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TOMASZ NAWRACA£A

Sze�æ lat we Fryburgu Szwajcarskim

Six Years in Swiss Freiburg

Wróciæ po latach pamiêci¹ do chwil, które by³y zaskoczeniem i absolutn¹ nowo-
�ci¹ nie jest rzecz¹ ³atw¹. Okoliczno�ci, miejsca, daty � wszystko mo¿e siê myliæ
i nak³adaæ na siebie. I to nie dlatego, ¿e co� nie by³o warte zapamiêtania, lecz ze
wzglêdu na wywo³ywane emocje i nat³ok prawdziwie nowych wra¿eñ. Tak, krótko,
lecz dosadnie, nale¿a³oby stre�ciæ moj¹ drogê do i przez czas studiów we Fryburgu
Szwajcarskim. Mo¿e to przymiotnikowe, pañstwowe okre�lenie nazwy jest zbêdne,
nie ma go przecie¿ w ¿adnym oficjalnym dokumencie dotycz¹cym miasta; wydaje
siê jednak konieczne ju¿ na wstêpie. W Europie s¹ znane przynajmniej dwa miasta

Fryburg: jedno w Szwajcarii, a drugie w Niemczech. Z tego powodu wielu myli oba,
a w³a�ciwie czêsto szwajcarskie miasto przenosi do Badenii-Wirtembergii, sprawia-

j¹c liczne pomy³ki i wywo³uj¹c niema³¹ konsternacjê1.

Fryburg w Szwajcarii � w³a�ciwie nic o nim nie wiedzia³em? Wyobra¿enie gór-
skiego kraju, ³adne widoki i� I nic wiêcej. Po decyzji o studiach, z rezydencji arcy-

biskupów poznañskich uda³em siê wprost do ksiêgarni przy alejach Marcinkowskie-
go. Dobra, stara Jedynka. Szybko odszuka³em dzia³ z przewodnikami po Europie.
To najlepsza baza danych i informacje zebrane w pigu³ce. Kilka chwil i ju¿� Pierw-
sze wra¿enie � ma³o tego. Opis miasta zajmuje zaledwie kilka linijek. Do tego zdjê-
cie katedry, która wygl¹da jak wie¿a nieskoñczonej twierdzy. Nic w niej nie jest

symetryczne. Spontanicznie nasuwa mi siê pytanie: co ja tam bêdê robi³?
Studia rozpocz¹³em w pa�dzierniku 2000 roku. W dniu mego przyjazdu do

Fryburga �wieci³o s³oñce i by³o do�æ ciep³o. Miasto powita³o mnie zielonym kolo-
rem Sariny, która pod autostrad¹ przep³ywa szerokim korytem. W oddali zobaczy-
³em potê¿n¹ konstrukcjê mostu kolejowego Grandfey, do którego inspiracj¹ by³ mo-
del zaprojektowany przez Gustawa Eiffla. Prace nad mostem rozpoczê³y siê w 1856
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1 W Brazylii od pocz¹tku XIX wieku istnieje miasto za³o¿one przez osadników z kantonu Fry-
burg. Osadnicy dla upamiêtnienia miejsca, z którego siê wywodz¹, nazwali swoj¹ osadê Nova Fri-
burgo. Na pó³nocy Niemiec, w Dolnej Saksonii, le¿y inny Fryburg, który wyró¿nia siê dodanym
okre�leniem geograficznym: nad £ab¹. Na terenach, które po II wojnie �wiatowej sta³y siê czê�ci¹
Polski le¿y czwarty Fryburg wyró¿niany dodatkiem ��l¹ski�. To dzisiejsze �wiebodzice (niemiec-
ka nazwa: Freiburg in Schlesien).
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roku wed³ug planów Leopolda B³otnickiego. Ten in¿ynier, architekt i urbanista uro-
dzi³ siê w polskiej rodzinie pod zaborem rosyjskim, a wykszta³cenie zdoby³ w szko-
le podchor¹¿ych w Sankt Petersburgu. W latach 50-tych XIX wieku osiad³ w Szwaj-
carii, gdzie pracowa³ przy budowie kilku dworców, linii kolejowych i mostów.
Grandfey jest pierwszym, monumentalnym znakiem przypominaj¹cym o Polakach
we Fryburgu, mimo ¿e z dawnej stalowej konstrukcji niewiele pozosta³o. W latach
20-tych ubieg³ego wieku stalowy most zosta³ zalany betonem i dzi� jest betonowym
kolosem o dwóch ci¹gach komunikacyjnych: górnym przeznaczonym dla poci¹gów
oraz dolnym dla pieszych i rowerzystów.

