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O dpowiedzialność za sum ienie jednostki i narodu  
w nauczaniu kardynała Augusta Hlonda

JERZY TROSKA

I. ROZUMIENIE SUMIENIA

Analiza odpowiedzialności za sumienie jednostki i narodu obejmuje okres 
1922-1948 tj. od mianowania ks. Augusta Hlonda Administratorem Apostol
skim na Śląsku aż do jego śmierci. Nie uwzględnia ona różnic, jakie związane są 
z trzema okresami jego działalności: okresu międzywojennego, wojennego i po
wojennego, traktując nauczanie Hlonda jako pewną całość. Uwzględnia oczywi
ście kontekst wypowiedzi. Źródłem tej wypowiedzi są cztery pozycje książkowe 
zawierające pisma, przemówienia i notatki Ks. Prymasa1.

Sumienie, podobnie jak moralność katolicka, obejmuje wszystkie dziedziny 
życia i dlatego Kardynał mówi o sumieniujednostkowym, rodzinnym, społecz
nym, narodowym, państwowym2. Szczególne miejsce w jego nauczaniu zajmu- 
j Q sumienie narodu3. W znaczeniu sumienia narodu mówi też o sumieniu wie
ków, instynkcie życiowym narodu, zdrowym instynkcie narodu4, chrześci
jańskim zmyśle życiowym5, o zmyśle katolickim1'. Zwykle wyrażenie instynkt 
ma jednak szersze znaczenie, niż tylko sumienia moralnego.

1 Zob. Na straży sumienia narodu. Opr. A. S ł o m k a .  New York 1950; Daj mi dusze. Opr. 
S. K o s i ń s k i  Łódź 1979; WslużbieBoga i Ojczyzny. Opr. S. K o s i ń s k i. Łódź 198%;Z notatnika 
Kardynała Augusta Hlonda. Opr. W. N e c e 1. Poznań 1995.

2 O katolickie zasady moralne. W: Na straży s. 160.
3 Np. W sprawie budowy Seminarium Zagranicznego w Poznaniu. W: Daj mi dusze, s. 110; 

Zadanie kobiety katolickiej. W: Na straży s. 298; Myśli z lat okupacji, cz. I. W: Z notatnika s. 164.
4 Przemówienie na święcie Chrystusa Króla: Polska na przełomie dziejów. W: Na straży... 265; 

W służbie, s. 83.
5 Na otwarcie bazyliki gnieźnieńskiej (1945) W: Na straży, s. 279.
6 Por. Z listu pasterskiego Episkopatu o katolickim wychowaniu( 1948) W: Daj mi dusze... s. 314.
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W odniesieniu do życia państwowego używa także wyrażenia sumienie pu
bliczne7 albo chrześcijańskie sumienie katolickie publicznym8. Niekiedy mówi 
wprost o sumieniu ludów9 lub sumieniu narodów10.

Z kolei sam termin sumienie nie zawsze ma u Prymasa Hlonda znaczenie 
sumienia moralnego. Raz po raz termin ten jest używany w znaczeniu szerszym, 
w znaczeniu serca i wnętrza człowieka. Zwycięstwo Polski i jej odrodzenie jest 
wytęsknioneprzez sumienia, co podkreśla w przemówieniu w radio watykań
skim we wrześniu 1939 r.11. W Liście wspólnym Episkopatu czytamy : Faktem 
jest, że w Europie chyli się do upadku nie katolicyzm, lecz to, co w sumie
niach wolnomyślicieli miało być jego przeciwstawieniem i spadkobiercą12. 
Tutaj termin sumienie występuje w znaczeniu wnętrza, serca, zamiaru.

Niekiedy termin zakresowo bardzo szeroki dusza polska ma znaczenie su
mienia narodu. Strzeżcie duszy narodu od skażenia i deprawacji, opierając 
się wyuzdaniu obyczajów i tępiąc każdą pornografię w piśmie i widowisku -  
stwierdza Prymas w przemówieniu do Katolickiej młodzieży z okazji uroczy
stości św. Stanisława^. Najczęściej jednak termin dusza polska jest równo
znaczny z Polakiem, rodakiem. polska, zdrowa, jędrna, męska wyszła 
z kataklizmu niezłamana, owszem zaostrzona cierpieniem; z niej płyną siły, 
które przedtem sztucznie i głupio tłumiono14.

