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JAK PAWEŁ STYGER UMAWIAŁ 
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L. KAASEM

Paul Styger (1887-1939), niemieckojęzyczny Szwajcar rodem ze 
Schwyz, z samego serca kraju Helwetów, podwójny doktor teologii i filozo
fii, prałat rzymskiego Kościoła katolickiego, papieski Geheimkammerer, ale 
przede wszystkim wybitny archeolog rzymski i znawca wczesnochrześci
jańskich starożytności, został w roku akademickim 1921/22 powołany na 
profesora archeologii chrześcijańskiej i sztuki kościelnej na wydziale Teolo
gii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego1. Był więc poniekąd moim po
przednikiem na tej samej uczelni, choć na innym wydziale i w innym języ
ku, gdyż przez 12 lat nauczał polskich teologów po łacinie, ale w pewnej 
mierze tego samego przedmiotu, który przez 15 lat ja też wykładałam dla 
archeologów i innych zainteresowanych na wydziale Historycznym UW. 
Przeglądając niedawno przebogatą spuściznę prywatną, naukową, dydak
tyczną i popularyzatorską Stygera, przekazaną przez rodzinę po jego 
przedwczesnej śmierci (w wieku zaledwie 52 lat) do Staatsarchiv w Schwyz, 
natrafiłam na ogromnie interesującą korespondencję dotyczącą tylko jed
nego tematu. Składa się na nią czternaście listów po niemiecku: samego 
Stygera (kopie w maszynopisie) i odpowiedzi na nie (oryginały) z okresu od 
22 czerwca do 11 listopada 1931 r.2 Podejrzewam, że korespondencja ta 
nie jest znana specjalistom od dwudziestolecia międzywojennego i ówcze
snych stosunków polsko-niemieckich, a skoro wydała mi się niezwykle cie
kawa, to postanowiłam ją opublikować, mimo że dotyczy epoki dalekiej od 
późnego antyku, którym się „na co dzień” zajmuję. Z tego powodu nie je
stem w stanie zaopatrzyć tych listów pełnym komentarzem, ale mam 
nadzieję, że ich treść sprowokuje „speców” od stosunków polsko-niemiec
kich z przede dnia II wojny światowej do wyciągnięcia dalszych wniosków.

Co do bohaterów tej korespondencji, to sądzę, że nie ma tutaj potrzeby do
kładnie przedstawiać ówczesnego prymasa Polski kardynała Augusta Józefa 
Hlonda (1881-1948), stojącego na szczycie Kościoła polskiego, którego zna
czenie dla wizerunku tego Kościoła i świadomości jego wiernych było ogrom
ne3. Zresztą nie odpowiadał on osobiście na listy Stygera, tylko czynił to w je

1 T. Manteuffel, Uniwersytet Warszawski w latach 1915/16-1934/35, Warszawa 1936, 
s. 63, 70, 72.

2 Wszystkie listy mają tę samą sygnaturę: STASZ, PA 20, 1.
3 Bibliografia dotycząca kardynała Augusta Hlonda symptomatycznie była dość skrom

na w okresie PRL i wydatnie urosła po 1989 r., por. przede wszystkim: M. Zywczyński, s.v. 
Hlond August, PSB IX, 1960-61, s. 545f; Ksiądz Kardynał dr August Hlond Prymas Polski.
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go imieniu ksiądz Nikodem Medlewski, Sekretarz Kurii Metropolitalnej w Po
znaniu. Natomiast prałat Ludwig Kaas (1881-1952), równolatek polskiego pry
masa, był bardzo ważną osobistością nie tylko w ówczesnym Kościele nie
mieckim, doktorem habilitowanym w zakresie prawa kanonicznego i profeso
rem w Seminarium Duchownym w Trewirze, ale przede wszystkim odgrywał 
wówczas bardzo istotną rolę w polityce wewnętrznej Niemiec i jako poseł do 
Reichstagu w latach 1920-1933 przewodniczył niemieckiej, ówcześnie „cha
deckiej”, partii Zentrum oraz był aktywnym, choć w końcu nieskutecznym 
działaczem jej prawego skrzydła na rzecz koalicji partii Zentrum z NSDAP4. 
Wśród adresatów listów Stygera jest jeszcze Józef Lipski, wówczas naczelnik 
Wydziału Zachodniego w Departamencie Polityczno-Ekonomicznym polskie
go MSZ, którego odpowiedzi na list Stygera brak, tak jak nie ma innego wcze
śniejszego listu Lipskiego, o którym jest też mowa w jednym z listów Stygera 
(z 15 października 1931 r.). Tej drugiej wspomnianej odpowiedzi Lipskiego być 
może w ogóle nie było, bo list Stygera do Lipskiego ma charakter informacyj
ny. Trzeba tutaj dodać, że Józef Lipski był wybitnym polskim dyplomatą, spe
cjalistą od spraw niemieckich i zwolennikiem zbliżenia polsko-niemieckiego5. 
Być może to właśnie Lipski miał zasadniczy wpływ na zaangażowanie się w tę 
całą sprawę polskiego, ale niemieckojęzycznego profesora uniwersyteckiego, 
a zarazem naukowca europejskiej sławy.

