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Cardinal Franciszek Macharski,
dead at 89,
was bred to heroism
Cardinal Franciszek Macharski, who succeeded
St. Pope John Paul II as the Archbishop of Kraków and who
died Tuesday at 89, lived in a modest, self-effacing way
that taught Cracovians something they may not have
expected to learn in 1979: that they could love and esteem
an archbishop who was quiet but unflinchingly steadfast,
as they had loved and esteemed the princely Adam Stefan
Sapieha and the dynamic Karol Wojtyła.
On January 28, 1979, Franciszek Macharski took up
one of the most difficult assignments given any Catholic
bishop in the twentieth century: succeeding Karol Wojtyła,
who had been elected pope three months before, as archbishop of Kraków.
There were some raised eyebrows at the time: how
could this tall, thin, reticent seminary rector successfully
fill the shoes of the larger-than-life Wojtyła, a perfect
“match” with his archdiocese and the most beloved man
in Poland’s cultural and spiritual capital?
In the event, Macharski more than fulfilled John
Paul II’s expectations that he was the man for Kraków
at that moment in the history of the archdiocese. And he
did it by remaining himself, not by trying to out-shine his
predecessor, who was, literally, a legend in his own time.
When I first met Cardinal Macharski in June 1991,
he told me that it had long been the tradition that the Cracovian bishop was the defensor civitatis – the ultimate
defender of the city, its citizens, and their rights – in a line
of episcopal heroism that ran back to the eleventh century
and the martyrdom of St. Stanisław by King Bolesław
the Bold.
In the twentieth century, that role had been brilliantly
played by Cardinal Adam Stefan Sapieha, the Polish-Lithuanian prince-archbishop who defied Nazi gangster Hans
Frank during the German Occupation of 1939–45, and by
Wojtyła, whose war with Poland’s communists reached
what then seemed its triumphant apogee in 1977, when
Wojtyła consecrated the Ark Church in Nowa Huta,
the new town on the outskirts of Kraków deliberately planned
as a godless incubator of New Soviet Man.
As defensor civitatis, Macharski’s own time of testing
would not be long in coming.
He may have looked the gangly, scholarly introvert,
but Franciszek Macharski was, in a sense, bred to heroism. The son of a prosperous merchant family that lived
over its store on Kraków Main Market Square, the twelveyear boy heard his father in urgent conversation over
the phone with then-Archbishop Sapieha on September 1, 1939, as the Wehrmacht and the Luftwaffe began
to grind Poland into the dust.

That grim morning, the elder Macharski called the
archbishop and asked, “What will you do?” “I stay!” Sapieha replied, firmly. “We stay, too,” Mr. Macharski told
his youngest child, Franek, and the rest of the family.
In staying, they lost their business and their home. But they
remained true to themselves, and to their Catholic and
patriotic convictions.
After manual labor during the Occupation, Franciszek Macharski entered the Kraków seminary and was
ordained to the priesthood by Cardinal Sapieha in 1950.
After several parish assignments he was sent for higher
studies to Fribourg, where he earned the doctorate in 1960
before returning to Kraków to teach, eventually becoming
rector of the seminary he had attended.
Macharski was very much in the background of John
Paul II’s epic Nine Days in June 1979, when the Polish
pope returned to his homeland and bent the course
of history in a new direction. But when the long arm of Soviet power reached out to try and strike down John Paul
on May 13, 1981, it was Macharski who, in effect, led
the nation in prayer that John Paul’s life be spared,
at a colossal “white Mass” in the Main Market Square
that drew half a million people.
Then, after martial law was imposed on Poland on
the night of December 12–13, 1981, Franciszek Macharski
became the defensor civitatis in full.
He relentlessly badgered the regime of General Wojciech Jaruzelski to lift martial law, to restore a measure
of normality to Polish public life, and to see in the banned
Solidarity movement an opportunity for national self-renewal. He protested the arrests of local Solidarity leaders
and organized material aid for their families. He met with
the imprisoned Solidarity leadership and took clandestine
messages from them to John Paul II – and vice versa.
In doing all of that, and more, he lived the tradition
of the defensor civitatis in a modest, self-effacing way that
taught Cracovians something they may not have expected
to learn in 1979: that they could love and esteem an archbishop who was quiet but unflinchingly steadfast, as they
had loved and esteemed the princely Adam Stefan Sapieha
and the dynamic Karol Wojtyła. Courage – Kraków learned
from Franciszek Macharski, can be lived in many ways.
After his retirement in 2005, Cardinal Macharski lived
with the Albertine Sisters in the convent whose chapel
displays St. Albert Chmielowski’s famous Ecce Homo
painting. When he died on August 2, he was a beloved father-figure: welcomed into the Kingdom, Cracovians imagined, by the saint who had summoned him to be the city’s
great defender in a hard hour.
GEORGE WEIGEL
August 2, 2016
Special to CRUX

