~
zykiem, to niemniej, bylo to dla niego pewne utrudnienie. Zamierzenie Hlonda bylo ukierunkowane na to, ze znajomosé postaci Czartoryskiego, dzi~ki
publikacji w j~zyku wloskim, wyjdzie daleko poza krqg czytelnik6w polskich.
Nominacja na administratora apostolskiego G6rnego Slqska odebrala w ostateczny spos6b mozliwosé zrealizowania projektu. Ks. Hlond nie pozwolil jednak, aby jego zamiar zostal zaprzepaszczony. Jest wielce prawdopodobne, ze
wskazal na ks. Jana Sl6sarczyka, salezjanina, aby dokoftczyl dzielo. W przedmowie do biografii Czartoryskiego ks. Sl6sarczyk wyznal: «Aby t~ luk~ wypelnié, obecny Prymas Polski, J. Em. Ks. Kardynal August Hlond zaczql zbieraé
potrzebne dokumenta [pisownia oryginalna- przyp. S. Z.] do szczeg6lowego
zyciorysu i zrobil juz do niego pierwsze szkice, ale nawal zaj~é. zlqczonych z
Jego wysokq godnosciq, przeszkodzil mu w dokonaniu przedsi~wzi~tego dziela. Nie szcz~dzil jednak piszqcemu zamierzony przez Niego zywot, objasnieft
w r6znych kwestiach i rad, za co ten sklada Mu teraz z najgl~bszym uszanowaniem swoje serdeczne podzi~kowanie» 2 84 .
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28 1

ASC B713, listA. Hlond-G. Barberis 29.11.1920.
w tym celu Hlond zamierzat zatrzymaé si~ jakis dtuzszy czas we Wloszech: «Intendo di
arrivare a Torino prima della metà del mese di ottobre per fermarmi in Italia tutto il tempo
occorente per terminare la vita di D(on] Czartoryski>> (ASC E963 Austria, listA. Hlond-C. Gusmano 11 .09.1922).
283 Zob. ASC B713, listA. Hlond-G. Barberis 03.03.1921.
284 August Czartoryski. Ksiqie - Sale;çjan in , Naktadem Inspektoratu X.X. Salezjan6w,
Warszawa 1932.
282
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Rozdziat VII

SALEZJANSKOSé HLONDA
W OCENlE PRZEtOZONYCH

1. KS. INSPEKTOR MOSÈ VERONESI

Ukazujqc postaé ks. Hlonda w pryzmacie salezjanskosci, nie spos6b nie wspomnieé o ocenie jego dzialalnosci przez przelozonych. Pragn~ zatem zwr6cié
uwag~ na sprawozdania trzech inspektor6w, kt6re stanowiq swoiste swiadectwo duchowosci Hlonda. Wszyscy trzej to Wlosi, kt6rzy mieli jeszcze mozliwosé osobistego kontaktu z ks. Bosco, zarzqdzali r6wniez plac6wkami salezjanskimi w srodkowej cz~sci Europy w tym samym okresie, w kt6rym
ks. Hlond kontynuowal swojq prac~ apostolskq. Szczeg6lne znaczenie sprawozdan tkwi w ich poufnym charakterze (nadmieniam, ze sprawozdania byly
sporzqdzane na zlecenie zarzqdu generalnego Towarzystwa Salezjanskiego,
obejmowaly zas wszystkich czlonk6w Zgromadzenia). Zgodnie z przepisami,
sprawozdania byly sporzqdzane co trzy miesiqce, zdarzaly si~ jednak odchylenia od tej reguly. Powyzsze fakty stwarzajq mozliwosé konfrontacji, por6wnan wydanych opinii oraz unikni~cia jednostronnosci oceny. Ponadto, zachowane sprawozdania pochodzq z r6znych lat badanego okresu salezjanskiego,
co pozwala na przeprowadzenie analizy dojrzewania osobowosci ks. Hlonda
w wymiarze chronologicznym.
Kleryk August Hlond jako mlody doktor rzymski zostal oddelegowany przez
przelozonych, jak to wyzej zostalo ukazane, do pracy apostolskiej w jedynym
w6wczas salezjar'lskim zakladzie wychowawczym w Polsce, znajdujqcym si~
w Oswi~cimiu. Oswi~cimski zaklad od momentu jego zalozenia do roku l 905
przynalezal administracyjnie, poza kr6tkq przerwq285 , do Inspektorii Wene285 Praktycznie rozpatrujemy okres od 1899 roku do 1902 roku , w kt6rym to plac6wka
oswit;cimska przynalezala administracyjnie do tzw. lnspektorii suigenen's Wszystkich Swit;-
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l . Ks. inspektor Mosè Veronesi

ckiej sw. Marka, 286 kt6rej przelozonym byl ks. M. Veronesi (1851-1930) 287 .
Ks. Vernonesi byl czlowiekiem gorliwym, rzutkim, otwartym, przekonanym o
opatrznosciowej roli sw. Jana Bosco w procesie pracy apostolskiej z mlodzieZq. Przez dwadziescia lat Veronesi mial moznosé bezposredniego kontaktu z
Zalozycielem, szczeg6lnie wtedy, kiedy pelnH obowiqzki katechety w oratorium na Valdocco (czyli pierwszym domu otwartym przez ks. Bosco). Pod jurysdykcjq ks. Veronesiego znajdowaly si~ wszystkie domy salezjafl.skie w 6wczesnej monarchii austro-w~gierskiej oraz regionie weneckim.
Z okresu jego rzqd6w zachowaly si~ tylko niekt6re sprawozdania z la t 19021903. W swoich opiniach Veronesi jest nadzwyczaj oszcz~dny. Na plac6wce
oswi~cimskiej pracowalo w6wczas okolo osiemnastu salezjan6w288 . Zachowane sprawozdania ks. Veronesiego wskazujq, ze jedynie przelozonemu i administratorowi plac6wki poswi~cil wi~cej uwagi. Natomiast pozostalym czlonkom wsp6lnoty zakonnej wystawH jednakowq not~: ,optime" (bardzo dobry).
Trzykrotnie pojawia si~ odst~pstwo od tej generalnej oceny: gdy mowa o ks .
Janie Pilzu, kt6remu obok , optime" wystawiono - raz opini~ o « przeci~tnych
zdolnosciach» 289 , a drugi raz, ze posiada «bardzo przeci~tne umiej~tnosci» 2 90 ,
oraz gdy Veronesi charakteryzuje kleryka Hlonda wystawiajqc mu ocenq wyr6zniajqcq. Szczeg6lna powsciqgliwosé ks. inspektora nadaj e ocenie osobliwq
wartosé. Ks. Veronesi napisal- obok tradycyjnego ,optime"- ze kleryk Hlond
jest: «bardzo pracowity i o wielkich zdolnosciach»291 . Ocena zostala wydana
w 1903 roku i znajduje potwierdzenie w ocenie wystawionej dwa lata p6zniej,
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tych. Jej przelozonym byl ks. Celestino Durando- zob. EG 1900, VI, s. l 00; 1901, VI, s. l 00;
1902, IV, s. 127; S. ZIMNIAK, Salesiani nella Mitteleuropa .... , s. 12 7.
28 6 Zob. tamze, s. 126-127.
28 7 Blizsze dane zob. DBS, s. 291-292.
288 Zob. ASC E300 Rendiconti Morali, ispettoria veneta. Casa di Oswi~cim. Rendiconto trimestrale dell'Ispettore al Direttore Spin"tuale pei mesi di Luglio, Agosto, Settembre, podpisany
przez inspektora ks. M. Veronesiego 1.1 0.1902.
289 ASC E300 Rendiconti Morali, ispettoria veneta. Casa di Oswi~cim. Rendiconto m·mestrale dell'Ispettore al Direttore Spirituale, podpisany przez inspektora ks. M. Veronesiego w 1903
roku (w tym wypadku ks. Veronesi zaznacza, ze chodzi o sprawozdanie caloroczne) .
290 ASC E300 Rendiconti Mora/i, ispettoria veneta. Casa di Oswi~cim. Rendiconto trimestrale dell'Ispettore al Direttore Spirituale pei mesi di aprile, maggio, g iugno, podpisany przez
inspektora ks. M. Veronesiego. Nie jest podany rok.
291 Tekst oryginalny: <<Grande lavoratore e di grande capacità» (ASC E300 Rendiconti Morali, ispetton"a veneta. Casa di Oswi~cim. Rendiconto trimestrale dell'Ispettore al Direttore Spirituale, podpisany przez inspektora ks. M. Veronesiego w 1903 roku). W tym wypadku zaznacza
ks. Veronesi, ze chodzi o sprawozdanie caloroczne.
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13 lutego 1905 roku, przez 6wczesnego przelozonego wsp6lnoty oswi~cim
skiej - ks. Manassero. Przytaczam ié! w tym miejscu, poniewaz nosi ona podpisy nie tylko radc6w powyzej wspomnianej wsp6lnoty, lecz takze inspektora
- ks. Veronesiego, a co najwazniejsze, dodatkowo wiqze si~ z dopuszczeniem
Hlonda do swi~cen subdiakonatu. Czytamy, m.in.: «Ow postulant jest pod kazdym wzgl~dem przykladny (... ] Jest nadzieja, ze kiedy te n wsp6lbrat dojdzie
do kaplanstwa jeszcze w biezqcym roku, stanie si~ cenionym wzorem na

polu dzialalnosci salezjafiskiej»292 .
2. KS. INSPEKTOR EMANUELE MANASSERO

Wspomniany kilkakrotnie ks. Manassero nalezy do gl6wnych prekursor6w
rozwoju dziela sw. Jana Bosco na ziemiach polskich. Poczqtek dzialalnosci
wychowawczo-dydaktyczenej salezjan6w w Oswi~cimiu wiqze si~ wlasciwie z
jego osobowosciq. Bez ryzyka moina stwierdzié, ze rozmach i uznanie w Malopolsce zyskali salezjanie wlasnie pod jego zarzqdem. W kr6tkim tez czasie,
ks. Manassero zdobyl szacunek 6wczesnych wladz koscielnych, cywilnych,
or az szerokiej opinii publicznej. W zarzqdzie generalnym Zgromadzenia cieszyl si~ bezgranicznym zaufaniem i byl cenionym ekspertem w sprawach czysto zakonnych (na przyklad przy opracowywaniu nowych regulamin6w zakonnych), oraz pracach zwiqzanych z reformq szkolnictwa zawodowego i nowoczesnymi praktykami apostolskimi wsr6d kandydat6w do Towarzystwa Salezjanskiego. Ks. Manassero byl przelozonym Inspektorii Austro -W~gierskiej
w latach 1905-1911 293 . Pelnil ten urzqd we Wloszech, nast~pnie w Stanach
Zjednoczonych (a ostatnie lata zycia sp~dzil w Rzymie, gdzie opiekowal si~
salezjanami studiujqcymi w r6znych akademiach papieskich).
Ks. Manassero poznal nowicjusza Augusta Hlonda w 1896 roku w Foglizzo (Wlochy), gdzie pelnil w6wczas obowiqzki formacyjno-dydaktyczne. W czasie
292
Oto tekst oryginalny (przetlumaczone cytowane zdania podkreslono tlustym drukiem):
«Essendo questo postulante sotto ogni aspetto esemplare, ed avendo ritardato il compimento degli studi teologici epperò il tempo delle ordinazioni solo in omaggio all'obbedienza
che gli affidava molte occupazioni ed obbligavalo all'esame di maturità felicemente subito
nello scorso autunno, si prega di esaudire questa domanda. E' da sperare che giungendo
questo Confrat[ello] nel presente anno al presbiterato potrà essere valoroso campione nel
campo di azione salesiana» (ASC B713, Proposta alle SS. ordinazioni, noszqcy podpisy
dyrektora i rady domu zlozone 13 lutego 1905 roku i ponadto inspektora dopuszczajqcego z
20 lutego 1905 roku).
293 Zob. S. ZIMNIAK, Salesiani nella Mitteleuropa .. . , s. 128nn.
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rocznego nowicjatu z podziwem rozpoznawal zalety mlodego Augusta. To
w6wczas wypowiedzial, przytoczone na poczqtku niniejszej pracy, slowa, ze:
«Hlond, to dusza wybrana, kt6ra, bez wzbudzania zazdrosci, wznieca podziw
i pobudza innych do dobrego czynu» 294 . W zwiqzku z wysokq ocenq mlodego
Hlonda ks. Manassero zazyczyl sobie mieé go przy boku w Oswi~cimiu (gdzie
pracowali razem w latach 1900-1905). 6w pi~cioletni okres wsp6lpracy mial
niebywale znaczenie dla tamtejszego instytutu salezjaflskiego. Przelozony
Inspektorii Austro-W~gierskiej powierzyl Hlondowi prac~ kapelana w schronisku im. Ksi~cia Aleksandra Lubomirskiego w Krakowie, dajqc zarazem pozwolenie na podj~cie studi6w w Uniwersytecie }agielloflskim. Z wspomnianego okresu zachowaly si~ dwa sprawozdania ks. Manassero. Pierwsze dotyczy
oceny zachowania i pracy ks. Hlonda z ostatnich trzech miesi~cy 1906 roku,
czytamy w nim, m. in., ze ks. Hlond: «jest blogoslawieflstwem Pana! Zadowala kazdego, kto ma z nim cos do czynienia. Opr6cz pracy w instytucie jest
odpowiedzialnym za biuletyn [«Wiadomosci Salezyaflskie»- dop. S. Z.), pelni
obowiqzki katechety w szkolach wieczorowych w miescie i poswi~ca si~ kazdej innej pracy. Wspomaga naszych bylych wychowank6w rozproszonych po
miescie. }est nadzwyczaj przywiqzany do Zgromadzenia, kt6re broni przeciwko wrogom i szemraczom. Ucz~szcza trzeci rok na Uniwersytet» 295 . W kolejnym sprawozdaniu z dnia 3 wrzesnia 1907 roku, obejmujqcym trzy miesiqce
pracy apostolskiej w Krakowie (od kwietnia do czerwca), odnotowano: « [Hlond
jest- dop. S.Z.] bez zarzutu i godny podziwu, gdy chodzi o ciqglq gotowosé do
pracy: nie odmawia nikomu, kto jq zleca, pomyslne zalatwiajqc r6znorodne
sprawy. Tego roku jednak ucierpial bardzo wiele z powodu dokuczliwego b6lu
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OCZU» 296