Cité St. Justin, miejsce mego zamieszkania, znajduje siê vis-à-vis g³ównego bu-
dynku uniwersytetu � Miséricorde. Mie�ci siê tu ca³a administracja, aula g³ówna i aula
muzykologii oraz kilka wydzia³ów. W�ród tych ostatnich jest wydzia³ teologii oraz
wydzia³ prawa. Dziêki tym dwom wydzia³om Uniwersytet we Fryburgu zyska³ wiel-
k¹ renomê na ca³ym �wiecie2. Specjalizacja uniwersytetów czy szkó³ w Szwajcarii
jest do�æ ciekawym zjawiskiem pozwalaj¹cym poznaæ kulisy ca³ej edukacji. Je�li
kto� marzy o karierze w okre�lonej dziedzinie, musi podj¹æ studia na takim, a nie
innym uniwersytecie. Prawnicy wiêc studiuj¹ we Fryburgu, muzycy w Bazylei, eko-
nomi�ci w St. Gallen, a in¿ynierowie na politechnice w Zurychu. Marzenia spe³niaj¹
siê w okre�lonych miejscach, a same miejsca wymagaj¹ solidnego przygotowania
i ciê¿kiego studiowania3. Przygotowaniem jest chocia¿by konieczno�æ uczenia siê
jêzyków obcych; by zdobyæ dobre stanowisko trzeba pos³ugiwaæ siê przynajmniej
dwoma jêzykami rodzimymi oraz angielskim. W kraju jednak, gdzie w ci¹gu godzi-
ny jazdy poci¹giem mo¿na zmieniaæ strefy jêzykowe, nie jest to zbyt trudne. Poza
tym szko³y umo¿liwiaj¹ na pewnym etapie przerwanie nauki dla odbycia sta¿u jêzy-
kowego. Wyje¿d¿a siê wówczas do innego kantonu i mieszka w rodzinie, pos³uguj¹c
siê wy³¹cznie jêzykiem obcym. Spo³eczeñstwo Szwajcarii jest wielokulturowe i zna-

jomo�æ ka¿dego obcego jêzyka jest przydatna w codziennym ¿yciu.
Uniwersytet w roku 2000 mia³ wci¹¿ przymiotnik katolicki4. Tak by³o w chwili

gdy wyje¿d¿a³em, lecz w roku 2006 nowa strategia promocji uniwersytetu skupia³a

2 Historycznie starszym wydzia³em jest prawo. Powsta³o jako wydzia³ w 1889 roku jako fun-
dament, obok wydzia³u filozofii, daj¹c podstawy ca³emu uniwersytetowi. W kolejnym roku akade-
mickim powsta³ tak¿e wydzia³ teologiczny. Por. H. Hilchen, Uniwersytet we Fryburgu Szwajcar-

skim, Warszawa 1909, s. 7.
3 Mówi¹c o trudzie nie my�lê tylko o konieczno�ci spêdzania d³ugich godzin w bibliotece przy

lekturze opas³ych tomów. To tak¿e umiejêtno�æ utrzymania siê. Szwajcaria nie zna systemu sty-
pendialnego. Ka¿dy p³aci za studia sam. Je¿eli rodzina jest zamo¿na, to nie ma z tym problemu.
Je�li nie � studenci maj¹ prawo do oficjalnego zatrudnienia i zarabiania na swoje utrzymanie. Ist-
nieje wiele fundacji, które pomagaj¹ rodzimym Helwetom w zdobywaniu wykszta³cenia i niema³¹
rolê pe³ni³ i wci¹¿ pe³ni tutaj Ko�ció³ katolicki. Fundacja �w. Justyna (Oeuvres St. Justin), której
by³em stypendyst¹, jest dzie³em utrzymywanym przez wielu Szwajcarów i pozostaj¹cym pod nad-
zorem biskupa Fryburga. Moje stypendium by³o mo¿liwe dziêki wspania³ej pracy duszpasterskiej
i organizacyjnej w Cité St. Justin ks. Paw³a Minty.

4 A¿ do 1996 r. uniwersytet we Fryburgu by³ jedyn¹ wy¿sz¹ katolick¹ uczelni¹ w Szwajcarii.
We wspomnianym roku powsta³ ostatni, najm³odszy szwajcarski uniwersytet w Lugano, na którym
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siê na bilingwizmie. Koñczy³ siê tradycyjny podzia³ wydzia³ów i katedr na czê�æ nie-
mieck¹ i francusk¹5. Ka¿dy profesor musia³ pos³ugiwaæ siê i jednym i drugim jêzy-
kiem, a zdarza³o siê, ¿e wyk³ady z informatyki lub ekonomii odbywa³y siê wy³¹cz-
nie po angielsku.