Natomiast sam główny inicjator całej akcji i autor listów, Paweł Styger, 
będąc świetnym archeologiem, skądinąd dobrze mi znanym, bo w ramach 
doktoratu zajmowałam się rzymskim zespołem zabytków przez niego od
krytym6 - nie był w ogóle politykiem ani nie miał aspiracji do odegrania ja
kiejkolwiek politycznej roli, ani w Polsce, ani w Niemczech, ani w Kościele. 
Można tylko dodać, że Styger będąc z jednej strony świetnym, wnikliwym 
i pracowitym naukowcem, piszącym dużo i dobrze, zarazem krytykującym 
bezkompromisowo rozmaitych „fachidiotów”, a także będąc bardzo utalen
towanym językowo, muzycznie i plastycznie człowiekiem, miał z drugiej 
strony jakiegoś niebywałego pecha w swoich niemal wszystkich i w zasa
dzie dobrych pomysłach organizacyjnych na forum międzynarodowym, tyl
ko że nie miejsce tu ani czas, aby o tym pisać7. Wygląda zatem na to, że

Działalność i dzieta, Katowice 1998; Prymas Polski August Kardynał Hlond, pod red. R Wie
czorka, Katowice 1992; ostatnio: S. Zimniak, s.v. HLOND August Josef, Biographisch-Biblio- 
graphisches Kirchenlexikon, 2004, powszechnie dostępny w Internecie: www.bautz.de/bbkl/ 
h/hlond_a.shtml.

4 M. Persch, s.v. Kaas, Ludwig: www.bautz.de/bbkl/k/Kaas.shtml.
5 Józef Lipski (1894-1958), por. H. Batowski, s.v. Lipski Józef, PSB, XVII, 1972, s. 435f.
6 R Styger, Scavi a San Sebastiano, scoperta di una memoria degli Apostoli Piętro e Ps

oto e del corpo di San Fabiano Papa e martire, w: „Rómische Ouartalschrift” 1915, nr 29, 
s. 73-109; tenże, Gli Apostoli Piętro e Paolo ad Catacumbas sulla via Appia, w: tamże, 
s. 149-208; tenże, II monumento apostolico della via Appia, Dissertazioni della Pontificia Ac- 
cademia Romana di Archeologia, 1918, ser. 13, s. 3-112; E. Jastrzębowska, Untersuchun- 
gen zum christlichen Totenmahl aufgrund der Monumente des 3. Und 4.Jhs unter Basilika 
des hl. Sebastian in Rom, Frankfurt 1981.

7 Por. przede wszystkim: R Styger, w: Dictionnaire historięue et bibliographique de la Su- 
isse, Neuchatel 1932, VI, s. 404f; A. Castell, Professor Paul Styger, Schwyz, w: Pontificium 
Collegium Germanicum Hungaricum, 1939, 48/2, s. 54; E. Josi, Styger, w: Enciclopedia Cat-

http://www.bautz.de/bbkl/
http://www.bautz.de/bbkl/k/Kaas.shtml
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Styger w tym przypadku z powodów moralnych i/lub pod wpływem roz
mów z Lipskim - jako po prostu bardzo konserwatywny ksiądz; szwajcar
ski, ale też i polski patriota (świadczą o tym inne jego listy); widząc, co się 
dzieje w Europie, a może jeszcze dodatkowo pod wpływem tego, co usły
szał na początku lat 20. w Warszawie - doszedł do wniosku, że należy bro
nić i chronić katolicką Europę przed komunistycznym zagrożeniem. Trzeba 
przy tym podkreślić, że broniąc wartości chrześcijańskich przed komuni
zmem, był też świadomy innego rosnącego zagrożenia ze strony niemiec
kiego narodowego socjalizmu, choć na pewno nie w pełni sobie wyobra
żał, jakie mogą być skutki tej drugiej groźby. Wydaje się zatem, że w mnie
maniu Stygera w 1931 r. jedynie jakieś porozumienie na szczytach władzy 
w Kościele polskim i niemieckim mogłoby doprowadzić do osiągnięcia 
wspomnianego celu. Stało się to wtedy dla niego najważniejszym zada
niem życiowym i wykazał się na tym polu nie tylko inicjatywą, ale też dużą 
cierpliwością i wytrwałością w przezwyciężaniu wielu przeszkód, głównie 
natury protokolarnej i ambicjonalnej.

Zatem w czasie letnich wakacji, które spędzał jak zawsze w rodzinnym 
Schwyz, oddając się badawczej pracy i pisaniu tekstów naukowych i popu
larno-naukowych, dnia 22 czerwca 1931 r. tak napisał do kardynała Hlon
da* i * * * * * * 8:

Eminencjo!
W porozumieniu z polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych 18 czerwca 

odbyłem w Berlinie rozmowę z przewodniczącym niemieckiej partii Zentrum pa
nem prałatem dr Ludwikiem Kaasem w celu zadzierzgnięcia kontaktu dla umożli
wienia zbliżenia i ewentualnego porozumienia się na gruncie wartości katolickich, 
szczególnie w obliczu narastającej groźby światowego kryzysu ze strony szerzące
go się komunizmu. Pan Kaas nie tylko chętnie zadeklarował swoją gotowość, ale 
również określił takie spotkanie w obecnej chwili jako pilną konieczność. Jego wy
jaśnienie takiego stanowiska kulminowało się w jednym zdaniu: „W przyszłym ro
ku grozi nam wojna domowa, co do której nie wiemy, czy weźmie w niej górę ko
munizm, czy narodowy socjalizm, ale obie ewentualności byłyby dla Kościoła 
i kultury największym nieszczęściem, a jeśli załamią się Niemcy, Polska także nie 
będzie mogła się dłużej utrzymać”.

