


Książka oceniana z punk tu  widzenia ekum enizm u zyskała bardzo pochle
bną ocenę:

„Najbardziej ekum eniczny okazał się nestor polskich fundam entalis
tów  ks. W ładysław Hładowski, w którym  ekum enista w yraźnie zwyciężył 
tradycyjnego apologetę. Poszukująca i wciąż m łoda m yśl naszego seniora 
poddała surowej krytyce argum entację ze znamion (s. 264) i radykalnie 
eksm itowała ją  z podręcznika. Ostrzegała też przed utożsam ianiem  Ko
ścioła Chrystusowego z Kościołem rzymskokatolickim, gdyż tego utożsa
m ienia nie podejm uje V aticanum  II, chociaż przy jął je Pius XII w  M ys- 
tici Corporis (s. 272). Brawo, czcigodna, sędziwa i odważna młodości!” .60

Decyzja ks. Hładowskiego zrezygnowania z prorzym skokatolickiej a r
gum entacji ze znamion zasługuje na poważną dyskusję. Trzeba tę  argu
m entację albo usunąć, albo zmienić (jak?). W form ie ekskluzywnej jest 
nie do przyjęcia, ponieważ nie do się zharm onizować z soborową wizją 
Kościoła i Kościołów.. Profesor z W arszawy i Drohiczyna zdaje się pod
powiadać cel nie apologetycznie, a ekumenicznie zorientowanj eklezjolo
gii znamion: — w zajem ne obdarow ywanie i w zajem ne uznanie.61 Spra
wiedliwe przyznanie, że inne Kościoły legitym ują się również godnymi u- 
wagi i szacunku wartościam i, w  tym  świętością i duchem  m isyjnym  (ks. 
W. G ranat m isyjność zaliczał do znamion Kościoła) itp. oraz radość z tego 
dobra odkrywanego u braci... może się okazać niedostrzeganym  dotąd zna
m ieniem  Kościoła budzącym  do nas szacunek i zaufanie. Ks. Hładowski 
porzuca daw ny język używ any i nadużyw any w dowodzeniu ze znamion. 
Zam iast mówić o prawdziwości Kościoła, woli mówić o jego wiarogodno- 
ści. Jego zdaniem, ekumeniczne otwarcie się na inne Kościoły nie tylko 
sprzyja pogłębieniu własnej świadomości i w łasnem u ubogaceniu, ale 
nadto „m a niew ątpliw ie duże znaczenie dla wiarygodnego pełnienia m isji 
zbawczej w  stosunku do współczesnego św iata” .62 Zm iana orientacji apo- 
logetyki z obrony „praw dziwości” własnego Kościoła w  kierunku jego 
większej wiarogodności pozwoliła ekum enicznem u apologecie pożegnać 
się z eklezjologią znamion. Czy to „znam ię” warszawskiej szkoły apolo- 
getycznej? Ks. W incenty Kw iatkowski i ks. Józef Myśków również w  
swoich podręcznikach zrezygnowali z tej drogi.
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CZŁOWIEK NAUKI I MĄŻ KOŚCIOŁA

Pisanie o kimś bliskim, jak  np. o członku własnej rodziny, koledze lub 
przyjacielu, jest w  pewnej m ierze utrudnione na skutek uczucia, jakim  
zabarwione są wspomnienia. Ludzie, z k tórym i łączą nas wspólne prze
życia, są nie tyle przez nas spostrzegani, ile przeżywani. Uwaga ta  odnosi 
się i do poniższej wypowiedzi, bo ks. Rektora zaliczam od czterdziestu 
la t do grona swoich przyjaciół.

Z ks. Hładowskim poznałem się jesienią 1946 r., gdy rozpoczął studia 
na W ydziale Teologicznym U niw ersytetu W arszawskiego. Zamieszkał on 
w tedy w M iędzylesiu koło W arszawy (dziś już w  obrębie W arszawy) przy

50 W ypow iedź jednego Jz y iczcstników  Sym pozjum  Ekum enicznego na K U L -u.
61 Jw„ 273.



linii kolejowej Otwock-W arszawa, pełniąc obowiązki kapelana w  Domu 
Dziecka „Ulanówek”, prowadzonym  przez Siostry Rodziny M aryi. O dwie
ście m etrów  dalej ku północy znajduje się drugi Dom Dziecka zwany ,Ł o 
sinek”, również pod kierownictw em  Sióstr Rodziny M aryi, a przy nim  pu
bliczna kaplica obsługująca całe osiedle. W tym  zakładzie byłem  od lipca 
1944 r. kapelanem, a jednocześnie rektorem  kaplicy.