294

ASC, listE. Manassero-C. Cagliero 29.10.1897.
Tekst oryginalny: «È una benedizione del Signore! Accontenta chiunque abbia che fare
con lui. Oltre al lavoro nell'istituto è il responsabile del bollettino, catechista a scuole serali in
città, e si presta ad ogni altro servizio. Aiuta i nostri ex alunni sparsi in quella città. Affezionatissimo alla Congregazione la difende contro nemici e mormoratori. Frequenta il 3° anno di
università» (ASC E302 Rendiconti Morali, Ispettoria Austn"aca. Casa di Oswiç:cim. Rendiconto
tn"mestrale dell'Ispettore al Direttore Spin"tuale pei mesi di Ott. Novem. e Dicem. 1906, podpisany przez inspektora ks. Manassero 23.02.1907 roku).
296 Tekst oryginalny: <<Inappuntabile ed ammirabile nel dire mai basta a chi gli dà lavoro,
e nello riuscire a tante cose svariate. Quest'anno però ha sofferto assai specialmente per un
terribile male d'occhi>> (ASC E303 Rendiconti Morali, ispetton"a Austriaca. Casa di Oswiç:cim.
Rendiconto trimestrale dell'Ispettore al Direttore Spin"tuale pei mesi di aprile, maggio e giugno
1907, podpisany przez inspektora ks. Ma nassero 3.09.1907 roku).
295

czç:sé 1

Rozdziaf VII. SaleL[jafzskosé H/onda w ocenie przeloionych

86

Z okresu przemyskiego ks. Hlonda odnaleziono trzy sprawozdania. Pierwsze dotyczy poczqtk6w dzialalnosci, a wi~c miesi~cy: pazdziernika, listopada
i grudnia 1907 roku. Byly to miesiqce decydujqce o przyszlosci salezjan6w w
tym malopolskim miescie. Wiele w6wczas zalezalo od taktu dyrektora, jego
umiej~tnosci stworzenia zyczliwego klimatu w domu zakonnym, oraz zdolnosci zafascynowania i pozyskania dla sprawy salezjaflskiej ludzi wywodzqcych
si~ z r6znych kr~g6w spolecznych. Przemysl byl w6wczas miastem, w kt6rym
nabieraly mocy prqdy anty-chrzescijaflskie, szczeg6lnie liberalne i marksistowskie, rzutujqce przede wszystkim na rozw6j mlodziezy. Salezjanie zostali
potraktowani jako niebezpieczni konkurenci. Ks. Hlond potrafil si~ odnalezé
w trudnym srodowisku. Potwierdza to pierwsze sprawozdanie ks . Manassero,
kt6ry odnotowal, m.in.: «Swietnie udaje si~ [Hlondowi - dop. S.Z.] podbié
serca domownik6w jak i tych spoza domu». Niemalq przeszkodq w rozwoju
dzialalnosci byl brak odpowiednich pomieszczefl dydaktycznych. «Niestetypisal ks. Manassero - dom jest zbyt maly, by m6c w nim rozwinqé prawdziwe
oratorium swiqteczne, zwazywszy chlodny klimat tych region6w. Tymczasem
zaczyna [Hlond- dop. S.Z .] od malych rzeczy. Nadal prowadzi redakcj~ biuletynu»297. W nast~pnym sprawozdaniu za miesiqce: styczefl, luty i marzec 1908
roku, ks. Manassero ograniczyl si~ do trzech sl6w: «To jest skarb»298 . Bardzo
ciekawe spostrzezenia znajdujemy w trzecim sprawozdaniu, kt6re rozpoczyna si~ od opisu stanu zdrowia Hlonda, po raz pierwszy tez ks. Manassero
poczynil spostrzezenia dotyczqce jego uczué patriotycznych: «Zdrowie zadowalajqce, choé latwo podatny na dokuczliwy b61 oczu. Zdobyl bardzo gl~bokie
przywiqzanie i uznanie tak u biskupa, kleru jak i u innych os6b. Poswi~ca si~
bardzo rozwojowi plac6wki. L~kam si~ troch~. ze panujqca atmosfera patriotyczna moze mu zaszkodzié, ale pomijajqc fakt, ze to uczucie jest w nim nie do

297

Tekst oryginalny: «Riesce assai ben a cattivarsi gli animi in casa e fuori. Purtroppo la
casa è ancor troppo ristretta per potervi organizzare bene l'oratorio festivo specialmente in
regioni così fredde. Frattanto si comincia con poco. Egli tiene ancora la redazione del bollettino>> (ASC E303 Rendiconti morali , !spettoria Austriaca. Casa di Przemysl. Rendiconto m·mestJ·ale dell'ispettore al direttore spin'tuale della Pia Societa Salesiana pei mesi di Ott.Novem.
e Dicembre 1907, podpisany przez inspektora ks. Manassero , Radna 12.04.1 908 roku).
298
Tekst oryginalny, z kt6rego pochodzi przetlumaczony na j ~zyk polski cytat zaznaczono
tlustym drukiem: «E' un tesoro. Il mal d'occhi pare ora che sia passatO>> (ASC E303 Rendiconti
morali, !spettoria Austriaca. Casa di Przemysl. Rendiconto trimestrale dell'ispettore al direttore
spirituale della Pia Società Salesiana pei mesi di Genn. Febb. E Marzo 1908, podpisany przez
inspektora ks . Manassero , Oswi~cim 22.06.1908 roku).
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uleczenia, nie mam zadnego dowodu, kt6ry potwierdzilby wplyw tej atmosfery» 299 . Podkreslono tutaj patriotyzm Hlonda, kt6ry nie prowadzil jednak do
bezposredniego wlqczenia sit; w jakqkolwiek dzialalnosé o wymiarze politycznym. Postawa Hlonda nie byla oznakq obojt;tnosci na losy Ojczyzny, lecz wyrazem ducha salezjanskiego koncentrujqcego sit; nad rozwojem mlodziezy
polskiej w oparciu o wartosci ewangeliczne. Mozna powiedzieé, ze Hlond nie
akceptowal manifestowania uczué patriotycznych, z kt6rymi sit; nie wiqzalo
konkretne dobro mlodziezy.
Inne dwa sprawozdania ks. Manassero dotyczq okresu wiedenskiej dzialalnosci ks. Hlonda. Pierwsze obejmuje niemalze caly poczqtkowy rok i zostalo wydane w czerwcu 191 O roku, a wit;c kiedy zostaly juz pokonane niezliczone trudnosci zwiqzane z wykonczeniem budowy domu i jego wyposazeniem,
a przede wszystkim z uzyskaniem pozwolenia od wladz panstwowych na rozpoczt;cie dzialalnosci wychowawczej. Uderza fakt, ze ks. Manassero po raz
kolejny rozpoczql sprawozdanie od opisu stanu zdrowia Hlonda: «Stan zdrowia zadowalajqcy, jest jednak podatny na dokuczliwy b61 oczu z powodu zimna». A na drugim miejscu dodawal: «Dzialalnosé i cnoty Hlonda Sq wypr6bowane i do tego polqczone ze szczeg6lnymi zdolnosciami» 300 . Drugie sprawozdanie zostalo sporzqdzone na kilka dni przed przeniesieniem ks. Manassero
do Wloch, a mianowicie we wrzesniu 1911 roku. Zn6w spotykamy sit; z opisem stanu zdrowia (mozna wit;c przypuszczaé, ze byl to dosé uciqzliwy i bolesny problem nie tylko samego ks. Hlonda), znajdujqc pocieszajqcq diagnozt;:
«Stan zdrowia dobry i znaczna poprawa stanu oczu, podatnych na zapalenie
tt;cz6wki». Dalej, podsumowujqc sprawozdanie, pisal Manassero o mlodym
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299

Tekst oryginalny: <<Sanità sufficiente, ma soggetto ornai facilmente ad un incomodissimo male di occhi. Si è cattivato grandissimo affetto e stima tanto presso il Vescovo e clero
come presso le altre persone. Lavora assai per incaminare (sic) quella casa. Temo un pachino
che l'aria impregnata di patriottismo esagerato possa su questo lato fargli un'podi male; ma,
oltre che gli è cosa irrimediabile, non ho tuttora vere prove di tale effettO>> (ASC E304 Rendiconti morali 1908, Anno Prifessionale Scolastico 1908. Personale dell'1spettoria Austn"aca.
Casa di Przemysl. Rendiconto trimestrale dell'Ispettore al direttore spin"tuale della Pia Societa
Salesiana pei mesi di Ott Nov Dic, podpisany przez inspektora ks. Manassero, Oswi~cim,
5.03 .1909 roku).
300 Tekst oryginalny: <<Sanità sufficiente, va però soggetto a terribile mal d'occhi pel freddo. Attività e virtù a tutta prova congiunte a singolari abilità>> (ASC E305 Rendiconti morali
191 O, Anno scolastico 1909-191 O. lspetton"a Austn"aca. Casa di Vienna. Rendiconto tn"mestrale dell'Ispettore al Direttore Spin"tuale , podpisany przez inspektora ks. Manassero, Oswi~cim ,
23.06.1910 roku) .
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Sale~afzskosé H/onda

w ocenie przefoionych

salezjaninie: «Wzorowy zakonnik, zgadza
mownikami jak i obcymi».3oJ

si~

wspaniale z wszystkimi, do-

3. KS. INSPEKTOR I KATECHETA GENERALNY PIETRO TIRONE
Nast~pcq

ks. Manassero zostal ks. Pietro Tiro ne (18 75-1962) - mianowany na
stanowisko inspektora jesieniq 1911 roku. W Inspektorii Austro-W~gierskiej
pracowal juz od roku 1904 i zasadniczo tylko w domach formacyjnych. Na
stanowisku przelozonego Inspektorii Austro-W~gierskiej pozostal do 1919 roku,
kiedy to nastqpil podzial na Inspektori~ Polskq i Niemiecko-W~gierskq. Przelozeni z Turynu powierzyli ks. Tirone zarzqd Inspektoriq Polskq, (kt6rq kierowal az do 1925 roku) . W tym samym roku zostal podpisany konkordat pomi~
dzy Stolicq Apostolskq i Rzeczqpospolitq. Jeden z jego artykul6w zabranial
pelnienia funkcji zwierzchnich obcokrajowcom. Ks. Tirone powr6cil wi~c do
Wloch, do Turynu. W rok p6zniej prezydent Rzeczpospolitej przyznal mu Zloty Krzyz Zaslugi za wklad w rozw6j szkolnictwa302 . Ponadto, wspomnijmy ze
od 192 7 roku do 1952 roku ks. Tiro ne pelnil bardzo odpowiedzialny urzqd
katechety generalnego Towarzystwa Salezjafiskiego.
Ks. Tirone mialliczne okazje, aby poznaé ks. Hlonda. Szczeg6lnie podczas
I kapituly inspektorialnej w 191 O roku. W6wczas to wyr6zniajqcy si~ sposr6d
wsp6lbraci ks. August zostal wybrany delegatem Inspektorii Austro-W~gier
skiej na XI kapitul~ generalnq. (Ks. Tirone i ks . Hlond nie pracowali razem na
zadnej plac6wce, jednak spotykali si~ podczas bardzo cz~stych konferencji
i rekolekcji).
Ks. inspektor Tiro ne w swoich sprawozdaniach jest dosé szczeg6lowy. Zwraca w nich duzo uwagi na zalety charakteru Hlonda i jego zdolnosé nawiqzywania kontaktu. Bardzo ceni przedsi~biorczosé apostolskq i oddanie misji sw.
Jana Bosco. Nie pomijal tez oceny wiernosci praktykom poboznym, podkreslajqc wszelkiego rodzaju odchylenia typu moralnego i psychicznego wsp6lbraci.
Pierwsze sprawozdanie ks. Tirone o jedenastu salezjanach wiedefiskiej pla-

301

Tekst oryginalny:<<Sanità buona e notevole miglioramento per gli occhi soggetti alla
irete. Esemplare religioso, [s']incontra benissimo in casa e fuori con tutti» (ASC E306 Rendiconti morali 1911-13, Anno scolastico 1910-1911. Ispettonà Austriaca. Casa di Vienna. Rendiconto trimestrale dell'Ispettore al Direttore Spin"tuale, podpisany przez inspektora ks. Manassero, Oswic:cim, 17.09.1 91 1 roku).
302 Dane biograficzne bardziej szczeg6towe w: S. ZIMNIAK, Salesiani nella M itteleuropa ... ,
s. 224-233.
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c6wki zostalo sporzqdzone we wrzesniu 1912 roku . W jego oczach ks. Hlond
byl: «Pobozny, pracowity, przedsi~biorczy, zdolny etc. Potrafi zdobyé szacunek
i milosé tak u wsp6lbraci jak i u obcych. Niekiedy bywa troszk~ powierzchowny»303. Kolejna ocena pochodzi dopiero ze sprawozdania wystawionego w lutym 1915 roku i obejmuje ostatnie trzy miesiqce minionego roku, w6wczas to
dostrzezono bolesne skutki I wojny swiatowej. W sprawozdaniu czytamy, m.in.:
«Bardzo dobry; powinien mieé mniej oporu w zwracaniu si~ o pomoc dla domu
do Wsp6lpracownik6w Salezjatiskich i byé mniejszym optymistq»304 .
Niestety, nie odnaleziono zadnych sprawozdati z okresu I wojny swiatowej. Korzystam zatem ze spostrzezeti i ocen ks. Tirone dotyczqcych ks. Hlonda, wyrazonych w niekt6rych listach. Uwagi ks. Tirone byly zawsze nad wyraz pochlebne. Wskazywaly na apostolskq gorliwosé ks. Augusta, kt6ry nie
l~kal si~- wedlug autora sprawozdati - nowych obowiqzk6w i kolejnych inicjatyw, nie zwazajqc zbytnio na stan zdrowia. Ks. Tirone, aby ulzyé przeciqzonemu pracq wiedetiskiemu dyrektorowi, kt6rego zdrowie zostalo powaznie
oslabione 305 , domagal si~ od zarzqdu generalnego dodatkowego wsparcia personalnego. Przytaczam tutaj jednq z opinii, ciekawq ze wzgl~du na kontekst.
W 191 7 roku ks. Tirone pisal do ks. generala P. Albera, przypominajqc, ze
dobiega kotica szescioletnia kadencja zarzqdem Inspektorii Austro-W~gierskiej,
w zwiqzku z czym nalezalo pomysleé o nast~pcy306 . Ks. Tirone na swojego
nast~pc~ proponowal ks. Hlonda, uzasadniajqc wyb6r tym, ze - zacytujmy:
«ma on jak najlepsze przymioty intelektualne i moralne, by wypasé o wiele
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303

