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Wprowadzenie
Był człowiekiem niespokojnego ducha, wielkiej energii do działania i szerokich horyzontów myślowych. Trudnego charakteru,
ostrego języka, nie przez wszystkie środowiska polskie, czy to
w kraju, czy na emigracji akceptowany. Walerian Kalinka (1826
– 1886), bo o nim mowa, ukończył studia w uniwersytecie w Krakowie w zakresie filozofii i prawa. Jego temperament społeczny,
polemiczny, ale i umiłowanie Ojczyzny, poprowadziły go do
polityki. Był członkiem rządu narodowego powstania krakowskiego w 1846 r. Powrócił do austriackiej już Galicji i próbował
tam znaleźć swe miejsce, jednak zagrożony aresztowaniem wybrał los emigranta we Francji. Współpracował z Władysławem
Zamoyskim i był jego agentem na wschodzie, wspierając dzieło
polskiej dywizji w dobie wojny krymskiej. Później związał się
z Czartoryskimi, pracował na rzecz Hotelu Lambert, wykonywał
misje dyplomatyczne. Jego pasja polityczna sprawiła, że podejmował wielorakie próby służby na rzecz różnych ośrodków narodowych, jednak, zawiedziony, szybko zmieniał orientację. To
zaangażowanie na rzecz Ojczyzny owocowało również pracami
publicystycznymi, z których wyłania się ostre, a nawet nadkrytyczne spojrzenie na rzeczywistość (Listy z Krakowa). Zachęcony
został przez Joachima Lelewela do badań historycznych. Podjął
je jednak na dobre dopiero, gdy zorientował się, że powstanie
styczniowe zamiera. Dwie jego najważniejsze prace Ostatnie
lata panowania Stanisława Augusta oraz Sejm czteroletni i zawarte w nich oceny historyczne stały się istotną inspiracją dla „krakowskiej szkoły historycznej”. W 1868 r. Walerian Kalinka został
zmartwychwstańcem – wyświecony na kapłana w roku 1870.
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Zresztą, i cenił, i współpracował już wcześniej z tym zakonem.
Jednym z jego najważniejszych dzieł w zgromadzeniu było założenie i kierowanie Internatem Ruskim we Lwowie.
To tylko skrót charakterystyki tej nietuzinkowej i wyjątkowej
postaci polskiej historii XIX stulecia. Kalinka łączył w sobie temperament polityczny i zapał w poszukiwaniu najlepszej opcji,
która przyczyniłaby się do powstania Ojczyzny. Wnikliwość
poszukiwań historycznych łączył z krytycyzmem wobec współczesnego stanu kraju i emigracji. Praktyczność i realizm działań
komponował z głębokim życiem duchowym i poważnym traktowaniem powołania zakonnego i kapłańskiego.
Wydaje się jednak, że powyższe charakterystyki nie wyczerpują opisu złożoności i bogactwa tej postaci. Jej dokonania – polityczne, literackie, historyczne czy zakonne domagają się szeroko
zakrojonych badań. Takie badania zostały zaprezentowane na
XV konferencji naukowej z cyklu „Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja”, która miała miejsce w Centrum
Resurrectionis w dniu 8 marca 2017 r. Konferencja była zatytułowana Pomóc uchwycić sens życia: dziedzictwo księdza Waleriana
Kalinki. Wzbudziła ona zainteresowania i wykazała, że badania
nad postacią ks. Kalinki są podejmowane, jednakże udowodniła
również, że przed badaczami stoi niemało zadań.
W publikowanej książce zawarte zostały tylko niektóre teksty. Stanowi ona zbiór cennych studiów, które pozwalają nam
częściowo zrozumieć księdza Waleriana, jego system wartości
oraz jego motywację do działania i tworzenia. Wymienione teksty
dotyczą różnych sfer życia zmartwychwstańca i historyka. Reprezentują kilka odmiennych dyscyplin naukowych.
Najliczniej i w sposób najbardziej wyrazisty w opublikowanych studiach reprezentowana jest teologia życia wewnętrznego
oraz duchowość ojca Waleriana. Wojciech Mleczko CR wyodrębnił etapy duchowego wzrostu obejmujące jego życie świeckie
oraz czas bycia zmartwychwstańcem (Etapy drogi duchowej Waleriana Kalinki). Ks. Robert Nęcek odkrywa sposób modlitwy księdza
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Kalinki. Studium jest cenne, ponieważ jako źródła bierze na warsztat dwa pisma ascetyczne – Na Golgotę oraz Rozmyślania nad
konstytucjami. Ks. Wojciech Zyzak interpretuje natomiast jego
poglądy na duchowość małżeńską, uwydatniając również nurty
typowe dla ascetyki zmartwychwstańczej.
Nie zabrakło też prac historyków i studiów nad Kalinką jako
historykiem. Artur Kardaś CR prezentuje jego badania historyczne z czasów, w których żył i służby we wspólnocie zmartwychwstańców. Rozwija wątki przeplatania się tożsamości historyka
oraz kapłana-zakonnika. Ten sam autor odkrywa problematykę
najważniejszego dzieła historycznego Waleriana Kalinki, jakim
był Sejm czteroletni. Tym razem praca nad Sejmem jest postrzegana
poprzez korespondencję.
Kolejne artykuły wydają się mieć rolę szczególną, są bowiem
próbą odnalezienia w pismach, postawie życiowej i działalności
wybitnego historyka i wyjątkowego zmartwychwstańca tego, co
można nazwać koncepcją człowieka. Ks. Wojciech Misztal szuka
sensu człowieczego życia w rozprawie o św. Stanisławie Biskupie
i Męczenniku (Pomóc uchwycić sens życia: przykład „Męczeństwa św.
Stanisława”). Agnieszka Guzik roztrząsa poglądy pedagogiczne
księdza Waleriana, wszak kierował on zakładem wychowawczym i był praktykującym wychowawcą. Artykuł Włodzimierza
Osadczego prezentuje unikalną inicjatywę samego Waleriana (po
części tylko zmartwychwstańców) – Internat Ruski we Lwowie.
Dobrze, że ten ostatni tekst wiąże się z ważnym studium poświęconym relacjom polsko-ukraińskim w Galicji w drugiej połowie
XIX stulecia.
Prawdą jest, że książka jest zdominowana przez artykuły
traktujące o życiu duchowym, tworzone przez teologów życia
wewnętrznego. Świadczy to, iż istnieje wyraźna potrzeba i dążenie do odkrycia Kalinki jako osoby głęboko przeżywającej swoje
powołanie, a nawet jednego z protagonistów zmartwychwstańczej szkoły duchowości. Jednakże studia humanistów zdają się
naocznie wykazywać, iż z tym rdzeniem duchowym związana
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jest jego działalność praktyczna – Internat Ruski, twórczość historyczna, a także jego koncepcje antropologiczne i pedagogiczne.
Wszystkie artykuły dają świadectwo różnorodności i bogactwie
przejawów osobowości.
Każdy zestaw artykułów stanowi krok naprzód w badaniach,
przynosząc, jak powyżej opisany, konkretne rezultaty. Jednakże
oprócz tego taka kolekcja studiów naukowych prowokuje pytania i stawia przed badaczami problemy. Obecny w tekstach nurt
badań nad duchowością skłania do zastanowienia, czy personalna duchowość Kalinki jest jedynie rezultatem formacji zmartwychwstańczej, czy również osobistych doświadczeń zdobytych
przed wstąpieniem do zgromadzenia. Historyków należy zapytać o to, w jakim stopniu historyczne myślenie Waleriana i jego
polemiczny pazur wpłynęły na uksztaltowanie się myśli „krakowskiej szkoły historycznej”. Aktualna kwestia relacji polsko-ukraińskich inspiruje do postawienia problemu wpływu badań
i myśli historycznej księdza Waleriana na jego koncepcje zgody
obu narodów Galicji poprzez wychowywanie młodzieży. Niech
dalsze badania przyniosą odpowiedzi na te pytania.
ks. dr hab.

Dariusz Tabor CR, prof. UPJPII

Dyrektor Instytutu Historii Sztuki i Kultury
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Artur Kardaś CR

Walerian Kalinka:
historyk i zmartwychwstaniec1
Powstaniec 1846 i 1848 roku, emigrant,
współpracownik Hotelu Lambert,
sekretarz i wierny stronnik
generała Władysława hr. Zamoyskiego,
orędownik spraw polskich,
jeden z najwybitniejszych historyków,
współtwórca krakowskiej szkoły historycznej,
autor licznych publikacji, działacz społeczny i religijny,
kapłan, zmartwychwstaniec, doskonały wychowawca.
Czasy komunizmu w Polsce skutecznie wyeliminowały z pamięci wielu Polaków postaci, które do panującej wówczas narracji ideologicznej, przede wszystkim na gruncie historycznym
i religijnym, nie pasowały! Niewiele też dla tej pamięci uczyniły
lata po 1989 r. Milczano o wielu wybitnych patriotach, naukowcach, tym bardziej jeśli byli duchownymi. Do takich osób niewątpliwe należy ksiądz Walerian Kalinka, zmartwychwstaniec,
jeden z najwybitniejszych konserwatywnych historyków Polski,
patriota i wyśmienity wychowawca. Jego prace należą do najcenniejszych z zakresu literatury politycznej i historycznej. Dość
1
Pierwotnie tekst ukazał się w książce pt. Wielcy Polacy z Ziem Rzeczpospolitej
Obojga Narodów, red. J. Marciak-Kozłowska, Białystok 2016, s. 355–361.
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wymienić: Sejm Czteroletni, Ostatnie lata panowania Stanisława
Augusta czy Galicja i Kraków pod panowaniem austriackim. Wartość
tych prac jest tym cenniejsza, gdyż wiele ze źródeł, na których
bazował Kalinka, zaginęło podczas naszych zawieruch dziejowych. Dla zgromadzenia zaś zmartwychwstańców, do którego
wstąpił dość późno, mając 42 lata, był współtwórcą oryginalnego
systemu wychowawczego, który stosował w założonym przez
siebie Internacie Ruskim we Lwowie. Jest też założycielem Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców. Przyznam, że trudno jest
mi pisać o człowieku, którego życiorys nadawałby się na obdarowanie nim kilku osób. To był tytan pracy i wielkiej inicjatywy
na rzecz dobra Kościoła i Polski. „Nasza wiedza o przeszłości nie
jest obiektywna, lecz osobista i uczestnicząca” – napisał Robert
Louis Wilken. Dlatego pisząc ten krótki biogram wielkiego Polaka i duchownego, pragnę uwypuklić jedynie te wydarzenia, które, w moim przekonaniu, stanowią dominanty w jego życiorysie,
nie tylko warte zapamiętania, ale okazują się ważną lekcją dla
nas współczesnych. Ksiądz Kalinka doczekał się pełnej monografii pióra ks. dr Jerzego Mrówczyńskiego CR2, ale jego pisarstwo
polityczne i historyczne nie ma szerszego opracowania, choć
wiele w tym względzie uczynił w ostatnich latach Ośrodek Myśli
Politycznej w Krakowie. Dziękujemy!
Walerian Kalinka przyszedł na świat w podkrakowskich
Bolechowicach 23 listopada 1826 r., w rodzinie ziemiańskiej
i prawniczej. Jego ojciec Andrzej był sędzią Sądu Najwyższego
Rzeczypospolitej Krakowskiej. Państwo Kalinkowie mieszkali
wówczas (od 1820 r.) we dworze należącym wcześniej do wielkiego mówcy, wybitnego poety, dobrego biskupa krakowskiego i późniejszego prymasa Królestwa Polskiego – Jana Pawła
Woronicza (1757–1829). O jego latach dziecięcych niewiele można powiedzieć. Nie przechowała się żadna relacja z tego okresu,
2
J. Mrówczyński, Ks. Walerian Kalinka. Życie i działalność, Poznań–Warszawa–Lublin 1973.
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a i w obfitej korespondencji Kalinki nie spotykamy żadnej wzmianki czy wspomnienia. Można zatem wnioskować, że żył spokojnie, beztrosko, jak wiele innych dzieci zamożnych rodziców,
otoczony miłością jako najmłodsza latorośl rodu.
Państwo Kalinkowie rychło opuścili Bolechowice (w 1832 r.) na
rzecz zamieszkania w centrum Krakowa, ze względu na poważne funkcje społeczne ojca Waleriana, Andrzeja. Kalinka uczył
się w prestiżowym Liceum św. Anny (dziś Nowodworskiego),
potem studiował filozofię i prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam dwóch jego wykładowców odegrało zasadniczą rolę
w rozbudzeniu zainteresowań naukowych, szczególnie historycznych, przede wszystkim prof. Michał Wiszniewski i prof.
Józef Muczkowski. Kalinka nie był młodzieńcem, który by marzył o robieniu poważnej kariery prawniczej czy urzędniczej.
Po ukończeniu studiów w 1845 r., jako lewicujący sympatyk
Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, włączył się w ruch
prac konspiracyjnych, zmierzających do wywołania kolejnego
powstania narodowego. Miał wówczas 19 lat. Zaangażował się
także w działalność u boku Edwarda Dembowskiego w Klubie
Rewolucyjnym Polskim. Imponowało mu pisanie artykułów
poza cenzurą, oddawanie się sprawom idei ruchu i niepodległości Polski. Podczas wybuchu powstania w 1846 r. decyzją
dyktatora Jana Tyssowskiego został dyrektorem Kancelarii Rządowej i redaktorem „Dziennika Rządowego Rzeczypospolitej
Polskiej”. W ten sposób dostrzeżono jego nadzwyczajne zdolności i młodzieńczy zapał do „spraw krajowych”, który postanowiono wykorzystać. Uniesienia powstańczo-rewolucyjne nie
trwały jednak długo. Po upadku powstania został zmuszony do
ucieczki z ukochanego Krakowa i zamieszkania w Brukseli. Tam
Joachim Lelewel (1846–1848) zachęcił go do studiowania historii
Polski i bibliotekarstwa oraz umożliwił mu dostęp do niektórych archiwów. W Brukseli zaprzyjaźnił się także z generałem
Janem Skrzyneckim (1787–1860). Na tamtejszym uniwersytecie
odnowił studia prawnicze, aby nostryfikować swój krakowski
dyplom.
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Praca nad archiwaliami została jednak przerwana wybuchem
Wiosny Ludów (1848), co skłoniło Kalinkę do powrotu do Krakowa, gdzie rozpoczął pracę w bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ale tym razem w miejsce entuzjazmu i politycznych
nadziei wkradło się rozczarowanie i sceptycyzm. Wynikało to
z ogólnej sytuacji politycznej w kraju i osobistych porażek. Oliwy
do ognia dodały wydane przez niego Listy o Krakowie, w których
krytykował elity intelektualne i polityczne środowiska, w którym żył. Niepowodzeniem zakończyły się jego starania o prowadzenie wykładów z historii prawa polskiego na Uniwersytecie
Jagiellońskim i utrata posady nauczyciela geografii w Szkole
Technicznej. Porzucił także aplikację w sądzie, w efekcie czego
utracił również możliwość doktoryzowania się. Przełomowym
momentem w jego życiu, pewnego rodzaju stabilizacją, było nawiązanie w 1849 r. współpracy z krakowskim konserwatywnym
czasopismem „Czas”. Tam spotkał się z wybitnymi osobowościami, jak Pawłem Popielem (1807–1892) czy Maurycym Mannem
(1814–1876). Praca w redakcji nauczyła go zespołowości i pomogła w skoncentrowaniu się na sprawach najważniejszych. Dał się
poznać jako świetny publicysta, tak problematyki krajowej, jak
i zagranicznej. Jednak coraz trudniej było mu zaakceptować reżim cenzorski. Pojawiły się kłopoty w związku z odmówieniem
napisania artykułu powitalnego ku czci mającego odwiedzić
Kraków cesarza Franciszka Józefa I. W tym czasie przebywał
już w więzieniu współwłaściciel „Czasu” hrabia Adam Potocki
(1822–1872). Dokonano także rewizji w mieszkaniu Kalinki. Będąc
zatem w coraz trudniejszej sytuacji politycznej i osobistej, postanowił w styczniu 1852 r. udać się na emigrację. Spakował się
i wyruszył do Paryża.
W stolicy Francji początki nie były łatwe. Jako wcześniejszy
sympatyk ugrupowań lewicowych, choćby Towarzystwa Demokratycznego Polskiego i konspirator u boku Edwarda Dembowskiego, nie był przychylnie traktowany przez środowiska
konserwatywne paryskiej polonii. Dopiero listy rekomendacyjne
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ze strony współpracowników „Czasu” zmieniły mu złą opinię.
Kalinka został sekretarzem i z czasem wiernym stronnikiem generała Władysława hr. Zamoyskiego (1803–1868), jednego z najbliższych współpracowników księcia Adama Jerzego Czartoryskiego
(1770–1861), niekoronowanego króla Polski – jak go nazywano na
emigracji. To w jego imieniu Zamoyski prowadził całą politykę
zagraniczną Hotelu Lambert. Stąd też Kalinka został wtajemniczony we wszystkie niemal arkana aktywności politycznej księcia
Czartoryskiego! Brał udział w wielu misjach dyplomatycznych
i pisał ważne dokumenty dotyczące sytuacji politycznej w całej
Europie. Bywał w Stambule, gdzie uczestniczył w formowaniu
się II Pułku Kozaków, a później Dywizji Kozaków Polskich. Niepowodzenia związane z formowaniem się tych jednostek głęboko odkładały się w jego psychice. Eskapadę turecką przypłacił
nawet kilkutygodniowym pobytem w łóżku! W międzyczasie
pisał swoje prace historyczne, a dzięki możnemu i wpływowemu
protektorowi miał dostęp do bibliotek i archiwów nie tylko na
terenie Francji. Wówczas opublikował doskonałą pracę pt. Galicja
i Kraków pod panowaniem austriackim.
W 1857 r. udało mu się stworzyć pismo „Wiadomości Polskie”.
Wziął na siebie główny obowiązek jego redagowania. Z czasem
zaczęły spadać na niego gromy ze względu na teksty traktujące
o tematyce religijnej, zarzucając mu „jezuityzm” i obskuranctwo.
Pismo przetrwało do 1861 r. Oprócz pracy w „Wiadomościach
Polskich” Kalinka był aktywny w działalności wielu organizacji emigracyjnych w Paryżu, w tym Biura Interesów Polskich.
W ten sposób jeszcze bardziej zbliżył się do księcia Czartoryskiego. W Biurze zajmował się między innymi prowadzeniem obfitej korespondencji nadchodzącej z Rzymu, aby „sprawę polską
w prawdziwym świetle wystawić”. Była to jedna z najprężniej
działających komisji w ramach Biura. W 1859 r. założył męską
Konferencję Polską św. Kazimierza dla niesienia pomocy tułaczom i wygnańcom. Zaś w latach 1861–1867 pełnił obowiązki dyrektora Biblioteki Polskiej w Paryżu i konserwatora jej zbiorów.
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Dzięki wsparciu finansowemu Zamoyskiego Kalinka w 1862 r.
wyjechał na kilkumiesięczny pobyt do Rzymu w poszukiwaniu
wszelkiego rodzaju poloniców. Tam zaprzyjaźnił się ze zmartwychwstańcami. I ta kwerenda, podobnie jak w 1848 r., została
przerwana dramatycznymi wydarzeniami wybuchu Powstania
Styczniowego w roku 1863. Został wtedy sekretarzem księcia
Konstantego Czartoryskiego i z nim wyjechał do Szwecji, aby tam
organizować zaplecze wojenne dla działań przeciwko Rosji. Tam
poznał króla Karola XV i Michała Bakunina (1814–1876), Rosjanina, sympatyka Polski, myśliciela, panslawistę i rewolucjonistę,
twórcę i ideologa anarchizmu kolektywistycznego.
Po upadku powstania Kalinka powrócił do pisania prac historycznych. We współpracy z wybitnym oratorianinem, ojcem
Ludwikiem Lescoeurem i benedyktynem, ojcem Alfonsem Guepinem wydał L’Eglise Catolique en Pologne oraz biografię bł. Jozafata Kuncewicza. W 1868 r. ukazało się dzieło, które ugruntowało
pozycję Kalinki jako historyka w szeroko rozumianym świecie
naukowców: Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta. Za tę pracę otrzymał nagrodę w konkursie Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. To uznanie ze strony historyków nie
zawsze pokrywało się z bieżącymi opiniami polityków także
z Hotelu Lambert, ale Kalinka zawsze pozostawał solidnym historykiem i nie pisał dzieł na zamówienie polityczne. Nie był koniunkturalistą czy – jak dziś byśmy powiedzieli – nie wpisywał
się w poprawność polityczną. Ta solidność i wierność prawdzie
historycznej była nieco wcześniej powodem zerwania kontraktu z Czartoryskimi dotyczącego napisania biografii zmarłego
w 1861 r. księcia Adama. Rodzina spodziewała się raczej hagiografii nie tylko księcia, ale i całego rodu, podkreślenia wyłącznie
blasków rodziny. Kontrakt był atrakcyjny finansowo, ale Kalinka
odmówił napisania dzieła pod dyktando rodziny.
Doznaniem, które w dużej mierze odmieniło losy Waleriana
Kalinki była śmierć jego przyjaciela i protektora generała Władysława Zamoyskiego. Wraz ze śmiercią generała Kalinka tracił
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możliwość identyfikowania się z działalnością środowisk emigracyjnych. Postanowił zostać zakonnikiem. Decyzja ta wynikała
z głębokiej religijności, jaką przejawiał od dzieciństwa, była nieuchronną konsekwencją całego jego życia. Codziennie bowiem
bywał na Mszy św. i odprawiał godzinną medytację. Decyzję tę
pogłębiały częste kontakty z wybitnymi kapłanami i zakonnikami, szczególnie z terenów Francji. Imponowała mu pobożność
i intelektualizm młodego zgromadzenia zakonnego, jakim byli
zmartwychwstańcy, a szczególnie jego współzałożyciel ksiądz
Piotr Semenenko. To po rozmowie z nim w styczniu 1868 r. postanowił zostać kapłanem i zakonnikiem. Udał się do Rzymu,
tam szybko przeszedł wszystkie etapy formacji zakonnej i już
w połowie grudnia 1870 r. przyjął święcenia kapłańskie. Dwa
lata później ukończył studia teologiczne. Po święceniach w jeszcze większym stopniu poświęcił się pracy naukowej. Powstał
wtedy choćby kolejny tom Ostatnich lata panowania Stanisława
Augusta i broszura pt. Przegrana Francji i przyszłość Europy. Kalinka prowadził intensywne badania w Rzymie, w Wiedniu,
w Krakowie, we Lwowie, w Solesmes i innych bibliotekach oraz
archiwach. Nadzorował wydanie trzech tomów pism współzałożyciela zmartwychwstańców, wybitnego kaznodziei i generała zgromadzenia, księdza Hieronima Kajsiewicza (1812–1873).
Czynnie włączał się w bieżącą działalność swojego zgromadzenia, między innymi wizytował placówki na ziemi bułgarskiej.
Znacznie przyczynił się do zreformowania tamtejszych szkół
prowadzonych przez współbraci pod względem programów
nauczania i wychowywania dzieci i młodzieży. Pod koniec 1874 r.
zorganizował Bractwo św. Jozafata Kuncewicza do wspierania
modlitewnego i finansowego Misji Bułgarskiej.
W 1875 r. rozpoczął pracę jako kapelan sióstr niepokalanek
w Jarosławiu. Ojciec Semenenko, który tam go skierował, wiedział,
że funkcja ta pozwoli mu ukończyć rozpoczęte prace historyczne
i napisać nowe. To tam, po badaniach w Berlinie i otrzymaniu
dokumentów z archiwum w Petersburgu, rozpoczął pracę nad
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– chyba – najbardziej znanym swoim dziełem Sejm Czteroletni. „Któż to czytać będzie? Cztery tomy na historię pięciu lat!”
– martwił się Kalinka. Znajoma redakcja krakowskiego „Czasu”
wydała dzieło na własny koszt. Praca ta przyniosła mu międzynarodowy rozgłos i została przetłumaczona na język niemiecki.
W międzyczasie został członkiem Krakowskiego Towarzystwa
Historycznego i Akademii Umiejętności (1873), gdzie w ramach
Komisji Historycznej wygłaszał wiele ważnych odczytów i referatów, które zawsze spotykały się z żywą dyskusją. Z tygodnia
na tydzień rósł jego prestiż i sława, choć był człowiekiem niezwykle skromnym. Przede wszystkim mocno przejmował się
wiernym i pobożnym przestrzeganiem reguły zakonnej!
W ferworze prac naukowych ksiądz Semenenko w 1880 r.
postawił przed nim zupełnie odmienne zadanie: zorganizowanie pierwszej placówki zmartwychwstańców na ziemiach polskich we Lwowie. Kalinka martwił się, że takiemu zadaniu nie
podoła. Wszystko jednak poszło mu znakomicie, pomimo braku
funduszów i doprawdy wielu trudności organizacyjnych. Na
dodatek otworzył słynny Internat Ruski dla młodzieży ukraińskiej i polskiej, aby w ten sposób „kwestię ruską miłością, a nie
nienawiścią załatwić”. Praktyka życia w internacie skłoniła go
do opracowania systemu wychowawczego opartego na miłości
do Boga, do Kościoła i do Ojczyzny!
Organizacja tej pierwszej, i prestiżowej, placówki zmartwychwstańców nie odsunęła go od pracy naukowej. Między innymi
kontynuował pisanie kolejnych tomów Sejmu Czteroletniego. Jednak już od dłuższego czasu coraz bardziej podupadał na zdrowiu. Walcząc z różnymi bólami, brał się „do pisania, albo raczej
do stękania nad pisaniem” – jak donosił w liście do przyjaciela.
Po koniec listopada 1886 r. zapadł na zapalenie opon mózgowych
i 16 grudnia tego roku niespodziewanie – zmarł.
Kalinka przeszedł wiele etapów rozwoju swojego charakteru i życia religijno-moralnego: od czupurnego i bezwzględnego
w swych subiektywnych ocenach młodzieńca, poprzez wybujały
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idealizm, apodyktyczność i pewność siebie – jednak „stopniowo
łagodniał i nabierał wyrozumiałości do ludzi”, napisał jego biograf ks. Mrówczyński. W końcu stał się pokornym wobec Boga,
Kościoła, ojczyzny i ludzi człowiekiem i kapłanem. Nie stronił
jednak od ostrej krytyki spraw społecznych i historycznych, służąc nauce w prawdzie. W swoich pracach ukazywał wielkość
polskiej historii, ale i „grzechy narodu polskiego”. Kalinka, stawiając diagnozy sprzeczne z ambicjami romantyków i nie zawsze
zgodne z samozadowoleniem pozytywistów, dążył do gruntownego zbadania fundamentów bytu narodowego, bowiem tylko
to mogło umożliwić mu odnalezienie właściwych dróg naprawy. Już z pobieżnej lektury choćby dzieła Galicja i Kraków pod
panowaniem austriackim można zauważyć, że jedną z myśli przewodnich jego pisarstwa było zdiagnozowanie stanu społecznego, gospodarczego, politycznego i religijnego społeczeństwa
polskiego po to, aby w ogóle można było podjąć się dzieła jakiejkolwiek reformy. Ta reforma, szczególnie moralno-religijna,
miała być fundamentem odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak „wskrzeszać Ojczyznę z zepsutym narodem?” – pytał.
„Kto utrzyma jej byt niepodległy i napisze rozwojowe dla niej
prawa?” – martwił się. Pytania te stały również u fundamentów
pracy pierwszych zmartwychwstańców nad odrodzeniem moralno-religijnym „poganiejących społeczeństw”.
W Sejmie Czteroletnim Walerian Kalinka ciężar odpowiedzialności za upadek Pierwszej Rzeczypospolitej nie składał wyłącznie na barki zawistnych państw zaborczych, ale uważał także,
że przyczyny złego stanu państwa wynikały z indywidualizmu
obywatelstwa, z braku szacunku dla prawa ze strony poddanych
oraz ignorowania tegoż przez władze państwowe. „Cały ustrój...
opierał się jedynie i wyłącznie na dobrej woli obywatela – pisał
– [...] Dobra wola bodźcem, sumienie doradcą, niezgoda zachętą
– i to wszystkie instrumenta regni. Na podstawie tak idealnej
państwa utrzymać nie można, naród nie z aniołów jest złożony”.
Nieco dalej określił przyczynę upadku Polski krócej: „Wszyscy
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chcieli odrodzenia Ojczyzny, to prawda, ale – «daleka to droga,
skoro król i naród szli do niej bez Boga»”. Czy była to tylko specyfika polska? Kalinka odpowiadał, że nie. Procesy na ziemiach
polskich były odzwierciedleniem panujących wówczas przekonań, a raczej ideologii ogólnoeuropejskiej. Państwo – przekonywał – nie jest organizacją stworzoną wyłącznie wedle zamysłu
filozofów-polityków. „Zapomniano o tym – pisał – że budowa
społeczna ma właściwe sobie, tajemne warunki, których umysł
ludzki nigdy w zupełności nie zrozumie; jeden tylko jej architekt
Bóg [...]”. Warto również odnotować jeszcze jedną myśl Kalinki,
który zdecydowanie przeciwstawiał się liberalnemu pojmowaniu
wolności. Owszem – pisał – wolność wynika z wolnej woli człowieka, ale ta powinna być uzgodniona z prawem nadrzędnym
i wyższym od prawa pozytywnego – tj. z prawem boskim.
Czytając dziś diagnozy i rady Kalinki, wydają mi się szczególnie bliskie i potrzebne! Jakby historia zatoczyła koło. Szczególnie
potrzebne są Polsce i Europie w dobie zamętu ideologicznego
i pogubienia wartości objawionych. Trudno dziś przeszłość przebija
się do teraźniejszości, a tym bardziej do przyszłości! Uczyć się z mądrości starszych, to domena ludzi wielkich i pokornych!
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Etapy drogi duchowej Waleriana Kalinki
Walerian Kalinka, choć nie jest postacią nieznaną1, to z pewnością brakuje opracowań dotyczących jego życia duchowego.
O ewolucji w jego drodze życiowej pisał Jacek Szczerbiński2. Pewną próbę nakreślenia sylwetki duchowej Kalinki podjął ks. Jerzy
Mrówczyński CR na zakończenie monumentalnej monografii
poświęconej jego życiu i działalności3. Wpis poświęcony Kalince
znajduje się także w Słowniku Polskich Teologów Katolickich4. Ks.
Jarosław Popławski uwzględnił jego publikacje w studium pt.
Confessio Trinitatis jako podstawa życia duchowego w pismach polskich zmartwychwstańców (Lublin 2003). W niniejszym tekście
spróbujmy określić i prześledzić etapy drogi duchowej Waleriana Kalinki, opierając się szczególnie na materiałach źródłowych.
1
Urodził się 20 listopada 1826 w podkrakowskich Bolechowicach jako syn
Andrzeja i Marianny z Brzeskich. W 1968 r. wstąpił do Zgromadzenia Zmartwychwstańców, a święcenia kapłańskie przyjął w 1870 r. Zmarł we Lwowie
16 grudnia 1886. Więcej zob.: St. Tarnowski, Ksiądz Waleryan Kalinka, Kraków
1887; J. Mrówczyński, Ks. Walerian Kalinka. Życie i działalność, Poznań–Warszawa–Lublin 1972. Niestety, Encyklopedia PWN oraz Polski Słownik Biograficzny podają błędną datę jego śmierci (odpowiednio: 15 listopada 1886 oraz 16 listopada 1886), zob. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Kalinka-Walerian;3919281.
html oraz http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/walerian-kalinka (dostęp
17.02.2017).
2
J. Szczerbiński, Ewolucja konserwatysty (Walerian Kalinka), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 30/3–4 (1991), s. 56–61.
3
J. Mrówczyński, Ks. Walerian Kalinka…, dz. cyt., s. 653–657.
4
H. E. Wyczawski, Kalinka Walerian, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich,
t. 2, red. H. E. Wyczawski, Warszawa 1982, s. 241–248.
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1. W życiu świeckim
Pierwszy etap drogi duchowej związany jest oczywiście z młodością Waleriana, jego życiem w stanie świeckim. Po okresie zaangażowania w rewolucję 1846 r. daje się poznać jako dojrzały
konserwatysta. Wiemy, że nawrócił się dopiero po trzydziestce
(od około 1855 r.) i stał się praktykującym katolikiem5. Później
odbywał coroczne rekolekcje w benedyktyńskim opactwie Solesmes. Jak zauważa ks. Jerzy Mrówczyński, jego korespondencja,
szczególnie ta pisana podczas owych rekolekcji, „obfituje w różne akcenty świadczące o nieprzeciętnej wiedzy religijnej Kalinki i jego żywej wierze. Pisywał czasem wiele ciekawych uwag
o znaczeniu modlitwy, szczególnie wspólnej i publicznej”6.
Podczas kilkumiesięcznego pobytu w Rzymie w 1862 r. (mając 36 lat) zaprzyjaźnia się z członkami zgromadzenia zmartwychwstańców7. Według ks. Pawła Smolikowskiego, Kalinka
przyjechał wtedy do Wiecznego Miasta z chęcią wstąpienia do
zmartwychwstańców. Odbył nawet specjalne rekolekcje pod kierownictwem o. Hieronima Kajsiewicza CR (1812–1873) w winnicy Camillucia. Na koniec generał zmartwychwstańców jednak
oświadczył mu, że „powołanie jest, ale jeszcze nie dojrzałe i kazał
mu wrócić do świata i czekać”8. To czekanie, a właściwie dojrzewanie powołania trwało prawie sześć lat. W końcu, 28 marca
1868 r. Kalinka pisze list do o. H. Kajsiewicza z prośbą o przyjęcie
do zgromadzenia:
Z Solesmes tedy, po długich wątpliwościach i namysłach, piszę do
Ciebie, Najukochańszy Ojcze Hieronimie, prosząc abyś mię przyjął
Tamże, s. 241–242; J. Mrówczyński, Ks. Walerian Kalinka…, dz. cyt., s. 327.
J. Mrówczyński, Ks. Walerian Kalinka…, dz. cyt., s. 326.
7
K. Wójtowicz, Wstęp, [w:] W. Kalinka, Mądrość wychowania. Myśli, wybrał
i wstępem opatrzył K. Wójtowicz CR, Kraków 2016, s. 9.
8
P. Smolikowski, Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, mszp,
t. 2, s. 364 (Archiwum Zmartwychwstańców w Krakowie, sygn. brak).
5
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do Waszego Zgromadzenia. Wiem, że trzeba osobliwszej twojej
łaski dla mnie, abyś tej prośby wysłuchał. Bo przychodzę do progów Waszych już na zawrocie życia mojego, ze zdrowiem już nadwyrężonym, z wieloma złymi lub niepotrzebnymi nawyknieniami,
raczej żeby kończyć niż zaczynać zawód mój. Ufam w miłosierdzie
Najświętszej Panny, że swą przyczyną odwali te przeszkody, których we mnie taka jeszcze mnogość, abym stał się zakonnikiem.
Trochę dobrej woli z sobą przynoszę, a wszystkiego reszty wyglądam od waszych modlitw i od waszego kierunku. Wielka to będzie
łaska Boga, jeśli mi pozwoli wytrwać na tej drodze, odpokutować za
tyle grzechów jawnych i skrytych, za tyle zgorszenia, które dałem,
jeśli sprawi, abym szedł za Nim wiernie i szczerze i przez resztę lat,
które mam tu jeszcze przebyć, Jego tylko szukał. Z moją słabą i własnymi błędami tak nadpsutą naturą zdaje mi się niepodobnym, abym
tego dokonał, ale pierwszy znak miłosierdzia Bożego będę widział
w tym, że w tobie znajdę Ojca mojego, a w braciach twoich, moich
braci, rodzinę, której od tak dawna pragnąłem, którą stworzyć sobie
usiłowałem na różne sposób przez lat wiele.
Od Was więc doznam pomocy a zawczasu proszę o wyrozumiałość i obok zachęty, pobłażanie, i przebaczenie.
Tom pierwszy Stanisława Augusta z częścią dokumentów wydałem, do dalszych tomów materiały są w pakach; ale żadnych planów nie robię, a z dalszym wydawnictwem i ze wszystkimi mymi
robotami do twoich rozkazów ściśle zastosuję się.
Nie uwierzysz, Ojcze, ile mi przybyło swobody od chwili gdy czuję,
że już nie zależę od siebie, że jestem pod twymi rozkazami9.