W następnym  roku akadem ickim  rozpocząłem i ja  studia na W ydziale 
Teologicznym UW, na tej samej sekcji dogmatyczno-apologetycznej co 
i ks. W ładysław. Odtąd razem  jeździliśmy na wykłady, dyskutow aliśm y
o różnych zagadnieniach teologicznych, wspólnie przeżywaliśm y gorączkę 
egzaminów. W międzyczasie dołączył się do naszej grupy studenckiej obe
cny A dm inistrator w Drohiczynie biskup W ładysław Jędruszuk, który  
zamieszkał w  Świdrze obok Otwocka przy kaplicy Sióstr Franciszkanek 
od Cierpiących. Również ks. Biskup podjął studia na tej samj sekcji dog
m atyczno-apologetycznej .

Gdy ks. Wł. Hładowski uzyskał naukow y stopień m agistra, ówczesny 
A dm inistrator w  Drohiczynie ks. p rała t M ichał Krzywicki zlecił m u obo
wiązki w ikariusza w  Bielsku Podlaskim. S tam tąd dojeżdżał ks. W łady
sław na kurs doktorancki. Gdy zaś w  1951 r. został doktorem  teologii, ks. 
A dm inistrator zlecił m u tworzenie Wyższego Sem inarium  Duchownego 
w Drohiczynie, m ianując go zarazem  rektorem  powstającej uczelni.

Moje kontakty  z ks. W ładysławem nie przerw ały się po opuszczeniu 
przezeń W arszawy. D w ukrotnie odwiedziłem go w Bielsku Podlaskim, a 
później praw ie co roku przyjeżdżałem  do Drohiczyna, na co w płynęła tak 
że konsekracja biskupa ks. W ładysława Jędruszuka. Oczywiście spotykaliś
my się także z ks. Rektorem  podczas jego przyjazdów  do W arszawy. W 
dobie Soboru W atykańskiego II i w  okresie posoborowym łączyła nas zno
wu działalność ekumeniczna i wspólna praca w Komisji Episkopatu d/s 
Ekumenizmu. W wizytach w Drohiczynie nie można pominąć m iłych 
przyjazdów na grzybobranie, w  których m istrzem  zostawał zawsze biskup 
A dm inistrator a na drugim  m iejscu — ks. Rektor.

Po tym  krótkim  szkicu znajomości i kontaktów  z ks. rektorem  Wł. 
Hładowskim, wskazującym  na źródło, z którego czerpię swoje wiadomości, 
można przystąpić do charakterystyki jego osobowości, przynajm niej w 
ogólnych zarysach.

Na pierwszym  m iejscu wym ieniłbym  zamiłowanie ks. Rektora do wie
dzy teologicznej. W arunki studiowania po wojnie były bardzo trudne. Die
cezja nie w ysyłała księdza na studia tak  jak  dziś zapew niając m u mieszka
nie i utrzym anie, m usiał się starać o to sam student. W w ypadku diecezji 
ze wschodnich terenów  Polski sytuacja przedstaw iała się jeszcze gorzej 
ze względu na pozostanie tych diecezji w  całości lub w  części poza gra
nicami kraju . W zburzonej W arszawie W ydział Teologiczny UW mieścił 
się w części ocalałego budynku Sem inarium  Duchownego, w ciasnocie lo
kalowej i prym ityw ie umeblowania. Sam dojazd do uczelni przez zrujno
wane ulice z wypalonym i domami, przepraw a przez Wisłę przez jedyny 
most pontonowy, trw ająca nieraz godzinę, mogły zniechęcić do studiów.

W późniejszych latach ks. Wł. Hładowski m usiał dojeżdżać na kurs 
doktorancki z dalekiego Bielska Podlaskiego, łącząc naukę z obowiązkami 
duszpasterskimi, a potem z Drohiczyna utrzym yw ał kontakty  naukowe 
z Akademią Teologii Katolickiej, podejm ował wykłady, przygotowyw ał 
habilitację, kierując- zarazem  diecezjalnym  Sem inarium  Duchownym, do
konując kapitalnego rem ontu gm achu sem inaryjnego i przystosowania go 
do potrzeb uczelni. Mimo tych wszystkich trudności ks. Rektor okazywał
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zawsze żywe zainteresow ania naukowe. Pozostaw ał ponadto w kontaktach 
naukowych z teologami z obydwu państw  niem ieckich i kilkakrotnie spo
tykał się z nimi na sesjach naukowych w Berlinie wschodnim.

