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STANIS£AW STEMPOWSKI
WOBEC KWESTII SPO£ECZNYCH,
RELIGIJNYCH I NARODOWYCH

SOCIAL, RELIGIONS AND NATIONAL ISSUES
ACCORDING TO STANIS£AW STEMPOWSKI

Zamieszczony wy¿ej cytat z Dzienników D¹browskiej, opisuje
jeden z przedwojennych autorytetów � Stanis³awa Stempowskiego,
ziemianina z Ukrainy, dzia³acza spo³ecznego, socjalistê, wolnomula-
rza i urzêdnika pañstwowego II Rzeczypospolitej. S. Stempowski ¿y³
i aktywnie dzia³a³ jeszcze w czasach caratu, okresie niepodleg³ej
II Rzeczypospolitej, okupacji hitlerowskiej oraz w czasie panuj¹cego
w Polsce stalinizmu. Dla wielu wspó³czesnych sobie by³ osob¹ wa¿-
n¹, daj¹c¹ poczucie s³uszno�ci b¹d� b³êdu w ich w³asnym postê-

�Có¿ to za cz³owiek, którego granic nie mo¿na z ¿adnej strony
zobaczyæ, ani dna. Bez dna i bez granic. Bia³y i gor¹cy zarazem.
Sêdziwy i m³odzieñczy, niemal ch³opiêcy. Potrzebuje go siê, jak powie-
trza, pije siê go jak cudowny lek, kocha siê go pokornie i z zachwy-
tem. A on daje siê wszystkim i nikomu, zawsze ca³y, jaki� niepodziel-
ny, jak atom, jak zasadniczy pierwiastek bytu, jak Bóg�1.

Maria D¹browska

1 Maria D¹browska, Dzienniki 1914�1932, Warszawa 1988, s.180.
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powaniu. Cieszy³ siê szacunkiem socjalistów z obozu walcz¹cego
o powrót Polski na mapy �wiata, ukraiñskich emigrantów, którzy po
1920 roku wybrali Polskê na swe tymczasowe miejsce zamieszkania,
rosyjskich intelektualistów osiad³ych w Polsce po zwyciêstwie bol-
szewików w Rosji. Nie tylko jednak elita intelektualna i polityczna
uwa¿a³a go za osobê wyj¹tkow¹. Tak¿e osoby z ni¿szych warstw
spo³ecznych darzy³y go szacunkiem, co zwi¹zane by³o m.in. z pomo-
c¹, jak¹ ten im ofiarowywa³2 .

Uznawano go za cz³owieka skromnego, staraj¹cego siê byæ u¿y-
tecznym w spo³eczeñstwie, w którym ¿y³. Gospodarz¹c w Szebutyñ-
cach czy potem w Winnikowcach, uczy³ ch³opów ukraiñskich wspól-
nego dzia³ania w wiejskich kooperatywach. Pokazywa³, jak istotne
jest poszanowanie prawa i co oznacza odpowiedzialno�æ obywatel-
ska. Dla Stempowskiego pozycja ziemianina nigdy nie by³a powo-
dem do odseparowywania siê od niepi�miennej ludno�ci ukraiñskiej.
Wrêcz przeciwnie, instynkt spo³ecznika nakazywa³ pokazywanie
Ukraiñcom drogi do budowania w³asnych warto�ci spo³ecznych. Gdy
z momentem rozpadu imperium carskiego Ukraiñcy podjêli walkê
o stworzenie w³asnego pañstwa, Stempowski wspiera³ narodowo-
-wyzwoleñcze pr¹dy spo³eczne i polityczne. Pomimo utraty maj¹tku
na Ukrainie Stempowski postrzega³ Ukrainê równie¿ w innym wy-
miarze. Dla niego oba narody polski i ukraiñski w 1918 roku zyska-
³y szansê na suwerenny byt pañstwowy i powinny by³y tê szansê
wykorzystaæ. Dlatego po�wiêciwszy ¿ycie prywatne nie szczêdzi³
wysi³ków, by jako Polak z Ukrainy wspomóc jej narodowo-wyzwo-
leñcze dzia³ania.

Dzia³alno�æ Stempowskiego na rzecz wolnej Ukrainy przynosi
mu du¿¹ popularno�æ, choæ nie by³a to jedyna praca spo³eczna, jak¹
wykonywa³ w ¿yciu, by wesprzeæ s³abszych i potrzebuj¹cych. Przy-
toczenie, jednak choæ fragmentu z jego biografii mo¿e daæ obraz
cz³owieka, którego tak wiele osób z ró¿nych krêgów spo³ecznych

2 Zob. Korespondencja Stanis³awa Stempowskiego, BUW. Dzia³ Rêkopisów
sygn. 1557.
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darzy³o szacunkiem. Rozwa¿enie jego osoby w ramach wzoru moral-
nego, nasuwa wniosek, i¿ by³ to w swoim czasie niekwestionowany
autorytet spo³eczny, co by³o konsekwencj¹ wierno�ci swym s³owom
i idea³om, za� podstaw¹ tego by³a idea s³u¿enia cz³owiekowi. Dodat-
kowo wszelkie czynno�ci, jakie wykonywa³ na rzecz innych, nie by³y
nigdy powi¹zane z oczekiwaniem na wyró¿nienie spo³eczne3.

G³êboki humanitaryzm Stempowskiego zawiera w sobie szacu-
nek dla ka¿dej jednostki ludzkiej, bêd¹cej w zgodzie z uniwersalny-
mi zasadami moralnymi �wiata. Jednocze�nie odrzuci³ on wszelkie
wiêzy religijne czy partyjne, uwa¿aj¹c je za ograniczaj¹ce wolno�æ
cz³owieka. St¹d jego ateizm i przynale¿no�æ do wolnomularstwa,
organizacji skupiaj¹cej ludzi bez wzglêdu na ich wyznanie, przyna-
le¿no�æ partyjn¹ czy narodowo�æ, lecz stawiaj¹cej na wysoki poziom
etyczny zrzeszonego.

