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LISTY KS. STANISŁAWA STOJAŁOWSKIEGO DO 
ARCYBISKUPA JÓZEFA BILCZEWSKIEGO Z LAT 1901-1902

1 Wprowadzenie

Ostatnie dwudziestolecie XIX w. i pierwszą dekadę wieku XX w G a- 
i cii zdominowały wydarzenia związane z osobą oraz działalnością lu 
dowego trybuna w su tannie  ks. Stanisława Stojałowskiego *.

Wszechstronna, prowadzona niekonwencjonalnymi metodami aktyw
ność wspomnianego kapłana archidiecezji lwowskiej ob. łac. na ni
wie społeczno-oświatowej, duszpasterskiej, charytatywnej a nade wszy
stko politycznej zmierzała ku upodmiotowieniu warstw ludowych i roz
budzeniu w nich świadomości obywatelskiej. Nic więc dziwnego, że 
działalność ks. Stojałowskiego natrafiła na zdecydowany opór prze
ciwników form ującego się dopiero ruchu ludowego, czynników rzą
dowych i solidaryzującą się ze sferam i konserwatywnymi hierarchię 
Kościoła rzymskokatolickiego w Galicji. Przybyły na wizytację do p a 
rafii Kulików biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej ob. łac. Jan 
Puzyna, w dniu 24 maja 1888 r. pozbawił ks. Stojałowskiego bene
ficjum i urzędu proboszcza, po czym w Konsystorzu M etropolita l
nym we Lwowie wszczęto przeciwko niemu proces kanoniczny o go
spodarczą nieudolność. Na dom iar wszystkiego, dn. 6 listopada t. r. 
aresztowano go. O dtąd kary pozbaw ienia wolności stały się dlań co
dziennością 1 2 *.

N arastająca w okół ks. Stojałowskiego atm osfera skandalu skłoniła 
go do opuszczenia Galicji, tym bardziej, iż w archidiecezji lwowskiej

1 Szerzej na jego temat zob.: H. H e m  p e l, Wspomnienia życia śp. ks.
Stanisława Stojałowskiego, Kraków 1921; J. Z a m o r s k i ,  Ksiądz Stanisław 
Stojałowski, Bielsko 1931; F. Kącki ,  Ks. Stanisław dzia
łalność społeczno—polityczna, t. 1, Lwów 1937; R. K a c z m a r s k i ,  Stojałowski 
Stanisław, w: Słownik Biograficzny Katolicyzmu Społecznego w Polsce (dalej 
cyt. SBKSP), t. 3, Lublin 1995 s. 86-89.

2 R. K a c z m a r s k i ,  dz.cyt., s. 87.
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stał się persona non grata. Jesienią 1890 r. wyjechał na Śląsk 
Cieszyna a później do Czacy; 17 października 1894 r. otrzymał -*° 
kardynację do archidiecezji Bar na wybrzeżu czarnogórskim  (da 
Jug o sław ia)3. Eskalacja konfliktu osiągnęła swe apogeum  dwa i 
później, kiedy to 5 sierpnia 1896 r. władze kościelne obłożyły ^  
ekskom uniką, co m iało nie tylko wymiar m oralno-dyscyplinarny 
nade wszystko społeczny. W prawdzie 5 w rześnia 1897 r. klątwa 
stała zeń zdjęta za cenę obietnicy subordynacji względem Kościoła' 
ale kainowe p iętno  buntow nika wywołujące trwałą nieufność hiera/ 
chii duchownej i władz adm inistracji państwowej, u niego zaś nie 
usuwalne poczucie głębokiej krzywdy i s tra t m oralnych, uniemożli
wiły jakiekolwiek pojednanie. Pyrrusowe zwycięstwo przeciwników ks 
Stojałowskiego nie tylko nie zahamowało jego społeczno-politycznej 
działalności, ale dzięki retraktacji ekskomuniki utwierdziło go w prze
konaniu o nadużyciu prerogatyw ze strony galicyjskiego episkopatu 
a z drugiej strony dodało mu pewności w kroczeniu raz obraną drogą. 
N ie mogło więc być mowy o kom prom isie, kiedy każda ze stron 
była pewna swych racji.

N ieugięta postaw a rzym skokatolickich biskupów  G alicji względem 
ks. Stojałowskiego, zwłaszcza kard. Jana Puzyny i biskupa tarnow
skiego Leona Wałęgi, zwalczających go zaciekle m im o korzystnego 
dlań wyroku K urii Rzymskiej, nie zniechęciła inkrym inowanego ka
płana do prób sui generis szukania kontak tu  z episkopatem . Wielkie 
nadzieje wiązał on z w stąpieniem  na tro n  m etropolitów  lwowskich 
ob. łac. abpa Józefa Bilczewskiego, nie uwikłanego w spory polity
czne, a przy tym neutralnego w zaistniałym konflikcie. Do niego więc 
wkrótce po ingresie skierował pierwsze listy.

Inspiracją ku tem u stał się list pasterski nowego m etropolity  do 
wiernych archidiecezji lwowskiej, wydany z okazji objęcia przezeń 
rządów. Zaw arte w nim słowa o sprawiedliwości, jako naczelnej de
wizie pontyfikatu abpa Bilczewskiego poruszyły do głębi skrzywdzo
nego kapłana 4. W  osobie hierarchy widział on budzącego zaufanie 
pasterza, przed którym mógł otworzyć swe serce i wylać gorzkie skargi 
na swój los. Czynił go sędzią w swojej sprawie, chętn ie  poddając 
się bezstronnym  werdyktom  arcybiskupa jako  ojca, nie zaś bezdusz
nego wykonawcy życzeń sfer rządzących. Chciał — w myśl deklara-

[2]

3 Tamże; Catalogus universi venerabilis cień saecularis et regnlaris archi- 
dioecesis Leopoliensis rit. lat. pro anno Domini 1895, Leopoli 1895 s. 160.

4 J. B i l c z e w s k i ,  List pasterski do wiernych archidiecezji lwowskiej ob- 
rzjądku] łac fińskiego] wydany 20 stycznia 1901 [r. ] w dzień konsekracji bi
skupiej i intronizacji, Lwów 1901 s. 15.

S STOJAŁOWSKI DO J. BILCZEWSKIEGO -  LISTY 389

[3]
.¡ty zawartej we wspomnianym dokum encie -  przyna- 

cji metroi L 0 stronnictw a złożonego z ludzi dobrej woli. Apelował 
leżeć do )̂_5 . Q restytucję doznanych ze strony ludzi Kościoła
wszakże e objejctyWne zbadanie jego sprawy, bez ulegania powszech- 
W J  sującym, choć błędnym opiniom . Sugerował nawet zorganizo- 
n'e - p r z e z  abpa Bilczewskiego spotkania w celu spokojnego om ó- 
WatUia i wyjaśnienia nabrzmiałych problem ów  5.
W1<7  nim do tego doszło, ks. Stojałowski, kontynuując koresponden- 

• z abpem Bilczewskim, przedłożył mu 26 czerwca 1901 r. pisem- 
deklarację, w której ustosunkow ał się do głównych zarzutów for- 

ną iowanych przez swoich przeciwników. Przypom inał rzymski wer- 
godził się na prewencyjną cenzurę swoich gazet, którą mógłby 

rowadzić wyznaczony przez lwowskiego m etropolitę  specjalny cen- 
or Oddalał zarazem  oskarżenia, jakoby ton  artykułów publikow a

nych w redagowanych przezeń gazetach był agresywny i nienawistny. 
Rekapitulując swoje wywody załączał prośbę, aby abp Bilczewski do
prowadził do zmiany nastrojów  panujących w szeregach duchow ień
stwa odnośnie do sam ego redaktora i czytelników jego periodyków. 
Zastrzegał jednak, że przyjmując wymogi dyscypliny kościelnej w za
kresie słowa drukowanego, nie rezygnował bynajmniej z merytorycz
nej dyskusji na tem aty nie podlegające M agisterium  Kościoła i nie 
porzucał program u Stronnictw a Chrześcijańsko-Ludow ego 6.

Ks. Stojałowski spodziewał się wiele po osobistym spotkaniu z abp 
Bilczewskim. Po raz pierwszy zgłosił gotowość przybycia do rezydencji 
metropolitów lwowskich w dniu 26-27 stycznia 1901 r., a więc n ie 
mal natychmiast po ingresie arcybiskupa. Do spełnienia planów wów
czas jednak nie doszło. Ponownie próbow ał uzyskać audiencję około 
Wielkanocy tego samego roku, korzystając z protekcji Anny z Dzia- 
łyńskich hr. Potockiej 7. Th od siebie zachęcała m etropolitę, aby oka
zał petentow i nade wszystko serce, a wówczas znajdzie w nim goto
wego do przyjęcia wszelkich upom nień i porad słuchacza 8. N iestety 
i tym razem spotkanie  nie doszło do skutku. Abp Bilczewski odkła
dając termin spotkania na później informował Potocką, iż zwłoka ta  
winna dać ks. Stojałowskiemu „[...] możność lepszego wpierw rozpa
trzenia sprawy” 9. O statecznie udało się doprow adzić do spotkania,

5 Zob. list la niniejszej edycji.
6 Zob. list 2 niniejszej edycji.
7 Zob. Korespondencja Anny z Działyńskich Potockiej do abpa Józefa Bil

czewskiego, list 7.
8 Tamże.
9 Tamże.
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choć nieznany jest ani jego termin, ani też przebieg. Pozytywne wszak
że — jak  w olno m niem ać — rezultaty audiencji zdaje się suge
rować wypowiedź A. Potockiej, relacjonującej nastrój duchowy ks. 
Stojałowskiego tuż po opuszczeniu rezydencji m etropolitów . Pisała: 
„Nigdy nie zapom nę jego pow rotu z pierwszej audiencji! Czekałam 
na niego u jego siostry. Wbiegł na schody jak młodzieniaszek, z twa
rzą odrodzoną i odm lodniałą, i ze łzami opow iadał” 10.

N ie sposób wykluczyć kolejnych spotkań  obu kapłanów, w jedna
kowym bodaj stopniu  zainteresowanych rozwiązaniem  kwestii spo
łecznej w Galicji. Jednak  potw ierdzenia tego faktu nie podaje ani 
dziennik abpa Bilczewskiego, ani inne dostępne źródła. Na nieko
rzyść owej tezy przem awia zaś znikom a, z upływem lat, ilość listów 
ks. Stojałowskiego do lwowskiego m etropolity, co zdaje się sugero
wać zam ieranie a wreszcie zerwanie bliższych kontaktów .