6

Cyt. za: P. Smolikowski, Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania…, dz.
cyt., s. 366.
9
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Po lekturze powyższego tekstu nasuwa się pytanie: kto dzisiaj pisze takie podania o przyjęcie do zgromadzenia...? Kalinka,
tłumacząc swoją decyzję o wstąpieniu do zakonu, w liście do
jednego ze swoich przyjaciół (Rzym, 21 maja 1868 r.) pisał, iż
oprócz chęci „połączenia się z ludźmi co dźwigają Kościół polski” i nadziei służby apostolskiej w kraju, były przecież i duchowe
motywacje: „chęć większego zbliżenia się do Pana Jezusa […]
pragnienie pokochania Go całym sercem i nauczenia się służby
Jemu”10.

2. W nowicjacie zmartwychwstańców
Dlaczego Kalinka wybrał właśnie zgromadzenie zmartwychwstańców? Hrabia Stanisław Tarnowski w biografii wydanej zaledwie kilka miesięcy po jego śmierci pisał: „Że nie do innego to
rzecz naturalna. Polak, emigrant, kiedy uczuł powołanie zakonne, musiał naturalnie myśleć naprzód o tym zakonie, który mu
był najbliższy, krew z krwi i kość z kości emigracji i Polski. Kalinka musiał wszystkimi instynktami swojej natury ciągnąć do tego
zgromadzenia, które jak on sam i całe jego działanie poczęło się
przed laty z rozmyślania nad upadkiem Polski i nad sposobami
jej dźwigania, które naturę i historię narodu znało a duszę polską rozumiało, jak żadne inne znać i rozumieć nie mogło […]”11.
Dla zgromadzenia wyrosłego z duchowych potrzeb środowiska
Wielkiej Emigracji lata 1867–1868 były niezwykłym czasem łaski.
Gdy 42-letni Kalinka wiosną 1868 r. rozpoczynał nowicjat,
w Rzymie formowały się już tak wybitne osobowości, jak Leon
Zbyszewski, Stefan Pawlicki, Władysław Feliński, Paweł Smolikowski, czy Łukasz Wronowski12. Formowali się oni w szkole
Cyt. za: S. Tarnowski, Ksiądz Walerian Kalinka, Kraków 1887, s. 134.
Tamże, Kraków 1887, s. 128–129.
12
W. Mleczko, Nauka i świętość. Formacja kapłańska w myśli i działalności
zmartwychwstańców, Kraków 2014, s. 115. W 1867 r. formację rozpoczęli Rocco
Trimarchi, Henryk Cichocki, Leon Zbyszewski, Władysław Feliński, ks. Jan
10
11
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duchowej o. Semenenki i o. Kajsiewicza, „a – jak zanotował o. Smolikowski – wyrabiali się też w Zgromadzeniu bardzo; nadzwyczajny był wylew łaski Bożej w tym czasie”13.
W owym okresie o. Piotr Semenenko CR (1814–1886) prowadził konferencje dla nowicjuszy14, które „zajmowały niesłychanie wszystkich […]. Wszyscy niemal sobie notowali, potem
wypracowywali, przepisywali wykłady”15, także Walerian Kalinka, o czym świadczą archiwalia16. Duże znaczenie miały także ośmiodniowe rekolekcje roczne, które odprawiono na koniec
wakacji (Genzano, 3–11 października 1868 r.). Ich wagę może
pomóc zrozumieć następujące wspomnienie: „W końcu dane
roczne rekolekcje były jakoby koroną wszystkiego. Rozbiorem
nędzy ludzkiej wstrząsnął [o. Semenenko] wszystkimi. Kalinka
powiadał o sobie, że siedział podczas konferencji jak na szpilkach, tak mu się zdawało, że o. Piotr w nim czyta, a Pawlickiego,
po skończonych rekolekcjach trudno było z zadumy wyrwać.
Powtarzał wciąć tylko, jak i po każdej lekcji filozofii: To bardzo
ważne!”17.
Swoje postępy w życiu duchowym Walerian Kalinka opisał
w liście do ks. Aleksandra Jełowickiego z 10 czerwca 1868 r.:
Wołłowski, Paweł Smolikowski, Michał Brzeziński, Feliks Piechota, Rafael de
Carolis, a w 1868 r. Antonio Vaghi, Walerian Kalinka, Stefan Pawlicki, Łukasz
Wronowski, Franciszek Moroń, Hieronim Manfrini, Francesco Mastropietro
(zob. tamże).
13
P. Smolikowski, Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania…, dz. cyt., s. 367,
zob. np. ACRR 5166.76 (rkps): Notatki Brata Waleryana Kalinki z Rekolekcyi Ojca
Hieronima Kajsiewicza według systemu Ojca Piotra Semenenki.
14
Wydane pośmiertnie jako Mistyka (I wyd.: Kraków 1896, II wyd.: Kraków
1904; nowe wydanie: Poznań 2009), a później jako Życie wewnętrzne (Lwów
1931, treść nieco obszerniejsza).
15
P. Smolikowski, Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania…, dz. cyt., s. 378.
16
Archiwum Zmartwychwstańców w Krakowie, Pudło „Walerian Kalinka”:
Konferencje o Piotra Semenenki spisane przez o. W. Kalinkę (sygn. brak) – treściowo
bardzo zbliżone do P. Semenenko, Mistyka, Kraków 1896.
17
P. Smolikowski, Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania…, dz. cyt., s. 378.
Tych konferencji było blisko trzydzieści.
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Bóg mię wprowadził do Zgromadzenia, abym widział nędzę moją
i uczuł się czym jestem, skorupą pobielaną, która tylko przez miłosierdzie cierpianą być może w Zgromadzeniu. Z ust braci moich,
o wiele lat ode mnie młodszych, uczę się tutaj rzeczy dla mnie najważniejszych, a których bym nigdy podobno nie zrozumiał żyjąc
w świecie. P. Bóg dla mnie wielce łaskaw; jak dotąd obchodzi się
ze mną jak z dzieckiem pieszczonym; powoli, nieznacznie i bez
bólu obcina moje dawne nawyknienia i żadnej przykrości z odmiany życia czuć nie daje. A ileż przy tym pociech, i największa
ze wszystkich pociecha w przekonaniu, do którego nie łatwo dochodzi się na świecie, że P. Jezus nas jak Ojciec najczulszy miłuje
i z sobą mieć pragnie18.

Walerian Kalinka przebywał w rzymskim nowicjacie zmartwychwstańców od 26 kwietnia 1868 r. Pierwsze śluby zakonne
złożył 7 maja 1869, a śluby wieczyste już 22 października 1870.
Święcenia kapłańskie przyjął w wieku 44 lat, dnia 17 grudnia
1870 r. Jednakże, upoważnienie do spowiadania otrzymał dopiero po skończeniu studiów teologicznych, czyli na Wielkanoc
1872 r.19.

3. W pełni życia
Walerian Kalinka był zmartwychwstańcem przez 17 lat (1869–
1886). W jego listach i notatkach można wyczytać, że troszczył się
o własny rozwój duchowy. Po krótkim pobycie na misji w Adrianopolu jako wizytator (1874–1875) osiadł w 1875 r. w Jarosławiu jako kapelan internatu sióstr niepokalanek. To ważny etap
w jego drodze duchowej – wzrastania w życiu wewnętrznym
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w zwyczajnej codzienności. W liście z 5 stycznia 1876 r. zwierzał
się o. Julianowi Felińskiemu CR:
Nie umiem Ojcu powiedzieć, jak wdzięcznym jestem P. Bogu, że
mnie tutaj sprowadził. Żyję tak samotnie jak nigdy, bo w tej porze
niezmiernie trudne są z miastem komunikacje i nikt do mnie nie
zachodzi. Ta samotność dopomaga mi w pracy, dopomaga mi także do głębszego stosunku z P. Bogiem. Przykład Sióstr mnie zawstydza, budzi. Może Bóg da, że tu w samotności przyjdę nareszcie
do ducha zakonnego, co mi przy obcowaniu z ludźmi bardzo trudne. A kiedy wewnętrznie stanę się zakonnikiem, to łatwiej o zewnętrzną ścisłość gdy znowu Bóg da wrócić do wspólnego życia.
W tej chwili zadanie dla mnie najważniejsze: nauczyć się nie jak
Pana Boga przyzywać do swej pracy (to od dawna umiałem) – ale jak
pracować dla Boga i być Jego powolnym narzędziem20.

Również odpowiedni rozkład zajęć sprzyjał rozwojowi duchowemu. Kalinka relacjonował, jak wyglądał jego zwykły dzień
w Jazłowcu: „Z kaplicy i konfesjonału wracam do szpargałów,
nad którymi siedzę do obiadu, potem dziennik i drzemka półgodzinna, potem brewiarz, znowu konfesjonał i wieczorne nabożeństwa, po wieczerzy idę na pole na samotną przechadzkę;
potem znowu parę godzin czytania lub pisania… i tak się dzień
kończy”21.
W rzymskim archiwum zmartwychwstańców zachowały się
spisane przez niego pytania do rachunku sumienia oraz punkty
do wprowadzenia w życie, które świadczą, iż własną formację
brał na poważnie22.
P. Smolikowski, Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, mszp,
t. 3, s. 145 (Archiwum Zmartwychwstańców w Krakowie, sygn. brak).
21
Cyt. za: W. Kalinka, Mądrość wychowania…, dz. cyt., s. 19.
22
ACRR 22334/1 (rkps). Opublikowałem jako: W. Kalinka, Rachunek sumienia i postanowienia do wprowadzenia w życie, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne.
Rocznik Zmartwychwstańców” 15–16(2009–2010), s. 25–26.
20

18

s. 367.

Cyt. za: P. Smolikowski, Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania…, dz. cyt.,

19
K. Wójtowicz, Wstęp, [w:] W. Kalinka, Mądrość wychowania…, dz. cyt.,
s. 10–11.
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Przełożona domu jazłowieckiego, bł. Marcelina Darowska
(współzałożycielka sióstr niepokalanek), miała mówić o ks. Kalince, że „żaden z niego zakonnik, ale za to najtęższy umysł
w zgromadzeniu”23. To stwierdzenie należy uznać za mijające
się z prawdą. Wprost przeciwnie, sięgając do jego nauk i pism,
a także przyglądając się sposobowi, w jaki pełnił powierzone mu
funkcje w zgromadzeniu, można ks. Kalinkę nazwać, jeżeli nie
mistrzem, to na pewno wybitnym nauczycielem duchowości.
I tak, intrygującym wkładem ks. Kalinki w myśl ascetyczną oraz duchowość zmartwychwstańczą jest nacisk na walkę
z wadami narodowymi oraz ukazywanie świętych jako wzory
do naśladowania. Jako wielki znawca historii i ducha polskiego
zachęcał, aby przezwyciężać wady narodowe, za które uważał
szczególnie: marnowanie czasu, niesłowność i niesumienność
w obowiązkach, niewstrzemięźliwość w jedzeniu i piciu, zazdrość i obmowa prywatna i publiczna, duch przeciwieństwa24.
W tych wadach widział zawarte także inne, a mianowicie: próżniactwo, samowola, pyszałkowatość, nieposłuszeństwo, pycha
(nie umiemy słuchać), marzycielstwo (żyjemy w marzeniach,
rządzimy się wyobraźnią, chorujemy na marzycielstwo), obmowa, oszczerstwo, brak wytrwałości (to nasza wada główna),
próżniactwo i gadulstwo25.
23
http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/walerian-kalinka (dostęp
17.02.2017).
24
Za: P. Smolikowski, Rozmyślania dla alumnów Kollegium Polskiego w Rzymie, t. II, Kraków 1896, s. 424.
25
Za: P. Smolikowski, Rozmyślania dla alumnów…, dz. cyt., s. 426–444. Inaczej
sformułowany wykaz wad narodowych według W. Kalinki podaje S. Walasek:
„1. nieład; 2. samowola; 3. rozrzutność; 4. samolubstwo; 5. upodobanie w obczyźnie; 6. zbytek; 7. złe używanie języka; 8. wynoszenie się nad stan; 9. niezgoda; 10.
nieporządek; 11. lenistwo duchowe; 12. bezczynność; 13. ociąganie się w ważnych sprawach; 14. pycha; 15. żądza panowania; 16. niesprawność ducha; 17.
niekarność; 18. nadmierna ambicja; 19. marnotrawstwo; 20. uciskanie podwładnych; 21. pieniactwo” – zob. S. Walasek, Działalność pedagogiczna Waleriana Kalinki,
Wrocław 1993, s. 94–95.
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Według Kalinki dobrym sposobem pracy nad zmartwychwstaniem społeczeństwa było ukazywanie świętych jako wzory
do naśladowania. W kazaniu głoszonym w Krakowie na Skałce
10 maja 1883 r. pytał retorycznie: „Cóż w istocie rozsądniejszego,
jak stawiać ludziom za wzór wielkich mężów Kościoła, wielkich
dobroczyńców narodu! […] Cóż roztropniejszego i pożyteczniejszego zarazem jak przyzywać pomocy wiernych sług i przyjaciół
Bożych!”26. I dalej dodawał: „Leży to w naturze naszej, że co czcimy i kochamy, tego dla siebie i dla drugich pragniemy, do tego
dążymy całym sercem. Co się uwielbia z przeszłości, to się i na
przyszłość zasiewa”27. W przekonaniu, że Bóg każdemu krajowi
daje własnych świętych, aby wierni kształcili się na ich przykładzie i przyzywali ich pomocy w potrzebach własnych i kraju, ks.
Kalinka zachęcał bardzo, aby oddawać cześć i przyzywać pomocy następujących orędowników: Najśw. Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, św. Wojciecha, św. Stanisława, św. Jadwigi
Śląskiej, św. Kingi, św. Jadwigi Królowej, św. Kazimierza, św. Jana
Kantego, św. Jozafata Kuncewicza, św. Stanisława Kostki28.
Sięgając do spuścizny pisarskiej naszego bohatera, w tym miejscu trzeba wspomnieć o następujących pozycjach poruszających
tematykę życia duchowego (w kolejności chronologicznej): Rozmyślania nad konstytucjami29, Najświętsza Maryja Panna w Gietrzwałdzie30, Rozmyślania w czasie Wielkiego Tygodnia31, Rozmyślania o męce

W. Kalinka, O czci świętych Patronów polskich, [w:] tegoż, Dzieła, t. XII,
Kraków 1902, s. 189.
27
Tamże, s. 191; zob. tenże, Znaczenie Świętych w historii, [w:] tegoż, Dzieła,
t. XII, dz. cyt., s. 126–141.
28
P. Smolikowski, Rozmyślania dla alumnów…, dz. cyt., s. 416–423.
29
Spisane w latach 1874/75 a wydane staraniem Andrzeja Dudy CR (Kraków
1996, ss. 51).
30
Kraków 1878, ss. 115 (wraz ze sposobem odmawiania Różańca św.).
31
„Przegląd Lwowski” 1885, także: W. Kalinka, Dzieła, t. XII, dz. cyt.,
s. 121–126.
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Chrystusa Pana32 (wydawane także pod tytułem Na Golgotę33), czy
Powściągliwość w mowie34. Warte przebadania są także rękopisy
znajdujące się w rzymskim archiwum zmartwychwstańców, a noszące następujące tytuły: Kazania o Męce Pańskiej, Kazania rekolekcyjne i inne przemówienia kościelne, Rozmyślania zakonne o wychowaniu,
Niewiasta (uwagi o powołaniu polskiej niewiasty), Kilka rad dla kobiet
zamożnych, O dziewictwie, Przygotowanie na śmierć, Notatki rekolekcyjne, Trzy nauki i reguły życia, Nauki niedzielne do sióstr wizytek35.
W pełni swojego życia Walerian Kalinka pełnił różne ważne
funkcje w zgromadzeniu. Między innymi zainicjował obecność
zmartwychwstańców na ziemiach polskich (dom we Lwowie
– 1880 r.), założył i prowadził słynny Internat Ruski we Lwowie
(1881 r.); tamże zainicjował pierwszy w Polsce nowicjat zgromadzenia (1881 r.) i był jego mistrzem (1881–1886)36. O swojej roli
pozostawił ciekawe zdanie: „Jedno mnie dziwi nade wszystko,
że Pan Bóg wybrał to, co najsłabsze w Zgromadzeniu, aby je stawić
na ziemi polskiej; z lichszymi, słabszymi siłami zacząć już nie
można było”37.
Dokładne przyjrzenie się sposobowi realizowania zadań i sprawowania powierzonych mu funkcji w zgromadzeniu zapewne
mogłoby wiele powiedzieć o kształtowaniu się jego dojrzałości
duchowej.

Kraków 1893 i kolejne wydania w 1900 i 1923.
Petersburg i Warszawa 1897, wydanie kolejne: Warszawa 1914.
34
Według nauk X. Waleriana Kalinki C. R. zestawił F. S., Miejsce Piastowe 1912.
35
Por. J. Mrówczyński, Ks. Walerian Kalinka…, dz. cyt., s. 682; Catalogus Archivii Congregationis a Resurrectione DNJC, Roma 2013; zob. także: M. M. Tytko, Spuścizna dotycząca o. Waleriana Kalinki CR w Archiwum Prowincji Polskiej Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego w Krakowie, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne.
Rocznik Zmartwychwstańców” 17–18(2011–2012), s. 230–242.
36
Zob. W. Mleczko, Nauka i świętość…, dz. cyt., s. 97–101, 110.
37
W. Kalinka, Mądrość wychowania…, dz. cyt., s. 57.
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4. Ostatnie chwile życia i śmierć
Ostatnim etapem drogi duchowej Waleriana Kalinki i zarazem
najbardziej krytycznym jest finał jego ziemskiego życia. Wydaje
się, że właśnie wtedy rozegrała się wielka walka i dokonał się
głęboki przełom duchowy. Spróbujmy przyjrzeć się bliżej temu
procesowi.
Zmagający się ze zdrowiem od kilku lat Kalinka, w kilka dni
po śmierci o. Piotra Semeneneki (16 listopada 1886 r.) zachorował
obłożnie. Zanim utracił przytomność powiedział: „Każda choroba
jest wskazówką tego stanu duszy, z którego mamy się oczyścić”
(22 listopada 1886 r.)38. Jaki mógł być zamiar Boży w tej chorobie? Ks. Hieronim Kajsiewicz mawiał żartobliwie o Walerianie,
że ten zawsze naprzód wszystko obmyślił, obrachował, zdecydował, a potem dopiero prosił Pana Boga, aby pomagał39. Tak się
miała rzecz z założeniem domu we Lwowie i budową internatu.
Podobnie gdy chodzi o zbytnie zatroskanie o dokończenie jego
życiowego dzieła, Sejmu Czteroletniego. Ojciec Semenenko wypominał mu tę czynność własną i brak całkowitego powierzenia się
woli Bożej40.
Oddajmy głos naocznemu świadkowi przemiany duchowej
o. Kalinki, która nastąpiła na łożu śmierci. Ks. Paweł Smolikowski zostawił opis tamtych chwil w liście pisanym do o. Tomasza
Brzeski CR:
W samym o. Kalince przez czas choroby zaszła ogromna zmiana.
Kiedy już się choroba zapowiadała, widząc jak go zajmuje los internatu po jego śmierci, starałem się go uspokoić i wpłynąć na to, by

Cyt. za: J. Mrówczyński, Ks. Walerian Kalinka…, dz. cyt., s. 649.
P. Smolikowski, Wstęp, [w:] P. Semenenko, Ćwiczenia duchowne, Kraków
1906, s. 54.
40
Por. P. Smolikowski, Ostatnie chwile i śmierć o. Waleriana Kalinki CR,
„Zeszyty Historyczno-Teologiczne” 15–16(2009–2010), s. 34.
38
39
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przecież zdał tę swoją troskę na Boga. On, w odpowiedzi na to,
takie mi dziwne teorie wygłosił o różnicy zakonnika prostego a zakonnika polityka, teorie mające usprawiedliwić jego brak zdania
się na Wolę Bożą, żem był bardzo zatrwożony, widząc, że może
umrze nieprzytomny i przed śmiercią tego aktu chrześcijańskiego
poddania się woli Bożej, tej ofiary dla miłości P. Boga z tego co najdroższe, nie uczyni […]. Pisanie Sejmu czteroletniego męczyło go,
bo wciąż go ta myśl zajmowała, że go nie skończy; los internatu
wciąż mu leżał na głowie, stąd i do pisania Sejmu brał się gorączkowo. […] Aż oto dziwna zmiana zaszła w duszy o. Przełożonego
[Kalinki]! Kiedy odbyła się, i jak, to samemu chyba Bogu wiadomo.
Choć leżał nieprzytomny, snać w duszy jego odbywała się praca
wewnętrzna, owo ostatnie bojowanie. Zdradzało się ono chwilowymi przytomniejszymi słowami. Kiedy do nas przemawiał
po przyjęciu Olejów św. mówił jak święty. Wszystko zdawał na
Boga z dziwnym spokojem. Jak przedtem doktorów nieraz pytał
w chwilach jeszcze przytomnych, ile lat jeszcze będzie żył? I wciąż
powtarzał, że potrzebuje skończyć Sejm czteroletni, tak teraz zupełnie zdawał się na wolę Bożą. O Sejmie nie wspominał ani słowem,
a bardzo wyraźnie oświadczał nieraz, że pragnie połączyć się z Panem. Przedtem tak pragnął lat jeszcze życia, teraz mówił o śmierci
jako o rzeczy najpożądańszej. Kiedy mu dawano wodę z Lourdes,
on jej przyjąć nie chciał, dopiero na uwagę, że mu tej wody nie
dają by zdrowie odzyskał, lecz żeby Matka Najświętsza przy ostatniej godzinie była mu łaskawszą, napił się z uśmiechem szczęścia.
W zakonach żeńskich i na pensjach modlono się o jego uzdrowienie. Powiedziano mu o tym: „Niechby się raczej modliły o to, rzekł,
by się wola Boża spełniła”. Dziś jeszcze miał chwilę przytomną,
i mówił: „To nic nie znaczy czy wyzdrowieje czy nie; rzecz główna
by stała się wola Boża”. Jaki cud łaski Bożej!41

P. Smolikowski, List do Tomasza Brzeski z 14 listopada 1886, cyt. za:
P. Smolikowski, Ostatnie chwile i śmierć o. Waleriana Kalinki CR, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne” 15–16(2009–2010), s. 42–43.
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Ks. Kalinka zmarł 16 grudnia 1886 r. Pogrzeb odbył się dwa
dni później. Z domu zmartwychwstańców przy ul. Piekarskiej
przeniesiono trumnę do kościoła ojców Bernardynów, a następnie złożono na Cmentarzu Łyczakowskim. Interesującym jest
fakt, iż wcześniej ks. Kalinka wyraził stanowcze pragnienie,
aby jego ostatnia droga odbyła się na karawanie Towarzystwa
św. Józefa z Arymatei, które zajmowało się grzebaniem najuboższych mieszkańców Lwowa. Ponadto zabronił składania
jakichkolwiek wieńców, a pieniądze na nie przeznaczone zalecił oddać ubogim. Spełniono jego wolę: ubogi karawan jechał
przed trumną, na której nie było ani jednego wieńca. Trumnę
jednak przez całą drogę niesiono na ramionach42.
Hrabia Stanisław Tarnowski (1837–1917) w mowie na pogrzebie wypowiedział m.in. takie znamienne słowa: „Jeden był na
świecie zakon, do którego Kalinka ze swoją naturą i przeszłością
musiał lgnąć całą siłą przywiązania i pragnienia, to ten, co z duszy
polskiej poczęty, jej obronie przeznaczony, od Zmartwychwstania Pańskiego wziął nazwę. A z martwych budzić trzeba było
wielu i wielu: ale też budzili dobrze, i nie zasypiał już zwykle ten,
kogo oni raz ocucili”43.

6. Zakończenie
Walerian Kalinka przeszedł wiele etapów rozwoju swojej drogi
duchowej. Wejście w kolejny etap wiązało się z pewnego rodzaju
kryzysem i zmaganiem, co można by nazwać jego osobistą paschą. Tymi etapami były: nawrócenie (o którym nie wiemy zbyt
wiele), pogłębianie duchowości w życiu świeckim, rozeznawanie powołania i decyzja o wstąpieniu do zmartwychwstańców,
wzrost w szkole duchowej ojców Semenenki i Kajsiewicza, dojrzewanie w pełni życia (codzienność, pisma, powierzone funkcje),

41

42
43

J. Mrówczyński, Ks. Walerian Kalinka…, dz. cyt., s. 652.
S. Tarnowski, Ksiądz Walerian Kalinka, Kraków 1887, s. 214.
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godzina śmierci. W życiu duchowym Waleriana Kalinki widać
więc ciągły rozwój. Potrzeba jednak jeszcze wielu badań, zarówno nad życiem, jak i pismami (wydanymi i rękopisami) tego wybitnego zmartwychwstańca, aby można było dokładniej określić
jego duchowość.
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Ojciec Walerian Kalinka CR
o duchowości małżeńskiej
Ojciec Walerian Kalinka żył w XIX w. Wobec tego nasuwa się
pytanie, jakie znaczenie dla współczesnego człowieka ma badanie duchowości małżeńskiej zawartej w pismach tak odległych
historycznie. Wątpliwość tę rozwiewa papież Franciszek w adhortacji Amoris laetitia, gdzie pisze, że „warto zwracać uwagę na konkretną rzeczywistość, ponieważ wymagania i wezwania Ducha
zawarte są także w samych wydarzeniach historycznych, przez
które Kościół może głębiej poznawać niewyczerpaną tajemnicę
małżeństwa i rodziny”1. Podobieństwa i różnice w podejściu do
duchowości małżeńskiej na przestrzeni dziejów pozwalają nam
lepiej zrozumieć jej obecne znaczenie. Jeśli chodzi o różnice, to już
na pierwszy rzut oka widać, iż w pismach zakonnika odbijają się
jak w zwierciadle napięcia, które charakteryzowały Kościół tamtych czasów. Takim napięciem jest choćby „konkurencyjność”
powołania zakonnego i małżeńskiego2. Po okresie podkreślania
wagi pierwszego kosztem drugiego obecnie Kościół naucza, że
sakrament małżeństwa i dziewictwo uzupełniają się wzajemnie:
„Małżeństwo i dziewictwo to dwa sposoby wyrażania i przeżywania jedynej Tajemnicy Przymierza Boga ze swoim ludem”3.
Franciszek, Adhortacja o miłości w rodzinie Amoris laetitia, nr 31.
Por. W. Kalinka, Rozmyślania o Męce Chrystusa Pana, Kraków 1923, s. 41.
3
Jan Paweł II, Adhortacja o zadaniach rodziny w świecie współczesnym
Familiaris consortio, nr 16.
1
2
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Gdy zaś chodzi o podobieństwa, to należy podkreślić w teologii
Kalinki priorytetowe znaczenie tajemnicy Wcielenia. Zakonnik
pisał: „Wszechmocny, Nieskończony, jedyny w swoim Majestacie, niedościgły w swej wielkości, straszny i niezrównany w swej
potędze, stał się drobną dzieciną. Słusznie św. Tomasz powiada,
że to złączenie natury Bożej z naturą ludzką jest największym
dziełem Bożym i najwspanialszą Jego chwałą”4. Ta centralna tajemnica ma fundamentalne znaczenie dla całej rzeczywistości
ludzkiego życia, czyli również dla małżeństwa i rodziny5. W teologii stanowi ona podstawę duchowości inkarnacyjnej, tak istotnej dla małżonków. W poniższym tekście zostaną zaznaczone
najważniejsze idee dotyczące małżeństwa, zawarte w pismach
ojca Waleriana Kalinki.

1. Małżeństwo drogą do świętości
Ojciec Walerian Kalinka w swoich licznych pismach podejmował się wnikliwej analizy koncepcji świętości ukazywanej poprzez wieki historii Kościoła. Pisał: „Przez trzy pierwsze wieki
nie mieli chrześcijanie innego środka do bronienia prawdy, jak
tylko modlitwę i męczeństwo. […] Przez trzysta blisko lat przysyłał Pan nie jednego, nie kilku, ale tysiące i tysiące mężów, starców, niewiast i dzieci […], którzy jakby po to tylko przyszli na
świat, aby oddać krew swoją za wiarę Chrystusową”6. Po okresie prześladowań, które dotykały również małżonków, przyszedł czas na ojców pustyni i wszystkich, którzy w ubóstwie,
czystości i posłuszeństwie gardzili tym wszystkim, do czego dążyło coraz bardziej odległe od ducha Ewangelii społeczeństwo7.
4
W. Kalinka, Rozmyślania o Męce Chrystusa Pana, Kraków 1923, s. 113. [Cytaty
z dzieł autora zostały dostosowane do współczesnych zasad pisowni polskiej].
5
Por. W. Kalinka, Rozmyślania o Męce Chrystusa…, dz. cyt., s. 114.
6
W. Kalinka, Znaczenie świętych w historii, [w:] Dzieła Ks. Waleriana Kalinki,
t. 12, Kraków 1902, s. 127n.
7
Por. tamże, s. 129.
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Ojciec Kalinka w syntetyczny sposób przedstawił różnorodność
środowiska, w którym wzrastała apostolska świętość: „Widywano niegdyś apostołów – uczniów Chrystusowych; przyszli
następnie apostołowie – męczennicy; przyszli później apostołowie – pokutnicy i pustelnicy, jeszcze później apostołowie rolnicy i rzemieślnicy; przychodzą teraz apostołowie – wędrowcy
i żebracy; zobaczymy niebawem apostołów żołnierzy”8. W artykule pod tytułem Znaczenie świętych w historii ojciec Kalinka pochylił się jeszcze nad zjawiskiem tercjarzy i tercjarek, głównie
trzeciego zakonu franciszkańskiego9. Niestety nie znajdujemy
w tym tekście przykładów świętych małżonków. Znajdziemy
jednak takie przykłady w innych artykułach.
Opisując historię męczeństwa świętego Stanisława, autor zachwycał się znaczeniem świętych kobiet w historii Polski. Chodziło
mu głównie o Jadwigę Śląską, Salomeę, Bronisławę i Kunegundę.
Zarówno Jadwiga Śląska, jak i Kunegunda były mężatkami, choć
ich zasługę świętości Kalinka zdaje się dostrzegać głównie w porzuceniu życia małżeńskiego na rzecz zakonu. Jadwiga Śląska
osiadła w klasztorze trzebnickim za przyzwoleniem męża i czuwała nad każdą niedolą Polski. Jednak jej wybór życia poświęconego Bogu wydaje się być w interpretacji autora pozytywny,
bez negatywnego wymiaru odrzucenia rodziny w sytuacji, gdy
Konrad zdradziecko napadł i więził jej męża, a syn Henryk Pobożny, spieszył, by go uwolnić, święta porzuciła klasztor i skłoniła Konrada do uwolnienia więźnia. Z kolei w przypadku Kingi
akcent w tekście Kalinki pada na białe małżeństwo: „Nie miała
potomstwa księżniczka krakowska, bo wraz z mężem ślub czystości uczyniła”10. Jednak nawet w tym wypadku ojciec Walerian
odwołał się do koligacji rodzinnych, przypominając, że najstarsza córka jej siostry Jolanty była matką Kazimierza Wielkiego:
Tamże, s. 131.
Por. tamże, s. 133.
10
W. Kalinka, Męczeństwo św. Stanisława i jego znaczenie w dziejach narodu,
[w:] Dzieła Ks. Waleriana Kalinki…, dz. cyt., s. 170n.
8
9
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2. Nierozerwalność małżeństwa

„Jeśli, jak słusznie powiedziano, wielkiego człowieka matką musiała być niepospolita niewiasta, to […] przypuścić można, że
zasługi jednej i drugiej babki, Jolanty i Kunegundy, spłynęły błogosławieństwem na wielkiego wnuka, ostatniego z Piastów”11.
Pośród godnych czci świętych patronów Polski znajdziemy
wreszcie w tekstach Kalinki postać, która uświęciła się nie wbrew,
ale dzięki małżeństwu. Chodzi o świętą królową Jadwigę, żonę
Jagiełły. Autor pisał o niej tak: „Najwyższe poświęcenie, na jakie
niewiasta zdobyć się może, uczyniła z siebie dla dobra Kościoła
i kraju; miliony dusz pozyskała niebu, trzy wieki potęgi i chwały
zapewniła Polsce. A po tej ofierze, już raczej duchem niż ciałem
żyjąc na tej ziemi, była jej Aniołem Stróżem”12. W podsumowaniu swych rozważań, odnosząc się do Jadwigi Trzebnickiej, Kingi
i Jadwigi Królowej, Kalinka stwierdził: „Te trzy święte niewiasty, obok innych, jak Salomea, Bronisława, Jolanta, pozostaną na
zawsze ideałem polskiej kobiety, świętym i uroczym wzorem
dla dziewicy, żony, matki i wdowy”13. Te przykłady z historii
potwierdzają ogólną, pozytywną tezę autora, że „małżeństwo
może dać wielkie szczęście, a w każdym razie skuteczną pomoc
do życia, iżby je przejść bez obrazy Boga, i owszem z rzetelną,
dodatnią zasługą”14. Owa „dodatnia zasługa” to właśnie wyraz
prawdy, którą święty Jan Paweł II wypowiedział podczas pierwszej w historii wspólnej beatyfikacji pary małżeńskiej Ludwika
i Marii Beltrame Quattrocchi w 2001 r., mówiąc w homilii o powszechnym powołaniu do świętości, które w wypadku małżonków następuje na ich własnej drodze (propriam viam sequentes)
(KK 41)15.

Ojciec Walerian Kalinka w przemówieniach wygłaszanych
podczas zaślubin zwracał uwagę na skutki sakramentu małżeństwa. Podkreślał zwłaszcza nierozerwalność małżeństwa, czyli
węzeł z natury swej wieczysty i wyłączny. Naukę tę wywodził
ze słów Zbawiciela w Ewangelii. Pisał: „Kiedy Chrystus Pan, mówiąc o małżeństwie, rzekł do uczniów swoich, że człowiek opuści ojca i matkę swoją i będą dwoje w jednej istocie, i że co Bóg
złączył, tego człowiek nie rozłączy, zafrasowali się uczniowie
i rzekli: «kiedy tak trudna jest sprawa z małżeństwem, to nie jest
pożyteczne człowiekowi żenić się»” (por. Mt 19, 6; Mk 10, 9)16.
Komentując te słowa Ewangelii, ojciec Kalinka stwierdził: „Zafrasowali się uczniowie, i nie bez przyczyny, bo ten związek dwojga
ludzi tak ścisły i nierozerwalny, że go nic – ani choroba, ani frasunki, ani sprzeczność i niesforność charakterów, ani wady najprzykrzejsze i upadki najboleśniejsze, ani w końcu dobrowolna
chęć rozłączenia się, nic zgoła, prócz jednej śmierci, przeciąć nie
może, związek taki może i powinien przerazić każdego, kto by
wchodząc w ten święty ale trudny stan, liczył jedynie na własne
siły!”17. Ojciec Kalinka wyrażał tu stały i niezmienny aspekt nauczania katolickiego na temat małżeństwa. „Również współczesne prawodawstwo Kościoła katolickiego z całą stanowczością
podkreśla, iż małżeństwo zawarte pomiędzy osobami ochrzczonymi jest zawsze sakramentem, a po dopełnieniu «nie może być
rozwiązane żadną ludzką władzą i z żadnej przyczyny, oprócz
śmierci» (KPK, kan. 1141)”18.