W ��wiadectwie swych czasów�, w Pamiêtnikach, Stempowski
podj¹³ temat wyznawanego przez siebie �wiatopogl¹du religijnego.
W¹tek religijny przewija siê czasem w jego korespondencji, lecz nie
jest on ani g³ównym, ani specjalnie poruszaj¹cym go problemem
¿yciowym. W Pamiêtnikach przyznaje, i¿ odszed³ od wiary i opowia-
da jak przebiega³ w nim proces ateizacji. Niemniej, zw³aszcza wiara
katolicka, by³a elementem jego ¿ycia. By³a sk³adnikiem tradycji,
zwi¹zkiem z polsko�ci¹, jednym z elementów narodowo�ciowych na
Ukrainie. Niew¹tpliwie przemy�lenia religijne by³y czynnikiem zna-
cz¹cym, w prezentowanym przez niego �wiatopogl¹dzie, lecz nie
w formie przestrzeganych przezeñ regu³ postêpowania okre�lonych
dekalogiem. Starannie wczytuj¹c siê w s³owa pisane przez Stem-
powskiego w czasach cechuj¹cych siê przemoc¹ i nienawi�ci¹4 wy-

3 Skromno�æ Stempowskiego, mimo zapewne mo¿liwo�ci polepszenia bytu
materialnego, mo¿e ilustrowaæ opinia ukraiñskiego literata okresu miêdzywo-
jennego, Jewhena Ma³aniuka, który zauwa¿a, ¿e Stempowski pracuj¹c na
�[...] skromnej posadzie bibliotekarza Ministerstwa Rolnictwa.� nie wyró¿nia³
siê materialnie od ukraiñskiego emigranta. Zob. J. Ma³aniuk, Izaak Mazepa
i St. Stempowski, �Kultura� 1952, nr 11, s. 105.

4 Stempowski pisa³ ostateczn¹ wersjê Pamiêtników w czasach II wojny
�wiatowej.
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ra�nie mo¿na zauwa¿yæ, ¿e charakteryzowa³a go postawa odrzuce-
nia jakiejkolwiek formy ucisku cz³owieka przez cz³owieka, ale tak¿e
negacja dogmatów religijnych. Prezentowane przez Ko�ció³ katolicki
prawdy wiary traktowa³ jako jedn¹ z form zniewolenia umys³u ludz-
kiego i broni³ siê przez nimi przez ca³e ¿ycie, choæ nie by³ skrajnym
antagonist¹ religijnym.

Postawê etyczn¹, a tym samym i religijn¹ Stempowskiego
mo¿na prze�ledziæ analizuj¹c Pamiêtniki, korespondencjê i notatki5.
Dzieciñstwo to okres kszta³towania siê osobowo�ci cz³owieka i osoby
uczestnicz¹ce wówczas w procesie socjalizacji s¹ czêsto postrzegane,
jako najwa¿niejsze i decyduj¹ce w dalszym ¿yciu cz³owieka. Stem-
powski wspomina, jak du¿¹ rolê w jego postrzeganiu �wiata odegra-
³a matka, Jadwiga z Bieñkiewiczów Stempowska. Oprócz typowej
matczynej troski przekaza³a mu cechy, które w Stempowskim za-
korzeni³y siê na dobre. W religijno�ci swej Stempowska nie by³a
nadgorliwa, o czym nadmienia Stanis³aw: �[...] By³a religijna bez
nabo¿no�ci�6, lecz uwa¿a³a za swój chrze�cijañski obowi¹zek pielê-
gnowanie chorych i przynoszenie ulgi w ciê¿kim ¿yciu okolicznemu,
przewa¿nie ukraiñskiemu ch³opstwu7. Religijno�æ zaznaczy³a siê
u Stempowskiej w formie surowych regu³ i zasad etycznych, wyzna-
czaj¹cych normy ¿ycia ludzkiego. Wydaje siê, ¿e najwa¿niejsz¹
z tych zasad by³a mi³o�æ bli�niego pojmowana jako nieustanna pomoc
innym. Jej wyczulenie na ludzkie cierpienie, chêæ s³u¿enia drugiemu
cz³owiekowi, zaznaczy³o siê u Stanis³awa w jego podej�ciu do ludzi.
Niemniej nie ³¹czy³ on tej cechy swego charakteru z religi¹, z której
wyrós³, z przykazaniem mi³o�ci bli�niego, raczej z czystym humanita-
ryzmem, jakim cz³owiek powinien wed³ug niego zawsze siê kierowaæ.

Od najm³odszych lat Stempowski mia³ silne poczucie sprawie-
dliwo�ci, co wynika³o z dzieciêcej obserwacji dzia³añ najbli¿szych

5 Wiêkszo�æ spu�cizny po Stempowskim i jego rodzinie znajduje siê w Bi-
bliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