W arto w tym miejscu zaznaczyć, iż jakkolw iek abp Bilczewski od
znaczał się niezwykłą otw artością na problem atykę akcji społecznej 
i rzadką wśród kościelnych hierarchów  ówczesnej doby postaw ą to 
lerancji wobec pluralistycznego społeczeństwa, o ile n ie wchodziła 
w grę kwestia wiary i obyczajów, to  jednak  w dużej m ierze wiązała 
go solidarność z pozostałym i członkam i ep iskopatu  Galicji. Pomimo 
gotowości do dialogu z ks. Stojałowskim, n ie był chyba skłonny za
akceptować wszystkich żądań, a jeszcze mniej posunięć tego osta t
niego.

Początkowa przychylność lwowskiego m etropolity  względem „bun
tow nika” wywoływała rozdrażnienie wśród episkopatu , a zwłaszcza 
bpa Leona Wałęgi. Jesienią 1902 r. pisał on  do abpa Bilczewskiego: 
Biskup Pelczar już się leczy ze swoich zapatrywań na Stojałowskiego, 
ju ż m u częściowo zabronił celebret. Daj Boże, żebyś i Ty się wyleczył 
i uczynił jak iś  krok, by ludzie i księża nie byli tego przekonania, że Ty 
go protegujesz i pieniędzm i wspierasz (sic) n . O p in ia  ta o tyle zga
dzała się z prawdą, iż m etropolita -  w odróżnieniu od innych bisku
pów — przynajmniej wysłuchiwał bolączek ks. Stojałowskiego, wspie
rając go niekiedy, zresztą z własnej inicjatywy, subsydiami finansowy
mi 12. Nie był jednak bezkrytyczny w ocenie postawy i działań niety
powego kapłana. Dowodzi tego choćby decyzja podjęta 25 paździer
nika 1905 r. wespół z przemyskim biskupem  ob. łac. Józefem  Seba
stianem  Pelczarem  odnośnie do zgody na wydanie mu celebretu  dla

10 Tamże.
11 Zob. J. W ó l c z a ń s k i ,  Listy biskupa Leona Wałęgi do arcybiskupa Jó

zefa Bilczewskiego z  lat 1900-1922, list 9 (edycja w tym tomie NP).
12 Zob. list 3 niniejszej edycji.
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sprawowania sakram entów  na teren ie ich diecezji. Z ostała ona bo
wiem obwarowana żądaniem  odwołania i po tęp ien ia  przezeń błędów 
zawartych w Kalendarzu z 1901 i 1905 r. W przeciwnym wypadku 
biskupi zagrozili m u przedłożeniem  sprawy w Rzymie. Ks. Stojało- 
wski nie tylko obiecał spełnić to  polecenie, ale nawet proponow ał 
udostępnienie bpowi Pelczarowi tekstu retrak tacji przed jej publi
kacją 13.

Abp Bilczewski, mimo wszystko okazywał ks. Stojałowskiemu spory 
kapitał zaufania. Wyrazem dobrej woli m etropolity  była gotowość 
ponownej inkardynacji byłego kapłana archidiecezji lwowskiej ob. łac. 
w szeregi kresowego duchowieństwa. Propozycję tę akceptow ał rów
nież sam zainteresowany. Na m arginesie swej aprobaty  wyjaśniał za
razem motywy przeniesienia się do obcej diecezji, co traktow ał nie 
w kategoriach ucieczki spod jurysdykcji biskupów galicyjskich, ale jako 
następstwo to talnego bojkotu  jego osoby przez środowiska kościel
ne. Godził się też spełnić wstępny w arunek wysunięty przez lwo
wskiego m etropolitę, a mianowicie odbyć rekolekcje w klasztorze oo. 
redemptorystów. Niestety, ks. Stojałowski nigdy nie uzyskał ponow 
nej inkardynacji do macierzystej a rch id iecez ji14.

Jeszcze jednym  w ątkiem  podjętym w listach kierowanych do abpa 
Bilczewskiego okazała się sprawa planowanej przez ks. Stojałowskiego 
pielgrzymki do Z iem i Świętej. Oczekiwał on  nie tylko od lwowskie
go hierarchy, ale i od innych biskupów galicyjskich poparcia a na
wet reklamy wspom nianej idei. Petycja ta praw dopodobnie pozosta
ła jednak bez echa 15.

Pomimo życzliwego nastawienia abpa Bilczewskiego do pozyskania 
ks. Stojałowskiego dla pracy katolicko-społecznej w nurcie akcji ko
ścielnej, a także wysiłków czynionych w tym samym kierunku przez 
„trybuna w su tann ie”, rezultaty owych zabiegów okazały się nader 
nikłe. Już po jego śmierci, abp Bilczewski zanotował pod datą 24 paź
dziernika 1911 r. zdania dalekie od optymistycznej oceny wzajemnych 
kontaktów: Umarł X . Stojałow ski Poseł Zam orski przysłał m i tele
gram zapraszający na pogrzeb. Szczyt głupoty lub bezczelności. I  ogło
sił jeszcze w dziennikach, że zaprosił biskupów. D aj Panie Boże zm ar
łemu niebo... ale torował nawet schizmie drogę. Starałem się osobiście 
w moim domu otworzyć [mu -  J. W.] oczy na błędy zawarte w szczot-

13 Archiwum, Biblioteka, Muzeum Metropolii Lwowskiej ob. łac. w Krako
wie (dalej cyt. ABMMLK), Dzienniczek Sługi Bożego Józefa Bilczewskiego arcy
biskupa lwowskiego o. Lwów 1900-1921 s. 27, mps b. sygn.

14 Zob. list 3 niniejszej edycji.
15 Zob. list 5 niniejszej edycji.
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kowym odbiciu jego „Kalendarza”; tłumaczyły że tych błędów nie w w 
upierał się [...] Wykształcenie teologiczne m ia ł dostateczne; nie 
głem jego uporu tłumaczyć sobie inaczej, ja k  złą wolą 16. ni<)'

Publikow ane tu listy ks. Stanisława Stojałowskiego do abpa Jó2e 
fa Bilczewskiego pochodzą z lat 1901-1902. Thidno ustalić, czy w ^  
lejnych latach kontynuow ano korespondencję. W każdym razie ni 
niej sza edycja zawiera wszystkie zachowane listy spośród papierów 
lwowskiego m etropolity, przechowywanych w Archiwum , Bibliotece 
i Muzeum M etropolii Lwowskiej ob. łac. w Krakowie. Nie udało sie 
jednak  odnaleźć listów abpa Bilczewskiego do ks. Stojałowskiego.

W edycji przyjęto podwójny system znaków: litery alfabetu odsy. 
łają do wyjaśnień natury form alnej, cyframi zaś arabskim i oznako- 
wano inform acje merytoryczne.

2 Listy

List 1
Ks. Stanisław Stojałowski do abpa Józefa Bilczewskiego
Oryg.: Archiwum, B iblioteka, M uzeum  M etropolii Lwowskiej ob

rządku łacińskiego w K rakowie (dalej cyt. ABM M LK), Te
czka: Ks. Stojałowski, b. sygn.

Najdostojniejszy J[aśnie] W [ielmożny] Księże Arcybiskupie! a
Czytając list pierwszy do wiernych, który w Konsystorzu otrzyma

łem, natrafiłem  na słowa: „Sztandar m ój, to sztandar Starca z Wa
tykanu, na którym  wypisano: (sprawiedliwość)!” 17

Słowa te wzruszyły mię do głębi, bo mi przypomniały „sprawiedli
wość Starca z Whtykanu” w ciężkich swego życia chwilach 18 — a rów
nocześnie są one tak zgodne z treścią całego mego dążenia, że mu
siały podbić me serce.

16 ABMMLK Dzienniczek, s. 121.
a List pisany czarnym atramentem na trzech stronicach kratkowanego pa

pieru zeszytowego. Brak miejsca i datacji, choć z kontekstu wynika, iż został 
on napisany na początku 1901 r. Pismo pełniło rolę swego rodzaju listu zapo- 
wiedniego do szerszej wypowiedzi pisemnej z dn. 22-23 I 1901 r. Zob. list la.

17 Dosłownie fragment ten brzmiał nieco inaczej: „Sztandar mój — to sztandar 
białego Starca z Watykanu a na nim hasło: «sprawiedliwość!»”. J. B i l c z e -  
wski ,  List pasterski do wiernych archidiecezji lwowskiej obrzjądku] łac fińskie
go ] wydany 20 stycznia 1901 w dzień konsekracji biskupiej i intronizacji, Lwów 
1901 s. 15.

18 Aluzja do zdjęcia przez Leona XIII 5 IX 1897 r. ekskomuniki z ks. Sta
nisława Stojałowskiego i przyjęcia go na audiencji. Wspomniana kara kościel-

[71 c tym słowom listu pasterskiego postanowiłem uczynić krok 
i prosić Waszą Arcybiskupią Miłość o przyjęcie mej prośby, 

^ r p r z y  niniejszym załączam.
1(1014 kona się V&sza Arcybiskupia Miłość, że chcę i umiem słuchać 

• em iustum ” 19 — a że jedyne, co wywołało zam ęt, była nie- 
”h0111 edliwość. Sprawiedliwości oddaję się cały -  bez zastrzeżeń. 
SPW nadziei, że Wasza A rcybiskupia Miłość raczy się do mej proś- 

chylić -  a w ten sposób zakończy 10-letn ią w ojnę — całuję
arcypasterskie i proszę o  ojcowskie błogosławieństwo

sługa najlichszy w Chjrystusie] 
X. Stojałowski
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bv przychyli a
ręce arcypasterskie

List l a
Ks. Stanisław  Stojałowski do abpa Józefa Bilczewskiego 
Oryg.: ABM M LK Tbczka: Ks. Stojałowski, b. sygn.

Cieszyn, d[nia] 22 I 1901 a

Najdostojniejszy i N ajprzewielebniejszy Księże Arcybiskupie!
Nie będę się bawił we frazesy — tego już się nigdy nie nauczę; 

dość, gdy powiem, że „exspectans exspectavi” 20 chwili, w której da 
Bóg nowego A rcypasterza. I dał go Bóg 21 -  i takiego, że budzi

na została nań nałożona 5 VIII 1896 r. wskutek konfliktu z władzami du
chownymi Kościoła rzymskokatolickiego w Galicji. R. K a c z m a r s k i ,  Stoja
łowski Stanisław, w: SBKSP t. 3 s. 88; K. T u r o w s k i ,  Histońa ruchu chrześ- 
cijańsko-demokratycznego w Polsce, t. 1, Warszawa 1989 s. 37-52.

