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KATOLICYZM W FEDERACJI ROSYJSKIEJ A SPRAWA POLSKA

„Вера – основной нерв человеческой жизни, самое драгоценное сокровище души. И если 
в этом пункте нет единения, то всякое другое единение – культурное, научное, политическое 
– будет уже подорвано и ненадежно.
Славяне по природе особенно религиозны. Для них религия – не привесок к жизни, 
но самая жизнь. Славяне не забавляются религией, но живут религией. В религиозном 
отношении немцы пред славянами никуда не годны. Славяне и к католичеству относятся 
со свойственной им стихийной религиозностью. Из католиков современных, мне кажется, 
наиболее религиозны, стихийно религиозны, поляки. Отпадение от Церкви славянина 
естественно затрагивает в самом существе его отношения к славянству вообще”1.

„При всем религиозном многообразии российского общества и религиозном эклектизме 
в сознании большинства наших современников, пожалуй, ни одна конфессия не вызывает 
столь бурных эмоций и часто столь же бурной неприязни, как католицизм. Нетерпимость 
к нему не может быть объяснена общей нетерпимостью к инаковерцам. Феномен современного 
российского католицизма можно объяснить, лишь осознав его место в контексте русской 
духовной и политической культуры”2.

Krótki okres legalnego rozwoju katolicyzmu w Imperium Rosyjskim na początku 
wieku XX nacechowany był niechęcią rosyjskich kręgów nacjonalistycznych, ale także 
nerwową reakcją polskiego kleru. Polskie duchowieństwo katolickie przywykło do trak-
towania Kościoła katolickiego w Rosji jako narodowego. Dlatego pojawienie się Rosjan 
w Kościele katolickim witano z podejrzliwością. Z tego powodu rosyjscy katolicy, a tak-
że ci, którzy ich popierali (bł. Leonid Fiodorow, ks. Władimir Abrikosow, biskup Michel 
d’Herbigny, metropolita Andrzej Szeptycki), reprezentowali pogląd, że Polacy winni 
być odsunięci od współpracy z Rosjanami z powodu antagonizmu na tle narodowo-

1  Священномученик Иларион (Троицкий). Творения в 3 томах. Том 3. Москва, 2004 г., http://www.
pravoslavie.ru/sm2/060516134723. 01.03.2008.

2  Л. Воронцова, С. Филатов, Судьба католицизма в России, „Дружба Народов”, nr 11 за 1998 г. 
Опубликовано: „Журнальный зал”, http://www.archipelag.ru/authors/fi latov/?library=449. 01.03.2008.
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-kulturowym. Przed rokiem 1917 na terytorium dzisiejszej Federacji Rosyjskiej istnia-
ły dwie diecezje rzymskokatolickie i egzarchat unicki. Działało 331 parafi i. W każdym 
większym rosyjskim mieście stał przynajmniej jeden kościół. Dobrze działały organi-
zacje charytatywne i placówki edukacyjne. Po roku 1922, pokazowym procesie arcy-
biskupa Jana Cieplaka i ks. Prałata Konstantego Butkiewicza, rozpoczęła się planowa 
likwidacja Kościoła katolickiego, zakończona w połowie lat 30. Przed wojną na terenie 
ZSRR działał zaledwie jeden kościół w Moskwie3.

Stalinowska fala odnowy religijnej w społeczeństwie radzieckim nie objęła katoli-
cyzmu. Wprost przeciwnie, na zagarniętych Polsce ziemiach, a także na Litwie, Łotwie 
i w Estonii zaczęły się represje. Wybór pierwszego papieża Słowianina spowodował 
fi lokatolickie nastroje wśród rosyjskiej inteligencji, a nawet części duchowieństwa. Na 
szczególną uwagę zasługuje osoba metropolity Leningradu Nikodema (Rotowa). Pod 
jego wpływem w środowisku cerkiewnym pojawiło się nastawienie prokatolickie, chęć 
pojednania. Drugą taką postacią był Aleksander (Mień), który nie tylko pozostawił 
po sobie bogatą spuściznę teologiczną świadczącą o pojednawczym nastawieniu, ale 
także jego uczniowie utworzyli wspólnotę katolicką pod przewodnictwem Władimira 
Nikiforowa4. Wówczas Kościół katolicki w ZSRR zszedł do katakumb.