6 S. Stempowski, Pamiêtniki 1870�1914, Wroc³aw 1952, s. 22.
7 Ibidem, s. 23.
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i co wyra�nie mo¿na wywnioskowaæ czytaj¹c jego wspomnienia. By³
dzieckiem wyj¹tkowo wra¿liwym, tote¿ g³êboko prze¿ywa³ wszelkie
emocje zwi¹zane z doznawaniem nie tylko osobi�cie krzywdy ludz-
kiej, jak i pozytywnych zachowañ ludzi wobec siebie. Na stosunku
Stempowskiego do religii zawa¿y³y osoby, które przekazywa³y mu
silne uczucia, wi¹¿¹ce siê z jego odbiorem �wiata. W dzieciñstwie
Stempowski pozna³ ¿o³nierza francuskiego, Antoine�a Auguste�a
Cambarota, który na Ukrainie szuka³ pracy8. Wówczas przed m³o-
dym Stempowskim ukaza³ siê �wiat, jak¿e odmienny od tego,
w którym ¿y³. Cambarot, jako uczestnik walk Komuny Paryskiej,
odkry³ przed ch³opcem nieznany l¹d nie tylko wojen prowadzonych
przez Francjê, ale tak¿e ponur¹ egzystencjê robotników paryskich.
Plastyczny przekaz Francuza tamtejszej rzeczywisto�ci da³ ch³opcu
obraz krzywdy ludzkiej, a jednocze�nie chyba pierwszy raz pokaza³
potrzebê odwagi sprzeciwienia siê jej. Cambarot by³ cz³onkiem syn-
dykatu robotniczego i jego pogl¹dy polityczne by³y pierwszym ze-
tkniêciem siê Stempowskiego z problemem miejskiego proletariatu.
By³ tak¿e pierwszym spotkanym rewolucjonist¹ w jego ¿yciu. Wie�
jawi³a mu siê jako sielanka, jego matka wspiera³a chorych, niedo³ê¿-
nych ch³opów, a dom rodzinny by³ schronieniem dla dalszej i bli¿szej
rodziny. Natomiast �wiat miejski za spraw¹ Cambarota przedstawi³
siê m³odemu Stempowskiemu jako miejsce walki o przetrwanie.

Francuz, jako republikanin by³ te¿ przeciwnikiem kleru, który
by³ dla niego jeszcze jedn¹ kast¹ wyzyskiwaczy9. Ca³a idea ko�cio³a
z jego mi³o�ci¹ bli�niego, wsparciem ubogich, dba³o�ci¹ o �dusze
maluczkich� by³a wed³ug niego, niczym innym, jak walk¹ o wp³ywy.
O�wieceniowe przekonania, laickie spojrzenie na religiê by³y
w Cambarocie g³êboko zakorzenione i one to przekazane zosta³y
w Stempowskim na tyle dobitnie, ¿e utrwali³y siê w jego �wiadomo-
�ci na zawsze.

8 Cambarot zosta³ zatrudniony przez ojca Stanis³awa Stempowskiego w obej-
�ciu jako ogrodnik. Na Ukrainie pozosta³ ju¿ do koñca ¿ycia.

9 Ibidem, s. 14�15.
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Obraz krzywdzonego cz³owieka bez wzglêdu na to, jakiej by³
narodowo�ci, czym siê zajmowa³ i jakie mia³ przekonania mocno
wrós³ w duszê Stempowskiego i narzuca³ mu niemal atawistyczne
poczucie sprzeciwu takim praktykom. Niewa¿ne by³o, czy chodzi³o
o katowanego ch³opa10, czy wykorzystywanego robotnika, czy te¿
upokarzane dziecko.

Ch³odny stosunek do wiary ugruntowa³ siê w Stempowskim
ostatecznie podczas nauki w gimnazjum w Kamieñcu Podolskim, do
którego uczêszcza³ w latach 1879�1888. Oczywi�cie, proces ateizacji
nastêpowa³ powoli i stopniowo. Stempowski w Pamiêtnikach wspomi-
na, ¿e do czwartej klasy gimnazjum jego wiara by³a niezachwiana,
chêtnie uczêszcza³ do �kaplicy Pocieszenia� w Kamieñcu, gdzie modli³
siê w intencji uzyskania pozytywnych ocen, czy te¿ zdrowia rodziny.

�rodowisko kamienieckie, (nale¿y nadmieniæ, ¿e mowa o pol-
skich krêgach w Kamieñcu), w którym siê znalaz³, Stempowski ocenia³
jako dewocyjne i zak³amane11. Pierwsz¹ stancj¹, gdzie zamieszka³
wraz ze starszym bratem, by³ dom dalszej rodziny Stempowskich.
Krewni aspirowali do elity kamienieckiej; g³ow¹ rodziny by³ praw-
nik, jednak nie prezentowali sob¹ odpowiedniego poziomu intelektu-
alnego. Nie posiadali np. znajomo�ci jêzyka rosyjskiego, co wydawa-
³oby siê, w warunkach wielokulturowo�ci Wo³ynia konieczno�ci¹.
Ignorancja wobec kultury s¹siadów, powierzchowny katolicyzm po-
wi¹zany z podwójn¹ moralno�ci¹, wywy¿szanie siê jako narodowo�æ
mia³ prowadziæ do nacjonalizmu, który zreszt¹ obudzi siê w tej
warstwie spo³ecznej na Ukrainie w czasie pó�niejszym12. M³ody

10 W Rosji kary cielesne, zw³aszcza wobec ch³opów, by³y dotkliwe i trwa³y
w systemie prawa do koñca ustroju monarchicznego.

11 Ibidem, s. 85.
12 Oczywi�cie mowa o czasach pierwszej wojny �wiatowej, gdy na Wo³yñ

i Podole dotarli emisariusze polskiej my�li narodowej, w osobie choæby Stanis³a-
wa Grabskiego, tak nie cenionego przez Stempowskiego. Zob. S. Stempowski,
Ukraina (1919�1920), �Zeszyty Historyczne� 1972, z.21, s. 64�88. S. Stempowski,
Wspomnienia. Z pamiêtnika (dok.), �Zeszyty Historyczne� 1973, z. 24, s. 68�31.
S. Stempowski, Wspomnienia. Z pamiêtnika (wojna. Pogrom � 1914�1917), �Ze-
szyty Historyczne� 1973 z. 23, s. 101�140.
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Stempowski odbiera³ te cechy kamienieckich Polaków, jako �ko³tuñ-
stwo� i �ograniczenie intelektualne�.