Pan Kaas prosił mnie, abym napisał doń niebawem, czy Wielebna Eminencja

tolica, Cittś del Vaticano 1953, s. 1431f; Biogramy uczonych polskich. Materiały o życiu
i działalności członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN, red. A. Śródka, P Szczawiński, Wro
cław 1985, s. 333f; E. Jastrzębowska, Paweł Styger - badacz katakumb rzymskich i profesor
Uniwersytetu Warszawskiego, w: Archeologia Śródziemnomorska w Uniwersytecie Jagielloń
skim 1897-1997, Kraków 1998, s. 137-142; S. Heid, Anton de Waal und Paul Styger - eine
gluckliche Zusammenarbeit im Dienst der Christlichen Archeologie, „ Rómische Ouartalschri-
ft" 2008, nr 103 (w druku); E. Jastrzębowska, Paul Styger (1887-1939), archaeologist at Ro
mę and professor at Warsaw, Archeologia Polona 2008 (w druku).

8 STASZ, PA 20, 1. Listy cytuję w układzie chronologicznym i we własnym tłumaczeniu; 
wymieniane one były, z jednym wyjątkiem, między księżmi, którzy zwracali się do siebie per 
pan (Herr), co normalne po niemiecku i co dla ścisłości tłumaczenia stosuję również w pol
skiej wersji.
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byłby skłonny wziąć udział w najbliższym czasie w takim spotkaniu. On zaś, w od
powiedzi na zaproszenie Eminencji, mógłby dyskretnie, aby gazety nie dowiedzia
ły się o tym, przyjechać do Poznania.

Czy mogę mieć nadzieję na przychylną odpowiedź?
Z prośbą o wybaczenie, całuję rąbek purpury Wielebnej Eminencji i pozostaję 

oddanym sługą,
Prof. Paul Styger Schwyz, Banhofstrasse (Szwajcaria)

Powyższy adres w innym liście Stygera jest nazwany stałym adresem 
w innej jego epistole przytoczonej poniżej, ale wygląda na to, że autor wy
słał ten list faktycznie z dworca kolejowego albo przez kogoś umyślnego, 
bo odpowiedź nań z Poznania była już gotowa dwa dni później, 24 czerw
ca 1931 r.:

Reverendissime ac lllustrissime Domine!
Mój szef [Chef w oryginale - przyp. E.J.] zobowiązał mnie, aby zawiadomić 

Wielce Szanownego Pana, że jest chętny i gotów spotkać się z panem prałatem na 
rozmowę. Ponieważ jednak istnieje już ustalony program na najbliższą przyszłość, 
pozostają zatem do wykorzystania tylko dwa dni na to spotkanie: 6 i 7 lipca. Na
stępny możliwy termin mógłby nastąpić dopiero w drugiej połowie miesiąca sierp
nia. Czy mógłby Pan zawiadomić pana prałata, że ma się rozumieć, iż przybyłby on 
do nas i byłby naszym gościem.

Sprawia mi ogromną radość, że przy okazji tego listu mogę Wielebnemu panu 
prałatowi i profesorowi Uniwersytetu złożyć wyrazy mojego głębokiego szacunku 
i najuprzejmiej pozdrowić.

Oddany Panu,
Nicodemus Medlewski

Znów zaledwie dwa dni później, 26 czerwca, Styger napisał do prałata 
Kaasa, adresując ten swój list do Przewodniczącego Niemieckiej Zentrum- 
spartei w Reichstagu w Berlinie:

Reverendissime Domine!
Jego Eminencja, wielce szanowny pan kardynał August Hlond, prymas Polski, 

zawiadomił mnie listownie za pośrednictwem swojego prywatnego sekretarza pana 
Mendlewskiego, że zaplanowane spotkanie sprawiłoby mu dużą radość i mogłoby 
się odbyć 6 i 7 lipca, oraz że najserdeczniej Pana zaprasza, aby był Pan jego go
ściem.

Czy byłby Pan zatem tak dobry i jak najszybciej dał mi znać, czy ten termin Pa
nu odpowiada?

Jeśli tylko Pan sobie życzy, kardynał wyśle Panu specjalne zaproszenie. Proszę 
również, aby Pan mnie zawiadomił o ewentualnych innych swoich życzeniach, np. 
dotyczących specjalnego menu w związku z Pana dietą.

Co do samej podróży, najlepiej było by, aby wsiadł Pan do pociągu, który od
chodzi z Friedrichsstrasse w Berlinie o godz. 8.30 i jest o 1.02 w Poznaniu. Z dwor
ca w Poznaniu zabrałby Pana sekretarz kardynała.
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Ze swojej strony chciałbym Pana zapewnić raz jeszcze, że Polacy przyjmują 
z dużą radością Pańską gotowość w podjęciu kroków i w ewentualnym porozumie
niu w obliczu narastającej groźby światowego kryzysu ze strony szerzącego się ko
munizmu. Ludzie ci na gruncie wartości katolickich oceniają podobnie to spotkanie 
jako pilną konieczność chwili obecnej.

Niechaj pełne błogosławieństwo Boże będzie z Panem w tym tak odpowiedzial
nym zadaniu.

W oczekiwaniu na Pana przychylną odpowiedź pozdrawiam Pana z oddaniem.
Schwyz, Bahnhofstrasse Szwajcaria

Na tej kopii listu, jak na większości innych kopii, brak jest podpisu auto
ra i, co ważniejsze, nie ma też zachowanej odpowiedzi Kaasa, o której Sty- 
ger wspomina w następnym, znacznie dłuższym liście do niego, napisa
nym bardzo szczerze, właściwie tak od serca i również tak samo adresowa
nym jak poprzedni list, do Reichstagu w Berlinie, dnia 2 lipca 1931 r.:

Reverendissime Domine!
W swoim cennym liście z 30.06. br. był Pan tak łaskaw mnie zawiadomić, że nie 

może Pan obecnie podać jakiegokolwiek definitywnego terminu odnośnie planowa
nego spotkania. Muszę zatem poprosić Pana o wybaczenie, że ośmieliłem się Panu za
proponować dwa dni: 6 i 7 lipca. Byłby to przecież absolutny przypadek, jeśli by Pan 
w tym terminie, który najbardziej pasuje Eminencji, miał akurat wolny czas. Będę 
więc próbować tak zadziałać, aby kardynał w miarę możliwości zwrócił się do Pana.