Fryburg to teologia i prawo, lecz w tych dziedzinach ¿aden z Polaków nie by³
mistrzem. Uniwersytet jest przed wszystkim kojarzony z polskim logikiem, ojcem

Józefem Mari¹ Bocheñskim OP. Przez ca³e ¿ycie by³ postaci¹ kontrowersyjn¹ i wy-
wo³uj¹c¹ skrajne uczucia � od zachwytu po nienawi�æ, zarówno w�ród studentów jak
i profesorów. W�ród dominikanów z domu profesorskiego Albertinum kr¹¿y do dzi�
mit jednego pytania. Otó¿ ka¿dy z nowych mieszkañców konwiktu przy pierwszym
spotkaniu z ojcem Bocheñskim mia³ zadawane jedno pytanie z logiki. Je�li odpo-
wiedzia³ na nie poprawnie, cieszy³ siê ogromnym szacunkiem polskiego filozofa;
je�li nie � traktowany by³ lekcewa¿¹co i to niezale¿nie od swego stopnia naukowe-
go. Zdarza³o siê wiêc, ¿e ojciec Bocheñski konwersowa³ ze studentami, a profeso-
rów traktowa³ jak ma³olatów. Ile w tym jest prawdy � nikt nie wie. Podobnie jak
z histori¹ o egzaminie. Wspomina siê, ¿e jeden ze studentów spó�ni³ siê na egzamin.
Zd¹¿y³ z³apaæ ojca Bocheñskiego tu¿ przed wyjazdem z klasztoru. Poprosi³, aby go
przepyta³ po drodze. I tak siê sta³o. Nie przewidzia³ jednak, ¿e po egzaminie samo-
chód zatrzyma siê na poboczu autostrady, a egzaminator powie: �Do widzenia panu�.
Prosi³ przecie¿ o egzamin, a nie o podwiezienie do jakiego� miejsca.

Dzia³alno�æ polskiego dominikanina nie by³a skupiona wy³¹cznie na uniwersy-
tecie. Jak wielu rodaków, znalaz³ siê po wojnie na obczy�nie bez mo¿liwo�ci powro-
tu do kraju. Z zapa³em i oddaniem przyst¹pi³ do organizowania ¿ycia polonijnego
niezale¿nego od socjalistycznych ambasad w Bernie i Genewie. Jako zagorza³y prze-
ciwnik komunizmu, ojciec Bocheñski z w³asnych ga¿y i przy udziale wielu Polaków
zakupi³ w Marly dzia³kê i wybudowa³ na niej dom Polskiej Misji Katolickiej. Wokó³
niej skupi³o siê ca³e ¿ycie polonijne: od wspólnego �wiêtowania wa¿nych rocznic,
po zwyczajn¹ pomoc noclegow¹ i ¿ywieniow¹ dla uchod�ców z kraju. PMK w Mar-
ly by³o miejscem Polaków dla Polaków, gdzie ka¿dy móg³ znale�æ pomoc i wspar-
cie. Sta³o siê te¿ miejscem gromadzenia rozmaitych pami¹tek po tych, którzy umie-

rali w Szwajcarii.

Mimo swej ekscentryczno�ci, ojciec Bocheñski zosta³ zapamiêtany jako cz³o-
wiek wielkiej klasy. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e by³ ostatnim wielkim rektorem uni-
wersytetu, to znaczy rektorem korzystaj¹cym z przywilejów: je�dzi³ s³u¿bow¹ limu-
zyn¹ z chor¹giewkami przy reflektorach i wysiada³ tylko na czerwone dywany. Wraz
z koñcem jego kadencji wszystkie przywileje zosta³y zlikwidowane. ¯aden z pó�-
niejszych rektorów nie by³ ju¿ przyjmowany z takimi honorami.

utworzono wydzia³ teologii katolickiej. Powo³anie tego wydzia³u by³o mo¿liwe dziêki poparciu
kard. F. Macharskiego, by³ego studenta we Fryburgu.