Zachowanie uczniów w szkole carskiej koñca XIX wieku, a tak¿e
grono pedagogiczne i ówczesna polityka edukacyjna by³o wyj¹tkowe
i niechêci Stempowskiego do kolegów i nauczycieli nie mo¿na przyj-
mowaæ jedynie, jako skargi gimnazjalisty na szko³ê. Po powstaniu
styczniowym aktywniej ruszy³a rusyfikacja na terenach by³ej Rze-
czypospolitej. Polacy na Ukrainie poddani byli planowemu wynara-
dawianiu13. Pedagodzy gimnazjalni najczê�ciej byli Rosjanami, b¹d�
Niemcami i cechowali siê czêsto w¹tpliwymi zdolno�ciami pedago-
gicznymi14. Stempowski wspominaj¹c swych nauczycieli gimnazjal-
nych nie szczêdzi³ im gorzkich s³ów krytyki. Nie powa¿a³ ich ani za
przekazywan¹ wiedzê, ani za kulturê osobist¹, tym bardziej za prze-
kazywanie warto�ci moralnych15.

Rusyfikacja przebiega³a te¿ na poziomie �dusz� uczniowskich..
Nak³aniano polsk¹ m³odzie¿, z regu³y katolick¹, do przechodzenia
na prawos³awie, bêd¹ce jednym z filarów w³adzy pañstwowej Rosji

13 Ograniczano liczbê tak gimnazjalistów jak i studentów polskich, a pro�-
by Polaków do w³adz o pozwolenie na przeniesienie do Warszawy, nawet bez
podania w uzasadnieniu zdobycia wykszta³cenia, by³y najczê�ciej odrzucane.
Daniel Beauvois podaje, ¿e w 1869 roku do szkó³ �rednich w okrêgu kijowskim
dopuszczono 27% katolików, a poniewa¿ katolikami byli g³ównie Polacy, to licz-
ba ta �wiadczy³a o liczbie w szko³ach �rednich uczniów-Polaków. Autor przyta-
cza te¿ wypowied� gubernatora kijowskiego, M.K. Katakaziego, i¿ nale¿y rugo-
waæ katolików ze wszystkich urzêdów, gdzie mogliby szkodziæ Rosji, a szczególnie
rosyjskiej edukacji. Zob. D. Beauvois, Rosyjsko-polska wojna o o�wiatê na terenie
Ukrainy (1863�1914), w: Europa nieprowincjonalna. Przemiany na ziemiach
wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Bia³oru�, Litwa, £otwa, Ukraina, wschod-
nie pogranicze III Rzeczypospolitej) w latach 1772�1999, red. K. Jasiewicza.
Warszawa 1999, s. 406�407.

14 Inny �wiadek epoki ksi¹dz Teofil Skalski, krajan i rówie�nik Stempow-
skiego, w swych wspomnieniach mówi o jedynie dwóch gimnazjach na Podolu:
w Niemirowie i Kamieñcu Podolskim. Pisze on, ¿e gdy uczy³ siê w niemirowskim
gimnazjum nie by³o tam ju¿ nauczycieli-Polaków. Zob. T. Skalski, Garstka wspo-
mnieñ z mego zycia (1), �Zeszyty Historyczne� 1978 z. 45, s. 64�65.

15 Zob. Rozdzia³ Lata szkolne, w: S. Stempowski, Pamiêtniki..., s. 32�94.
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carskiej. Najpierw jednak zmuszano j¹ do wspólnych modlitw, do
przestrzegania �wi¹t i obrzêdów prawos³awia16 oraz, co najmniej raz
w roku, w okresie �wi¹t Wielkanocnych, do spowiedzi, która by³a
wówczas niczym innym, jak kolejnym sposobem inwigilacji �rodo-
wisk mniejszo�ci narodowych na Ukrainie. Spowied� by³a dla Stem-
powskiego ingerencj¹ obcych ludzi w cudz¹ sferê intymno�ci.

Zabiegi w³adzy szkolnej na polu religijnym równocze�nie przy-
czynia³y siê do przeciwstawiania sobie grup narodowo�ciowych, po-
niewa¿ podzia³y narodowo�ciowe czêsto nak³ada³y siê na podzia³y
wyznaniowe. Sk³ócenie uczniów poprzez na³o¿enie im stygmatów
odmienno�ci dawa³o w³adzy mo¿liwo�ci manipulowania spo³eczno-
�ciami. W latach osiemdziesi¹tych XIX wieku wprowadzono do szkó³
obowi¹zek zbiorowej modlitwy przed zajêciami. Stempowski opisy-
wa³ momenty, gdy na modlitwê udawali siê do du¿ej sali tylko gim-
nazjali�ci chrze�cijañscy, natomiast ¿ydzi zostawali na korytarzu,
ustawieni rz¹dkiem pod �cianami17. Poranna modlitwa ³¹czona by³a
z publiczn¹ ocen¹ staranno�ci odzie¿y uczniów, ich zachowania,
og³oszeniem kary wobec niesubordynowanych uczniów. Pierwiastek
uduchowienia, jedno�ci uczniów, by³ tu niewidoczny. Modlitwa by³a
tylko �przykrywk¹� dla innych czynno�ci grona pedagogicznego, co
jednoznacznie umniejsza³o jej wyd�wiêk religijny.

W Kamieñcu ciekawo�æ prowadzi³a Stempowskiego do �wi¹tyñ
innych wyznañ, do których uczêszczali jego koledzy, jednak nie znalaz³
i tam �potwierdzenia� dogmatów religijnych. Nale¿y podkre�liæ, ¿e
Kamieniec w drugiej po³owie XIX wieku by³ miastem Polaków,

16 Wspomniany ju¿ ks. Skalski pisze: �W niedziele i �wiêta i uroczysto�ci
galowe carskie wszyscy musieli�my bywaæ na Mszy �w. W ko�ciele. [...] Kilka
razy pamiêtam, ¿e nas katolików wprost przemoc¹ zapêdzili do cerkwi gimna-
zjalnej prawos³awnej, a to okazji jakiego� pogrzebu zmar³ego nauczyciela lub
�panichidy�, czyli egzekwii po cz³onkach carskiej rodziny�. Zob. T. Skalski,
Garstka wspomnieñ..., s. 68.