Sumienie w sensie ściśle moralnym pełni funkcję wyznacznika dobra i zła. 
Takie właściwe rozumienie sumienia występuje także w nauczaniu Księdza Pry
masa. Bój się Boga! znaczy, że należy żyć tak, ja k  sumienie każe. A głos 
sumienia, o ile ono nie je st wypaczone lub przymglone, to raz zachęta i po
chwała, raz ostrzeżenie i wyrzut, załeżnie od tego, czy czyn jest dobry lub 
zły15. Głosu sumienia nie należy zagłuszać, ponieważ świadczy ono o godności 
człowieka. Człowiek bez sumienia jest barbarzyńcą i szaleńcem.

Równocześnie Hlond określa co to znaczy mieć sumienie katolickie. Su
mienie katolickie, owo dobre sumienie, o którym często wspomina św. Pa

7 O chrześcijańskie zasady życia państwowego. W: Na straży, s. 72.
8 Katolicyzm W: Z notatnika, s. 91.
9 W sprawie Jubileuszu Odkupienia. W: Na straży, s. 101.0 zadaniach katolicyzmu wobec walki 

z Bogiem. W: Na straży, s. 41.
10 Końcowe uwagi z  raportu o prześladowaniu Kościoła katolickiego w Polsce. W : Daj mi dusze 

s. 232.
11 Nie zginęłaś Polsko. W: Na straży, s. 258.
12 List wspólny Episkopatu. W: Na straży, s. 106.
n Daj mi dusze. s. 57-58. Por. Myśli z lat okupacji, cz. I W: Z notatnika, s. 164
14 Myśli z lat okupacji. Cz. I. W: Z notatnika, s. 155. Por. 147,149. Por. także Daj mi dusze, 110, 

289; W służbie, ss. 42-46.
15 O katolickie zasady moralne. W: Na straży, s. 156.
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weł, czyli sumienie światłe, prawidłowe, czujne a wolne od skrupułów, jest 
niezawodną wykładnią prawa moralnego i pewną postawą moralną czło
wieka. Innym razem mówi o wyraźnym sumieniu katolickim, które jedynie jest 
zdolne do czynu świętego, Chrystusowego16. Nie każde sumienie może być 
wskaźnikiem ludzkiego działania, jedynie sumienie, które spełnia pewne przy
mioty, tzn. jest światłe, prawidłowe i czujne, a przede wszystkim daje wykład
nię prawa moralnego. Sumienie nie tworzy prawa moralnego, lecz to prawo po
znaje i do jego zachowania zachęca. To ono ostatecznie decyduje o moralności 
danego czynu. Z jednego i tego samego sumienia rodzą się małe i wielkie 
czyny, cnoty ukryte i postanowienia rozstrzygające o losach milionów— czy
tamy w Liście pasterskim Prymasa17.

Sumienie katolickie, by mogło stać na straży prawa Bożego i moralności 
katolickiej musi być ożywiane duchem wiary. Bez odrodzenia sumienia na bazie 
wiary i Chrystusa nie można mówić o odrodzeniu życia chrześcijańskiego. Dzięki 
Chrystusowi można zauważyć w historii ludzkości pewien przełom w ludzkich 
umysłach i sumieniach18. Objawienie Chrystusowe stanowi wyprostowanie my
śli bożej, załamanej w sumieniu ludów19. Dlatego tak ważne jest wychowanie 
młodzieży we wierze, pogłębianie prawd wiary, nie gaszenie Ducha Bożego 
w sumieniach młodzieży, dzięki czemu będzie miała ona jasne sumienie chrze
ścijańskie20. Do niej zaś samej zwraca się z wezwaniem: Wyrabiajcie w sobie 
i szerzcie w Narodzie świadomość katolicką i sumienie katolickie21.

Od sumienia zależy nie tylko życie jednostkowe, ale także społeczne. O roli 
sumienia i wartości moralnych w życiu katolickim świadczy następujący tekst: 
Sprawy sumienia, wolności, moralności, odpowiedzialności osobistej -c z y 
tamy w jego notatniku-n ie  mogą ustępować innym sprawom22.

Do poważnych zaburzeń życia społecznego dochodzi wtedy, gdy w sumie
niach jednostki załamuje si ̂ poczucie prawości, uczciwości, sprawiedliwości23. 
W szczególny sposób nawołuje, by przykazanie nie kradnij odzyskało w su
mieniach moc prawa bożego24.