5 Kanton Fryburg jest oficjalnie kantonem o dwóch oficjalnych jêzykach: francuskim i nie-
mieckim. Nawet samo miasto dzieli siê na dwie strefy jêzykowe: zachodnia do Sariny pos³uguje
siê j. francuskim, wschodnia od Sariny � j. niemieckim.
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Jak wspomnia³em, we Fryburgu w roku 2000 nie by³o ju¿ licz¹cego siê naukow-
ca Polaka. Jednak uniwersytet mia³ ich wielu w swej historii. Na pierwszym miejscu
nale¿y wymieniæ dwóch braci Bronarskich, Alfonsa i Ludwika. Pierwszy by³ kierow-
nikiem katedry jêzyka i literatury s³owiañskiej, drugi za� profesorem muzykologii.
Pozostawili po sobie wspomnienie ludzi obdarzonych rozmaitymi talentami, wywa-
¿onych i doskona³ych specjalistów w dziedzinach, którymi siê zajmowali. PMK
w Marly otrzyma³o od nich ca³e archiwum z licznymi pami¹tkami rodzinnymi oraz
kamienicê przy Rue de Lausanne. W kaplicy za� stoi fortepian Ludwika, który do
dzi� spe³nia rolê instrumentu koncertowego6.

Pod koniec XIX wieku przygodê z uniwersytetem we Fryburgu rozpocz¹³ Igna-
cy Mo�cicki. Najpierw podj¹³ siê uzupe³nienia studiów z fizyki i matematyki, by
nastêpnie staæ siê asystentem prof. Józefa Wierusz-Kowalskiego7. Razem z nim
Mo�cicki zaj¹³ siê elektrochemi¹, uzyskuj¹c bardzo wysoko cenione rezultaty. Na
pocz¹tku XX wieku Mo�cicki uniezale¿ni³ swoje badania i rozpocz¹³ pracê w zak³a-
dach kondensatorów oraz zak³adach azotowych w Visp8. Po powrocie do niepodle-
g³ej Polski pracowa³ jako profesor Politechniki Lwowskiej do czasu wyboru na pre-
zydenta RP. Piastowa³ najwy¿szy urz¹d w pañstwie przez dwie kadencje w latach
1926-1939. Po zrzeczeniu siê urzêdu prezydenta, w grudniu 1939 roku Mo�cicki
wróci³ do Szwajcarii, gdzie podj¹³ pracê naukow¹ na uniwersytecie we Fryburgu.
Niestety, trudna sytuacja finansowa zmusi³a go do przeprowadzenia siê do Genewy
i porzucenia kariery naukowej. Umar³ w 1946 roku w Versoix, a na jego grobie usta-
wiono drewniany krzy¿ z inicja³ami I.M. Pamiêæ tego polskiego wybitnego nauko-
wa uwieczniona jest w tablicy holu przy Aula Magna uniwersytetu.

W tym samym holu znajduje siê jeszcze jedna tablica pami¹tkowa po�wiêcona
polskiemu profesorowi i duszpasterzowi. Chodzi o Jana Paw³a II, który odwiedzi³
Fryburg w 1984 roku. Wspomnienie tej wizyty raczej nie jest chlubn¹ kart¹ w dzie-
jach Ko�cio³a w Szwajcarii. Wielu moich kolegów kap³anów mówi³o o tamtych
dniach z przera¿eniem, wskazuj¹c na niepotrzebne uprzedzenia i rozpowszechnione
fa³szywe stereotypy. Mimo nieprzychylnej atmosfery tamtej wizyty, papie¿ � Polak
by³ ceniony przez �rodowisko fryburskich teologów, etyków i filozofów.

6 Z wielkim wzruszeniem s³ucha³em polskiej muzyki w kaplicy w Marly z dwóch powodów.
Najpierw miejsca � mia³em za sob¹ �cianê pamiêci polskich ¿o³nierzy zmar³ych w Szwajcarii, na
której widnia³o bardzo wiele tabliczek. A pó�niej z racji niezwyk³ego towarzysza � zegara komin-
kowego Henryka Sienkiewicza. To jedyna pami¹tka po pisarzu w Szwajcarii, nie licz¹c tablic pa-
mi¹tkowych i pomnika w Vevey.

7 By³ rektorem uniwersytetu w roku akademickim 1897-1898. Warto tak¿e dodaæ, ¿e Józef by³
ojcem Jana Kantego Wierusz-Kowalskiego, wyk³adowcy i t³umacza wielu tekstów liturgicznych
w czasie, gdy by³ benedyktynem w Tyñcu. W 1959 roku przeniesiony zosta³ do stanu �wieckiego
i podj¹³ pracê w Urzêdzie ds. Wyznañ.

8 To dzisiejszy koncern Lonza. A w samym Vispie namiastk¹ Polski s¹ siostry ze Zgromadze-
nia Opatrzno�ci Bo¿ej prowadz¹ce dom opieki dla osób starszych.