Tekst oryginalny: <<Pio, laborioso, industrioso, capace ecc. Sa farsi stimare ed amare dai
confratelli e dai forestieri. Qualche volta un po' superficiale» (ASC E306 Rendiconti morali
1911-13, Anno scolastico 1911-1912. lspettoda Austnàca Ange. C. Casa di Vienna. Rendiconto tdmestraledell'lspettore al Direttore Spin'tuale , podpisany przez inspektora ks. Tirone, Oswi~
cim, 1.09.1912 roku).
304 Tekst oryginalny: <<Ottimo; dovrebbe solo avere un po' meno timore di chiedere soccorsi
per la casa fra i cooperatori, ed essere un po' meno ottimista» (ASC E307 Rendiconti morali
1914-15, Anno scolastico 1914-1915. lspettoda Austriaca. Casa di Vienna. Rendiconto tdmestrale dell'Ispettore al Direttore Spin'tuale Da ottobre a dicembre 1914, podpisany przez inspektora ks. Tirone, Unterwaltersdorf, 17.02.1915 roku).
305
Wstawiajqc si~ za ks. Hlondem w wielu innych sprawach, ks. Tiro ne motywuje potrzeb~ zatrudnienia dodatkowego personelu: <<D(on] Hlond è stanchissimo ed i confratelli mi dicono che durante l'anno molto sovente è ammalato» (ASC E963 Austria, list P. Tirone-C. Gusmano 27.07.1912).
306 ASCE 963 Austria, list P. Tirone-P. Albera 18.03.1917.
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w ocenie przetoionych

lepiej niz ja»307 . Dwa lata p6zniej, kiedy nalezaìo zamianowaé przeìozonego
dla nowej Inspektorii Niemiecko-W~gierskiej ponowiì swojq ocen~. Co wi~cej,
bez jakiegokolwiek wahania utrzymywaì, ze nie widzi innego bardziej przygotowanego kandydata od ks. Hlonda. Opr6cz wyzej przytoczonych jego przymiot6w, ks. Tirone dodawaì, ze wymieniony kandydat posiada gì~bokie rozeznanie w sytuacji koscielnej, spoìeczno-politycznej, biegìq znajomosé kilku
j~zyk6w oraz zdobyte uznanie wìadz austriackich 308 . Ponadto, Tirone podkreslaì duchowe wyrobienie Hlonda oraz synowskie, osobowe, bezwarunkowe
przywiqzanie do Towarzystwa Salezjaflskiego309 . I rzeczywiscie, co juz zostaìo powiedziane, 1 grudnia 1919 roku ks. generai: P. Albera mianowaì ks. Hlonda przeìozonym nowo powstaìej Inspektorii Niemiecko-W~gierskiej Anioì6w
Str6z6w.
Wszyscy trzej cytowani inspektorzy w swoich ocenach dotyczqcych ks. Hlonda podkreslajq, prawie jednomyslnie, nieprzeci~tne zdolnosci umysìu i ducha,
wyrobienie cn6t, nadzwyczajnq pracowitosé i dyspozycyjnosé, goscinnosé,
bezkompromisowe, gì~bokie przywiqzanie, oddanie dzieìu sw. Jana Bosco.
Wskazujq na jego wielkq gotowosé do ofiar i wyrzeczefl. Nie notujq skarg
Hlonda na dokuczliwq i przewlekìq chorob~ oczu. Najcz~sciej powtarzajqca
si~ ocena dotyczy praktykowania przykazania milosci, z kt6rej ks. Hlond nikogo nie wyìqczaì. Sprawozdawcy podkreslajq, ze ks. August jest czìowiekiem
umiejqcym pozyskaé sobie ludzi spoza Zgromadzenia i jednoczesnie wzbudzajqcym miìosé wsp6ìbraci salezjan6w. Wszystkie przymioty charakteru i
osobowosci Hlonda zostaly podporzqdkowane jednemu celowi: jak najwi~k
szemu rozwojowi pracy apostolsko-wychowawczej Towarzystwa sw. Franciszka
Salezego wsr6d mìodziezy.

307

Tekst oryginalny. Ttustym drukiem zaznaczam zdanie cytowane w tekScie: «Con quest'anno scolastico finisce anche il sessennio da che sono Ispettore, e percio La prego a voler
per tempo pensare al mio successore. Credo che lo potrebbe fare assai bene D. Hlond Augusto il quale ha ottime qualità intellettuali e morali per riuscire a fare molto meglio di me.
I.:unica cosa contro la quale bisognerà metterlo in guardia è la troppa paura di non essere
abbastanza austriaco» (ASC E963 Austria, list P. Tirone-P. Albera 18.03.1917).
308 Potwierdzajq to az trzy cywilne odznaczenia, o kt6rych jest mowa w trzecim paragrafi e
drugiego rozdziatu.
309
ASC E963 Austria, list P. Tirone-C. Gusmano 8.09.1919.
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W drugim wydaniu niniejszego studium postanowilem przytoczyé ocen~ jednego z bylych wychowank6w ks. Hlonda. Posr6d licznych opinii wybralem
opini~ Lo isa Weinbergera (1902-1961), kt6ry sp~dzil cztery lata w salezjanskim osrodku mlodziezowym w najbardziej trudnym okresie I wojny swiatowej, a jednoczesnie okresie niecodziennego rozkwitu dziela salezjanskiego.
Przytoczona ocena jest bardzo wartosciowa ze wzgl~du na specyficzne uj~cie
wielu aspekt6w pracy wychowawczej w instytucji salezjanskiej.
Lois Weinberger- zaangazowany dzialacz spoleczny, wiceburmistrz Wiednia w latach 1946-1959 i minister w rzqdzie Rennera - w swojej ksiqzce,
wydanej tuz po II wojnie swiatowej, syntezuje apostolsko-edukacyjnq i dydaktycznq dzialalnosé zakladu wychowawczego prowadzonego przez ks. Hlonda: «Dzielnie si~ uczylem, doswiadczajqc glodu. Mi~dzy innymi w Erdberg
(Wieden), w dzielnicy robotniczej, posr6d dzieci robotnik6w. Spotykalem ich
wsz~dzie. W domu mojej cioci na placu Wieninger i takze na ulicy Landstrasse. Chociaz poznalem juz w domu, co znaczy praca i bieda, to jednak tutaj
doznalem tego wszystkiego bardziej bezposrednio i dogl~bnie. Tutaj tez doswiadczylem czegos innego, a mianowicie tego, co potrafi zdzialaé milosé i co
to znaczy zywotne chrzescijanstwo. Do tej pory ucz~szczalem do Kosciola jak
wi~kszosé ludzi w moich rodzinnych stronach, bo tak nakazywala tradycja,
poniewaz chwilami bylo to cos pi~knego, szczeg6lnie w dni swiqteczne. Tutaj
mialem szcz~scie poznaé nowoczesnych duszpasterzy, rozumiejqcych nowe
czasy, z poczuciem spolecznego wymiaru misji. Dyrektorem salezjanskiej plac6wki ,Salesianum" w Erdbergu, gdzie sp~dzilem cztery lata, byl ks . dr August Hlond , p6zniejszy prymas Polski. Cudowny kaplan i wspanialy czlowiek.
On, a takze niekt6rzy z jego wsp6lbraci, zrobili mnie wlasciwie chrzescijaninem. I to nie poprzez religijne pouczenia i éwiczenia, lecz poprzez przyklad
i wytworne czlowieczenstwo. Tu, w Erdbergu, opanowalem nie tylko pierwotne narzecze wiedenskie i nawet Pulcher-zargon, lecz praktyczne chrzescijanstwo, kt6re w tak czystym wydaniu spotykalem raczej rzadko. Na podw6rcu
,Salesianum" pelnym kurzu nasz dyrektor gral i biegal z dzieémi robotnik6w
i kazdym z nas, doznajqc szturchanc6w; slowem- byl rzeczywiscie jednym z
nas. Jego przem6wienia, szczeg6lnie te przed spoczynkiem, byly pelne ludzkiej mqdrosci i takiej wiary, kt6ra g6ry naprawd~ moze przenosié» 310 .
31 0

Tatsachen, Begegnungen und Gesprd.che. Ein Buch um 6sterreich , òsterreichischer

Verlag Wien 1948, s. 21-22 (tlum. fragmentu S. Z.).
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Sluga Bozy kard. August Hlond doswiadczyl w Towarzystwie Salezjafiskim
jedynej w swoim rodzaju charyzmatycznej atmosfery rodzinnej, kt6ra zrodzila w nim bezposredni, osobowy zwiqzek z dzielem sw. Jana Bosco. Osobowy
wymiar jego salezjafiskosci ksztaltowal jakosé poslugi wychowawcy, przelozonego lokalnych plac6wek i Inspektorii Niemiecko-W~gierskiej Aniol6w Str6z6w. Ponadto, 6w personalizm wyr6znial Hlonda w relacjach do wsp6lbraci
i przelozonych, sprawial, ze instytucjonalnosé, nieodzowna w salezjafiskiej
pracy, nie pozbawila go zdolnosci bezposredniego komunikowania si~ z ludzmi oraz gotowosci do ofiar. I z pewnosciq byly to gl6wne cechy ks. Hlonda p6zniejszego pasterza Kosciola w Polsce. W orbicie zainteresowafi Hlonda lezal bowiem czlowiek, dzi~ki bowiem salezjafiskiemu charyzmatowi mozliwe
bylo zaszczepienia w bliznim poczucia zrozumienia i wsparcia w walce o zachowanie wlasnej godnosci.
W formacji ks. Hlonda niebywale znaczenie zyskalo uniwersalne poslanie
Zgromadzenia Salezjafiskiego oraz wymiar misyjny, piel~gnowany szczeg6lnie w domach formacyjnych i rozpowszechniany w salezjafiskiej prasie. Mi~
dzynarodowy i misyjny wymiar pracy nie pozwolil ks . Hlondowi, mimo pozostawania w Europie, zamknqé si~ wok6l wlasnej spolecznosci lokalnej. W jego
dzialalnosci zauwaza si~ otwarcie na potrzeby calego Kosciola.
Bliskosé, bezposredniosé i gl~bia w relacjach z wychowankami wskazujq
jak dalece ks. Hlond przyswoil sobie system wychowawczy sw. Jana Bosco.
Umiej~tnosé dowartosciowania ,ziarna dobra", obecnego w kazdym wychowanku, a zarazem obdarzanie podopiecznych jednoczesnie tym wszystkim, co
daje wiara- jest fundamentalnq cechq Hlonda-wychowawcy uformowanego
czçsé 1
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w szkole Turyflskiego Pedagoga311 . Ks. Hlond- jak to wyznal cytowany powyzej Lois Weinberger - przekazywal «iywotne chrzescijaflstwo» 312 . Slusznie
wi~c moina stwierdzié, ze swiadomosé bycia wychowawcq zawsze i wsz~dzie
cechowala jego poslug~ pasterskq, szczeg6lnie zas w odniesieniu do bezposredniosci i bliskosci z wiernymi o r6znym pochodzeniu spoleczno-kulturalnym, politycznym i religijnym.
Okres dzialalnosci salezjaflskiej Augusta Hlonda naznaczony jest nieustannq
pracq z mlodziezq, wywodzqcq si~ gl6wnie z klas robotniczych i srednio-zamoznych, czyli tych warstw spolecznych, dla kt6rych sw. Jan Bosco poswi~cil
dzielo swego zycia. B~dqc juz czlonkiem i przewodniczqcym polskiego episkopatu, prymas Hlond z odwagq okazywal niezwyklq wrazliwosé na sprawy
spoleczne i dqzyl do zreformowania istniejqcych struktur socjalnych. Choé
zapewne na taki spos6b jego post~powania mialo wplyw robotnicze pochodzenie, to jednak decydujqce znaczenie wywarla nafl osobowosé sw. Jana
Bosco, uwrazliwionego na potrzeby ubogich warstw spolecznych, materialnie
i duchowo zaniedbanych.
Ks. Hlond zyl i pracowal w Towarzystwie Salezjaflskim ze wsp6lbraémi
r6znych narodowosci, takze spoza Europy, reprezentujqcymi innq mentalnosé
i kultur~. dzi~ki temu wyksztakH mozliwosé konfrontacji, racjonalnie oceniajqc uczucia i wartosci narodowe. Praca wsr6d r6znorodnych gru p wyzwolila w
nim poczucie i pewnego rodzaju dum~ bycia Polakiem. Dlatego tez drog~ do
powstania i odrodzenia Polski widzial Hlond w pryzmacie odnowy etycznomoralnej, kt6ra miala swoje zr6dlo w wierze chrzescijaflskiej. Z calq swiadomosciq odrzucal zatem szowinizm, wszelkiego rodzaju rasizm, czy to o podlozu kulturowym, czy ideologicznym. Juz jako mlody salezjanin wyrazal gotowosé pracy w kazdym kraju. Swiadczy to dobitnie o uniwersalizmie jego poslannictwa.
Praca apostolska w roznych krajach Europy srodkowej pozwolila ks. Hlondowi nawiqzaé liczne kontakty z osobami z kr~g6w koscielnych i cywilnych.
Wspomn~. ze Hlond goscil w Wiedniu 6wczesnego nuncjusza apostolskiego w
Polsce abpa Achilego Rattiego, przyszlego papieza Piusa XI, z kt6rym utrzy-
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Pietro Braido, jeden z najwi~kszych znawc6w systemu wychowawczego ks. Bosco,
zauwaza: <<mozemy dostrzec syntez~ prawie ze doskonalq .. humanizmu pogaflskiego i chrzescijaflskiego">> [Eesperienza pedagogica di don Bosco nel suo divenire, (w:] <<Orientamenti Pedagogici>> 36 (1989), s. 34].
312
L. WEINBERGER, Tatsachen, Begegnungen und Gespriiche. Ein Buch um 6ste1reich ,
òsterreichischer Verlag Wien 1948, s. 21.
311
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mywal bardzo zazyle kontakty jako prymas Polski. Przez dluzszy czas podejmowal tez jezuitt; Genocchiego- wizytatora apostolskiego na Ukraint;. W Wiedniu utrzymywal r6wniez niezwykle serdeczne relacje z nuncjuszami apostolskimi . Dlatego na tym tle bardziej zrozumiala wydaje sit; latwosé poruszania
sit; Hlonda po Europie i nawiqzywania stosunk6w juz w roli pasterza Kosciola
w Polsce. Nie jest wit;c wcale czyms zaskakujqcym, ze w raporcie z 1938 roku
tajnej policji faszystowskich Wloch czytamy, m.in.: «Prymas Polski jest nieWqtpliwie najbardziej wplywowym kardynalem (w Kurii Rzymskiej) posr6d
obcokrajowc6w. I gdyby jutro mialby byé wybrany papiez pochodzenia nie
wloskiego, z pewnosciq na niego padlby wyb6r. Wywodzi sit; z poboznego
Towarzystwa Ksit;dza Bosco i cala jego niezmiernie bogara kultura jest czysto
rzymska albo laciflska. Salezjanie sq dumni z tego wielkiego wychowanka i
opiekuna, poniewaz powszechnie znany jest jego wplyw w calej Europie»313 .
Wiara Hlonda zywila sit; i wzrastala w umilowaniu Eucharystii i gorqcej
czci do Maryi jako troskliwej i zapobiegliwej ,Matki dzieci Bozych". Ponadto,
ten gorliwy salezjanin byl glt;boko przekonany o wyjqtkowosci i swit;tosci ks.
Bosco, z zachwytem przyglqdajqc sit; promieniowaniu idei salezjaflskich na
jego ,syn6w". Ze szczeg6lnym zas podziwem rejestrowal oddzial:ywanie wielkosci Zal:ozyciela w postaci ks. Augusta Czartoryskiego.
To kr6tkie opracowanie ukazuje Hlonda jako czlowieka ubogaconego niezwyklymi darami natury, kt6re potrafil: pomnozyé dzialaniem laski Bozej. Niewqtpliwie, ks. August byl jednym z wazniejszych prekursor6w rozwoju Towarzystwa Salezjaflskiego nie tylko w Polsce, ale i ;vv Europie Srodkowej. Byl
ponadto wszechstronnym wychowawcq, oddzialywujqcym na ml:odziez nie
tylko jako nauczyciel, ale takze jako muzyk, kierownik ch6ru i orkiestry, rezyser przedstawiefl teatralnych, milosnik sportu i wycieczek o charakterze krajoznawczym, kulturalnym. Znal wartosé i silt; srodk6w masowego przekazu
(m.in., pisal i tlumaczyl wiele artykul6w, zabiegal o wydawanie ksiqzek, etc.).
Zakladal nowe plac6wki salezjaflskie. Otaczal szczeg6lnq opiekq powolania
do stanu kaplaflskiego i zakonnego. Troszczyl sit; o uwsp6lczesnienie pracy
wychowawczo-dydaktycznej podleglych mu wsp6lbraci, udzielal sit; poza Zgromadzeniem, propagujqc dzielo salezjaflskie. Ks. Hlond uczestniczyl aktywnie
w zyciu calego Towarzystwa Salezjaflskiego, kt6re praktycznie przezywalo
nieustanne aggiornamento. Podstawq jego przekonafl bylo twierdzenie, ze tylko