Zatem przekażę po prostu to, iż mimo najlepszych chęci nie może Pan przyje
chać 6 i 7 lipca, ale że ta tymczasowa niemożność nie zmienia w żaden sposób Pań
skiej gotowości i chęci do odbycia tego spotkania. Wobec tego, na przyszłość mo
że byłby Pan skłonny podać inny najbliższy termin.

Mam nadzieję, że całe to przedsięwzięcie z powodu mojej niezręczności nie 
spełznie na niczym! Muszę sobie teraz ciągle wyrzucać, że całą tę sprawę przedsta
wiłem Panu w Berlinie za mało dobitnie. Pozostaje mi tylko zaufanie do Pańskiego 
własnego doświadczenia i taktu. W gruncie rzeczy chodzi tutaj, co dobrze Pan ro
zumie, nie tylko o czysto polityczną rozmowę, w której miałby być górą partner po
tężniejszy lub sprytniejszy, ale chodzi o rzeczywistą próbę jakiegoś praktycznego 
porozumienia się zgodnie z pryncypiami moralności chrześcijańskiej. Nikt nie ne
guje tego, że na początku trzeba będzie pozbyć się licznych nieporozumień i prze
sądów. Najważniejsza jest dobra wola. Broniłem Pana przed wątpiącymi w Pana za
sadnicze poczucie odpowiedzialności i nadal do dziś jestem przekonany, że Pan nie 
zawiedzie w tym zakresie.

Jeśli niemiecka partia Zentrum pod takim lub innym pretekstem, brutalnie lub 
delikatnie, w dobie grożącej nawałnicy ze strony komunistów, miałaby odrzucić 
prośbę o wysłuchanie ze strony swoich braci w wierze, sam nie wiedziałbym, jak
bym mógł zdzierżyć świadomość tej ciężkiej odpowiedzialności. Dlaczego muszą 
koniecznie (nawet jeśli tylko pozornie) mieć rację ci, którzy ciągły stan narodowej 
nienawiści, otwartą zawiść, wyzwiska i zaprzeczenia między chrześcijanami okre
ślają jako skandal, wręcz fiasko Kościoła? Czyż muszą masoni i socjaliści z czysto 
humanitarnymi sloganami doprowadzić łatwiej do pojednania niż katolicy? Nieste
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ty wśród szanowanego kleru też są tacy, którzy tylko z trudem uchodzą oskarżeniu 
uprawiania czysto nacjonalistycznej polityki. Nie mają nawet wstydu przed sianiem 
zgorszenia, wszystkie środki są dla nich dobre, a na resztę gwiżdżą. Dziś miliony 
niewinnie torturowanych ludzi patrzą na kanclerza Rzeszy9, który cieszy się dużym 
poważaniem jako uczciwy, uważny i przyzwoity człowiek. Powszechnie też wiado
mo, że Pan ma przeogromny wpływ na bieg historii, jako Przewodniczący niemiec
kiej partii Zentrum i prałat wysokiego szczebla w Kościele, zajmujący wielce od
powiedzialne stanowisko. Nie działa Pan dla poklasku łudzi i sławy. W związku 
z tym mam nadzieję i pewność, że też i tym razem da się Pan wciągnąć do dobre
go dzieła, nawet jeśli by to kosztowało wiele trudu i przezwyciężania się.

Jeśli mi jednak Pan powie, że nie da się już nic zrobić, to Panu uwierzę bardziej 
niż komukolwiek innemu i nie będę już więcej w życiu czymkolwiek zawracać Pa
nu głowy.

Z najgorętszą prośbą o wybaczenie i z najserdeczniejszymi pozdrowieniami po
zostaję Panu oddany.

Stały adres: Schwyz, Bahnhofstrasse Szwajcaria

Na tej kopii listu Stygera brak jest również jego podpisu, tak jak na kopii 
drugiego listu, wysłanego do księdza Medlewskiego, sekretarza kardynała 
Hlonda, tego samego dnia, tzn. 2 lipca 1931 r.:

Drogi Sz. Panie Sekretarzu,
Rzeczywiście było już mało czasu, kiedy 27 czerwca dostałem Pana cenny list 

z 24 tego samego miesiąca, a ja jeszcze musiałem poczekać na potwierdzenie 
z Urzędu Spraw Zagranicznych w Warszawie i dopiero wtedy mogłem napisać do 
p. Kassa do Berlina.

Zatem dopiero teraz dostałem od niego odpowiedź z Trewiru, że z powodów tech
nicznych niestety nie może zupełnie wziąć pod uwagę wizyty w Poznaniu 6 i 7 lipca, 
bo w tym czasie musi towarzyszyć panu Kanclerzowi Rzeszy. Poczym dodał jeszcze 
dobitnie: „Ta niemożność ustalenia terminu na 6 i 7 lipca nie dotyczy, ma się rozumieć, 
mojej gotowości i chęci, wyrażonych Panu, aby spotkać się z Jego Eminencją w na
stępnym możliwym terminie. Zobowiązuję się zatem dać Panu znać na ten temat”.

