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Kardynał Adam Stefan Sapieha 
– wielki autorytet. W Krakowie 
ulubiony arcybiskup. […] Był to 
naprawdę wielki pan, który sobie 

lekceważył wszelkie niebezpieczeństwa. 
Ciekawe, że jeszcze za czasów austriac-
kich zadarł z Rzymem i bardzo późno 
dostał kardynała – dopiero gdzieś chyba 
pod koniec lat czterdziestych. I podobno 
przed śmiercią proponował Wyszyńskie-
go na prymasa. Właściwie Wyszyński 
– biskup lubelski – był stosunkowo mało 
znany. I głos Sapiehy przeważył”.

„CZŁOWIEK RZYMSKI”
W ten sposób Stefan Kisielewski 

opisywał w swoim „Abecadle” postać 
księcia Adama Stefana Sapiehy, który 
przez niemal 40 lat (1912–1951) był 
arcybiskupem – metropolitą krakow-
skim. Jedną z najważniejszych postaci 
polskiego Kościoła oraz jednym z wybit-
nych polskich mężów stanu. Potomek 
książęcego rodu Sapiehów – ostatnie 
z siedmiorga dzieci ks. Adama Stanisła-
wa Sapiehy i Jadwigi z Sanguszków – do 
krakowskiej stolicy arcybiskupiej przy-
był w 1912 r. z Rzymu, gdzie od 1906 r. 
pełnił zaszczytną funkcję cameriere 
partecipante u boku papieża św. Piusa X. 
Sam Sapieha określał zakres swoich 
obowiązków jako pełnienie roli „papie-
skiego podkomorzego”. Przez kolejnych 
kilka lat dawało mu to możliwość stałej 
obecności przy papieżu. Polski duchow-
ny (rok święceń 1893) zyskał wielkie 
zaufanie świętego papieża. Wspominał, 
że w Watykanie, dzięki „łaskawie uspo-
sobionemu papieżowi”, spotykał „prawie 
rodzinne stosunki”. Jak mówił po latach 
prymas Wyszyński o tym fragmencie 
biografii kard. Sapiehy: „Był człowiekiem 
rzymskim”, ale „w przedziwnej alchemii 
polskiej duszy przepracowywał wszyst-
kie rzymskie moce na polski chleb”.

Ksiądz Sapieha cieszył się zaufaniem 
św. Piusa X, jednak wspominając swoje 
rzymskie lata, nie bez goryczy zauważał, 
że „nie zawsze robiono to, co przedstawia-
łem”. Przyszły kardynał od początku swojej 
obecności przy boku papieża pragnął 
bowiem wykorzystać ją nie tylko dla spraw 
czysto kościelnych, lecz także jako okazję 
do skłonienia Stolicy Apostolskiej, by 
wyraźnie zabrała głos przeciw tłumieniu 
podstawowych praw narodowych Polaków 
przez rządy zaborcze. Polski duchowny 

interweniował – jednak bez większego 
skutku – w watykańskim Sekretariacie 
Stanu w obronie dzieci i ich rodziców 
podejmujących kolejne akcje strajkowe 
w zaborze pruskim przeciw przymusowi 
nauczania religii w języku niemieckim.

PASTERZ NA TRUDNE CZASY
17 grudnia 1911 r. w kaplicy Sykstyń-

skiej ks. Adam Stefan Sapieha przyjął 
biskupią konsekrację z rąk św. Piusa X. 
1 marca 1912 r. nowy metropolita kra-
kowski przybył do swojej biskupiej 
stolicy. Pod Wawelem witano go z na-
maszczeniem i godnością przysługującą 
nowemu następcy św. Stanisława, ale bez 
entuzjazmu. Sapieha nie był „pierwszym 
wyborem” wpływowych w Krakowie 