19 Łac.: człowieka sprawiedliwego.
a List pisany czarnym atramentem na ośmiu stronicach ujętych w dwie czę

ści papieru firmowego formatu in folio. Część pierwsza nosi datację 22 I 1901 r., 
druga zaś — 23 I t. r. W górnej części stronic pierwszej i piątej ozdobny 
nadruk: „Redakcja Dzwonu, Wieńca polskiego i Pszczółki w Cieszynie”. Nieco 
niżej, po lewej stronie wydrukowano: „Nfiech] b[ędzie] p[ochwalony] Jezus 
Chrystus!” Na tej samej wysokości po stronie prawej nadruk: „Cieszyn, d[nia]... 
190...” W lewym górnym rogu pierwszej stronicy inną ręką, zapewne archiwi
sty lub sekretarza adresata, napis ołówkiem: „Stojałowski”. Dokument inte
gralnie związany z listem nr 1.

20 Łac.: wyczekując wyczekiwałem.
21 Aluzja do wakansu na stolicy arcybiskupów lwowskich po śmierci metro

polity Seweryna Morawskiego ( f 2  V 1900 r.). Cesarską nominację nowego 
hierarchy w osobie abpa Józefa Bilczewskiego ogłoszono urzędowo w Wied
niu 18 XI 1900 r., natomiast papieska prekonizacja nastąpiła 17 XII t. r. 
Nowy pasterz przyjął sakrę biskupią 20 I 1901 r. w katedrze lwowskiej, obej
mując zarazem rządy archidiecezji lwowskiej ob. łac. ABMMLK Dokumenty oso
biste abpa Józefa Bilczewskiego, rps b. sygn; P. N i t e c k i ,  Biskupi Kościoła w 
Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992 s. 30.
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f . [81
zaufanie, bo stał na uboczu walk partyjnych i polityczno-koś ' 
k tóre  w ostatn ich  latach, iż najdelikatniej powiem, zamąciłY2*1̂ ’ 
stosunki społeczno-religijne. Dał Bóg A rcypasterza, który nje 
jedyny wypowiedział, że potrzeba „aby wszystkim b się stała s p r , ^  ‘ 
liwość i wszystkim było dobrze, o ile tu na ziemi może być d o b r z ^ '  

W chodzę in medias res 23 Powodem rozterki mam być ja u 
rzekom o toczę walkę z B iskupam i i głoszę nauki niezgodne ’7 tÓry 
ką Kościoła. nau'

Co do niezgodności z nauką Kościoła, to już  przecie „res md’ 
ta” c24. Dwa razy byłem w Rzymie * 22 23 24 25 i dwa razy śwjięte] O ffichf 
nic „contra fidem ” 26 nie znalazło. Gdzież jeszcze mam pójść *** 
sąd w tej sprawie? J P°

A le ja  tego sądu nie unikam , owszem ja  go szukam. Gazetki 
m oje 27 posyłam do wszystkich Konsystorzy, a wszystkich zmarłych

b Słowo podkreślone ręką autora.
22 Abp Józef Bilczewski w swym liście pasterskim adresowanym do wiernych 

archidiecezji lwowskiej ob. łac., wydanym w dniu konsekracji 20 I 1901 r Di 
sał: Stanę też zawsze po stronie tych, którzy będą na gruncie chrześcijańskie) 
sprawiedliwości bronili słusznych praw Waszych. Ale z  drugiej strony nie ustane 
w przypominaniu, ie dopiero wtenczas będzie lepiej na świecie, jeśli winy nie 
złożymy na upatrzonych z  góry kilku kozłów ofiarnych, ale wszyscy uczynimy 
ofiarę z  pragnień i dążeń samolubnych i jako dzieci jednej matki kierować 
zechcemy w życiu prywatnym i publicznym troską, aby wszystkim stała się spra
wiedliwość i wszystkim było dobrze, o ile tu na ziemi może być dobrze. J. Bil-  
c z e w s k i, List pasterski do wiernych, s. 29.

23 Łac.: w sedno sprawy.
c Cytat podkreślony ręką autora.
24 Łac.: sprawa zdecydowana, osądzona.
25 Ks. Stojałowski był w Rzymie trzykrotnie, prowadząc pielgrzymki chłop

skie z Galicji (1877, 1881 i 1900). Przytoczona w niniejszym liście jego wy
powiedź dotyczy wszakże innego charakteru wizyty w Wiecznym Mieście, a 
mianowicie uznania swoich błędów po nałożeniu nań 5 VIII 1896 r. eksko
muniki. W 1897 r. złożył tam oświadczenie o zmianie swego postępowania; 
5 IX 1897 r. ekskomunika została zeń zdjęta, a ks. Stojałowski został przyjęty 
na audiencji przez Leona XIII. R. K a c z m a r s k i ,  dz. cyt., s. 87-88.

26 Łac.: przeciwko wierze.
27 Ks. Stojałowski wydawał na przełomie XIX/XX w. kilka czasopism dla

ludu. Były to: „Wieniec. Gazeta dla Ludu Polskiego”, Lwów-Cieszyn-Wiedeń-
-Czaca 1875-1899; „Pszczółka. Czasopismo polityczne dla ludu”, Lwów-Cie-
szyn-Wiedeń 1875-1899; „Wieniec -  Pszczółka. Organ Stronnictwa Chrześ-
cijańsko-Ludowego”, Cieszyn-Bielsko Biała-Kraków-Warszawa 1900-1933 (od
1911 r. redaktorem był Jan Zamorski); „Niewiasta. Pismo chrześcijańskie lu
dowe dla matek, żon i dziewcząt” (dodatek do: „Wieniec -  Pszczółka”), Cie-
szyn-Biała 1896-1898, 1900-1910. Polskie czasopisma religijno-społeczne w XIX
wieku. Materiały do katalogu, pr. zb., Warszawa-Lublin 1988, passim.
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[9]
i żyjącego J [jaśnie] X. Puzynę 28 po powrocie z Rzymu 29 * * 

Biskupow gdy w czym zbłądzę, zwrócili na to uwagę. Tylko
prosiłem. . s’olecki 30 napisał mi raz własnoręczny list z swymi 
śp. JIa ’ ^ b o s  31 i Puzyna powiedzieli -  gdy u nich później
uwagamb ^  QSobiście prosiiem -  tymi samymi słowami: „Ja two- 
byłern et nie czytam”! d Jeżeli jednak nie czytają, to jakże sądzić mo- 
iCh “dlaczego zakaz czytania wbrew wyrokowi Rzymu podtrzymują? 

do drugiego, tj. wojny z Biskupami rzecz ma się tak. Gdy mię 
adu, bez przesłuchania, zaocznie, e~ utworzywszy sobie sztucz- 

bCZ i podstępnie ^  contumeciam  32, prywował 33 z beneficjum 34 X.
rawski 35, choć uważałem i uważam do dziś, Rom a consentien- 

M J6 prywację za nieważną f i niesprawiedliwą, przecie chcąc mieć

s STOJAŁOWSKI DO J. BILCZEWSKIEGO -  LISTY

•^Tpim na Jan (1842-1911), święcenia kapł. w 1878 r. w Przemyślu, wtce-
. r Seminarium Duchownego tamże, kanonik Kapituły Katedralnej; 1866- 

icos biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej ob. łac., 1895-1911 biskup 
krakowski. Dn. 15 IV 1901 r. mianowany kardynałem-prezbiterem. Zagorzały 
^eciwnik ks. Stojałowskiego. P. N i t e c k i ,  dz cyt., s. 174.

» Aluzja do opuszczenia Rzymu przez ks. Stojałowskiego z chwilą zdjęcia 
zeń ekskomuniki 5 IX 1897 r.

30 Solecki Łukasz (1827-1900), święcenia kapł. w 1850 r. we Lwowie, wikanusz 
nar. św. Marcina tamże, kapelan abpa Łukasza Baranieckiego, 1854-1857 ka
techeta II Gimnazjum we Lwowie, 1857-1866 profesor biblistyki na Uniwer
sytecie Lwowskim, w roku akad. 1864/65 rektor uczelni. W latach 1865-1881 
kanonik gremialny Kapituły Metropolitalnej ob. łac. we Lwowie, od 1866 r. rek
tor tamtejszego Seminarium Duchownego; 1882-1900 biskup przemyski. T. Ś l i 
wa Solecki Ostoja Łukasz, w: Słownik Polskich Teologów Katolickich (dalej 
cyt.' SPTK) t. 4, red. H. E. Wy c z a  w ski ,  Warszawa 1983 s. 141-142.

31 Lobos Ignacy (1827-1900), święcenia kapł. w 1851 r. w Przemyślu, oj
ciec duchowny Seminarium Duchownego tamże, kanclerz Konsystorza Bisku
piego, kanonik Kapituły Katedralnej, 1882-1886 biskup pomocniczy diecezji 
przemyskiej, 1885 r. -  administrator apostolski diec. tarnowskiej, 1866-1900 
biskup tarnowski. P. N i t e c k i ,  dz cyt., s. 129.

d Cytat podkreślony ręką autora.
«  Fragment podkreślony ręką autora.
32 Łac.: hardość, upór.
33 Od łac.: privo, are -  pozbawić, usunąć, uwolnić.
34 Zwolnienie z probostwa w Kulikowie miało miejsce 24 V 1888 r. R. K a 

c z m a r s k i ,  dz cyt., s. 87.
35 Morawski Seweryn (1819-1900), święcenia kapł. w 1851 r. we Lwowie, 

wikariusz w Gródku Jagiellońskim, kanclerz Konsystorza Metropolitalnego ob. 
łac. we Lwowie, kanonik Kapituły Metropolitalnej tamże, 1881-1885 biskup 
pomocniczy archidiecezji lwowskiej, 1885—1900 arcybiskup metropolita lwow
ski. P. N i t e c k i ,  dz. cyt., s. 144.