Zrzucenie komunizmu przez Rosję stwarzało dla katolików nowe perspektywy. 
Otwarcie na Zachód wyzwoliło pozytywne nastawienie Rosjan w stosunku do politycz-
nych i ekonomicznych standardów Zachodu, ale także szacunek do jego kulturowych 
i duchowych wartości. W tym okresie zaczęto odbudowywać dawne parafi e. Inicjatorami 
byli Polacy lub Niemcy, a później wokół parafi i gromadzili się młodzi Rosjanie. Etniczny 
katolicyzm obecnie w Rosji jest zjawiskiem rzadkim. Przyczyną są mieszane rodziny, 
zruszczenie, nieznajomość języka przodków. Prawidłowością jest sprawowanie obrzę-
dów w języku rosyjskim. 

Z drugiej jednak strony odrodzenie katolicyzmu w Rosji odnowiło konfl ikt polsko- 
-rosyjski na tle konfesyjnym. Polacy odgrywają współcześnie dominującą rolę w ro-
syjskim Kościele katolickim, stanowią większość duchowieństwa, pełnili do niedawna 
ważne funkcje hierarchiczne. 13 kwietnia 1991 roku Jan Paweł II ustanowił admini-
stratury apostolskie dla europejskiej i azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, mianując 
jednocześnie biskupów dla tych jednostek: abpa Tadeusza Kondrusiewicza w Moskwie5, 
bpa Josepha Wertha w Nowosybirsku. Później każda z rosyjskich administratur zo-
stała podzielona na dwie mniejsze: 23 listopada 1999 roku część europejska na pół-
nocną (Polak – abp Tadeusz Kondrusiewicz) i południową (bp Klemens Pickel) oraz 

3  W latach 20. na terenie ZSRR działał wysłannik Watykanu – jezuita biskup Michel d’Herbigny. Dokonał 
licznych święceń kapłańskich i kilku tajnych biskupich. Był związany z watykańską Komisją Pro Russia, której 
zadaniem była katolicka działalność misyjna na terenie ZSRR. Biskup d’Herbigny zapoznał się z biblioteką 
Gagarina w Paryżu. Znana mu była historia katolicyzmu w Rosji. Kilkanaście lat kreował politykę Watykanu 
w stosunku do ZSRR. Prowadził poufne rozmowy z Cziczerinem i Litwinowem na temat misji katolickiej 
w ZSRR. Nawiązał kontakt z rozłamową cerkwią odnowieńców.

4  W roku 1983 została zlikwidowana przez KGB.
5  21 września 2007 roku papież Benedykt XVI zwolnił go z dotychczasowych obowiązków i przeniósł na 

urząd arcybiskupa metropolity mińsko-mohylewskiego na Białorusi. Jego następcą w Moskwie został biskup 
Paolo Pezzi, dotychczasowy rektor seminarium duchownego w Sankt Petersburgu.
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18 maja 1999 roku część syberyjska na zachodnią (bp Joseph Werth) i wschodnią (Polak 
– bp Jerzy Mazur6).

„W 1991 r. zaczynaliśmy od zera – powiedział arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz. Było tylko 10 za-
rejestrowanych parafi i, 8 księży, z których dwóch miało ponad 80 lat. Mieliśmy tylko cztery kaplice 
i dwa kościoły. Dzisiaj mamy cztery diecezje, liczba księży sięga 270, ok. 400 zakonnic, 230 zareje-
strowanych parafi i. Ponadto 300 punktów duszpasterskich, seminarium duchowne, 20 punktów cha-
rytatywnych. Z seminarium duchownego w Sankt Petersburgu pochodzi już 10 proc. naszych księży. 
Dosyć dobrze rozwinięta jest praca charytatywna prowadzona na trzech poziomach: ogólnokra-
jowym, diecezjalnym i parafi alnym. Szczególną uwagę przywiązywano do katechizacji nie tylko 
dzieci, ale młodzieży i dorosłych. Od 2000 r. rozpoczęliśmy duszpasterstwo akademickie, które już 
skupia znaczącą grupę moskiewskiej inteligencji. Pracują u nas księża z 22 krajów świata. Wkład 
polskiego duchowieństwa jest największy. Stanowią ok. 35 proc. wszystkich kapłanów pracujących 
w Rosji. Większość z nich to księża zakonni”7.