„stańczyków” (konserwatywne stronnic-
two). Także wśród duchowieństwa prze-
ważał nastrój oczekiwania, a nie radości. 
Aż do wybuchu wielkiej wojny w 1914 r. 
darzono abp. Sapiehę szacunkiem mocno 
urzędowym. Wielu czuło się zawiedzio-
nych jego przybyciem do Krakowa. Wielu 
zrażał styl sprawowania posługi przez 
nowego metropolitę, który bardzo szyb-
ko dał się poznać jako „opozycjonista wo-
bec wszelkich presji”. Potrafił zachować 
niezależność zarówno wobec „stańczy-
ków”, jak i „demokratyzujących kół inteli-
gencji”. Dystansował się od rozwijającego 
się w Galicji w ostatnich latach przed 
wybuchem wojny ruchu niepodległościo-
wego, widząc w nim przede wszystkim 

skupisko „socyjałów i radykałów”. Jednak 
w 1912 r. przewodniczył uroczystym, 
trójzaborowym obchodom trzechsetle-
cia śmierci ks. Piotra Skargi, które obok 
obchodów grunwaldzkich (1910) były 
największą przed pierwszą wojną świa-
tową patriotyczną manifestacją Polaków 
ze wszystkich stron podzielonej ojczyzny.

Urzędowy szacunek wobec księcia 
metropolity zamienił się w szacunek 
płynący z serca pod wpływem wydarzeń 
związanych z pierwszymi miesiącami 
wielkiej wojny. Przed napierającymi 
na zachód wojskami rosyjskimi, które 
dopiero późną jesienią 1914 r. zatrzyma-
ły się pod Gorlicami i Nowym Sączem, 
uciekały dziesiątki tysięcy osób, często 
w jednej koszuli. Ich skupiska – nie zwa-

żając na grasujące zarazy (tyfus, ospa, 
cholera) – w zachodniej części Galicji 
odwiedzał osobiście książę metropolita. 
Na gestach współczucia się nie skoń-
czyło. Z jego inicjatywy powstał pod 
koniec 1914 r. Książęco-Biskupi Komitet 
Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny. 
Sam inicjator stanął na jego czele i objął 
bieżące kierownictwo nad jego pracami.

To była tytaniczna praca, świadczona – 
jak podkreślał abp Sapieha – „całej Polsce, 
którą trzeba było przygarnąć i otoczyć 
opieką”. Powołany przez krakowskiego 
metropolitę Komitet koordynował pomoc 
charytatywną dla polskich uchodźców 
wojennych nie tylko w samej Galicji, lecz 
także daleko poza nią. Ofiar materialnych 

Książę Adam Stefan Sapieha był jedną z najważniejszych postaci 
polskiego Kościoła oraz jednym z wybitnych polskich mężów stanu. 
Przez swą bezkompromisowość wzbudzał niekiedy niezadowolenie 
jednocześnie u władz państwowych i w Stolicy Apostolskiej

Grzegorz Kucharczyk

„Słup żelazny”. 
Kardynał Adam Stefan Sapieha
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i swojego czasu nie szczędził sam arcybi-
skup. Jego pomysłem było zorganizowanie 
latem 1915 r. ruchomych kolumn sanitar-
nych, które miały chronić najuboższych 
mieszkańców zaboru austriackiego przed 
epidemiami. Te wysiłki zostały zauważone 
przez Polaków nie tylko w krakowskiej 
archidiecezji i nie tylko w zaborze au-
striackim. Gdy jesienią 1918 r. kończyła się 
wielka wojna, abp Adam Stefan Sapieha 
cieszył się szczerym szacunkiem w całej, 
powstającej do swojej drugiej niepodległo-
ści Rzeczypospolitej.