16 Tamże. W imię Boże do dzieła Bracia! Do pracy. W: W służbie, s. 35.
17 O katolickie zasady moralne. W: Na straży, s. 160.
18 Wigilijne przemówienie 1937. W: Na straży, s. 302. O życie katolickie na Śląsku. W: Na straży, 

s. 28-29.
19 W sprawie jubileuszu Odkupienia, W: Na straży, s. 119.
20 O chrześcijańskie wychowanie młodzieży. W: Na straży, s. 189. W służbie, s. 125.
21 Do katolickiej młodzieży z okazji uroczystości św. Stanisława. W: Daj mi dusze, s. 57.
22 Cywilizacja chrześcijańska. W: Z notatnika, s. 381.
23 Tamże, s. 165.
24 Tamże.
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Formy towarzyskie i etyka honoru nie są w stanie zastąpić etyki, a zwłaszcza 
sumienia25. Dobry uczynek rodzi się bowiem w sercu i sumieniu człowieka, nie 
jest czymś tylko zewnętrznym. Piymas prawdę tę przedstawia bardzo dosadnie: 
moralność to nie fasada ni odświeżony strój zarzucony w oknie wystawo
wym na martwym manekinie16.

Kształtowanie sumienia i odbudowa Polski zależeć będą od ducha Chrystu
sowego, którego wiernym stróżem jest Kościół27. Posłannictwem Kościoła jest 
wymagać, by katolicy prawa moralnego przestrzegali. Dlatego budzi sumie
nie, upomina błądzących, karci gorszycieli2*. Stosunek Prymasa do działalno
ści kapłańskiej w tej dziedzinie jest krytyczny. Praca kapłańska nie zawsze jest 
dość wytężona i ojiarna. Brak w niej t eżjasnego stanowiska wobec potwor
nych błędów i grzechów współczesnych. W konsekwencji taka praca nie fo r
muje sumienia. W związku z tym stawia konkretne wymagania zmierzające do 
formacji kleru i reformy seminariów duchownych29. Szczególną rolę i znaczenie w 
dziedzinie kształtowania sumienia przypisuje Akcji Katolickiej, która budząc su
mienie katolickie, urabiając katolickie zasady, przygotowuje ludzi o wyraź
nym katolickim przekonaniu, ludzi katolickiego jutra kraju30.

Dla kształtowania sumienia niezbędny jest rachunek sumienia, który musi objąć 
wszystkie dziedziny życia, także zaangażowanie w parafii. W rachunku sumienia 
spytajcie się siebie samych, w jakiej mierze korzystacie dla własnego uświęce
nia z parafialnego ośrodka duszpasterskiego i czy w organizmie swej parafii 
jesteście pomocnikami bożymi w Chrystusowym dziele odkupienia świata31. 
Gdy idzie o przyszłość, zwłaszcza po zakończeniu wojny, jest optymistą i uważa, że 
sumienie dozna rehabilitacji, rozjaśnienia i zdynamizowania*2.

II. ROLA SUMIENIA NARODU

W życiu publicznym, społecznym katolik nie przestaje być katolikiem i powi
nien również kierować się swoim sumieniem katolickim33. Życie publiczne, pań
stwowe można budować jedynie na bazie moralności i sumienia. Jest dla niej

25 Tamże, s. 168.
26 Zadanie kobiety katolickiej. W: Na straży, s. 299.
27 Klęska Polski a Kościół. W: Na straży, s. 216.
28 O katolickie zasady moralne, W: Na straży, s. 157.
29 Z listu do O. Justyna Figasa OFM. W: Daj mi dusze, s. 240; W służbie, ss. 54,57-60.
30 O życie katolickie na Śląsku. W: Na straży, s. 33; W służbie, ss. 47-48.
31 O życiu parafialnym. W: Na straży, s. 95.
32 Gdy przyjdzie pełnia czasów. W: Na straży, s. 226.
33 O życie katolickie na Śląsku. W: Na straży, s. 29.
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(Polski -uw . wł.) rzeczą oczywistą, że ani na materjalistycznychpustyniach 
ducha, ani na samowoli totalistycznych dyktatur, przeczących godności 
i sumieniu człowieka, nie można budować twórczego, zbiorowego życia34.