Tamże, s. 169–171.
W. Kalinka, O czci świętych Patronów polskich, [w:] Dzieła Ks. Waleriana
Kalinki…, dz. cyt., s. 196.
13
Tamże, s. 197.
14
W. Kalinka, Przemówienie przy ślubie Aleksandra Micewskiego z Jadwigą Skorupczanką we Lwowie, dnia 1 czerwca 1881 r., [w:] Dzieła Ks. Waleriana Kalinki…,
dz. cyt., s. 209n.
15
Por. Homélie du pape Jean-Paul II pour la béatification de Luigi et Maria Beltrame Quattrocchi, „Carmel” 2001/12/102, s. 57. Po nich zostało beatyfikowane

małżeństwo Martin, a zbliża się wyniesienie na ołtarze włoskiej pary duchowych
dzieci świętego Ojca Pio. Są to Licia i Settimo Manelli.
16
Por. W. Kalinka, Przemówienie przy ślubie Aleksandra Micewskiego z Jadwigą
Skorupczanką we Lwowie, dnia 1 czerwca 1881 r., [w:] Dzieła Ks. Waleriana Kalinki…,
dz. cyt., s. 209.
17
Tamże, s. 209n.
18
M. Blaza, D. Kowalczyk, Traktat o sakramentach, Dogmatyka, t. 5, Warszawa
2007, s. 488.
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3. Warunki szczęścia małżeńskiego
Ojciec Kalinka rozpoczął jedno z przemówień ślubnych od
fundamentalnego pytania: „«Czy też oni będą ze sobą szczęśliwi? Boże daj, aby byli szczęśliwi!» – Oto, moi drodzy, gorące
westchnienie, które w tej chwili wyrywa się po cichu z głębi
duszy waszych matek, waszego rodzeństwa i waszych najbliższych przyjaciół, którzy was tak szczerze i serdecznie kochają.
«Boże daj, aby byli z sobą szczęśliwi!»”19. W dalszej części przemówienia autor podaje argumenty za tym, że młoda para ma
szansę prowadzić szczęśliwe życie. Najpierw są to zupełnie naturalne i doczesne uwarunkowania. Otóż narzeczeni są młodzi,
pełni sił, obdarzeni radosnym usposobieniem, dobrze wychowani
w zacnych rodzinach, w których kultywuje się tradycję katolicką i narodową, a także obdarzeni środkami materialnymi, które
uczynią ich życie łatwiejszym20. To jednak samo, zdaniem ojca
Kalinki, nie może być źródłem szczęścia małżeńskiego. Nie na
tym szczęście polega. Autor pisał: „Czy życie łatwe, wygodne
i we wszystkie obfitujące wymysły, przynosi koniecznie szczęście? Ach nie, boć wiemy dobrze, że przy tym wszystkim można się skwasić, sobie i drugim życie obrzydzić i być – jeżeli nie
bardzo nieszczęśliwym, to bardzo a bardzo znudzonym. Albo
to może jest szczęściem, że życie płynie gładko, spokojnie, potoczyście, że na horyzoncie naszym żadna nie postanie chmurka?
I to nie, boć każdemu przeznaczona jest pewna liczba krzyżów
i krzyżyków i że Ten, co tę liczbę oznacza, wie lepiej od nas co
do naszego szczęścia potrzebne”21. Wręcz ojciec Walerian lękałby
się o człowieka, który nie zaznaje żadnych przykrości, że już na
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tym świecie otrzymał zapłatę i w wieczności Bóg nie ma żadnej
dla niego nagrody22. Tymczasem autor daje konkretne i praktyczne rady, które warunkują prawdziwe szczęście małżonków. Wśród nich najważniejsze wydają się być trzy. Pierwsza,
to pójście wspólną drogą małżeńską z Bogiem i liczenie na Niego i Jego łaskę w swoim życiu23. Drugim warunkiem jest pokój
sumienia wynikający z wiernie wypełnianych obowiązków stanu24. Wreszcie trzeci warunek to właściwie rozumiana wzajemna
miłość, która w istocie zdaniem ojca Kalinki polega na wzajemnej pomocy w dźwiganiu wspólnych brzemion codzienności25.
W dalszych punktach przybliżymy nauczanie autora na temat
wymienionych warunków szczęścia małżeńskiego.

4. Zawierzenie Łasce Bożej
Nauczanie ojca Kalinki na temat łaski Bożej jako źródła szczęścia małżonków winno być wpisane w szeroki kontekst współpracy ludzkiej wolności z Bożą Opatrznością. Autor, rozważając
Mękę Pańską, nauczał: „Grób Chrystusowy dla człowieka myślącego jest przestrogą, jak każda, choćby najzacniejsza i najszlachetniejsza sprawa musiałaby skończyć się na tym świecie,
gdyby własnym, t. j. ludzkim, pozostawiona była siłom”26. Płynie to z faktu, że „ród ludzki ma w swej naturze coś skażonego,
coś przewrotnego, co w żaden sposób środkami ziemskimi wyrwać
i uszlachetnić się nie da”27.

Por. tamże, s. 206.
Por. tamże, s. 207n.
24
Por. tamże, s. 206n.
25
Por. tamże, s. 207.
26
W. Kalinka, Rozmyślania w czasie Wielkiego Postu, [w:] Dzieła Ks. Waleriana
Kalinki…, dz. cyt., s. 121.
27
Tamże, s. 123.
22
23

19
W. Kalinka, Przemówienie przy ślubie Emeryka Matuszewicza z Antoniną
Skibniewską we Lwowie, dnia 24 kwietnia 1884 r., [w:] Dzieła Ks. Waleriana Kalinki…,
dz. cyt., s. 205.
20
Por. tamże, s. 205n.
21
Tamże, s. 206.
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Dlatego zdaniem ojca Waleriana ludzki wysiłek wypełnienia
obowiązku i wzajemnego wspierania się w małżeństwie musi
być osadzony na ufności w Bożą pomoc. Wynika to jasno z niżej
cytowanego fragmentu kazania: „Otóż, moi drodzy, świadomość
spełnionego poczciwie obowiązku i wzajemna w życiu podpora,
to są dwa nieodzowne warunki szczęścia w małżeństwie. Takiego ja dla was mocno się spodziewam. A dlaczego? Bo idziecie
z Bogiem, bo się z Nim poważnie i z bojaźnią liczycie”28. Dla ojca
Kalinki źródłem duchowej siły płynącej z kontaktu z Bogiem
jest przede wszystkim przyjmowanie Najświętszego Sakramentu. Dlatego wspólne przyjęcie Pana Jezusa przez narzeczonych
uważał za moment połączenia ich duszy i porównywał go do
połączenia w sakramencie małżeństwa przez związanie dłoni. Małżonkowie złączeni sakramentem i wspierani duchowym
Pokarmem mogą iść przez życie ufnie i mężnie, wdzięczni za
wszystko, co im Pan przeznaczy, by w sędziwej starości stanąć
przed Tronem Przedwiecznego i oczekiwać od Niego miłosiernej zapłaty29.
Podkreślenie przez ojca Kalinkę możliwych życiowych trudności podczas przemówienia ślubnego nie miało na celu zniechęcenia narzeczonych, ale właśnie wzbudzenia w nich przekonania,
że muszą w życiu oprzeć się na Bogu. Ojciec Kalinka tak to
wyraził: „Moi drodzy, dziwną wyda się ta mowa moja wam,
którzy się kochacie i połączenia swego pragniecie, jak najwyższego szczęścia na ziemi, dziwne, że wam to mówię w chwili,
w której wszystko zdaje się wam uśmiechać, i że w tej właśnie
chwili przedstawiam wam same tylko twarde, nieledwie ponure
strony tego stanu, który obieracie, jakbym was chciał od niego
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odstraszyć”30. Autor dodaje: „O nie, moi drodzy, nie by was odstraszyć, bo wiem, żeście się nad tym wszystkim dobrze zastanowili. Ale mówię dlatego, iżby tym mocniej wszczepić w wasze
przekonanie, że w tym związku siły wasze nie wystarczą, i dlatego właśnie, że nie wystarczą, Kościół przynosi wam w pomoc
błogosławieństwo od Boga. Ono jedno zdolne jest przyszłość
ubezpieczyć. To, że dzisiaj kochacie, żeście młodzi, żeście raźni
i do życia ochoczy, że tyle innych macie ułatwień, których Bóg
nie daje każdemu, to wam jeszcze szczęścia na zawsze nie zapewni. W małżeństwie na szczęście zapracować potrzeba”31. Ten
ludzki wysiłek, o którym mówi ojciec Kalinka, polega na wypracowywaniu cnót i winien być podejmowany w świadomości,
że szczęście małżeńskie zależne jest od obu małżonków. Dużym
wsparciem w tym względzie może być doświadczenie wyniesione z domu, czyli przykład rodziców i tworzonej przez nich
domowej tradycji. „Małżeństwo, mówi modlitwa kościelna, jest
ciężarem, który obie strony dźwigać muszą! Lecz aby go udźwignąć z pożytkiem dla dusz, i z jakimś szczęściem, o ile dane jest
ludziom używać go na tym świecie, potrzebna jest nieustająca
pomoc od Boga. Tylko przez Kościół związani, na nim oparci,
w wierności jego prawom i przepisom, w częstym korzystaniu
z łask Bożych, których on jest szafarzem, możecie w złej czy dobrej doli znaleźć trwałą słodycz waszego związku, miłość, ufność
i pogodę życia”32. Ten element duchowości małżeńskiej nigdy
nie traci na aktualności, dlatego również współcześnie podkreśla
się wagę wspólnej modlitwy, a zwłaszcza Eucharystii33.

W. Kalinka, Przemówienie przy ślubie Aleksandra Micewskiego z Jadwigą Skorupczanką we Lwowie, dnia 1 czerwca 1881 r., [w:] Dzieła Ks. Waleriana Kalinki…,
dz. cyt., s. 211.
31
Tamże, s. 211.
32
Tamże, s. 211n.
33
Por. M. H. de Longchamp, Quelques données d’une mystique conjugale,
„Carmel” 2001/12/102, s. 38n, 41.
30
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W. Kalinka, Przemówienie przy ślubie Emeryka Matuszewicza z Antoniną
Skibniewską we Lwowie, dnia 24 kwietnia 1884 r., [w:] Dzieła Ks. Waleriana Kalinki…,
dz. cyt., s. 207.
29
Por. tamże, s. 207n.
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5. Wypełnianie obowiązków
Jak już wspomniano, dla ojca Kalinki życie chrześcijańskie zawsze łączy się z naśladowaniem Chrystusa w niesieniu krzyża,
również krzyża obowiązku. Autor skarżył się na postawę wielu ochrzczonych, którzy twierdzą: „Praca i sumienne pełnienie
obowiązku także nie są konieczne, chyba gdyby to zaniedbanie
miało nam szkodę przynieść”34. W cichym i pokornym wypełnianiu obowiązków, zdaniem ojca Waleriana, należy naśladować
Chrystusa: „Ubogi, prosty rzemieślnik, tak cichy, tak zwyczajny
i nic nie znaczący, że nikt na Niego nie zwrócił uwagi”35. Autor,
ukazując przykład Jezusa, często łączy pokorę i przyjęcie cierpienia z wypełnianiem obowiązków. Otóż Pan Jezus przez pierwsze trzydzieści lat uczył nas jak oddawać się woli Ojca w ciszy
i w skupieniu przygotowywać się do pracy apostolskiej. Przez
następne trzy lata uczył, jak mamy żyć i jak służyć ludziom.
Na koniec dał nam wzór jak cierpieć. Ponieważ do wieczności
nic skalanego wejść nie może, trzeba, by ludzie oczyszczali się
przez cierpienie. Zdaniem ojca Kalinki: „To jest prawo, od którego
żaden z uczniów Chrystusowych wyłamać się nie zdoła” (por.
Dz 14, 21)36. Co więcej: „Nie umiemy cierpieć, bo nie bierzemy za
wzór Chrystusa cierpiącego; nie odnosimy z cierpienia pożytku,
bo nie łączymy boleści naszej z Męką Jego Przenajświętszą”37.
To właśnie w kontekście tak rozumianego poczucia obowiązku
należy odczytywać słowa, które ojciec Kalinka kierował do nowożeńców: „A więc gdzie indziej trzeba szukać prawdziwego
szczęścia. Gdzież więc? W spokoju sumienia, w uczuciu wiernie
spełnianego obowiązku. Obowiązek to rzecz wielka, to główna
podpora naszego życia, to drogowskaz nieomylny, to poręcz,
34
35
36
37

W. Kalinka, Rozmyślania o Męce Chrystusa…, dz. cyt., s. 154.
Tamże, s. 114.
Tamże, s. 5n.
Tamże, s. 12n.
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która się nigdy nie chwieje! Obowiązek względem Boga, a wraz
z nim wszystkie inne, które przyjmujecie. Obowiązek względem
siebie nawzajem, względem rodziny, którą was Bóg obdarzy,
względem waszej czeladzi domowej, która jest także rozszerzoną
rodziną, względem ludności wiejskiej, z którą mieszkać będziecie i która, choć pańszczyzny dziś nie odrabia, nie przestała być
waszymi dziećmi, jak wy nie przestaniecie być dla nich ojcem
i matką. A dalej obowiązki sąsiedzkie i publiczne, od których
żaden szlachcic polski uchylić się nie ma prawa; i ten wielki obowiązek, o którym nade wszystko pamiętać będziecie, że wasz
dom to twierdza warowna, w której uczucia polskie i katolickie
stać muszą mocną załogą, a ta załoga nigdy a nigdy poddać się
nie może!...”38.

6. Wzajemna miłość
Kolejnym warunkiem szczęścia małżeńskiego w ujęciu Waleriana Kalinki jest wzajemna miłość. Podczas gdy w epoce autora głównym celem małżeństwa było zrodzenie potomstwa, co
znajdujemy jeszcze w encyklice Piusa XI Casti connubii z 1930 r.,
współczesne ujęcie zawarte w Familiaris consortio na pierwszym
miejscu stawia tworzenie wspólnoty osób39. Na ten element komunii osób kładł akcent ojciec Kalinka, gdy mówił: „Byłoby dzieciństwem mniemać, i wy też moi drodzy tak nie myślicie, że tyle
i tak ważnych obowiązków można dopełnić bez przeszkód i bez
cierpienia. Gdzieżby była wasza zasługa? I nie o to też chodzi;
ale o to, by sobie pomagać nawzajem w dźwiganiu wspólnego
brzemienia. I to jest właśnie drugi warunek szczęścia w małżeńskim pożyciu: wzajemna ufność, wzajemna podpora, wzajemne

38
W. Kalinka, Przemówienie przy ślubie Emeryka Matuszewicza z Antoniną
Skibniewską we Lwowie, dnia 24 kwietnia 1884 r., [w:] Dzieła Ks. Waleriana Kalinki…,
dz. cyt., s. 206n.
39
Por. Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio…, dz. cyt., nr 17n.
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do męstwa i wytrwałości zagrzanie! «Biada samotnemu, mówi
mędrzec Pański; lepiej dwiema być społem niż jednemu, bo mają
pożytek ze swego towarzystwa. Jeżeli jedno upadnie, drugie go
podeprze. Biada samotnemu, bo jeżeli upadnie nie ma kto by go
podniósł!» Wy moi drodzy, jestem tego pewien, będziecie się
dźwigać i podnosić nawzajem; jedno drugiemu rozpogodzi zasępione czoło, jedno drugiemu otrze z oczu łzy; a tak wzajemnie słodząc sobie przykrości, doznacie wielkiej ulgi i wielkiego
pokrzepienia. Bo jeśli w stadle małżeńskim mężczyzna jest monarchą, to żona jest jego Senatem, jego wierną Radą; roztropny
monarcha nic nie poczyna bez wiedzy swego Senatu. Wspólne
będą wasze zamiary, wspólne ich wykonanie, a owoc prac waszych – od Boga!...”40. W tym kontekście warto wspomnieć, że
„w łacinie słowo matrimonium oznacza stan małżeński, a na określenie związku małżeńskiego używane są słowa coniugium lub
iugium. To ostatnie słowo najczęściej jednak oznacza «jarzmo».
Dlatego też słowo coniugium można by odpowiednio przetłumaczyć na język polski jako «wspólne jarzmo»”41.
Ojciec Kalinka w różny sposób wyraża tę potrzebę wzajemnej
miłości małżonków. Często mieści się ona w ustępliwości i panowaniu nad sobą. Autor pisał: „Małżeństwo polega na poświęceniu swoich przyjemności, nawyknień, a nawet potrzeb, dla
wspólnego dobra. Wymaga często zrzeczenia się swojej woli,
i taki, co by chciał zawsze swoją wolę przeprowadzić, tym samem świadczyłby o sobie, że jest niesposobny do tego związku,
jak w ogóle niesposobny do społeczeństwa ludzkiego. W małżeństwie potrzebne jest ciągłe panowanie nad sobą; bez tego nie
może być harmonii ani spokoju w stadle małżeńskim, bez tego
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i najgorętsza miłość nie utrzyma się długo”42. Innym istotnym
przejawem małżeńskiej miłości jest zdaniem Kalinki wyrozumiałość. Mówiąc o szczęśliwym małżeństwie, ojciec stwierdził:
„Nade wszystko zaś, stoi ono na wzajemnej obu stron wyrozumiałości, tej tak trudnej a koniecznej cnocie. Boć jeżeli w stanie bezżennym, przy rzadkim i zresztą dowolnym zetknięciu
z ludźmi, człowiek niewyrozumiały, w sądach swych niepobłażliwy, owszem, zrażający się i zrzędny, przykrym bywa dla drugich i dla siebie i naprzód drugim a potem sobie zatruwa życie,
to i ileż bardziej cnota wyrozumiałości potrzebna jest tym, co
z sobą są zawsze, od świtu do zmroku, od zmroku do świtu,
zawsze i zawsze, aż do grobowej deski, o ileż bez tej cnoty, ich
życie stać by się musiało nieustającą męczarnią!...”43.

7. Wierność i czystość małżeńska
Jest jeszcze jeden istotny aspekt szczęścia małżeńskiego, o którym ojciec Kalinka wspominał w swoich pismach. Nie występuje
on wprost w kazaniach ślubnych, gdyż wydaje się być oczywisty.
Chodzi mianowicie o wierność i związaną z nią czystość małżeńską. Kalinka, pisząc o męczeństwie świętego Stanisława, wskazał
na sprzeciw biskupa wobec demoralizacji władcy i społeczeństwa. Mianowicie podczas przedłużającego się pobytu króla
Bolesława w Kijowie w na poły pogańskiej Polsce rozwinął się
nierząd. Jak pisze ojciec, „sprzykrzyło się niewiastom żyć bez
mężów, powszechnie oddawały się sługom”44. Sam król do swej
srogości dodał wyuzdaną rozpustę, do której nawykł w Kijowie45.
W. Kalinka, Przemówienie przy ślubie Aleksandra Micewskiego z Jadwigą Skorupczanką we Lwowie, dnia 1 czerwca 1881 r., [w:] Dzieła Ks. Waleriana Kalinki…,
dz. cyt., s. 210.
43
Tamże, s. 210.
44
W. Kalinka, Męczeństwo św. Stanisława i jego znaczenie w dziejach narodu,
[w:] Dzieła Ks. Waleriana Kalinki…, dz. cyt., s. 144.
45
Por. tamże.
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W. Kalinka, Przemówienie przy ślubie Emeryka Matuszewicza z Antoniną
Skibniewską we Lwowie, dnia 24 kwietnia 1884 r., [w:] Dzieła Ks. Waleriana Kalinki…,
dz. cyt., s. 207.
41
M. Blaza, D. Kowalczyk, Traktat o sakramentach, Dogmatyka, t. 5, Warszawa
2007, s. 484n.
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Nie było to jednak jedynie średniowieczne zjawisko. Dlatego ojciec Walerian skarżył się na współczesną mu rozwiązłość i opinię
wielu ochrzczonych, którzy mówili: „Szóste przykazanie niekoniecznie obowiązuje «bo przecież z naturą walczyć nie można
i praw jej słuchać należy»”46.
Ojciec Kalinka w swych rozważaniach o Męce Pańskiej często
nawiązywał do opisanego w Ewangeliach miłosierdzia Jezusa
wobec grzeszników. Chodziło mu głównie o upadłe kobiety, takie jak Samarytanka, jawnogrzesznica obmywająca łzami Jego
stopy i cudzołożnica, którą chciano ukamienować. Ukazując te
dramatyczne sceny, autor podkreślał jednak aspekt nawrócenia
spowodowanego spokojem i słodyczą Zbawiciela47. Zakonnik
wpisywał te wydarzenia w kontekst ogólnej kondycji człowieka:
„W każdym z ludzi są skłonności, które ciągną do złego, bądź
z grzechu pierworodnego i po przodkach odziedziczone, bądź
własnymi upadkami nabyte i wzmocnione. Zła skłonność rozbudzona rzuca się pędem na wolę, która jest panią w naszym
domku, i żąda natarczywie, aby przyzwoliła. To jest poruszenie
naturalne, zwierzęce; zwierzęta nie mają siły oprzeć się swej
pożądliwości; ich pożądliwość a wola jest jedno. Ale Bóg dał
człowiekowi rozum, ten zasadami wiary wzmocniony, ostrzega
wolę, że to, co pożądliwość doradza jest złem i że tego czynić nie
godzi się”48.
Wierność przykazaniom, a zwłaszcza czystość, wiązał ojciec
Walerian w przejmujących tekstach z Męką Pana Jezusa. Opisując obnażenie z szat Chrystusa, stwierdził: „A ten wstyd i to pohańbienie o ileż więcej uciskały duszę Zbawiciela, że On w tej
chwili wycierpieć musiał wszystkie bezwstydy, wszystkie sprośności, wszystkie rozpusty nasze i całego rodu ludzkiego. W czym
przez wieki i wieki ludzie grzeszyli przeciw świętemu wstydowi,
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w czym każdy z nas w ciągu swego życia przeciw tej cnocie
uchybił, wszystkie nasze myśli brudne, bezecne zachcenia, plugawe słowa i uczynki, to wszystko żgało, paliło w owej chwili
duszę Zbawiciela. […] Każdy myślą sprośną, nad którą się dobrowolnie zatrzymujemy i której przez modlitwę nie odpędzamy […] ponawiamy tę Mękę Zbawiciela”49. Z kolei biczowaniu
Chrystusa autor przypisuje wymiar zbawczy, gdyż ono „sprawia, że ciało nasze z grzechów nieczystości uwolnione, staje się
niewinnym, dziewiczym”50. Ostatecznie „czym biczowanie było
dla grzechów naszego ciała, tym cierniowa korona dla grzechów
rozumu i woli. I podobnie, jak swym ciałem, aż do kości zdartym
otworzył nam drogę do nabycia czystości i niewinności, tak swą
głową poszarpaną i zhańbioną wyjednał nam możność zyskania
pokory”51.

8. Służba Ojczyźnie
Na koniec trzeba wspomnieć o społecznym i narodowym
wymiarze małżeństwa i rodziny. Ojciec Kalinka, zwracając się
do nowożeńców, stwierdził: „A zresztą jesteście Polacy; a czyż
w domu polskim może być szczęście zupełne, kiedy go nie ma
w ojczyźnie?”52. Dla autora ojczyzna stanowiła wielką rodzinę,
o czym świadczy poniższy, dłuższy fragment jego przemówienia: „A że Polak przy każdym zdarzeniu, wesołym czy smutnym,
przy ślubie czy na pogrzebie, przypomnieć sobie musi ojczyznę,
i z nią, że tak powiem, rachować się, więc i ja tym wspomnieniem rzecz moją zakończę. Ojczyzna niczym innym nie jest, tylko
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52
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wielką rodziną, złożoną z mnóstwa małych jak wasza rodzinka,
pojedynczych ogniw i kółek. Im te ogniwa czerstwiejsze są, silniejsze i zdrowsze, tym i całość potężniejszą jest i wspanialszą.
Każdy dom polski, w którym panuje bojaźń Boża, każda rodzina
w której przykazania Boże i Kościelne przestrzegane są święcie,
a nie dla ludzi, nie dla przykładu tylko, jak mówią, lecz dla sumienia, dla Boga, dla zbawienia, każdy dom taki i taka rodzina
staje się niezdobytą twierdzą polskości, siłą narodu, rękojmią
przyszłości jego. Każdy dom taki i taka rodzina, jest jakby starem zamczyskiem, z granitowych zbudowanym łomów, który
oprze się burzom i napaściom losu i w którym pomimo pokus
i przeciwności zewnętrznych, dawne tradycyjne cnoty polskie
spokojnie i bezpiecznie żyć i rozwijać się będą. – Moi najmilsi,
bywają czasy i bywają kraje, w których nic innego dla ojczyzny
zrobić nie można, jak tylko swą rodzinę poczciwie wychować,
i lampę życia niezgasłą przekazać następcom; a choć u nas, dzięki
Bogu i poza domem można dziś pracować bezpiecznie dla kraju
i Kościoła, niemniej przecież jeden taki dom, taką fortecę wystawić, to jest wiele, to już wielka zasługa, dość wielka, aby i tej
doczesnej ojczyźnie pożytecznie usłużyć, i na przyszłą wiekuistą
zarobić; której wam i sobie z serca życzę”53.
W wielu miejscach ojciec Kalinka dawał przykłady znaczenia
jedności rodziny w historii narodów: „Świętopełk przywoławszy swoich trzech synów, dał im pęk rózg do złamania; a gdy
żaden nie potrafił, rozdzielił je na trzy części, i wtedy każdy
przełamał swoją część z łatwością. «Tak i z wami się stanie, rzekł
umierający starzec, gdy się rozejdziecie»”54. Autor podkreślał, że
siłą przetrwania narodu polskiego jest więź z Kościołem. Dlatego krytykował historyków, takich jak Szajnocha, którzy widzieli
W. Kalinka, Przemówienie przy ślubie Aleksandra Micewskiego z Jadwigą Skorupczanką we Lwowie, dnia 1 czerwca 1881 r., [w:] Dzieła Ks. Waleriana Kalinki…,
dz. cyt., s. 212.
54
W. Kalinka, Męczeństwo św. Stanisława i jego znaczenie w dziejach narodu,
[w:] Dzieła Ks. Waleriana Kalinki…, dz. cyt., s. 155.
53

Ojciec Walerian Kalinka CR o duchowości małżeńskiej

53

w dziejach pobożnych władców „najświątobliwsze niedołęstwo”
i przesadną religijność, mającą czynić z nich ludzi mniej dbających o ład i sprawy ziemskie i ułatwiających grę wrogom55. Zdaniem Kalinki „przez całą przeszłość naszą, Bóg się okazał Ojcem
niewymownie dobrym dla Polski, wyrozumiałym bez końca.
[…] Jest między Kościołem Bożym a Polską związek głęboki,
tajemniczy”56. Dlatego autor argumentował: „Spróbujmy usunąć
z naszego kalendarza domowego to wszystko, co wyszło z Kościoła, a wnet się przekonamy, że nie zostanie w nim nic, prócz
suchości i nudów powszedniego życia”57. Dalej kontynuował:
„Podobnie i z historią naszą; gdybyśmy wyrzucić z niej chcieli
myśl i tradycję katolicką, czy wiele byśmy w niej znaleźli rzeczy godnych pamięci i chwały? Tak się związały z sobą te dwa
organizmy, Kościoła i Polski, że co jednemu służy, tym i drugi
rośnie”58. W podsumowaniu tego wątku naszych rozważań warto przytoczyć piękne rozważanie Waleriana Kalinki, w którym
Polska nie jest „mesjaszem narodów”, ale zostaje utożsamiona z „dobrym” Łotrem na krzyżu: „I naród nasz, jak ów dobry
łotr, od stu lat wisi na krzyżu przybity, za swoje winy, ostrymi
gwoździami. Ileż to razy zrywał on się ze swego krzyża, chcąc
się spod gwoździ wydostać! Próżne wysilenie, po każdym krwawym szamotaniu, znowu w długie omdlenie zapadał. Ach, gdyby on na wzór dobrego łotra, przyjął był swój krzyż jako karę od
Boga zesłaną, gdyby na wzór jego uznał wśród męczarni swoje grzechy, gdyby, nie oglądając się na tych, co z niego szydzą,
z całą ufnością zwrócił się do ukrzyżowanego: O Panie, wspomnij o mnie chociaż jestem niegodny; już by to wołanie trafiło do
Pana, już by zmiękczyło gniew jego, już by to uznanie własnych
Por. tamże, s. 169–171.
W. Kalinka, O czci świętych Patronów polskich, [w:] Dzieła Ks. Waleriana
Kalinki…, dz. cyt., s. 191n.
57
Tamże, s. 192.
58
Tamże.
55
56

54

ks. Wojciech Zyzak

win wpośród katuszy rozbroiło jego sprawiedliwość, i ten raj, do
którego wzdychamy, już by nam był otwarty!”59.

9. Zakończenie
Wizja małżeństwa zawarta w pismach ojca Waleriana Kalinki
stanowi typowy wyraz dziewiętnastowiecznej duchowości monastycznej. Świadczy o tym choćby sugestia autora piszącego
o roztargnieniach na modlitwie, że ich przedmiotem często bywa
dom rodzinny, rodzice i rodzeństwo60. Tymczasem dziś duszpasterz powinien raczej wyjaśnić małżonkowi, że jego modlitwa
może być „ściśle i w sposób konkretny związana z planem Boga
względem jego życia i rodzaju jego aktywności. Wzbogaca to
samą modlitwę o cechy, bez których mogłaby pozostać oderwana od życia, a przez to trudna do utrzymania”61. Niemniej jednak
rozważania autora na temat małżeństwa w większości nie utraciły swej aktualności. Szczególnie cenne jest ukazanie przez ojca
Kalinkę małżeństwa jako drogi uświęcenia, harmonijne połączenie potrzeby Bożej łaski i ludzkiego wysiłku, oraz jakże aktualne
dziś przypomnienie znaczenia małżeństwa i rodziny dla rozwoju
Kościoła i społeczeństwa.
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Pomóc uchwycić sens życia:
przykład Męczeństwa ś. Stanisława
ks. Waleriana Kalinki CR
Książka ks. Waleriana Kalinki Męczeństwo ś. Stanisława i jego
znaczenie w dziejach narodu (Rzecz czytana na posiedzeniu publiczném Akademii Umiejętności, 3 maja 1879 r. w Krakowie)1 – będąca
swego rodzaju udostępnieniem ważnego odczytu, pokonującym
ograniczenia przestrzeni i czasu – obecnie należy raczej do publikacji mało znanych. A gdyby nie ona, to wiedza, że odczyt został
wygłoszony i tym bardziej znajomość jego treści byłyby zarezerwowane dla nielicznego grona specjalistów. Wskazany odczyt-publikacja dotyczy kwestii już szerzej znanej oraz wywołującej
nieraz znaczne emocje i spory. Ks. Kalinka w ten sposób włączył
się w obchody, ale też dyskusje etc., związane z 800-leciem męczeńskiej śmierci św. Stanisława ze Szczepanowa2. Wolno połączyć
tamte wydarzenia z czerwcem 1979 r., a dokładniej z pierwszą
pielgrzymką św. Jana Pawła II do Polski z okazji 900. rocznicy
śmierci św. Stanisława i przesłaniem, z którym wtedy papież
zwrócił się może zwłaszcza przez swą homilię wygłoszoną na

1
Kraków 1879, stron 72. Cytując niniejsze opracowanie, zachowano pisownię
oryginalną.
2
W. Kalinka, Męczeństwo ś. Stanisława i jego znaczenie w dziejach narodu,
Kraków 1879, s. 5.
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krakowskich Błoniach 9 czerwca 1979 r. Św. Jan Paweł II, łącząc
męczeństwo św. Stanisława ze współczesnością swą i swej ojczyzny, mówił o sensie wydarzeń ludzkiego życia, o potrzebie jego
znalezienia, uszanowania, niejako pielęgnowania, o potrzebie
i korzyści kierowania się nim w życiu. Potwierdzenia dostarczają m.in. następujące słowa: „My wszyscy dziś tutaj zgromadzeni
stajemy wobec wielkiej tajemnicy dziejów ludzkości. […] Człowiek bowiem każdy idzie przed siebie. Podąża ku przyszłości.
I narody idą przed siebie. I ludzkość cała. Iść przed siebie – to
znaczy nie tylko ulegać wymogom czasu, pozostawiając stale za
sobą przeszłość: dzień wczorajszy, rok, lata, stulecia... Iść przed
siebie to znaczy mieć świadomość celu. […] «Przemija postać
świata» – więc musimy znaleźć się «w świecie Boga», ażeby dosięgnąć celu, dojść do pełni życia i powołania człowieka. Chrystus ukazał tę drogę”3.
Z podobnym podejściem mamy do czynienia u ks. Waleriana
Kalinki w Męczeństwie ś. Stanisława. Można tu przytoczyć np. następujący fragment: „Ale Bóg kiedy karze narody, tą samą karą
uzdrawia je. Krew Stanisława ścigała potomstwo piastowe, lecz
krew ta wsiąkła w ziemię, użyźniła ją, wydała krzewy przedziwnej piękności. Na tem samem miejscu, gdzie padła głowa Świętego, w katedrze krakowskiej, zjawił się szereg ludzi znakomitych,
którzy przez całe lat sto […] swym rozumem i swemi cnotami,
przyświecając narodowi, i Kościół podnieśli i skołatanej Ojczyźnie byli ratunkiem. Im podobnych, bodaj czyśmy mieli później;
im podobnych każdy wiek i każde społeczeństwo mogłyby nam
pozazdrościć. Ludzie wysoko na owe czasy wykształceni, uczyli
się w Padwie, Bononii lub Paryżu”4. Opiniotwórcza „Wikipedia”
informuje, iż prace ks. Kalinki posiadają charakter moralizatorski,

wskazując w takim duchu na przyczyny polskich niepowodzeń
oraz na „według swego przekonania – drogę odrodzenia”5. Osobie, która chce lepiej zrozumieć, z kim i z czym ma do czynienia,
ta sama wpływowa encyklopedia dostarcza takiego oto wyjaśnienia, na czym polega moralizatorstwo: „Odmiana moralistyki,
uważana za skrajną, cechująca się tym, że zazwyczaj wywołuje
skutki przeciwne od zamierzonych. W savoir-vivre tym pejoratywnym słowem określa się potocznie także natrętne, dokuczliwe upominanie kogoś […] lub czyjąś skłonność do prawienia
morałów. Pojęcie to występuje również w nauce o literaturze,
jako cecha dydaktycznych utworów literackich np. w okresie
średniowiecza, oświecenia lub baroku […] lub pewnych gatunków,
np. bajek”6. Takie informacje nie zachęcają, by pracom ks. Waleriana Kalinki poświęcić uwagę. Audiatur et altera pars: stosowanie się do tej zasady dobrze robi w przypadku dociekań, również
tych naukowych, jak też własnych wyborów życiowych, także
tych fundamentalnych, bo dotyczących myślenia, postępowania,
rozwoju ludzkiego.

3
Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. w Krakowie na Błoniach
(09.06.1979), za: Zintegrowana baza tekstów papieskich, http://nauczaniejp2.
pl/dokumenty/wyswietl/id/547 (dostęp 08.10.2016).
4
W. Kalinka, Męczeństwo ś. Stanisława…, dz. cyt., s. 36.

5
Brak autora, Walerian Kalinka, [w:] Wikipedia. Wolna encyklopedia, https://
pl.wikipedia.org/wiki/Walerian_Kalinka (dostęp 08.10.2016).
6
Brak autora, Moralizatorstwo, [w:] Wikipedia. Wolna encyklopedia, https://
pl.wikipedia.org/wiki/Moralizatorstwo (dostęp 08.10.2016).

