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DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I PUBLICYSTYCZNO-
-REDAKCYJNA KS. AUGUSTYNA ARNDTA NA RZECZ 
WSTRZEMIĘŹLIWOŚCI OD ALKOHOLU (1890–1917)

Wprowadzenie
Augustyn Arndt był jezuickim duchownym przez wiele lat związanym z die-

cezją wrocławską. Opublikowano kilka jego biogramów przybliżających życie, 
twórczość i działalność. W dotychczasowych opracowaniach co najwyżej sygna-
lizowano też jego związki z ruchem trzeźwościowym jako redaktora naczelnego 
pisma „Wstrzemięźliwość” – dodatku do „Posłańca Niedzielnego dla Diecezji Wro-
cławskiej”. Bardziej dogłębna analiza jego pracy dokumentacyjnej, publicystycznej 
i redakcyjnej stawia ks. A. Arndta w nowym świetle. Na jej podstawie stwierdzić 
bowiem można, że choć nie był bezpośrednio zaangażowany w działalność trzeź-
wościową, to jednak jego osiągnięcia w dziedzinie dokumentowania tego ruchu są 
bezsprzeczne. Artykuł stanowi więc próbę zasygnalizowania wkładu ks. A. Arndta 
jako historiografa ruchu trzeźwościowego w diecezji wrocławskiej.

Zarys dziejów ruchu antyalkoholowego w diecezji wrocławskiej
Diecezja wrocławska ma bogate tradycje w zwalczaniu pijaństwa. Już w 1818 r. 

władze biskupstwa wrocławskiego wydały rozporządzenie zakazujące stawiania 
kramów i straganów z alkoholem w niedziele i dni świąteczne w pobliżu kościołów. 
Rozporządzenie to nie przyniosło jednak spodziewanych rezultatów. Jak bowiem 
wykazują dane z 1825 r., tylko na Górnym Śląsku wyprodukowano ok. 5 mln kwart 
wódki (kwarta = 0,94 l), a w roku 1839 już 11 mln. Przeciętny mieszkaniec Gór-
nego Śląska w początkach lat 40. spożywał rocznie ok. 17 kwart wódki1. 

1 Janusz Wycisło, Katolicka i polska działalność społeczna na Górnym Śląsku w XIX wieku, 
Skoczów–Pszczyna 1989, s. 8; idem, Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich, t. 1: Formo-
wanie się głównego ośrodka życia religijno-społecznego na Górnym Śląsku w XIX wieku, Katowice 
1991, s. 134. 
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Popyt na napoje alkoholowe spowodował, że karczmarze, zwłaszcza żydowscy, 
zaczęli sprzedawać je na kredyt. Ponadto zastosowali zniżki cen wódki, a handlo-
wali nią przez całą dobę. Pracodawcy zaś mieli w zwyczaju wypłacanie pensji 
w jednym banknocie o wysokim nominale kilku robotnikom razem, co zmuszało 
ich do rozmienienia banknotu, najczęściej w pobliskim szynku. Chętnie też czas 
wolny od zajęć spędzano w karczmach na zabawach suto zakrapianych alkoholem, 
trwających niekiedy do późnych godzin nocnych. Pijaństwu sprzyjały również 
liczne uroczystości rodzinne: wesela, chrzciny, a nawet stypy2. 

Wszystkie powyższe przesłanki skłaniały do rozpoczęcia działalności trzeźwo-
ściowej, w którą zaangażowało się wiele osób, m.in. pastor i pisarz ludowy Karol 
Fryderyk Kotschy z Ustronia. W latach 30. XIX w. wygłosił kazanie Gorzkie kap-
ki, ale zdrowe dla tych, którzy by się chcieli opamiętać z pijaństwa między ludem 
naszym, lub się go wystrzegać3. Podobnych przykładów można podać wiele, ale 
warto bardziej skupić się na instytucjonalnych formach walki z alkoholizmem. 