31 3 Archivio Centrale dello Stato- Roma, fondo: Polizia Politica, Fascicoli personali Hlond ,
Rapporto- Roma 2 luglio 1938.

czçsé 1

Zakoflczenie

te zgrornadzenia zakonne, kt6re si~ ciqgle odnawiajq rnogq skutecznie oddzialywaé na srodowisko, w kt6ryrn pracujq. B~dqc wiernyrn ,synern ksi~dza Bosco" oddal si~ posludze pasterskiej dla dobra Kosciola w Polsce i poza niq,
zakladajqc, rn.in. Towarzystwo Chrystusowe dla duszpasterstwa ernigrant6w,
uczestniczyl ponadto w r6znych kongresach krajowych i rni~dzynarodowych,
niekiedy w randze legata papieskiego.
Niniejsza praca stanowi tylko skrornny wycinek bogatej spuscizny duchowej i apostolskiej kard. Augusta Hlonda. Wyrazarn nadziej~. ze ornawiany
salezjar'lski okres zycia i dzialalnosci Hlonda stanowié b~dzie wazny przyczynek do calosciowej refleksji nad osobowosciq i dzielern pryrnasa Polski.
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KARDYNAt AUGUST HLOND DANE B10GRAACZNE314

5 VII 1881

narodziny Augusta J6zefa Hlonda w Brz~czkowicach pod Mysiowica315
mi (G6rny Slqsk). Rodzice: Jan Hlond i Maria z domu Imiela.

l OVII 1881 chrzest w kosciele parafialnym N.M.P. w Mysiowicach. Nadanie imion:
August J6zef. Rodzice chrzestni: }an Sorek i Maria Cieslik, sqsiedzi.
IV 1887

rozpocz~cie

nauki w szkole w Zawodziu, kontynuacja w Chorzowie

i Brzezince.
IV 1893

nauka w gimnazjum w Mysiowicach.

1893

Pierwsza Komunia sw. w kosciele parafialnym N.M.P. w Mysiowicach.

7 VII 1893

opuszczenie mysiowieckiego gimnazjum.

X 1893

przyjazd ze starszym bratem Ignacym do zakiadu salezjanskiego na
Valsalice pod Turynem, rozpocz~cie pierwszej klasy gimnazjum.

l VIII 1894 kontynuacja nauki w Lombriasco, gdzie salezjanie otwarli instytut
wylqcznie dla miodziezy polskiej.

314

Prezentowane tu daty, fakty i wydarzenia z zycia St. Bozego kard. A. Hlonda pochodzq
zasadniczo z pracy Stanistawa KOSINSKIEGO (patrz: tenze Schemat biogrqficzny Kard. Augusta H/onda, prymasa Polski 1881-1948, (w:] «Nasza Przysztosò> XLII (1974), s. 9-24), zostaty
w niekt6rych przypadkach skorygowane i wzbogacone nowymi.
3 15
Opr6cz kard. A. Hlonda przyszlo na swiat w rodzinie Hlond6w jeszcze jedenascioro
dzieci: Ignacy, ksiqdz salezjanin (1879-1928); b1izni~ta (dziewczynki) 1883- zmarty; Antoni
Wiktor, ksiqdz salezjanin (1884-1963); Anna (1886-1960) (m. Nocon); )an Pawel, lekarz
i dzialacz spoteczno-polityczny (1888-1942); Stanistaw 1890 (zm. 1893); Paulina 1892
(m. Hellman); Maria 1896 (m . Trescinski); Marta 1899 (m. Cieplok); Klemens, koadiutor salezjanin (1901-1982).
czçsé II
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18 VIII 1895 sakrament bierzmowania z rqk bpa Giacomo Costamagna- salezjanskiego misjonarza, obranie za patrona sw. Tomasza.
13 X 1896

wstqpienie do nowicjatu Towarzystwa Salezjanskiego w Foglizzo.

12 XI 1896

przyj~cie sutanny z rqk ks. Michele Rua- przeìozonego generalnego
Towarzystwa Salezjanskiego.

VIII 1897

opublikowanie pierwszego artykuìu: SzanOWTIJl Ksiçie Redaktorze na
ìamach salezjanskiego miesi~cznika «Wiadomosci Salezyanskie».

3 X 1897

sluby wieczyste na

X 1897

przybycie do Rzymu i podj~cie studiow w Papieskim Uniwersytecie
Gregorianskim.

r~ce

ks. Michele Rua (Foglizzo).

1OVII 1900 uwienczenie studiow doktoratem z filozofii.
IX 1900

przyjazd do Oswi~cimia, rozpocz~cie praktyki wychowawczo-dydaktycznej, a ponadto prywatnych studiow teologicznych.

w latach 1901-1909 redakcja polskiej wersji wìoskiego «Bollettino Salesiano»,
wychodzqcego pod nazwq «Wiadomosci Salezyanskie».
15 VIII 1902 zìozenie egzaminu kursu robot r~cznych, tzw. slojdu, odbytego w
Wiedniu, uzyskanie dyplomu nauczyciela robot r~cznych.
15 IX 1904

eksternistyczna matura w VI gimnazjum we Lwowie.

17 XII 1904 z rqk bpa Anatola Nowaka sufragana krakowskiego tonsura i mniejsze swi~cenia w kosciele 00. Franciszkanow w Krakowie .
18 III 1905 z rqk bpa Anatola Nowaka swi~cenia subdiakonatu w kosciele Nawrocenia sw. Pawìa na Stradomiu w Krakowie.
9 VII 1905

z rqk bpa Anatola Nowaka swiecenia diakonatu w Krakowie w katedrze na Wawelu.

23 IX 1905 z rqk bpa Anatola Nowaka swi~cenia kapìanskie w kosciele SS. Wizytek w Krakowie.
8 X 1905

prymicyjna Msza sw. w Oswi~cimiu, w ktorej, oprocz wychowankow
i okolicznych ksi~zy, biorq udziaì rodzice, rodzina i krewni.

24 X 1905

obj~cie

funkcji kapelana Schroniska im.
skiego w Krakowie.

ksi~cia Aleksandra

Lubomir-

1905-1907 studia na germanistyce i polonistyce (Wydziaì Filozofii Uniwersytetu
Jagiellonskiego w Krakowie).
18-20 III 1907 uczestnictwo w Pierwszym Austriackim Kongresie Opieki nad
Dzieémi w Wiedniu.
cz~sé 11
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l 00 26 VI 1907 zalozenie nowej plac6wki salezjanskiej w Przemyslu na Zasaniu; przeniesienie z Uniwersytetu Jagiellonskiego na Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie.
31 XII 1908 Namiestnictwo we Lwowie zaaprobowalo sta tut «Katolickiego Zwiqzku R~kodzielnik6w» w Przemyslu ulozony przez Hlonda.
17 VI 1909 nominacja na przelozonego nowego salezjanskiego instytutu wychowawczego w Wiedniu.
w latach 1910-1919 pelnienie funkcji radcy Inspektorii Austro-W~gierskiej Aniol6w Str6z6w, kt6rej siedziba znajduje si~ w Oswi~cimiu.
5-6 IV; 12-16 VII 1910 uczestnictwo w I Kapitule Inspektorii Austro-W~gierskiej,
odbywajqcej si~ w Wiedniu i Oswi~cimiu.
15-31 VIII 191 O udzial w XI kapitule generalnej Towarzystwa Salezjanskiego w
Turynie, delegat Inspektorii Austro-W~gierskiej, wyb6r nowego przelozonego generalnego ks. Paolo Albera.
VII 1910

otwarcie pierwszej sekcji Salezjanskiego Instytutu Wychowawczego
w Wiedniu, tzw. «Dom Dziecka- Salesianum» (Knabenheim- Salesianum).

23 IV 1911 odczyt nt. prewencyjnego systemu wychowawczego ks. Bosco dla
Seminarium Nauczycielek w Dobling.
29 X 1911

zainaugurowanie drugiej sekcji Salezjanskiego Instytutu Wychowawczego w Wiedniu, tzw. «Do m Mlodziezy Ksi~dza Bosco» (Jugendheim
Don Bosco).

1911

zalozenie Stowarzyszenia Wsp6lpracownik6w Salezjaflskich w Wiedniu (zarejestrowane przez wladze cywilne i koscielne w 1913 roku).

1912

otwarcie w Salezjaflskim Instytucie Wychowawczym w Wiedniu gimnazjum na prawach paflstwowych.

1914

utworzenie «Wiedeflskiego Zwiqzku Ratowania Mlodziezy im.
dza Bosco» (Wiener Jugendrettungs-Verein Don Bosco) .

1915

otwarcie trzeciej sekcji Salezjaflskiego Instytutu Wychowawczego, tzw.
«Zwiqzek Mlodych im. Jana Bosco» (Jugendverein Johannes Bosco) .

1915

nominacja z ramienia Zgromadzenia na cenzora niemieckiej edycji
biuletynu salezjaflskiego «Mitteilungen aus den deutschen Don Bosco-Anstalten», pierwszy numer ukazal si~ w grudniu tegoz roku.

Cz#é Il
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1916

publikacja artykulu Ksiqdz Bosco patriarcha katolickif!} opieki nad mlo- 1O1
dzieiq (Don Bosco, der Patn'arch katholischer jugendpjlege) w czasopismie niemieckim «Jugendpflege».

lO I 1916

przyznanie przez arcyksiycia Austrii Franza Salvatora medalu ,das
Ehrenzeichen 2ter Klasse vom Roten Kreuz mit der Kriegsdekoration"
za szczeg6lne zaslugi o charakterze humanitarnym.

13-14 I 1918 odczyt na I Austriackim Zjezdzie Opieki Spolecznej: Ksztalcenie
zawodowych opiekunow spolecznych (Ausbildung der berlijlichen
FUrsorgeerzieher).
5 V 1918

wyr6znienie przez cesarza Austrio-Wygier Karola I (188 7-1922) krzyzem wojennym drugiej klasy za zaslugi no polu dzialalnosci cywilnej
(das Kriegskreuz flir Ziwilverdienste Zweiter Klasse).

13 III 1919 wladze cywilne miasta Wieden przyznajq ielazny Meda! Salvator
(Eiserne Salvator Medaillen) za dzielo pomocy w czasie wojny.
l XII 1919

mianowanie na Inspektora Prowincji Niemiecko-Wygierskiej z siedzibq w Wiedniu.

13-15 XII 1921 przewodnictwo I kapitule Inspektorii Niemiecko-Wygierskiej
.w Fulpmes (Tyrol- Austria).
23 IV-9 V 1922 udzial w XII kapitule generalnej Towarzystwa Salezjanskiego
w Turynie i w wyborze nowego przelozonego generalnego ks. Filippo
Rinaldiego.
7 XI 1922

mianowanie przez Piusa XI na administratora apostolskiego G6rnego
Slqska.

l 7 XII 1922 uroczysty ingres do prokatedry SS. Piotra i Pawla w Katowicach.
24-26 VI 1923 udzial w konferencji polskiego episkopatu na Jasnej G6rze.
8-10 IX 1923
1923

inauguracja II Zjazdu Katolickiego w Kr6lewskiej Hucie (Chorz6w).
powolanie do iycia tygodnika katolickiego «Gosé Niedzielny», kt6rego pierwszy numer ukazal siy 9 wrzesnia tegoz roku.