1. Wobec rozbieżności poglądów i złożoności sytuacji
Ten podstawowy, potężny motor ludzkiego postępowania,
sprawca pomyślności, jak też nieszczęść, czyli poglądy na taką
czy inną sprawę, jak też dzielenie się nimi, by w ten sposób kształtować odbiorców bezpośrednich i szerzej nawet społeczeństwo,
ludzkość, nie pojawiają się samoistnie czy też znikąd. Śledząc
ich genezę, np. by umieć je kształtować, trzeba wskazać m.in. na
posiadaną przez podmiot wiedzę, na stopień jej adekwatności
do rzeczywistego stanu rzeczy, jak też możliwości intelektualne
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danej osoby, pamięć, kojarzenie, zdolność przewidywania konsekwencji etc. Istotne okazują się tu intencje, przekonania, cel,
który dana osoba chce osiągnąć. Już pod tym względem sytuacja
przedstawia się jako złożona. Chrześcijaństwo stoi na stanowisku, że cel nie uświęca środków, że prawda zawsze winna być
służbie miłości bezinteresownej, że człowiek jest w stanie dojść
do prawdy, ma prawo ją znać i ta zaś stanowi zasadniczą wartość,
potrzebną do pomyślnego budowania tak życia poszczególnych
ludzi, jak też w wymiarze społecznym7.
Pisząc dobrze ponad 100 lat temu o stosunku do św. Stanisława ze Szczepanowa i tym samym o koncepcjach kształtowania
Polaków i Polski, ks. Walerian Kalinka stwierdza, iż źródło takich czy innych poglądów oraz ich propagowania może znajdować się np. w nieuzasadnionym, niechętnym czy wręcz wrogim
nastawieniu do chrześcijaństwa, a dokładniej do Kościoła katolickiego. „Jeżeli łatwowierność średniowieczna nie jednego
bałamuctwa w nauce stała się przyczyną, to systematyczny sceptycyzm i niechęć do kościoła pewno nie lepiej w badaniach historycznych usłużą. Nie nowa to rzecz w nauce historyi”8. „Ta
mnogość fundacyj kościelnych, gniewa pisarzy historycznych,
o których wspomnieliśmy. Alboż oni przypatrzyli się wpływowi, jaki klasztor każdy, byleby pilnował swéj reguły, wywiera
na ludność sąsiednią, wiejską czy miejską?”9. Jak sytuacja może
tu być złożona, pokazuje następujący przypadek: pobudki mogą
być w stosunku do wcześniej zidentyfikowanych po części bardziej szlachetne. Ks. Kalinka określa je w tym przypadku jako
„uczucie polityczne”, „żałość” z powodu, że po wspaniałym
okresie w dziejach Polski, tzn. po panowaniu Bolesława Chrobrego, „nastały dwa wieki niewymownych klęsk i poniżenia”,
oceniane jako mające przyczynę „w upodleniu władzy monarszej,
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a tego upodlenia sprawcą […] Stanisław”, nie zaś Bolesław Śmiały10. Wcześniej autor przytacza argumenty, na których opiera
swą ocenę negatywną panowania wskazanego powyżej króla
oraz pozytywną działań bpa krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa11. Ks. Kalinka stwierdza, że mimo iż pobudki „są przynajmniej szlachetniejsze”, to jednak takiemu myśleniu „brak […]
trzeźwości, brak miary, która każdy wypadek ocenia wedle czasu, miejsca i właściwych stosunków, i która nie dozwala potrzeb
i pragnień dzisiejszych przenosić w epokę od ośmiu wieków
zapadłą”12. Czyli w 1879 r. autor odwołuje się m.in. do stosowania zasady badawczej, która pod nazwą „milieu” czy też „Sitz
im Leben” w XX i XXI w. leży u podstaw naukowej interpretacji wypowiedzi. O tym trzeba jednak informować dostępnymi
środkami, jak tego daje przykład autor Męczeństwa ś. Stanisława
przez odczyt i publikację. Stawkę stanowi tu prawda i tym samym przyszłość poszczególnych osób, jak też społeczności13.
Relacjonując podejście do św. Stanisława ze Szczepanowa i jego
męczeńskiej śmierci, ks. Kalinka dzieli się wiedzą, że mamy do
czynienia z różnymi poglądami na ten temat14. Co nie oznacza, by
sam nie miał wyrobionego zdania w tej kwestii i nie wskazywał,
że jest ono uzasadnione. Pozycję ks. Kalinki można przedstawić
następująco. Sam bardzo chwali św. Stanisława i wskazuje na
jego dużą, pozytywną rolę za życia i po męczeńskiej śmierci.
„[…] nie ma kąta na ziemi polskiej, gdzieby Stanisław ze Szczepanowa nie był znany i czczony”15. Zaraz potem dodaje: „Imiona
Batorego, Jagiellonów i Kazimierza W. jeszcze nie do wszystkich
doszły uszu; nie każdy z Polaków wie o najgłośniejszych nawet
10
11
12

7
8
9

Zob. np. Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002, s. 564n.
W. Kalinka, Męczeństwo ś. Stanisława…, dz. cyt., s. 13.
Tamże, s. 50; zob. też np. s. 18.
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15

Tamże, s. 18.
Zob. W. Kalinka, Męczeństwo ś. Stanisława…, dz. cyt., s. 7–8.
Tamże, s. 18n.
Tamże, s. 72.
Tamże, np. s. 6n.
Tamże, s. 5n.
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przewagach oręża polskiego, o Grunwaldzie, Chocimiu i Wiedniu; ale chłop każdy i dziecko kilkuletnie już coś zasłyszeli o św.
Stanisławie; wiedzą że on poniósł śmierć za Kościół i naród zarazem. I to nie dziś tylko, ale wciąż, przez długie wieki”16. Ks. Kalinka jednoznacznie zwraca uwagę na następujące pozytywne
przymioty św. Stanisława: „wykształcony, bogobojny i o swą
trzodę troskliwy”. Pisze o miłości bliźniego, odwadze, zdolności do sięgania po niestosowane wcześniej w Polsce środki czy
rozwiązania, jak też o dalekowzroczności: „Upomniał króla, by
uciskom i samowoli położył koniec. Czyn to był wielkiej odwagi, dotąd w Polsce niewidziany; monarcha polski, z owych czasów, w swoim stosunku do poddanych i Kościoła, nie wiele się
różnił od późniejszych carów moskiewskich. Gdy upomnienie
nie skutkowało, biskup rzucił klątwę, a wiedział dobrze co go
za to czeka”17. Pozytywny wpływ św. Stanisława pokazuje, że
duchowość jest nieoddzielna od innych wymiarów ludzkiego
życia indywidualnego i wspólnotowego. Jest to wpływ doniosły
i trwały. Relacje można tutaj sprowadzić do stwierdzenia: jaka
duchowość, taka teraźniejszość i przyszłość w wielości swych
wymiarów. „Bo on [tzn. św. Stanisław] ojcem naszych Świętych,
on naszej cywilizacyi założycielem; jemu naród winien, że jest
społecznością zachodnią, katolicką”18.
Podejmując temat męczeństwa św. Stanisława, oceny jego
przyczyn, kontekstu i skutków, ks. Kalinka uwzględnia sytuację
poza granicami Polski, nawiązuje do podobnego przypadku św.
Tomasza Becketa i króla Henryka II19. Swe zdanie opiera, jak też
konfrontuje z wypowiedziami innych. Zwraca uwagę na relacje w polskich kronikach Galla Anonima, Wincentego Kadłubka
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i Jan Długosza20. Pisze o skrupulatnym, długotrwałym sprawdzaniu danych przez Stolicę Apostolską w związku z polskimi
staraniami o kanonizację biskupa Stanisława ze Szczepanowa21.
Wymienia „celniejszych” historyków, którzy zajmowali się tym
zagadnieniem: „Stadnicki, X. biskup Łętowski a przede wszystkiem Maurycy Dzieduszycki. Miło nam do tego pocztu zaliczyć
i prof. Szujskiego”22. Odwołuje się również do Karola Szajnochy23.
Współczesne sobie zarzuty stawiane św. Stanisławowi i tym samym w związku z jego kanonizacją, kultem, stawianiem za wzór,
przedstawianiem go jako orędownika dokumentuje jako świeżej
daty. „[…] i nikomu także nie przychodziło na myśl powątpiewać o prawdziwości zdarzenia, (nikomu — nie wyjmując protestanckich pisarzy z XVI i XVII w.), aż do Naruszewicza, który
rzecz umiejętnie obrobił”24. Przy czym już taki punkt wyjścia
ocenia negatywnie. „Dopiero na początku tego wieku [czyli po
1800 r.], Czacki w przypisku do drugiej edycyi «Historyi» Naruszewicza, wspomniał, że według najstarszej kroniki polskiej
Gallusa, Stanisław, ten mniemany święty, był zdrajcą i miewał
skryte z Czechami porozumiewania. Wielką wrzawę zrobiło tak
śmiałe twierdzenie; naglony o wydanie Gallusa Czacki, nie spieszył się z niem, i nie bez przyczyny”25.
Przedstawione dane upoważniają do wyprowadzenia wniosku, że ks. Kalinka to erudyta, człowiek znający różne dane,
uwzględniający różne poglądy, dostrzegający złożoność sytuacji, potrafiący oceniać i łączyć te elementy. W ten sposób stara
się on dojść do prawdy, wskazać znaleziony przez siebie szlak
innym.
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2. Prawdę można i trzeba poznać oraz przekazać
Autor Męczeństwa ś. Stanisława przygotowuje tekst, wygłasza
odczyt, publikuje książkę, ponieważ jest przekonany, że nie wolno
milczeć, że trzeba zabrać głos w ważnej sprawie. Nie oznacza
to bynajmniej, by odmawiał tego prawa innym. „Byłoby lepiej
bezwątpienia, aby ktoś zasobniejszy w erudycyą, w znajomość
epoki piastowskiej, podjął się tego zadania: zyskałaby na tém
i powaga Akademii i sama uroczystość”. Ma on poczucie misji, która wykracza znacząco poza obszar teoretyczny, samych
w sobie cennych badań. „Lecz że tu nie chodzi o studyum czysto
naukowe, że raczej o to idzie, aby przyłączyć się do uczuć całego narodu, do tych hymnów dziękczynnych i błagalnych, które
ze świątyń naszych posłyszym niebawem, więc mniemałem, że
w tych warunkach i mnie odezwać się wolno”26.
Męczeństwo ś. Stanisława pokazuje, że jej autor należy do grona
ludzi, którzy są zdania i wskazują, że prawda jest poznawalna,
że warto i trzeba ją poznać, że znajomość prawdy posiada fundamentalne znaczenie. Stosunek do kwestii poznawalności prawdy, jej relatywizowania, opowiadanie się za jej poznawalnością
lub nie, jak też dostrzeganie lub negowanie wagi zaznajomienia
się z prawdą i kierowania się takim poznaniem w życiu należy
także obecnie do czynników w bardzo znaczący sposób warunkujących poszczególnych ludzi, jak też społeczność ludzką nawet
w wymiarze globalnym27. Wspomniane stanowisko ks. Kalinka
nie tylko prezentuje, ale także promuje. Mamy tu do czynienia
z – koniecznym, jak to dziś widać – podejściem całościowym do
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Zob. np. Benedykt XVI, Encyklika o integralnym rozwoju ludzkim
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człowieka, do życia ludzkiego tak w wymiarze indywidualnym,
jak i społecznym28. Obrazuje to następujące rozumowanie. „Rozliczne korzyści muszą ztąd [tzn. z poznania faktycznego stanu
rzeczy] wypłynąć”. Dalej autor wskazuje na cechy wspólne tych
etapów dziejów Polski, jakimi są okres rozbicia dzielnicowego oraz dobrze mu znane, współczesne mu czasy rozbiorów.
„Z wyjątkiem naszej, porozbiorowej [tzn. okresu, kiedy Polska
znajduje się pod rządami zaborców], żadna epoka nie była tak
nieszczęśliwą, jak podziałów piastowskich”. Poznanie prawdy
o przeszłości jest bardzo przydatne, by pomyślnie kształtować
przyszłość: „Właśnie dlatego gruntowne jéj poznanie jest dla nas
arcyważne, by się dowiedzieć, czém Polska, przed sześcioma
wiekami, wydobyła się z podobnej, jak obecna toni”. Ks. Kalinka wskazuje następnie na logikę kolejności pojawiania się wybitnych, opatrznościowych postaci. „Czasy piastowskie świecić
będą przykładem, że dla podniesienia narodu, koniecznymi byli
tacy bohatyrowie jak Łokietek, tacy administratorowie i politycy jak Kazimirz W., ale oni przyszli wtedy dopiero, gdy ich
poprzedzili święci biskupi i apostołowie, chrześciańscy książęta
i święte niewiasty”29. Przytoczone słowa zastanawiają pod niejednym względem. Składają się m.in. na ocenę przypisywania
chrześcijaństwu, czy tu zwłaszcza katolicyzmowi, np. postaw
antykobiecych. Zapraszają, by zastanowić się nad argumentami,
które przecież stanowią o ich wartości. Sam ks. Kalinka zaprasza
do takiego działania: „Wolno […] uczonym, z tylu miar szanownym i zasłużonym, budować swoje hypotezy, wolno i nam nie

28
Zob. Franciszek, Encyklika poświęcona trosce o wspólny dom Laudato si’
(24.05.2015), nr 197; 199, https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/
encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_pl.pdf
(dostęp 18.06.2016).
29
W. Kalinka, Męczeństwo ś. Stanisława…, dz. cyt., s. 51n.
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wierzyć w nie”30 lub przyjąć, gdy zostaniemy do nich przekonani31, czy też przedstawić swe argumenty i własne zdanie32.
Dochodzenie do prawdy, przekonywanie do niej, przekazywanie jej w znacznej mierze wiąże się z odczytywaniem docierających komunikatów, z szacunkiem dla nich, dla ich nadawców,
z rzetelnością i sprawiedliwością w odbiorze. Przykładu dostarcza podejście do bez wątpienia ważnego, cennego tekstu, jakim
jest Kronika polska Galla Anonima. „Dworski historyograf”” – m.in.
tak ks. Kalinka określa jej autora. Przekazaną przez niego ocenę
sytuacji Polski za Chrobrego streszcza – wskazując, iż nie bierze
odpowiedzialności samemu za informacje przekazywane przez
Galla Anonima – w taki oto sposób: „twierdzi, że w owych czasach niewiasty polskie uginały się pod ciężarem ozdób złotych,
a srebro tyle znaczyło co siano, który opowiada, że Chrobry miał
wojska tak wiele, jak jego prawnuk poddanych”. Relację tę ocenia
tak: „przesadne aż do śmieszności pochwały o stanie Polski […]
popisał”. Oceniając relację Galla Anonima, dostrzega uwarunkowanie, jakim jest położenie jej autora względem sprawujących
władzę monarchów absolutnych: „którego utrzymywali brat
i synowiec wygnanego Króla i który się przypomina im o nagrodę”. Tak zidentyfikowana sytuacja prowadzi do przedstawienia
wniosku: „trudno aby w oczach nieuprzedzonéj krytyki mógł
uchodzić za bezstronnego sędziego”. Zarazem jednak, przecież
krytycznie analizując wypowiedź Galla Anonima na temat św.
Stanisława i jego śmierci, ks. Kalinka pisze na korzyść tego kronikarza: „Sam się też bynajmniej za takiego nie stawia, owszem
wyznaje, że woli nic nie powiedzieć, bo kwestya drażliwa; więc
przemykając się pośrodkiem i Króla potępia i na biskupa, którego
pamięć tak wstrętną musiała być na Dworze, rzuca słowa traditor,
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traditio”33. Łacińskie terminy traditor, traditio znaczą odpowiednio
m.in. zdrajca i zdrada. „Jeszcze to niekoniecznie oznacza zdradę,
jak my ją rozumiemy; traditorem był każdy, co się władzy monarszej sprzeciwiał”34.
Aby skorzystać z możliwości poznania prawdy, aby zadośćuczynić potrzebie, nawet konieczności jej poznania i przekazywania innym, niezbędne jest własne zaangażowanie jak też przyjęcie
pomocy, współdziałanie z innymi. „Godzi się przytem pamiętać,
że Czacki nie pierwszy czytał Gallusa, że go dobrze znali i Kadłubek, i Długosz i Naruszewicz, i wiedzieli jaką wagę przywiązywać do jego wyrażenia”. Nie oznacza to łatwowierności, ale
rzeczowe analizowanie sytuacji. „Przecież dwaj pierwsi byli
bliższymi tamtych czasów i lepiej je od nas rozumieli, a nikt im
pewno nie dowiedzie, by rozmyślnie kłamali lub taili prawdę”35.
Fantazja, hipotezy nie mogą zastąpić faktów, te ostatnie trzeba
respektować. „Tymczasem uczeni rzucili się z namiętnością na
chude texta Gallusa i Kadłubka i nuż je wyciskać, szrubować
i własnymi sztukować domysłami!”36. Możliwość poznania prawdy, potrzeba czy nawet konieczność jej znajomości oraz dzielenia się nią u ks. Kalinki posiadają wymiar rozumowo-badawczy
i religijno-duchowy. I wymiary te wzajemnie się wspierają: z natury rzeczy nie ma tu konfliktu, niezrozumienia, obcości czy też
konkurowania między sobą. „Wolno tym uczonym, z tylu miar
szanownym i zasłużonym, budować swoje hypotezy, wolno
i nam nie wierzyć w nie. My mamy za sobą odwieczny tytuł posiadania, który i w dziedzinie naukowej coś znaczy; mamy tyle
innych dowodów”37. Następnie autor Męczeństwa ś. Stanisława
na kilku stronach kreśli rys nieuzasadnionego krytykanckiego
33
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podejścia do dziejów chrześcijaństwa wraz z rzeczowym wykazywaniem bezpodstawności i szkodliwości wskazanej postawy38.
Z takim podejściem łączy stwierdzenie: „Dodam i to, że za prawdziwość Kościoła i jego dogmatycznych wyroków, każdy syn
wierny odda w potrzebie wszystkę swoje krew, nie jeden nawet
z radością; ci panowie, co tak śmiało przeczą, za prawdziwość
swoich przeczeń, nie dadzą ni kropli!”39.
Dzielenie się prawdą nie dokonuje się bez przeszkód. Ocena
wystawiona przez ks. Kalinkę jest tutaj surowa. „Atoli te wszystkie uwagi dość w oczy bijące, nie mogły przekonać tych, którzy
przekonanymi być nie chcieli. Czyż to nie jest dla niektórych
ludzi uciechą czuć się wyższym nad przesądy nizkiego gminu,
zwalić z ołtarza choćby jednego świętego, zarzucić Kościołowi,
że w swéj zgrzybiałej łatwowierności, lub co gorsza obłudzie,
kanonizuje zdrajców i zbrodniarzy?”40. Ks. Kalinka prowadzi do
wniosku, że istnieje podstawowy związek między z jednej strony
duchowością, a z drugiej strony poznawalnością prawdy, chęcią
jej poznania, dojściem do prawdy i dzieleniem się nią z innymi.
„Ale z temi dowodami przeciwnicy łatwo się uprzątają. Cokolwiek przemawia za Męczennikiem i za Kościołem, w ich oczach,
jest niewątpliwie podrobione, sfałszowane; nawet cześć dla Stanisława wymyślona dopiero w epoce kanonizacyi; pierwej nic
o niéj nie wiedziano”41. Poprawnie ukształtowana, rozwijająca
się duchowość nie jest przeszkodą dla poznania prawdy, lecz
sprzymierzeńcem czy wręcz warunkiem. „Jeżeli łatwowierność
średniowieczna nie jednego bałamuctwa w nauce stała się przyczyną, to systematyczny sceptycyzm i niechęć do kościoła pewno
nie lepiej w badaniach historycznych usłużą”42.
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3. Znajomość istoty rzeczy a pomyślność człowieka
W pewnym sensie celem człowieka jest poznanie istoty rzeczywistości, z którą ma do czynienia, i następnie podzielenie się
z innymi tym poznaniem43. Zaś poznanie istoty rzeczy posiada
pozytywny wpływ na życie ludzkie tak w wymiarze indywidualnym, jak też społecznym i wpływ ten jest niezastąpiony. Ks.
Kalinka pokazuje to, gdy prezentuje dzieje Polski, gdy Polacy potrafili uporać się z winą za śmierć św. Stanisława, odpokutować
ją, jak to ujmuje autor Męczeństwa s. Stanisława, i kiedy ten proces
osiągnął swe zwieńczenie, cel w przemianie ludzkich serc, umysłów, postępowania. Przykładów dostarcza cz. VIII prezentowanego opracowania44. Ludzkie poznanie i dzielenie się wiedzą są
działaniami bardzo ważnymi, nieodzownymi, jak też związanymi z wielką odpowiedzialnością. „Wiem ja o tem, że krytyka jest
konieczną, bo bez niéj istoty rzeczy nie wyśledzi; wiem że nauka
jest rośliną, która wolno, wedle praw swoich rozwijać się powinna, bo inaczej nie wyda swego owocu, to jest téj cząstki prawdy,
która jéj do wykrycia jest przekazaną. Ale nauka jest jak ogień,
z którym wiedzieć należy jak postępować. Jest ogień, co ogrzewa i utrzymuje życie, ale jest także, który pali i niszczy. Niechże
nauka nie będzie tym ogniem, który niszczy, ale tym, który życia
przydaje”45. W takiej sytuacji człowiek jest wystarczająco wolny,
by dokonywać wyborów, za które odpowiada. Cieszy się taką
wolnością, bo m.in. nie jest pozostawiony sam sobie. Dzięki temu
możliwe jest pokonywanie właściwych ludziom ograniczeń. „Bóg
zeszle kiedyś pisarzy, którzy z nauką i talentem dzisiejszych, połączą inne warunki niemniej potrzebne do wykrycia i skreślenia
prawdy”46. Dobroczynne zaangażowanie się ze strony Boga ma
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tu podstawowe znaczenie47. Ks. Kalinka wskazuje więc warunki,
jakie jego zdaniem muszą się spełnić, by dokonał się następujący
proces. „Ta wskazówka wszędzie ważna, u nas tem ważniejsza,
że nasz organizm nadwątlony bardzo. Dla nas historya nietylko
mistrzynią życia, ale i źródłem odżycia; w niéj nietylko są skarby
przeszłości ale i zaród przyszłości, bez mała wszystkie nadzieje”48.
Na odpowiedzialność za znajomość prawdy i uchwycenie sensu życia składa się ostrzeżenie, by uniknąć niebezpieczeństwa.
„Jeśli to źródło i ten zawód lekkomyślnie czy złośliwie zamącać
lub zatruwać będziemy, cóż się z nami stanie? Ile zdrowia, ile
przyszłości w takiém społeczeństwie, którego jedna część, niby
wyższa, przedrwiwa z tego, co dla ogromnej większości jest najświętsze? Jeśli powiesz chłopu Polskiemu, że ś. Stanisław był
zdrajcą, co on ci na to odpowie; a jeśli w niego wmówisz, w co
on później będzie wierzył? Alboż inną mamy mieć prawdę dla
niego, a inną dla siebie? Jakiż pożytek z takiej komedyi?”49. Zaraz
potem ks. Kalinka dodaje: „Jak w duszy ludzkiej musi być harmonia między rozumem i uczuciem, bo inaczej człowiek będzie
bliskim waryacyi, tak i w narodzie nauka musi oglądać się na
jego powszechne uczucie; boć jeżeli uczucie narodowe omylić
się może, toć i rozum choćby najuczeńszy, nie ma jeszcze na nieomylność patentu. Zatem czyż sama troska o kraj nie doradza
być roztropniejszym w swoich poglądach, mniej ufnym w swoje
pomysły, i, dodam, – być krytyczniejszym dla swojej krytyki?”50.
Być może ze względu na współczesne standardy takie sformułowania wywołałyby chór protestów i potępienia, być może
w dzisiejszych czasach np. w okolicznościach bardzo daleko
posuniętej fragmentaryzacji wiedzy, która nieraz wydaje się być
obszerną encyklopedią, gdzie umieszczono niejako na zasadzie
47
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światów paralelnych sąsiadujące ze sobą „hasła – wąskie, daleko
posunięte specjalizacje”, gdzie ilość informacji oraz ich specjalistyczny charakter sprawiają, że trudno dane w zadawalający
sposób umieścić w porządku logicznym, tzn. odzwierciedlającym
powiązania między badanymi elementami-obszarami. W takim
labiryncie pomoc, drogowskaz, złota nić porządkująca, idąc za
ks. Kalinką, to „troska o kraj”. Innymi słowy: jest to miłość bliźniego. Zarazem mamy do naszej dyspozycji dane, które pozwalają oczyścić z niejednego błędu rozumienie, na czym polega
wspomniana troska o kraj, miłość bliźniego.
Ks. Walerian Kalinka identyfikuje tutaj pewien mechanizm
i zwraca na niego uwagę jako na bardzo ważny. Można go określić
mianem przykładu, czy nawet więcej, bo skutecznego przekazywania-przyjmowania wzorców postępowania. „I złe i dobre
bywa zaraźliwe”51. W przypadku dobra Męczeństwo ś. Stanisława wskazuje na następującą dynamikę. „Alboż można zbliżyć
się do człowieka wyższych cnót, a nie odnieść z tego zetknięcia
się jakiejś korzyści dla swego serca, nie zbudzić w sobie pragnienia szlachetniejszego, a choćby tylko wyrzutu sumienia? […]
silniej od wymowy, silniej od nauki, działa przykład dobroci,
świętości”52. Jeśli dobroć i świętość stanowią jedno, utożsamiają
się w tym sensie, że stanowią dwa oblicza tego samego uzdrowienia i następnie rozkwitu życia, to reguła ta dostarcza klucza
do zrozumienia historii, i dokładniej powodów sukcesu św. Stanisława, jak też szans na niego każdego człowieka. Przy czym
dotyczy to nie tylko przedstawiających się jako bezkresne wymiarów życia pojedynczej osoby, lecz posiada zarazem charakter
społeczny. „Im większa ilość szlachetnych uczynków, tém łatwiej się przywraca w spółeczeństwie równowaga moralna, którą
gwałty i bezprawia zburzyły. Cnoty mierne, zwyczajne, wystarczają w czasach zwyczajnych, ale nie zbawią narodu w czasach
51
52

Tamże, s. 59.
Tamże, s. 49.
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trudnych. Wielkie dusze, wielkie abnegacye, oto czego potrzeba
takim epokom i narodom; bo gdy niebezpieczeństwa przybywa,
i obowiązki też rosną”53.

4. Zakończenie
Odczyt-publikacja Męczeństwo ś. Stanisława i jego znaczenie
w dziejach narodu ks. Waleriana Kalinki proponuje odbiorcy
klucz do rozumienia rzeczywistości, z którą ma do czynienia,
której jest jednym z uczestników-twórców, w tym własnego
życia, odnalezienia się i skutecznego reagowania tak, by skutki ludzkiego postępowania zasługiwały na pozytywną ocenę.
Mamy tutaj do czynienia z właściwym chrześcijaństwu przekonaniem, że zło i dobro bardzo mocno oddziałują, człowiek musi
między nimi wybierać, zaangażować się. Może on pobłądzić,
zawinić i to nawet bardzo, wywołując wielorakie konsekwencje
negatywne krótko i długoterminowe w życiu własnym i społecznym. Jednak możliwa jest droga naprawy, odrodzenia: także
tutaj mamy do czynienia ze skutkami na krótszą i na dłuższą
metę, w życiu osobistym i w konsekwencji w skali społecznej,
tym razem jednak są to skutki pozytywne. Przy czym ludzie nie
są tu pozostawieni sami sobie, a przewaga jest po stronie dobra,
ponieważ ostatecznie mamy do czynienia ze związkiem z Bogiem, z Jego zaangażowaniem się. Jakość życia poszczególnych
ludzi składa się tutaj na jakość życia społecznego. Takie podejście
u ks. Waleriana Kalinki stanowi jedno z warsztatem naukowym,
ze znajomością faktów i różnie ocenianych ich interpretacji, z ich
logiczną, obiektywną analizą i oceną, dzieleniem się swą wiedzą
i przekonaniami z jak najliczniejszym gremium. Wiara, duchowość, erudycja, dociekania naukowe, krytyczne myślenie i troska o bliźnich wzajemnie się tu wspierają i potęgują54. Czy taka
Tamże, s. 49n.
Zob. Franciszek, Encyklika o wierze Lumen fidei (29.06.2013), nr 34;
http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa53
54
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propozycja jest aktualna, przydatna dzisiaj? Można z pewnością
pod tym względem wiele od ks. Waleriana Kalinki się nauczyć.
W pewnym sensie jednak musi o tym zdecydować osobiście każdy odbiorca przesłania. Jednakże trzeba też zadbać, by miał ku
temu warunki. Podstawowym z nich jest, by osoba przygotowana
zabrała głos, zwróciła się ku jak największej liczbie potrzebujących rzetelnych informacji. Czy pod tym względem nie mamy
większych, hojnie udzielonych przez Opatrzność55, możliwości,
niż to było w 1878 roku?

francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei.html (dostęp 16.03.2016); Benedykt
XVI, Messaggio per la XLVII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali
Reti Sociali: porte di verità e di fede; nuovi spazi di evangelizzazione (24.03.2013);
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/communications/
documents/hf_ben-xvi_mes_20130124_47th-world-communications-day.
html (dostęp 01.03.2013); Jan Paweł II, Encyklika o relacjach między wiarą
a rozumem Fides et ratio (14.09.1998), wstęp, http://w2.vatican.va/content/
john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.
html (dostęp 24.10.2016).
55
Zob. np. Pius XII, Litterae encyclicae de re cinematographica, radiophonica
ac televisifica „Miranda prorsus” (08.09.1957), http://w2.vatican.va/content/
pius-xii/it/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_08091957_miranda-prorsus.
html (dostęp 01.12.2013); Sobór Watykański II, Dekret o środkach społecznego
przekazu „Inter mirifica” (04.12.1963), wstęp i nr 1, w: Sobór Watykański II,
Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst polski, nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 87;
Paweł VI, Messaggio per la I Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali
„I mezzi di comunicazione sociale” (01.05.1967), http://w2.vatican.va/
content/paul-vi/it/messages/communications/documents/hf_p-vi_
mes_19670507_i-com-day.html (dostęp 20.07.2016); tenże, Messaggio per
la VII Giornata Mondiale Delle Comunicazioni Sociali „Le comunicazioni
sociali e l’affermazione e promozione dei valori spirituali” (01.05.1973),
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/messages/communications/
documents/hf_p-vi_mes_19730501_vii-com-day.html (dostęp 20.07.2016); Jan
Paweł II, Messaggio la XV Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali
„Le comunicazioni sociali al servizio della responsabile libertà dell’uomo”
(10.05.1981), nr 1n, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/
communications/documents/hf_jp-ii_mes_10051981_world-communicationsday.html (dostęp 28.10.2011).
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Modlitwa komunikacją z Bogiem.
Na kanwie pism Na Golgotę i Rozmyślania
nad konstytucjami ks. Waleriana Kalinki
Papież Franciszek zauważył, że „modlitwa nie jest sposobem
ucieczki ani chowania się pod kloszem, ani też izolacji, lecz budowaniem przyjaźni, która im bardziej rośnie, tym bardziej wchodzi
się w kontakt z Panem, «prawdziwym przyjacielem» i «wiernym
towarzyszem» drogi, z którym «wszystko można wytrzymać»,
ponieważ On «wspiera ducha i nigdy nie zawiedzie»”1. Choć Ojciec Święty nie zna pism ks. Waleriana Kalinki, to jego słowa stają
się odwzorowaniem tego, o czym pisał słynny zmartwychwstaniec. Otóż ks. Kalinka stwierdził, że modlitwa – będąca przecież
osobistą relacją z Bogiem, komunikacją z Nim – wtedy jest
prawdziwa, kiedy daje podstawę życiu człowieka2. Zatem modlitwa staje się także ratunkiem dla rozumu, który gaśnie i ostoją
dla woli, która wątleje3. W tym kontekście zostaną omówione
– komunikacyjny wymiar modlitwy, składniki autentycznej komunikacji i przeszkody utrudniające komunikację modlitwy.

Franciszek, Święta wędrownica. Przesłanie z okazji 500. rocznicy urodzin
św. Teresy z Avila (15.10.2014), „L`Osservatore Romano” 11(2014), s. 34.
2
Por. W. Kalinka, Rozmyślania nad konstytucjami, Kraków 1996, s. 18.
3
Por. W. Kalinka, Na Golgotę, Petersburg–Warszawa 1897, s. 15.
1
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1. Komunikacyjny wymiar modlitwy
W pismach ks. Kalinki modlitwa przyjmuje komunikacyjny
charakter. Co więcej, staje się rzeczywistością osobistej relacji
z Bogiem. Dlatego w piśmie Na Golgotę pisze, że „jak modlitwa
uświęca nasze życie, tak i życie prostuje, ułatwia drogę przed
modlitwą: jest to wzajemne oddziaływanie. Wszelki nieporządek,
popełniony w ciągu dnia, odzywa się podczas modlitwy i dopóki go nie naprawię wyznając go przed Panem, będzie mi przeszkadzał. Zatem pilnujmy porządku we władzach duszy przez
dzień”4. Oznacza to, że instynkt komunikowania się z Bogiem
i pragnienie łączności z Nim jest czymś istotnym i niezwykle
ważnym. Dlatego komunikacyjny wymiar modlitwy wyznaczają:
modlitwa jako łącznik z Bogiem i znaczenie Mszy św. i umartwienia.
1.1. Modlitwa łącznikiem z Bogiem
W Rozmyślaniach nad konstytucjami ks. Kalinka stwierdził, że
modlitwa staje się łącznikiem z Bogiem. Oznacza to, że nie tylko
zakonnicy, ale wszyscy chrześcijanie zobowiązani są do konsultowania swoich spraw codziennych z miłosiernym Bogiem.
Chodzi o to, aby celem działań chrześcijańskich był właśnie Bóg.
Wówczas modlitwa staje się konkretem, a konkret modlitwą.
Z tej racji na spotkanie z Nim trzeba przyjść z faktyczną intencją. Nieprzypadkowo więc ks. Kalinka pytał swoich współbraci:
„Czy zawsze z intencją się modlę? Jakie są owoce mojej modlitwy?
Czy każda moja czynność jest modlitwą?”5. Kalinkowe podejście
do modlitwy skutecznie porządkuje cały dzień, gdyż modlitwa
skonkretyzowana pozbawia złudzeń, wyzwala chęć realizacji
obowiązków i chroni przed nieporozumieniami. W tej perspektywie ks. Kalinka pięknie opisał poranną modlitwę konkretną:
4
5

Tamże, s. 25.
W. Kalinka, Rozmyślania nad konstytucjami…, dz. cyt., s. 19.
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„Modlitwa ranna to wschód słońca, który o całym dniu rokuje.
Modlitwa, która nie uporządkuje dnia, oświecając go i ogrzewając,
nie słońcem jest, ale sztucznym światłem, grą wyobraźni, zabawą łudzącą duszę, karmiącą naszą uczuciowość, nie zaś rzeczywistą modlitwą, prawdziwym stosunkiem duszy z Bogiem. Czy
modlitwa moja poranna jest podstawą całego dnia mojego?”6.
Pytanie jest ważne. Jego zlekceważenie może prowadzić do takiej modlitwy, która bardziej przypomina przesypywanie pobożnego piasku niż szczerą rozmowę z kochającym Ojcem. Tymczasem
modlitwa ma przypominać autentyczną łączność z Bogiem i duchową więź z Nim, która staje się prawdziwą komunikacją. Tak
pojęta modlitwa przekłada się na skonkretyzowaną komunikację
z bliźnim. Dlatego nawiązywanie osobistych relacji modlitewnych z Bogiem poprzez komunikację oznacza w odniesieniu do
bliźnich zajęcie się ich teraźniejszością „w najbardziej marginesowych i niepokojących sytuacjach i nadanie im godności”7. Dlatego
istotę komunikacji modlitwy w rozumieniu Kalinki świetnie opisał Benedykt XVI, twierdząc, że komunikowanie „powinno być
odczytywane jako odzwierciedlenie naszego udziału w komunikatywnej i jednoczącej miłości Boga, który pragnie zgromadzić
całą ludzkość w jednej rodzinie”8. W tak rozumianej perspektywie
komunikacja oznacza bycie osiągalnym dla Boga w konkretnym
wymiarze modlitwy.
1.2. Znaczenie Mszy św. i umartwienia
Ks. Walerian Kalinka zauważył, że Msza św. jest drogą, siłą
i bogactwem dla człowieka. Idąc tą drogą można zdobyć wszystko,
ale pod jednym warunkiem, że uczestnik Eucharystii zdaje sobie
Tamże.
Franciszek, Między godnością i transcendencją. Przemówienie w Parlamencie
Europejskim (25.11.2014), „L`Osservatore Romano” 12(2014), s. 11.
8
Benedykt XVI, Nowe technologie, nowe relacje. Trzeba rozpowszechniać kulturę szacunku, dialogu i przyjaźni. Orędzie na XLIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (24.01.2009), „L`Osservatore Romano” 3(2009), s. 5.
6
7
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sprawę z tego, co ma zdobyć i osiągnąć. Dlatego aby zdobyć trzeba wiedzieć, „co zdobywać mamy; trzeba znać wymagania Boże
względem nas, zadania nasze, myśl Bożą, którą ziścić mamy”9.
Sformułowanie Kalinki jest istotne, gdyż dzięki modlitwie i Eucharystii człowiek wychodzi poza krąg własnych spraw, odzyskuje zdolność zbliżania się do innych, „zwłaszcza w chwilach
próby”10. Oznacza to, że Eucharystia może być doskonałą terapią,
przyczyniającą się nie tylko do udźwignięcia cierpienia i trudności życia, ale niejednokrotnie może stać się źródłem naprawy
zaniedbanych relacji z najbliższymi i przyjaciółmi11. Z tej perspektywy myśl ks. Kalinki godna jest uwagi, gdyż „jeśli wiara
gaśnie, ustaje modlitwa, a my podążamy w ciemnościach, gubimy się na drodze życia”12. Czy przypadkowe są więc pytania
słynnego zmartwychwstańca zawarte w Rozmyślaniach nad konstytucjami: „Czy nie jestem machinalny i obojętny w czasie Mszy
świętej? Czy proszę tak Boga o wszystko, a zwłaszcza co dotyczy
duszy mojej?”13.
Pytania są niezwykłe, a odpowiedzi wcale nie infantylne. Odpowiedzi Kalinki skupiają się na umartwieniu, które jest konieczne dla wyrobienia w sobie tężyzny ducha. W świetle jego
pism „musimy umartwiać ciało, umysł i wolę. Żadnego z tych
umartwień zaniedbywać nie można, bo inaczej skrzywi się nasza
droga, zepsuje się w duszy harmonia”14. Ks. Kalinka wyrzuca
duchowieństwu swoich czasów: nadmiar w mówieniu, przesadne przywiązanie do własnego zdania, próżność, chęć rządzenia
W. Kalinka, Rozmyślania nad konstytucjami…, dz. cyt., s. 19.
Benedykt XVI, Modlitwa umacnia naszą więź z Bogiem Ojcem i otwiera serca
na potrzeby ludzi (14.12.2011), „L`Osservatore Romano” 2(2012), s. 50.
11
Por. R. Nęcek, Moralno-religijne aspekty opieki medycznej, „Przegląd Lekarski”
6(2012), s. 274.
12
Franciszek, Modlitwa maryjna z papieżem. Kobiety, które walczą i się modlą,
„L`Osservatore Romano” 12(2013), s. 41.
13
W. Kalinka, Rozmyślania nad konstytucjami…, dz. cyt., s. 19.
14
Tamże, s. 20.
9
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i osądzania15. Spostrzeżenia ks. Kalinki są ponadczasowe, gdyż
dramatem współczesności nie jest wcale ogłoszenie śmierci Boga,
lecz to, że Bóg znika z naszej wizji świata, z naszych ocen moralnych i z naszych życiowych wyborów. Taki stan rzeczy powoduje w ludziach zagubienie sensu życia i wyzwala duchową pustkę
pozbawioną wartości16. Tymczasem przez umartwienie połączone z modlitwą można zachować równowagę duszy i żywy
kontakt z Bogiem17. Wówczas spotkanie z Bogiem na modlitwie
– jak dopowie papież Franciszek – „skłania nas znów do «zejścia
z góry» i powrócenia na dół, na nizinę, gdzie spotykamy licznych
braci i siostry obciążonych trudami, chorobami, niesprawiedliwością, ignorancją, ubóstwem materialnym i duchowym”18.