W grudniu 1843 r. w parafii pw. św. Michała Archanioła w Siołkowicach nieda-
leko Opola ks. Karol Józef Equart4 założył towarzystwo trzeźwości, które jednak 
nie spotkało się z większym zrozumieniem ze strony wiernych, gdyż w jego szeregi 
wstąpiło ok. 50 z nich. Ksiądz K.J. Equart znał i cenił innego śląskiego duchow-
nego, ks. Jana Nepomucena Alojzego Ficka5, którego zasługi na polu zwalczania 
pijaństwa są bezsporne6. 

Przełomowy dla ruchu trzeźwościowego okazał się dopiero rok 1844. Na dzień 
2 lutego tegoż roku władze pruskie wyznaczyły w Bytomiu jarmark, słynący 
w okolicy z pijaństwa. Wówczas ks. J. Ficek wraz z innymi śląskimi kapłanami 
oraz kapucyńskim kaznodzieją, poszukiwanym przez władze carskie o. Stefanem 
Brzozowskim, postanowili wykorzystać doskonałą sposobność, związaną z na-
gromadzeniem w jednym miejscu dużej liczby ludzi, do zainicjowania działalno-
ści trzeźwościowej. Podstawą tej działalności stały się nabożeństwa z kazaniami 
i naukami oraz tworzenie przy parafiach stosownych towarzystw. Inicjator całej 

2 Piotr P. Barczyk, Kształtowanie się i rozwój masowej akcji antyalkoholowej na Górnym Ślą-
sku, „Nauczyciel i Szkoła”, [16], 2012, 2, s. 81.

3 Kazanie to wygłosił w zborze w Wiśle z okazji 50-lecia zboru i w 1833 r. wydał drukiem. 
4 Karol Józef Equart (1798–1851), kapłan diecezji wrocławskiej, powiatowy inspektor szkolny 

w Opolu. Proboszcz w Siołkowicach, a od 1840 r. dziekan w archiprezbiteracie w Siołkowicach. 
Dbał o rozwój oświaty i szkolnictwa wśród ludu. Mieczysław Pater, Equart Karol Józef, [w:] Słow-
nik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. idem, Katowice 1996, 
s. 98.

5 Ficek (Fiecek, Fietzek) Jan Nepomucen Alojzy (1790–1862), ksiądz katolicki, kanonik ho-
norowy kapituły wrocławskiej, teolog i wydawca, działacz społeczny i oświatowy. Administrator 
i proboszcz w Piekarach na Śląsku, budowniczy tamtejszej świątyni, z której uczynił miejsce kultu 
maryjnego. Józef Mandziuk, Ficek (Fietzek) Jan Nepomucen Alojzy, [w:] Słownik polskich teologów 
katolickich, t. 1: a–g, red. Hieronim Eugeniusz Wyczawski, Warszawa 1981, s. 466–467.

6 Wycisło, Katolicka i polska działalność, s. 8; Barczyk, Kształtowanie, s. 82; Jerzy Myszor, 
Ruch trzeźwości na Górnym Śląsku w latach 1844–1914, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, 
14, 1981, s. 222.
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akcji, ks. J. Ficek, jako jeden z pierwszych wyrzekł się alkoholu i złożył publiczne 
przyrzeczenie. Śladami kapłana podążyli parafianie oraz liczne zastępy pątników 
odwiedzających piekarskie sanktuarium, uznawane wówczas za centrum pracy 
trzeźwościowej. Po sześciu miesiącach trwania akcji szeregi abstynentów liczyły 
już na Górnym Śląsku ok. 200 tys. osób. W latach 1844–1846 towarzystwa trzeź-
wości istniały w prawie każdej śląskiej parafii, a ruch abstynencki przedostał się 
poza granice zaboru pruskiego i objął zasięgiem oddziaływania również pozostałe 
dzielnice. Dotarł nawet do Czech, na Morawy i Węgry. Zahamowała go dopie-
ro zaraza tyfusu (1845–1848) oraz wypadki rewolucyjne Wiosny Ludów. Ruch 
trzeźwościowy miał również swoich przeciwników, głównie wśród producentów 
i sprzedawców alkoholu. Nazywali oni ks. J. Ficka „nieprzyjacielem ludu”, choć 
władze pruskie 11 VI 1845 r. wydały okólnik, w którym wskazywały na doskonałe 
wyniki zainicjowanej przez Kościół katolicki akcji7. 