17 Ibidem, s. 82. Podobne sytuacje przypomina Irena Krzywicka z czasów
swej podstawowej edukacji na warszawskiej pensji. Zob. I. Krzywicka, Wyzna-
nia gorszycielki, Warszawa 1996, s. 41�42.
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Ukraiñców, Rosjan, Turków, ¯ydów i ka¿da ta nacja wnosi³a w at-
mosferê miejsk¹ swój w³asny wk³ad18.

 Innym faktem, niezwykle istotnym na drodze kszta³towania siê
postawy etycznej Stempowskiego, by³o natrafienie w poszukiwaniach
czytelniczych dzie³ Lwa To³stoja. W Pamiêtnikach zaznacza, ¿e ju¿
w³a�nie w gimnazjum zaznajomi³ siê z twórczo�ci¹ wielkiego Rosja-
nina. Traktat religijny To³stoja Na czym polega moja wiara napisany
zosta³ w 1884 roku, czyli Stempowski móg³ z nim zapoznaæ siê
w czasie nauki gimnazjalnej. Jest to dzie³o ca³o�ciowo odpowiadaj¹-
ce na pytanie, o stosunek Lwa To³stoja do cerkwi rosyjskiej, mog¹cy
te¿ wp³yn¹æ na pogl¹dy religijne m³odego cz³owieka. To³stoj powia-
da, ¿e cerkiew jako idea religijna, ale tak¿e jako administracja
ko�cielna, odrzuci³y go charakterem swych dogmatów, które okre�la
jako dziwaczne, ale nie tylko to by³o powodem. To, ¿e cerkiew sank-
cjonowa³a prze�ladowania, wojny, karê �mierci, oraz jej nietoleran-
cja wobec innych ko�cio³ów spowodowa³y, ¿e pisarz wybra³ swoj¹
w³asn¹ drogê duchow¹19.

Stempowski wielokrotnie przyznaje siê, ¿e postaæ To³stoja, jego
wiara w równo�æ ludzi, wiara w jednostkê ludzk¹ jako istotê wyj¹t-
kow¹ wp³ynê³y na jego postawê etyczn¹. Uwa¿a³ pisarza za swego
przewodnika duchowego czemu nawet zewnêtrznie dawa³ wyraz,
przyjmuj¹c za w³a�ciwe, wzorem To³stoja, nader skromne ubieranie
siê. Za� stanowisko To³stoja dotycz¹ce zd¹¿ania cz³owieka do dosko-
na³o�ci, któr¹ to drog¹ ludzko�æ mog³a poprawiæ swój los20, zdecydo-
wanie mo¿na odnale�æ w Stempowskim, jako obran¹ przez niego
jedyn¹ opcjê ¿yciow¹.

18 Nale¿y podkre�liæ, ¿e Kamieniec w drugiej po³owie XIX wieku by³ mia-
stem Polaków, Ukraiñców, Rosjan, Turków, ¯ydów i ka¿da z tych nacji wnosi³a
w atmosferê miejsk¹ swój w³asny wk³ad. Elementy kultur; ubiór, jêzyki, zwy-
czaje i wyznawane religie tworzy³y niezwyk³y koloryt Kamieñca. Stempowski
oddaje w Pamiêtnikach obraz miasta w rozdziale Lata szkolne.

19 A. Semczuk, Lew To³stoj, Warszawa 1987, s. 258.
20 A. Goldenweiser, To³stoj w�ród bliskich, Warszawa 1961, s. 91.
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Negacja polityki cerkwi przez ówczesny autorytet moralny w Rosji
dawa³a Stempowskiemu du¿o do my�lenia o w³asnym ¿yciu, o zasa-
dach, którymi cz³owiek powinien siê kierowaæ, i ¿yciowych wybo-
rach. Zobaczy³ w To³stoju potwierdzenie swych kszta³tuj¹cych siê
dopiero pogl¹dów. Choæ To³stoj zbudowa³ swój system filozoficzny na
Ewangelii i kazaniu na Górze, czyli nie mo¿na w ¿aden sposób
mówiæ o ateizmie pisarza i nie mo¿na w ten sposób zastosowaæ kalki
na pogl¹dy Stempowskiego, to jednak g³ówna idea ich obu pozosta³a
wspólna � mi³o�æ bli�niego jako decyduj¹ca zasada ¿yciowa.

Koñcz¹c gimnazjum, Stempowski by³ ju¿ zwolennikiem pogl¹-
dów pozytywistycznych i t³umaczenie �wiata poprzez Bibliê, co prak-
tykowano w ko�cielnych kazaniach i w czasie katechez by³o dla
m³odego Stanis³awa �niedorzeczno�ci¹�21. Osi¹gniêcia dziewiêtnasto-
wiecznej nauki, przenikaj¹ce m.in. z prenumerowanej �Prawdy�
�wiêtochowskiego, zdecydowanie negatywnie stawia³y kwestiê wia-
ry w oczach Stempowskiego. Ratio i fideo star³y siê w nim i zwyciê-
¿y³o to, co rozumne, zgodne odkryciami naukowymi. Ju¿ nie widzia³
w sobie potrzeby praktyki religijnej, straci³a ona dla niego racjê bytu.