3-1 OIX 1924 inauguracja III Zjazdu Katolickiego w Katowicach z udzialem prymasa Polski kard. Edmunda Dalbora i innych biskup6w.
15 VIII 1925 koronacja wraz z nuncjuszem apostolskim abpem Lorenzo Laurim
obrazu Matki Boskiej w Piekarach Slqskich.
1925

wydawanie tygodnika «Sonntagsbote» dla katolik6w niemieckojyzycznych.
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l 02 14 XII 1925 nominacja przez Piusa XI na biskupa nowo utworzonej diecezji katowickiej.
3 I 1926

konsekracja na biskupa w prokatedrze katowickiej przez abpa warszawskiego kard. Aleksandra Kakowskiego, przy udziale biskup6w
Stanislawa tukomskiego i Anatola Nowaka .

22 I 1926

powolanie do zycia bullq papieskq Divina disponente clementia Kapituly Katedralnej z prepozytem ks. pral. Janem Kapicq na czele.

2 II 1926

wsp6lkonsekracja z abpem Adamem Sapiehq na Jasnej G6rze bpa Teodora Kubiny- ordynariusza diecezji cz~;stochowskiej .

16-18 II 1926 udzial w pogrzebie kard. Edmunda Dalbora - prymasa Polski, w
Gnieznie i w Poznaniu.
24 VI 1926 prekonizacja przez Piusa XI na arcybiskupa gnieznieflskiego i poznaflskiego oraz prymasa Polski.
2 X 1926

objt;cieper procuratorem w osobie ks. pral. Stanislawa Janasika- rektora Wyzszego Seminarium Duchownego w Poznaniu obu archidiecezji: gnieznieflskiej i poznaflskiej.

10 X 1926

uroczysty ingres do katedry gnieznieflskiej.

17 X 1926

uroczysty ingres do katedry poznaflskiej.

24 X 1926

konsekracja w bazylice gnieznieflskiej bpa Arkadiusza Lisieckiego w
asyscie bp6w Antoniego Laubitza i Stanislawa Okoniewskiego.

6 XI 1926

otwarcie VI Zjazd Katolik6w w Poznaniu, programowe przem6wienie
Kryzys duszy polskié(j.

13 VI 192 7 erygowanie Katolickiej Szkoly Spolecznej w Poznaniu.
20 VI 192 7 mianowanie kardynalem przez Piusa XI (na tajnym konsystorzu).
23 VI 192 7 uroczyste wrt;czenie piuski kardynalskiej w palacu prymasowskim w
Poznaniu z rqk kapitana gwardii papieskiej hr. Canalego Massuciego
di Verolengo.
29 VI 1927 uroczyste wr~;czenie biretu kardynalskiego przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. Ignacego Moscickiego na zamku kr6lewskim
w Warszawie.
2 VII 1927

udzial w koronacji Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie,
dokonanej przez kard. Aleksandra Kakowskiego w obecnosci prezydenta i marszalka Polski J6zefa Pilsudskiego.

28 IX 1927 inauguracja Mit;dzynarodowego Akademickiego Kongresu Misyjnego
w Poznaniu.
CzçSé II
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14 XI 192 7 otwarcie w seminarium duchownym w Poznaniu kursu duszpaster- 103
skiego zorganizowanego przez zwiqzek «Unitas».
11 XII 192 7 odwiedziny ab pa Wiednia kard. Friedricha G. Piffla i salezjan6w
w tym miescie.
22 XII 1927 odebranie z rqk Piusa XI kapelusza kardynalskiego w kaplicy Sykstyflskiej w Watykanie.
15 I 1928

obj~cie

II 1928

wizytacja grzecznosciowa wzgl~dem Kosciola katolickiego w Niemczech, spotkanie, m. in., z abpem Monachium i Freisingu kard. Michaelem Faulhaberem, odwiedziny niekt6rych plac6wek salezjaflskich.

kosciola tytularnego Matki Bozej Pokoju w Rzymie.

15-18 VI 1928 udzial w Kongresie Eucharystycznym we Lwowie.
24 VI 1928 koronacja w obecnosci nuncjusza apostolskiego abpa Francesco Marmaggiego cudownego obrazu Matki Boskiej na Swi~tej G6rze w Gostyniu.
29 VI-l VII 1928 udzial w Kongresie Eucharystycznym w todzi.
2 7 X 1928

zalozenie jako un io pia dia inteligencji katolickiej «Zakonu Sluzby
Bozej w Narodzie Polskim» na prawie diecezjalnym.

4 VII 1929

udzial z delegacjq polskq w jubileuszowych uroczystosciach ku czci
sw. Wadawa w Pradze Czeskiej.

17 VII-19 VII 1929 udzial w uroczystosciach jubi!euszowych w Sztokholmie ku
czci sw. Ansgara, patrona Szwecji, nawiedzenie polskich wychodzc6w.
5 IX 1929

8 IX 1929

otwarcie w Poznaniu Og6lnopolskiego Zjazdu Katolickich Zwiqzk6w
Polek i om6wienie stosunku Akcji Kato!ickiej i Episkopatu do tych
stowarzyszefl.
otwarcie w Poznaniu X Zjazdu Katolickiego, przem6wienie: Opoloieniu i zadaniach Kosciola w Polsce.

10 IX 1929 inauguracja w Poznaniu Kongresu Muzyki Koscielnej.
12 IX 1929 udzial (w palacu prymasowskim w Poznaniu) w zebraniu organizacyjnym «Stowarzyszenia Opieki Polskiej nad Rodakami na Obczyznie» wraz z m. in.: A. Bniflskim, A. Smoczyflskq, ks. S. Janickim.
20 IX 1929

przyj~cie

delegata apostolskiego Bulgarii abpa Angelo Roncalliego
(p6zniejszego }ana XXIII), wydanie na jego czesé przyj~cia w palacu
prymasowskim w Poznaniu.
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104 7-11 V 1930 uczestnictwo w

Mi~dzynarodowym

Kongresie Eucharystycznym

w Kartaginie.
1 VI 1930

przewodnictwo pontyfikalnej Mszy sw. w farze poznaftskiej z okazji
beatyfikacji ks. Jana Bosco, zatozyciela Zgromadzenia Salezjaftskiego, oraz uczestnictwo w uroczystej akademii w auli Uniwersytetu
Poznaftskiego.

24 VI 1930 zaaprobowanie za zgodq Piusa XI nowego zgromadzenia zakonnego
w Puszczykowie: Towarzystwo Stuzby Betaftskiej.
26 VI 1930 inauguracja Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Poznaniu
w obecnosci legata papieskiego nuncjusza apostolskiego abpa Francesco Marmaggiego.
14-25 VIII 1930 udziat w uroczystosciach ku czci sw. Emeryka w Budapeszcie,
poswi~cenie polskiego kosciola.
12 X 1930

poswi~cenie

polskiego kosciola w Londynie.

24 XI 1930 powotanie do zycia Instytutu Naczelnego Akcji Katolickiej w Poznaniu oraz Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
11-12 IV 1931 uczestnictwo w Kongresie Akademickich Sodalicji Mariaftskich
w Krakowie z okazji 1500-lecia Soboru Efeskiego.
14 V 1931

Msza sw. w salezjaftskiej bazylice Serca Jezusowego w Rzymie dla
uczestnik6w Kongresu Towarzystw Religijnych zorganizowanego
przez salezjaftskq Inspektori~ Rzymskq sw. Piotra.

26 V 1931

mianowanie przez Piusa XI na protektora polskiej emigracji catego
swiata.

2 VII 1931

koronacja cudownego obrazu Matki Boskiej w Borku.

22-26 VI 1932 udzial w Mi~dzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Dublinie.
8 IX 1932

erygowanie w Potulicach Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodzc6w (pierwotna nazwa: Kongregacja Grobu Swi~tego). Mianowanie
przelozonym generalnym ks. Ignacego Posadzego.

30 X 1932

poswi~cenie

8 I 1933

inauguracja akademii ku czci sw. Rodziny w sali kina «Stoftce»
w Poznaniu.

pomnika Wdzi~cznosci w Poznaniu,wzniesionego ku czci
Serca Jezusowego.

19 III 1933 konsekracja w Kr6lewskiej Hucie (Chorz6w) na biskupa polowego
J6zefa Gawliny. Wsp6tkonsekratorzy biskupi Stanistaw Adamski
i Wincenty Tymieniecki.
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21 IV 1933 konsekracja w Rzymie (Castro Pretorio) w bazylice Serca Jezusowego 105
bpa Giuseppe Cognata- salezjanina.
11 V 1933

odwiedziny, po wizycie u Piusa XI, abpa Wiednia kard. Theodora Innitzera i salezjan6w w tym miescie.

24 VI 1933

odsloni~cie w Wqgrowcu, podczas Zjazdu Katolickiego, pomnika
ks. Jakuba Wujka.

12-16 VIII 1933 udzial w Nitrze Slowackiej w uroczystosciach 1100-lecia chrzescijar'lstwa.
10-13 IX 1933 udzial w wieder'lskich uroczystosciach 250-lecia odsieczy Wiednia, odprawienie Mszy sw. na Kahlenbergu.
30 XI 1933 powolanie do zycia Rady Spolecznej przy Prymasie Polski w Poznaniu.
23 XII 1933 wygloszenie po raz pierwszy przez radio wigilijnego przem6wienia
do wiernych w kraju i na wychodzctwie.
1-3 IV 1934 uczestnictwo w kanonizacji ks. Jana Bosco w Rzymie i przewodnictwo tnduum w bazylice Serca Jezusowego.
5 IV 1934

wygloszenie konferencji Ksiqdz Bosco powraca: mistrz duchowosci
i apostolatu (Don Bosco torna: maestro di spzdtualità ed apostolato)
w bazylice Maryi Wspomozenia Wiernych w Turynie z okazji uroczystosci kanonizacyjnych ks. Bosco.

26 V-1 o VI 1934 wyjazd do Francji na spotkanie z episkopatem francuskim;
odwiedziny polskich osrodk6w emigracyjnych.
24-26 VI 1934 odwiedziny abpa Monachium i Freisingu kard. Michaela Faulhabera; obejrzenie przedstawienia Pasji Jezusa Chrystusa w Oberammergau (Niemcy).
3 VII 1934

udzial w obradach Rady Naczelnej Zjednoczenia Katolickiej Mlodziezy Polskiej.

8 VIII 1934 udzial w Warszawie w II Zjezdzie Polak6w z zagranicy i powitanie w
gmachu Sejmu Polskiego.
28-30 VIII 1934 inauguracja Mi~dzynarodowego Kongresu Tomistycznego w Poznaniu.
20 IX 1934 wyjazd do Buenos Aires na
tyczny.

Mi~dzynarodowy

Kongres Eucharys-

8-17 X 1934 uczestnictwo w Kongresie, przem6wienie w parku Palermo w imieniu
katolickiej Polski; otwarcie posiedzenia sekcji polskiej w sali kolegium M. B. z Guadelupe oraz odwiedziny Polonii argentyr'lskiej.
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106 22 X 1934

23 X 1934

przem6wienie w kosciele sw. J6zefa w Rio de Janeiro, powitanie przez
kard . Sebastiao Leme - arcybiskupa stolicy; udzial w bankiecie w
palacu Itamaraty na czesé polskich biskup6w- wr~czenie orderu Krzyz
Poludnia.
wycieczka z bpem Karolem Radonskim na
z pomnika Serca Jezusowego.

g6r~

Corcovado slynnq

19 XI 1934 koronacja cudownego obrazu Matki Bozej Pokoju w kosciele tytularnym w Rzymie.
2 7 VI 1935 przemowa do katolik6w czeskich w Pradze z okazji Zjazdu Katolickiego.
29-30 VI 1935 funkcja legata papieskiego Piusa XI podczas otwarcia Krajowego
Kongresu Eucharystycznego w Ljubljanie, przem6wienie.
8 VII 1935

odsloni~cie w kaplicy Serca Jezusowego katedry poznanskiej pomnika abpa Floriana Stablewskiego (dluta W Marcinkowskiego) .

2-6 IX 1935 udzial w I Studium Katolickim w Poznaniu

poswi~conym

13 XII 1935 przedlozenie Piusowi XI prosby o rozciqgni~cie
ks. Bosco na caly Kosci6l katolicki.

swi~ta

rodzinie.

liturgicznego

13 II 1936

przem6wienie radiowe w sprawie bezrobotnych.

29 II 1936

opublikowanie slynnego listu pasterskiego: o katolickie zasady mora/ne przetlumaczonego na kilka j~zyk6w, w kt6rym oswiadcza jednoznacznie, ze antysemityzm jest nie do pogodzenia z etykq katolickq.

17 III 1936 otwarcie Zjazdu Asystent6w Koscielnych Akcji Katolickiej w Poznaniu.
5 V 1936

udzial w uroczystosciach w Szczepanowie ku czci sw. Stanislawa
biskupa z okazji 900-lecia urodzin.

24 V 1936

uczestnictwo w pielgrzymce mlodziezy akademickiej na Jasnq
odebranie slubowania.

G6r~.

30 V-7 VI 1936 wyjazd do Paryza na zaproszenie kard. Verdiera, udzial w jubileuszu 50-lecia francuskiej mlodziezy katolickiej i 100-lecia Polskiej Misji
Katolickiej.
7 VI 1936

udzial w uroczystej akademii z okazji 100-lecia Polskiej Misji Katolickiej we Francji, przem6wienie.

25-26 VIII 1936 uczestnictwo w I Polskim Synodzie Plenarnym na Jasnej G6rze,
kt6ry si~ odbyl pod przewodnictwem legata papieskiego kard. Francesco Marmaggiego.
Czç§é Il
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l IX 1936

inauguracja II Studium Katolickiego w Wilnie
waniu mlodziezy.

poswi~conego

wycho- 107

12 IX 1936 udziat w Zjezdzie Katolickim w Malines, celebra Mszy sw., przem6wienie.
26 IX 1936 udzialw pielgrzymce Zwiqzku Kobiet Katolickich na Jasnq G6r~ i przyj~cie slubowania.
17 X 1936

poswi~cenie kamienia w~gielnego pod gmach «Seminarium Zagranicznego» Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu.