Czyli wszystko zaczyna się od początku, aż dany termin będzie wszystkim od
powiadać. Zawiadomię wtedy Pana.

Z Ministerstwa Spraw Zagranicznych10 przekazano mi wiadomość, z datą 27 
czerwca, że Wielce Szanowny Prymas natychmiast zaprosił listownie pana prałata 
do Poznania. Jeśli jednak nie miało to miejsca, to proszę mnie o tym zawiadomić, 
bo jeśli nie będę już potrzebny, to się z tego wycofam.

Czy mogę Pana prosić, aby zechciał Pan przekazać Jego Eminencji moje szcze
gólne wyrazy szacunku i wiele serdecznych pozdrowień?

Oddany sługa.
Schwyz, Bahnhofstrasse Szwajcaria

9 Kanclerzem wówczas, od 30 marca 1931 r. do 30 maja 1932 r., byt Heinrich Bruning 
(1885-1970), również członek partii Zentrum.

10 Pełną nazwę MSZ Styger przytacza po polsku.
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Już następnego dnia, 3 lipca 1931 r. Styger zdał swoiste „sprawozdanie” 
ze swoich działań naczelnikowi Józefowi Lipskiemu w MSZ:

Szanowny Panie Dyrektorze!
Kardynał Hlond zawiadomił mnie, że na zaplanowaną rozmowę z panem Kaa- 

sem miałby w lipcu tylko dwa dni wolne, a mianowicie 6 i 7 lipca. Przekazałem tę 
wiadomość natychmiast do Berlina i właśnie teraz otrzymałem odpowiedź od pana 
Kaasa z Trewiru, że w tych dniach nie jest w żaden sposób w stanie przybyć do Po
znania, bo akurat musi wtedy towarzyszyć Kanclerzowi Rzeszy. Po czym dodał do
słownie jeszcze to:

„Ta techniczna niemożność ustalenia terminu na 6 i 7 lipca nie dotyczy, ma się 
rozumieć, mojej gotowości i chęci, wyrażonych Panu, aby spotkać się z Jego Emi
nencją w następnym możliwym terminie”. Zamierza on przekazać mi wiadomość 
na ten temat.

Natychmiast przekazałem tę odpowiedź do Poznania. Szkoda, że Jego Eminen
cja nie ma większego marginesu czasowego do zaproponowania! Napisałem na
stępnie do Kaasa, że zamierzam spróbować, aby kardynał mógł się do niego dosto
sować.

Obecnie tutaj, nad jeziorem Czterech Kantonów w Seedorf, przebywa na waka
cjach Brauns11, dawny minister pracy Rzeszy. Ponieważ znam go dobrze, to często 
dyskutujemy. Przedstawiłem mu te same argumenty co do porozumienia się nie
mieckiej partii Zentrum z polskimi katolikami i udało mi się go przekonać co do tej 
konieczności. Ponieważ jest on w prezydium partii Zentrum, nie może to być bez 
znaczenia. Chce się jeszcze nad tym zastanowić i przedstawić mi jakieś propozycje. 
Jutro idziemy razem nad jezioro albo do zamku Apro.

Jeśli by to Pana zainteresowało, to będę mógł Panu napisać więcej o naszych 
rozmowach, bo wszystko notuję.

Z oddanymi pozdrowieniami.
Schwyz, Bahnhofstrasse Szwajcaria

Tymczasem równie szybko nadeszła do Stygera odpowiedź z Poznania 
datowana na 6 lipca 1931 r.:

Illustrissime Domine!
Właśnie otrzymałem Pana cenne słowa wystukane na maszynie. Czas przewi

dziany na ustalenie wizyty był rzeczywiście bardzo ograniczony. Z tego powodu 
w porozumieniu z moim Szefem mam nową propozycję.

Mój Szef jest gotów dostosować swój czas do następujących dat: 1-9 i 18-31 
sierpnia, a potem również w miesiącu wrześniu. Proszę Pana, aby był Pan tak ła
skaw i ustalił dokładnie z prałatem jakikolwiek dzień dogodny dla wizyty w Pozna
niu w podanym okresie. Proszę tylko o zawiadomienie mnie zawczasu o tej wizy
cie i terminie, aby mój Szef był wtedy na pewno w Poznaniu, gdyby przypadkiem 
jeszcze przebywał gdzieś w podróży po Polsce.

11 Heinrich Brauns (1868-1939), członek partii Centrum, w latach 20. XX wieku byt mini
strem pracy w 13 różnych gabinetach Rzeszy.
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Całuję rączki i przesyłam wyrazy głębokiej czci 'r
Oddany sługa12

N. Medlewski

Styger zatem już 9 lipca 1931 r. skreślił krótki list do Kaasa:

Reverendissime Domine!
Właśnie dostałem od sekretarza Jego Eminencji listowną wiadomość, aby Panu 

zaproponować nowy termin dla planowanej wizyty; mianowicie od 1 do 9 sierpnia 
lub od 18 do .31 sierpnia [podkreślenie autora - przyp. EJ.]. Mógłby Pan być tak ła
skaw i wybrać dzień, który Mu odpowiada. Mój ostatni list z datą 2 lipca wysłałem 
Panu do Trewiru, Grosse EulenpfUtz 1. Mam nadzieję, że go Pan otrzymał.

Jednocześnie pozwalam sobie raz jeszcze zwrócić Pana uwagę na znaczenie te
go pisma - a przynajmniej na dobrą wolę - pozdrawiam Pana z całym oddaniem 
i poważaniem.