W czasie studiów w Dorpacie Stempowski poszukiwa³ �rodowisk
odpowiadaj¹cych jego pogl¹dom spo³ecznym i politycznym. Lata
dziewiêædziesi¹te w Rosji obfitowa³y w protesty uniwersyteckie.
Dorpat by³ uczelni¹ przyjmuj¹c¹ relegowanych studentów z innych
uniwersytetów. Stempowski szybko nawi¹za³ znajomo�ci z lewicuj¹-
c¹ m³odzie¿¹, nawet przez pewien okres wspó³pracowa³ z organiza-
cj¹ �Narodna Wola�, której niektórzy aktywi�ci zaanga¿owani byli
w dzia³alno�æ terrorystyczn¹22. Stempowski znalaz³ siê w�ród tych,
którzy chcieli walczyæ o �wyzwolenie godno�ci ludzkiej�, która gnê-
biona by³a przez aparat pañstwowy, dogmaty religijne, kastowo�æ
spo³eczn¹. Wyra�nie ju¿ wówczas wykrystalizowa³a siê najwa¿niej-

21 S. Stempowski, Pamiêtniki..., s. 65.
22 Komórka terrorystyczna tej organizacji dokonywa³a w Rosji licznych za-

machów na wysokich urzêdników pañstwowych. Zob. L. Bazylow, Historia Rosji,
Wroc³aw 1985, s. 348�358.
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sza dla Stempowskiego idea: cz³owiek i jego prawo do wolno�ci.
Wiara w istotê ludzk¹ nie opu�ci³a go nigdy, nawet podczas uwiêzie-
nia w Kijowie23, czy pó�niej podczas pogromów bolszewickich na
Ukrainie.

Id¹c �ladem To³stoja, Stempowski szuka³ �Cz³owieka� nawet tam,
gdzie mo¿na by³o spodziewaæ siê �bestii�24. Wiêzienie w Kijowie by³o
dla niego wyj¹tkowym do�wiadczeniem, jednak nie wyniós³ z niego
ani chêci rewan¿u, ani te¿ nie utraci³ swych dotychczasowych pogl¹-
dów. Do tego stopnia by³ przepe³niony wiar¹ w ludzi, ¿e nie stara³
siê wzbudzaæ w sobie nienawi�ci do stra¿ników wiêziennych czy
¿andarmów, lecz zawsze widzia³ w nich suwerenne osoby, wype³nia-
j¹ce jedynie swe obowi¹zki. Nie stawali siê dla niego bezosobowymi
trybikami carskiej machiny wiêziennej25. Zdarzy³o mu siê nawet
przy kolejnym przystanku etapowym poznaæ ¿andarma, w rozmowie
z którym stara³ siê u�wiadamiaæ stra¿nikowi, czym by³ protest stu-
dentów rozlewaj¹cy siê w Rosji tamtego czasu. �Mówi³em o ucisku
ch³opów i wyzysku robotników, s³owem zapomnia³em, ¿e jestem
w zarz¹dzie ¿andarmskim i ¿e mam przed sob¹ ¿andarma, bo pa-
trzy³y na mnie ¿yczliwie u�miechniête oczy m³odego i uwa¿nego
s³uchacza�26.

Dom ma³¿eñstwa Stempowskich w Winnikowcach by³ dla do-
mowników ostoj¹ tolerancji, sprawiedliwo�ci i zrozumienia dla bli�-
nich. By³ ostoj¹ dla potrzebuj¹cych pomocy z ró¿nych powodów. Takim
schronieniem by³ na przyk³ad dla prze�ladowanego przez w³adze
carskie Stanis³awa Posnera, d³ugoletniego przyjaciela domu.

Stempowski by³ w okresie przedwojennym znan¹ osobisto�ci¹
w polskim �wiecie wolnomularskim. Wolnomularstwo zak³ada wiarê

23 Stempowski zosta³ aresztowany w Dorpacie jako podejrzany o dzia³al-
no�æ antypañstwow¹. W wiêzieniu spêdzi³ okres od 1892 do 1893 roku.

24 S. Stempowski, Pamiêtniki..., s. 150.
25 Zob. Rozdzia³ Wiêzienie (1892�1893), w: S. Stempowski, Pamiêtniki...,

s. 132�153.
26 Ibidem, s. 138.
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w si³y boskie, w Wielkiego Architekta, który jest najdoskonalszym
twórc¹. �Warunkiem przyjêcia [do masonerii � aut.] by³a i jest wiara
w Istotê Najwy¿sz¹ i w nie�miertelno�æ duszy, co umo¿liwia przyst¹-
pienie chrze�cijanom, ¿ydom, mahometanom, Indjanom i innym,
którzy wierz¹ w Boga�27. Zastanawiaj¹ce jest w takim razie, co
przyci¹gnê³o Stempowskiego do krêgów masonerii, czy wyznawany
przezeñ system warto�ci nie sta³ w sprzeczno�ci z dzia³alno�ci¹
w szeregach masoñskich?

Stempowski poszukiwa³ przez cale ¿ycie takiego dla siebie miej-
sca w �wiecie, by by³o ono zgodne z jego wnêtrzem. Zawsze stara³
siê o harmoniê moraln¹ i tym mo¿emy argumentowaæ uczestnictwo
w ruchu masoñskim. Mo¿na tu równie¿ odnale�æ �lad etyki To³stoja,
zag³êbionej w Stempowskim od czasów gimnazjum. Wolnomular-
stwo stanowi³o dlañ �rodowisko doskona³e z racji ideologii i panuj¹-
cych wewn¹trz organizacji regu³. Przede wszystkim humanizm bê-
d¹cy, jak to okre�la jeden z teoretyków symbolizmu wolnomularskie-
go, Oswald Wirth, podstaw¹ dzia³ania tego ruchu. Jednocze�nie idea
ta cechuje ka¿de dzia³anie �wtajemniczonego�28. Jest to wed³ug
polskiego wolnomularza, duchownego protestanckiego, a tak¿e filo-
zofa, Karola Seriniego �idea nie�miertelna, bo w za�wiaty siêgaj¹ca
[...] jest podstaw¹, prawem do bytu, moc¹ i d�wigni¹ wolnomular-
stwa�29. Jak¿e bliska jest my�l ta Stempowskiemu, który swe ¿ycie
opar³ na wierze w wyj¹tkowo�æ roli cz³owieka na �wiecie.