Od 11 lutego 2002 roku administratury apostolskie stały się już odpowiednio archi-
diecezją i trzema diecezjami. Papież utworzył też metropolię Matki Bożej w Moskwie, 
obejmującą wszystkie nowe diecezje w tym kraju, a na jej czele postawił abpa 
Kondrusiewicza. Na tym terenie, pod koniec 2007 roku, istniało ponad 220 parafi i i oko-
ło 300 małych, niezarejestrowanych jeszcze wspólnot, w których pracowało łącznie oko-
ło 220 kapłanów i prawie 230 sióstr zakonnych. Większość z nich pochodziła z Polski, 
reszta z 18 krajów całego świata.

Diecezje koordynowane są przez Konferencję Katolickich Biskupów Rosji. Do nie-
dawna kierował nią abp Tadeusz Kondrusiewicz. 

Na początku lat 90. na terenie Rosji wznowiły swoją działalność katolickie klasztory. 
Z poczatku assumpcjoniści i dominikanie, później franciszkanie, redemptoryści, werbi-
ści misjonarze, bracia konwentualni, paulinki i karmelitanki. W roku 1992 ofi cjalne ze-
zwolenie na działalność otrzymali jezuici. W roku 1999 utworzono Rosyjską Narodową 
Konferencję Przeorów i Przeorysz Klasztorów Katolickich. 

W tym samym czasie Kościół katolicki rozpoczął zakładanie placówek oświatowych. 
W 1991 roku otwarty został w Moskwie Instytut Teologiczny im. Św. Tomasza z Akwinu, 
który posiada liczne fi lie (Petersburg, Nowosybirsk, Saratow, Kaliningrad). Kształci 
on głównie świeckich i siostry zakonne. Od 1993 roku działa seminarium duchowne 
(najpierw w Moskwie, a od roku akademickiego 1995/96 w Sankt Petersburgu), które 
w 1999 roku dało Kościołowi w Rosji pierwszych – po 81 latach – rodzimych kapłanów. 
Działają także: Niższe Seminarium w Nowosybirsku, Szkoła dla Diakonów w Moskwie, 
Gimnazjum Katolickie w Tomsku. W 1993 roku otwarto Wyższe Seminarium Duchowne 
Marii – Królowej Apostołów. (Obecnie przeniesione do Petersburga). Jak podkreśla 
w swoim opracowaniu ks. Koller, otwarto liczne seminaria, aby pobudzić powołania 
kapłańskie wśród młodzieży rosyjskiej8. Otwarto także katolickie gimnazja i szkoły oraz 

6  Największej na świecie katolickiej diecezji o powierzchni około 10 mln km kw., zamieszkałej przez 
około 16 mln ludzi, z których około miliona ma katolickie korzenie. Na terenie diecezji istnieją 43 parafi e 
zarejestrowane i 57 wspólnot, w których pracuje 48 księży i 47 sióstr zakonnych, w większości z Polski.

7  Nie miałem sukcesów w dialogu z prawosławiem, „Przewodnik Katolicki” 2007, nr 42. Z arcybiskupem 
Tadeuszem Kondrusiewiczem, dotychczasowym metropolitą archidiecezji Matki Bożej w Moskwie, nowym 
metropolitą mińsko-mohylewskim, rozmawia Krzysztof Tomasik (KAI).