36 Łac: Rzym tę opinię podziela.
( Słowo podkreślone ręką autora.
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spokój w pracy mojej oraz nie mając funduszów na proces 
słem się z Galicji i od lat 10 osiadłem na Śląsku 37 * 39 Sąd/ii"7 '1*0' 
mię zasłoni prawo kanoniczne, które stanowi, że „primus cen* *  
Ordinarius loci 38. A le się omyliłem. Jak bomby leciały aż ze^T ^  
wa, ponad terytoria czterech diecezji tu za mną suspenzv wvtr 
ma, klątwy -  a wszystko bez procesu, bez upomnienia (choS,v • ' 
nego i prezemptorycznego) zaocznie i na ślepo! y Je<1'

Przeciw takim wyrokom musiałem się bronić i nie była to w • 
zaczepna, ale konieczna obrona. A  że słuszność była po moiei ĉ na 
me dowodzą wyroki rzymskie, każdym razem dla mnie korzvstn/0' 

Gdy w r[oku] 1897 Rzym klątwę zniósł, a mnie -  nie tak L  
chciano i starano się w Rzymie -  tam nie zatrzymano ani w kla<Jt

S ,  S V ,S HdZOr  d“ 2 " “ P " “ "». cytuję, „ipsissima
ba Kardynała Parocchiego 40 *, wiceprezesa św. Officium- • 
pisz!” g -  wtedy na stańczyków «  padł strach a na Biskupów’srom* 
ze wyklinali po wszystkich kościołach, a nie wiedzieli o co, że c ł W

dogmatu* demokracji” ‘ sPrawy społecznej nie umieli odróżnić od

Czyż ja winien temu jestem, że Biskupi się skompromitowali a he. 
rezji, które mi zarzucali, udowodnić nie mogli?

Ale: „hic Rhodus!” 42 Zmarli Biskupi 43 (a i Ks. Puzyna) nie mo-

37 P ’’ Stojałowski przeniósł się na Śląsk w listopadzie 1890 r. Początkowo
osiadł w Cieszynie, później w Czacy. R. K a c z m a r s k i ,  dz. cyt., s. 87 

Łac.: pierwszym sędzią (rzeczoznawcą) jest ordynariusz miejsca.
39 Łac.: najdokładniej.
40 Parocchi Lucido Maria (1833-1903), święcenia kapł. w 1856 r. 1871 r

_^«oo1UPHPaT ’ 1877 r: -  arcybiskuP Bolonii, 1877 V -  kardynał 1884^ 
9 kardynał wikariusz Rzymu, 1899 r. — wicekanclerz i sekretarz Kon- 

gregacji św. Oficjum. Był m. in. protektorem Kolegium Polskiego w Rzymie 
protektorem Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, Zgromadzenia Sióstr

e lcjanek w Krakowie i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek we Lwowie. P. M
che UI5dS8 ’"pi?!6 r’ ^ro cch i Luado Maria w:Lexikon für Theologie und 'Kir-
c/ie, Bd. 8 red. J. H ö f e r ,  K. R a h n e r ,  Freiburg in B. 1963 szp. 110; Z ży
cia Kościoła, „Gazeta Kościelna”, 10/1902/, nr 28 s. 307-308. F ^

* Słowo podkreślone ręką autora.
Stańczycy -  polityczne ugrupowanie konserwatystów Galicji Zachodniej 

tygowane po upadku powstania styczniowego. W ostatnim trzydziestoleciu XIX w 
objęh on. czotowe stanowiska w Galicji, współdziałając w duchu lojalizmu z rzą- 
f c ?  a“striackim- Do czołowych przywódców należeli m. in.: Stanisław Tarno
wski, Józef Szujski, Stanisław Koźmian, Michał Bobrzyński, Alfred Potocki 
Kazimierz Badem. Dysponowali organami prasowymi: „Czas” i „Przegląd Polski”’. 

Łac.: tu Rodos — pokaż co umiesz.
n i  v Uiflm d^  umarłych biskupów galicyjskich: abpa Seweryna Morawskiego 
1900)^ 900 ’ ŁUk3SZa S eclaeg°  ( t2  111 190°) i Ignacego Łobosa ( t  15 IV

[10]
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ć ani na tyle sprawiedliwości i chrześcijańskiej miłości, 
li się zd(f y az niesprawiedliwie i n ieopatrznie wydany 44 * -  i to  

aby cofnąćraWia że tak  zwana „wojna z B iskupam i trwa”. Ja stoję 
właśnte sp ’skim , na danym mi zleceniu: „Idź i pisz!”, a Bi- 
na w yroku y ^  zakaz slo i». więc trwa wojna, k tóra przez
skup' m . zng wielu Duchownych przybiera niekiedy i po niektó- 
org>e P° ' y ch form y przekraczające granice n ie tylko sum ienia, ale
rych parnrZvzwoitości. Tkki jest ^ s ta tu s  quaestionis b 45.

prostej P yo t0> ^  będzie ¿alej? Novus rex, nova lex 46 *. J[aśnte]
v  hRRkupi Łobos i Puzyna oświadczyli, że stanow isko „nieprzyja- 

. „ __ boó tego inaczej nazwać nie m ożna — wobec m nie 
cielSklie„ dopiero wtedy, gdy ja będę znowu należał do którejś diece- 

1 *Hcviskiej. X. Łobos napisał w „K urendzie”, X. Puzyna wypo-
ZJ- L a ł  mi to ustnie. A leż to przecie ode m nie n ie zależy. Biskupi 

i unisono47 wypychali m nie z Galicji -  radząc, abym się wy-
5 vwł aż do Ameryki. Gdy zam iast za ocean poszedłem  do Cieszyna, 
"!ówia teraz: „Musisz do nas należeć!” Czyż na to, aby mię mogli

chwila znowu suspenzami okładać? albo wydarłszy probostwo, prze
rzucać mię po wikariatach? Tych przyjemności miałem już dosyć. Kto 
mówi- musisz do nas należeć, m usi mi pierwej powiedzieć po co? 
i dać jakąś gwarancję, że dawne bezprawia się nie powtórzą. A  taką 
gwarancją mogłoby być tylko to, aby „się stała sprawiedliwość teraz”
6 I ten jest cel mojego pisania do Najprzew[ielebntejszego] J[aśme] 
Księdza Arcybiskupa. Biorę za słowo wypowiedziane w tak uroczy
stej chwili i proszę o minimum, o to, do czego każdy ma prawo:
o sprawiedliwość” -  zwłaszcza, gdym spełnił swój kardynalny obo

wiązek •-„dobrej woli” -*, skłonnej i gotowej do tego, aby się dać 
pouczyć i przekonać.

Na wstępie rządów Twoich, w chwili gdy Sam przyznać musisz, 
że w niczym przeciw Tobie nie zawiniłem, niosę Ci, Najprzewieleb- 
niejszy i N ajdosto jn iejszy] A rcypasterzu dobrą wolę w ofierze, p ro 
sząc, byś wedle własnych słów swoich osądził sprawę moją jako „Oj- 

... : i - mówię to  szczerze i z najełęb-

44 Biskupi galicyjscy obrządku łacińskiego wydali w 1893 i 1895 r. listy pa
sterskie zabraniające czytania pism redagowanych przez ks. Stojałowskiego.

h Fragment podkreślony ręką autora.
45 Łac.: stan rzeczy.
44 Łac.: nowy król, nowe prawo.
47 Wł.: jednogłośnie, zgodnie.
‘ Fragment podkreślony ręką autora.
j-j Część druga listu opatrzona datą: 23 I 1901 r.
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szego przekonania, opartego  na 20-le tn im  doświadczeniu, wyjaw 
śp. J[aśnie] X. W ierzchleyskiego 48 i po części śp. Kardynała 
najewskiego 49, nie widziałem w Biskupach galicyjskich Ojców, je U 
wedle słów Soboru Trydenckiego „percussores” 50 — którzy 'nawet 
mówić ani sprawy rozpatrywać nie chcieli, wykonując ślepo życzeni 
sfer wyższych.

Jeżeli więc, N ajdostojniejszy A rcypasterzu, przyrzekłeś być Ojcem 
dobrym i wiernym, to  „Sam ” k bez inform acji choćby swoich dziś 
najbliższych i bez inform acji najwyższych, rozpatrz  i osądź sprawę

W szystko, co czuję i myślę, cały mój pogląd na sprawę społecz
ną, ten  rdzeń zatargów i swarów, złożyłem w tegorocznym Kalenda
rzu moim  51 oraz w program ie stronnictw a 52 53 Sunie et legel 153 _  
i osądź sprawiedliwie.

Już z przemowy Waszej A[rcy]biskupiej M ości i z pierwszego li. 
stu pasterskiego widzę, że są w sprawach społecznych ł~ inne poglą. 
dy ~ł w tym co napisałem  od tych, k tó re  Ty, Najprzewielebniejszy 
Arcypasterzu wypowiedziałeś.

Lecz, jeżeli stronnictw em  Twym ludzie dobrej woli, jeżeli do nie
go należą ci, którzy otw arcie i szczerze słowem i czynami przyznają 
się do Chrystusa, nie lekceważą Kościoła i O jca św., ani nie wykrę
cają jeg °  intencji, to ja  się śmiało zaliczę do Twego stronnictwa.

[12]

48 Wierzchlejski Franciszek Ksawery (1803-1884), święcenia kapł. w 1826 r., 
profesor Seminarium Duchownego oo. bernardynów w Kalwarii Zebrzydow
skiej, proboszcz w Gołogórach, dziekan w Złoczowie, kanonik Kapituły Me
tropolitalnej ob. łac. we Lwowie, 1846-1860 biskup przemyski, 1860-1884 arcy
biskup metropolita lwowski. P. N i t e c k i ,  dz. cyt., s. 221-222.

49 Dunajewski Albin (1817-1894), święcenia kapł. w 1861 r. w Krakowie, 
rektor Seminarium Duchownego w Warszawie, kanonik tamtejszej Kapituły 
Katedralnej, proboszcz par. św. Szczepana w Krakowie. Dn. 15 V 1879 r. 
prekonizowany biskupem krakowskim, sakrę przyjął 8 VI t. r.; 23 VI 1890 r. 
mianowany kardynałem-prezbiterem. P. N i t e c k i , ^  cyt., s. 52.

50 Łac.: ci, którzy uderzają, ranią.
k Słowo podkreślone ręką autora.
51 Ks. Stojałowski wydawał i redagował w latach 1878-1906 Kalendarz Lu

dowy „Wieńca” i „Pszczółki”.
52 Dn. 25 III 1896 r. w Krakowie ks. Stojałowski powołał do życia własne 

Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe, obejmując zarazem jego prezesurę. Or
ganami prasowymi ugrupowania stały się „Wieniec” i „Pszczółka”. Szerzej na 
temat stronnictwa, jego programu i losów zob.: C. S t r z e s z e w s k i ,  Chrześ
cijańska myśl i działalność społeczna w zaborze austriackim w latach 1865- 
-1918, w: Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832-1939, red. C. S t r z e 
s z e ws k i ,  R. B e n d e r ,  K. T u r o w s k i ,  Warszawa 1981 s. 166-175.