Leon Chajn podkre�la, i¿ wolnomularzy wi¹¿¹ wspólne zasady
etyczne, które powoduj¹ poczucie jedno�ci cz³onków organizacji po-
nad wszelkimi podzia³ami spo³ecznymi30. W symbolice masoñskiej
istnieje pojêcie �ducha masoñskiego� (esprit maçonnique), którego
istot¹ jest owa wra¿liwo�æ na wolno�æ i tolerancjê, pojêcia w ¿yciu

27 Wolnomularstwo w �wietle encyklopedyj. Wypisy. Reprint wydania z 1934.
Warszawa s.a., s. 317.

28 L. Chajn, Wolnomularstwo w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1975, s. 51.
29 K. Serinie, Symbol w wolnomularstwie, Warszawa 1933, s. 7�8.
30 Ibidem, s. 27.
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ka¿dego cz³owieka niezwykle wa¿ne, jak wskazuje historia �wiata.
Stempowski w etyce wolnomularstwa znalaz³ swój kodeks zasad
moralnych. Dobrze zna³ znaczenie i wolno�ci cz³owieka, i potrzebê
tolerancji w czasach, gdy obie te idee by³y poni¿ane przez ustrój czy
stosunki spo³eczne. Esprit maçonnique wyra¿a³ jego �wiatopogl¹d,
równocze�nie mówi¹c o charakterze relacji z lud�mi.

Duch masoñski by³ zespo³em w³a�ciwo�ci, którymi wolnomularz
powinien siê cechowaæ. Jednocze�nie mason by³ i jest zobowi¹zany
do ci¹g³ego doskonalenia duchowego31, by nigdy nie zgubiæ my�li,
która mu przy�wieca, wrêcz przeciwnie, by uwra¿liwiæ siê na niedo-
lê ludzk¹ i wspomagaæ potrzebuj¹cych. Wolnomularstwo postawi³o
sobie za cel zd¹¿anie do stworzenia doskona³ego spo³eczeñstwa,
wolnego od przemocy w ka¿dym wymiarze32. �Udoskonalenie cz³o-
wieka pod ka¿dym wzglêdem: w porz¹dku spo³ecznym, æwicz¹c go
w cnotach obywatelskich i naginaj¹c jego wolê do przyzwoito�ci
i rozs¹dnej karno�ci; w porz¹dku moralnym, rozwijaj¹c jego zdolno-
�ci umys³owe i zmys³owe�33 g³osi³ regulamin lo¿y �Tarcza Pó³nocy�
na Wschodzie Warszawy. I tu wystêpuje zgodno�æ zasad wolnomu-
larstwa z biografi¹ Stempowskiego. Jego dzia³ania spo³eczne, czy to
szerzenie regu³ demokratycznego wspó³¿ycia na Ukrainie, czy te¿
praca w Czytelniach O�wiatowych w Warszawie, s¹ wyra�nie nazna-
czone d¹¿eniem do osi¹gniêcia wy¿szego stanu moralnego i umys³o-
wego tak w³asnego jak i drugiego cz³owieka. Stempowski zawsze by³
bliski idea³ów, które zawiera³y siê w wolnomularstwie, bo �mason to
cz³owieka prawy, honorowy, cnotliwy tudzie¿ z po�wiêceniem wal-
cz¹cy o swoje idee i w obronie swych braci�34, a s¹ to s³owa wyj¹t-
kowo dobrze okre�laj¹ce jego pracê jako cz³onka rz¹du Petlury

31 Nazywano pracê tê obróbk¹ surowego kamienia, który symbolizowa³
w³a�nie ducha wolnomularskiego.

32 M. Jaskólski, Wolnomularstwo, w: S³ownik spo³eczny, red. B. Szlachta,
Kraków 2004, s. 1565.

33 Za: L. Chajn, Wolnomularstwo..., s. 27.
34 Wirtualny Wschód Wolnomularski � Symboliczno-ideowe pod³o¿e maso-

nerii. http://www.wolnomularstwo.pl



332 Ewa Górniak

w trudnym roku 1920. Braæmi w tym przypadku byli Ukraiñcy,
którzy walczyli o niepodleg³y byt swego pañstwa. Idee zawsze by³y
te same � wolno�æ równo�æ, tolerancja, braterstwo. I wydaje siê, ¿e
mimo pod³o¿a religijnego masonerii, za³o¿enia wiary w Wielkiego
Architekta, to niew¹tpliwie najwiêksze znaczenie dlañ mia³a etyka
masoñska.

Analizuj¹cy wolnomularstwo badacz katolicki, Andrzej Zwoliñ-
ski stwierdzi³, ¿e religia istniej¹ca w doktrynie masoñskiej jest po-
jêciem bardzo szerokim, a przez to rozmytym. La Grande Encyklo-
pedie w ha�le �Franc-maçonnerie� pisze, i¿ choæ pod³o¿e zwi¹zku
by³o religijne, to za³o¿enie, ¿e idealny �wiat zbudowany przez ma-
soneriê, mia³ cechowaæ siê woln¹ my�l¹, tote¿ konieczna by³a w�ród
cz³onków ruchu tolerancja, tak¿e wyznaniowa. St¹d sk³anianie siê
wolnomularstwa do uniwersalnego teizmu35. Przyk³adem jest za³o-
¿enie masoñskie, by wszelka modlitwa przede wszystkim nie dys-
kryminowa³a i nie obra¿a³a ¿adnego cz³onka organizacji36. Wolno-
mularstwo by³o wiêc dla Stempowskiego �wiatem tolerancji, dosko-
nalenia siê wewnêtrznego, rozszerzania horyzontów my�lowych.
Praca, poczucie godno�ci moralnej i �wiadomo�æ przeznaczenia cz³o-
wieka oraz rozum, bêd¹cy narzêdziem w budowie lepszego, bardziej
prawego �wiata wolnego od fa³szywych dogmatów to dla Stempow-
skiego zespó³ cech, na których opar³ swe ¿ycie. Tego najwyra�niej
brakowa³o mu w religii, w której siê urodzi³, ale tak¿e w wyzna-
niach, które mia³ mo¿liwo�æ poznaæ i obok których przez lata ¿y³.