9 Karl Anton Augustin Bistrzycki (1862-1936). Jego grób znajduje siê na cmentarzu komunal-
nym we Fryburgu.
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Prezydent Mo�cicki by³ z wykszta³cenia chemikiem. W czasie studiów spotka³
zapewne innego wielkiego chemika o polskich i poznañskich korzeniach � Augusty-
na Bistrzyckiego9. Pó�niejszy profesor uniwersytetu we Fryburgu urodzi³ siê z Po-
znaniu i tu zdoby³ pierwsze elementy wykszta³cenia. Po zdanej maturze kontynuowa³
naukê w Berlinie i tam te¿ rozpocz¹³ stopnie kariery naukowej. W 1896 roku zosta³
powo³any na stanowisko profesora chemii nowo utworzonego wydzia³u nauk przy-
rodniczych we Fryburgu. Bistrzycki przyjecha³ z Berlina, a za nim pod¹¿yli m³odzi
naukowcy z wyra�n¹ dominacj¹ Polaków10.

Na pocz¹tku obecnego wieku do Fryburga przybywali z poznañskiego uniwer-

sytetu historycy. Ich obszarem badañ by³a staro¿ytno�æ. Nie byli tu przypadkowi.
Dobry kontakt obu uniwersytetów by³ mo¿liwy dziêki cz³owiekowi, którego s³awa
siêga³a daleko poza Poznañ i Fryburg. By³ nim prof. Tadeusz Zawadzki. Do czasu
przej�cia na emeryturê w 1989 roku przez dwadzie�cia lat kierowa³ on katedr¹ histo-
rii staro¿ytnej we Fryburgu, gdzie pojawi³ siê w 1967 roku. Profesor Zawadzki
mieszka³ na sta³e we Francji, jednak czêsto bywa³ we Fryburgu i pomaga³ cennymi
radami moim kolegom w prowadzonych przez nich badaniach.

Kiedy we Frybrugu mówi siê: jestem Polakiem, to natychmiast s³yszy siê wypo-
wiedzi o witra¿ach w katedrze. Skojarzenie jest jak najbardziej poprawne. Okna
w katedrze ozdobione s¹ wspania³ymi witra¿ami, które projektowa³ i wykonywa³
Józef Mehoffer. Sama ich historia wywo³uje u�miech na twarzy, bo znalaz³y siê tam
trochê przez przypadek. Otó¿ pod koniec XIX wieku postanowiono przeprowadziæ
remont generalny gotyckiej katedry. Przy pracach malarskich i konserwatorskich oka-
za³o siê, ¿e okna nadaj¹ siê wy³¹cznie do wymiany. Skoro tak, to zróbmy co� po-
rz¹dnie � z tak¹ dewiz¹ og³oszono konkurs na nowe witra¿e do katedry. Do konkur-
su zg³osi³o siê wielu artystów, m.in. Mehoffer. Styl polskiego artysty by³ mocno
naznaczony wp³ywami rodzimej kultury i tradycji, st¹d szanse na zwyciêstwo by³y
raczej skromne. Ostatecznie jednak powierzono mu wykonanie jednego okna bez
nadziei na kontynuowanie dalszych prac. Zmiana nast¹pi³a w roku 1900. Jeden
z projektów witra¿a otrzyma³ z³oty medal wystawy �wiatowej w Pary¿u. Po takiej
nobilitacji w³adze Fryburga zamówi³y projekty i wykonawstwo do wszystkich okien
katedry. Mehoffer spêdzi³ w Szwajcarii wiele lat i pozostawi³ po sobie najwiêkszy
i najcenniejszy w Europie tudzie¿ na �wiecie zbiór witra¿y w stylu art nouveau.

Obok studiów, ka¿dy kap³an my�li tak¿e o pracy duszpasterskiej. Mój pierwszy
profesor, Dominik Benoit de la Soujeole, nieustannie mi powtarza³: �Studentem je-
ste� od poniedzia³ku do pi¹tku. W sobotê i niedzielê jeste� ksiêdzem�. Pobyt
w Szwajcarii rozpocz¹³ siê wspó³prac¹ w polonijnym o�rodkiem w Neuchâtel.
Wspólnota spotyka³a siê tam dwa razy w miesi¹cu w kaplicy szpitalnej La Provi-

dance. W tamtym czasie by³ to najm³odszy o�rodek polonijny, ale nie pozbawiony
swoistego klimatu. Na Mszê �w. zje¿d¿ali siê Polacy mieszkaj¹cy w pó³nocnej czê-
�ci Szwajcarii romañskiej. Chcia³bym wspomnieæ dwóch z nich. Pierwszy, to dr

10 A¿ do 1910 r. blisko po³owê studentów wydzia³u nauk przyrodniczych bêd¹ stanowili Polacy.
Por. S. Marti, Apercu historique, w: Universite de Fribourg 1889-1989, Fribourg 1989, s. 28-29.
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Andrzej Pazera, radiolog ze szpitala w La-Chaux-de-Fonds, który w rozmaity spo-

sób zabiega³ o sprawy polskiej misji, a przy tym pozostawa³ cz³owiekiem niesamo-
wicie pokornym i oddanym Ko�cio³owi. Widaæ to by³o zw³aszcza w po roku 2005,
kiedy podjêto reorganizacjê funkcjonowania ca³ej PMK w Szwajcarii.