DLA NIEPODLEGŁEJ POLSKI 
I NIEZALEŻNEGO KOŚCIOŁA
Dzień 11 listopada 1918 r. został ob-

wieszczony biciem Zygmunta i uroczystym 
Te Deum odprawionym przez krakowskie-
go metropolitę w królewskiej katedrze 
na Wawelu. Arcybiskup Sapieha całym 
swoim autorytetem, który zyskał w czasie 
wielkiej wojny, wsparł budowę niepodle-
głego państwa polskiego. „Chwila obecna 
dana nam jest przez Boga po to, aby w niej 
budować gmach Ojczyzny naszej. Zmarno-
wać nam tej chwili nie wolno, jesteśmy za 
nią przed Bogiem odpowiedzialni” – mówił 
rok później na Wawelu w obliczu zgroma-
dzonej tam polskiej generalicji, przybyłej 
na Święto Zjednoczenia Armii Polskich.

Odradzająca się do swojej drugiej 
niepodległości Polska miała wielkie szczę-
ście, że na stolicach biskupich zasiadała 
wówczas cała plejada wybitnych pasterzy, 
czujących po rzymsku i po polsku: Alek-
sander Kakowski w Warszawie, Edmund 
Dalbor w Poznaniu, Józef Bilczewski i Józef 
Teodorowicz we Lwowie oraz Adam Stefan 
Sapieha w Krakowie. Każdy z nich miał po-
czucie, że na budowę niepodległości daną 
mamy tylko chwilę, którą trzeba umiejętnie 
wykorzystać. Robili znacznie więcej, niż na-
leżało to do ich duszpasterskich obowiąz-
ków. Żaden z nich nie respektował zasady 
rozdziału Kościoła od państwa. Na równi 
leżały im na sercu niezależność Kościoła 
i niepodległość państwa polskiego. Dlatego 
nie wahali się mieszać do polityki.

Arcybiskup Sapieha nie odstawał 
pod tym względem od innych polskich 
hierarchów. Wraz z abp. Teodorowiczem 
(ormiańsko-katolicki metropolita lwowski) 
zaangażował się we wspieranie polskiej 
akcji narodowej na Górnym Śląsku. Na 
początku 1921 r. specjalnie pojechali w tej 
sprawie do Rzymu, by skłonić Stolicę Apo-

stolską do wymuszenia na duchowieństwie 
niemieckim rzeczywistej bezstronności 
w czasie akcji plebiscytowej. Celem podróży 
było również zwrócenie uwagi na brak 
dostatecznego zaangażowania papieskiej 
nuncjatury w Warszawie w tej sprawie. 

Zważywszy na to, że nuncjusz 
abp Achille Ratti rok później zostanie 
wyniesiony na Stolicę Piotrową jako Pius 
XI, miało to dla krakowskiego metropolity 
swoje konsekwencje w postaci odkładania 
jego nominacji kardynalskiej (kapelusz 
kardynalski przyzna mu dopiero następca 
Piusa XI) i kategorycznego domagania się 
przez Watykan zaprzestania przez krakow-
skiego hierarchę bezpośredniej aktywności 
politycznej. W 1922 r. abp Sapieha (podob-
nie jak abp Teodorowicz) został wybrany 
do Senatu RP z listy centroprawicowego 
Chrześcijańskiego Związku Jedności Naro-
dowej. Na wyraźne „życzenie” Piusa XI rok 
później obydwaj metropolici złożyli swoje 
senatorskie mandaty.

Krakowski arcybiskup słowem 
i czynem angażował się na rzecz budo-
wy niepodległego państwa polskiego, 
jednak nie oznaczało to bezwarunkowej 
akceptacji polityki kolejnych rządów 
po 1918 r. W Episkopacie odrodzonej 
Polski abp Sapieha dał się poznać jako 
bezkompromisowy obrońca niezależno-
ści Kościoła od władzy państwowej. Jak 
sam mówił: „Prawda, że mamy dzięki 
Bogu własne państwo i własny rząd, ale 
i w tym państwie polskim społeczeń-
stwo chce widzieć w swoich pasterzach 
duchownych tych ludzi, którzy mogą 
i potrafią rządowi zależnemu od rozma-
itych wpływów politycznych i prawdę 
powiedzieć, i w razie potrzeby przeciw-
stawić się z należną godnością dla obro-
ny wyższych praw religii i moralności”.