Sumienie narodowe, które jest warunkiem przetrwania narodu i jego dal
szych dziejów, jest owocem wkładu sumienia poszczególnych jednostek35. Pod 
tym względem bardzo krytycznie ocenia okres międzywojenny, w którymza- 
miast odwoływać się do karności i sumienia narodu, podważano w nim to, 
co niesłusznie nazywano polską krnąbrnością ... państwem było coś, co nie 
wyszło z duszy narodu i nie chciało się z tą myślą kojarzyć36. Także opinia 
publiczna, ważny element państwa demokratycznego, może mieć wartość normy 
i dyrektywy tylko wtedy, gdy jest wyrazem zdrowej duszy narodu, czyli sumie
nia narodowego37. W związku z tym ludziom bez sumienia i bez moralnych 
skrupułów nie można powierzać losów państwa i narodu3S. Sprawujący wła
dzę powinni w swoim sumieniu chrześcijańskim szukać źródła nakazów i zaka
zów dla sterowania i kierowania krajem39.

Sumienie narodowe kształtuje się na bazie wiary, podobnie ja k  sumienie 
jednostki, i dlatego patriotyzm to nie pasywność, bierność wobec wiary, 
obojętność na je j zarządzenia, nie spokój nieczynny i zasklepiony w małym 
kółku czy w sobie, lecz udział, interesowanie się, współpraca zgodnie z prze
pisami, z potrzebami, z nakazami narodowego i obywatelskiego sumienia40. 
Chrystusem wyzwala Polska swoje sumienie, odbudowuje swoją godność, 
gruntuje swój niepodległy byt i nieśmiertelny czyn4].

W perspektywie powrotu do kraju po wojennej tułaczce Hlond wzywa do 
rechrystianizacji jednostek i całego narodu: Mm z tlumoczkiem ostatnich na
szych strzępów wyruszymy w powrotną drogę, przeżyjmy tę wilię tulaczą 
w duchu własnej rechrystianizacji i rechrystianizacji Polski42. Odrodzenie 
bowiem porządku społecznego może się dokonać przez powrót od naturalizmu 
do Boga i stanowienie prawa państwowego opartego na prawie moralnym natu
ralnym i objawionym43.

34 Wigilijne przemówienie 1937. W: Na straży, s. 303.
35 Zadanie kobiety katolickiej. W: Na straży., s. 298.
36 Myśli z lat okupacji. Cz. I. W: Z notatnika, s. 164.
37 Myśli z lat okupacji. Cz. I. W: Z notatnika s. 167.
38 Tamże.
39 W sprawie Jubileuszu Odkupienia. W: Na straży, s. 123.
40 Myśli z lat okupacji. Cz. II. W: Z notatnika, s. 267.
41 Wigilijne przemówienie 1937, W: Na straży, s. 303.
42 Pismo okolicznościowe do tułaczy: Gdy przyjdzie pełnia czasów. W: Na straży, s. 221.
43 O chrześcijańskie zasady życia państwowego. W: Na straży, s. 57.
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Prymas wychodzi bowiem z założenia, że państwo powinno Boga czcić 
i religię szanować44, a odnowienie Polski i całej Europy może się dokonać 
w duchu Ewangelii45. Zdaniem Hlonda Polska musi pozostać chrześcijańska, 
nie może i nie powinna stać się wolnomyślna i bezbożnicza46. Twierdzenie to 
opiera na wierze narodu polskiego, któryż ręką na sercu odpowie, że chciałby 
budować nowe życie w Polsce w atmosferze chrześcijańskiej, w ewangelicz
nym klimacie. Niezawodny instynkt życiowy i sumienie wieków każe mu sta
nąć frontem do Chrystusa. W każdej sprawie także, gdy idzie o obronę ma
łżeństwa chrześcijańskiego i trwałości rodziny47. Twierdzenie to opiera na prze
konaniu, że w historii, a zwłaszcza w trudnym okresie wojny, nie zawiódł Polski 
ani na chwilę chrześcijański zmysł życiowy4*.

Polska ma spełniać także określoną rolę wobec innych narodów: ma być 
wzorem państwa chrześcijańskiego, w którym autorytet władzy godzi się 
z godnością obywateli, karność obywatelska z obywatelską swobodą, wspól
ne dobro z przyrodzonymi uprawnieniami społeczeństwa i jednostek49. Pol
ska ma być także wzorem dla innych narodów, gdy idzie o przebaczenie dozna
nych krzywd i cierpień dziejowych, które ma się dokonać w sumieniu50.