1 Słowo podkreślone ręką autora.
53 Łac.: bierz i czytaj.
ł_ł Fragment podkreślony ręką autora.

S STOJAŁOWSKI DO J. BILCZEWSKIEGO -  LISTY 399
[13]

• ec św. w encyklice „Rerum novfarum]” wyraźnie mówi, że róż- 
™ ínter máximas divinas e t sum m am  egestatem ” 54 powinna po- 

níCf  się zrównoważyć. To jest niewątpliwie zasada przez Leona XIII 
W° 1 vviedziana. A  czy to zrównoważenie da się osiągnąć samą „ofiar- 
Ŵ ° a ” bogatszych, czy też ten cel musi prowadzić do „ustawowych 
n° niczeń bogactwa” -  toć dało początek dwu prądom  i teoriom  
°nołecznym, z których jedna broni „dobrowolnej ofiarności” — a dru- 

prZymusu i sprawiedliwości ścisłej”. Ż adna z tych teorii nie wy- 
|ręca intencji O jca św., obie mają ten  sam cel, a przecie ogrom na 
różnica między jedną i drugą drogą.

Nie można jednak powiedzieć, że kto chce ustawodawczych ogra
niczeń bogaczy lub reform y m ustaw o własności, opartych dziś na 

ogańskiej zasadzie: „absoluti dominii” 55, ten już szuka i chce „krzyw
dy innych stanów ” lub obalić chce 7 przykazanie.

To przytoczyłem, aby usprawiedliwić zdania wypowiedziane w ka
lendarzu lub punkta naszego program u, k tóre  wydawać by się m o
gły radykalniejsze. Są też one radykalne, bo „przykładają siekierę 
do korzenia” -  radbc p e c c a ti56 — do chciwości i łakomstwa, ale 
nie wywracają żadnego dogmatu, ani żadnej zasady moralności chrześ
cijańskiej.

Na zasadzie tedy: „in necessariis unitas, i n “ dubiis lib e r ta s -“, in 
omnibus charitas” 57 może być stronnictw  socjalnych między kato li
kami więcej, a żadne m onopolu katolickości przywłaszczać sobie nie
może.

To monopolizowanie katolicyzmu przez „Ruchy”, „Łączności”, „Przy
jaźnie” 58 itd. jest nieustannym  powodem  zaogniającej się walki, a 
prawdziwe „orgie duchow ne” wyprawiane przez wielu Księży są tym 
„publicznym zgorszeniem” przeciw którem u obiecałeś, Najdostojniejszy 
Arcypasterzu, podnieść swój głos donośny.

54 Łac.: między największym bogactwem a skrajną biedą.
m Słowo podkreślone ręką autora.
55 Łac.: absolutnej, nieograniczonej władzy monarchy.
56 Łac.: korzenia, źródła grzechu.
^  Fragment podkreślony ręką autora.
57 Łac.: w potrzebie jedność, w rzeczach wątpliwych swoboda, we wszystkim 

miłość.
58 Stowarzyszenia o charakterze kulturalno-oświatowym i samopomocowym, 

powoływane do życia w Galicji po opublikowaniu encykliki Leona XIII Rerum 
novarum (1891). Zrzeszały one robotników fabrycznych, rzemieślników, maj
strów, czeladników itd. Słabą stroną owego ruchu było znaczne rozbicie orga
nizacyjne, co uniemożliwiało koordynację działań. Szerzej na ten temat zob.: 
K. T u r o w s k i ,  dz. cyt., s. 73-80.
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Nie będę się dłużej rozwodził, bo już i tak  ten list jest 
Oświadczam tedy w końcu krótko i węzłowato, o co właściv

W ynagrodzenia krzywd moich długoletnich nie żądam, bu Je tyli. 
Bóg wynagrodzić może. Proszę o to , co mi się jako kapłanowi ^ 
tolickiem u należy, a mianowicie:

Proszę mię nie sądzić zaocznie, bez przesłuchania i nie ogłaszać 
heretyka zwalczającego Kościół i h ierarchię, a więc niech raz ust^ 
ną bachanalia księże po kościołach i przy każdej sposobności.

Nie rzucam oszczerstw na kapłanów, ale na żądanie przedstawię set 
ki listów, w których opisane jest postępowanie Duchownych nacecho
wane nie gorliwością i miłością, ale chyba jakimś jadem  węża z raju 

Lecz o tym wszystkim najlepiej by było pomówić osobiście i dla. 
tego proszę o tę łaskę, abyś m nie Najprzewielebniejszy Arcypaste- 
rzu raczył wezwać do Siebie. D aleka to  droga i koszt duży, i dlate
go ośmielam się zawiadomić, że w dniach 26 i 27 bm. będę we Lwo
wie i zostałbym jeszcze 28 stycznia, gdybym był wezwany. Wezwanie 
proszę w danym razie przysłać mi albo do Cieszyna, albo w dniach 
26 i 27 bm. do Janiczków 59 we Lwowie — ul. św. Zofii 8.

Łącząc wyrazy najgłębszego szacunku i prosząc o arcypasterskie 
błogosławieństwo, kreślę się Waszej A rcybiskupiej] M ości najlich
szym sługą w Ch[rystu]sie

X. Stanisław Stojałowski H

Przydługi 
*e Pros^.

List 2
Ks. Stanisław Stojałowski do abpa Józefa Bilczewskiego
Oryg.: A BM M KL Teczka: Ks. Stojałowski, b. sygn.

Najprzewielebniejszy i Najdostojniejszy J[aśnie] W [ielmożny] Księ
że Arcybiskupie! a

Przedkładając moje oświadczenia i prośby do użytku, jaki Najpfrze- 
wielebniejszy] J[aśnie] X. Arcybiskup uzna za stosowny, bez żadne
go zastrzeżenia, czuję potrzebę podania do wiadomości Najprzew[ie- 
lebniejszego] Jfaśnie] X. A rcybiskupa rzeczy, k tóra m oże M u nie 
jest wiadomą.

59 Osoby niezidentyfikowane.
a List pisany czarnym atramentem składa się z dwóch części. Pierwsza spo

rządzona została na 3,5 stronicach czystego papieru formatu zeszytowego. Brak
miejsca i datacji; z kontekstu wynika, że list powstał latem 1901 r. Pełnił on
rolę tzw. listu zapowiedniego dla obszerniejszej drugiej części. Ta posiada objętość
3,5 stronicy czystego papieru formatu in folio. W lewym górnym rogu ręką
sekretarza adresata bądź archiwisty napis: „Stojałowski 1901”. Na końcu pis
ma, obok autografu autora, podano datację: Lwów 26 VI 1901 r.

[15]
• nachodził stosunek między m ną i J[ego] E ksce lenc ją] Kar- 

J3*1 “ p uZyną, to  się przedarło do publicznej wiadom ości 60, ale 
dynałew ^  ^  j[aśnie] X. B iskup Wałęga 61 był w tej sprawie, tj. 
mal°  ju’ m nie z probostw a, wraz z J[aśnie] X. A rcybiskupem ]

^ 'b e re m  62 prawą ręką J[aśnie] X. Puzyny.
c rzecz tak stoi: J[ego] E[kscelencja] Kardynał Puzyna, X. 

bfiskup] W eber i X. B iskup Wałęga — muszą stać na stanowi- 
i t  .Stojałowski to najgorszy człowiek” i z Nim nie m ożna ga- 

ć ani M u wierzyć, bo z tej zasady wychodzili, gdy nie pytając 
da e ani nie dając m ożności obrony, pozbawiali m ię probostw a. 
m Jfaśnie] X. Biskup Wałęga był przeznaczony na „K uratora” dla 
mnje _  ale ze mną b_ nigdy słowa nie mówił b w toku procesu,

dioć do Niego się zgłaszałem 63.
Dodam jeszcze jedno: gdy już  jako  poseł sejmowy 64 * *, a więc po 

powrocie z Rzymu przyjechałem do Lwowa, poszedłem  do K atedry

60 ówczesny biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej ob. łac. Jan Puzyna, 
wizytując parafię w Kulikowie, w której proboszczem był ks. Stojałowski, za
wiesił go 24 V 1888 r. w pełnionej funkcji. Bezpośrednio potem, lwowski Kon- 
systorz Metropolitalny ob. łac. wytoczył mu proces o niegospodarność. Rów
nocześnie 6 XI 1888 r. został aresztowany z nakazu władzy państwowej; wyrok 
opiewał na cztery tygodnie więzienia, podczas gdy oskarżony przebywał w od
osobnieniu już sześć miesięcy. Zarazem sąd duchowny wydał nań wyrok ska
zujący, a 5 VIII 1896 r. ks. Stojałowski został ekskomunikowany. R. K a c z 
marski ,  dz. cyt., s. 87-88; K. T u r o w s k i ,  dz. cyt., s. 36-37.

61 Wałęga Leon (1859-1933), święcenia kapł. w 1883 r. w Rzymie dla ar- 
chidiec. lwowskiej, wicerektor Seminarium Duchownego we Lwowie (1888- 
-1891) u boku rektora bpa Jana Puzyny. W latach 1888-1897 wykładowca na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Lwowskiego, 1897-1901 kanonik Kapitu
ły Metropolitalnej we Lwowie, 1901-1932 biskup tarnowski, 1932-1833 admi
nistrator tejże diecezji po złożonej uprzednio rezygnacji, 27 I 1933 r. miano
wany arcybiskupem tytularnym Oxyrinchus. Zdecydowany przeciwnik ruchu lu
dowego w Galicji. J. W ó l c z a ń s k i ,  Wałęga Leon, w: SBKSP t. 3 s. 166-169.

62 Weber Józef (1856-1918), święcenia kapł. w 1873 r. dla archidiec. lwo
wskiej ob. łac., kanclerz Konsystorza Metropolitalnego ob. łac. we Lwowie, 
1895-1906 biskup pomocniczy archidiec. lwowskiej, rektor Seminarium Du
chownego we Lwowie; w 1901 r. mianowany arcybiskupem tytularnym Dar
nią. Po rezygnacji z lwowskiej sufraganii (1906), wstąpił w Rzymie do Zgro
madzenia Księży Zmartwychwstańców, po czym wyjechał do Ameryki Północ
nej, gdzie zmarł. P. N i t e c k i ,  dz. cyt., s. 219.