Drugim jest prof. Zygmunt Marzys, jêzykoznawca-romanista z Uniwersytetu
w Neuchâtel. Profesor od lat mieszka w Szwajcarii, ale nigdy nie zapomnia³ o pol-
skich korzeniach. Jest cz³onkiem jury presti¿owej Nagrody im. Ko�cielskich. Za
swoj¹ pracê o Claude Favre de Vaugelas, koronuj¹c¹ dorobek naukowych poszuki-
wañ, otrzyma³ w 2010 roku medal Akademii Francuskiej. Profesora Marzysa pozna-
³em zaraz na pocz¹tku mego pobytu w Szwajcarii. By³ ju¿ wtedy wdowcem. Mia³
wiêc sporo czasu, który po�wiêca³ na wprowadzenie mnie w ¿ycie w nowym kraju.
W trakcie d³ugich rozmów s³ysza³em liczne informacje z przesz³o�ci kraju Helwe-
tów: od przesz³o�ci po ¿ycie wspó³czesne poprzez stosunki polityczne, ekonomiczne
oraz religijne. To w trakcie jednego z takich spotkañ profesor wspomnia³ rozmowê
ze swoj¹ ¿on¹. Siedz¹c w ogrodzie stwierdzi³a kiedy�: �Nie chcê i�æ do raju, je�li nie
bêdzie tam skowronków�. Trudno tu cokolwiek powiedzieæ, maj¹c przed sob¹ osobê
chor¹ na raka. Profesor powiedzia³ tylko: �Nie martw siê. W raju bêdzie pe³no skow-
ronków�. Wspominam ten szczegó³, poniewa¿ spotkanie z profesorem sta³o siê pó�-
niej inspiracj¹ dla moich poszukiwañ naukowych i przygotowania doktoratu. Mówi siê
czasami, ¿e sukces ma wielu ojców. Mój doktorat mia³ w profesorze jednego z nich.

Chcia³bym na koniec wspomnieæ jeszcze jedno miejsce i ludzi, okre�lonych,
choæ nieznanych. Mia³em okazjê pomagaæ jaki� czas w parafii w Gruyères. W trak-
cie II wojny �wiatowej wielu polskich ¿o³nierzy by³o internowanych w Szwajcarii.
Nie siedzieli jednak bezczynnie: uczyli siê i pracowali. Czê�æ z nich pracowa³a przy
budowie dróg w okolicach Gruyères. Zostawili po sobie trwa³y �lad w postaci krzy-
¿a z modrzewi na zboczach gór o s³odkiej nazwie Vanils. Jesieni¹, kiedy modrzew
staje siê ¿ó³ty, krzy¿ doskonale wyró¿nia siê z otoczenia lasów �wierkowych. O tym
krzy¿u rdzenni mieszkañcy okolic Gruyères pamiêtaj¹ i z ¿yczliwo�ci¹ wspominaj¹
polskich ¿o³nierzy. Pamiêæ podtrzymuje tak¿e tablica w g³ównym budynku uniwer-
sytetu po�wiêcona polskim ¿o³nierzom-studentom.

*

Moje ¿ycie studenckie wype³nione by³o w pierwszym roku kursem jêzyka
francuskiego. Zajêcia prowadzono w specjalnej szkole dla obcokrajowców, w której

przygotowywano wszystkich przysz³ych studentów szwajcarskich uniwersytetów.
W czasie zajêæ w szkole uczono nie tylko jêzyków obcych, ale tak¿e przygotowy-
wano do pañstwowego egzaminu na poziomie matury. Nie wszystkie �wiadectwa ma-
turalne by³y uznawane na uczelniach w Szwajcarii i nie chodzi tu tylko o tzw. trzeci
�wiat. Aby podj¹æ studia nale¿a³o siê wykazaæ �wiadectwem ukoñczenia liceum
ogólnokszta³c¹cego. Inny typ szko³y nie by³ uznawany i maj¹c nawet dobre �wia-
dectwo trzeba by³o zrobiæ kurs przygotowawczy.