8  Ks. S. Kol l e r, Odrodzenie Kościoła katolickiego na Syberii, Kraków 2001, s. 288.
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liczne centra młodzieżowe. Salezjanie z polskiej prowincji włączyli się, na zasadzie po-
rozumienia z miejscowymi wydziałami oświaty, do pracy wychowawczej, organizują 
letnie obozy młodzieżowe. Klaretyni polskiej prowincji odbywają podróże misyjne po 
całej Federacji Rosyjskiej. Franciszkanie założyli na terenie całej Rosji nową organi-
zację dobroczynną. Uruchomiono też kilka katolickich wydawnictw: Prawda i Życie 
(Истина и жизнь), z datą 2 października 1994 roku ukazał się pierwszy katolicki tygo-
dnik metropolii moskiewskiej – „Światło Ewangelii” („Свет Евангелия”), czasopismo 
teologiczne – „Theologia”, a od 1993 roku istnieje wydawnictwo Biblioteka Duchowna, 
które dwa lata później stało się samowystarczalne i obecnie publikuje około 600 tytułów 
rocznie w nakładzie ponad 130 tys. egz. Uruchomiono radio „Dar” w Moskwie (1996) 
i „Маryja” w Petersburgu (1997) oraz kanał telewizyjny „TV Каnа” w Nowosybirsku9. 

W tych wszystkich instytucjach życia kościelnego i religijnego duchowni i zakonni-
cy z Polski stanowili większość. Jak wykazuje ks. Stanisław Koller, w diecezji zachod-
niosyberyjskiej służyło 31,5% Polaków, 19,2% Niemców10. Tak więc w kolegium prez-
bitrów decydującą rolę odgrywali księża Polacy. To samo dotyczy męskich i żeńskich 
zgromadzeń zakonnych. Biskupi zapraszali do pracy także katechetów świeckich. Na 
Syberii pierwszym był Jarosław Basiel – absolwent ATK, który przyjechał w roku 1990. 
Pracował wraz z innymi Polakami, przygotowując katechumenów do chrztu. Kardynał 
Józef Glemp wysłał do Rosji małżeństwo Dorotę i Marka Maczugów, którzy podjęli 
stałą pracę katechetyczną na Syberii, zaczęli szkolić katechetów Rosjan. Licznych spo-
śród nich biskup Werth oddelegował na studia na KUL do Lublina. Na początku lat 90. 
powstało w Suwałkach, z myślą o szkoleniu katechetów katolickich dla Rosji, Centrum 
Studiów Teologicznych. Absolwenci wyjeżdżali do Rosji. 

Ksiądz Koller wymienia następujące cechy charakterystyczne dla księży podejmu-
jących pracę w Federacji Rosyjskiej: „Silny związek z tradycją swojego Kościoła naro-
dowego, posoborowa sylwetka duszpasterska, zakonny model kapłaństwa i duszpaster-
stwa” (s. 270).

Ponieważ wraz z upływem czasu wśród katolików Federacji Rosyjskiej przewa-
gę zaczęli osiągać Rosjanie, coraz częściej słyszy się głosy niezadowolenia, zarówno 
świeckich jak i duchownych, z powodu polskich cech Kościoła katolickiego w Rosji. 
Zwracają oni uwagę na fakt, że polscy księża starają się parafi om nadać polski cha-
rakter kulturowy. W jednym ze średniej wielkości miast rosyjscy katolicy oświadczyli: 
„Мы приняли католическую веру, а не польское гражданство; хорошо бы поляков 
лишили виз – рос бы потихоньку русский католицизм без польских командиров, 

9  Największym centrum katolicyzmu na Syberii jest Nowosybirsk. W 1990 roku otwarto tam oddział 
„Caritas”. We wrześniu 1995 roku powstało jezuickie centrum rozwoju duchowego – Ingo. W 1996 roku 
otwarto dom dziecka. W tym samym roku uruchomiono wykłady z teologii na Wydziale Humanistycznym 
Uniwersytetu. W 1997 roku konsekrowano katedrę katolicką pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. W roku 
1999 zaczęto transmitować program stacji katolickiej Kana.