Ta bezkompromisowość oznaczała 
niekiedy, że Sapieha wzbudzał niezado-
wolenie jednocześnie u władz państwo-
wych i w Stolicy Apostolskiej. Tak było 
w przypadku jego krytycznego stosunku 
do umowy konkordatowej podpisanej 
w 1924 r. (ratyfikowanej w 1925 r.) mię-
dzy Polską a Watykanem. Według kra-
kowskiego metropolity konkordat „był 
zrobiony na kolanie” i dawał państwu 
nadmierne uprawnienia wobec Kościo-
ła. Takich obaw przed „józefinizmem” 
wpisanym w konkordat nie miał Pius XI, 
który osobiście (jako były nuncjusz 
w Polsce) patronował tej umowie.

PIŁSUDSKI I „AWANTURA” 
O WAWEL
Zamach majowy 1926 r. Sapieha ocenił 

nadzwyczaj krytycznie, podobnie jak cały 
program polityczny sanacji. Utożsamiał 
go z niebezpiecznym autorytaryzmem 
zmierzającym do „uczynienia z państwa 
jakiegoś bożyszcza wszystko wchłaniają-
cego”. Przemoc w polityce odrzucał – czy 
to chodziło o zorganizowane w 1923 r. 
przez lewicę „powstanie krakowskie” 
(według metropolity wzięły w nim udział 
„obałamucone rzesze, których łatwowier-
ność zdradziecko wykorzystano”), czy 
o sanacyjne „wybory brzeskie” 1930 r.

Podobno w czasie jednej z rozmów 
z Sapiehą Józef Piłsudski zażartował, że 
może i on po śmierci trafi do królewskiej 
krypty na Wawelu. Metropolita miał 
odpowiedzieć: „Panie Marszałku! Niech 
Pan się pospieszy, póki ja żyję”. W 1935 r. 
arcybiskup bił się z myślami, czy wydać 
zgodę na pochówek Marszałka w krypcie 
św. Leonarda na Wawelu. Ostatecznie 
wyraził zgodę. Jak wyjaśniał, ewentualna 
odmowa „stałaby się zapewne z jednej 
strony powodem do awantur i gwałtów, 
a z drugiej strony do rozbudzenia wrze-
nia w kraju, już i tak z powodu nędzy 
podminowanego niezadowoleniem”. 
Uznawał zresztą nieprzeciętne zasługi 
Piłsudskiego, który „jednak przez stwo-
rzenie silnego rządu, przez utrwalenie 
stosunków, jakie by nie były – wyratował 
państwo polskie od rozpadania się, po-
stawił Polskę w rzędzie mocarstw”.

Jednak dwa lata po uroczystym 
pochówku Marszałka w królewskiej 
krypcie doszło do tzw. kryzysu wawel-
skiego. Będąc „opozycjonistą wobec 
wszelkich presji”, abp Sapieha zarządził 

Jako pasterz swojej 
archidiecezji abp Sapieha 
odznaczał się wielką 
gorliwością. Niestrudzenie 
odbywał wizytacje 
kanoniczne w parafiach. 
Wielką wagę przykładał 
do formacji seminaryjnej
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w nocy z 23 na 24 czerwca 1937 r. prze-
niesienie trumny Piłsudskiego z krypty 
św. Leonarda do krypty pod Wieżą 
Srebrnych Dzwonów (tam, gdzie dzisiaj 
się znajduje). Swoją decyzję hierarcha 
motywował brakiem uszanowania ma-
jestatu królewskiej krypty przez liczne 
wycieczki nawiedzające Wawel. Domagał 
się również zamknięcia trumny (orygi-
nalnie była szklana, a ciało Piłsudskiego 
było zabalsamowane). Odrzucał zarzut, 
że nowe miejsce spoczynku uwłacza 
godności Marszałka. „Krypta nie jest 
buduarem, ale grobem i dlatego musi być 
surowa w swym wyglądzie” – mówił.