^Fragm ent podkreślony ręką autora.
63 Ks. Leon Wałęga uczestniczył czynnie w procesie przeciwko ks. Stojało- 

wskiemu, prowadzonemu w Konsystorzu Metropolitalnym ob. łac. we Lwowie. 
Archiwum Diecezjalne w Thrnowie, L. Wałęga, X. Puzyna we Lwowie, bmr, 
rps, ss. 16, teczka: Bp Leon Wałęga (4), b. sygn.

64 Ks. Stojałowski został wybrany 3 II 1898 r. na posła do parlamentu au
striackiego (1898-1900), natomiast 8 III 1900 r. otrzymał mandat poselski do
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na mszę. Proboszczem Katedry był Ks. Wałęga, który wiedząc 
zawsze na mszę chodziłem  do K atedry — polecił służbie kościel ^  
aby ®-mię do ołtarza nie puściła ~c. I tak  się stało. Poszedłem w ^ri’ 
do Niego i zapytałem, czemu mi n ie pozwala mszy św. odpraw /  
Odpowiedział mi: „Idź sobie gdzie chcesz — w K atedrze odprawi 
nie będziesz”. To była m oja d~ pierwsza i ostatn ia  rozmowa ^  z K 
Biskupem  Wałęgą.

Sądzę, że Najprze[wielebniejszy] Jfaśnie] X. B iskup musi to wie 
dzieć, aby się mógł lepiej orientow ać i osądzić to, co zapewne słv 
szeć będzie.

Z  wyrazem najgłębszej czci 
X. Stojałowski

e~ Oświadczenia i prośby e

[16]

1. Stwierdzam  przede wszystkim, że w gazetkach moich 65 Rzym 
po długim badaniu żadnej błędnej nie znalazł nauki, co udowodnio
ne zostało tym, że w r[oku] 1897 po kilkum iesięcznym  badaniu w 
Kongregacji św. Officjum nie żądano ode m nie odwołania jakiejś 
szczegółowo wymienionej tezy, lecz w D eklaracji 66 ogólnikowo po
wiedziano: „jeżelim mógł co kiedy niezgodnego z nauką Kościoła 
napisać, to to odw ołuję”.

Stwierdzam  dalej, że w tejże D eklaracji w św. Officjum podpisa
nej, punkt 3 opiewa: „Co do pism i druków  obow iązuję się zacho
wać przepisy K onstytucji «Officium e t m unerum »” 67 68 Z  tego wyni
ka najpierw  rzecz najważniejsza, że Rzym mi dalej pozwolił wyda
wać pism a i druki pod w arunkiem  zachowania przepisów powołanej 
Konstytucji. W  całej zaś tej Konstytucji nie ma nigdzie przepisu, 
aby „pism a periodyczne” podlegały duchownej cenzurze „prewentyw- 
nej”. A  wreszcie w n[um e]rze 39 Konstytucji w regułach dla cenzo
rów napisano dosłownie tak: f~„De variis opin ionibus a tąu e  senten-

Sejmu Galicyjskiego (1900-1911). R. K a c z m a r s k i ,  cyt., s. 88; J. B u 
s zko ,  Polacy w parlamencie wiedeńskim 1848-1918, Warszawa 1996, passim.

c c Fragment podkreślony ręką autora.
^  J. w.
e_e Część druga pisma.
65 Por. list la, przypis 27.
66 Dokument przedłożony do podpisania ks. Stojałowskiemu w czasie jego 

pobytu w Rzymie w 1897 r.
67 Konstytucja Leona XIII z 25 I 1897 r. Officiorum ac munerum. Zawie

rała ona kodyfikację zasad cenzury kościelnej, której przepisy przejął Kodeks 
Prawa Kanonicznego (kan. 1385-1394). H. M i s z t a l ,  Cenzura kościelna, 
w: Encyklopedia Katolicka, t. 3 szp. 2.

w Fragment podkreślony ręką autora.

f into a praeiudiciis omnibus vacuo, iudicandum sibi esse cen- 
tiis ^cjant g- studia partium  -8 seponant. Ecclesiae sanctae dog- 
sotes ^  communem catholicorum  doctrinam ... unice prae oculis ha- 
mata » 68 Zatem  z treści tej Konstytucji wynika, że w olno mi mieć 
bean>  i opinie własne, byle dogm atom  i „com m unae doctrinae” 69 
S o ł a  się nie sprzeciwiały.

Stwierdzam więc na koniec to, że dotychczasowe postępow anie 
0 e było zgodne z przepisam i K onstytucji „Officiorum  e t m une- 
m” i z obowiązkami, k tó re  w Rzymie przyjąłem i podpisałem . 

fUMiino to, chcąc dać dowód dobrej woli i uległości obowiązuję 
. przez żądany przeciąg czasu poddać gazetki m e cenzurze pre- 

wentywnej dobrowolnie i posyłać je  w odbiciu szczotkowym do wska
zanego mi przez J[aśnie] X. Arcybiskupa cenzora, któiy gdyby w nich 
c0ś znalazł przeciwnego wierze i obyczajom, m oże mi o tym do
nieść telegraficznie, abym zakwestionowany artykuł opuścił.

Czyniąc to, czego żaden z innych redaktorów  katolickich w G ali
cji nie czyni pozostawiam  względności J[aśnie] X. Arcybiskupa, aby 
cenzorowi na pow ołaną powyżej regułę konstytucji uwagę zwrócił, 
również jak  na to, że program  i dążności stronnictw a „chrześcijań- 
sko-ludowego” 70 w ostatn iej encyklice o chrześcijańskiej dem okra
cji 71 „explicitis verbis” 72 przez samego Ojca św. obronione zostały 
od zarzutu „bonorum  virorum ” 73 (konserwatystów), jakoby w nich 
tkwiło niebezpieczeństwo dla Kościoła.

2. Główny zarzut przeciw pism om  m oim podnoszony jest ten, że 
jest w nich: a) to n  wojowniczy przeciw Duchowieństwu i b) sianie 
nienawiści, jakoby w tym tkwić mające, że się krzywdy ludu podnosi.

Otóż oświadczam, że ton wojowniczy przeciw Duchowieństwu spo
wodowany był „wojowniczymi” i wszelką miarę przekraczającymi ata
kami niektórych Księży, którzy z am bon nazywali mię heretykiem , 
Lutrem, diabłem  naw et itp. — a więc ten  ton  wojowniczy w mych 
pismach zniknie, gdy takie publiczne ataki ustaną.
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8-8 J. W.
68 Łac.: cenzorzy powinni wiedzieć, że wobec rozmaitości opinii i zdań, po

winni zachować wolność ducha od uprzedzeń... nie powinni również kierować 
się argumentami stron. Winni mieć przed oczyma jedynie dogmaty Kościoła 
świętego i powszechnie obowiązującą naukę katolicką.

69 Łac.: powszechnie obowiązującej nauce.
70 Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe erygowane zostało przez ks. Stoja- 

łowskiego w Krakowie 25 III 1895 r.
71 Encyklika Leona XIII Rerum novarum z 1891 r.
72 Łac.: wyraźnie, jasno.
73 Łac.: prawych mężów.



404 JÓZEF WÓLCZAŃSKI
[18]

Co do „siania nienawiści” -  to zarzut ten o tyle niesłuszny 
jest przypisywaniem wewnętrznej intencji, o której tylko Bóo lle 
może. 8 sądz*

Podawanie do wiadomości krzywd, k tó re  się jednostce lub ogół 
wi dzieją, pochodzić rów nie m oże w in tencji „usunięcia krzywd» 
a obrony uciśnionego, który sam rady sobie dać nie może. I ta L ’ 
zawsze intencja mója.

N iechęć i żal ludu do krzywdzicieli jest h i istniał od lat nien 
miętnych; łagodzi tę niechęć i koi żal niezaw odnie to, gdy uciśnio 
ny wie, że tych krzywd się nie pochwala, ale takow e się karci.

Dlatego o ile ton wojowniczy przeciw Duchowieństwu z pism >- caj. 
kiem zniknąć może o tyle podnoszenie krzywd ludu w intencji 
usuwania tychże ustać nie - i może, chociaż w m iarę jak  porozu
m ienie z stronnictw em  konserwatywnym będzie narastało, forma i w 
tym kierunku m oże się stać łagodniejsza.

3. Ponieważ i to było podnoszone jako  zarzut, jakobym  dlatego 
przeszedł do diecezji Barskiej 74 * 76, aby się wyłamać spod posłuszeń
stwa i kontro li, przeto  stwierdzam, że o przyjęcie do diecezji bar
skiej prosiłem  wtedy, gdy do żadnej austriackiej przyjęcia uzyskać 
nie mogłem.

A
Nie mam nic przeciw  tem u, aby wrócić do diecezji rodzinnej 7-\ 

skoro stosunki odpow iednio się zm ienią i na zasadzie zaufania i ży
czliwości się ułożą i ustalą.

B
Składając z mej strony to oświadczenie, dołączam  jedną i jedyną 

prośbę, ażeby wyzywanie z ambon i prześladowanie czytelników oraz 
odm awianie im rozgrzeszenia ustało.

Ważną w tych sprawach rzeczą byłoby i to, aby zakazano Duchow
nym skarżenia do sądu tych parafian, którzy swe żale i skargi k do 
Konsystorzy ~k wnoszą.

h Słowo podkreślone ręką autora.
H Fragment podkreślony ręką autora.
H J. w.
74 Bar (łac. Antibarum) -  arcybiskupstwo na wybrzeżu czarnogórskim (dawna

Jugosławia). Ks. Stojałowski otrzymał 17 X 1894 r. kanoniczną zgodę na in- 
kardynację do tejże archidiecezji. Catalogus universi venerabilis cień saecularis 
et regularis archidioecesis Leopoliensis ritlusl pro anno Domini 1895,
Leopoli 1895 s. 160.

75 Ks. Stojałowski do chwili ekskomuniki związany był z archidiecezją lwow
ską ob. łac.

^F ragm ent podkreślony ręką autora.