Schwyz, Bahnhofstrasse Szwajcaria

Znów brak jest odpowiedzi Kaasa, którą jednak Styger otrzymał, gdyż 
pisze o niej miesiąc później, w swoim następnym liście:

Reverendissime Domine!
W Pańskim cennym liście z 8 sierpnia był Pan tak łaskaw mi napisać, że nie mo

że Pan dać definitywnego potwierdzenia, co do drugiego przewidzianego terminu. 
Chciałby Pan natomiast wiedzieć, czy to spotkanie nie byłoby możliwe poza grani
cami Polski.

Co do tej ostatniej sprawy, to muszę niestety zwrócić Pańską uwagę na pewne 
uboczne wrażenie, które moje pytanie na ten temat mogłoby wywołać u Eminencji. 
Na tyle orientuję się w dotychczasowych stosunkach, iż mogę Panu zawczasu 
udzielić oczekiwanej odpowiedzi i to z dużą dozą pewności: cała sprawa zostanie 
z wielkim żalem sprowadzona do szablonu przysłowiowego „dystansowania się”, 
któremu oddało się przywództwo niemieckiej partii Zentrum. To jest właśnie to, co 
przegania, gdzie pieprz rośnie, ostatnich optymistów chęci porozumienia, zbliżenia, 
zaufania i pojednania między braćmi. Ponieważ już przekazałem dalej Pana wcze
śniejszą, zdecydowaną zgodę, wraz z najbardziej przekonywującą gwarancją dane
go przez Pana słowa, jestem teraz też zobowiązany przedstawić Pańskie pytanie - 
jako całkiem nową propozycję - co do możliwości spotkania poza granicami Pol
ski, aby w ten sposób wycofać moją gwarancję.

Tymczasem wiem z kancelarii kardynała, że nie są przewidziane obecnie jakie
kolwiek Jego podróże zagraniczne, a jaki bądź pobyt wakacyjny ad hoc nie jest obe
cnie zupełnie możliwy, a to z powodu zawalenia się dotychczasowych ustaleń.

Ku mojemu bezbrzeżnemu żalowi nie pozostaje mi nic innego, jak tylko uznać, 
że próba pośredniczenia między katolickimi braćmi Niemiec i Polski zawiodła na 
całej linii.

Oby to się udało komuś znaczniejszemu niż ja sam i to nie za późno!
Z głębokim poważaniem pozdrawiam oddanie

Schwyz, 10 sierpnia 1931

12 Dwa ostatnie wiersze napisane są w oryginale po polsku.
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Styger musiat chyba albo głęboko przeżyć tę porażkę, albo zniechęco
ny nią (co zresztą nie wyklucza się wzajemnie) zajął się swoimi sprawami 
naukowymi. W każdym razie minął ponad miesiąc zanim zabrał się on za 
list do księdza Medlewskiego w dniu 18 września 1931 r.:

Reverendissime Domine!
„Cisza zapadła na jeziorze” śpiewa Pan sobie zapewne od dawna. Pan Kaas na

pisał do mnie ostatni raz 8 sierpnia, że tak jest zaabsorbowany katastrofalną sytua
cją, że przy najlepszej chęci nie jest w stanie podać, czy byłby wolny w drugim 
przewidzianym terminie. Chciałby natomiast dowiedzieć się, czy zamiast tego spo
tkania w Polsce, nie można by wziąć pod uwagę innego miejsca poza Polską.

Odpowiedziałem mu na to, że ten przełom wygląda na „zmycie się” oraz że wca
le nie mam zamiaru dalej przekazywać tej propozycji. Ja też dotrzymałem słowa, 
nieprawdaż? Rzeczywiście nie mogę pozbyć się wrażenia, że rozpoczęło się działa
nie pod prąd. Znów jakieś doświadczenie!

Pod koniec miesiąca będę w Berlinie i porozmawiam raz jeszcze.
Pozostaje mi tymczasem tylko to, żeby Pana najpokorniej poprosić o wybacze

nie, jeśli spowodowałem Panu kłopot.
Oddany sługa11

Zatem znów po miesiącu, 15 października, z Warszawy Styger napisał 
do księdza Medlewskiego, adresując list po polsku:

Prześwietna Kurja, Poznań
Wielce Szanowny!
Czy mogę jeszcze raz kłopotać Pańską Łaskawość? W drodze powrotnej odwie

dziłem Sz. Pana prałata Kaasa w Berlinie i kiedy robiłem mu wyrzuty, że nie przy
jechał - jak obiecał - do Poznania, odpowiedział mi, że on cały czas czekał na za
proszenie. Rzeczywiście postawił on ten warunek jeszcze w czerwcu, aby Jego 
Eminencja kilkoma wierszami go zaprosił do złożenia stosownej wizyty. Zawiado
miłem o tym natychmiast dobitnie Urząd Spraw Zagranicznych w Warszawie 
i 27 czerwca odpowiedział mi pan Józef Lipski, Naczelnik Wydziału Zachodniego 
[stanowisko podane po polsku - przyp. E.J.], że Jego Eminencja natychmiast Pana 
Prałata zaprosi listownie w najbliższym czasie do Poznania. Kaas oświadcza mi 
zdecydowanie, że czegoś podobnego nigdy nie otrzymał. Czyżby pan Przedsieski 
Ipisownia oryginalna - przyp. E.J.]14, który wówczas extra pojechał do Poznania, 
nie przekazał tego zadania wystarczająco dobitnie?