George Weigel is Distinguished Senior Fellow of Washington’s Ethics and Public Policy Center, where he holds the William
E. Simon Chair in Catholic Studies. His most recent book is City of Saints: A Pilgrimage to John Paul II’s Kraków.
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Kardynał Franciszek Macharski:
wielkość i bliskość
O ludziach wielkich wystarczą dwa zdania. Ksiądz
Kardynał Franciszek Macharski poświęcił swe życie Kościołowi i Polsce. W Kościele stał się gorącym rzecznikiem
kultu Miłosierdzia Bożego. Swój patriotyzm próbował
wyrazić poprzez miłość do Krakowa. Był arcybiskupem
krakowskim, jak krakowski jest kościół Mariacki i Wawel,
hejnał mariacki i dzwon Zygmunta. Z instytucji mających
swe siedziby w Krakowie szczególną estymą darzył dwie:
Uniwersytet Jagielloński i Polską Akademię Umiejętności. Do tego należałoby dodać Filharmonię Krakowską.
Ks. Kardynał kochał muzykę; często można go było spotkać na koncertach.
Nie było uroczystości uniwersyteckiej, na której zabrakłoby Kardynała. Przychodził zawsze w czarnej sutannie, jedynie z krzyżem na piersiach, a przecież tym
skromnym dostojeństwem bogacił dostojeństwo Uniwersytetu. Rzeczą szczególną było to, że łączył w sobie
powagę z łagodnością i szczególnym ciepłem. Niezwykłą
radość i zaskoczenie sprawiał, gdy pojawiał się na indywidualnych jubileuszach lub doktoratach h.c. Bezcenne
były prowadzone z nim rozmowy, w których ujawniała się
jego serdeczność, bliskość, a nawet przyjaźń.
Wielką wartość miały spotkania w Pałacu Arcybiskupim. Corocznie odbywały się opłatki ze śpiewaniem
kolęd. Miały one niemałe znaczenie dla integrowania krakowskiego środowiska naukowego.
Jeszcze inne znaczenie miała opieka Kardynała
nad akcjami pomocy dla internowanych i aresztowanych,
zwłaszcza w okresie stanu wojennego. W wyniku nielegalnych manifestacji wiele osób wśród nich studentów
– aresztowano. „Władza ludowa” pozwalała na ich wykupienie za cenę kilku tysięcy złotych. Pieniądze te trzeba

było zebrać. W tych akcjach zawsze można było liczyć
na Franciszkańską 3 i osobiste zainteresowanie Księdza
Kardynała.
Akcje pomocy prześladowanym były charakterystyczne dla poczynań krakowskiej Kurii Metropolitalnej
– od Księcia Kardynała Adama Sapiehy, poprzez Karola
Wojtyłę, aż do Franciszka Macharskiego.
Wracając do wydarzeń uniwersyteckich, trzeba koniecznie wspomnieć o niezwykłym doktoracie h.c. Matki
Teresy z Kalkuty. Na wieść o jej przyjeździe do Polski, na
Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ pojawiła się idea
nadania tego wyróżnienia. Rektorem był wówczas profesor
Andrzej Pelczar. W niezwykle szybkim tempie udało się
załatwić wszystkie formalności i 27 maja 1993 roku delegacja wydziału wyjechała do klasztoru Sióstr Misjonarek
Miłości w Warszawie. Towarzyszył nam Ksiądz Kardynał
Macharski. Matka Teresa z powodu słabego zdrowia nie była
w stanie przyjechać do Krakowa. Spotkanie Kardynała
z Matką Teresą było czymś niezwykłym, a równocześnie
czymś zupełnie normalnym.
Nikt tak jak oni nie rozumiał lepiej idei Bożego Miłosierdzia. Sala wypełniona była podopiecznymi sióstr od
Matki Teresy, byli to przeważnie ludzie chorzy, niepełnosprawni, trochę zagubieni w nowej dla nich sytuacji.
Przemówienia były krótkie, ale pełne treści, a gdy na zakończenie Matka Teresa do każdego z nas powiedziała
„God bless you”, byliśmy pewni, że nie są to puste słowa.

Kardynał i Profesor Władysław Stróżewski

Profesorowie: Franciszek Ziejka, Andrzej Białas,
Władysław Stróżewski, Kardynał, Jadwiga Puzynina

Fot. Bogdan Zimowski

Ksiądz Kardynał Macharski zmarł 2 sierpnia 2016 roku;
pochowany w krypcie Katedry Wawelskiej dopełnił trójcę
najwybitniejszych arcybiskupów krakowskich naszego
czasu.
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI
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Kardynał Franciszek Macharski w Polskiej Akademii Umiejętności

Kardynał, 2005

Kardynał i Profesor Andrzej Zoll, 2007

Profesor Władysław Bartoszewski i Kardynał, 2005

Kardynał odbiera dyplom Członka Honorowego PAU –
Kardynał, Profesorowie: A. Trzebski, A. Szczeklik, A. Białas, 2006

Na pierwszym planie:
Prof. Stefan W. Alexandrowicz, Kardynał, Prof. Jerzy Wyrozumski, 2012

Kardynał i Profesor Maciej Władysław Grabski, Wawel, 2011

Uroczyste Posiedzenie Naukowe PAU, 19 listopada 2005
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Profesor Jerzy Wyrozumski i Kardynał, 2006