Rzeczywistość jest jednak odległa od ideału, dlatego konieczny jest rachu
nek sumienia, nie tylko poszczególnych jednostek, lecz całego narodu. Okazją 
do tego jest Jubileusz Odkupienia: Jubileusz Odkupienia dla Polski tyle zna
czy, co rachunek sumienia, czy Polska jako naród i państwo żyje duchem 
zaczerpniętym z Objawienia Chrystusowego i czy obywatele troszczą się
o tego ducha51. Również zagranica obciąża sumienie narodu skargą, że na 
wychodźstwie giną polskie dusze52. Dzień Opieki, a zwłaszcza utworzenie Se
minarium Zagranicznego jest wyrazem polskiej świadomości, sumienia i hono
ru narodowego.

Prymas podaje również motyw dla którego zabiera głos w sprawach naro
dowych. Jest nim wiara w Państwo polskie i ukochanie narodu jak też

44 Tamże, s. 56.
45 Z listu ks. Prymasa Hlonda do gen. Hallera. Lourdes 07.1942. A.H. t.4. cz. 9 s. 164-165.
46 O ducha chrześcijańskiego w Polsce. W: Na straży, s. 117.
47 Przemówienie na święcie Chrystusa Króla: Polska na przełomie dziejów (1945).W. Na straży, 

s. 265; W służbie, s. 83.
48 Na otwarcie bazyliki gnieźnieńskiej. W: Na straży, s. 279.
49 Zadanie kobiety katolickiej. W: Na straży, s. 299.
50 Na otwarcie Kongresu Chrystusa Króla w Lublanie (1939). W: Na straży, s. 246.
51 W sprawie jubileuszu Odkupienia, W: Na straży, s. 119; W służbie, s. 42.
52 W sprawie budowy Seminarium Zagranicznego w Poznaniu. W: Daj mi dusze, s. 110; 

W służbie, s. 103.
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obowiązek sumienia chrześcijańskiego5*. Te dwa motywy zlewają się w je 
den. Kto kraj swój kocha prawdziwie, ten łączy w swym sercu te dwa 
wzniosłe ideały: Bóg i Ojczyzna54. Za posłannictwo swego życia w dniu in
gresu do katedry warszawskiej uważa królestwo Boże w duszach polskich 
i w życiu narodu55.

III. ROLA SUMIENIA W  ŻYCIU PAŃSTWOWYM

Państwo -  zdaniem Hlonda - je s t instytucją naturalną, w tym znaczeniu, że 
wywodzi się z natury ludzkiej i jako instytucja naturalna jest warunkiem natu
ralnego rozwoju ludzkości56. Życie państwowe nie jest tworem człowieka, cho
ciaż ulega historycznym przemianom, lecz skutkiem natury ludzkiej i w tym też 
znaczeniu pochodzi od Boga57.

Państwo jest od Boga, ale nie je st Bogiem, dlatego nie stwarza moralno
ści, a przyrodzone prawo moralne i dekalog obowiązują Państwo w tej sa
mej mierze, co jednostkę i rodzinę5*. Państwo w żadnej mierze nie jest poza 
prawem moralnym. Gdyby prawo moralne przestało obowiązywać w dziedzinie 
państwowej, czy rządy hołdujące tej teorii -  pyta Prymas -  mogłyby się od
woływać do sumienia obywateli w imię jakiegoś autorytetu moralnego? 
Prawem stałaby się siła, bo moralna pustka w polityce prowadzi zawsze do 
polityki gwałtu59. Państwo nie stoi poza etyką, tak ja k  nie stoi ponad nią. 
Albo jest etyczne, jeśli szanuje i popiera prawo boże, albo jest nieetyczne, 
jeśli to prawo gwałci i zaniedbuje60.

To, co w życiu jednostki w świetle dziesięciorga przykazań jest złem moral
nym, pozostaje nim także w życiu publicznym, dlatego władza nie może nakazy
wać swoim podwładnym czynów przeciwnych dekalogowi61. Wręcz przeciwnie 
jest zadaniem władzy politycznej podtrzymywać i popierać w Państwie za
sady moralne jako podstawę porządku publicznego, spokojnego współżycia

53 O chrześcijańskie zasady życia państwowego. W: Na straży, s. 54; Gdy przyjdzie pełnia 
czasów. W: Na straży, s. 232.

54 W służbie, s. 50.
55 Przemówienie w czasie ingresu do prokatedry warszawskiej (1946). W: Daj mi dusze, s. 289.
56 O chrześcijańskie zasady życia państwowego W: Na straży, s. 55.
57 Tamże, s. 56.
58 Tamże, s. 57.
59 Tamże, s. 58.
60 Tamże, s. 59.
61 Tamże, s. 58.
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obywateli, materjalnego i duchowego rozwoju społeczeństwa. Wynika to 
z posłannictwa Państwa62. Niestety w polskiej rzeczywistości międzywojennej 
s ą -  zdaniem Kardynała -  w tej dziedzinie niezrozumiale zaniedbania61.