[19]
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ńcu niech mi będzie w olno dodać, że jakkolw iek powyższe 
^ d z e n i a  m oje nie zawierają w sobie zrzeczenia się program u 

° ŚVV1 < iiańsko-ludowego, a przyłączenia się do k ierunku konserwa- 
ctirZCŚ o czy katolicko-narodowego -  a więc też nie zawierają zrze- 
tywn.e8 sie przyzwoitej i rzeczowej polemiki o tych kwestiach, to jed- 
C?  uważałbym za najpotrzebniejsze dla Bożej chwały i dobra ludu, 
nak stronnictwa stojące na gruncie katolickim  i na fundam encie 
ażeJ , w Chrystusa z sobą współdziałały — bo tylko w ten sposób 
difsię u nas wyplenić socjalna dem okracja i antychrześcijańskie kie

runki.
We Lwowie 26 czerwca 1901 X. Stanisław Stojałowski -*

List 3
Ks, Stanisław  Stojałowski do abpa Józefa Bilczewskiego
Oryg.: ABM M KL Tfeczka: Ks. Stojałowski, b. sygn.

W Bielsku dnia 11 październ ika] 1 9 0 1 a

Najprzewielebniejszy i Najdostojniejszy J[aśnie] W [ielmożny] K się
że Arcybiskupie!

Wróciwszy do dom u, szukałem w Adm inistracji czy nie nade
szło pismo w sprawie przyjęcia do archidiecezji lwowskiej, ale go 
nie ma, więc n ie nadeszło. A le o tym wspom inam  tylko dla w iado
mości Waszej Arcybiskupiej Mości, bo skoro znam  treść jego z ust
nego oświadczenia Najprzew[ielebniejszego] J[aśnie] Księdza Arcybi
skupa, to mi o pism o nie c h o d z i77'. O śm ielam  się tylko sprawę tę 
polecić łaskawej pam ięci Waszej Arcybiskupiej Mości; z mej strony 
wnosząc tę prośbę odparłem zarzut śp. Ks. B[iskupa] Łobosa i J[ego] 
E[kscelencji] Ks. K ardynała] Puzyny, którzy m oje należenie do in 
nej diecezji 78 przedstawiali jako przebiegłość i chęć usunięcia się 
spod karności kościelnej.

a List pisany czarnym atramentem na czterech stronicach liniowanego pa
pieru formatu in folio. W lewym górnym rogu wydrukowany znak graficzny, 
otwarta księga, kielich mszalny z hostią, krzyz i kotwica. Nieco wyżej ręką 
sekretarza adresata lub archiwisty napis ołówkiem: „Stojałowski”.

76 Mowa o siedzibie administracji gazet redagowanych i wydawanych przez 
ks. Stojałowskiego.

77 W rzeczywistości ks. Stojałowski nigdy nie doczekał się już ponownej in- 
kardynacji do archidiecezji lwowskiej ob. łac.

78 Por. list 2, przypis 74.
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C o do rekolekcji 79 napisałem  do O O . R edem ptorystów  i jeżel 
z ich strony nie będzie przeszkody z powodu braku miejsca lub t[yiJ 
p[odobnych], to  odpraw ię rekolekcje w dniach  od  28 do 31 paźJ 
dziernika 80.

A  teraz, ponieważ Najprzew[ielebniejszy] J[aśnie] W[ielmożny] Ksiądz 
Arcybiskup był tak  łaskawy, że m ię wezwał, abym  w razie potrzeby 
do Niego się zwrócił, przedstaw ię mały obrazek  tego, w jaki sposób 
toczyli 10 lat w alkę przeciw ko m nie nasi „władzę mający”.

D okum enta, k tóre załączam 81, to są resztki, niedobitki z tego po
w odu, że przez wybór mój na posła do  rady państw a 82 83 * * * * nie mogli 
już tych kilku grzywn wyciągnąć na m nie przedtem , więc teraz od 
razu ze wszystkim się walą.

Thkich grzywn zapłaciłem  i odsiedziałem  na tysiące, więc zrozu
m ie Wasza A rcybiskupia M ość, że uwierzyć w naw rócenie tych Sza- 
włów mi trudno , tym bardziej, że i przy osta tn ich  wyborach postą
pili ze m ną zdradziecko. A le o tym kiedy indziej.

O becnie te cztery od razu nasłane wezwania, a zwłaszcza ta pro
śba o otw arcie konkursu  82 m nie zastanaw ia, a to  z tego powodu: 
Przed paru miesiącami ostrzeżono mnie, że pewien adwokat ze Lwo
wa wyszukuje w Cieszynie (bo wówczas jeszcze tam  byłem), czy ja 
co kom u nie jestem  w inien, aby m oje długi wykupić i przeciw mnie 
broń zbierać. N a szczęście nic nie znalazł, bo jestem  ostrożny i uni
kam robien ia długów.

Temu też, co m ię skarży, nie jestem  w inien an i centa; zaskarżył 
m nie w Opawie, dokąd  na term in nie m ogłem  jechać, więc zaocznie 
mię zasądzono. P re tensję  oparł na tym, że prosiłem  go raz listow
nie, aby z p re tensją  do pewnego dłużnika się wstrzymał; on  z tego 
wysnuł, żem się zobow iązał zapłacić!

Naciśnięty tedy ze wszystkich stron, ośmielam się ten  smutny stan 
rzeczy przedstaw ić Waszej Arcybiskupiej M ości.

79 Prawdopodobnie był to warunek przyjęcia go do archidiec. lwowskiej, wy
sunięty przez abpa J. Bilczewskiego.

«o Zob. list 4.
81 Dokumentów tych nie udało mi się odnaleźć.
82 Ks. Stojałowski uzyskał mandat poselski do parlamentu austriackiego w 

Wiedniu 3 II 1898 r.
83 Otworzenie tzw. „konkursu do majątku” w świetle ówczesnego prawa od

nosiło się do dłużnika obciążonego finansowymi zobowiązaniami. Oznaczało 
ono odebranie mu wszelkich praw obywatelskich, pozbawiało go mocy zarzą
dzania majątkiem i korzystania z dochodów, upoważniało do ścisłej kontrol1 
jego trybu życia, wreszcie prowadziło do śledztwa i procesu karnego. K. lu -
r o ws k i ,  dz. cyt., t. 1 s. 36.
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m otwarcie, że mi to ciężko i jak  już  nieraz wolałbym sie- 

Wy*nam ° " j ć j eżeU to  czynię, to  nie tylko ośm ielony łaskawo- 
poleceniem  Waszej Arcybiskupiej Mości, ale przede 

ścią i aby Wasza Arcybiskupia M ość mógł dokum en-
n3ć, jakim i środkam i zwalcza „katolicki konserwa-

a tó i1 p ra g C a b ^ N a jd o s to jn lie jsz y ] J[aśnie] W[ielmożny] Ksiądz 
A h\fkuo poznawszy z jakim i trudnościami mam do walczenia, prze- 

G ePże nie dla chciwości, lecz ze rzeczywistej potrzeby chciał- 
k° na ,> za pośrednictw em  K onsystorza lwowskiego upom nieć u rzą- 
bym o co mi zabrał w ostatn ich  dwu latach pozostaw ania na pro-

b0S\V chwili1̂ gdy°ten list Pisalem ’ wyczytałem w ,,Gaz[ecie] N ar[odo- 
T ’ « Z e  Wasza Arcybiskupia M ość wyjeżdża do W ilam ow ic« , 
-„sienn ie  do W iednia. TVm bardziej mi tedy przykro ten Ust wy. 

sylać Ł  ze „ścisk w ielki”, proszę mi przeto  wybaczyć to ntewczes-

" 'w y r a S T c ź e ś ć  najgłębszą i prosząc o arcypasterskie błogosławien
i e ,  kreślę się Waszej Arcybiskupiej M ości

List 4
Ks. Stanisław Stojałowski do abpa Józefa Bilczewskiego 
Oryg.: A BM M KL Teczka: Ks. Stojałowski, b. sygn.

W  Bielsku 23/10 1901 a

Pfochwalony] Jezus Chr[ystus]!
Najdostojniejszy i Najprzewielebniejszy J[aśm e] W [ielmozny] Księ

że Arcybiskupie!

do utraty dóbr majątkowych wskutek otwarcia przez władzę świe
cką konkursu do majątku ks. Stojałowskiego. i«ń?_ioi5 Wvdaw-

85 Gazeta Narodowa” wychodziła we Lwowie w latach 1862 19 . . y
i S t o r e m  Srowied^alnym był Karol Stupnicki, funkqę redaktorów peł- 

3 , ' S S ^ E T M t a y J w  Romanowski, tuttonnm, Jan Dobtzansk, 
fisurował iako główny współpracownik. Polskie czasopisma, s. 186—1 

*» M a m S c e  -  wieś k. Kęt w diecezji krakowskiej, miejsce urodzenia abp.

'  ^ '¡S ^ s L T  czarnym atramentem na jednej stronicy liniowanego papieru 
formatu m folio. W lewym górnym rogu wydrukowany znak graft y. 
księga, kielich mszalny z hostią, krzyż i kotwica.
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Załączam  odpowiedź, k tórą otrzym ałem  od Ojców R e r w  
s tó w 87. eaem Ptory.

Chciałbym się w tej spraw ie zastosować do życzeń Waszej a 
skupiej Mości, więc nie będę się zwracał do innych zakonników ^' 
nie otrzym am  jakich wskazówek. ’ aż

Dodam  jasno, że w sąsiedztwie, w Kętach 88 jest klasztor OO r 
form atów, a gwardianem  jest mój kolega, O. Jacek 89 *, więc tam hi
m io  v  nm i;n r»ćo iQ  n r7 v ip 1 i T ^ ^ l i  7 Q tpm  in n p i

[22]

mię z pewnością przyjęli. Jeżeli zatem  innej wskazówki nie Otrzy.mam, to tam  zapytam.
Łącząc wyrazy najgłębszego szacunku i prosząc o błogosławieństw 

i modlitwy, kreślę się najdostojniejszego J[aśnie] X. Arcybiskupa °

sługą w C hrystusie] najlichszym] 
X. Stojałowski

List 5
Ks. Stanisław  Stojałowski do abpa Józefa Bilczewskiego 
Oryg.: ABM M KL Teczka: Ks. Stojałowski, b. sygn.

Najprzewielebniejszy i N ajdostojniejszy A rcypasterzu!a 
W roku 1891 urządziłem  pierwszą polską pielgrzymkę do Ziemi 

św[iętej], w której udział wzięło 52 osób. Od tego czasu nikt inny 
nie zajął się urządzeniem drugiej polskiej pielgrzymki do Ziem i św[ię. 
tej], jak  to jest zwyczajem u innych katolickich narodów.