Ks. Rektor m a um ysł m atematyczno-filozoficzny. Sięga głęboko w zna
czenie każdej rzeczy i lubi ścisłość wypowiedzi. Za czasów naszych stu 
diów na Uniwersytecie W arszawskim W ydział Teologiczny m iał kilku 
w ybitnych profesorów. Na sekcji dogmatyczno-apologetycznej lum inarza
mi teologii byli: ks. prof. A ntoni Pawłowski późniejszy biskup włocław
ski, i ks. prof. W incenty Kwiatkowski, podwójny doktor teologii i filozo
fii. Ks. Hładowski pisał pracę m agisterską i doktorską u ks. prof. W. 
Kwiatkowskiego. O egzaminach u tego profesora krążyły legendy; jeżeli 
studentow i udało się złożyć egzamin za trzecim  razem, mógł to uważać 
za sukces; odpowiedzi bowiem przy egzaminie m usiały u trafić  dokładnie 
w tok myśli profesora i układać się w swoisty sylogizm. Jednakże student 
Hładowski zdawał egzam iny z apologetyki zawsze za pierwszym  „podej
ściem ” i to z wynikiem  dobrym.

Ścisłość i głębokość m yśli ks. rek to ra  Hładowskiego spraw iają, że jego 
prace naukowe trzeba czytać powoli i z wielkim  skupieniem.

Każdy chrześcijanin związany jest z Kościołem swoją w iarą i miłością. 
Kościół jest przedm iotem  naszej w iary, bo w  nim  żyje m istycznie Chrys
tus, lecz związek kapłana z Kościołem jest o wiele głębszy, bo w ynika z 
na tu ry  jego powołania i posługiwania kapłańskiego. Można zaryzykować 
tw ierdzenie, że stopień związania kapłana z Chrystusem  i z Kościołem 
jest m iarą jego doskonałości kapłańskiej. K onkretnie, związek księdza z 
Kościołem urzeczywistnia się poprzez związanie ze swoją diecezją i z jej 
biskupem.

Gdy chodzi o rodzimą P ińską diecezję ks. Wł. Hładowskiego, tereny  
jej zostały włączone w 80% do Związku Radzieckiego. Podczas wojny 
wielu kapłanów zginęło, sem inarium  duchowne zostało zamknięte, szereg 
św iątyń uległo całkowitem u lub częściowemu zniszczeniu. Na pozostałym 
przy Polsce obszarze trzeba było organizować nie tylko życie religijne, ale 
i insty tucje diecezjalne. W takich w arunkach wielu kapłanów szukało o- 
parcia w innych diecezjach, a kapłani wywiezieni podczas wojny do obo
zów koncentracyjnych w Niemczech, zatrzym yw ali się w krajach Europy 
zachodniej lub wyjeżdżali do Am eryki Płn. Ks. Hładowski nie uległ po
kusie szukania pracy w innej diecezji. Gdy zaś później jego zdolności i 
przebieg studiów kwalifikowały go, by wszedł na drogę naukową i zwią
zał się z Akademią Teologii Katolickiej czy Katolickiem U niw ersytetem  
Lubelskim, pozostał w ierny woli swego O rdynariusza i nałożonym na nie
go obowiązkom we własnej diecezji. Nigdy nie słyszałem z jego ust skargi, 
że uniemożliwiono m u drogę naukow ą; decyzje swojej władzy diecezjal
nej przyjm ował jako rzecz natu ra lną  i właściwą.

Z tym  „sensus ecclesiasticus” łączyła się u  ks. Rektora pokora. Nie 
lubił krytykanctw a ani w stosunku do swoich przełożonych, ani innych 
księży. Choć dostrzegał błędy i słabości ludzkie, nie lubił ich rozgłaszać, 
a jeśli trzeba było o nich mówić, w yrażał się zawsze z dużą w strzem ię
źliwością i poszanowaniem godności oraz czci drugiego człowieka.