Hlond porusza też problem stosunku państwa do jednostki i do rodziny. 
Przede wszystkim jednoznacznie stwierdza, że państwo jest dla obywateli, a nie 
obywatele dla państwa. Państwo powinno być naturalnym środowiskiem roz
woju jednostki. Samo też tym bardziej się rozwija, im większa jest wolność 
jednostek we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Także w dziedzinie ży
cia gospodarczego, gdzie państwo powinno zostawić inicjatywę jednostkom64.

Podobnie rodzina istnieje historycznie przed państwem. Ona warunkując 
dobrobyt Państwa, powinna mieć równocześnie zapewnioną opiekę ze strony 
państwa. Państwo powinno przede wszystkim prawnie chronić trwałości ma
łżeństwa i rodziny i nie powinno przejmować praw rodzicielskich65.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KOŚCIOŁA ZA SUMIENIE NARODU

Kościół nie bierze swego istnienia i uprawnień z prawa państwowego, lecz 
z Bożego ustanowienia. To sprawia, że jego zadania sąinne niż państwa. Zada
niem Państwa są doczesne sprawy obywateli, zadaniem zaś Kościoła troska
o dobra duchowe i o wieczne cele ludzkości66. Nie istnieje więc niebezpieczeń
stwo konfliktu władzy. Nie ma więc Państwa w Państwie, lecz obok suweren
nego Państwa o pewnym zakresie celów istnieje niezależny Kościół o in
nych zadaniach61.

W relacji Kościoła i państwa, za papieżem Leonem XIII, wyróżnia sprawy 
cywilne, religijne i mieszane. Sprawy cywilne należą do kompetencji państwa. 
Nie jest rzeczą Kościoła dążyć do władzy politycznej -  pisze -  sprawować 
rządy w państwie i domagać się udziału w jego administracji6*. Kościół pełni 
misj ̂ stróża zasad moralnych i dlatego jego zadaniem jest zajęcie się stroną 
etyczną wydarzeń politycznych, gdy sprawy państwowe wkraczają w sferę 
sumienia69. A czy przemawia (Kościół -  uw. wł.) do sumienia katolickiego

62 Tamże, s. 58.
63 Tamże.
64 Tamże, ss. 60.-61.
65 Tamże, s. 62; W służbie, ss. 61, 82-84.
66 Tamże, s. 65.
67 Tamże, s. 66.
68 Tamże.
69 Tamże, ss. 66-67.
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obywateli, czy się do rządzących odwołuje, -  czytamy -  czyni to z  równą 
swobodą i w głębokim przeświadczeniu, że głosząc moralność w polityce, 
nie tylko nie podważa życia państwowego, lecz je  umacnia10.

Sam Prymas nie chce podawać programów politycznych, ponieważ nie jest 
to zadaniem Kościoła, lecz jedynie pragnie wskazać kierunek, w którym dziś 
i na przyszłość płynąć powinna nawa Państwa polskiego ku swym wielkim 
i świętym przeznaczeniom11. Wszystkich zachęca, by ja k  najwięcej światła 
wnosili w dziedzinę etyki państwowej. Równocześnie przestrzega, by nikt nie 
nadużywał głosu prymasowskiego do szerzenia nieporozumień i sporów12.

Sprawy tzw. religijne należą do kompetencji Kościoła. Skoro Państwo 
wkracza w zakres spraw religijnych i kościelnych, wtedy Kościół może i po
winien ująć się za sprawami wiary i za prawami swoimi17'.