Pan Kaas wyraził mi raz jeszcze swoje pilne życzenie, że chce spotkać się z kar
dynałem, i wyraźnie mnie zobowiązał, abym to jasno dalej przekazał. Sprawa z za
proszeniem była tylko formalnością dla ewentualnego przykrycia, aby w razie cze
go mógł on się na coś powołać, ponieważ to wcale nie jest takie łatwe dla niego, że-

13 Dwa słowa dodane po polsku.
14 Chodzi zapewne o Rajnolda Przezdzieckiego (1884-1955), dyplomatę, wówczas rad

cę w MSZ, który „doskonale nadawał się do etykietalno-protokolarnej pracy w Protokole Dy
plomatycznym", A. Biernacki, s.v. Przezdziecki Rajnold, PSB, XXIX, 1986, s. 64-66.
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by przyjechać do Polski. Miejmy nadzieję, że teraz uda się jeszcze całą sprawę skie
rować znów na dobrą drogę, bo nastała pilna chwila, aby odbyć te zaplanowane roz
mowy.

Czy mogę Pana prosić o jeszcze jedno pośrednictwo, żeby Eminencja nie ode
słała mnie z kwitkiem od drzwi, kiedy w ciągu najbliższych dni przyjadę do Pozna
nia, aby w tej sprawie przywieźć ważne wiadomości?

Moje głębokie oddanie i poważanie z serdecznymi pozdrowieniami.

Na takie dictum już 19 października w Poznaniu była gotowa odpowiedź, 
napisana w punktach na papierze firmowym Kapelana Em. Ks. Prymasa:

Illustrissime Domine!
1. Eminencja będzie się cieszyć móc gościć Wielce Szanownego Pana w swoim 

domu i jest gotów w każdej chwili przyjąć Pana u siebie.
2. Panu dr K. Eminencja nie pośle żadnego specjalnego zaproszenia,
a) bo faktycznie zaproszenie już dwukrotnie, za Pana łaskawym pośrednictwem, 

zostało dr K. przekazane i dr K. zaakceptował ten tryb zaproszenia, skoro przepra
szał, iż miał trudności, aby spotkać się z Jego Eminencją w proponowanym termi
nie,

b) żeby jednak role nie zostały pomylone, ponieważ to dr K. pozostaje tym, 
który szuka kontaktu.

3. W dalszym ciągu Jego Eminencja nie widzi żadnej przeszkody, aby spotkanie 
z dr K. doszło do skutku.

Z wyrazami największego uznania i serdecznymi pozdrowieniami pozostaję od
dany Pańskiej Wielebności.

Nicodemus Medlewski

Można tylko podziwiać wytrwałość Stygera, iż mimo wszystko dla tzw. 
dobra sprawy po swojej wizycie w Poznaniu, na początku listopada, znów 
napisał do prałata Kaasa do Berlina:

Reverendissime Domine!
Dochodzą słuchy, że 27 listopada będzie Pan w Paryżu. Bon voyage\ Ponieważ 

jednak Jego Eminencja gorąco pragnie z Panem porozmawiać, wszystko jedno 
gdzie - w jakiejś małej cukierni - i skoro życzenie to nie doszło jeszcze do skutku, 
mimo dobrych chęci z obu stron, pozwalam sobie zapytać Pana, czy to spotkanie by 
Panu bardziej pasowało przed czy po Paryżu ? (podkreślenie autora - przyp. EJ.].

Przekazałem jeszcze raz kardynałowi po moim przybyciu (do Poznania] zapew
nienie Pańskiej zgody, i właśnie pisze mi o swojej gotowości.

Allora chi Si muove\
Skoro dla Pana nie jest absolutnie możliwe w przewidywalnym czasie przy

być do Poznania, postaram się Jego Eminencję - proszę zauważyć - Pana Kar
dynała Prymasa tak... ustawić (pardon), że On może przyjedzie do Pana do Ber
lina. Czy uda mi się? Hoc est aliud. Ale czego się nie robi, kiedy taka burza się 
zbiera!
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A jakby to miało miejsce w Szpitalu Jadwigi? Czy też preferowałby Pan, aby Je
go Ekscelencja Kubina także przybył15. Obawiam się bowiem, otwarcie mówiąc, że 
kardynał będzie miał trudności, aby przyjechać do Berlina. Zatem pytam Pana po
ważnie, jeśli nic innego nie ma.

Z serdecznymi pozdrowieniami oddany wiernie
Adres: ul. Brzozowa 12, Warszawa16

Prałat Kaas odpisał Stygerowi na wyżej podany adres na swoim papie
rze firmowym posła do Reichstagu 11 listopada 1931 r. następująco:

Bardzo Szanowny i Drogi „Frate Rosso”17

Z powodu stanu zdrowia musiałem zrezygnować z podróży do Paryża i na od
powiednim stanowisku wywołałem wzburzenie, chcąc aby ktoś inny został posta
wiony na czele niemieckiej delegacji.

Ewentualne spotkanie z panem kardynałem jest dla mnie całkiem niezależne od 
pytania: „przed czy po Paryżu?” Powstrzymam się z mojej strony z podaniem Jego 
Eminencji wiadomości aż do czasu, kiedy będę w stanie zaproponować jakikolwiek 
pewny termin.

Na dziś pozostaję z serdecznymi pozdrowieniami oddany Panu,
Kaas

Na tym kończy się korespondencja zachowana w spuściźnie pośmiertnej 
Stygera na ten temat i zapewne tak też skończyły się jego starania, aby do
prowadzić do jakiegokolwiek zbliżenia, a tym bardziej do porozumienia, kato
lików niemieckich i polskich. Mimo iż starania Stygera wydają się na podsta
wie lektury tych listów podobne do krzątaniny między „czaplą i bocianem”, to 
najwyraźniej było wtedy na takie zbliżenie albo już za późno, albo w ogóle nie 
było ku temu już żadnych szans, zważywszy na to, co następnie się wydarzy
ło w Niemczech i jaką pożogą wojenną skończyło się to dla całej Europy.