24 X 1936

uczestnictwo w uroczystej akademii ku czci Chrystusa Kr6la i z okazji
10-lecia rzqd6w prymasowskich.

4 XI 1936

przem6wienie na uroczystym posiedzeniu Komitetu Pomocy Bezrobotnym w ratuszu poznanskim.

l OXI 1936 udzial w uroczystosciach wr~czenia bulawy marszalkowskiej generalowi Rydzowi-Smiglemu na placu zamkowym w Warszawie.
2 III 1937

otwarcie II Zjazdu Ksi~zy Asystent6w Akcji Katolickiej w Poznaniu.

15 IV 1937 udzial w ztotym jubileuszu profesji zakonnej M. Urszuli Led6chowskiej w Pniewach.
29 V 1937

uczestnictwo w jubileuszu 50-lecia kaplanstwa abpa J6zefa Teodorowicza we Lwowie, udziat w koronacji obrazu Matki Bozej w Stanislawowie.

25 VI 1937 inauguracja Mi~dzynarodowego Kongresu Chrystusa Kr6la w Poznaniu w obecnosci trzech kardynat6w i kilkudziesi~ciu biskup6w krajowych i zagranicznych. Pelnienie obowiqzk6w legata papieskiego.
26 VI 1937 erygowanie kaplicywieczystej adoracji Najswi~tszego Sakramentu przy
farze poznanskiej.
29 VI 1937

zamkni~cie Mi~dzynarodowego

Kongresu Chrystusa Kr6la religijnq
manifestacjq u stop Pomnika Wdzi~cznosci w Poznaniu.

11 IX 193 7 przem6wienie na XXI Mi~dzynarodowym Kongresie Antyalkoholowym
w Warszawie.
18 IX 1937 udzial w Zjezdzie Zwiqzku Katolickiego M~z6w na Jasnej G6rze.
12 I 1938

udzial w II Kongresie Zwiqzku Misyjnego Duchowienstwa w Poznaniu, Msza sw. w Zlotej Kaplicy w katedrze poznanskiej, przem6wienie.

12 II 1938

odezwa w zwiqzku z kanonizacjq sw. Andrzeja Boboli.

Kardynal August Hlond- dane biogrqficzne

108 21 III 1938 udzial w zlotym jubileuszu kaplanstwa bpa Antoniego Laubitza
w Gnieznie.
1 V 1938

w uroczystosé odpustowq sw. Wojciecha w Gnieznie odsloni~cie pomnika kard. Edmunda Dalbora (dluta o. Efrema- kapucyna).

14 V 1938

inauguracja IV Zjazdu Delegat6w Katolickiego Zwiqzku Robotnik6w
w Poznaniu.

22-29 V 1938 uczestnictwo w Mi~dzynarodowym Kongresie Eucharystycznym
w Budapeszcie, przem6wienie w j~zyku w~gierskim.
29 VIII 1938 udzial w pielgrzymce rolnik6w wielkopolskich na Jasnq G6r~.
cie slubowania.
5 IX 1938

inauguracja w Katowicach IV Studium Katolickie
slannictwu katolicyzmu polskiego.

przyj~

poswi~conego

25 IX 1938 uczestnictwo w Zlocie Katolickiej Mlodziezy M~skiej na Jasnq
przyj~cie slubowania.

po-

G6r~.

8 XI 1938

erygowanie w Poznaniu Instytutu Wyzszej Kultury Religijnej.

11 II 1939

udzial w zalobnej akademii radiowej ku czci zmarlego Piusa XI, przem6wienie.

III 1939

wyjazd do Rzymu na konklawe.

11 III 1939 w przeddzien koronacji Piusa XII przem6wienie przez radio watykanskie.
12 III 1939 udzial w koronacji Piusa XII w bazylice sw. Piotra w Rzymie.
28 V 1939

udzial w Zlocie Jubileuszowym Mlodych Polek w Poznaniu.

9 VII 1939

koronacja statuy Matki Boskiej Jazlowieckiej w Jazlowcu.

28 VII 1939 otwarcie Mi~dzynarodowego Kongresu Chrystusa Kr6la w Ljubljanie,
funkcja legata papieskiego
30 VII 1939 odprawienie Mszy sw. pontyfikalnej na stadionie w Ljubljanie; ho miHa w pi~ciu j~zykach do zgromadzonych biskup6w, kaplan6w i wiernych.
1-20 VIII 1939 kuracja w Bagnoles we Francji.
22 VIII 1939 powr6t do Poznania. Wdrodze przez Francj~ udzielenie wywiadu dziennikowi «Le Soir».
31 VIII 1939 udzial w Warszawie w posiedzeniu komisji prawnej episkopatu.
1 IX 1939
cz~sé II

przezycie w Poznaniu wybuchu II wojny swiatowej.
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4 IX 1939

wyjazd ok. godz. 1.30 w nocy wraz z kapelanem ks. Boleslawem Fili- 109
piakiem do Warszawy.

13 IX 1939 rozmowa z nuncjuszem apostolskim abpem Filippo Cortesim i przedstawicielami polskiego rzqdu; podj~cie decyzji udania si~ do Rzymu
w celu poinformowania Piusa XII o rzeczywistej sytuacji w Polsce.
14 IX 1939 przekroczenie granicy polsko-rumunskiej.
14-15 IX 1939 pobyt w Bukareszcie.
16-17 IX 1939 wyjazd przez Jugoslawi~ i Triest do Rzymu.
19 IX 1939 przybycie do Rzymu, powitanie przez przedstawiciela Watykanu
i general6w o. Wlodzimierza Led6chowskiego SJ i ks. Pietro Ricaldonego SDB, ambasador6w, Poloni~ .
21 IX 1939 audiencja u Piusa XII.
28 IX 1939 wygloszenie przez radio watykanskie przem6wienia do narodu polskiego: Nie zginçlas Polsko ...
30 IX 1939 udzial w audiencji dia Polak6w w Castel Gandolfo; druga prywatna
audiencja u Piusa XII.
1 X 1939

wystosowanie prosby do Sekretariatu Stanu o umozliwienie natychmiastowego powrotu do Polski.

4 XI 1939

wygloszenie przez radio watykanskie przem6wienia
polskim Zaduszkom.

poswi~conego

21 XI 1939 opublikowanie artykulu: Klçska Polski a Koscidl.
24 XII 1939 radiowe przem6wienie wigilijne z Watykanu.
I 1940

anonimowe opublikowanie w j~zykach wloskim, francuskim, angielskim i hiszpanskim relacji o przesladowaniu Kosciola katolickiego w
archidiecezjach gnieznienskiej i poznanskiej: Sytuaçja religjjna archidieceZJ!i gnieinieflskirjj i poznaflskir;j.

17 IV 1940

wr~czenie

Piusowi XII relacji o polozeniu Kosciola katolickiego

w Polsce.
7 VI 1940

pozegnalna audiencja u Piusa XII .

9 VI 1940

wyjazd do Marsylii, stamtqd do Lourdes.

11 VI 1940 przybycie do Lourdes, zamieszkanie w palacu biskupim mons. J. Choquet'a do chwili przeniesienia si~ do Hautecombe.
9 IV 1941

celebracja Mszy sw. i udzielenie Komunii sw. wielkanocnej na zakonczenie rekolekcji w bazylice g6rnej Matki Bozej w Lourdes.
czçsé 11
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11 O 1941

wydanie w Londynie staraniem Burnes Oates: The persecution Q/ the
Catholic Church in German-occupied Poland.

14 V 1942

Msza sw. w 25-lecie sakry biskupiej Piusa XII w g6rnej bazylice; udziaì
w akademii w hotelu Saint Louis.

6 VI 1943

pobyt w opactwie benedyktyflskim w Hautecombe nad jeziorem Bourget w Sabaudii.

1943

opublikowanie bezimiennej relacji o przesladowaniu Koscioìa katolickiego w Polsce: Difi (Cahiers du Temoignage Chretien" XIIIXIV).

21 IX 1943 udziaì w benedykcji opata Dupriez w Hautecombe, dokonanej przez
abpa Chambery mons. Durieux.
3 II 1944

aresztowanie przez tajnq policj~ niemieckq, przybycie razem z
ks. Boleslawem Filipiakiem do Paryza.

4 II-4 IV 1944 pobyt w areszcie w Paryzu.
5 IV-28 VI 1944 internowanie w Bar-le-Due.
30 VIII 1944 przewiezienie do Wiedenbruck w Westfalii do klasztoru niemieckich
si6str zakonnych.
1 IV 1945

uwolnienie przez armi~ amerykaflskq.

8 IV 1945

wyjazd do Paryza.

8-24 IV 1945 pobyt w Paryzu.
24 IV 1945 wyjazd do Rzymu przez Neapol.
25 IV 1945 spotkanie, po raz pierwszy po uwolnieniu, z salezjanami w Instytucie Serca Jezusowego w Rzymie.
7 VII 1945

oswiadczenie w deklaracji do Polak6w za granicq, ze: «powraca do
kraju, by goié rany, kt6re Koscioìowi wojna zadaìa».

8 VII 1945

otrzymanie od Piusa XII nadzwyczajnych peìnomocnictw za posrednictwem Kongregacji do Spraw Nadzwyczajnych Kosciola
(nr4167/45).

11 VII 1945 wyjazd do Polski z ks. Bolesìawem Filipiakiem i ks. Antonim Baraniakiem przez Florencj~. Innsbruck, Monachium, Prag~. Kìodzko, Wrodaw i Rawicz.
20 VII 1945 przybycie do Poznania po pi~ciu latach nieobecnosci, zamieszkanie
na plebani parafii Matki Bozej Bolesnej na tazarzu.
czçsé II
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22 VII 1945 odprawienie, po raz pierwszy po powrocie, Mszy sw. pontyfikalnej w 111
farze poznanskiej; wygtoszenie kazania do wiernych.
podj ~cie

9 VIII 1945

po spotkaniu z abp Adamem Sapiehq decyzji o reorganizacji
koscielnej na Ziemiach Zachodnich i P6lnocnych, powotanie do zycia
pi~é administratur apostolskich z administratorami w osobach:
ks. Karola Milika (Wrodaw), ks. Edmunda Nowickiego (Gorz6w),
ks. Bolestawa Kominka (Opole), ks. Teodora Benscha (Warmia)
i ks. Andrzeja Wronki (Gdansk).

14 VIII 1945

wr~czenie

w Gnieznie wybranym administratorom dekret6w nominacyjnych z datq 15 sierpnia (swi~to Wniebowzi~cia Najswi~tszej Maryi
Panny).

29 VIII 1945 redakcja pisma, w kt6rym informuje si~ Stolic~ Apostolskq o ustanowieniu administratur apostolskich i mianowaniu administrator6w.
28 X 1945

udziat w manifestacji ku czci Chrystusa Kr6la na placu Wolnosci w
Poznaniu; programowe przem6wienie Koscidl Katolicki w Polsce wobec zagadniefz chwili.

25 XI 1945 przywr6cenie do kultu prymasowskiej bazyliki gnieznienskiej; homilia Wymowa dzifjdw.
5 XII 1945

zwotanie na }asnq G6r~ wyzszych przetozonych zakon6w
przewodnictwo obradom.

m~skich;

13 I 1946

odczyt na akademii ku czci sw. Rodziny w auli Uniwersytetu Poznanskiego Zagadnienie rodziny chrzescjjafzskir!}.

24 I 1946

przewodnictwo w Krakowie obradom wyzszych przelozonych zako n6w zenskich.

1946

przyj~cie z rqk pro f. Mendela Zylberberga (1886-1965) - przewodniczqcego Amerykanskiej Organizacji Zydowskiej i Towarzystwa Mi~
dzyreligijnego- podzi~kowania za pomoc w ratowaniu Zyd6w.

6 IV 1946

rezygnacja z arcybiskupstwa poznanskiego (Hlond zostaje metropolitq warszawskim, zatrzymujqc stolic~ prymasowskq w Gnieznie).

12 V 1946

konsekracja na }asnej G6rze bpa Stefana Wyszynskiego, wsp6tkonsekratorzy: bp K. Radonski i bp S. Czajka.

18-19 V 1946 udziat w uroczystosciach kaliskich z okazji 150-lecia koronacji
cudownego obrazu sw. J6zefa w kolegiacie kaliskiej.
25 V 1946

udziat w pozegnalnej akademii ku czci Hlonda urzqdzonej w auli Uniwersytetu Poznanskiego.
Czçsé II
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112 30 V 1946

ingres do prokatedry warszawskiej; powitanie przez ab p Antoniego
Szlagowskiego podnioslym, historycznym przem6wieniem.

29 VI 1946 konsekracja w prokatedrze warszawskiej biskup6w pomocniczych:
Zygmunta Choromanskiego i Wadawa Majewskiego.
21 VII 1946 poswi~cenie w obecnosci osmiu biskup6w kosciola ss. Doroty, Stanislawa i Waclawa we Wrodawiu na prokatedr~.
8 IX 1946

uroczyste poswi~cenie narodu polskiego na Jasnej G6rze Niepokalanemu Sercu Maryi w obecnosci Episkopatu i milionowej rzeszy wiernych.

24 XII 1946 tradycyjne przem6wienie wigilijne przez radio watykanskie skierowane do Polak6w w kraju i za granicq.
3 I 194 7

przem6wienie na zebraniu Zwiqzku Ksi~zy Muzyk6w w Warszawie,
poruszenie problemu podniesienia poziomu spiewu i muzyki koscielnej.

l OIII 194 7 wydanie historycznego listu pasterskiego n a 950-lecie smierci
sw. Wojciecha.
26-2 7 IV 194 7 udzial wraz z calym Episkopatem Polski w uroczystosciach jubileuszo,.yych sw. Wojciecha w Gnieznie.
24 VI 194 7 powolanie do zycia Rady Prymasowskiej dla Odbudowy Kosciol6w
Warszawy, wydanie odezwy zwiqzanej z tq sprawq oraz poswi~cenie
kamienia w~gielnego pod archikatedr~ sw. Jana w Warszawie (zniszczonq w czasie powstania warszawskiego).
VI 194 7

powitanie kard. Bernarda Griffina- prymasa Kosciola katolickiego w
Anglii, zwiedzanie polskich osrodk6w zycia koscielnego, zwlaszcza
Ziem Zachodnich.