Z  tego powodu podjąłem  zam iar urządzić jeszcze drugą polską

87 Por. list 3.
88 Miasto na Pogórzu Karpackim nad rzeką Sołą, w pobliżu Bielska-Białej.
89 Deszczułka Jacek Julian (1842-1910), wstąpił w 1859 r. do zakonu

reformatów. Po ukończeniu rocznego nowicjatu odbywał studia w Instytucie 
Teologicznym dla Zakonników we Lwowie; święcenia kapł. w 1866 r. we Lwo
wie. Po zakończeniu studiów pełnił funkcje kaznodziei, spowiednika, wikariusza, 
dyrektora III zakonu św. Franciszka, a później spowiednika zakonnic i ojca du
chownego zakonników. Kilkakrotnie był gwardianem domów w Wieliczce (1871- 
-1872), Kętach (1880-1883, 1888-1889, 1900-1903), Rawie Ruskiej (1893- 
-1898). Ponadto pełnił obowiązki definitora prowincji (1878-1881), kustosza 
prowincji (1884-1887) i magistra nowicjatu w Wieliczce (1908-1909). Sche
matyzm Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Reformatów w Galicji 1859-1910, 
brw, 1859-1910, passim.

a List pisany czarnym atramentem na trzech stronicach liniowanego papieru 
formatu infolio. W lewym górnym rogu firmowy nadruk graficzny: otwarta 
księga, kielich mszalny z hostią, krzyż i kotwica. Nieco wyżej ręką sekretarza 
adresata bądź archiwisty napis: „1902 Stojałowski”. Do listu dołączono osobny 
dokument: „Akt fundacyjny”, spisany na dwóch stronicach kratkowanego pa
pieru formatu in folio.
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(23)
. „ do z iem i śwliętej]. Zachęciły mię ku temu jeszcze dwie 

pielSmńące okoliczności:
następuJ ^  pr0siii m ię o to ludzie sami, których kilkudziesiąt już, 

Na lat° czekają na odbycie tej pielgrzymki, bo sam i w tak daleką 
ParL ; ‘ się puszczać n ie m ają odwagi.
p°df wtóre, gdyśmy pierwszą pielgrzymkę odbywali, w ielkie wraze- 

Po pielgrzymach wywarło między innymi to miejsce, na którym 
n'e ^  Boża pod Krzyżem stała. Więc jedna z pielgrzymek ofiaro- 
^  l 100 złr na lam pę do kaplicy M atki Boskiej Bolesnej. Podjąłem 
W mvśl « ogłosiłem w mych pismach, a skutek był ten, że się zebra
li suma 700 złr, za którą sprawiło się drugą, srebrną, pozłacaną lam 
pę Więc teraz tę drugą lam pę chcemy zawieźć przy drugiej piel-

^T alT z  tego, co tu  przedstawiłem  wypływa, myśl urządzenia piel
grzymki i ofiar z ludu wyszła, a ja jestem  jej tylko wykonawcą.
S Jak przy pierwszej, tak  przy drugiej pielgrzymce, pragnę, aby to  
dzieło zbożne, z serc wierzącego ludu zrodzone, dokonało się za 
zgodą i błogosławieństwem Pasterzy Kościoła -  więc według po
rządku kościelnego, prosiłem  o zezwolenie mego Ordynariusza 90 i 
uwiadomiłem o tym O rdynariusza, w którego diecezji m ieszkam 91. 
A że to „polska” pielgrzymka i przeważna część pielgrzymów bę
dzie z diecezji galicyjskich, więc zwracam się do Najprzew ielebniej- 
szego Arcypasterza z podw ójną prośbą: 1) Ażeby był łaskaw tę d ru 
gą pielgrzymkę polską do Ziem i św[iętej] zalecić wiernym i D ucho
wieństwu Swej diecezji; 2) Aby raczył akt fundacyjny obu lamp pol
skich, którego wzór (zmianie ulec mogący) przy niniejszym załączam, 
tai ńp  Swoim dostoinvm  stwierdzić podpisem , aby to była rzeczy
wiście ofiara narodu polskiego.

W końcu dodaję, że na fundusz oświetlenia potrzeba 2000 koron, 
na co jednakże w mym ręku jest tylko 500 koron  — zatem  resztę 
funduszu należałoby dopiero  dozbierać, co przy zachęcie ze strony 
Najprzewielebniejszego JJaśnie] W ielm ożnego] Księdza Pasterza z ła t
wością się da wykonać. Byłaby w tym i ta korzyść, żeby do  ofiary 
ludu dołączyły się ofiary innych warstw narodu.

Przedstawiwszy w ten sposób sprawę Waszej Najprzewielebniejszej 
Dostojności, proszę o błogosławieństwo arcypasterskie

sługa w Ch[rystusie] najlichszy 
Bielsko 24 września 1902 Ks. Stanisław Stojałowski

90 Ks. Stojałowski podlegał wówczas biskupowi archidiecezji Bar.
91 Mowa o biskupie krakowskim kard. Janie Puzynie.
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b_A kt fundacyjny
[24]

N a schyłku XIX  a na początku XX wieku, gdy sto lat min ^  
czasu upadku i rozbioru Polski, drogiej Ojczyzny naszej, a nie 0(1 
nie widać było żadnych brzasków lepszej doli i odrodzenia a]tylk° 
czej upadek i osłabienie wiary, wzrost antychrześcijańskich n r V a' 
oraz rozluźnienie obyczajów i osłabienie chrześcijańskiej cnot ’*
łączone z niezgodą i domowymi swaram i w polskim  narodzie y tv° 
wiające się w licznych, nawzajem się zwalczających i n ie n a w id z ą ^ ' 
stronnictw  — odbierały nadzieję lepszej przyszłości — wyszła z ł * 
polskiego ludu najbardziej dotychczas w iernego Kościołowi katol'*3 
kiem u myśl, aby głównie w Bogu szukać ratunku  i przebłagać c  
za ojców i własne grzechy, i zjednać sobie Jego miłosierdzie i p 
moc jakąś zbiorową ofiarą i zbiorowym czynem wiary.

W  tym celu urządziło stronnictw o chrześcijańsko-ludow e zdążaia 
ce na podstaw ie nauk Papieża L eona X III do polepszenia stosun
ków społecznych i szerzenia prawdziwego braterstw a przez wzajem 
ne wspomaganie tak w doczesnych, jak  duchowych sprawach -  d »  
pielgrzymki do Z iem i świętej i zebrało fundusz na sprawienie dwu 
lamp szczero-srebrnych dla ofiarow ania ich: jednej do G robu Chry
stusa, drugiej do M atki Bożej Bolesnej pod Krzyżem stojącej, a to 
wszystko w tej intencji, aby były one  ofiarą złożoną w imieniu ca
łego polskiego narodu i tam  na tych najświętszych miejscach świad- 
czyły o tym, że naród polski trwać pragnie w wierze św[iętej] kato
lickiej i żyć wedle nauki Jezusa Chrystusa, że prosi o przebaczenie 
swoich i ojców swoich grzechów, o m iłosierdzie nad całym polskim 
narodem , o zwrócenie mu wolności, o zjednoczenie naszej rozszar
panej Ojczyzny.

O prócz wymienionych dwu lamp przez pielgrzymów polskich bez
pośrednio  na miejscu przeznaczenia złożonych, składają pielgrzymi 
i inni liczni ofiarodawcy z narodu polskiego na ręce polskiego Ko
m isariatu  Z iem i św[iętej] we Lwowie istniejącego sum ę 2000 koron 
w papierach, z tym, że odsetki od tego kapitału mają być przez tenże 
polski K om isariat Z iem i św[iętej] corocznie podnoszone i przesyła
ne do Jerozolimy dla utrzymywania wiecznego światła w obydwu lam
pach, aby to światło n ieustanne świadczyło o n ieustannej polskiego 
narodu miłości dla Chrystusa i Jego M atki Najświętszej, a zarazem 
było nieustającym  wołaniem  o m iłosierdzie i litość nad naszym na
rodem  b.

b b Tekst dołączony do listu.
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The Letters of Fr. Stanisław Stojałowski 
to Archbishop Józef Bilczewski (1901-1902)

Summary

last decades of the 19th century Father Stanisław Stojałowski (1845- 
In ^became a notable figure in Galicia’s public life. However, his social 

' l911 rtical engagement was watched with growing annoyance by his superiors 
and Fhe government. When his position as a priest began to be questioned, 
anda ded to seek accommodation with the church hierarchy. To make his 
he d n clear he wrote, in 1901-02, a series of letters to Józef Bilczewski, 
P°Slt had been recently nominated Archbishop Metropolitan of Lwów (Latin 

Bilczewski was the obvious choice because of his outstanding scholarly 
^  tation, great sensitivity to social issues and, last not least, aloofness from 
rC mcs The correspondence between the controversial priest and the Archbishop 

lwów is reproduced in this article.
In his first pastoral letter the Archbishop Metropolitan of Lwów had declared 

• ciice to be the foundation of any government and offered his support to 
H people of goodwill. Encouraged and moved by that solemn proclamation, 

Stojałowski expected its author to take an objective view of his situation and 
show him some understanding. He was not disappointed. The Archbishop 
reacted favourably and treated him with respect, which did not go well with 
other members of the Galician episcopate. For them the friendly tone of the 
dialogue, which had started against their advice, was merely an encouragement 
to a hardened rebel. Meanwhile Bilczewski carried on with the hope of winning 
Stojałowski over for some kind of Catholic relief work. He promised to 
incardinate the disgraced priest in the Lwów Archiocese of Latin Rite and 
granted him a private audience as soon as he asked for it. However, the 
impression that the Archbishop took to his wayward correspondent was not 
true. After Stojatowski’s death Bilczewski went on record that he had long 
been disenchanted with the refractory priest.

Stojatowski’s entering into a regular exchange of letters with a member of 
the episcopate suggests that in spite of his reputation for quixotic obduracy 
he did care about his reputation with the higher clergy and the Galician civil 
administration. The tone of his letters is by no means rebellious: he gives in 
on matters of church discipline and expresses an intention to cooperate with 
his critics and enemies in the field of Catholic relief work. He seeks no 
redress for his grievances; but neither is he silent about the suffering, humiliation 
and rejection he had to endure in his life.

It was not long before Archbishop Bilczewski realized that to bring Stoja
łowski round and redirect his energies into more orthodox channels was a 
hopeless undertaking. So after a year the correspondence was broken off.
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Translated by A. Branny