2. Składniki autentycznej komunikacji
W piśmie Na Golgotę ks. Kalinka formułuje pytanie: „A dalej,
czyż dusza nie łaknie uśmiechu i wesela jak kwiat słońca i jak kwiat
czyż bez nich nie omdlewa?”19. W kontekście tego pytania – jeśli
modlitwę rozumie się jako duchową więź z Bogiem o charakterze komunikacyjnym, a posługa radości i duchowego pocieszenia
zakotwiczona jest w niej, to o jej komunikacyjnej autentyczności
i weselu duszy decydują: prawda, pokora i cierpliwość.
2.1. Prawda
Według ks. Kalinki do poznania prawdy potrzeba dobrej woli,
prostoty i pokory. Dlatego napisał, że „musi być w nas coś, co odpowiada w jakikolwiek sposób tej prawdzie, jakieś pokrewieństwo

10

Por. Tamże, s. 21.
Por. J. Życiński, Pożegnanie z Nazaretem, Lublin 2000, s. 284.
17
Por. W. Kalinka, Rozmyślania nad konstytucjami…, dz. cyt., s. 21.
18
Franciszek, Z Ewangelią w kieszeni (16.03.2014), „L`Osservatore Romano”
3–4(2014), s. 55.
19
W. Kalinka, Na Golgotę…, dz. cyt., s. 2.
15
16
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z nią, a przynajmniej pragnienie jej poznania. Inaczej daremno
i słuchać. Ale trzeba czegoś więcej. Jak ciało ma swoje organa,
to jest zmysły, przez które wrażenia ze świata zewnętrznego
przyjmuje, a bez nich byłoby najzupełniej martwe, tak i dusza ma
organ sobie właściwy do pojęcia i przyjęcia prawdy, a tym organem jest zmysł prawdy. Dobrze jest o tem wiedzieć i pamiętać”20.
Oznacza to, że prawda stanowi podstawę zrozumiałej komunikacji. Nie ma bowiem komunikacji bez prawdy21.
Kalinka, analizując postawę Poncjusza Piłata, dał do zrozumienia, że Piłat naprawdę się zamknął, gdyż nie chciał stracić
urzędu. Rozkaz cezara był dla niego sumieniem. W tym kontekście słynny zmartwychwstaniec podkreślił, że tym bardziej
prawdy nadprzyrodzone muszą mieć echo w sercu, „a wtedy
całe życie ich dowodzi. Lecz w kim panuje fałsz i nawyknienie
do kłamstwa, kogo zaślepia i otumania pycha lub kogo spodliła
rozpusta, w tym ów zmysł wewnętrzny, zmysł religijny istnieć
w żaden sposób nie może, ten żadnego dowodu nie przyjmie,
nie zrozumie i choćbyś najjaśniej mu tłómaczył, zawsze wątpić
będzie”22. Nauczanie ks. Kalinki pięknie współbrzmi ze współczesnym przepowiadaniem papieża Franciszka, który jeszcze
jako metropolita Buenos Aires podkreślił, że „przeklęty jest ten,
kto nie trwa z łagodnością przy prawdzie, kto nie wie, w co wierzy, kto prezentuje dwuznaczne poglądy, kto za wszelką cenę
troszczy się o swój wizerunek, o mały światek własnych ambicji. Jego lęki prędzej czy później wybuchną agresją, poczuciem
wszechmocy lub nieodpowiedzialną improwizacją”23.

2.2. Pokora i cierpliwość
Drugim elementem autentycznej modlitewnej komunikacji są
pokora i cierpliwość. W Rozmyślaniach nad konstytucjami ks. Kalinka zauważył, że nie ma doskonałości bez pokory, a „pokora
jest cichością, słodyczą, cierpliwością”24. Dlatego osoba pokorna,
nawet gdyby upadła, szybko się podniesie. Logika myślenia ks.
Kalinki jest nad wyraz ewangeliczna, gdyż „nie ma świętego bez
przeszłości i nie ma grzesznika bez przyszłości”25. W tym kontekście więc twierdzenie „Kościół jest święty” nie oznacza, że są
w nim ludzie bez skazy, lecz że w Kościele grzesznik może stać
się świętym. Z tej racji życie chrześcijańskie stanowi szkołę pokory, otwierającą ludzi na łaskę Boga26. Mając tego świadomość,
pokorny styl posługiwania nie polega na tym, aby przeciwnika
powalić na kolana, lecz żeby pozyskać go dla siebie. Powalić
kogoś na kolana jest zwycięstwem połowicznym. Natomiast pozyskać kogoś dla sprawy jest zwycięstwem pełnym. Oznacza to
– jak dopowie papież Franciszek – że liczy się nade wszystko
miłość serca uznająca własne grzechy, gdyż „bez skruszonego
serca wszelkie akty religijne są nieskuteczne”27.
Chodzi więc o prawdę, a ten, kto jej poszukuje, jest pokorny,
gdyż zdaje sobie sprawę z tego, jak trudno do niej dotrzeć28.
W tej perspektywie komunikacja jest rozumiana jako wspólna
przestrzeń poszukiwania prawdy, która „rodzi dobrobyt w społeczności i zapobiega agresji”29. Oznacza to także, iż cierpliwość
jest zaletą nie tylko nieboszczyków. Cierpliwość jest zaletą nade
wszystko wielkich ludzi.

Tamże, s. 65.
Por. R. Nęcek. Edukacja medialna w nauczaniu społecznym papieża Franciszka.
Wprowadzenia kardynał Luis H. Villalba, Kraków 2016, s. 56.
22
W. Kalinka. Na Golgotę…, dz. cyt., s. 65.
23
Franciszek. Jorge Mario Bergoglio, Prawdziwa władza jest służbą, Kraków
2013, s. 414.

W. Kalinka, Rozmyślania nad konstytucjami…, dz. cyt., s. 25.
Franciszek, Przy stole z grzesznikami (13.04.2016), „L`Osservatore Romano”
5(2016), s. 36.
26
Por. Tamże.
27
Tamże, s. 37.
28
Por. R. Nęcek, Od kapłaństwa do społeczeństwa. Wybrane kwestie z nauki społecznej papieża Franciszka, Kraków 2014, s. 48.
29
Franciszek, Prawdziwa władza jest służbą, Kraków 2013, s. 401.
24
25

20
21
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3. Przeszkody utrudniające komunikację modlitwy
W piśmie Na Golgotę ks. Walerian Kalinka przypomniał, że każdy
człowiek wystawiany jest na pokuszenie. Bez pokus „bylibyśmy
może bez grzechu jak to drzewo, ale świętymi nie bylibyśmy nigdy. Pokusa jest wielkiem dobrodziejstwem, tylko trzeba je znać
i umieć z niego korzystać. Ona jest popchnięciem do złego, ale
przez reakcyą prowadzi do świętości”30. Inaczej twierdząc, bez
reakcji pokusa prowadzi do złego i staje się przeszkodą utrudniającą komunikację modlitwy. Należą do nich: pycha i złość,
zazdrość i zgryźliwość i zaniechanie rekolekcji.
3.1. Pycha i złość
Jedną z głównych przeszkód w procesie zrozumiałej komunikacji stanowi pycha powiązana ze złością. Postawa charakteryzująca
ludzi zakompleksiałych i niedowartościowanych. Nieprzypadkowo więc ks. Kalinka napisał: „Wszelki, któryby chciał nas zaćmić,
na którego oczy ludzkie są zwrócone, jest nam niemiły; więc się
z nim prędko uprzątamy, ścinamy mu głowę. W tej wysokiej dostojności naszej czynimy się sędziami wszystkich, przed nasze
krzesło sędziowskie przywołujemy z kolei każdego, ten taki, ten
owaki, temu tego niedostaje i już nim koniec”31. Z pychy właśnie
rodzą się złe sądy i obmowa. Tym sposobem na bazie pychy rodzi
się złość. Im bardziej się obmawia, tym bardziej się nienawidzi.
Kalinka podaje etapy narastania nienawiści:
• Wygadywanie na bliźniego, co serce podyktuje
• Próba wzbudzenia niechęci do bliźniego u innych osób
• Jątrzenie siebie i innych
• Dalsze obgadywanie
30
31

W. Kalinka, Na Golgotę…, dz. cyt., s. 13.
Tamże, s. 35.

Modlitwa komunikacją z Bogiem. Na kanwie pism Na Golgotę...

83

• Nienawiść – „teraz gdym go obgadał, nienawidzę go, gotowym go rozszarpać, a gdy tego nie mogę, więc przynajmniej
dobre imię jego drę w kawałki”32.
Analiza ks. Kalinki świetnie wpisuje się we współczesne
przesłanie papieża Franciszka, który apelował do ludzi Kościoła,
aby ich posługa nigdy nie wyrażała wyniosłej pychy „z triumfu
nad wrogiem, ani też nie upokarzała tych, których mentalność
świata uważa za przegranych i nadających się do odrzucenia!
Miłosierdzie może pomóc w złagodzeniu przeciwności życia
i obdarzyć ciepłem tych, którzy zaznali jedynie chłodu osądu”33.
3.2. Zazdrość i zgryźliwość
Zazdrość posiada pewne pokrewieństwo z pychą. Otóż pycha wynosi się nad innych. Natomiast zazdrość innych próbuje poniżać. Jest to uczucie tak podłe i niskie, że każdy człowiek
skażony jej cieniem, ukrywa je i kąsa ukradkiem, a nie nalatuje
z góry34. Można śmiało stwierdzić, że ks. Kalinka był świetnym
fenomenologiem zjawiska. W jakże celnych słowach stwierdził
– zazdrosny to jakby „złodziej domowy, który pilnie uważa, co
może ukraść i schować do swego kuferka, iżby go nie postrzeżono. Tak też zazdrośnik śledzi po cichu, w czem może zaszkodzić
sławie tego, któremu zazdrości, i oczerniwszy zaraz się kryje.
Zazdrość jest najprzeciwniejsza miłości bliźniego”35. Z zazdrością łączy się zgryźliwość, która widzi w osobie jedynie to, co można jej wyrzucić36. Oznacza to, że serce zazdrośnika jestem sercem
chorym, zniszczonym i godnym współczucia.
Tamże.
Franciszek, Komunikacja i miłosierdzie – owocne spotkanie. Orędzie na L Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2016 roku, „L`Osservatore Romano”
2(2016), s. 9.
34
Por. W. Kalinka, Na Golgotę…, dz. cyt., s. 36.
35
Tamże.
36
Tamże, s. 37.
32
33
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3.3. Zaniechanie rekolekcji
Niewątpliwie przeszkodą utrudniającą komunikację modlitwy jest zaniechanie lub obojętne przeżywanie czasu rekolekcji.
Ks. Kalinka w Rozmyślaniach nad konstytucjami wprost stwierdził, że rekolekcje odbywane obojętnie lub zwyczajowo bez wewnętrznego zaangażowania są wręcz „zabójstwem dla duszy”37.
Co rozumie pod tym sformułowaniem ks. Kalinka? Otóż
uczestnictwo w rekolekcjach jedynie zwyczajowe, pokryte dużą
dawką obojętności, bez głębszego zastanowienia się nad jakością własnego wnętrza, bez rzeczywistego angażu w zwalczenie
swoich przywar i wad prowadzi do znieczulicy serca. Tymczasem rekolekcje są „najdzielniejszym lekarstwem, najczynniejszym środkiem: ale właśnie, że takimi są, pod odpowiednią
wagą i miarą dawane być powinny”38.

4. Zakończenie
Podsumowując, należy stwierdzić, że posługa głoszenia Ewangelii zakorzeniona jest w modlitwie. Modlitwa ze swej natury
jest komunikacją, gdyż prowadzi do otwarcia się na Boga i na
drugiego człowieka. Oznacza to, że modlitwa nie może prowadzić do izolacji. Co więcej, przez miłość Bożą, komunikacja staje
się nośnikiem Bożego przekazu. Przesłanie ks. Kalinki jest niezwykle ważne, gdyż Bóg – jak dopowie papież Franciszek – „ma
pewną słabość: jest to słabość do ludzi pokornych. Przed pokornym
sercem Bóg całkowicie otwiera swoje serce”39.

W. Kalinka, Rozmyślania nad konstytucjami…, dz. cyt., s. 20.
Tamże.
39
Franciszek, Jak należy się modlić. Katecheza wygłoszona podczas audiencji generalnej (01.06.2016). „L`Osservatore Romano” 7–8(2016), s. 47.
37

38
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„Kwestię ruską chciał miłością załatwić”.
Ks. Waleriana Kalinki CR przemyślenia
i działalność na rzecz
Kościoła ruskiego i Rusinów

1. W wirze wielkiej kwestii wschodniej
Ks. Walerian Kalinka CR przeszedł drogę życiową podobną do innych wybitnych postaci tworzących w XIX w. historię
Zgromadzenia. Od bezwzględnej ofiarnej fascynacji sprawą narodową i całkowitego poświęcenia się zrywom i konspiracji poprzez gorycz porażki, zawód na działalności rewolucyjnej, do
przemyślenia i przewartościowania dotychczasowych wysiłków
i odnalezienia nowych drogowskazów dla odzyskania wolności
ojczyzny. Uwieńczeniem tej metamorfozy wewnętrznej stało się
przystąpienie w 1868 r. do Zgromadzenia Zmartwychwstania
Pańskiego. Późniejszy jego biograf słusznie pisał: „Kalinka musiał
wszystkimi instynktami swojej natury ciągnąć do tego zgromadzenia, które jak on sam i całe jego działanie poczęło się przed laty
z rozmyślania nad upadkiem Polski i nad sposobem jej dźwigania,
które naturę i historię narodu znało, a duszę polską rozumiało,
jak żadne inne znać i rozumieć nie mogło, które w powszechnym
Kościele służyło, ale w nim miało wyznaczoną szczególną misję około dusz i spraw polskich. Wzniosłość tego popędu, który
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z Kajsiewicza i Semenenki zrobił zakonników, Kalinka zdolny był
czuć i rozumieć: w skuteczność ich działania, w zasługę przed Bogiem i w praktyczny użytek dla narodu wierzył”1.
Zanim jednak zaczął on działać w duchu nawrócenia, sprawy
kościelne wydawały mu się także być przydatne dla realizacji celów narodowych. Działając z ramienia stronnictw emigracyjnych
na rzecz wzniecenia powstania, Kalinka całkowicie się zanurzył
w wir wielkich geopolitycznych rozgrywek zachodzących we
współczesnym mu świecie. Był świadkiem kolejnych napięć między Rosją a Zachodem, które szczególnie się nasiliły po Wojnie
Krymskiej. Jako Polak żywił nadzieję, że może to doprowadzić
do rychłego upadku Rosji i wskrzeszenia Polski. Angażowanie się
więc w antyrosyjską aktywność Zachodu wspierającego imperium tureckie przeciwko Rosji uważał za swój obowiązek. Przemawiały za tym kalkulacje polityczne, jak też ogólne nastroje
w emigracyjnym polskim obozie niepodległościowym, z którym
od czasu wyjazdu z kraju w 1846 r. był związany Kalinka.
Współczesny jemu świat dostarczał sporo prowokacji do angażowania się w antyrosyjskie projekty związane z poczynaniami
mocarstw na arenie międzynarodowej. Oczywistym elementem
tej polityki były sprawy związane z czynnikiem słowiańskim.
Epoka powstających nacjonalizmów potęgowała nie tylko powstawanie państw narodowych, ale i tworzenie w oparciu
o ideologie narodowe globalnych sojuszy odwołujących się do
wspólnoty kulturowo-cywilizacyjnej. W drugiej połowie XIX w.
doszło do kreowania globalistycznych planów pangermańskich,
pansłowiańskich, austroslawistycznych. Pomysł powstania wielkiej Rzeszy Niemieckiej na bazie jedności wszystkich krajów zamieszkałych przez ludność germańską korespondował z wizją
wielkiego państwa słowiańskiego pod auspicjami Rosji. Zamieszkałe w imperium otomańskim ludy słowiańskie patrzyły z nadzieją na Rosję jako na swą wybawicielkę i solidaryzowały się
1

S. Tarnowski, Ksiądz Waleryan Kalinka, Kraków 1887, s. 128–129.
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z nią w czasie wojen rosyjsko-tureckich. Wśród Polaków tego
rodzaju nastroje nie budziły entuzjazmu, co też było zupełnie
zrozumiałe. Zrodził się stąd pomysł na zrzeszenie ludów słowiańskich na antyrosyjskim podłożu. Na swoisty egzotyczno-awanturniczy wyczyn zakrawała inicjatywa słynnego Michała
Czajkowskiego vel Sadyk-Paszy tworzenia pod auspicjami tureckimi oddziału Kozaków jako zalążka armii Słowian mieszkających w Turcji. Miała to także być baza dla tworzenia przyszłej
armii polskiej.
Odwołując się do tradycji zaporoskich niedobitków, którzy
znaleźli schronienie pod protektoratem sułtana, Sadyk-Pasza chciał
w czasie Wojny Krymskiej doprowadzić do reanimacji idei Kozaczyzny antyrosyjskiej, osiągając przez to podwójny cel polityczny. Z jednej strony oczekiwano poparcia dla inicjatywy ze strony
mieszkańców Wołynia, Ukrainy i Podola – tzw. Ziem Zabranych
zamieszkałych przez ludność ruską, rozpatrywanych przez polską irredentę jako sojusznika w walce z Rosją. Dlatego powstały
pułk kozacki za swoje insygnium przyjął dawny sztandar zaporoski przechowywany u patriarchy konstantynopolitańskiego
i złożył przysięgę wierności na Ewangelię w obecności księży
„katolickiego i grecko-wschodniego”2.
Niespodziewanie tak egzotyczny projekt wojskowy uzyskał
aprobatę czołowych rządów europejskich. Cesarz Napoleon III
przekazał dla Kozaków broń na tysiąc kawalerzystów3. Przychylne do pomysłu ekwipunku kozackich wojsk sułtańskich odniósł się także londyński rząd Jej Królewskiej Mości4. Entuzjazm
udzielił się także polskim kręgom emigracyjnym na Zachodzie.
Hr. Władysław Zamoyski, generał i czołowy działacz Hotelu

2
F. Rawiat-Gawroński, Michał Czaykowski (Sadyk-Pasza). Jego życie, działalność wojskowa i literacka. Zarys biograficzny, Petersburg 1901, s. 50.
3
Tamże, s. 50–51.
4
J. Mrówczyński CR, Ks. Walerian Kalinka. Życie i działalność, Poznań–Warszawa–Lublin 1972, s. 180–181.
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Lambert, przejął pomysł tworzenia oddziałów kozackich jako
narzędzia walki antyrosyjskiej Zachodu, a także zalążka przyszłych wojsk polskich. Chciał on obok istniejącego pułku Kozaków Sadyk-Paszy powołać w oparciu o pomoc angielską II Pułk
kozacki. W memoriale złożonym do rządu angielskiego Zamoyski przedstawiał swą wizję roli politycznej oddziałów kozackich:
„Pierwszy pułk, umożliwiając udział w tej wojnie Słowianom
tureckim, poróżni ich z Moskwą, drugi zaś pułk za pomocą polskiego żywiołu wywoła dezercję w szeregach nieprzyjacielskich.
A gdyby kiedyś rządy sprzymierzone uznały potrzebę poważnej
wojny z Moskwą, wówczas tak część czysto polska, jak i właściwi
Kozacy, staliby się jądrem wojska polskiego, z jego tradycyjną
przednią strażą lekkiej jazdy kozackiej”5.
Sekretarzem generała był wówczas Walerian Kalinka, który
gorąco popierał pomysł tworzenia pułku kozackiego. Z ramienia
Władysława Zamoyskiego zarządzał on całą akcją rekrutacyjną ochotników, rozdzielał żołd już odbywającym służbę oraz
przekazywał decyzje o awansach6. Po rozwiązaniu rzeczonych
formacji Kalinka czuwał nad sprawami demobilizacji, odpraw
i zabezpieczenia materialnego „kozackich” oficerów i żołnierzy.
Okazja do połączenia sprawy polskiej z wielką polityką rozgrywaną wokół „kwestii wschodniej” nadarzyła się przy kolejnych próbach konstruowania nowych zrębów Słowiańszczyzny
Południowej w chwiejącym się i tracącym znaczenie imperium
otomańskim. Nasilające się ruchy niepodległościowe wśród Słowian bałkańskich ciążyły do Rosji, jako do państwa wrogiego
Turcji, a zarazem pokrewnego kulturowo i religijnie. Naprzeciw
tym nastrojom wychodziły panslawistyczne projekty rosyjskich
intelektualistów wspieranych przez dyplomację carską. Rysowano wizję powstania na ruinach imperium tureckiego federacji
ludów słowiańskich, a nawet nie tylko słowiańskich, ale i w ogóle
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chrześcijańskich, zasilonych także przez Rumunów, Węgrów
i Greków7.
Wobec tak globalnych perspektyw przemian rodziły się także
nie mniej ambitne plany zrzeszenia wspólnoty słowiańskiej na
fundamentach ideowych wrogich Rosji. Poza mocarstwami zachodnimi siła napędową tych poczynań byli Polacy, zwłaszcza
emigranci zasilani kolejnymi falami uchodźców politycznych
dotkniętych represjami carskimi. Perspektywy nowych powstań,
jak też gorycz po ich porażkach nasilały determinację działań
i rodziły najbardziej śmiałe projekty polityczne. Wśród emigracji
polskiej powstał plan zaszczepienia unii z Rzymem wśród Bułgarów. Walerian Kalinka był czynnym uczestnikiem zabiegów
środowiska księcia Adama Czartoryskiego na rzecz powołania
Kościoła unickiego w Bułgarii, co doszło do skutku 31 grudnia
1860 r. Jego wysiłkom należy zawdzięczać uznanie nowej konfesji
przez rząd sułtański, a także jej popularyzację, choć i bez większego zrozumienia, w stolicach europejskich8.
Troszcząc się o powodzenie misji bułgarskiej, Kalinka podjął
się aktywizować społeczeństwo polskie, dla którego losy unii
były częścią sprawy narodowej i symbolem rosyjskich represji.
Wzór unii Kościoła ruskiego w dawnej Rzeczypospolitej miał
być drogowskazem dla Bułgarów. Z jego inicjatywy w Poznaniu 20 marca 1862 r. powstało Bractwo bł. Jozafata, któremu
patronował abp Przyłuski. Właśnie spośród Polaków chciał on
rekrutować misjonarzy dla Bułgarii, oczekując zaangażowania się
w akcję unickiego duchowieństwa chełmskiego, a także alumnów z diecezji poznańskiej, którzy zdecydowaliby się na zmianę
obrządku i pracę w obcym kraju9.Rozpatrując unię kościelną jako
narzędzie do realizacji sprawy narodowej, Kalinka przybliżał do
siebie zagadnienia Kościoła ruskiego i Rusi, którym się poświęcił
7

5
6

Tamże, s. 180.
Tamże, s. 183–187.
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8
9

M. S. Anderson, The Eastern Question 1774–1923, New York 1966, s. 171–172.
J. Mrówczyński, Ks. Walerian Kalinka…, dz. cyt., s. 236–238.
Tamże, s. 238–239.
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w późniejszym czasie, działając w Galicji. Był to też obszar, na
którym się zbliżył z ks. Hieronimem Kajsiewiczem CR, swym
przyszłym współbratem w zgromadzeniu zmartwychwstańców.

2. Kwestia ruska dla Galicji
i w orbicie polityki europejskiej
Po przyjęciu święceń ks. Kalinka CR rozpoczął swą działalność
duszpasterską w Galicji – w Jarosławiu, a potem we Lwowie.
Wschodnią część kraju tworzyły obszary zamieszkałe przez
ludność polską i ruską, unicką. Tzw. „kwestia ruska” – próby
emancypacji Rusinów galicyjskich nurtowały politykę krajową
od połowy XIX w. Było to ważne wyzwanie dla stronnictw polskich, które upatrywały w powstaniu narodowego ruchu ruskiego
z jednej strony zakusy polityki austriackiej, rozbijającej jedność
narodu, z innej zaś – ostrzegano przed niebezpieczeństwem moskalofilstwa z racji na wyraźne prorosyjskie sympatie elit ruskich
w II połowie XIX w.
Ks. Kalinka, posiadając wielkie doświadczenie w działalności
politycznej, jak też mając dobry analityczny warsztat historyka,
wniósł nowe spojrzenie na niepokojące krajowców sprawy, ukazując ich wymiar strategiczny i globalny w szerszym kontekście
dobra Polski, cywilizacji europejskiej i Kościoła. Trzeba zaznaczyć, iż problemu tego nie pomijał on w swych wcześniejszych
relacjach dziennikarskich, jak też opracowaniach historycznych.
W słynnym opracowaniu Galicja i Kraków pod panowaniem austriackim (1852) wyjaśniał on istotę tzw. „kwestyi ruskiej” jako wewnętrzną sprawę polską, ruskość zaś postrzegał jako regionalizm
w polskiej historii i polityce. Odkąd poprzez unię polityczną ziemie litewskie i ruskie połączyły się z polskimi w jedną Rzeczpospolitą, przestał istnieć problem narodowości ruskiej, gdyż jej
naturalnym obszarem bycia stało się państwo polskie. Odwołując
się do aktu Unii Lubelskiej, Kalinka przypominał, że „Wielkopolska, Małopolska, Mazowsze, Ruś, Prusy, Litwa, Żmudź, Inflanty
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są to jako członki w ciele ludzkim, gdzie wszystkie członki tworzą jedno ciało z jednym duchem i jedną myślą”10. Po rozbiorach
zmieniła się sytuacja narodu ruskiego podzielonego między Rosją a Austrią. „Pod berłem rosyjskim Rusin odróżnia się od Rosjanina i nim się nigdy nie nazwie” – pisał Kalinka. Razem z tym
w Galicji zachowywała się harmonia narodowa polegająca na powszechnym stosowaniu języka polskiego i zespoleniu się z polską
kulturą duchowieństwa ruskiego. Tworzenie ruchu narodowego
ruskiego na przestrzeni „od Dniepru prawie aż do Sanu” było,
jego zdaniem, cofnięciem się przed 1569 r. Skazane na siebie narody musiałyby ponownie przejść szlak historyczny, który już pokonały, co też nie było ani racjonalne, ani pożyteczne11.
To, że w Galicji powstał w 1848 r. ruski ruch narodowy, odrębny od Polaków, należało wyłącznie do zakusów tradycyjnej
austriackiej polityki, zmierzającej do tego, żeby „kłócić między
sobą różnorodne plemiona, podbudzać jednych przeciw drugim”.
Narzędziem zaś siania niezgody stali się kapłani ruscy: „Kapłani
Chrystusowi zapomnieli o swoim powołaniu apostolskim i nie
wahali się w domu i w kościele, z kazalnic i w pismach pobudzać lud ruski przeciw lachom. Nie przebierali między środkami:
kłamstwo, podstępy, potwarze, zgoła wszystkie sposoby, których
dostarcza wściekłość partii politycznych były użyte”12.
Z tych rozważań wynika koncepcja Rusi przez wieki zrośniętej i scalonej kulturowo i religijnie – poprzez unię religijną – z Polską,
a zdecydowanie różniącej się względem Rosji. Obraz ten rysował
Kalinka, bardziej nawiązując do emigracyjnych spisków i knowań politycznych niż do rzeczywistości zastałej w Galicji, gdzie
nastroje rusofilskie (moskalofilskie) były dość silne wśród elit ruskich, kościelnych przede wszystkim. Do lat 80. XIX w. rusofilscy
Galicja i Kraków pod panowaniem austriackim, [w:] Dzieła ks. Waleriana Kalinki, t. 10, Kraków 1898, s. 74.
11
Tamże, s. 76–77.
12
Tamże, s. 78–79.
10
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konserwatyści reprezentujący duchowieństwo kapitulne decydowali o nastrojach społeczno-kulturowych unarodowionych
Rusinów13. Były to raczej życzenia i oczekiwania Kalinki niż obiektywny stan rzeczy w relacjach międzynarodowościowych. Z tego
on też zdawał sobie sprawę. Mówiąc, że Rusin nie jest Moskalem,
zaznacza on, że nie ma on takiej siły sprzeciwić się samodzielnie
wpływom rosyjskim, które mogłyby go pochłonąć. Rozważał następująco: „Ta świadomość i pragnienie odrębności, które Rusin
zaczyna mieć, czy one same wystarczą, żeby się oprzeć rosyjskiej
absorbcji i asymilacji? Nie: to nie jest Polak, który choć połknięty
nie da się strawić. Polak ma inną duszę i w tym siłę odporną taką,
że strawionym być nie może; ale między duszą Rusina a Moskala, takiej różnicy zasadniczej, takiej granicy nieprzebytej nie ma.
Byłaby ona gdyby każdy z nich miał inną wiarę: i dlatego Unia
była dziełem politycznie tak mądrym, jej zaniedbanie tak zgubnym. Ruś plemiennie z natury inna, gdyby z sumienia i ducha
byłą katolicką, w takim razie Rosja prawdziwa zostałaby wrócona w swoje przyrodzone granice i w nich zatrzymana, a nad Donem i Dnieprem i Czarnem Morzem byłoby co innego. Jakie by to
było coś? Bóg jeden zna przyszłość, ale przez naturalne uczucie
plemiennej odrębności, mogłoby z czasem dojść do umiłowania
13
Aż do lat 80. XIX w. w życiu kulturowo-narodowym Galicji i Rusi Węgierskiej bezkonkurencyjnie dominowali rusofile. Założyli oni w poprzedniej dekadzie 160 czytelni, natomiast ukrainofile tylko 6. Klerykalni liderzy
cieszyli się poważaniem u chłopstwa. W czasie powszechnych wyborów do
parlamentu austriackiego rusofile zdobyli rekordowe 16 mandatów. Do nich
należał „Народный Домъ” (Narodowy Dom – grunt, pod który podarował
Rusinom cesarz Franciszek Józef I po wydarzeniach 1848 r.), zakład naukowy „Ставропигiйскiй Институтъ” (Instytut Stauropigialny wywodzący się
ze słynnego bractwa cerkiewnego założonego w 1559 r.), „Галицко-Русская
Матица” (Macierz Halicko-Ruska – istniejąca od 1848 r. organizacja oświatowa). Oprócz tego w 1870 r. została założona organizacja polityczna „Русская
Рада” (Ruska Rada), nawiązująca swą nazwą do Głównej Rady Ruskiej z czasów Wiosny Ludów. Poglądy głoszone przez stronnictwo moskalofilskie naświetlała spora część prasy ruskiej, w tym i najpoczytniejszy dziennik „Cлово”. Zob.:
J. Gruchała, Rząd austriacki i polskie stronnictwa polityczne w Galicji wobec kwestii
ukraińskiej (1890–1914), Katowice 1988, s. 27; О. Субтельний, Україна. Історія,
Київ 1991, s. 281.
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cywilizacji odmiennej, a w końcu – z małych początków – do zupełnej odrębności duszy. Skoro ten lud budzący się obudził się
nie w polskich uczuciach i świadomości, niechże zostanie przy
swoich, ale niech będą z Zachodem duszą, ze Wschodem tylko
formą połączone. Na tamten fakt dziś już poradzić nie możemy,
o taki jego na przyszłość kierunek i obrót winniśmy się starać,
bo tylko tym sposobem możemy jeszcze utrzymać Jagiellońskie
nabytki i zasługi, zostać wiernymi posłannictwu Polski, utrzymać tę granicę cywilizacji, jakie ono zakreśliło. Ruś jest krajem
i ludem, którego trzeba umieć się wyrzec, na to, by go nie stracić;
niech ona będzie sobą i niech w innym obrządku będzie katolicką, a wtedy i Rosją nie stanie się nigdy i do braterstwa z Polską powróci. A gdyby nawet – przypuściwszy najgorsze – do
tego nigdy przyjść nie miało, to i w takim razie jeszcze lepsza
Ruś samodzielna, aniżeli Ruś rosyjska; jeżeli Hryć nie może być
moim, mówi znana dumka, to niech przynajmniej nie będzie «ani
mnie ani tobie». To ogólne historyczne i polityczne przekonanie
o Rusi całej. Ruś galicyjska gra w tej sprawie rolę najważniejszą,
stanowczą, bo ona jedna ma jeszcze środek zbawienia dusz ruskich i uratowanie narodowej odrębności ruskiej duszy – Unię.
Rola zaś – i więcej jak rola, bo historyczna i religijna misja Polaków w Galicji jest – nie przeszkadzać narodowym dążeniom
i wzrostowi Rusi, szanować je, pomagać im nawet, bo tym sposobem uśmierzy się z czasem nienawiść do Lacha; szanować Unię
i strzec jej jak oka w głowie i przez nią wzmacniać miłość wiary,
stałość tej wiary, jedność Rusi z Kościołem. Program prosty i jasny, który byłby nawet łatwy do wykonania w praktyce, gdyby
strona druga, ruska, tak samo rzecz rozumiała. Utrudnia go ta
nienawiść Polski, która tam jest i która znowu po stronie polskiej
budzi naturalne obawy i nieufność, aż nadto usprawiedliwione
całym postępowaniem rządzących stronnictw ruskich, od roku
1848 aż do Chełmskich i Hilickich apostazji, aż do ostatnich socjalnych i wszech rosyjskich propagand i procesów”14.
14