W sprawach mieszanych, które należą do kompetencji tak Kościoła jak 
i państwa, Prymas postuluje współpracę, a rozdział Kościoła od państwa uważa 
za stan anormalny14. Chodzi z pewnościąo tę odmianę rozdziału, który dzisiaj 
nazywamy rozdziałem z podporządkowaniem, realizowaną w czasie rewolucji 
francuskiej i później w krajach tzw. socjalistycznych. Życie państwowe odnosi 
wiele korzyści ze współpracy Kościoła z państwem. Kościół wnosi wżycie pań
stwowe wartości moralne, których w takiej mierze nie daje żadna inna in
stytucja15. Z  posłannictwa Chrystusowego Kościół strzeże czystości obycza
jów, uczy zasad sprawiedliwości, jest ścisły w zagadnieniach etycznych, nie 
usypia sumień, służy kierownictwem w kryzysach sumienia, zwłaszcza 
w wielkich przesileniach daje wskazania, które chronią ludzkość przed klę
skami moralnymi16. Najważniejsza i najbardziej skuteczna praca Kościoła do
konuje się w skrytości, w tajnikach sumień11.

V. OBOWIĄZKI OBYWATELSKIE WOBEC PAŃSTWA

Odrodzenie państwa po rozbiorach jest powodem do wdzięczności wobec 
Stwórcy, ale też motywem do spełniania wobec państwa obowiązków wynikaj ą-

70 Tamże, s. 67.
71 O chrześcijańskie zasady życia państwowego. W: Na straży, s. s. 54.
72 Tamże, s. 54.
73 Tamże, s. 67.
74 Tamże, s.70.
75 Tamże, s. 68.
76 Z homilii o Kościele -  fara Poznańska 18. X I 1945. W Daj mi dusze, s. 272.
77 Tamże, s. 273.
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cych z sumienia, poprzez dbanie o jego pomyślność o jego wysoką godność 
i etykę78.

Za podstawowy obowiązek obywateli wobec państwa uważa Ulondposłu- 
szeństwo i szacunek, zasadzające się na prawie przyrodzonym, z  którego 
władza państwowa bierze swój początek19. Na drugim miejscu stawia posłuch 
dla sprawiedliwych praw i rozporządzeń państwowych™. Nic nie może jed
nak zmusić katolika do czynówprzeciwnych sumieniu. Powinien on bowiem, 
na mocy swojego sumienia, wyrazić sprzeciw wobec praw niesprawiedliwych, 
które gwałcą przyrodzone prawa jednostek i rodzin, jeżeli wkraczają w pra
wa Kościoła, a nawet sprzeciwiają się prawu Bożemu81.

Takie oczekiwania ma Kościół isumienie publicznej stosunku do posłów 
i senatorów, że sprzeciwią się uchwalaniu ustawy przeciwnej prawu bożemu 
i kościelnemu82. Katolik nie powinien nigdy, nawet przejściowo, zajmować sta
nowiska, które byłoby niezgodne z sumieniem katolickim publicznym™.

Kościół nie uprawia polityki, ale zachęca gorąco katolików do czynnego 
udziału w życiu państwowym. Nie sąoni wtedy urzędowymi przedstawicielami 
Kościoła, lecz obywatelami i politykami, którzy działają na bazie zasad katolic
kich84. Uprawianie polityki nie zawsze jest zgodne z sumieniem chrześcijańskim. 
Prymas przestrzega przed zagrożeniami płynącymi z polityki międzywojennej, 
która przepełniona jest nienawiściąnieprzejednanych obozów politycznych oraz 
żądzą władzy i prywatą. Taka polityka psuje charaktery i paczy sumienia85. 
Odrodzenie życia narodowego i państwowego może się dokonać tylko przez 
przestrzeganie nakazów sumienia, opartego na prawie Bożym przyrodzonym 
i objawionym.

VI. ZAGROŻENIA DLA SUMIENIA

Poważnym zagrożeniem dla sumienia jest działalność wolnomyślicielska i bez
bożna, która stępia zmysł etyczny narodu*6. Sumienie katolickie narodu wy

78 O chrześcijańskie zasady życia państwowego. W: Na straży, s. 71.
79 Tamże.
80 Tamże.
81 Tamże, s. 72.
82 Tamże.
83 Katolicyzm. W: Z notatnika, s. 91.
84 O chrześcijańskie zasady życia państwowego. W: Na straży, s. 74.
85 Tamże, ss.74-75.
86 O zadaniach katolicyzmu wobec walki z Bogiem. W: Na straży, s. 49.
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czuwa, że nie jest to działalność przypadkowa i przejściowa, ale zdecydowany 
zamach na całą polską przyszłość*1.