Zmysł kościelny ujaw nił się szczególnie w  jego pracy ekumenicznej. 
Działalność ekumeniczna wym aga otwarcia się na drugich, miłości wobec 
braci z innych w yznań chrześcijańskich, ale również um iłowania praw dy 
i Kościoła. Takie przym ioty ducha cechują ks. Rektora, dlatego przez sze
reg lat był w ybierany do Kom isji Mieszanej m iędzy Polską Radą Ekum e
niczną i Komisją Episkopatu d/s Ekumenizmu, jak również do Podkomisji
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Dialogu. Postaw a jego zyskiw ała m u szacunek z obydwu stron.
Na zakończenie chciałbym  wym ienić kilka rysów charakterystycznych 

osobowości ks. Wł. Hładowskiego.
Na pierwszym  m iejscu postaw iłbym  prawość w sądzeniu, mówieniu 

i postępowaniu. Prawość zawiera w  sobie praw dę m yślenia i postępow a
nia, wyklucza wszelkie zakłam anie w  słowach i czynach, rodzi zaufanie 
do człowieka. Tak jak w w ypadku ks. Rektora. To, co mówi, płynie z jego 
przekonania, i tak  postępuje, jak  mówi. Na jego słowie można zawsze 
polegać. Taka prawość charakteru  jest wspaniałym  podłożem dla kapłań
stwa, bo nadprzyrodzoność buduje zawsze na naturalnych  podstawach.

Swoje kapłaństw o pojm uje ks. Rektor bardzo poważnie. Można u nie
go zauważyć nie tylko opanowanie siebie i równowagę duchową, ale i 
podporządkowanie swych spraw  osobistych zadaniom kapłańskim . Lubi 
towarzystwo kapłanów i często się z nimi spotyka, lecz unika tracenia 
czasu na dłuższe rozrywki, a także w ystaw nych przyjęć. Choć tego nie 
ślubował, pozostaje praktycznie abstynentem  od napojów alkoholowych.

Przejaw y życia uczuciowego podporządkowane są u ks. Rektora rozu
mowi i woli. Nie lubi emocjonalnego podchodzenia do spraw  ani hałaśli
wego zachowania się. K azania jego są rzeczowe, spokojne, oparte na a r
gum entach rozumowych i wezwaniach skierowanych do woli.

Swoje niedom agania zdrowotne ostatniego roku przyjm uje ks. Rektor 
spokojnie i w  duchu Bożym. Pozostaje nadal pogodnym i dostosowuje się 
do zmienionych w arunków  swego życia. Ta pogoda ducha w chorobie i 
w  posuwających się latach jest znakiem i głębokiej w iary i siły charakte
ru.

KS. JAN STĘPIEŃ

REKTOR SEMINARIUM W DROHICZYNIE

Minęło już trzydzieści trzy lata od czasu, kiedy objąłem w Wyższym 
Sem inarium  Duchownym w Drohiczynie n/Bugiem  w ykłady z Pisma św. 
Starego i Nowego Testam entu, a jednak  zawsze, ilekroć sięgam pamięcią 
do tam tych lat, jaw i mi się obraz Drohiczyna tak  w yraźny jakby to wszys
tko, co tam  przeżyłem, odbywało się wczoraj. W ystarczy przym knąć 
oczy, aby ukazała się wspaniała panoram a tego ciekawego starego nadbu- 
żańskiego grodu z jego sym patycznym i mieszkańcami, wśród których du
chownym przypaść m usi miejsce szczególne. I tak  przesuw ają mi się 
przed oczyma postaci wciąż żywe: i tych, którzy z tego świata już odeszli,
i tych, k tórzy są jeszcze z nami, i tych, k tórzy po nas zostaną, aby daljej 
jednać ludzi z Bogiem i między sobą. Panoram a ta  jest tak  harm onijna i 
tak zwarta, że naw et sobie nie wyobrażam, aby można było jakiś frag
m ent z niej wyłączyć. Tym bardziej jeśli ten  fragm ent dotyczy postaci 
pierwszoplanowej.

Rektor Wyższego Sem inarium  Duchownego w Drohiczynie, ks. dr hab. 
W ładysław Hładowski, cieszył się dużym  autory tetem  i wśród alum nów
i wśród kolegów — profesorów. Należał i należy dzisiaj do grona czoło
wych współczesnych teologów — apologetyków. Niewielu rektorów  w yż
szych sem inariów duchownych w Polsce może się poszczycić takim i osiąg
nięciami naukowym i, jakie zdobią chlubny biogram  byłego rek tora  Wyż
szego Sem inarium  Duchownego w Drohiczynie.