S. Tarnowski, Ksiądz Waleryan Kalinka…, dz. cyt., s. 169–171.
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Przybywszy do Galicji jako ksiądz katolicki, Kalinka motywacje narodowe „kwestii ruskiej” przemyślane na emigracji w obozie konspiracyjnym uzupełnił w racje religijne. Katolicyzm jako
środek niezbędny dla zbawienia miał poprzez unię wzmocnić się
w narodzie ruskim, zapewnić mu udział w zbawiennej wspólnocie Kościoła powszechnego, a przy tym utrwalić byt niepodległy
Rusinów, odgradzając ich przed panruską ideologią i tworząc
naturalną cywilizacyjną przestrzeń jedności Polski i Rusi. Ks.
Kalinka odchodzi od założenia, iż Ruś jest integralną częścią
polityczną Polski, i że wszystkie sprawy związane ruchem narodowym ruskim zostały rozstrzygnięte na sejmie w Lublinie
w 1569 r. Uznał on, że rozbudzona do życia narodowego Ruś
jest samodzielnym bytem politycznym, a zadaniem Polaków jest
zjednanie jej dla katolicyzmu i Polski. Odwołując się do przesłanek religijnych, powtarzał on tezę Franciszka Duchińskiego
o wspólnocie rasowo-cywilizacyjnej Polski i Rusi, a też przepaści dzielącej te narody aryjskie wobec azjatycko- turzańskiej
„Moskwy”15.
Utrzymanie tego stanu należało do zadań polskiej polityki
w Galicji. Ks. Kalinka wytaczał przed polską społecznością cele
względem Rusi, powołując się na prawdę i interes polityczny:
„Nie tylko […] uczucie prawdy, które powinno by nam wystarczyć, ale sama roztropność i sam interes Kościoła, cywilizacji
i Polski nakazują przyznać, że między Polską a Rosją istnieje
W swoich badaniach slawistycznych Franciszek Duchiński uzasadniał
tezę o niesłowiańskim pochodzeniu Rosjan i zupełnej odrębności od nich „prawdziwych Słowian”, do których należeli Polacy i Rusini. Podważał w ten sposób
panslawistyczne dążenia rosyjskiego rządu. Poglądy Duchińskiego zyskały
wielu zwolenników w środowiskach akademickich i politycznych krajów zachodnich. Podaje się, że teoria Duchińskiego znalazła licznych zwolenników
„we Włoszech, w Niemczech, w Szwajcarii, w Belgii, w Anglii, w Turcji, w Grecji, w Serbii, w Węgrzech, w Czechach, w Skandynawii i w Ameryce”. A w szkołach francuskich od 1870 r. „oddzielnie uczą historii Rusi od historii Moskwy”,
powołując się na opracowania Duchińskiego; zob. A. G., O życiu i pracach F. H.
Duchińskiego Kijowianina. Studium, Lwów 1885, s. 6–7, 91–92, 98.
15
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naród odrębny, ani do jednego, ani do drugiego nie należący,
który swych uczuć i właściwości narodowych nie pozbędzie się
w naszej epoce, skoro ich się nie pozbył przez tak długie wieki;
nakazuje służyć mu szczerze i uczynnie, bez względu na jego
dzisiejsze usposobienie, aby i on z czasem, gdy się poczuje cząstką
europejskiej rzeszy służył ogólnej cywilizacyjnej sprawie, jak mu
Bóg przeznaczył”16.
Ks. Kalinka galicyjskie doświadczenia w relacjach polsko-ruskich bazowane na zasadzie uznania w Rusinach odrębnego wobec Rosjan narodu chciał krzewić i upowszechniać także
wśród ziomków zamieszkujących zabór rosyjski. Tam, zgodnie
z obowiązującą w cesarstwie ideologią narodową, postrzegano
Wielkorusinów, Małorusinów i Białorusinów jako jeden wspólny naród – Russkich – Rosjan. Wszystkich ich obejmował jeden
przymiotnik – ruski. Ten zwyczaj także utrwalił się w pisowni
polskiej, kiedy zamiennie używało się przymiotników „ruski”
i „rosyjski”. Dlatego ks. Kalinka uwrażliwiał swych rodaków na
ten ważny dla jego koncepcji narodowych moment: „Zwracamy uwagę czytelników naszych spoza kordonu […], że ilekroć
mówimy: język ruski, mamy na myśli nie język rosyjski, ale ten,
który oni rusińskim albo małoruskim zowią. Używając w tym
znaczeniu wyrazu ruski, trzymamy się zwyczaju, który w Galicji
między Rusinami i Polakami powszechnie panuje; nadto pojmujemy go tak, jak go po wszystkie czasy w Polsce pojmowano.
Mówiono u nas: król polski, w. x. litewski, ruski itp., a nikt przecież nie rozumiał, aby ten tytuł ruski obejmować miał rosyjskie,
czyli jak wówczas nazywano moskiewskie dzierżawy. Dopiero
pisma polskie poza kordonem wychodzące, od niedawna, to pomieszanie nazwisk nieoględnie wprowadziły”17.
16
W. Kalinka, Stosunek Polaków i Rusinów do Internatu Ruskiego ks. Zmartwychwstańców we Lwowie, Lwów 1884, s. 8.
17
W. Kalinka, Stowarzyszenie opieki nad Internatem Ruskim XX. Zmartwychwstańców we Lwowie. Ogólne Zebranie odbyte we Lwowie 5 marca i w Krakowie
11 marca 1883, Lwów 1883, s. 6.
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Ks. Kalinka oczekiwał ogólnej, narodowej mobilizacji wysiłków polskich na rzecz wzmocnienia Rusi jako czynnika w polityce
międzynarodowej, a także przedmurza katolicyzmu na Wschodzie. Warunkiem dla tego zaangażowania Polaków dla wzmocnienia ruskiej odrębności powinno być zaprzestanie konfrontacji
między tymi narodowościami – jak pisał ks. Kalinka – „opłakanym stosunku ludności polskiej i ruskiej w Galicji”, o którym
wiedzieli wszyscy na „dawnej ziemi polskiej”18.
Stąd też wzywał on rodaków do wyzbycia się uprzedzeń i animozji wobec Rusinów, a ich ruch narodowy potraktować poważnie, czyniąc z niego narzędzie polskiej walki z Rosją. Rękojmią
trwałego zjednoczenia z Rusinami miał być katolicyzm. Pod tym
względem kondycja Rusi była dość wątpliwa. Trzeba było więc
pracować w kierunku konsekwentnie, bowiem: „narodowość
ruska faktem jest, z którym liczyć się potrzeba; że jeżeli przez
cztery wieki polskiego panowania Rusini nie stracili swojej narodowości, wtedy nawet, gdy o nią nie dbali, to widocznie ta narodowość jest w myśli Bożej i nie zginie dziś, tym bardziej, gdy od
roku 1848 uczucie narodowe takim ogniem zapaliło wszystkie
młodsze ludy w Europie. Że im więcej będzie się zaprzeczać Rusinom ich narodowości, tym mocniej, a co najgorsza, tym nienawistniej dla Polaków stać przy niej będą i z niej tworzyć potężny
instrument, który społeczeństwo rozstroi i rozsadzi. Prawda jest,
że ta narodowość mało ma dotąd żywiołów dodatnich, i gdyby
została taką, jak jest dziś, możnaby z niej samych tylko klęsk się
spodziewać. Ale fecit Deus gentes sanabiles. Naprzeciw narodowości, która u Rusinów opiera się na samej nienawiści, my chcemy
postawić narodowość opartą na miłości. Dzisiejsza narodowość
ruska, zwłaszcza też w ich inteligencji, choć upornie stoi przy
swoich obrzędach, jest w większej części bez wiary; jest to narodowość rewolucyjna i pogańska. My w niczym nie ujmując ich
18
W. Kalinka, Internat ruski XX. Zmartwychwstańców we Lwowie, [w:] Dzieła
ks. Waleriana Kalinki, t. 12. Pisma pomniejsze, Kraków 1902, s. 31.
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narodowemu uczuciu, nie ubliżając bynajmniej ich obrzędom,
przynosimy im wiarę katolicką i ducha katolickiego. Oni w imię
patriotyzmu, i dla niego właśnie, czują się obowiązani do walki
z Polakami; my przyjmując najzupełniej ich patriotyzm, w imię
Chrystusa Pana do zgody z Polakami przywieść ich chcemy.
Byle Rusini byli szczerze katolikami, obawiać się ich nie mamy
najmniejszego powodu; nigdy oni wtedy Moskalami nie zostaną,
ani dla Moskwy sympatii mieć nie będą. Jako katolicy nie tylko
będą życzliwi Polsce, ale na Polsce jedynie oprzeć się mogą. Ruś
sama stać się nie może. Jeżeli my ją zaniedbamy, albo co gorsza,
swoim postępowaniem drażnić będziemy, w kierunku Moskwy
ona posuwać się musi i do niej przybliżać. A przeciwnie, jeżeli
jej dopomożemy do przejęcia się katolickim duchem, zapewnimy trwałe i szczere braterstwo pomiędzy nią a Polską. To nam
najzupełniej wystarczyć powinno”19.

3. Internat Ruski i problem Rusi katolickiej
Okazją dla czynnego rozwoju kwestii ruskiej w Galicji stała się
inicjatywa księży zmartwychwstańców, której początki nierozerwalnie związane są z imieniem ks. Kalinki. Pomysł zjednania
obu narodowości poprzez konkretny czyn zrodził się w 1880 r.,
a jego przesłanką stała się sprawa opieki nad dziećmi unickich
księży chełmskich, uciekinierów z Rosji. Społeczność polska Galicji od szeregu lat wspierała tę grupę duchownych, niepasujących
do rozpolitykowanego miejscowego kleru ruskiego o wyraźnych nastawieniach antypolskich. Chełmiacy, jako męczennicy za
sprawę narodową, byli wspierani przez fundusze społeczne jak
i z budżetu sejmu galicyjskiego. Powstał we Lwowie „Komitet
w celu niesienia pomocy księżom obrządku greckokatolickiego wygnanym z diecezji Chełmskiej w czasie zaprowadzenia
schizmy do obrządku unickiego”, najuboższa młodzież i sieroty
19

S. Tarnowski, Ksiądz Waleryan Kalinka…, dz. cyt., s. 177–178.
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otrzymywali stypendia i zapomogi20. Ta grupa księży unickich,
ruskich, o szczerze polskich uczuciach narodowych, mogła stać
się zalążkiem polsko-ruskich elit, w oparciu o które polscy konserwatyści galicyjscy planowali tworzyć nową konstrukcję europejskich stosunków politycznych.
Chełmski wątek polityki krajowej został włączony w wielki
plan misyjny, którym od szeregu lat zajmowali się księża zmartwychwstańcy. Zapał zgromadzenia skierowany na „zjednanie
Kościołowi Słowiańszczyzny”, połączony z kalkulacjami geopolitycznymi i polską racją stanu podporządkowaną motywacjom religijnym, zmaterializował się w misji bułgarskiej na rzecz
unii Kościoła w tym prawosławnym kraju21. Na skutek ofensywy
rosyjskiego panslawizmu i daleko posuniętej otwartości Rusinów w Galicji i na Rusi Węgierskiej na nastroje rusofilskie teraz
wschodnie rubieże Austro-Węgier stały się linią starcia cywilizacji i walki o katolicyzm i polskość. Nasilały się zjawiska przejścia
na prawosławie nie tylko poszczególnych osób, ale i większych
grup kapłanów (uniccy księża z Galicji w diecezji chełmskiej),
co też w niedługiej przyszłości doprowadziło do apostazji całej
parafii22. Dlatego w Rzymie udało się generałowi zgromadzenia
ks. Piotrowi Semenence donieść ojcu św. Leonowi XIII o wadze
i znaczeniu misji galicyjskiej i szczególnej roli tych terenów dla
działalności misyjnej Kościoła. Wyraźnie oświadczył on papieżowi, że „żadne inne miejsce na świecie, nawet na Wschodzie,
20
W. Osadczy, Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji,
Lublin 2007, s. 440.
21
Zob.: S. Koperek, Misja bułgarska. Historia – wspomnienia – nadzieja na
przyszłość, [w:] Misja bułgarska zmartwychwstańców: 150 lat w służbie Kościołowi
i społeczeństwu, red. W. Misztal, W. Mleczko, Kraków 2013, s. 40–41.
22
W 1882 r. dokonała przejścia na prawosławie greckokatolicka parafia
Hniliczki w powiecie zbaraskim. Zmiana wyznania była skutkiem rusofilskiej
propagandy realizowanej przez proboszcza ks. Jana Naumowicza. Wydarzenie
to wywołało olbrzymie poruszenie polityczne i spowodowało zdecydowane
kroki środowisk rządowych i kościelnych w kierunku sanacji unii w Galicji;
zob.: W. Osadczy, Święta Ruś…, dz. cyt., s. 246.
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nie może wydać z siebie misjonarzy dla Wschodu, ani takich, ani
w takiej liczbie, jak ludność ruska w Galicji, a szczególnie synowie
księży. Kto wie, czy nawrócenie Rosji nie jest z tym połączone.
W każdym razie zdaje się to być najpotężniejszym i najwłaściwszym środkiem ku temu”23.
Dzięki wysiłkom i zaangażowaniu ks. Kalinki, od 19 października 1880 r. przełożonego prowincji galicyjskiej, w różnych
środowiskach społeczeństwa polskiego zyskał przychylność pomysł utworzenia internatu dla synów duchownych unickich we
Lwowie. W 1880 r. potrafił on zgromadzić środki, żeby kupić
u sióstr franciszkanek Najświętszego Sakramentu dom przy
ul. Piekarskiej 45 i zacząć sukcesywnie rozbudowywać obiekt.
Stopniowo powstał Internat Ruski, kaplica greckokatolicka, powiększono kaplicę łacińską, która w kolejnych latach została zamieniona na kościół24.
Podówczas ks. Kalinka uchodził za znawcę spraw ruskich
i eksperta w dziedzinie Kościoła unickiego. Po objęciu Nuncjatury
w Wiedniu przez Mons. Ludovica Jacobiniego w 1874 r. zlecane
mu były różne sprawy dotyczące osób duchownych i świeckich
w Galicji, zasięgano zdania nt. ważnych decyzji dotyczących
życia Kościoła – takich jak tworzenie sufraganii łacińskiej we
Lwowie czy też diecezji greckokatolickiej w Stanisławowie25.
17 listopada 1879 r. przedstawił on plan pracy zgromadzenia
dla Rusinów na audiencji przed cesarzem Franciszkiem Józefem
I. Projekt spodobał się cesarzowi i sprawa niezwłocznie została
przekazana ministrowi wyznań z prośbą o jej „szybkie i przyjazne
rozwiązanie”26.
J. Mrówczyński, Ks. Walerian Kalinka…, dz. cyt., s. 547.
P. Zdybał, Wątki wschodnie w architekturze i dekoracji wnętrza kościołów
Zmartwychwstańców we Lwowie i Krakowie, [w:] Misja bułgarska zmartwychwstańców…, dz. cyt., s. 165–166.
25
M. Traczyński, Zmartwychwstańcy w służbie Stolicy Apostolskiej, [w:] Zmartwychwstańcy w dziejach Kościoła i narodu, red. Z. Zieliński, Katowice 1990, s. 143.
26
J. Mrówczyński, Ks. Walerian Kalinka…, dz. cyt., s. 527.
23
24
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Pomysł na Internat Ruski we Lwowie rozwinął się i dostosował
do konkretnej koniunktury galicyjskiej. Początkowo postrzegany był przez ks. Kalinkę jako ośrodek, który miał „przygotować
Unii wiernych i gorliwych kapłanów”. Kontynuator jego dzieła
ks. Paweł Smolikowski, patrząc z pewnej perspektywy na rozwój inicjatywy, pisał, że cel działania Internatu można określić
w trzech punktach: 1. Utrwalić zgodę między Polską a Rusią;
2. Umocnić wiarę katolicką wśród Rusinów; 3. Poprzez Rusinów nawrócić Wschód (czyli Rosję)27. Stąd zakład początkowo
planowany jako internat dla synów księży ruskich uczących się
we Lwowie przekształcił się w rusko-polski internat przyjmujący chłopców należących do obu narodowości i obu obrządków katolickich. Ks. Kalinka uznał, że taka koedukacja będzie
korzystną i bardziej przydatną dla wzajemnego poznania się
i zbliżenia Rusinów i Polaków. Jednak dla zmiany formuły działalności Internatu uznano, że niezbędna jest decyzja papieża,
z woli którego powstał Internat. 8 lipca 1884 r. ks. Semenenko na
audiencji u Leona XIII zapytał o zgodę na umieszczenie w domu
zmartwychwstańców we Lwowie także i Polaków. Odpowiedź
była ze wszech miar przychylną, papież powiedział, że uważa „za
rzecz dobrą, aby w tym zakładzie byli pomieszczeni i Polacy”28.
Zmiana ta jednak nastąpiła już po śmierci ks. Kalinki.
Postęp działań we Lwowie był imponujący! Ks. Kalinka potrafił pozyskać i zjednać dla projektu przychylność rządu wiedeńskiego i lokalnych władz galicyjskich. Na zakup domu i prace
remontowe udało się zgromadzić środki dzięki zaangażowaniu społeczeństwa kraju. W Krakowie i we Lwowie powstały
stowarzyszenia „Opieki nad Zakładem Wychowawczym xx.
Zmartwychwstańców we Lwowie” gromadzące arystokratyczne niewiasty wspierające zbożne dzieło kształcenia młodzieży i wsparcia nurtu katolickiego wśród Rusinów. Często były
27
28

Tamże, s. 548.
Tamże, s. 571.
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to przedstawicielki możnych rodów i dawnej tradycji ruskiej,
z którą czuły się sentymentalnie związane. We Lwowie przewodniczyła Opiece księżna Jadwiga Sapieżyna, a w Krakowie
księżna Marcelina Czartoryska. Zadaniem tych ośrodków było
gromadzenie środków zapewniających przynajmniej na początkowym etapie funkcjonowanie zakładu29.
Ks. Kalinka pozyskiwał środki na działalność Internatu z różnych źródeł. Zabiegał o subwencje od władz, wsparcia od osób
prywatnych i ośrodków skierowanych na krzewienie misji. Przeznaczył także na dzieło Internatu swoje honoraria za książki historyczne, które cieszyły się wielkim powodzeniem u czytelników.
Stopniowo postępujące prace remontowe i budowlane pozwalały krok po kroku wdrażać projekt Internatu od pierwszego
roku jego istnienia. Na pierwszy rok zostało przyjętych czterech
chłopców, a już następnego – zgłosiło się trzydziestu30!
Już 24 czerwca 1882 r. w uroczystość św. Jana, równo rok po
rozpoczęciu budowy, biskup krakowski Albin Dunajewski zatknął
krzyż na kaplicy wschodniej Internatu i poświęcił go. Wtedy też
została umieszczona tablica pamiątkowa:
R.P
1881 i 1882
Ten Dom zbudowany
I
Krzyż Chrystusowy
na nim

Podniesiony został
Przez
Braci Zmartwychwstania Pańskiego
Ku Chwale Bożej

29
30

Tamże, s. 552.
S. Tarnowski, Ksiądz Waleryan Kalinka…, dz. cyt., s. 175.
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I ku
Utrwaleniu Zgody
Między
Polską a Rusią
Aby
Za tą Zgodą
Święta Wiara Katolicka
W tym kraju
Wzmocniona
I
W dalsze strony na Wschód
Rozszerzona była
Za
Przyczyną Najświętszej Panny
I
S. Jozefata31
Obecność ks. Kalinki była dostrzegalna w całym układzie życia
Internatu. Zasady wychowania bazowały na przygotowanym
przez niego regulaminie dla szkoły w Adrianopolu. Sam ks. Kalinka wraz z innymi nauczycielami prowadził zajęcia w Internacie jako wykładowca języka polskiego. Cieszył się on wielkim
szacunkiem i miłością młodzieży ruskiej. Wspomina się, że po
jego śmierci uczniowie z własnej inicjatywy dodali do codziennego pacierza specjalną modlitwę za „pokijnoho Witcia Kalinku”32.
Na pamiątkę zasługi ks. Kalinki dla dzieła Internatu Ruskiego
we lwowskim kościele zmartwychwstańców została umieszczona
tablica marmurowa z napisem:

W. Kalinka, Stowarzyszenie Opieki nad Internatem ruskim XX. Zmartwychwstańców we Lwowie, [w:] Dzieła ks. Waleriana Kalinki, t. 12…, dz. cyt., s. 53.
32
S. Tarnowski, Ksiądz Waleryan Kalinka…, dz. cyt., s. 176.
31
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KSIĄDZ WAELRYAN KALINKA/URODZONY 1826 ROKU/
ZAKONNIK ZGROMADZENIA ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO/POLITYK, HISTORYK, KAPŁAN/ BOŻEGO I
PUBLICZNEGO DUCHA WIELKIM W NARODZIE
KRZEWICIEL/ KOŚCIOŁA A W NIM GRECKIEGO OBRZĄDKU
ŻARLIWY SŁUGA/ ZAKŁADU ŚWIĘTEGO JOZAFATA
TWÓRCA I PRZEŁOŻONY/ W NIM ŻYCIE ZAKOŃCZYŁ 16
GRUDNIA 1886/ BRACIA KU PAMIĘCI JEGO WIECZNEJ/
W ZGROMADZENIU W OJCZYŹNIE W KOŚCIELE33

Trzeba zaznaczyć, że powstaniu Internatu Ruskiego we Lwowie towarzyszyła bardzo ostra polemika wytoczona przede
wszystkim przez środowiska ruskie. Zazwyczaj skłócone ze
sobą środowiska rusofilskie i narodowe ruskie, optujące za rozwojem narodowym w kontekście wszechruskiej tradycji połączonej z Rosją bądź też występujące za całkowitą odrębnością
narodowo-kulturową Rusinów, w tej kwestii wystąpili nader
solidarnie. Działacze narodowi pragnęli zblokować powstanie
Internatu z racji na duchową obcość i niebezpieczeństwo „latynizacji” żywiołu ruskiego. Rusofile alarmowali, że z zakładu będą
wychodzić ruscy jezuici, a ks. Kalince zarzucano fałszywość
i podstęp. Pisana dla ludu gazetka „Nauka” posądzała Internat,
33
A. Betlej, Kościół p.w. Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa oraz klasztor, seminarium i Internat Ruski ks. Zmartwychwstańców, [w:] Materiały do dziejów sztuki
sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, Kościoły i klasztory Lwowa
z wieków XIX i XX, t. 12, red. J. K. Ostrowski, Kraków 2004, s. 111–112.
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że będzie krzewił „miłość nie do narodu, ale do Rzymu”, a jego
wychowańcy będą „sprzedawczykami, tylko pozornie trzymający się ruskiego obrządku cerkiewnego, a w sercu zagorzałych
Polaków”34.
Po stronie środowisk narodowych wystąpił znany pisarz ukraiński Iwan Franko, zwolennik liberalnej i radykalnej opcji. Zarzucał on zmartwychwstańcom zgoła inne winy. Jako liberał
obawiał się on „czysto łacińskiego kierunku religijnego”, ale
nie w sensie obrzędowym, lecz pisał o „duchu wychowania”35.
Sugerował, że Kościół wschodni, raczej tradycji prawosławnej,
bardziej odpowiada duchowi jego narodu jako więcej demokratyczny i zakorzeniony w tradycji społecznej. W odpowiedzi na
to ks. Kalinka zaznaczał, że bez wychowania w wierze i krzewienia unii jako najbardziej dla narodowości ruskiej pasującej
konfesji, nie ma możliwości rozwinąć życia narodowego. Powtarzał, że „przyszłości dla Rusi poza Unią nie widzę. Ruś łacińska
stanie się polską, schyzmatycka będzie moskiewską, a bezwyznaniowa zrobi się nihilistyczną i musi zginąć w krwawych socjalnych przewrotach. Jeżeli stare organizmy państwowe łamią
się i rozpadają, kiedy ginie w nich wiara, to jakże spodziewać
się aby naród młody, dopiero ze snu wiekowego budzący się,
mógł się obejść bez tej najpotężniejszej dźwigni moralnej?”36.
W parze z tym szło także „wykształcenie europejskie”. Ks. Kalinka nadmieniał wysoki poziom kulturalno-edukacyjny wychowanków Internatu: „Dbamy wielce aby uczniowie nasi pilnie
się uczyli […] staramy się bardzo aby dać im ogładę i przyzwoitość towarzyską, a żadnej niemoralności u siebie nie cierpimy
[…] Starszych i zdolnych uczymy po francusku, tak że wielu jest
między nimi, którzy prawie każdą francuską książkę rozumieć
mogą […] Niektórzy zapragnęli także uczyć się po włosku i już
Бурса до воспитанья русскихъ iезуитовъ, «Наука» 1881, nr 9, s. 1.
P. Smolikowski, Stowarzyszenie Opieki nad Internatem Ruskim XX. Zmartwychwstańców we Lwowie, Lwów 1888, s. 12.
36
Tamże, s. 7.
34
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łatwiejsze książki rozumieją. Utworzyło się między nimi towarzystwo literackie, którego członkowie co rok kilka rozpraw
napisać muszą (po rusku) […] Bez przesady mogę powiedzieć,
że niektórzy doszli już do takiego rozwinięcia i wykształcenia
umysłowego, jakie by podobno nie znalazło wśród młodzieży
uniwersyteckiej”37.
Głosy krytyczne docierały także z polskiej strony, posądzając ks. Kalinkę o marnowanie wysiłku na obcą sprawę, a też
wspieranie siły narodowej, która w przyszłości może być wroga
wobec Polaków. Biograf Kalinki, poruszając ten dylemat, przedstawił jego pojmowanie problemu, a także misję w kontekście
racji stanu, którą chciał on zrealizować: „Zostaje jedno ważne
pytanie, czy w swoim pojmowaniu Rusi ksiądz Kalinka nie przesadził, i z prostej drogi polskiego uczucia i interesu mimowolnie
nie zbaczał. W odpowiedzi na to trzeba jeszcze raz powtórzyć,
że za skutek ręczyć, przyszłości być pewnym, nie mógł on, jak
nie może nikt; zatem mimo głębokiego i stałego przekonania,
mógł miewać (miewał z pewnością) takie chwile wątpliwości
i wahania. A jeżeli to, co on robi obróci się na szkodę Polsce?
Jeżeli ten żywioł ruski, który już sam z siebie jest we wzroście,
w skutku jego starań nabierze sił więcej, które albo się wprost
przeciw polskiemu obrócą, albo go przynajmniej owładną i stopniowo przeważać zaczną? Takie przypuszczenia i obawy (kiedy się zjawiły), usuwał rozumowaniem i przekonaniem, że Ruś
katolicka i prawdziwie ruska, choćby najbardziej i najdłużej nie
chciała, będzie musiała skończyć na zgodzie z Polską. A oprócz
tego argumentu rozumowego, wyciągniętego z natury rzeczy,
historycznego i politycznego, miał drugi płynący z wiary i pobożności, którego wartości rachunkiem sprawdzić się nie da, ten
mianowicie, że skoro Polska względem Rusi ma wiele grzechów
opuszczenia i zaniedbania, skorą jej stan dzisiejszy jest i ma być
ekspiacją za winy przeszłości – więc na ten rachunek pójdzie

35

37

Tamże.

108

Włodzimierz Osadczy

wszystko, co się dla zbawienia i dla ziemskiego dobra Rusi zrobi: a choćby to było nad miarę ściśle obliczonej potrzeby, choćby
z jakim ze strony Polski poświęceniem, ściągnie jej błogosławieństwo Boskie i z bogatą lichwą wróci się jej w przyszłości”38.

4. Zakończenie
Działalność ks. Kalinki na rzecz tworzenia nowej społeczności wśród Rusinów godna jest podziwu i uznania. Motywacje
jego były jak najbardziej pobożne i szlachetne, a kalkulacje racjonalne i korzystne. Zaskarbił on sobie wdzięczną pamięć i pozostał świetlaną postacią w historiografii ukraińskiej39. Jednak
dzieło jego nie wydało spodziewanych plonów, a kalkulacje
i założenia zawiodły. Oferta Internatu Ruskiego nie stała się
popularna wśród coraz bardziej unaradawiającej się wspólnoty Rusinów. Już niecałe dziesięć lat po rozpoczęciu działalności
zakładu ks. Smolikowski, następca ks. Kalinki, pisał: „Rusini do
wspólnej pracy z Polakami się nie dadzą”40. Widząc, jak Internat zamienia się w coraz bardziej polską placówkę i niezmierne
unaradawianie się Cerkwi unickiej, dochodzi on do smutnego
wniosku, że „w Galicji nie ma innej rady jak ratować żywioł
polski, bo na ruski żadnego wpływu nie ma, a jeśli coś się robi
dla Rusinów, to i to obraca się na szkodę Polaków. Ciągłe zawody”. Nieliczni uczniowie zaś Internatu chociaż i wychodzą
z dobrymi zasadami religijnymi, „ale politycznie są nieprzyjaciółmi Polski”41.
S. Tarnowski, Ksiądz Waleryan Kalinka…, dz. cyt., s. 179.
Nawet wśród ukraińskich emigracyjnych historyków uchodził ks. Kalinka
za najbezstronniejszego badacza i najrzetelniejszego znawcę stosunków polsko-ukraińskich; zob.: М. Демкович-Добрянський, Українсько-польські стосунки
у ХІХ сторіччі, Мюнхен 1969, s. 66.
40
P. Smolikowski, O wychowaniu. Zbiór tekstów pedagogicznych, red. W. Mleczko, Kraków 2010, s. 211.
41
J. Mrówczyński, Sługa Boży ks. Paweł Smolikowski (życie i dzieło), Kraków
2000, s. 281.
38
39
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Personalistyczna koncepcja wychowawcza
Ks. Waleriana Kalinki
Ks. Walerian Kalinka (1826–1886), jeden z pierwszych zmartwychwstańców zapisał się w poczet zasłużonych Polaków jako
pisarz, publicysta, ksiądz, duszpasterz i wychowawca1. Będąc
twórcą pierwszego domu zakonnego zmartwychwstańców we
Lwowie w 1880 r., był również założycielem Internatu Ruskiego
w 1881r. – instytucji początkowo przeznaczonej dla młodzieży
ruskiej (ukraińskiej) – z czasem otwartej również dla polskich
wychowanków2. Główna działalność placówki związana była
przede wszystkim z wychowaniem młodych chłopców, kształtowaniem ich charakterów i rozpoznawaniem ich powołania
życiowego. Praca na rzecz młodzieży polskiej i ukraińskiej traktowana była również jako wkład w pokojowe relacje dwóch
narodów, ale dla ks. W. Kalinki Internat to przede wszystkim
miejsce naturalnego wsparcia domu rodzinnego i szkoły, gdzie
w odpowiednio przygotowanych warunkach młodzi ludzie mogli nauczyć się właściwych zasad postępowania i stać się po
prostu dobrymi ludźmi. W związku z tym misją Internatu było
dobre wychowanie młodzieży, troska o nią i przygotowanie jej
do dorosłego życia.
W. Kalinka, Mądrość wychowania, Kraków 2016, s. 5.
W. Mleczko, Nauka i świętość. Formacja kapłańska w myśli i działalności zmartwychwstańców, Kraków 2014, s. 97.
1
2
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1. Charakterystyka wychowania
w ujęciu ks. Waleriana Kalinki
Analizując koncepcje ks. Kalinki na temat prowadzenia i organizacji placówki, bez trudu można dostrzec personalistyczną wizję
kształtowania podopiecznych. Mimo że trudno byłoby umieścić
twórcę Internatu w nurcie personalistycznego wychowania, który zrodził się w Europie dopiero w pierwszej połowie XX w.,
to myśli kapłana na temat wychowywania młodych ludzi nasuwają skojarzenie z nurtem traktującym człowieka jako osobę,
niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju byt, podmiot. Chociaż twórca Internatu nigdy nie nazwał swojego podejścia wychowawczego, nie określił go w żaden sposób, to jednak można
zauważyć, że jest to swego rodzaju odkrywanie, wydobywanie
z wychowanka tego, co nieznane, co ukryte3. Można dostrzec,
że zadaniem wychowawcy w koncepcji ks. W. Kalinki jest odsłaniać to, co do tej pory było schowane, poznawać to, co było
nieznane, zobaczyć niewidoczne – odkryć w podopiecznym
człowieka, ujawnić jego duchowe bogactwo, zauważyć go jako
osobę. Według Adolfa Szołtyska „celem wychowania personalnego jest umożliwienie wychowankowi wydobycie na jaw
jego przyrodzonych wartości, determinujących przede wszystkim: sferę emocjonalną, sferę moralną, sferę intelektualną i sferę
wolitywną”4.
Dla ks. Kalinki odkrywanie osobowego wymiaru wychowanków odbywa się poprzez zaufanie i szacunek. W takiej atmosferze mogą, zdaniem kapłana, ujawniać się najlepsze cechy
wychowanków. Wśród wad i słabości mogą wydobyć się cnoty
i zalety. Założyciel Internatu zaleca, aby posłuszeństwo dzieci
3
Por. A. Szołtysek, Nieokreślony podmiot wychowania: pytanie o filozofię człowieka, [w:] Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, red. F. Adamski, Kraków 1999, s. 24, autor ukazuje, że wychowanie można rozumieć jako
Wy-dobywanie-tego-co-ukryte-w-wychowanku.
4
A. Szołtysek, Nieokreślony podmiot wychowania…, dz. cyt., s. 30.
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zdobywać szacunkiem, wiarą i ufnością5. Wychowanie, według
ks. Waleriana, powinno być oparte na zasadzie szczerej, bezinteresownej relacji, w której ważnym punktem odniesienia jest
wychowanek. Z zaleceń ks. Kalinki do współbraci wypływa
wielka troska i miłość do podopiecznych. Kapłan zwraca uwagę na podmiotowe traktowanie dzieci, dostrzeganie ich potencjału i życzliwe odnoszenie się do nich. Odbywać się to ma nie
tylko przez wskazywanie podopiecznym ich błędów, ale także
poprzez wzmacnianie ich zalet i wysiłków do zmiany na lepsze.
W ten sposób młodzież uczy się pokory i wzajemnej wyrozumiałości6.
Szacunek i zaufanie, jako elementy wychowania, opierają się
również, zdaniem twórcy Internatu, na pewnej powściągliwości opiekunów w mowie i działaniu. Narzędziem odkrywania
w podopiecznych dobra i wewnętrznego piękna jest właściwa
komunikacja oparta na odpowiedzialności za słowa lub milczeniu
w stanie wzburzenia. Ks. Walerian Kalinka przestrzega przed
porywczością i złością. W zamian zaleca cierpliwość i milczenie. Dzięki temu surowość może ustąpić pola miłości, bez której
nie byłaby możliwa prawdziwa sprawiedliwość. Jak podkreśla
kapłan, „jeszcze większa cierpliwość potrzebna jest w upomnieniach i karach. Jak jedno, tak i drugie ma na celu poprawę. Ale
poprawa wtedy jest tylko możliwa, kiedy dziecko samo zrozumie swoje uchybienie, uzna je i żałuje. Trzeba więc trafić do jego
rozumu i serca. Bądźmy, kiedy należy surowymi, ale dajmy zarazem uczuć naszą miłość. Inaczej sprawiedliwości nie będzie,
inaczej upomnienie lub kara chybi swego celu”7.
Według ks. Kalinki zaufanie powinno się również odnosić do
możliwości dziecka, jego zdolności rozeznania dobra i zła, chęci
naprawienia błędu. Wydobywanie mocnych stron wychowanka
5
6
7

Tamże, s. 35.
Tamże, s. 10.
W. Kalinka, Rozmyślania nad konstytucjami, Kraków 1996, s. 33.
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to trafianie do jego „rozumu i serca” po to, aby poznał „swoje
uchybienie” i dążył do poprawy – zmiany swego postępowania.
„Strzeżmy się okazywać dzieciom nieufność”, pisze kapłan. „Ufność uszlachetnia i z upadku nawet podnosi. Podejrzenia rozjątrzają; nieufność zniża, ze złem oswaja, utwierdza w złym”8. Bez
zaufania niemożliwe jest wydobywanie zalet, pokazywanie dobra w człowieku, nie mogą zaistnieć właściwe relacje, a wychowanie jest fikcją. „Jeżeli dzieci nie będą uważały nas za swoich
najlepszych przyjaciół, do których zwracać by się mogły z całą
swobodą, jeżeli na nas polegać, nam ufać nie będą, na mało się
przyda całe wychowanie; głowę możemy czegoś wyuczyć, serce
i wolę zepsujemy”9.
Zaufanie, zdaniem twórcy Internatu, jest ściśle związane z pogodą ducha i miłością. Przychylne nastawienie do dzieci sprzyja
budowaniu więzi i troski o nie. Ks. Kalinka zaleca: „Oddawajmy się dzieciom z weselem, które w parze idzie z miłością. Bez
tego nie trafimy do ich duszy, nie przyciągniemy ich do siebie
i mogą nas cenić, niemniej jednak lękać się nas będą. Wesołość
to miód na dzieci. Dzieci lgną do niej, bo czują, że ona płynie
z serca kochającego”10. Wychowanie powinno zatem odbywać się
z łagodnością i pogodą ducha, uśmiechem i miłością.
Z powyższych rozważań wyłania się koncepcja wychowawcza, która zakłada, że to, co łączy dorosłych z dziećmi, to relacja
podmiotowa. Wychowanek jest osobowym potencjałem, który
w pełni może rozwinąć swoje wrodzone zasoby dzięki współpracy z wychowawcą. Za to współdziałanie w dużej mierze odpowiedzialny jest opiekun, to on wychodzi do podopiecznego,
zaprasza go do budowania więzi. Wychowanek powierzony jest
wychowawcy przez Boga i rodziców. Przed nimi też odpowiada. W takim ujęciu każdy wychowanek jest ważny i dlatego ks.
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Kalinka przestrzega przed faworyzowaniem dzieci. Wręcz podkreśla, że jest to postawa szkodliwa dla wychowania, ponieważ
nie służy dobru podopiecznych, ale karmi miłość własną wychowawców. „Wszystko to jest szukaniem własnej przyjemności
– pisze kapłan – Dziecko jest dla mnie narzędziem; ja – może
bezwiednie – sobie i jemu celem”11. Co jest receptą na takie zachowanie? Twórca Internatu zaleca, aby pozbyć się koncentracji
na sobie, aby nie myśleć o własnym samopoczuciu, satysfakcji ze swojej pracy, aby przenieść środek ciężkości na ucznia,
jego potrzeby i jego dobro. „Usuńmy siebie, a wszystko się odsłoni. Między sobą a dzieckiem postawmy Boga […], szukajmy
w dziecku nie siebie, ale Boga, […] i wszystko się w nas oczyści, rozświetli, uświęci”12. Odwrotną stroną faworyzowania jest
obojętność względem dzieci. Ta cecha wynika również z miłości
własnej wychowawcy i prowadzi do zamknięcia się na uczniów.
Prezentowana koncepcja wychowania umożliwia podopiecznym odkrywanie siebie, swoich mocnych, dobrych stron. Jest
to koncepcja, która podkreśla osobowy wymiar człowieka poprzez ukazywanie jego wartości i godności, to wreszcie koncepcja pełna pokory i troski o rozwój wychowanków, którzy uczą
się poznawać samych siebie, otwierać na innych, dokonywać
samodzielnych wyborów życiowych. Ten sposób podejścia do
wychowania widoczny jest w koncepcji Romana Guardiniego,
personalistycznego myśliciela, dla którego funkcjonowanie człowieka związane jest z ciągłym rozwojem. Jak twierdzi Marian
Nowak, według Guardiniego „właśnie ten fakt – otwarcie się
na ustawiczny rozwój – pozwala człowiekowi na coraz pełniejsze wyrażanie swojej istoty”13. Z kolei nacisk na samodzielność
wychowanka, jego dążenie do samostanowienia, dokonywania
Tamże, s. 41.
Tamże, s. 42.
13
M. Nowak, Pedagogika personalistyczna, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2008, s. 242.
11

8
9
10

Tamże, s. 38.
Tamże, s. 35.
Tamże, s. 39.
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wolnych wyborów, widoczne jest u Emanuela Mouniera w jego
personalistycznej wizji wychowania. Dzięki temu jednostka staje
się podmiotem, może się rozwijać i budować siebie14.