Pod koniec tego pierwszego roku podj¹³em starania o przyjêcie na wydzia³ teo-
logii. Chcia³em, aby moj¹ prac¹ kierowa³ ojciec prof. Giles Emery, wielki specjali-
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sta od teologii trynitarnej u �w. Tomasza z Akwinu. Ojciec Emery przyj¹³ mnie bar-
dzo ¿yczliwie, ale odmówi³ przyjêcia mnie na swoje seminarium doktoranckie. Mia³
zbyt wielu studentów i za du¿o obowi¹zków.

Umówi³em siê z innym dominikaninem, ojcem prof. Dominique Benoit de la
Soujeole. Spotkanie odby³o siê w jego biurze na Misericorde. Ojciec de la Soujeole
wypytywa³ mnie o zainteresowania, o to, co czytam, o kierunek moich dalszych stu-
diów. Po d³ugiej rozmowie zgodzi³ siê zostaæ promotorem mojego doktoratu i wy-
znaczy³ mi sprecyzowanie dwóch lub trzech zagadnieñ. By³o to dla mnie trudne: sto-
j¹c w ogromnej bibliotece teologicznej mia³em wra¿enie, ¿e wszystko, co mo¿na
by³o opracowaæ, zosta³o ju¿ zrobione. Co mo¿na jeszcze wybraæ, je�li katalog bi-
blioteki wyrzuca³ na ekranie komputera coraz to nowe pozycje ksi¹¿kowe? W krót-
kiej rozmowie po wyk³adzie, ojciec de la Soujeole zaproponowa³, bym na konsulta-
cje poszed³ do ojca prof. Adriana Schenkera. To bowiem od Pisma �wiêtego zaczyna
siê praca teologa dogmatyka.

I to by³a doskona³a rada. Ojciec Schenker przyj¹³ mnie w swoim gabinecie nieda-
leko uniwersyteckiego muzeum biblijnego. Rozmawiali�my chyba oko³o godziny, choæ
mia³em wra¿enie, ¿e to tylko chwila. Wielki biblista z Fryburga pokazywa³ rozmaite
zagadnienia wci¹¿ jeszcze nieodkryte lub do przepracowania. Jeden z zaproponowa-

nych tematów mia³ dotyczyæ eschatologii polskich ¿ydów. Temat mo¿e i ciekawy, ale
we mnie wzbudzi³ od razu wielki znak zapytania. Zareagowa³em wobec profesora
stwierdzeniem: Przecie¿ ja nie znam jidysz. Jak móg³bym studiowaæ ich pisma? Profe-
sor spojrza³ na mnie ze zdziwieniem i powiedzia³: A co to za problem. Przyjdzie ksi¹dz

do mnie na seminarium to siê nauczy. Ostatecznie jednak nie poszed³em na to semina-
rium i eschatologii polskich chasydów te¿ nie podj¹³em jako tematu badawczego. Oj-
ciec Schenker skierowa³ moje zainteresowania w kierunku tematu królestwa Bo¿ego.
Ojciec de la Soujeole przyj¹³ zaproponowany temat dotycz¹cy zwi¹zku Ko�cio³a i kró-
lestwa Bo¿ego. Uzyskawszy zgodê promotora, poszed³em na spotkanie z kuratorem

studiów, prof. Barbar¹ Hallensleben. Pani profesor zweryfikowa³a moje dokumenty
i przejrza³a francuskie streszczenie mojej pracy magisterskiej napisanej w Poznaniu.
Wydaj¹c zgodê na rozpoczêcie studiów doktoranckich doda³a: Szkoda, ¿e ksi¹dz nie

bêdzie u mnie pisa³ doktoratu. Te s³owa mocno zapad³y mi w pamiêæ i wówczas wcale
nie przypuszcza³bym, ¿e kiedy� stan¹ siê faktem.

Kolejne lata studiów przebiega³y bez wiêkszych zmian. Mieszka³em vis a vis uni-

wersytetu. Na wydzia³ teologiczny szed³em pieszo kilka minut, podobnie jak i do biblio-