To, co potem się stało, sam Sapieha 
określał mianem „awantury całkiem 
śmiesznej”. Doszło do prawdziwego kryzysu 
w relacjach państwo – Kościół. Niektórzy, 
jak Wacław Sieroszewski – prezes Polskiej 
Akademii Literatury – domagali się nawet 
postawienia metropolity przed sądem. 
Mediowała nuncjatura, która od początku 
namawiała Sapiehę do powściągliwości 
w „sprawie wawelskiej”. Nie pierwszy raz 
krnąbrny hierarcha okazał się opozycjoni-
stą również wobec presji z Watykanu.

O WIERNOŚĆ „MYŚLI 
CHRYSTUSOWEJ”
Jako pasterz swojej archidiecezji abp Sa-

pieha odznaczał się wielką gorliwością. 
Niestrudzenie odbywał wizytacje kano-
niczne w parafiach. Wielką wagę przykła-
dał do formacji seminaryjnej. Dokładał 
starań, by wśród wykładowców krakow-
skiego seminarium były osoby o naj-
większych kwalifikacjach intelektualnych 
i moralnych. Z jego inicjatywy powstały 
w Krakowie seminaria kształcące księży 
dla diecezji śląskiej i częstochowskiej. 

W czasie zwołanych przez siebie 
synodów diecezjalnych (1923, 1938) 
metropolita zwracał szczególną uwagę na 
konieczność pracy świeckich i duchownych 
nad wysokim poziomem moralnym. Braki 
w tym zakresie uważał za jedną z głów-
nych bolączek Kościoła w Polsce. Podczas 
plenarnych obrad Episkopatu we wrze-
śniu 1927 r. wytykał „oddalenie od myśli 
Chrystusowej” wielu ludzi Kościoła zbytnio 
pożądających dóbr tego świata. W cha-
rakterystycznym dla siebie stylu mówił: 
„Ciągnie proboszcz przy każdej okazji, jesz-
cze zgrabniej ciągnie (zwykle wydajniej) 
taki lub inny ojciec zakonny lub zakonnica, 
ciągnie biskup w ten lub inny sposób. Są to 

zapewne cele na ogół pożyteczne, ale jakaś 
miara i w tym musi być”.

NIEZŁOMNY WOBEC 
TOTALITARYZMÓW
W czasie pierwszej wojny światowej 

abp Sapieha zbudował swój autorytet 
jako gorliwego pasterza, troszczącego się 
o najbardziej potrzebujących. W czasie 
drugiej wojny światowej zyskał w Krako-
wie i w całej okupowanej Polsce miano 
Księcia Niezłomnego. Po opuszczeniu 
Polski przez prymasa, kard. Augusta 
Hlonda, to krakowski metropolita stał się 
czymś więcej niż tylko najważniejszą 
osobistością Kościoła w Polsce. Z jego 
inicjatywy odbywały się nieformalne 
(nieuznawane przez okupacyjne władze 
niemieckie) konferencje biskupów 
z obszaru Generalnego Gubernatorstwa. 
Sam metropolita wysyłał do Watykanu 
regularne raporty dokumentujące ludo-
bójczą politykę Niemiec wobec Polaków 
i Żydów. Już we wrześniu 1939 r. Sapieha 
zwracał się do swojego duchowieństwa 
o udzielanie pomocy Żydom.

Krakowski arcybiskup nie wahał 
się również podejmować interwencji 
u samych władz okupacyjnych (Kraków 
był stolicą GG) na rzecz prześladowanych 
obywateli polskich, bez względu na ich 
etniczne pochodzenie. W grudniu 1942 r., 
podczas spotkania z najbliższymi współ-
pracownikami Hansa Franka, abp Sapieha 
mówił o tym jasno i bez ogródek. „Wy-
powiedź księcia metropolity była tak 
odważna i stanowcza, że Niemcy zniecier-
pliwieni wstawali, dodając w końcu, że 
żaden z Polaków tak do nich jeszcze nie 
przemawiał” – zanotował uczestniczący 
w tym spotkaniu hr. Adam Ronikier. 