2. Profil wychowanka według ks. Waleriana Kalinki
W koncepcji personalistycznej człowiek jest osobą. Ten wymiar
stanowi sedno jednostki ludzkiej. Jednak nie żyje ona w próżni i jest również częścią określonej wspólnoty w wymiarze społecznym i narodowym. Ową wieloaspektowość bardzo dobrze
charakteryzuje Adolf Szołtysek, odwołując się do koncepcji św.
Augustyna. Autor pokazuje trójwymiarowość człowieka, opisując jego wymiar osobowy, społeczny i polityczny. Ten pierwszy
związany jest, jak ukazuje Szołtysek, z „duchowością i psychicznością duszy”, czyli z tym, co stanowi od wewnątrz JA, jako podmiot czynności duchowo-umysłowych, „(w których jest miejsce
zarówno dla głosu serca, jak i dla głosu rozumu) oraz podmiot
[…] czynności psychiczno-zmysłowych (współtworzących zdrowy rozsądek)”. W tym wymiarze osoba urzeczywistnia się przede
wszystkim poprzez wartości moralne, znajdujące się w sumieniu, poprzez cnoty ujawniane w ramach wychowania. Z kolei
płaszczyzna społeczna wyraża się poprzez normy etyczne ujęte
w kulturze określonej wspólnoty, której człowiek jest częścią.
W tym ujęciu człowiek funkcjonuje w porządku etycznym, realizując wartości wyznaczone przez historię i kulturę. Z kolei bycie obywatelem to realizowanie doktryny politycznej wyrażonej
w konstytucji oraz ustawach i rozporządzeniach. „Obywatel nie
należy do siebie, lecz do państwa”15. Prezentowane trójpodejście
do człowieka widoczne jest również w koncepcji wychowawczej
ks. Kalinki. Formowanie w młodzieży dobrych cnót osobowych,
społecznych i obywatelskich jest dla niego ważnym zadaniem.
14
15

Por. tamże, s. 243.
A. Szołtysek, Nieokreślony podmiot wychowania…, dz. cyt., s. 21–22.

Personalistyczna koncepcja wychowawcza Ks. Waleriana Kalinki

117

Istotnym wyznacznikiem kształtowania charakteru, według
ks. Waleriana Kalinki, jest mowa. Ona to z jednej strony uważana jest za narzędzie rozwoju człowieka, z drugiej – niewłaściwie
stosowana, staje się przyczyną rozpadu wspólnot i narodów.
A zatem właściwe używanie języka jest, dla twórcy Internatu,
zarówno czynnikiem budowania osobowego wymiaru człowieka, jak i jego aspektu społecznego i obywatelskiego. Niewłaściwe posługiwanie się mową staje się elementem niszczącym
wymiar grupowy i osobowy. „Tak więc mowa – pisał ks. Kalinka – ten najwspanialszy dar Niebios, który ułatwił człowiekowi panowanie nad tworami ziemskimi i sprowadzenie spokoju
między ludźmi, zespolonymi we wzajemnej miłości i zgodzie,
przez nadużycie i brak powściągliwości w użyciu staje się naodwrót środkiem niszczącym wszelką społeczność jak rodzinę,
gminę, naród, państwo, bo rodząc przez obmowę i potwarz
wzajemną nieufność rozprzęga siły społeczne i do ogólnej niemocy prowadzi”16.
Obmowa jest, zdaniem kapłana, przyczyną kłótni braterskich
i jako grzech narodowy przenosi się z życia prywatnego do sfery
publicznej. To powoduje osłabienie społeczne i brak działania na
rzecz dobra wspólnego. Lekarstwem na to jest miłość Ojczyzny,
która „jest nam daną od Boga; więc i nią posłużyć się godzi, jeśli
ona dopomóż może do wytępienia w nas grzesznej skłonności,
tak głębokiej, tak powszechnej, a z tylu miar szkodliwej, jaką jest
plotkarstwo i gadulstwo t.j. brak powściągliwości w mowie”17.
W wymiarze jednostkowym nieodpowiednie używanie języka prowadzi do utraty mocy nad rozumem i wolną wolą, przez
co człowiek zatraca swoje człowieczeństwo, nie rozwija go. Jak
twierdzi kapłan „człowiek przy używaniu mowy, tego istotnie
najwspanialszego daru Bożego, zapomina się, traci władzę rozumu
i woli t.j. Siłę panowania nad swemi przyrodzonemi skłonnościami,
16
17

W. Kalinka, Powściągliwość w mowie, Miejsce Piastowe 1912, s. 7.
Tamże, s. 23.
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które go ciągle spychają ku ziemi, do błota, prochu i pyłu, jak robaka. A przecież robakiem człek nie jest i być nie chce, a jednak
zbyt często dopuszcza się przez brak powściągliwości w mowie
tak sromotnych wybryków, jakby zdradzał robaczywość t.j. chęć
należenia do płazów i gadów”18.
Rozum i wolna wola są ważnymi elementami w kształtowaniu
osobowego wymiaru człowieka. To one pomagają jednostce na
drodze doskonalenia siebie, jako dary pochodzące od Boga. To
w nich ukryta jest „moc panowania nad sobą”, to one czynią osobę
cierpliwą i powściągliwą. Dzięki nim człowiek staje się wolny
i umie z tej wolności korzystać w sposób mądry i świadomy.
Kolejną istotną cechą budującą charakter człowieka jest, zdaniem kapłana, szlachetność, którą powinno się rozwijać w jednostce od najmłodszych lat. Bez niej, podkreślał ks. Walerian, „nie
będzie prawdy, nie będzie pokory, nie będzie powstania z upadku. Bez szlachetności nie będzie ani serca prawdziwie miłującego,
ani umysłu zdolnego pojąć co piękne, nie będzie też i dobrej woli,
zdolnej do poświęcenia siebie. Bez szlachetności nie zrozumiemy,
nie ocenimy wartości ludzi; wszystko i wszystkich mierzyć będziemy miarą egoizmu, materializmu, zmysłowości”19.
Szlachetność jest również potrzebna w społecznym wymiarze
rozwoju człowieka, który powinien być kształtowany, zdaniem
ks. Kalinki, poprzez wybaczanie drobnych urazów i eliminowanie donosicielstwa. Postawa wzajemnego oskarżania niszczy
wspólnotowość, zaufanie i troskę o drugiego. Donosicielstwo
wzmacnia egoizm, podejrzliwość i niechęć wzajemną. „Szkoła,
w której by taki system był przyjęty lub tolerowany, przygotowywałby spodlone społeczeństwo”20.
Osobowy i społeczny wymiar jednostki kształtowany jest również, zdaniem kapłana, poprzez wpajanie obowiązkowości. Cecha
18
19
20

Tamże, s. 5.
W. Kalinka, Rozmyślania nad konstytucjami…, dz. cyt., s. 34.
Tamże, s. 38.
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ta jest istotna zarówno w relacjach z innymi, jak i w rozwoju osobowości. Człowiek, poprzez wyznaczone miejsce w społeczeństwie, pełni odpowiednie funkcje, które realizuje, wypełniając
powierzone mu obowiązki. Miarą realizacji zadań społecznych
jest postawa nastawiona na wywiązywanie się nawet z najmniejszych zadań. Dlatego „dzieci nauczone być mają za grzech sobie
uważać niewykonywanie tego, co do nich należy, niedotrzymywanie przyrzeczenia, złamanie postanowienia, danego słowa,
które uczciwego człowieka wiąże jakby przysięgą. Próżno łudzić
się, że wiernym będzie Bogu i Kościołowi ten, co w codziennych
z ludźmi kontaktach rzetelnym nie jest”21. Dlatego też obowiązkowość należy, zdaniem ks. Kalinki, wpajać już od najmłodszych lat
i pokazywać dzieciom, że konieczność wypełniania zobowiązań
jest ważna dla ich własnego rozwoju.
Aspekt obywatelski odnosi się, zdaniem kapłana, do świadomości
narodowej podopiecznych. Należy ją pielęgnować i podtrzymywać. Ponieważ każdy naród na mocy woli Bożej pełni określoną
rolę na ziemi, dlatego ważne jest, aby kształtować w młodych ludziach ich poczucie przynależności narodowej i szacunek własnego pochodzenia. „Nie ludzie stworzyli narody, ale Bóg – pisze
ks. Kalinka. Naród każdy wyraża jakąś myśl, którą Bóg chce
przezeń rozwinąć. Bóg daje mu odpowiednie do jego zadania
przymioty, które tworzą jego właściwość, charakter i z pomocą
których ma on następnie, praca wieków, spełniać swoje posłannictwo na ziemi”22. W związku z tym każdemu narodowi należy
się szacunek i akceptacja.
Ks. Walerian Kalinka, wskazując na liczne cnoty i zalety, które
należy kształtować w podopiecznych, pokazuje również, że rozwój człowieka związany jest także z pracą nad wadami i niedoskonałościami. Kapłan szczególnie piętnuje egoizm i kłamstwo,
które radzi usuwać poprzez miłość bliźniego, uwagę i troskę
21
22

Tamże, s. 45–46.
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o innych, wrażliwość na biedę oraz miłosierdzie. Ważna jest również równowaga między tym, co codzienne, namacalne, konkretne a tym, co duchowe, ponadmaterialne. Według kapłana
młodzi ludzie powinni zobaczyć, że troska o sprawy bytowe
nie jest najważniejsza w życiu, że są pewne wartości, jak dobro,
prawda czy piękno wewnętrzne, które nadają życiu sens i istotniejszy wymiar. Dlatego należy budować wokół podopiecznych
atmosferę prawdy. Ona likwiduje strach, z którego wywodzi się
kłamstwo23. Ona pozwala zobaczyć rzeczy ważne w życiu, zachować umiar i rozsądek.
Z powyższych rozważań wyłania się następujący wzór wychowanka, cel, do którego powinni zmierzać wychowawcy:
człowiek – osoba, prawdomówna, powściągliwa w mowie,
wykorzystująca dar komunikacji do budowania wspólnoty z innymi, kochająca Ojczyznę, szlachetna, wielkoduszna, umiejąca
wybaczać. Osoba działająca na rzecz dobra wspólnego, ale też
świadoma swojej tożsamości narodowej. Osoba obowiązkowa,
rozwijająca swoje człowieczeństwo poprzez kształtowanie swojego charakteru za pomocą wiedzy i mądrości oraz wolnej woli.
Osoba świadoma swoich zalet, ale także wad, z którymi stara się
walczyć i pokonywać je, początkowo przy wsparciu opiekunów,
w konsekwencji samodzielnie.
Jak widać poprzeczka wychowawcza została postawiona wysoko dlatego, że ks. Kalinka był świadomy doniosłości zadania
pierwszych zmartwychwstańców. Swoje rozważania spisał w latach 1874–1875 w Adrianopolu dla zmartwychwstańców pracujących w Bułgarii. Odnosi się w nich do założeń zgromadzenia
i koncepcji wychowawczych o. Piotra Semenenki. Jako twórca
Internatu i wychowawca młodzieży, ma świadomość wagi, jaka
spoczywa na wychowawcach, ale również głęboko wierzy (co
wyraźnie wybrzmiewa z jego rozważań), że tylko rzetelne podejście do wychowania może dać dobre efekty. Misję wychowawczą
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traktuje bardzo poważnie, ponieważ każdy młody człowiek jest
dla ks. Waleriana zadaniem powierzonym zmartwychwstańcom
przez Boga. Każdy wychowanek jest darem, osobą, która, jak powiedziałby Karol Wojtyła, jest jedyna, niepowtarzalna, jest kimś24.

3. Wzór wychowawcy w poglądach
ks. Waleriana Kalinki
Powodzenie działań wychowawczych w dużej mierze uzależnione jest, zdaniem ks. Kalinki, od postawy osoby dorosłej.
W swoich rozważaniach kapłan charakteryzuje postać wychowawcy, porównując go do Anioła Stróża, którego misją jest wskazywanie dzieciom właściwej drogi rozwoju. „Niech z naszego
z nimi postępowania uczą się poznawać mądrość, sprawiedliwość, miłość Boga”25.
Twórca Internatu wielokrotnie podkreśla, że wychowawca,
jako ten, który wydobywa najpiękniejsze cechy u podopiecznych, powinien być dla nich wzorem. Opiekun jest zatem dla
dzieci punktem odniesienia i przykładem do naśladowania, natomiast dzieci są odbiciem działań osoby dorosłej. „Jeśliśmy niecierpliwi – przestrzegał ks. Kalinka – z pewnością dzieci nasze
będą niecierpliwe. Jeśliśmy krzykliwi, to i dzieci od nas krzyczeć
się nauczą. Jeśliśmy niedbali i gnuśni, to i dzieci się zaniedbają.
Jeśliśmy nie akuratni, nie ściśli, obowiązek nasz lekceważący, to
i dzieci do tego lekceważenia, do nieregularności przywykną.
Jeśliśmy szorstcy i twardzi, to i one przejmą od nas szorstkość
i twardość. Jeśliśmy nieczujni, nieoględni, nieporządni, to i one
takimi będą. Nawet i miłość własną w nas dostrzegą i w siebie
przeniosą. Dzieci to zwierciadło, które cnoty i wady nasze odbija
i powiększa [...]”26.
24
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Wychowawca, jako wzór do naśladowania, szczególnie jest
widoczny podczas nauki obowiązkowości. Tutaj istotne jest
wytłumaczenie panujących zasad, wdrażanie do wypełniania
zadań, przypominanie, tłumaczenie. Niewłaściwe jest rozkazywanie i wymuszanie siłą pełnienia obowiązków. Najbardziej
jednak skuteczne jest, zadaniem kapłana, uczenie poprzez postać
wychowawcy. Patrząc na osobę dorosłą, jej postawę obowiązkowości i sumienności, dzieci uczą się wypełniania powierzonych im zadań nie z przymusu, narzucenia zewnętrznego, ale
z potrzeby wewnętrznej. „Najlepszym przypominaniem jest tu
znowu własny przykład – pisze ks. Kalinka. Nie przydadzą się
strofowania i kary za niepilność, nieścisłość, nieporządek, jeśli ja sam nie będę się przygotowywał do lekcji, albo się na nie
spóźniam, albo je opuszczam. Przykład wymowniejszy od słów.
Dzieci dostrzegą we mnie najmniejsze lekceważenie obowiązku
i szeroko je do siebie zastosują, jeśli nie zaraz to później; one i to
dostrzegą, czy ja robię z poczucia wewnętrznego, czy też przez
wzgląd na przełożonych”27.
Jaki zatem powinien być wychowawca według ks. Waleriana?
Przede wszystkim opanowany, cierpliwy i łagodny. W sytuacjach
trudnych zrównoważony emocjonalnie. Nie powinien stosować
siły i kar cielesnych, nie powinien krzyczeć, używać wyzwisk,
czy upokarzać młodych ludzi. „Przełożeni nie będą nigdy – pisał
ks. Kalinka – używali przezwisk ubliżających, wyrazów grubych,
obelżywych itp. Jakżeby mogli dobrze wychowywać ci, którzy
by sami, używając takich wyrazów, dawali dowody złego wychowania [...]”28.
Dobrego nauczyciela w sytuacjach konfliktowych cechuje spokój i wyczucie. W umiejętny, przemyślany sposób reaguje w odpowiedniej chwili, wykorzystując najlepsze metody oddziaływania.
Tamże, s. 46.
W. Kalinka, Porządek domowy Internatu Ruskiego ks. Zmartwychwstańców
we Lwowie, Lwów 1882, s. 7.
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„Nie zawsze do upomnienia potrzebne są słowa, podkreślał kapłan. Często milczenie, spojrzenie spokojne a silne, wymowniejsze jest i skuteczniejsze od słów. Budzi rozwagę, przywodzi do
opamiętania, do zawstydzenia, a zarazem wywołuje wdzięczność
za delikatność nauczyciela. Nauczyciel wstrzymujący się, spokojny i w postępowaniu swym delikatny, zawsze będzie pewniejszy
posłuszeństwa od porywczego”29.
W związku z tym opiekun Internatu jest zachęcany do pracy
nad sobą, do poznawania swoich wad i ciągłego doskonalenia
siebie. Ks. Kalinka wskazuje, że pełnienie funkcji wychowawcy
związane jest ze świadomością odpowiedzialności za młodzież
i za jej kształtowanie, ale również za siebie i własny rozwój. Dlatego też z młodzieżą nie mogą pracować osoby przypadkowe,
pozbawione krytyki wobec siebie i egoistyczne. W zamian za to
wychowawcą może być człowiek, który swoją uwagę poświęca
młodzieży i odnosi się do niej z troską, miłością i przyjaźnią.
Dobry opiekun potrafi pozbyć się koncentracji na sobie, a dzieci
traktuje podmiotowo, jako osoby, którym powinno się stwarzać
odpowiednie warunku do rozwoju. W związku z tym nie manipuluje podopiecznymi, nie faworyzuje ich, nie jest zbyt obojętny
na ich potrzeby. Reaguje adekwatnie do sytuacji i właściwie do
wieku dziecka. Potrafi przyznać się do błędu, potrafi także przeprosić podopiecznego. W ten sposób buduje w stosunku do siebie
szacunek i zaufanie. „Przełożony przyzna się do błędu, skoro się
o nim przekona. Niech się nie obawia, że straci swą powagę, wyznając swą omyłkę, a nawet przepraszając pokrzywdzonego”30.
Istotną cechą wychowawcy jest, według ks. Kalinki, wesołe
usposobienie, które stanowi podstawę miłości wobec podopiecznych. „Nauczyciel lub dozorca pochmurny – pisał kapłan – nie
wywrze dobrego wpływu na dzieci, bo nie zyska ich zaufania.

27
28
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Omijać go będą i słusznie, bo nie dostrzegą w nim miłości”31. Dobry opiekun nie buduje swojego autorytetu na lęku i surowości,
ale na przyjaźni i uśmiechu. Pozytywne nastawienie do dzieci
pozwalała wychowawcy być cierpliwym i wyrozumiałym. Otwiera go na potrzeby i możliwości młodych ludzi. „Cierpliwość jest
kamieniem probierczym zakonnika – pisał ks. Kalinka – a kamieniem węgielnym w wychowaniu. […] Cierpliwość jest potrzebna w nauczaniu […], tylko z jej pomocą możemy się zniżyć do
poziomu ucznia, zobaczyć umysł jego i usunąć zeń przeszkody,
które naukę naszą czynią mu nieprzystępną”32.
Zatem pracownik Internatu to osoba, która najpierw wymaga
od siebie, a potem od dzieci. To człowiek, który jest świadomy
swojej misji opiekuńczo-wychowawczej w duchu założeń zgromadzenia, Kościoła i narodu.

4. Wychowawcza koncepcja ks. Waleriana Kalinki
– próba syntezy
Całościowe spojrzenie na koncepcję wychowawczą ks. Kalinki
można odnieść do trzech wymiarów: 1) wizji człowieka, ideału
wychowawczego, 2) działań pedagogicznych, 3) warunków zewnętrznych, czynników społeczno-politycznych.
Pierwsza płaszczyzna jest najistotniejsza. To ona warunkuje
działania wychowawcze. Dla twórcy Internatu każdy wychowanek jest postacią kluczową, osobą niepowtarzalną i ważną.
Sensem istnienia placówki opiekuńczo-wychowawczej zmartwychwstańców jest działanie dla dobra młodych ludzi, ich rozwoju w wymiarze osobowym, społecznym i narodowym. Kiedy
czyta się zapiski ks. Kalinki poświęcone działalności Internatu,
nie sposób oprzeć się wrażeniu, że myśli księdza odzwierciedlają jego wielką wiarę w powierzoną mu misję. Z jednej strony
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pokazują szacunek i troskę o podopiecznych, z drugiej strony
wyrażają pokorę, która powinna cechować wychowawców.
Z takiego spojrzenia na człowieka wynikają określone działania wychowawcze, skierowane zarówno na sprawy organizacyjne, jak uczenie młodych ludzi porządku i czystości, ale również
odnoszące się do kształtowania postaw np. szacunku do kolegów,
opiekunów i nauczycieli. Istotnym celem oddziaływań wychowawczych w Internacie, jak wynika z zapisków ks. Kalinki, jest
doskonalenie charakterów młodych ludzi, praca nad ich zaletami i wadami. Wszelkie działania oparte są na głębokim przekonaniu, że każdy człowiek jest twórczą, samodzielną jednostką,
która w konsekwencji zmierza do niezależności, a wychowanie
ma być wsparciem i przygotowaniem do świadomych, autonomicznych wyborów – uczyć mądrego, odpowiedzialnego życia.
Z tego przeświadczenia rodzi się wyrozumiałość wychowawców,
ich cierpliwość względem podopiecznych, świadomość celów
i metod. Jak pisze ks. Walerian Kalinka, „pierwsze zadanie dla
młodego w szkole jest nauczyć się pracować; to rzecz o wiele
ważniejsza, niż nabywać tę lub inną umiejętność i przejść dobrze egzamin; to piętno w duszy wyciśnięte na zawsze, to zdobycz na całe życie. W tej trudnej nauce są stopniowania. Dozór
w wychowaniu tak potrzebny może być czasem zbyteczny, a nawet szkodliwy, jeśli młody nawyknie nic bez niego nie robić.
Otóż nauczyć go pracować, chociaż nad nim nie ciąży kontrola przełożonego, pracować nie z bojaźni ani nawet dla dobrego
w szkole postępku, ale jedynie z uczucia obowiązku, to dopiero
rzecz godna chrześcijańskiego wychowania. Uczucie obowiązku
to dozorca, którego nikt nie zastąpi, i tylko o takim co słyszy
w duszy głos tego dozorcy, można powiedzieć, że jest dobrze
wychowanym. […] Ale iżby młody przyszedł do podobnego
wyrobienia, trzeba, aby wprzód umiał zastanowić się nad sobą,
rachować się z sumieniem, siebie osądzić i w potrzebie potępić,
a zawsze iżby umiał czuwać i walczyć”33.
33
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Rzeczywistość Internatu powołanego przez ks. Kalinkę wiązała się z trzema celami, które określił ks. Paweł Smolikowski:
„1. utrwalić zgodę między Polską a Rusią. 2. wzmocnić wiarę
katolicką wśród Rusinów w Galicji i 3. poprzez Rusinów nawrócić Wschód (tj. Rosję). Drogą do tego miała być miłość szczera
obu narodowości”34. Powołanie do życia Internatu miało w założeniach budować zgodę między dwoma narodami, kształtować
świecką elitę i przygotowywać przyszłych kapłanów. Ks. Kalinka wychodził również z założenia, „że wychowanie kapłańskie
powinno w Rusinach obudzić szlachetność i miłość własnego
kraju, aby umieli rezygnować z własnej wygody i korzyści dla
służenia duszom”35. Właśnie dlatego tak wielką wagę przykładano w Internacie do świadomości narodowej i kształtowania
poczucia dobra wspólnego. Jednak szacunek dla tożsamości narodowej nie ogranicza się w poglądach kapłana tylko do placówki
we Lwowie. Widać to również w kontekście innych ośrodków
prowadzonych przez księży zmartwychwstańców. Przykładem
mogą być zalecenia dla misji bułgarskiej36.
Mimo że ks. Walerian Kalinka nie wywodził się z nurtu personalistycznego, to w jego poglądach wychowawczych można
odnaleźć wiele wspólnego z tym kierunkiem filozoficznym.
Po pierwsze spojrzenie na drugiego człowieka z perspektywy
niepodważalnej jego wartości, godności określonej przez jego
osobowy wymiar. Po drugie szacunek do życia nie tylko jednostkowego, ale również wspólnotowego, narodowego. Po trzecie
świadomość doboru metod wychowawczych właśnie ze względu
na potrzeby i uwarunkowania podopiecznych, ich dobro i rozwój,
a w konsekwencji przygotowanie ich do samodzielnego życia.
Wszystko to czyni wychowanie według ks. Kalinki ze względu
J. Mrówczyński, Ks. Walerian Kalinka. Życie i działalność, Poznań–Warszawa–Lublin 1972, s. 548.
35
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na osobę, dla osoby i poprzez osobę. Może dlatego poniższy apel
kapłana jest tak wymowny: „Społeczeństwo, które o to tylko się
troszczy, by liczbę szkół wciąż pomnażać i wykształcenie umysłowe wciąż rozszerzać, a o właściwem wychowaniu młodzieży
nie pamięta, ani nie wgląda w to, co robi uczeń poza szkołą, podobnie jest gospodarzowi, któryby bezustannie swe łąki i pola
nawodniał, a nie myślał o tem, że trzeba tą wodą pokierować, że
trzeba dla niej rowy i spusty pokopać, bo inaczej wszystka trawa zgnije... Takie społeczeństwo gotuje sobie smutną przyszłość.
Boć jeśli złą jest ciemnota, to stokroć gorszą jest pewnego rodzaju
«oświata» bez zasad moralnych i bez obyczajów”37.
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Sejm Czteroletni w listach Waleriana Kalinki
Korespondencja jednego z najwybitniejszych historyków Polski XIX w. – Waleriana Kalinki jest niezwykle obfita i znajduje się
w licznych archiwach krajowych i zagranicznych1. Warto także
dodać, że bogaty materiał epistemologiczny jest również w rękach prywatnych rodziny Kalinków, a szczególnie Stanisława
Kalinki.
Na początku pierwszej dekady XXI w. Liliana Dróżdż, ówczesna
archiwistka Archiwum Generalnego Zmartwychwstańców w Rzymie, odnalazła w Austriackim Instytucie Historycznym w stolicy Włoch 991 listów pierwszych zmartwychwstańców, w tym
Waleriana Kalinki. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że znajdowały się tam dokumenty, które posłużyły mu do pracy nad
jednym z najbardziej znanych jego dzieł – Sejmem Czteroletnim.
Wśród nowych dokumentów, których liczba kserokopii obejmuje 3833 strony są między innymi dwa listy Tadeusza Kościuszki do polskiego dyplomaty w Londynie Franciszka Bukatego
z 1773 r. i list do zdrajcy Rzeczypospolitej Stanisława Szczęsnego
Potockiego z 29 maja 1792 r. List ten jest niezwykle ważny, bo
dotyczy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Por. J. Mrówczyński, Ks. Walerian Kalinka. Życie i działalność, Poznań–Warszawa–Lublin 1972, s. 665–669; Walerian Kalinka, [w:] Nowy Korbut, t. 8, Warszawa
1969, s. 20–21.
1
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Być może o tym pokaźnym zbiorze dokumentów pisał kilka
miesięcy po śmieci Kalinki hrabia Stanisław Tarnowski2: „Wszystkie ślady jego politycznych działań na emigracji, tak konieczne
i niezbędne do poznania i określenia jego życia, są za granicą nietknięte, nikomu nieznane […]”3. Odnaleziony zbiór listów i dokumentów po Kalince są niezwykle cenne i wzbogaciły Archiwum
Generalne Zmartwychwstańców w Rzymie.
Z zachowanych i odnalezionych listów Kalinki interesowały
mnie szczególnie te, które pisał po 1875 r., czyli od czasu, kiedy
zaczął pracę nad Sejmem Czteroletnim, aż do swojej śmierci w grudniu 1886 r. Do sformułowania Sejm Czteroletni – opus vitae – „dzieło
życia” ośmieliły mnie słowa samego Kalinki, który tak to dzieło
nazwał w swoich listach.

1. Prowidencjalistyczna historiozofia
pierwszych zmartwychwstańców
W 1875 r. generał zmartwychwstańców, ks. Piotr Semenenko4,
mianował Kalinkę kapelanem sióstr niepokalanek w Jarosławiu
przy ul. Głębokiej. Kalinka zresztą prosił Semenenkę, aby wysłał
go na spokojną placówkę, w której mógłby wykończyć szereg
rozpoczętych prac historycznych. Generał zgodził się, choć widział
go na bardziej eksponowanych stanowiskach w zgromadzeniu,
Stanisław Tarnowski (1837–1917), wybitny historyk i krytyk literacki,
przywódca konserwatystów krakowskich, profesor i rektor UJ, prezes Akademii
Umiejętności w Krakowie, bliski współpracownik zmartwychwstańców.
3
S. Tarnowski, Ksiądz Walerian Kalinka, Kraków 1887, s. 13. O odnalezieniu
listów i dokumentów Waleriana Kalinki w Austriackim Instytucie Historycznym
w Rzymie Liliana Dróżdż szczegółowo opisała w: L. Dróżdż, Odnalezione rękopisy, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne” 11(2005), s. 203–210.
4
Piotr Semenenko (1814–1886), uczestnik powstania listopadowego, filozof
i teolog katolicki, współzałożyciel zmartwychwstańców i licznych zgromadzeń
żeńskich na emigracji, założyciel i pierwszy rektor Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, poszukiwany kierownik dusz, pisarz ascetyczny, kandydat
na ołtarze.
2
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ale sam jako naukowiec doskonale rozumiał uczonego współbrata. Rozumiał go tym bardziej, gdyż praca ta wiązała się z wizją teologii narodu, jaką wypracowali założyciele zgromadzenia.
Otóż pierwsi zmartwychwstańcy uważali, że aby odrodzić moralnie i religijnie naród polski po utracie niepodległości w 1795 r.,
aby „wybić się na niepodległość”, trzeba najpierw spokojnie rozeznać winy, przyczyny upadku państwa polskiego. Potem rozpocząć pokutę, następnie naprawiać błędy i z tak odrodzonymi
obywatelami tworzyć nowe, zdrowe prawa. A jeśli znów zajdzie
potrzeba – „chwycić za broń”.
Warto podkreślić pozytywne spojrzenie pierwszych zmartwychwstańców na przyszłość Polski. Nie byli to frustraci, którzy wcześniej sami walcząc w powstaniach – a walką zbrojną
niczego nie osiągnąwszy – teraz zajęli się pracą nad odrodzeniem
religijno-moralnym pojedynczego człowieka, a w konsekwencji
całego narodu. Taką „cenzurkę” w wielu opracowaniach historycznych stawia się im do dziś, w tym i Kalince. Od samego początku głosili, że odpowiedzialność za upadek ojczyzny ponoszą
Polacy i polityka zaborcza Rosji, Prus i Austrii. Uważali, że zbyt
mało „rozprawiało się” o winie Polaków. Twierdzili, że prawdy
trzeba szukać przede wszystkim na własnym podwórku, choćby
miała być bardzo bolesna i niepopularna dla wówczas rozpowszechnionych opinii. I w imię tej prawdy zmartwychwstańcy
nie raz cierpieli od różnych kół i frakcji politycznych w kraju i na
emigracji.
Skąd jednak założyciel wspólnoty Bogdan Jański5 i jego uczniowie mieli takie przekonania? Doszli do tego po głębokiej
analizie własnego życia, często dalekiego od Boga, po okresie
błędów lub przynajmniej obojętności religijnej. Sami przeszli głęboki proces nawrócenia i zadośćuczynienia Bogu oraz ludziom

5
Bogdan Jański (1807–1840), działacz Wielkiej Emigracji, założyciel zmartwychwstańców, ekonomista, kandydat na ołtarze.
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za swoje grzechy. Stąd ks. Hieronim Kajsiewicz6, współzałożyciel
zgromadzenia, w jednym z paryskich kazań z 1843 r. mówił do
emigrantów: „Kiedy naród jaki, opatrzony we wszystkie warunki fizyczne potrzebne do istnienia i mający za sobą długowieczne
doświadczenie upada, najracjonalniej każdy wzniesie: musi być
w tym narodzie zaród złego, który osłabił lub wytrawił siłę jego
żywotną. Ślizga się bowiem po powierzchni, kto się czepia okoliczności zewnętrznych i na nie wszystko spędza. Cóż dopiero
jeżeli spojrzymy ze stanowiska wiary i Opatrzności! Jak wkorzenione i ukryte być musi zepsucie w narodzie katolickim, gdy go
Bóg w gniewie swoim podawał w ręce ludów niekatolickich”7.
W tych słowach dotykamy całej koncepcji pierwszych zmartwychwstańców, która oparta była na prowidencjalizmie zaczerpniętym od św. Augustyna, według którego historią kieruje
Opatrzność. Zatem Rzeczpospolita upadła z powodu grzechów
swoich obywateli. Na ten temat także pisał drugi ze współzałożycieli zmartwychwstańców, ks. Semenenko, w dziele Wyższy
pogląd na historię Polski, czy nieco później ks. Paweł Smolikowski8
w Bóg w historii9. Naturalnie pogląd ten rozwijał w swoich dziełach także ks. Kalinka. Szczególnie uwydatnił go, kiedy już jako
dojrzały i uznany historyk oraz polityk wstąpił do zmartwychwstańców. Powyższe przekonanie Kalinki stało u podstaw założeń napisania Sejmu Czteroletniego, przekonanie właściwe także
z punktu widzenia ultramontanisty10.
Hieronim Kajsiewicz (1812–1873), powstaniec listopadowy, działacz Wielkiej Emigracji, współzałożyciel zmartwychwstańców, poeta, wybitny kaznodzieja, kierownik dusz, współtwórca zgromadzenia niepokalanek.
7
H. Kajsiewicz, Kazanie o pokucie, [w:] Pisma, t. 1, Berlin 1870, s. 63; por. także: Kazanie o walce i żołnierstwie duchowym, [w:] Pisma…, dz. cyt., t. 1., s. 99–107;
B. Szlachta, Ład. Kościół. Naród, Kraków 1996, s. 61–166.
8
Paweł Smolikowski (1849–1926), misjonarz, historyk, filozof, pisarz,
ascetyk, generał zmartwychwstańców, rektor Papieskiego Kolegium Polskiego
w Rzymie, wybitny wychowawca, kandydat na ołtarze.
9
P. Semenenko, Wyższy pogląd na historię Polski, Kraków 1892; P. Smolikowski, Bóg w historii, Kraków 1935.
10
Por. B. Kumor, Historia Kościoła, cz. 7, Lublin 1991, s. 19–23.
6
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Walerian Kalinka rozpoczął pisanie wspomnianego dzieła
w Jarosławiu w 1875 r. Kontynuował je po objęciu przełożeństwa pierwszego klasztoru zmartwychwstańców we Lwowie
w 1880 r. aż do swojej śmierci w 1886 r. Niestety, dzieła nie ukończył. Spowodowane to było licznymi obowiązkami nowej fundacji i rozwiniętego duszpasterstwa, a przede wszystkim szybko
pogarszającego się zdrowia. Na kilka miesięcy przed śmiercią
pisał z humorem do przyjaciela Kazimierza Girtlera11: „Wziąłem
się do pisania, albo raczej do stękania nad pisaniem”12.