VII 194 7

wizytacja Ziemi Warminskiej w towarzystwie administratora apostolskiego Teodora Benscha, odwiedzenie Fromborka, Olsztyna, Lidzbarka i Swi~tej Lipki.

26 X 194 7

poswi~cenie Wyzszego Seminarium Duchownego w Gorzowie; udzial
w uroczystej akademii z tej okazji.

1948

doktorat honon·s causa na wniosek Rady Wydzialu Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

21 III 1948 udzial w przeniesieniu cudownego obrazu Pana Jezusa z prokatedry
do kaplicy Baryczk6w w Warszawie.
24 V 1948
czçsé 11
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1-2 VII 1948 uczestnictwo na zaproszenie bpa Wyszynskiego - ordynariusza lu- 113
belskiego w Kongresie K6tek R6zancowych w Krasnobrodzie.
23 IX 1948

poswi~cenie z okazji Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski we Wrodawiu statuy Matki Bozej.

10 X 1948

udzial w uroczystosci przeniesienia relikwii patrona Warszawy
bt. tadystawa z Gielniowa do kosciota akademickiego w Warszawie;
plomienne przem6wienie do mtodziezy akademickiej.

13 X 1948

rozpoznanie nagtej choroby.

14 X 1948

operacja wyrostka robaczkowego.

21 X 1948

przyj~cie sakramentu chorych i wiatyka z rqk bpa z. Choromanskiego
w obecnosci biskup6w pomocniczych i kapituly; przekazanie ostatniej woli.

22 X 1948

smieré prymasa Polski kard. Augusta Hlonda (o godz. 10.30) w szpitalu SS. Elzbietanek na Mokotowie w Warszawie.

24 X 1948

eksportacja zwtok do prokatedry warszawskiej; kondukt prowadzit
abp Walenty Dymek.

26 X 1948

uroczysty pogrzeb kard. Augusta Hlonda. Uroczystosciom zatobnym
przewodniczyl kard. Adam Sapieha. W pogrzebie wzi~li udzial wszyscy biskupi, kapituty, przedstawiciele wtadz paftstwowych oraz ambasadorzy obcych paftstw. Zwtoki zmarlego Kardynala ztozono w
kaplicy Najsw. Sakramentu w gruzach katedry warszawskiej.

21 XI 1948 przewiezienie serca kard. Augusta Hlonda do bazyliki prymasowskiej
w Gnieznie.
22 XI 1948 zlozenie urny z sercem prymasa w kaplicy pod wiezami (w dawnym
kapitularzu) w bazylice gnieznieftskiej.

czçsé II

WYDARZENlA UPAMlçTNlAJA_CE
KARD. AUGUSTA HLONDA

22 X 1949

uroczystosé zalobna w pierwszq rocznic~ smierci w kosciele sw. Bonifacego we Wrodawiu. Przewodniczyl prymas Polski abp Stefan Wyszyftski, kt6ry wyglosil przem6wienie nawiqzujqce do historycznego
aktu powolania do zycia przez zmadego prymasa organizacji koscielnej na Ziemiach Zachodnich i P6lnocnych.

1951

ukazuje si~ wyb6r pism i przem6wieft kard. Hlonda Na straiy sumienia narodu (Ramsey USA), wydany staraniem ks. Artura Slomki SDB
z przedmowq prof. O. Haleckiego.

22 X 1958

uroczystosé przeniesienia zwlok kard. Hlonda do nowej kaplicy w
warszawskiej bazylice archikatedralnej. Msz~ sw. celebrowal bp Zygmunt Choromaftski w zast~pstwie kard. Wyszyftskiego, obecnego na
konklawe. Przem6wienie zalobne wyglosH ab p An toni Baraniak- dlugoletni sekretarz zmadego Prymasa.

22 X 1960

odsloni~cie w archikatedrze warszawskiej i poswi~cenie pomnika kard.
Hlonda przez kard. Wyszyftskiego (dluta Zofii Trzciftskiej-Kamiftskiej) .

23 IV 1964

odsloni~cie i poswi~cenie pomnika kard. Hlonda w archikatedrze poznanskiej przez kard. Wyszynskiego.

4 V 1970

poswi~cenie

tablicy pamiqtkowej ku czci kard . Hlonda w katedrze
wrodawskiej przez kard. Wyszyftskiego z okazji 25-lecia istnienia
organizacji koscielnej na Ziemiach Zachodnich i P6lnocnych.

16 VIII 1971 otwarcie i poswi~cenie ,Izby pamiqtek" prymasa Hlonda w Czerwinsku nad Wislq przez kard. S. Wyszyftskiego (z udzialem abpa A. Baraniaka, bp6w B. Sikorskiego, B. Dqbrowskiego i innych gosci).
czçsé 11
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22 X 19 73

odsloni~cie i poswi~cenie tablicy pamiqtkowej ku czci kard. Hlonda w 115
kaplicy M. B. Cz~stochowskiej w Gnieznie, gdzie znajduje si~ jego
serce przeniesione z dawniejszego kapitularza. Poswi~cenia dokonal
kard. Wyszyftski.

23-24 X 1973 sympozjum ku czci kard. Hlonda w domu gl6wnym Towarzystwa
Chrystusowego w Poznaniu.
28 XI 1973 uroczysta akademia w Rzymie w Palazzo della Cancelleria pod przewodnictwem prymasa Wyszyftskiego i bpa Wladyslawa Rubina z
udzialem, m. in., czternastu kardynal6w, biskup6w oraz przelozonego generalnego Towarzystwa Salezjaftskiego Luigiego Ricceriego. Przem6wienie poswi~cone zyciu i dzialalnosci kard. Hlonda wyglosH abp
Baraniak- metropolita poznaftski.
28 XI 1973 sympozjum poswi~cone pami~ci kard. Hlonda, zorganizowane przez
Sekcj~ Emigracji Polskiej na KUL-u. Otwarcia sympozjum dokonal
rekto r KUL-u ks. Mieczyslaw Krqpiec.
14-17 XI 1981 z okazji l 00-lecia urodzin prymasa Hlonda Salezjaftska Inspektoria Krakowska Sw. Jacka zorganizowala uroczystosci w Domu Macierzyftskim w Oswi~cimiu (14-lSXI) i jubileuszowq sesj~ naukowq na
KUL-u (16-17XI).
22 X 1989

odsloni~cie w Bazylice Serca Jezusa w Warszawie w obecnosci czlonk6w Kongresu Polonii Amerykaftskiej tablicy upami~tniajqcej trosk~
kard. Hlonda o losy Polonii.

9 I 1992

otwarcie procesu kanonizacyjnego kard. Hlonda w katedrze sw. Jana
w Warszawie przez prymasa Polski- kard. J6zefa Glempa.

21 X 1996

zamkn i~cie

6 III 1998

wydanie dekretu przez Kongregacj~ do Spraw Swi~tych o waznosci
procesu diecezjalnego.

procesu kanonizacyjnego.

11-12 XII 1998 sympozjum naukowe: August Hlond - PrQ/etyzm mysli Kosciola
zorganizowane przez Towarzystwo Chrystusowe w Poznaniu.
20 V 1999

wiecz6r studyjny w Rzymie zorganizowany przez Salezjaftski Instytut Historyczny i Polski Instytut w Rzymie. Udzial wzi~li. m.in.:
prymas Polski kard. J6zef Glemp, kard. Luigi Poggi, kard. Alfons M.
Stickler SDB, ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej prof. Stefan
Frankiewicz, przelozony generalny Towarzystwa Salezjaftskiego
ks. Juan E. Vecchi, przetozony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Tadeusz Winnicki.
czçsé II
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116 23 V 1999

uroczysta Eucharystia w bazylice Serca Jezusowego w Rzymie (Castro Pretorio) zorganizowana przez Towarzystwo Chrystusowe, Salezjar'lski Instytut Historyczny i Wrodawskq Inspektori~ sw. Jana Bosco. Mszy swi~tej przewodniczyt kard. Luigi Poggi. Uczestniczyt w
niej Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z rektorem ks. pro f.
Andrzejem Szostkiem MIC.

22 X 2000

z inicjatywy Salezjar'lskiego Instytutu Historycznego Msza sw. pod
przewodnictwem kard. Zenona Grocholewskiego w kosciele sw. Stanistawa Biskupa w Rzymie (z okazji wspomnienia 100-lecia zakor'lczenia studi6w w Papieskim Uniwersytecie Gregoriar'lskim w Rzymie
przez kard. Hlonda); ho mila ks. pro f. Andrzeja Strusa SDB, odczyt ks.
prof. Giacomo Martiny SJ. Inscenizacja audiowizualna w opracowaniu ks. prof. Tadeusza Lewickiego SDB.

15 VI 2002

poswi~cenie i odstoni~cie pomnika kard. Augusta Hlonda w Mystowicach w obecnosci, m. in.: prymasa Polski kard. J6zefa Glempa, arcybiskupa katowickiego Damiana Zimonia, biskupa sosnowieckiego
Adama Smigielskiego, przetozonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego ks. Tadeusza Winnickiego, marszatka wojew6dztwa slqskiego Jana Olbrychta, starosty powiatu Enz (Badenia-Wirtembergia)
Wernera Burkharta, prezesa Akcji Katolickiej Piotra Oslizty. Pomnik
powstat dzi~ki inicjatywie stowarzyszenia .. Akcja Katolicka dla dzieta ks. Augusta kard. Hlonda". Autore m projektu jest pro f. Gusta w
Zemta.
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3 16 Zdecydowalem si~ na podanie dosé obszernej bibliografii, poniewaz przypuszczam,
ze posr6d czytelnik6w znajdq si~ tacy, kt6rzy za pragnq wiedzieé wi~cej o Sl. Bozym kard.
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LEGENDA DO ZDJ~é

Prezentowany zbi6r zdj~é sklada si~ z dw6ch cz~sci.
Pierwsza cz~sé (zdjçcia 1-22) - archiwalna - dotyczy zasadniczo kard.
Hlonda. Jest ona skomponowna w spos6b ciqgly, co pozwala na przesledzenie
zycia Hlonda poczqwszy od wydarzen rodzinnych az do pogrzebu w Warszawie. Niekt6re zdj~cia zostaìy niedawno odkryte, wzbogacajqc stosunkowo juz
obfitq kolekcj~. Wartosé zdj~é polega nie tylko na tym, ze potwierdzajq i dokumentujq fakty oraz wydarzenia , o kt6rych mowa w niniejszej pracy, lecz takze
stwarzajq czytelnikowi wyjqtkowq mozliwosé przyblizenia postaci Hlonda.
Druga cz~sé zbioru zdj~é (zdjçcia 23-38) dotyczy trzech wsp6ìczesnych
wydarzen zwiqzanych ze wspomnieniem prymasa Hlonda. Uroczystosci zorganizowano w Rzyrnie z okazji 50. rocznicy smierci Slugi Bozego kard. Augusta Hlonda- prymasa Polski i wspornnienia l 00-lecia zakonczenia przez niego studi6w w Papieskim Uniwersytecie Gregorianskirn. Potwierdza to jak zywa
i aktualna jest osobowosé wielkiego Syna Ziemi Slqskiej. Co wi~cej, uroczystosci spotçgowaly, niesmiaìe dotqd, pr6by pogì~bienia i rozpowszechnienia
jego bogatego dziedzictwa myslowego. Ze wzgl~du na wielowymiarowosé czas6w, w kt6rych przyszlo zyé i pracowaé kard. Hlondowi mozna zywié przekonanie, ze jego nauczanie oraz pozostawione dzieìa b~dq mialy niebywale znaczenie dia wsp6ìczesnego odbiorcy.
Z okazji obchod6w 50. rocznicy smierci st Bozego kard. Hlonda r6wniez w
,wiecznym rniescie" mialy miejsce wiecz6r studyjny i uroczysta Msza sw (zorganizowane z inicjatywy Salezjanskiego Instytutu Historycznego, Polskiego
Instytutu w Rzymie i Towarzystwa Chrystusowego).
Wiecz6r studyjny odbyl si~ 20 maja 1999 roku w siedzibie Instytutu Polskiego w Rzymie (Via Vittorio Colonna 1, Palazzo Blumenstihl) - pod haslem:
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124 Kardynaf Augustj. Hlond Prymas Polski (1881-1948): Sale;janin -Zafoiyciel
- Biskup. Wygloszono w6wczas pi~é referat6w.
Pierwszy referat wyglosil ks. dr Stanislaw Zimniak: Wkfad Ksiçdza Augusta H/onda w rozwcfj dziefa sale;jaflskiego w Europie Srodkowrj. Ks. prof. Andrzej Dzi~ga m6wil na temat: Wp(yw kardynafa Augusta H/onda na dziefo
I Synodu Plenarnego w Polsce . Natomiast ks. prof. Pawel Bortkiewicz przedstawil zagadnienie: Mi~a promocyjna Kosciofa w stosunku do czfowieka w
niektdrych zapiskach kardynala Augusta H/onda. Pracownik Watykanu ks. Andrzej Duczkowski zajql si~ tematem: Mz$ja kardynafa Augusta H/onda w Rzymie; starania o powrdt do Poznania w 1939 i przekazanie swiatu prawdy o
okrucieflstwach dokonanych przez nazistdw. Ostatni referat wyglosil prorektor
KUL ks. prof. Stanislaw Wilk: Kardynal August Hlondjako organizator iycia
koscielnego w Polsce.