Gdy sytuacja na froncie wskazywała 
na klęskę Niemiec, również Hans Frank 
zgodził się spotkać z krakowskim arcybi-
skupem. Podczas rozmowy, która odbyła 
się 5 kwietnia 1944 r., roztaczał miraże 
„frontu antybolszewickiego” i „polsko-
-niemieckiego przymierza”. Książę me-
tropolita odparł krótko, że „Niemcy przez 
przeszło pięć lat nie pokazały, jakoby 
były przyjacielem narodu polskiego”.

Po 1945 r. abp Sapieha wraz z pryma-
sem Hlondem (zm. w 1948 r.) był główną 
twarzą oporu Kościoła polskiego wobec 
komunistycznego zniewolenia. Wraz 
z innymi biskupami w 1946 r. podpisał 
wielkopostny list do wiernych, w którym 

znalazły się słowa: „Polska nie może być 
komunistyczna. Polska musi pozostać 
katolicka”. W 1947 r. podpisał konstytu-
cyjny memoriał Episkopatu, w którym 
domagano się, by „Rzeczpospolita, 
jako społeczna i polityczna zbiorowość 
katolickiego narodu polskiego” została 
określona w konstytucji jako „państwo 
chrześcijańskie, które uznaje Boga za 
władzę wszelkiego stworzenia”.

Jednocześnie wspierał linię prymasa 
Hlonda w odniesieniu do zabezpieczenia 
trwałości obecności Kościoła (a tym sa-
mym i państwa polskiego) na Ziemiach Za-
chodnich. W tym celu pojechał do Rzymu 
w 1948 r. Dwa lata wcześniej w Wiecznym 
Mieście odebrał z rąk papieża Piusa XII 
(23 lutego 1946 r.) insygnia kardynalskie. 
Powrót nowego księcia Kościoła do Krako-
wa był iście królewski. Owacyjnie witały go 
tłumy krakowian. Witały Księcia Niezłom-
nego, którego wielkość uznał w osobie 
papieża cały Kościół.

Trudno zweryfikować twierdzenia 
Kisiela, że to kard. Sapieha doradził 
Piusowi XII powołanie w 1948 r. biskupa 
lubelskiego Stefana Wyszyńskiego na 
prymasowskie stolice w Gnieźnie i War-
szawie (inne źródła mówią o inicjatywie 
umierającego prymasa Hlonda). Jedno 
jest pewne, że sędziwy metropolita 
krakowski sceptycznie patrzył na zbyt 
miękką jego zdaniem linię nowego pry-
masa wobec komunistów. Nie popierał 
porozumienia z rządem, podpisanego 
przez prymasa Wyszyńskiego w 1950 r. 
Przewidując nieuchronną konfrontację 
z reżimem, pozostawił w kurii oświad-
czenie datowane na 6 marca 1950 r., 
w którym „stanowczo ogłaszał”, że „w ra-
zie aresztowania, wszelkie moje tam 
złożone wypowiedzi, prośby i przyznania 
się są nieprawdziwe”.

Książę metropolita krakowski, 
kard. Adam Stefan Sapieha, zmarł w swo-
jej arcybiskupiej rezydencji 23 lipca 
1951 r. Nad jego trumną 27 lipca 1951 r. 
prymas Wyszyński powiedział: „Był Pola-
kiem z krwi i z kości. Duszą lgnący do 
Rzymu, brał zeń wszystko, co Polsce było 
jak chleb żywota. […] Prawdziwie zawsze 
był z narodem, ilekroć wypadło być słu-
pem żelaznym, ilekroć wypadło stanąć 
twardo, niezłomnie, aby osłonić mocą 
swego wysokiego i powszechnie uznane-
go autorytetu ciężko zranioną, chwiejącą 
się ojczyznę”. © ℗  Wszelkie prawa zastrzeżone
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