Dalsze losy bohaterów tej korespondencji też były symptomatyczne, 
choć jestem ostatnią, która mogłaby ich oceniać. Wystarczy przypomnieć 
tylko główne fakty z ich życia po 1931 r.

Kardynał August Hlond opuścił Polskę wraz z rządem RP i przez Rumu
nię udał się do Watykanu, po czym w latach 1940-1943 przebywał w Lour
des, a 3 lutego 1944 r. został aresztowany we Francji przez gestapo i nie
mieckiemu nakłanianiu do współpracy zdecydowanie się sprzeciwił, a do 
Poznania wrócił 20 lipca 1945 r. wbrew opinii londyńskiego rządu.

15 Teodor Filip Kubina (1880-1950), Ślązak, biskup Częstochowy, polski patriota, światły 
i odważny obrońca ubogich, bezrobotnych i Żydów; okupację niemiecką spędził w swojej 
diecezji, aktywnie pomagając uciśnionym; por. J. Wolny, s.v. Kubina Teodor Filip, PSB, XVI, 
1971, s. 28-30.

16 Tłumaczenia zwrotów w innych językach użytych przez Stygera w tym liście: Bon vo- 
yage (fr.) = dobrej podróży; Allora chi Si muove (wl.) = a wiec kto się ruszy; Hoc est aliud 
(łac.) = to co innego.

17 Czerwony Bracie (wl.).
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Józef Lipski był w latach 1933-1939 ambasadorem polskim w Berlinie, 
ale w kraju z lewa i prawa był ostro krytykowany za swoją politykę zbliżenia 
polsko-niemieckiego, jednak w czasie wojny walczył z Niemcami we Fran
cji, a potem udał się do Anglii i w końcu osiadł w USA.

Ludwigowi Kaas nie udało się doprowadzić do współpracy swojej partii 
Zentrum z hitlerowską partią NSDAR przyczynił się tyko do uzyskania peł
ni władzy przez tę ostatnią na początku 1933 r., wreszcie niewiele później, 
20 lipca 1933 r., i tym razem już z sukcesem, doprowadził do zawarcia kon
kordatu III Rzeszy z Watykanem, dokąd też się wycofał i gdzie spędził re
sztę życia. W 1934 r. został mianowany przez papieża Piusa XII sekretarzem 
Kolegium Kardynalskiego i kanonikiem bazyliki Św. Piotra. Pewnie wtedy 
wreszcie panowie: kardynał z prałatem mieli możność spotkania się, ale nie 
było już o czym gadać.

Paweł Styger w 1931 r. został członkiem korespondentem Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego. Z profesury uniwersyteckiej zrezygnował na 
własne życzenie 28 lutego 1934 r. na pięć lat przed śmiercią. Nie wiadomo 
dziś, jakie były powody tej rezygnacji. Może to wieloletnia choroba (gruźlica 
płuc) stała się zbyt dużą przeszkodą w dydaktyce; może chęć całkowitego 
poświęcenia się pracy naukowej, jako że dwa swoje największe dzieła nau
kowe Styger wydał pod koniec życia18; a może oba te powody razem przy
czyniły się do tego, że opuścił on Uniwersytet Warszawski, Polskę i powrócił 
do Szwajcarii. Nie wiadomo, czy bywał wtedy w Rzymie i Watykanie oraz czy 
spotykał się z prałatem Kaasem. Interesował się w każdym razie wszystkimi 
nowinkami i odkryciami archeologicznymi z Wiecznego Miasta. Wątpił na 
przykład, aby projektowane wykopaliska pod bazyliką św. Piotra w poszuki
waniu grobu Apostoła i pierwszego biskupa Rzymu doprowadziły do odkry
cia tego grobu. Styger już nie żył, kiedy w latach 40. XX wieku wykopaliska 
te, nadzorowane właśnie przez Kaasa, były w toku i zakończyły się w 1950 r. 
Finalny raport z tych wykopalisk otwiera wstęp pióra Kaasa19. Spośród czte
rech słynnych eksploratorów tych badań dwaj: Bruno Apollonj Ghetti i Anto
nio Ferrua byli moimi profesorami podczas studiów w Pontificio Istituto di Ar
cheologia Cristiana w Rzymie w połowie lat 70. tego samego stulecia. Pano
wie oczywiście znaleźli pod bazyliką grób świętego Piotra, ale dyskusja na 
ten temat trwa do dziś, co pokazuje, że nie tylko w sprawie polsko-niemiec
kiego zbliżenia trudno jest się porozumieć. Natomiast do pojednania katoli
ków z Polski i Niemiec doszło jednak 18 listopada 1965 r., dzięki słynnemu 
orędziu 34 polskich biskupów do niemieckich Braci w wierze, liście zaczy
nającym się od pamiętnych słów: „Przebaczamy i prosimy o wybaczenie...” 
- na co pozytywnie odpowiedziało 41 biskupów niemieckich z RFN i NRD. 
Szkoda tylko, że zostało to okupione ogromną ofiarą tylu istnień Europejczy
ków i, oczywiście, że Paweł Styger tego nie dożył.

18 R Styger, D/e rómische Katakomben, Berlin 1933; tenże, Rómische Martyrergrufte, Ber
lin 1935.

19 B.M. Apollonj Ghetti, A. Ferrua, E. Josi, E. Kirschbaum, Esplorazioni sotto le confes- 
sioni di San Piętro in Vaticano eseguite neglianni 1940-1949, Cittó del Vaticano 1951.
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