Powyzsze referaty zostaly uzupelnione dwoma swiadectwami os6b, kt6re
mialy bezposredni kontakt ze Slugq Bozym kard. A. Hlondem. Byli to: kard.
Alfons M. Stickler i kard. Luigi Poggi. Kard. Stickler poznal prymasa Polski,
gdy ten zarzqdzal Inspektoriq Niemiecko-W~gierskq z siedzibq w Wiedniu,
natomiast kard. Poggi pelniqc obowiqzki minutanta w Sekretariacie Stanu .
W wieczorze studyjnym wzi~li udziat liczni znakomici goscie, m.in: prymas Polski kard. J6zef Glemp , sekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
abp Edward Nowak, przelozony generalny Towarzystwa Salezjanskiego
ks. Juan E. Vecchi razem z sekretarzem Rady Generalnej ks. Francesco Maraccanim i postulatorem generalnym ks. Pasquale Liberatorem, przelozony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Tadeusz Winnicki, ambasador Rzeczpospolitej Polski przy Stolicy Apostolskiej prof. Stefan Frankiewicz. Ponadto,
pisemne pozdrowienia raczyli przyslaé kardynalowie: Giovani Cheli, Roger
Etchegaray i Achille Silvestrini, wyrazajqc lqcznosé i zyczenia owocnego przebiegu studium.
Natomiast w uroczystosé Zeslania Ducha Swi~tego, 23 maja 1999 roku,
o godz. 17.30 w salezjanskiej bazylice Serca Jezusowego w Rzymie zostala
odprawiona Msza sw. Przewodniczyl jej kard . Lugi Poggi w towarzystwie licznego duchowienstwa, m.in. przelozonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego ks. Tadeusza Winnickiego i dw6ch radc6w generalnych Towarzystwa
Salezjanskiego: ks. Antonio Martinelliego i ks. Giuseppe Nicolussiego. We Mszy
sw. wziql udzial rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. Andrzej Szostek wraz z Senatem tegoz Uniwersytetu. Liturgii towarzyszyl Ch6r
Mi~dzyuniwersytecki Diecezji Rzymskiej.

Legenda do zc!fçé

Podczas Wielkiego Jubileuszu, dokladnie 22 pazdziernika 2000 roku, mia- 125
lo miejsce uroczyste wspomnienie 100-lecia zakonczenia studi6w kard. Hlonda w Rzymie. Uroczystosé zostala zorganizowana przez Salezjanski Instytut
Historyczny, poparta przez Towarzystwo Chrystusowe dia Polonii i abpa Szczepana Wesolego- rektora kosciola Sw. Stanislawa Bpa w Rzymie. Opr6cz Mszy
sw., kt6rej przewodniczyl prefekt Watykanskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego - kard. Zenon Grocholewski, a homili~ wyglosil ks. prof. Andrzej
Strus (wykladowca w Papieskim Uniwersytecie Salezjanskim), mial r6wniez
miejsce odczyt ks. pro f. Giacomo Martiny- wykladowcy w Papieskim Uniwersytecie Gregorianskim. Wspomnienie zakonczyla inscenizacja audiowizualna
w opracowaniu ks. prof. Tadeusza Lewickiego - wykladowcy w Papieskim
Uniwersytecie Salezjanskim.
Cz~sé okolicznosciowq serwisu fotograficznego wienczq zdjçcia 39-42 z
uroczystego poswi~cenia pomnika st. Bozego kard. Augusta Hlonda przez obecnego prymasa Polski kard. J6zefa Glempa 15 czerwca 2002 roku w obecnosci
metropolity katowickiego abpa Damiana Zimonia, a takze innych pasterzy
Kosciola i licznych wiernych.
Zdj~cia

23-32 - Rzym, Instytut Polski, 20 maja 1999 r.
33-34 - Rzym, bazylika Serca Jezusowego, 23 maja 1999 r.
Zdjçcia 35-38 - Rzym, kosci6l sw. Stanislawa Biskupa, 22 pazdziernika
2000 r.
Zdjçcia 39-42- Myslowice, 15 czerwca 2002 r., poswiçcenie pomnika prymasa Polski st. Bozego kard. Augusta Hlonda
Zdj~cia

Nr 1. Dom w Brz~czkowicach, gdzie 5 lipca 1881 roku urodzit si~ przyszty Prymas Polski kard.
August Hlond (w: Bronistaw Ka nt, Sztygar Boit;j Kopalni, Warszawa 2001).

Nr 2. Jan i Maria z Imiel6w Hlondowie, rodzice Augusta Hlonda (j.w. ).

Nr 3. Matka kard. A. Hlond a w otoczeniu syn6w. Siedzq od lewej: ks. Ignacy
i ks. August. Stojq: koad. Klemens, ks. Anto ni, Jan dr med. z zonq (j.w. ).

Nr 4. Oswi~cim, Salezjanski Zaklad Swi~tego Jacka, gdzie kleryk August Hlond w 1900

roku rozpoczql swojq

prac~

apostolskq (ASC- foto).

Nr 5. Przelozony generalny ks. Michal Rua podczas wizytacji salezjaflskiego domu
Swi~tego Jacka w Oswi ~c imiu . Ks. Michal Rua w centrum, po jego prawej stronie
ks. Emanuel Manassero- dyrektor plac6wki. W drugim rz~d z ie , trzeci, czwa rty i piqty od
prawej strony to kolejno: kl. August Hlond, kl. Antoni Hlond i kl. Stanislaw Plywaczyk
(ASC- foto).

Nr 6. Przemysl, Dom Sw i~tego J6zefa, 1907 r. - ks. August Hlond jako dyrektor domu
razem z gru pq pierwszych wychowa nk6w oratorium (w: «Nasza Przeszfosé» XLII/1 97 4).

Nr 7. Wieden, Salezjanski Instytut Sw i ~tych An iot6w Str62:6w, do kt6 rego ks. Hlond przybyf na poczqtku sierpnia 1909 roku objqé fun kcj~ dyrekto ra (ASC - foto).

Nr 8. Wieden, 191 1 r.- ks. August Hlond w centrum, po jego lewej stronie dr Viktor Coglievina, a po prawej ks. Josef Jager, raze m
z chlopcami orkiestry instrument6w smyczkowych oratorium salezjaflskiego (ASC- foto) .
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Nr 10. Ensdorf (N iemcy). 1921 r.- w centrum ks . Augus t Hlond jako przetozony Inspektorii
w otoczeniu salezjan6w i nowicjusz6w (ASC- foto).

N iemi ecko-W~g i e rskiej

Aniol6w Str6z6w

Nr 11. Fulpmes (Austria), Salezjanski Instytut sw. Bonifacego zatozo ny w 1921 roku
przez ks. Augusta Hl onda- przetozonego Inspektorii N i e mi ecko-W~g i e rskiej (ASC - foto).

Nr 12. Fulpmes (Austria) 1921 r.- w centrum ks. August Hlond - przetozony Inspektorii
Niemiecko-W~gierskiej wraz z uczestnika mi I kapituty inspektorialnej, po jego prawej
stro nie ks. Au relio Guadagnini, a po lewej ks. Stanistaw Ptywaczyk (ASC- foto).

Nr 13. Chorz6w, 1923 r.- ks. August Hlond jako administrator apostolski G6rnego Slqska towarzyszy prezydentowi Polski w zwiedzaniu kopalni w~gla ,Wyzwolenie". Numerem l oznaczony na zdj~ciu prezydent Polski Stanislaw Wojciechowski, numerem 2 administrator apostolski August Hlond , numerem 3- Wojciech Korfanty- dzialacz niepodleglosciowy na Slqsku (ASC - foto).

Nr 14. Londyn, Salezjailski Instytut Najsw i ~tszego Serca Jezusowego, 1930 r. - kard.
Hlond w otocze niu salezjan6w i chlopc6w tegoz instytutu (ASC - foto).

Nr 15. Potulice, 1932 r.- kard . Augus t Hlond z grupq cztonk6w zatozonego przez sieb ie Towarzystwa
Chrystusowego dia Polonii (Archiwu m Towarzystwa Chrystusowego- Poznaft).

Nr 16. Argentyna , 8-17 paidziernika 1934 r. - kard. August Hlond podczas XXXII M i~
dzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Buenos Aires, po prawej dr juan F. Cafferata- dyrektor dziennika «El Pueblo» i posel do Parlamentu (w: «El Pueblo»).

Nr l 7. Las Pa lmas (Wyspy Kanaryjskie), 31 paidziernik 1934 r. - kard. August Hlond
wsr6d przeloionych i chlopc6w kolegium salezja nskiego (ASC- foto).

Nr 18. Rzym, 1937 r.- kard. August Hlond z przetozo nym generalnym Zgromadzenia Salezjaftskiego ks. Pietro Ricaldone (po prawej
stronie) wsr6d student6w salezjaftskich i nowicjuszy (ASC- foto).

Nr 19. Rzym, 25 kwietnia 1945 r. - kard. August Hlond, po swoim uwolnieniu z rqk
hitlerowc6w, spotyka si~ w zakladzie salezjaii.skim Serca Jezusowego ze studentami
i przelozonymi (ASC- foto).

Nr 20. (patrz

zdj~cie

Nr 19).

Nr 21. Warszawa. 24 czerwca 194 7 r. - kard. August Hl ond kl:adzie kamien
warszawskiej katedry zburzonej podczas II wojny swiatowej (ASC- foto).

w~gie lny

pod

odbudow~

Nr 22. Warszawa, 26 pazdziernika 1948 r. - pogrzeb kard. Augusta Hlonda
Prymasa Polski (ASC- foto).

Nr 23. Wystqpienie ka rd. Alfonsa M. Sticklera SDB, po jego prawej stronie moderator
ks. prof. Francesco Motto SDB (ASC- foto).

Nr 24. Wystqp ienie kard. Luigiego Poggi (ASC- foto).

N r 25. Relator ks. pro f. Pawel Bortkiewicz TChr (ASC- foto).

Nr 26. Relator ks. Andrzej Duczkowski TChr (ASC - foto).

Nr 27. Relator ks . prof. Andrzej Dzi~ga (ASC- foto).

Nr 28. Relator ks. prof. Stanistaw Wilk SDB (ASC- foto) .

Nr 29. Relator ks. dr Stanistaw Zimniak SDB (ASC- foto).

Nr 30. Od lewej: kard. Luigi Poggi, kard. Alfons M. Stickler SDB, prymas Polski kard. J6zef
Glemp, sekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych abp Edward Nowak i ambasador
Rzeczpospolitej Polski przy Stolicy Apostolskiej prof. Stefan Frankiewicz (ASC- foto).

Nr 31. W pierwszym

rz~dzie: kard . L. Poggi, kard. A. Stickler SDB, kard. ). Glemp. W
drugim rz~dzie: rektor Wyzszego Seminarium Duchownego Towa rzystwa Chrystusowego
ks. prof. Pawel Bortkiewicz SChr, sekretarz Rady Generalnej Towarzystwa Salezjanskiego
ks. Francesco Maraccani i przelozony generalny Salezjan6w ks. juan E. Vecchi (ASC- foto).

Nr 32. Kard. j6zef Glemp w rozmowie z dyrektorem Instytutu Polskiego w Rzymie

Elzbietq )ogaHq (ASC- foto).

Nr 33. Msza swi~ta w salezjaftskiej bazylice Serca Jezu sowego w Rzymie. Przewodniczy
kard. L. Poggi, po jego prawej stronie radca generalny ds. forma cji ks. Giuseppe Nicolussi
i postulator generalny ds. kanonizacyjnych ks. Pasquale Liberatore. Po lewej przelozony
generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Tadeusz Wi nnicki i rekto r Wyzszego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego ks. prof. Pawet Bortkiewicz (ASC- foto).

Nr 34. Cztonkowie Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z rektorem ks. prof.
Andrzeje m Szostkiem MIC (ASC- foto).

Nr 35. Msza sw. pod przewodnictwem kard. Ze nona Grocholewskiego w kosciele sw. Stanistawa Bpa w Rzymie z okazji wspo mnien ia 100-lecia zakonczenia studi6w w Pap ieskim Uniwersytecie Gregorianskim w Rzymie przez kard. Hlonda (ASC- foto) .

Nr 36 . Uczestni cy Mszy sw. (ASC- foto).

Nr 37. Odczyt ks . prof. Giacomo Martiny SJ (ASC- foto).

Nr 38. Inscenizacja audiowizualna w opracowaniu ks. prof. Tadeusza Lewickiego SDB,
w wykona niu student6w Papieskiego Uniwersytetu Salezjanskiego (ASC- foto).

Nr 39. Pomnik st. Bozego
kard. Augusta Hlonda posw i ~co ny przez obecnego
prymasa Polski kard. j6zefa Glempa 15 czerwca
2002 roku w obecnosci
metropo lity katowickiego
abpa Damiana Zimonia, a
takze innych pasterzy Kosciota i licznych wiernych
(ASC- foto).

Nr 40. Uczestnicy cere moni i p osw i ~ce ni a pomnika.

Nr 41. Uczestnicy ceremonii po sw i ~ce nia pomnika.

Nr 42 . Uczestnicy ceremon ii

po sw i ~ce ni a

pomnika.

Ksiqdz Stanislaw Zimniak, salezjanin. UrodzH si~ w 1956 roku w Sosniach Ostrowskich
(Wielkopolska). Absolwent Wyzszego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjanskiego w Krakowie. Studiowal ponadto na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz na
Papieskim Uniwersytecie Gregoriaflskim w Rzymie, na kt6rym obronH doktorat na Wydziale Historii Kosciota napisany pod kierunkiem prof. Giacomo Martina SJ.
Obecnie pracownik naukowy Salezjanskiego Instytutu Historycznego w Rzymie; sekretarz
i skarbnik prezydium Mi~dzynarodowego Stowarzyszenia Historyk6w Salezjanskich (l'Associazione dei Cultori di Storia Salesiana), cztonek Stowarzyszenia Wsp6tpracy Zakonnych Instytut6w Historycznych (l'Associazione Coordinamento Storici Religiosi). Wsp6hedaguje p6trocznik Instytutu «Ricerche Storiche Salesiane» oraz rocznik naukowy: «Seminare. Poszukiwania Naukowo-Pastoralne» (wydawany przez Wyzsze Seminaria Duchowne Towarzystwa Salezjanskiego: Krak6w-Lqd-t6dz) .
Autor, m.in., studium naukowego: Salesiani nella Mitteleuropa. Preistoria e stonà della
provincia Austro-Ungarica della Società di S. Francesco di Sales (1868 ca. -1919), Istituto
Storico Salesiano. Studi 10. LAS. Roma 1997; 6sterreich begegnet Don Bosco "dem Vater,
Lehrer und Freund der jugend". LAS. Roma 2003. Redaktor i wsp6lautor ksiqzki: Il cardinale Augustf. Hlond, Primate di Polonia (1881-1948) . Note sul suo operato apostolico. Atti
della serata di studio: Roma 20 maggio 1999, LAS. Roma 1999.
Jego zainteresowania naukowe obejmujq badania nad dziatalnosciq i rozwojem Salezjan6w Ksi~dza Bosco w Europie p6tnocno-srodkowej.