2. Historiografia polska a Sejm Czteroletni
To smutne, ale całościowa analiza twórczości Kalinki nie doczekała się jeszcze pogłębionego opracowania. Generalnie – to ważne
słowo – jest ona postrzegana przez pryzmat zaledwie dwóch jego
dzieł: Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta i właśnie Sejmu
Czteroletniego. To dzięki nim zyskał miano współtwórcy historycznej szkoły krakowskiej. Na dodatek uszeregowanie jego nazwiska
z innymi konserwatystami krakowskimi XIX w. narzuciło ogólną i błędną narrację, jakoby Kalinka był przeciwnikiem powstań
narodowych, a nawet zwolennikiem trójlojalizmu względem zaborów. Ocena ta jest „poważnym błędem” i „niezrozumieniem
pisarstwa Kalinki”, przekłamaniem13. Jego pisarstwo interpretuje
się jako wyraz tak zwanego pesymizmu historycznego, właściwego dla pokolenia walczącego wcześniej szablą i rozczarowanego
tą formą walki o niepodległość.
Tymczasem Kalinka, jak i pierwsi zmartwychwstańcy, „stawiając diagnozy sprzeczne z ambicjami romantyków i nie zawsze
zgodne z samozadowoleniem pozytywistów – uważa słusznie
prof. Włodzimierz Biernacki – dążył do gruntownego zbadania
Kazimierz Giltler (1804–1887), pisarz i pamiętnikarz krakowski.
Cytat za: J. Mrówczyński, Ks. Walerian Kalinka…, dz. cyt., s. 627.
13
Por. W. Biernacki, Wstęp, [w:] Galicja i Kraków pod panowaniem austriackim.
Wybór pism, wybór, wstęp, przypisy W. Biernacki, Kraków 2001, s. XVIII–XIX.
11
12
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fundamentów bytu narodowego, bowiem tylko to mogło umożliwić mu odnalezienie właściwych dróg naprawy”14.
Owej analizy bytu narodowego w różnych jego wymiarach
(politycznym, społecznym, gospodarczym czy religijnym…) – na
chłodno – dotyczyło dzieło Kalinki, które jako pierwsze przyniosło mu powszechny rozgłos: Galicja i Kraków pod panowaniem
austriackim15. W dziele tym zastosował wówczas nowatorską
metodę badawczą, polegającą na skupieniu się wyłącznie na
źródłach historycznych od 1772 do 1846 r. Była to – powiedzielibyśmy dziś – historia współczesna, analiza wpływu zarządzeń
rządu w Wiedniu na ziemie zabrane, co musiało wywoływać
u współczesnych analityków różnej maści ożywioną dyskusję.
Ta dyskusja zmuszała do narodowego rachunku sumienia. I o to
Kalince chodziło!
Ta sama źródłowa analiza dokumentów dotyczyła prac nad
Sejmem Czteroletnim. Kalinka jako pierwszy dotarł do austriackich,
pruskich – i w mniejszym zakresie – rosyjskich archiwów dyplomatycznych. Korzystał również z zasobów archiwum Stolicy
Apostolskiej, archiwum księży oratorianów, Muzeum Książąt
Czartoryskich, korespondencji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz innych jego dokumentów, które w drugiej
połowie XIX w. znajdowały się w archiwum domowym krakowskiej rodziny Popielów, rodziny mocno zaprzyjaźnionej ze
zmartwychwstańcami. „Taki jest inwentarz materiałów – pisał
Kalinka – z których moją budowę skleciłem, z jakim skutkiem,
czytelnik osądzi”16.
Kalinka, pisząc Sejm Czteroletni, z wielką dbałością nakreślił
wydarzenia go poprzedzające w zakresie polityki i ideologii

Tamże.
W. Kalinka, Galicja i Kraków pod panowaniem austriackim, Paryż 1853,
a także późniejsze wznowienia tego dzieła.
16
Tenże, Przedmowa do pierwszego wydania, [w:] Sejm Czteroletni, t. 1, Warszawa
1992, s. 14; por. także, s. 12–13.
14
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zagranicznej. Jednak w przeciwieństwie do szkoły historycznej Joachima Lelewela starał się przede wszystkim uwypuklić uwarunkowania wewnętrzne ówczesnej Rzeczypospolitej.
W ten sposób przyjmował o wiele szerszą perspektywę przyczyn
upadku państwa niż wówczas obowiązującą w narracji w kraju i na emigracji. „Procesy polityczne mające miejsce w Polsce
postrzegał i traktował zarazem jako dopełnienie się procesu
ogólnej degrengolady społeczeństw europejskich od XVI w. To
nie chwilowa słabość Rzeczypospolitej jako państwa i związany
z nią koicydentalny wzrost potęgi państw ościennych doprowadził do upadku niepodległości. To społeczeństwo polskie jako
naród uległo rozkładowi wewnętrznemu – a to znalazło swój
wyraz w formalnym jedynie potwierdzeniu tego stanu przez
akty rozbiorowe. Upadek obyczaju, brak cnót obywatelskich
koniecznych do funkcjonowania państwa – owszem, są to argumenty ważne dla Kalinki, ale nie jedyne. W ostatnim akapicie
pierwszego tomu Sejmu Czteroletniego zadaje pytanie dotyczące
upadku państwa: „A przyczyna, przyczyn jaka?” i zaraz odpowiada: „Wszyscy chcieli odrodzenia ojczyzny, to prawda, ale
– daleka droga, skoro król i naród szli do niej bez Boga”17. Oto
punkt wyjścia i zasadnicze założenie pracy Kalinki nad Sejmem
Czteroletnim. Na dodatek wskazał zewnętrzną przyczynę tego
odchodzenia, jaką było papugowanie ideologii bezbożnictwa
we Francji, jaką przyniosła rewolucja 1789 r., rewolucja, którą
zaprowadzano terrorem18.
Kalinka w 1884 r. podczas przemówienia we lwowskim ratuszu z okazji obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja powiedział:
„Ważna to chwila, w której naród poczuwszy boleść swego poniżenia i niemocy, zaczął dochodzić do przyczyny i znalazł ją
we własnych błędach, w wadliwych instytucjach, w długim zaniedbaniu i pogłębieniu sił, na których państwo stać nie mogło”.

15

17
18

W. Biernacki, Wstęp, [w:] Galicja i Kraków pod…, dz. cyt., s. XXIII–XXIV.
Por. tamże.
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Konstytucja 3 Maja była dla narodu „programem nowym”, a ten
program według Kalinki, to program „pracy nad sobą, ulepszenie
stosunków wewnętrznych, pozbywania się wad narodowych
i nałogów, które nas gubiły – kontynuował Prelegent. I jeśli czego żałować – mówił dalej – to tego przede wszystkim, że nie od
wszystkich i wówczas, i potem, był zrozumiały i przyjęty”. Zatem „motorem” całej naprawy państwa był powrót do moralności
chrześcijańskiej i prawa Bożego, dodajmy, prawa sprawdzonego, które przyniosło Polsce uznanie i potęgę wieki wcześniej19.
Powtórzmy, jaki zatem powinien być porządek ustrojowy przyszłego państwa polskiego? Kalinka odpowiadał jak na Polaka,
ultramontanistę i zmartwychwstańca przystało w dziele zatytułowanym Przegrana Francji i przyszłość Europy: „Nowy układ
stosunków – pisał – musi przyjąć formę odpowiednią uczuciu,
które go wydało. Głowa Kościoła musi się stać kamieniem węgielnym nowej budowy społecznej; a dzisiejsze bankructwo liberalnych pojęć będzie i już jest ułatwieniem ku temu. […] Jakie
będą te rządy…, mniejsza o to: dość, że oni uważać się będą
za delegowanych Jezusa Chrystusa a nie bizanckich despotów
albo za policjantów nierozumnego ludowego wszechwładztwa
[demokracji]. Oni uznają, że nie w tym jest sztuka rządzenia, by
ludy wypuszczać złe a dobremu ręce krępować, i będziemy mieli chrześcijańskie szkoły i uniwersytety, chrześcijańskich ludzi
stanu”20 . Zapewne rozważenie tego poglądu przydałoby się nie
tylko współczesnym Polakom, ale i współczesnym włodarzom
Europy, którzy zagubili już ducha Założycieli Unii Europejskiej.
Dotychczasowy stan badań nad pisarstwem historycznym
Kalinki najlepiej podsumowuje prof. Włodzimierz Bernacki, który napisał: „Tym, co różniło Kalinkę od wielu konserwatystów,
W. Kalinka, O znaczeniu obchodu 3 Maja, za: http:/www.omp.org.pl/index.
php?module=subiects&func=viepa.
20
Tenże, Przegrana Francji i przyszłość Europy, [w:] Dzieła, t. 3–4, Kraków
1892, s. 283.
19
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był stawiany przez niego postulat walki z prowincjonalizmem,
a zatem przyjęcie za fundamentalną tezy o jedności narodu oraz
odrzucenie «patriotyzmu prowincjonalnego». Kalinka zdecydowanie różnił się w swych poglądach dotyczących «dźwigania narodu», zwłaszcza od klasycznej szkoły pozytywistycznej w duchu
Świętochowskiego. Rola pierwiastka religijnego, stałe podkreślanie ewangelicznego charakteru odrodzenia moralnego, rola
arystokracji […] w budowaniu jednolitego, świadomego swoich celów organizmu narodowego […]. Myśl polityczna Kalinki, choć wydawać się mogła tak oryginalna, była w swej istocie
wsparta na fundamencie sięgającym swymi korzeniami daleko
poza wiek XIX. To, co pozornie u niego tak niezwykłe, stało się
osobliwością dopiero w społecznościach żyjących w wiekach
przyspieszonej modernizacji. Najbardziej paradoksalnym wydaje się być fakt, że owa prekursorska metoda badawcza […]
zrodziła się z sięgnięcia do prawd, które w kulturze polskiej
były obecne od tysiąca lat, choć często spychane na plan dalszy.
Obiektywizm, zdolność do szerszego uznania i przedstawienia
publicznego swych słabości i wad, przemożna chęć naprawienia «istniejącego zła», oto fundamentalne zasady, którymi kierował się w swej pracy historyka, polityka i księdza – Kalinka
– zmartwychwstaniec”21.

3. Jak Kalinka pisał Sejm Czteroletni?
Kalinka od początku pracy nad Sejmem Czteroletnim był
przekonany, że będzie to jego opus vitae! Przypomnijmy, pisał
to dzieło w sumie przez 11 lat i nie ukończył go (1875–1886).
Niemal od zakończenia studiów w 1845 r. gromadził materiały. W tym celu przemierzał europejskie archiwa, choć w międzyczasie zajmował się także praktyką prawniczą, polityką,

21

W. Biernacki, Wstęp, [w:] Galicja i Kraków pod…, dz. cyt., s. XXIV–XXV.
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publicystyką i zaangażowany był w działalność konspiracyjną.
Prowadził intensywne życie bez względu na to, czy mieszkał
w kraju, czy na emigracji.
Przełomowym momentem w jego życiu było wstąpienie
w 1868 r. w szeregi Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Był już wówczas dojrzałym mężczyzną (42 lata) z bogatym doświadczeniem życiowym. Wybitny historyk literatury,
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, hrabia Stanisław Tarnowski napisał, że Kalinka musiał „tak skończyć”, gdyż „kto
co dzień bywa u Komunii św. i odprawia godzinę medytacji,
ten musi skończyć w klasztorze […]. Kalinka – pisał dalej – był
nie tylko najściślej prawowierny i gorąco pobożny, ale był tak
przywiązany do Kościoła, jak świecki człowiek jest rzadko,
a świecki Polak jeszcze rzadziej”22.
Autor Sejmu w roku wstąpienia do zmartwychwstańców napisał do wspomnianego Stanisława Tarnowskiego, swego przyjaciela: „Wiara w przyszłość [Polski] leży w mej duszy głęboko
[…]. Wystarczy potrzeba, jaką w sobie czuję zawsze służenia Polsce, właściwiej mówiąc Bogu w Polsce”23. W jego listach, w trakcie pisania dzieła, daje się wyraźnie odczuć jego wewnętrzny lęk,
aby to dzieło napisać dobrze. Znał wartość czasu, który ofiarował
mu ks. Semenenko, posyłając go do Jarosławia.

22
Cytat za: J. Mrówczyński, Ks. Walerian Kalinka…, dz. cyt., s. 325. Jak
wielkim poważaniem cieszył się Kalinka w nowicjacie i u współbraci, może
świadczyć zapis w liście księdza Semenenki do księdza Aleksandra Jełowickiego w Paryżu: „nowicjat tegoroczny może być jeszcze liczniejszy od przeszłorocznego, bo będzie się składał zapewne z 10, albo 12 kandydatów. Tam
tymczasowo, póki O. Przełożony nie przyjedzie [chodzi o ks. Hieronima Kajsiewicza, który był wówczas także mistrzem nowicjatu] dać na Starszego O. Waleriana Przewłockiego, a na dziekana nowicjuszów, by cały porządek wewnętrzny
prowadził, brata Kalinkę (P. Semenenko, List do ks. Aleksandra Jełowickiego, Genzano, 14 IX 1868 r., [w:] Listy, t. 10, Rzym 2004, s. 220).
23
W. Kalinka, List do Stanisława Tarnowskiego, Rzym, 21 V 1868 r., Archiwum
Generalne Zmartwychwstańców w Rzymie, sygn. brak.
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Kiedy Kalinka otworzył kufer z nagromadzonymi już materiałami, napisał do przyjaciół: „Brr – co za ocean”. I pytał sam siebie,
kiedy przepłynie przez to „morze papierów”24. A kiedy rzucił się
w owe „głębiny wód”, ciągle skarżył się w listach, że dzieło się
rozrasta i rozrasta, zastanawiając się tym samym, kto takie opasłe
tomy będzie czytał? I martwił się żartobliwie, że będą jedynie zalegać półki księgarskie i magazyny bibliotek25. A ponieważ pisał
o rzeczach nowych i odmiennie od powszechnej narracji, dlatego
starł się każdą tezę poprzeć cytatami źródłowymi. I stąd dzieło to
nabierało coraz obfitszych kształtów26.
Kalinka jako wytrawny historyk bardzo krytycznie oceniał
źródła. Tej kwestii poświęcał w listach sporo uwagi. Nieraz zajmował nimi adresata od początku do końca. Najczęściej dotyczyło to charakterów uczestników Sejmu Czteroletniego. Jego
przyjaciele, czytając we fragmentach opus vitae, czasami zarzucali mu, że jest wobec postaci historycznych zbyt krytyczny.
Odpierał jednak te zarzuty, zaznaczając, że nie szuka na nich
dokumentów obwiniających, ale że taki obraz wyłania się z ich
własnych listów, wspomnień i dzienników. A źródła te cenił bardziej od oficjalnych dokumentów27.
W listach wspominał także o „papierach na jakich pracował”.
Przede wszystkim były to „wyciągi” i odpisy dokumentów oryginalnych. Niektóre z nich kupował od prywatnych właścicieli,
ale – jak zaznaczał – czynił to bardzo rzadko z powodu chronicznego braku funduszów. Dokumenty przechowywał w specjalnie
przygotowanych teczkach, a papier do ich produkcji też był nie
24
Tenże, List do Bronisława Zaleskiego, Jarosław, 24 III 1876 r., Archiwum
Książąt Czartoryskich w Krakowie, sygn. 1620; tenże, List do Dionizego Skarżyńskiego, Jarosław, 25 IX 1876 r., PAN Kraków, sygn. 1317.
25
Por. J. Mrówczyński, Ks. Walerian Kalinka…, dz. cyt., s. 456.
26
Por. W. Kalinka, List do Juliana Felińskiego i Dionizego Skarżyńskiego, Jarosław,
11 I 1879 r., PAN Kraków, sygn. 1317.
27
Por. tenże, List do Dionizego Skarżyńskiego, Jarosław, 4 XI 1878 r., PAN
Kraków, sygn. 1317.
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byle jaki, gdyż sprowadzał go z Wiednia. Teczki zaś wykonywał
jego służący28.
Naturalnie w trakcie pisania Sejmu Kalinka był z siebie niezadowolony. Ciągle widział w dziele „dziury”, ciągle oskarżał się
o brak wiadomości lub o totalny mętlik w głowie. Wręcz chronicznie oskarżał siebie, że jest za mało uważny, skupiony, i że
ma inne prace do wykonania. Istotnie, po 1880 r., kiedy przybył
do Lwowa, dochodziły zmartwienia budowlane nowej i pierwszej fundacji zmartwychwstańców w tym mieście. W skupieniu
przeszkadzała mu także rozległa korespondencja, którą prowadził z wieloma wybitnymi osobami w kraju i za granicą. W jednym z listów do wybitnego konserwatora zabytków, historyka
sztuki, redaktora Stanisława Tomkowicza29 napisał: „Bodaj żyły
czasy, kiedy poczty na świecie nie było!”30. Praca naukowa szła
zatem powoli, choć solidnie. Powoli również z tego powodu, że
długo nie mógł na początku wypracować odpowiedniego planu pracy. Dopiero w październiku 1876 r. przyjął schemat najprostszy, który polegał na trzymaniu się nici chronologicznej bez
wstępów i ogólnych obrazów, ale – jak napisał do Bronisława
Zaleskiego31 – „tylko gdzie się nasunie okazja dając jakiś rys bardziej zbiorowy i tylko o ile potrzebny”32.
28
Por. tenże, List do Lubomira Gadona, Jarosław, 20 XI 1877 r., Biblioteka
Książąt Czartoryskich w Krakowie, sygn. 3074; List do ks. Franciszka Lutrzykowskiego, Jarosław, 20 XII 1879 r., Archiwum Generalne Zmartwychwstańców
w Rzymie, sygn. brak.
29
Stanisław Tomkowicz (1850–1933), konserwator i historyk sztuki, długoletni redaktor krakowskiego „Czasu”.
30
Tenże, List do Stanisława Tomkowicza, Jarosław, 24 XI 1876 r., PAN Kraków,
sygn. 2461, t. VII.
31
Bronisław Zaleski (1819–1880), wybitny działacz społeczny, emigrant,
pisarz-publicysta, malarz-amator, blisko współpracujący ze zmartwychwstańcami, szczególnie Hieronimem Kajsiewiczem, sekretarz Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, prowadził polską księgarnię w Paryżu, członek
Polskiej Akademii Umiejętności.
32
Tenże, List do Bronisława Zaleskiego, Jarosław, 3 X 1876 r., PAN Kórnik,
sygn. Niedż.97.
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Autor Sejmu w swej pracy był perfekcjonistą. Sporo czasu
poświęcał także „poprawności stylu”. Uważał to za obowiązek
każdego szanującego się naukowca. „Historyk – pisał – który
nie dba o formę, skazuje swoje prace na prędkie zapomnienie.
[…] Dla nas, co wertujemy bezkształtne szpargały, niedbałe gawędy i nudne raporta, wielką jest korzyścią czytać od czasu do
czasu jakieś klasyczne [dzieła] pod względem formy obrobione historycznie”33. Dbając zatem o „piękną formę”, Kalinka poszczególne fragmenty dawał do czytania, posyłał, konsultował
pod względem językowym i stylistycznym ze znawcami XVIII w.,
a także dopełniał kwerend uzupełniających. Czynił to z Michałem Bobrzyńskim34, Bronisławem Zaleskim czy księdzem Julianem Felińskim, współbratem35.
Warto zaznaczyć, że w Jarosławiu podczas pisania pierwszego tomu w klasztorze u niepokalanek czuł się nieco samotny.
Nie miał tam z kim na co dzień przedyskutować nurtujących
go podczas pisania problemów. „W tej samotności w jakiej żyję
– pisał do Bronisława Zaleskiego w Paryżu – książka nauczająca
i pociągająca, to jedyny mój towarzysz”36 . Sytuacja radykalnie
się zmieniła, kiedy przybył do uniwersyteckiego Lwowa. Miasto
to tętniło życiem i miał w nim wielu znajomych.
Zanim pierwszy tom dzieła trafił do druku, czekała Kalinkę zakonna cenzura. Bojąc się pocztą wysłać do Rzymu cenny rękopis,
uprosił ks. Semenenkę, aby przyjechał do Jarosławia ks. Julian
Feliński, uczony kapłan i w imieniu generała ocenił pracę. Prośba została spełniona i Kalinka mógł wreszcie przez kilka tygodni lata 1879 r. podyskutować z kimś o swoim dziele. Poprawek
Tamże.
Michał Bobrzyński (1849–1935), historyk, prawnik, konserwatywny polityk, namiestnik Galicji.
35
Julian Feliński (1826–1885), kapłan, zmartwychwstaniec, teolog, wice-rektor Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, ważna postać w zgromadzeniu,
opuścił wspólnotę w 1882 r.
36
W. Kalinka, List do Bronisława Zaleskiego…, sygn. Niedź. 97.
33
34
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było niewiele. W trakcie rozmów napisał do kolegi, działacza
niepodległościowego, Dionizego Skarżyńskiego37: „Cenzura jest
łaskawa i zapewne nie wstrzyma druku”38.
Pierwszy tom znalazł się w drukarni krakowskiego „Czasu”
we wrześniu 1879 r. Z drukarnią tą od dawna współpracowali
rzymscy zmartwychwstańcy. W lutym 1880 r. dzieło ukazało się
we wszystkich księgarniach Galicji. Szybko zostało uznane! Stanisław Tarnowski napisał: „Jarosław ma swój rodzaj szczęścia
i chwały. Po jednej stronie, w Pawłosiowie, przygotował Skarga
do druku «Kazania na niedziele i święta», po drugiej stronie, na
Głębokiej, pisał Kalinka pierwszy tom Czteroletniego Sejmu. Jak
tamto w wymowie kościelnej, tak to w historiografii polskiej na
szczytach”39.
Kalinka wydanie następnych tomów planował zrealizować już
we Lwowie. Niestety, wspomniane obowiązki powstającej placówki zgromadzenia bardzo mu ten zamiar utrudniły. Na dodatek
– na początku 1881 r. – pierwszy tom rozszedł się błyskawicznie
i czytelnicy rychło oczekiwali wydania drugiego. Lwowski dom
zmartwychwstańców zarobił na sprzedaży pierwszego tomu
4500 florenów. Ze względu na duże zapotrzebowanie rynku, już
w sierpniu 1881 r., wydano raz jeszcze tom pierwszy, tym razem
znacznie poszerzony. Na kolejne jednak trzeba było poczekać.
Pogarszające się zdrowie Kalinki zmusiło go do wyjazdu na leczenie. W listach z tego okresu daje się odczuć, iż bardzo cierpiał
z tego powodu!
Po powrocie do Lwowa, „mocno zmotywowany”, od połowy grudnia 1881 r. zabrał się do intensywnego pisania. Dla tej
pracy zaplanował przede wszystkim godziny przedpołudniowe,

prosząc współbraci, aby nikt w tym czasie „niczym go nie zajmował”. „Bronił się” także przed niezapowiedzianymi wizytami.
Niestety, plany te nie powiodły się. Inne zajęcia i obowiązki oraz
potrzeby współbraci nie pozwoliły mu na spokojną pracę. Natomiast sam Kalinka, zawsze skromny i pokorny, winą obarczał
wyłącznie siebie. „Tępy umysł Kalinki – pisał o sobie w trzeciej
osobie – pozbawiony twórczości i z wiekiem coraz bardziej stygnący, potrzebował od wielu lat długiego przygotowania i pracy,
aby wmyśleć się w przedmiot”40.
Ulga w obowiązkach bujnie rozwijającej się fundacji zmartwychwstańców nadeszła w sierpniu 1882 r., kiedy przybył do
Lwowa zdolny ks. Paweł Smolikowski. To on przejął znaczną część
obowiązków Kalinki, szczególnie w Internacie Ruskim. „Wszyscy na tym – pisał ks. Walerian – dobrze wychodzą. Dom dlatego, że on daleko lepiej ode mnie rządzi, a ja dlatego, że mogę
nareszcie wrócić do historii. Już zacząłem czytać, ale nie widzę,
że prawie wszystko wyszło z pamięci, i że trzeba będzie z jakiś
miesiąc czytać, aby przenieść się w wiek XVIII”41.
Nasz bohater wiele miejsca w swoich listach poświęcał prośbie, aby adresaci modlili się za niego w celu szybkiego ukończenia dzieła. Ciągle jednak nie było to takie łatwe. Między innymi
także dlatego, że ludzie chętnie gromadzili się na jego kazania,
a przygotowanie ich zabierało mu sporo czasu. Więcej, nawet
nie lubił ich głosić. Zwrócił się więc do generała zgromadzenia „o rozkaz stanowczy, zabraniający mu kazań najzupełniej
i polecający mu wszystek czas wolny od interesów domowych
obracać na prace historyczne”. I taki „rozkaz” otrzymał, co nieco
uspokoiło jego sumienie42. Miał jednak silne poczucie obowiązku

37
Dionizy Skarżyński (1820–1903), działacz niepodległościowy, zesłaniec,
brał udział w powstaniu styczniowym.
38
W. Kalinka, List do Dionizego Skarżyńskiego, Jarosław, 30 VII 1879 r., PAN
Kraków, sygn. 1317.
39
S. Tarnowski, Ksiądz Walerian Kalinka…, dz. cyt., s. 140.

Cytat za: J. Mrówczyński, Ks. Walerian Kalinka…, dz. cyt., s. 623.
W. Kalinka, List do Dionizego Skarżyńskiego, Lwów, 10 IV 1884 r., PAN
Kraków, sygn. 1317.
42
Tenże, List do ks. Piotra Semenenki, Lwów, 18 II 1883 r., Archiwum Generalne Zmartwychwstańców w Rzymie, sygn. Brak.
40
41
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i chęć zajmowania się ciągle nowymi wyzwaniami, pomniejszymi pracami naukowymi, odpowiedziami na zobowiązania różnych
instytucji naukowych, do których należał, stąd ów wspomniany
„rozkaz” niewiele posunął prace nad Sejmem.
W ukończeniu dzieła przeszkadzało mu jednak najbardziej
stale pogarszające się zdrowie. Świadek tamtych dni, ks. Smolikowski, napisał: „On, który tak bardzo dbał nie tylko o to, by
rzecz sama była dokładnie i jasno przedstawiona, ale żeby i forma, oddanie tej rzeczy było piękne, nieraz siedział męcząc się
nad wykończeniem jakiegoś okresu i rady sobie dać nie mógł.
To klękał przy stoliku i modlił się, prosząc o pomoc Pana Boga;
to chodził po pokoju. Wołał wtedy o. Smolikowskiego, odczytywał mu to, co napisał. Uważaj – mówił wówczas – nie na treść
samą, ale na muzykę; czy Cię nie razi pewna chropowatość,
dysharmonia”43.
Drugi tom dzieła został ukończony we wrześniu 1885 r. Kalinka martwił się, że przygotowany tekst nie spełnia jego oczekiwań.
W jednym z listów nazwał siebie „osłem pierwszego rzędu”. Innym razem napisał: „Ta robota to mój czyściec, może mi skróci ekspiację po śmierci”44. Ci jednak, którzy przeczytali rękopis
lub publikowane wcześniej fragmenty w prasie, słali Autorowi
zachwyty i pochwały. Ksiądz Jerzy Mrówczyński45, badacz jego
dziejów, dodał: „Dziwił się radośnie, że ostatnia część «Sejmu»
nie jest gorsza od poprzednich. Przekonywało go zarazem to,

P. Smolikowski, Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, Archiwum Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców, Kraków, sygn. brak, z. 31, s. 18.
44
W. Kalinka, List do ks. Franciszka Lutrzykowskiego, Lwów, 5 V 1886 r., Archiwum Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców, Kraków, sygn. brak (odpis).
45
Jerzy Mrówczyński (1923–2008), kapłan, zmartwychwstaniec, rektor seminarium duchownego w Krakowie, wieloletni pracownik do spraw kanonizacyjnych polskich przy Stolicy Apostolskiej, postulator procesu beatyfikacyjnego
ks. Pawła Smolikowskiego.
43
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że «Pan Bóg miłosiernie jego rosnącą głupotę zasłania przed
czytelnikami»”46.
W listopadzie 1885 r. drugi tom Sejmu Czteroletniego trafił do
druku. Proces wydawniczy jednak się przeciągał – i jak pisał
Kalinka – „wylazł z drukarni” dopiero w maju 1886 r. W ciągu
trzech tygodni sprzedano 1/6 nakładu za 500 florenów.
Autor dzieła już w tracie pisania drugiego tomu zbierał materiały na trzeci. Miał już nawet gotowy plan i tytuł Trzeci Maj.
Na końcu tomu miał się znaleźć opis stanu moralnego społeczeństwa Rzeczypospolitej końca XVIII w. Do pracy nad trzecim
tomem zabrał się wiosną 1886 r. Choroba jednak rozwijała się
intensywnie i kolejnego tomu nie ukończył. Umarł 16 grudnia
1886 r.

4. Zakończenie
Na podstawie zachowanej i odnalezionej korespondencji ks.
Waleriana Kalinki z lat 1875–1886 wynika niezbicie, że po pierwsze – był ambitnym i rzetelnym naukowcem. Po drugie, poważnie traktował pracę nad Sejmem Czteroletnim – swoim opus vitae!
Po trzecie, był wierny zmartwychwstańczej koncepcji dziejów
świata i przyczyn upadku Pierwszej Rzeczypospolitej. W pracy
nad dziełem często przeszkadzały mu inne zakonne obowiązki, to po czwarte. Po piąte, był niezwykle pokorny i poddany
woli swoich przełożonych. Po ostatnie, był bardzo wewnętrznie radosnym człowiekiem i mającym do siebie dużo ludzkiego dystansu. Życzę sobie takich osobowości dziś w szeregach
duchowych synów Bogdana Jańskiego i w szeregach polskich
naukowców, szczególnie historyków.

46

J. Mrówczyński, Ks. Walerian Kalinka…, dz. cyt., s. 626.
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Ks. dr Wojciech Mleczko CR – adiunkt w Katedrze Duchowości Mediów i Relacji Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana
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zmartwychwstańczej szkoły duchowości. Opublikował m.in. Nauka
i świętość. Formacja kapłańska w myśli i działalności zmartwychwstańców,
Kraków 2014.
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W analizowaniu procesów zachodzących w dziedzinie środków
przekazu i ich wartości w perspektywie wiary niewątpliwie pomocne może być zgłębianie Pisma Świętego. Jawi się ono bowiem jako
„wielki kodeks” przekazu przesłania, które nie jest tylko chwilowe i okazjonalne, ale fundamentalne, ze względu na jego wymiar
zbawczy
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Nauk Społecznych
Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9
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ZMARTWYCHWSTAŃCY

(Zgromadzenie Zmartwychwstania
Pana Naszego Jezusa Chrystusa)
Wstęp historyczny
Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa powstało w Paryżu, we Francji, 17 lutego 1836 roku pod
przewodnictwem Bogdana Jańskiego. Po śmierci Założyciela,
2 lipca 1840 roku, jego uczniowie, pod kierunkiem Piotra Semenenki i Hieronima Kajsiewicza, Współzałożycieli Zgromadzenia,
rozwijali dalej jego idee i żyli we wspólnocie. W niedzielę wielkanocną, 27 marca 1842 r., wraz z pięcioma innymi współbraćmi,
złożyli pierwsze śluby zakonne w katakumbach św. Sebastiana
w Rzymie.
Pierwsza Reguła została napisana w Wielkim Poście 1842 roku
i stała się podstawą życia Wspólnoty i osobistego uświęcenia.
Pierwsi członkowie tej Wspólnoty zostali natchnieni, by poświęcić się Zmartwychwstałemu Zbawicielowi i nazwać się „Braćmi
Zmartwychwstania”, bo umarli grzechowi i powstali z Chrystusem Zmartwychwstałym do nowego życia w prawdzie i miłości.
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Charyzmat
Pragniemy być wierni łasce, jaką otrzymali nasi Fundatorzy,
łasce, w której obecnie uczestniczymy przez nasze powołanie
do Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Uważamy, że
pewne prawdy są szczególnie ważne dla naszego życia i naszej
pracy jako zmartwychwstańców, gdyż obrazują tę właśnie łaskę
i powołanie.
Jesteśmy przekonani, że miłość Boża względem nas jest miłosierna i niezawodna. Na tę miłość nie zasłużyliśmy. Jesteśmy
niczym, niczego nie posiadamy i bez Boga niczego nie możemy.
Pociąga nas zło. Jesteśmy grzesznikami. Bóg jednak nie przestaje
pociągać nas ku sobie.
Jesteśmy przekonani, że w miłości swojej Ojciec powołuje nas
do nawrócenia: do osobistego zmartwychwstania w jedności
z Jezusem, do nowego życia przepełnionego mocą Jego Ducha.
Umieramy samym sobie wraz z Jezusem, kiedy oddajemy nasze
życie Ojcu, wyrzekając się wszystkiego, co nas od Niego oddziela.
Moc Ducha formuje w nas Chrystusa i pobudza, aby miłością
odpowiedzieć na ogromną miłość Ojca w stosunku do nas.
Jesteśmy przekonani, że Bóg powołuje nas, abyśmy żyli razem,
jak bracia – dzieląc się darami, jakie otrzymaliśmy, pomagając sobie wzajemnie, modląc się i pracując razem dla Jego chwały.
Powołał nas, abyśmy byli wspólnotą, która jest żywym znakiem
ewangelicznych wartości: sprawiedliwości, prawdy i miłości.
Jesteśmy przekonani, że Bóg powołuje nas, abyśmy razem pracowali nad zmartwychwstaniem społeczeństwa, niosąc wszystkim
Jego życie i miłość poprzez nasze osobiste świadectwo, poprzez
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świadectwo naszego życia wspólnotowego i poprzez apostolaty
Zgromadzenia, a zwłaszcza pracę parafialną i wychowawczą.
Potrzeba przy tym, abyśmy budowali i uczyli innych budować wspólnotę chrześcijańską, w której wszyscy mogą doświadczać nadziei, radości i pokoju Zmartwychwstałego Chrystusa.
Jesteśmy przekonani, że Maryja jest dla nas zmartwychwstańców we wszystkim wzorem życia i działania.

Misja
Zgromadzenie Zmartwychwstania głosi Misterium Paschalne
i daje o Nim świadectwo.
Przekonani, że Bóg miłuje nas bezwarunkowo, zwiastujemy
wyzwolenie i zbawienie każdej osoby i całego społeczeństwa
jako przejście ze śmierci do życia, w którym każde zło i niesprawiedliwość będą przezwyciężone.
Wzywamy wszystkich, a szczególnie młodzież i rodziny, do
wspólnot Zmartwychwstałego Chrystusa, w których promieniuje
wiara, nadzieja i miłość – znak zjednoczenia w Kościele z Chrystusem i Jego Matką Maryją.
Jesteśmy przekonani, że aby to osiągnąć, nasze Zgromadzenie
musi być wzorem chrześcijańskiej wspólnoty, w której wszystkich ożywia jeden duch i jedno serce.
Przez naszą posługę duszpastersko-wychowawczą zwracamy
się do wszystkich ludzi, szczególnie jesteśmy solidarni z ludźmi
poniżonymi przez niesprawiedliwe struktury.
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Pomagamy laikatowi spełniać właściwą mu proroczą i przetwarzającą funkcję wobec świata, dając mu głębsze doświadczenie
dynamiki Paschalnej w jego życiu.
Jako wspólnota międzynarodowa będziemy sobie nawzajem
pomagać w różnych częściach świata, dzieląc się naszymi posługami, doświadczeniami i zasobami.
Podzielamy Chrystusowe pragnienie, aby rozpalić ogień Bożej
miłości w sercu każdego człowieka na tej ziemi.
Modlitwa zmartwychwstańcza
Zmartwychwstały Jezu Chryste,
który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem
spraw, byśmy wiernie żyli
duchem Twego Zmartwychwstania
Odnów nasze serca,
naucz nas umierać samym sobie,
abyś Ty i tylko Ty w nas pozostał.
Uczyń nas znakiem Twojej miłości,
co przemienia i przekształca.
Zechciej posłużyć się nami
w odnowie społeczeństwa,
abyśmy głosząc Twoje życie
i Twoją miłość,
doprowadzili wszystkich
do Twego Kościoła.
Przyjmij te prośby, Panie Jezu,
który żyjesz i królujesz z Ojcem
w jedności z Duchem Świętym
jako Bóg na wieki.
Amen.
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1. Ojciec prowincjał Krzysztof Swół CR otwiera konferencję (fot. Krzysztof Mleczko,
UPJPII).

3. Prelegenci (od lewej): ks. Maciej Gawlik CR, ks. prof. Dariusz Tabor CR, dr Agnieszka
Guzik, ks. dr hab. Robert Nęcek, prof. Włodzimierz Osadczy (fot. Krzysztof Mleczko,
UPJPII).

2. Prelegenci (od lewej): ks. prof. Wojciech Misztal, ks. prof. Stefan Koperek CR,
ks. prof. Wojciech Zyzak, ks. dr Wojciech Mleczko CR (fot. Krzysztof Mleczko, UPJPII).

4. Uczestnicy konferencji (fot. Krzysztof Mleczko, UPJPII).

166

Galeria

Galeria

5. Uczestnicy konferencji (fot. Krzysztof Mleczko, UPJPII).

7. Uczestnicy konferencji (fot. Krzysztof Mleczko, UPJPII).

6. Uczestnicy konferencji (fot. Krzysztof Mleczko, UPJPII).

8. Uczestnicy konferencji (fot. Krzysztof Mleczko, UPJPII).
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