Anarchia moralna i jakieś nieprzestrzenne siły łamią sumienia, pomimo 
obrony obyczajów chrześcijańskich przez większość Rodaków88. Efektem tego 
jest łaicyzowanie sumienia, a więc pozbawienie go podstaw prawa Bożego89.

W czasie wojny w liście z Lourdes mówi wprost o bołszewizacji sumienia. 
Zniesienie prawa własności, obłęd kolektywistyczny, systematyczna hodow
la proletariatu, walki klasowe bolszewizują sumienia i stosunki90.

Za istotny element zagrożenia sumienia uważa Prymas obłudną propagandę 
skierowaną przeciw Stolicy Apostolskiej, opartą na kłamstwie i fałszu, a doty
czącą stosunku Piusa XII do Polski i do hitleryzmu91.

Hitlerowskie prześladowanie Kościoła w czasie wojny napotyka na moc 
ducha i bohaterski sprzeciw sumienia katolickiego rodząc wśród kleru i ludu 
bohaterów Ojczyzny92. Polacy broniąc swojej wiary i swego sumienia liczą 
równocześnie na sumienie narodów całego świata, by ich nie zostawiało na łup 
hitlerowskiego barbarzyństwa93. Tułaczka wojenna spełnia posłannictwo pro
testu przeciw krzywdzie i bezprawiu, posłannictwo skargi i wyrzutu sumienia, 
a równocześnie jest środkiem budzenia sumienia świata94.

W nauczaniu Kard. Prymasa Hlonda problematyka odpowiedzialności za 
sumienie jednostki i narodu jest widoczna z różnym nasileniem zależnie od okresu 
historycznego. Ze względu na wydarzenia historyczne, odradzanie się państwo
wości polskiej po okresie rozbiorów, okres wojny i tworzenie się nowej rzeczy
wistości państwowej, bezwzględnie więcej miejsca poświęca sumieniu zbiorcze
mu, sumieniu narodu i państwa. Terminologia-jak widzieliśmy-jest bardzo 
różnorodna. Sumienie moralne jest ściśle władząi funkcjąjednostki. O sumieniu 
zbiorczym można mówić jedynie przez analogię.

Tym niemniej kategoria sumienia zbiorczego pozwala Prymasowi dobrze 
opisać zjawiska moralne w życiu narodu i państwa polskiego i stawiać wymaga
nia moralne pod adresem tego życia. Uderza jego wielka wiara w zdrowe sumie

87 Tamże.
88 O katolickie zasady moralne. W: Na straży, s. 154.
89 Gdy przyjdzie pełnia czasów. W: Na straży, s. 225; W służbie, s. 80.
90 Problem religijny jutrzejszego świata. W: Na straży, s. 221.
91 Z przemówienia ku czci Chrystusa Króla w Poznaniu 28.X.1945. W: Daj mu dusze ... s. 267.
92 Do polskich księży w Stanach Zjednoczonych. W: Daj mi dusze, s. 224.
93 Końcowe uwagi z raportu o prześladowaniu Kościoła katolickiego w Polsce. W : Daj mi dusze, 

s. 232.
94 Odezwa kolędowa do polskich uchodźców. W: Daj mi dusze, s. 237; W służbie, s. 160.
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nie narodu, które oprze się zagrożeniom i pozostanie katolickie. Uważając pań
stwo za instytucję naturalną przypisuje mu także funkcję religijną obrony wiary
i szerzenia wiary, co trudno byłoby dzisiaj uznać za zadanie państwa. Trzy sfery 
relacji państwa i Kościoła, które wymienia, pozostają nadal aktualne, także 
w odniesieniu do rozdziału Kościoła i Państwa, co Prymas jednoznacznie wyklu
czał. Dzisiaj wypracowaną formą tego rozdziału jest Soborowa autonomia
i współpraca.

Widoczna jest również szczególna rola Polski w stosunku do innych naro
dów. Polska ma być ostoją chrześcijaństwa i wzorem dla innych narodów. Moż
na tu widzieć dziedzictwo mesjanizmu politycznego.

Wszystkie jego pisma i wypowiedzi tchną wielką miłością do narodu pol
skiego i do Kościoła. Syntetyzująjądobrze słowa Prymasa wypowiedziane na 
łożu śmierci: Zawsze pracowałem dla Kościoła, dla rozszerzenia Królestwa 
Bożego, dla Polski, dla dobra narodu polskiego95.

95 Daj mi dusze, s. 318.