teki uniwersyteckiej. Warunki idealne do pracy. Mojego promotora spotyka³em na zajê-
ciach z dogmatyki, a dodatkowo mniej wiêcej raz na kwarta³ na spotkaniach w jego
biurze. Spotkania mia³y zawsze bardzo dobr¹ atmosferê, gdy¿ ojciec de la Soujeole,
wcze�niej adwokat z wykszta³cania, choæ jêzyk mia³ bardzo precyzyjny i wyszukany, to
by³ wyrozumia³y dla obcokrajowca. Dyskutowali�my o pracy, o postêpie poszuki-
wañ i o tym, co dzia³o siê akurat w Ko�ciele, tym powszechnym i tym w Polsce. Kie-
dy�, pamiêtam, jak przy okazji chyba �wi¹t, ojciec profesor zaproponowa³ mi kieliszek
grappy. By³em mocno zaskoczony tym faktem i pewnie da³o siê to wyczytaæ z mojej
twarzy. Us³ysza³em wtedy: Tylko jeden. To przed obiadem, na pobudzenie apetytu.
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Po trzech latach pracy z ojcem de la Soujeole musia³em zmieniæ promotora. Pro-
fesor doszed³ do wniosku, ¿e idê w kierunku, w którym on sam nie czuje siê specja-
list¹ i zdaje sobie sprawê z tego, ¿e nie bêdzie móg³ mi pomóc. By³o to szczere
z jego strony, ale dla mnie k³opotliwe. Kogo tu wybraæ? Przypomnia³y mi siê s³owa
prof. Hallensleben i to do niej poszed³em na rozmowê. Rezultat by³ taki, ¿e zosta³em
przyjêty na jej seminarium doktoranckie dla studentów frankofoñskich.

Ten czas studiowania pod kierunkiem prof. Hallensleben pozwoli³ mi na upo-
rz¹dkowanie wielu spraw. Sama pani profesor okaza³a siê cz³owiekiem niezwykle
wymagaj¹cym i bardzo otwartym. Jej seminaria, dwa razy do roku, by³y czasem wy-
j¹tkowym. Najpierw dlatego, ¿e odbywa³y siê nie na uniwersytecie, ale w domu obok

Cite. By³ to dom, w którym znajdowa³a siê ca³a biblioteka Waltera Nigga, szwajcar-
skiego ewangelicko-reformowanego teologa. Spotykali�my siê wiêc w sali pe³nej
ksi¹¿ek, gdzie z ³atwo�ci¹ odnajdywa³o siê pozycje katolickie. Nigg by³ zafascyno-
wany kultem �wiêtych i swoje zbiory biblioteczne gromadzi³ w³a�nie pod tym k¹-
tem. Siedz¹c w takim otoczeniu czu³o siê zapa³ do poznawania teologii. I ten ele-

ment doskonale dawa³ siê poznaæ na seminariach. Grupê doktorantów stanowili

ludzie z ca³ego �wiata zajmuj¹cy siê rozmaitymi zagadnieniami: obok Janseniusa
i Sergieja Bu³gakowa, tak¿e dialogiem ekumenicznym miêdzy Ko�cio³em anglikañ-
skim a szwedzkim z pocz¹tku XX wieku. Na pierwszym takim seminarium u�wia-
domi³em sobie, ¿e doktorat z teologii na wydziale teologii katolickiej wcale nie musi
dotyczyæ problemów samego Ko�cio³a rzymskokatolickiego. Szerokie otwarcie na
teologiê i jej rozmaite oblicza, by³o cech¹, któr¹ najbardziej podziwia³em u prof.
Hallensleben.

Z now¹ promotork¹ mojego doktoratu spotyka³em siê równie¿ na indywidual-
nych rozmowach. Czêsto, obok pracy, pani profesor opowiada³a o swoich dzia³aniach
w komisji do spraw dialogu katolicko-prawos³awnego. Spotkania obywa³y siê na ca-
³ym �wiecie, a ona prawie we wszystkich musia³a braæ udzia³. Nieraz zdarza³o mi
siê byæ �wiadkiem, jak po powrocie ze smutkiem stwierdza³a: Kolejna szansa zmar-

nowana. To, co przywioz³am, nadaje siê do kosza. I opowiada³a o postêpie prac ko-
misji, czêsto zmieniaj¹c jêzyki z francuskiego na niemiecki lub dodaj¹c wtr¹cenia

z angielskiego.

*

Fryburg naznaczony jest wieloma �ladami polskiej kultury, tradycji, historii
i ludzi, którzy nigdy nie wstydzili siê swej narodowo�ci11. Dzi� Alma Mater Fribur-

gensis przyjmuje kolejne pokolenia polskich studentów. Kto wie, mo¿e jest w�ród
nich nowy, wybitny profesor, który z³otymi literami wpisze siê w historiê polskiej
i szwajcarskiej nauki.

11 Zacytujê czêsto powtarzane zdanie prof. Rolfa Fiegutha, profesora jêzyków i literatur s³o-
wiañskich we Fryburgu: �Aby zrozumieæ prozê XX wieku trzeba znaæ w oryginale prozê pisarzy
rosyjskich; aby znaæ poezjê � koniecznie trzeba czytaæ poezjê polsk¹�. Prof. Fieguth biegle zna³
i jêzyk rosyjski i polski. Pomaga³ w pracy naukowej polskim studentom literatury.