10  Ks. S. Kol l e r, Odrodzenie..., Kraków 2001, s. 262. 
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а мы бы для окормления лет десять поездили за границу”11. Polscy duszpasterze 
oskarżani są też o niechęć do Rosji12.

Problem katolicyzmu w Rosji zawsze występował w parze z zagadnieniem polskim. 
Tradycyjny historyczny konfl ikt pomiędzy Polską i Rosją wzmocniony został przez kon-
tekst wielkiej schizmy i zagadnienie słowiańskie. Łacińskie chrześcijaństwo polskich 
Słowian stanowiło dla Rosjan zawsze trudny problem. Rosja spoglądała na Polskę z per-
spektywy konieczności przyłączenia jej do rodziny prawosławnych Słowian. Dlatego 
Polacy w roli katolickich misjonarzy stanowią dysonans.

Można zaobserwować także inny aspekt problemu katolicyzmu rosyjskiego. Dla 
Rosjan bardzo ważny jest element identyfi kacji wiary z kulturą. Wkraczając do Kościoła 
katolickiego, Rosjanin oczekuje, że zanurzy się w nurt kultury duchowej Zachodu. 
Rosjanie nie mają więc nic przeciwko amerykańskiej, włoskiej, niemieckiej czy argen-
tyńskiej tradycji w Kościele. Polska zaś nie jest przez nich utożsamiana z Zachodem.

Zdarzają się też głosy nawołujące do rusyfi kacji katolicyzmu. Zauważalne jest zja-
wisko formowania się rosyjskiej świadomości katolickiej opartej na patriotyzmie ro-
syjskim. W środowisku katolików rosyjskich zachodzi powolny proces reinterpretacji 
rosyjskiej historii, kultury i duchowości. W świadomości katolika rosyjskiego Rosja 
należy do Zachodu, jej kultura i religia stanowią część dorobku kultury zachodniej. 
Rosyjska wojna z Zachodem należy do przeszłości. Rosja zawsze należała do Zachodu, 
na pewien czas została od niego oderwana, powróciła w wieku XVIII i ponownie pod 
koniec XX. Katolicyzm stanowi ostoję zachodniego konserwatyzmu, bez katolicyzmu 
tym Rosjanom trudno byłoby zaakceptować współczesny Zachód. Cenią sobie takie 
wartości, jak: wolność polityczna, godność człowieka, prymat prawa.

Znamienna pod tym względem jest wypowiedź młodego przywódcy Ruchu 
Rosyjskich Ortodoksyjnych Katolików – Falangi Rosyjskiej świadcząca o stosunku do 
polskiego duchowieństwa:

„В своё время бл. Леонид Фёдоров – экзарх Русской Греко-католической Церкви – говорил, 
что, как англичанин не может быть миссионером в Ирландии, так и поляк не может быть 
миссионером в России. И, я уверен, что до того времени как в России накопится достаточное 
количество русских по происхождению католических священников, к нам лучше бы 
присылать итальянцев, испанцев, американцев... А не поляков”13.

11  Л. Воронцова, С. Филатов, Судьба католицизма в России. http://www.pravoslavie.ru/analit/
sobytia/papavisit3.htm, 01.03.2008.

12  Na portalu: http://www.pravoslavie.ru/analit/021114161123  można przeczytać następujące opinie:
На пороге Нового времени постоянным подстрекателем Крыма и горцев против России были 

поляки, которые до всяких разделов в течение четырех веков, с Болеслава Смелого до Сигизмунда, 
неустанно стремились на Восток.

После пленения в 1859 году Шамиля в Лондоне и Константинополе были созданы „черкесские 
комитеты” под флагом защиты „независимой” Черкессии. Они были тесно связаны с парижским 
центром польской эмиграции, яростно интриговавшей против России. Не стоит удивляться поэтому ни 
сегодняшним комитетам в защиту Чечни, ни демонстрациям поляков-католиков в поддержку бандитов, 
режущих на пороге третьего тысячелетия головы христиан. 