Tu¿ po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³o�ci zosta³ zatrudnio-
ny w Zarz¹dzie Cywilnym Wo³ynia i Frontu Podolskiego, gdzie pia-
stowa³ stanowisko kierownika wydzia³u prasowego. Z tego okresu
Stempowski wspomnia³, jak szybko reagowa³ kler katolicki na mo¿-
liwo�ci odzyskania swych dóbr konfiskowanych przez ca³y wiek przez
cara i cerkiew. W obliczu podnoszenia siê Polski z pogorzelisk wo-

35 Wolnomularstwo w �wietle encyklopedyj..., s. 122.
36 A. Zwoliñski, Wokó³ masonerii, Kraków 1995, s. 106.
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jennych ta zach³anno�æ duchowieñstwa polskiego wyda³a mu siê
wyj¹tkowo nie na miejscu37.

Stanis³aw Stempowski podkre�la³, ¿e dogmaty religijne k³óci³y
siê z osi¹gniêciami nauki, pogl¹dami filozoficznymi, które by³y dla
Stempowskiego bardziej realne, do�wiadczalne, sprawdzalne. Obser-
wuj¹c wyznawców ka¿dej religii zauwa¿a³, ¿e religia dla nich by³a
zbiorem magicznych zachowañ, rytualnych, natomiast ma³y mia³a
wp³yw praktyczny na ich etykê ¿yciow¹. A po lekturze wspomnieñ
Stempowskiego wydaje siê, ¿e w³a�nie dlatego uwa¿a³ wiarê za nie-
potrzebn¹ cz³owiekowi � ka¿dy traktowa³ j¹ instrumentalnie i nie
przyk³ada³ nale¿ytej wagi do regu³, którymi powinna siê kierowaæ
religia. Tak rzecz siê mia³a zarówno dla wiernych, jak i dla hierar-
chii ko�cielnych. Uwa¿aj¹c siê za anarchistê w stosunku do w³adzy
ko�cielnej, podkre�la³, ¿e dla niego najwa¿niejszy jest �cz³owiek
i jego sumienie�38. Ten szacunek do jednostki ludzkiej pozwala³ mu
jednak zachowaæ ciep³e uczucia dla spotkanych w ¿yciu ksiê¿y, któ-
rzy wykazywali siê tolerancj¹, humanitaryzmem i przede wszystkim
kierowali siê przykazaniem mi³o�ci bli�niego.

Postawa, jak¹ prezentowa³ Stempowski wobec innych, wspo-
mniany humanitaryzm, poszukiwanie w �wiecie dobra poprzez nie
tyle teoretyczne rozwa¿ania, co praktyczne dzia³ania, przysporzy³y
mu wielu zwolenników. Pomoc s³abszym i potrzebuj¹cym, niesienie
o�wiaty, a z ni¹ u�wiadomienie ludziom ich wyj¹tkowej warto�ci
w po³¹czeniu z niezwyk³¹ skromno�ci¹ to obraz etyczny Stempow-
skiego. Dowodem na absolutnie altruistyczny charakter jego poczy-
nañ mo¿e byæ odmowa przyjêcia przez Stempowskiego Z³otego Krzy-
¿a Zas³ugi przyznanego mu przez sanacyjny rz¹d39. Dokumentacja
szlachetno�ci dzia³añ ma pozostaæ w sercach ludzkich. Ten cichy,

37 S. Stempowski, Ukraina (1919�1920), �Zeszyty Historyczne�, 1972,
 z. 21, s. 88.

38 Ibidem. List z dnia 3 maja 1930.
39 Materia³y ¿yciorysowe Marii Stempowskiej i Stanis³awa Stempowskie-

go, BUW Dzia³ Rêkopisów sygn. 1529.
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siwy, ci¹gle �u�miechniêty pan Stanis³aw� w pamiêci ludzkiej pozo-
sta³ jako �dobry pan�, jak okre�lali go ukraiñscy ch³opi. To krótkie,
aczkolwiek wielce wymowne sformu³owanie, jakie nadali Stempow-
skiemu pro�ci niewykszta³ceni ludzie, mo¿e mówiæ jedno � dla nich
Stempowski by³ autorytetem bez wzglêdu na swoj¹ postawê areligijn¹
i pochodzenie narodowe. �wiadectwo wystawione mu nie przez elity
intelektualne, towarzyszy politycznych, lecz przez zwyk³ych ludzi,
którzy wraz z nim pracowali na roli, uczyli siê demokracji, zasad
¿ycia spo³ecznego nieznanego w Rosji oraz dziêki niemu poznawali sw¹
warto�æ, jako ludzi równych sobie w swej istocie, jest najistotniejsze
w dyskusji nad funkcjonowaniem autorytetu S. Stempowskiego, a tak-
¿e jego stosunkiem do kwestii spo³ecznych, religijnych i narodowych.
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SOCIAL, RELIGIONS AND NATIONAL ISSUES
ACCORDING TO STANIS£AW STEMPOWSKI

SUMMARY

Social instinct imposed showing the Ukrainians the way of cre-
ating their own social values. When the tsarist empire was disinte-
grated the Ukrainians took up the fight for creating their own
country, Stempowski supported progressive political forces. He did
not think that because of this political transformation he lost eve-
rything he gained in life. But Stempowski perceived Ukraine also in
other dimension. For him both Polish and Ukrainian nation in 1918
got a chance of being sovereign countries and should take advanta-
ge of this chance. That is why after having sacrificed his private life
he did everything possible to support Ukraine�s liberational actions.
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