13  Интервью главы Движения Русских ортодоксальных католиков – Русская Фаланга Игоря 
Григорьевича Лавриненко корреспонденту газеты „Кризис ппп”, http://oprichnoebratstvo.narod.ru/i/
falanga.html
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РИМСКАЯ ЦЕРКОВЬ В РУССКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОЛЬСКОЕ ДЕЛО

Резюме

Возрождение римского католицизма в России причинилось к возобновлению польско-
русского конфликта на конфессиональном фоне. Во время понтификата Иоанна Павла II 
поляки играли первостепенную роль в русской католической Церкви, занимали важные 
иерархические посты. 

Исторический конфликт между Польшей и Россией на протяжении веков подкреплялся 
контекстом разделения Церкви в 1054 г. Латинское христианство польских славян было 
для России всегда существенной проблемой. Россия стремилась присоединить поляков 
к семье славянских православных народов. Поэтому поляки, выступающие сегодня в роли 
католических миссионеров, тревожат православных. России трудно примириться с фактом, 
что среди католических миссионеров в Российской Федерации преобладают поляки, что 
папа-поляк способствовал возрoждению униатской Церкви на Украине и побывал там 
с визитом. Будоражит также успех, с которым Иоанн Павел II построил в России развитую 
структуру римо-католической Церкви.

Другой аспект этой прoблемы связан с фактом, что в русской традиции культура 
отождествляется с религией. Вступая в пределы католической Церкви, русский ожидает, 
что он очутится в западном духовном пространствe. Поэтому русские благосклонно 
приветствуют итальянскую, немецкую или даже американскую католическую традицию, 
но не польскую. Польша для русских не является Западом.

В Роcсии появилось также стремление к созданию чисто русского католицизма, 
основанного на русском патриотизме. Русский католик убежден, что Россия принадлежит 
к Западу, ее культура и религия всегда имела западный характер, за исключением 
периода татарского и коммунистического ига. Без католицизма этим русским трудно 
было бы положительно воспринять современный Запад. Они отождествляют католицизм 
с консервативными ценностями: политической свободой, достоинством человека и 
господством права. 

CATHOLICISM IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE POLISH CAUSE

Summary

The rebirth of Catholicism in Russia has renewed the Polish-Russian confl ict at the religious 
background. Presently, Poles play the dominating role in the Russian Catholic Church, form the 
majority of the clergy, and until recently held important functions in the hierarchy. The traditio-
nal historical confl ict between Poland and Russia has been enhanced by the context of the Great 
Schism and the Slavonic issue. Latin Christianity of Polish Slavic people has always been a diffi -
cult problem for the Russians. Russia has perceived Poland from the perspective of the necessity 
to join it to the family of the Old Slavonic Church. Therefore, Poles in the role of Catholic missio-
naries constitute a dissonance here.

With time, Russians have become prevailing among the Catholics in the Russian Federation, 
causing increasingly more frequent voices of dissatisfaction of both lay people and the clergy with 
Polish features of the Catholic Church in Russia. They draw attention to the fact that Polish priests 
attempt to give Polish cultural character to the parishes. 

One may also observe another aspect of the problem of Russian Catholicism. For the Russians, 
the identifi cation of the faith with the culture is very important. While entering the Catholic 
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Church, Russians expect to experience the spiritual culture of the West. Therefore, Russians have 
no objections against American, Italian, German or Argentinian tradition in the Church. In turn, 
Poland is not identifi ed with the West.

There are also voices calling for the russifi cation of Catholicism. There is a visible pheno-
menon of emerging Russian Catholic awareness based on Russian patriotism. In the circles of 
Russian Catholics, there is a slow process of reinterpreting of Russian history, culture and spiritu-
ality. In the awareness of Russian Catholics, Russia belongs to the West, while its culture and re-
ligion form part of the western cultural heritage. Russian war against the West belongs to the past. 
Russia has always been part of the West; for some time it was detached from it, but then returned 
back in the 18th century and in the late 20th century. Catholicism is the foundation of western con-
servatism, as without Catholicism such Russians would fi nd it hard to accept the contemporary 
West. They praise such values as: political freedom, human dignity and the primacy of the law.