W pracy na rzecz zwalczania alkoholizmu ks. J. Fickowi dopomógł ordyna-
riusz wrocławski ks. Melchior von Diepenbrock, gdy 9 XI 1846 r. wystosował list 
pasterski, w którym zawarł „wytyczne służące jednolitej akcji trzeźwości”. Akcja 
okazała się długotrwała, gdyż do 1850 r. ok. 600 tys. osób złożyło przyrzeczenia 
powstrzymania się od spożywania trunków. Zachęcano ponadto najmłodszych do 
zachowania wstrzemięźliwości przynajmniej do 16. roku życia8. Kuria wrocław-
ska wystąpiła też do Rzymu z prośbą o zatwierdzenie statutu tych towarzystw 
oraz podniesienia ich do rangi kościelnych bractw. Papież przychylił się do proś-
by i 28 VII 1851 r. erygował kanonicznie bractwa wstrzemięźliwości, nadając im 
stosowne odpusty9. 

Niektóre z powstałych wówczas bractw przetrwały do zakończenia Kultur-
kampfu (1878), lecz wymagały dalszej duszpasterskiej opieki. Nowy etap w walce 
z plagą pijaństwa na terenie diecezji wrocławskiej miał również kościelny rodo-
wód, a rozpoczął go ks. kard. Jerzy Kopp10. W liście pasterskim z 2 II 1890 r. 

7 Barczyk, Kształtowanie, s. 85; Wycisło, Katolicka i polska działalność, s. 8, 11–12; idem, 
Sanktuarium, s. 139; Jerzy Myszor, Życie religijne w dekanacie pszczyńskim w końcu XIX i na po-
czątku XX wieku, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, 11, 1978, s. 280. 

8 Z myślą o najmłodszych abstynentach od lat 40. XIX w. zaczęto tworzyć tzw. Związki Nadziei 
pod Opieką Świętych Aniołów Stróżów. Wycisło, Katolicka i polska działalność, s. 11. 

9 Ibidem; idem, Sanktuarium, s. 172; Jan Kudera, Historia parafii mysłowickiej, [Mysłowice] 
1934, s. 238; Kazimierz Dola, Katolickie instytucje charytatywne na Śląsku w drugiej połowie XIX 
wieku, [w:] Kardynał Melchior von Diepenbrock 1798–1853. Odnowiciel życia religijnego na Ślą-
sku, red. Michał Kaczmarek, Antoni Kiełbasa, Józef Swastek, Wrocław 2000, s. 79. Zob. też 
Iwon Czeżowski, Manualik dla użytku członków ustanowionego od Ojca Św. Piusa IX Bractwa 
Trzeźwości pod Opieką Najśw. Maryi Panny Gromnicznej zawierający w sobie społeczne i prywatne 
nabożeństwa bractwa, modlitwy do Mszy, spowiedzi i Komunii Św. z dodatkiem wykazu przyjęcia do 
tegoż bractwa i do Związku Nadziei ŚŚ. Aniołów Stróżów, Piekary 1867, s. 1–57. 

10 Szerzej o działalności kard. Koppa jako biskupa wrocławskiego pisze Tomasz Błaszczyk. 
Nie wspomina jednak o jego zaangażowaniu na rzecz wstrzemięźliwości od alkoholu. Zob. Tomasz 
Błaszczyk, Działalność kardynała Jerzego Koppa jako biskupa wrocławskiego (1887–1914), „Saecu-
lum Christianum”, 9, 2002, 2, s. 227–238. 
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przypomniał zasługi ks. J. Ficka oraz ks. kard. M. Diepenbrocka i zaapelował 
do duchowieństwa tej diecezji o dalszą pracę na rzecz abstynencji od alkoholu. 
Szczególną aktywnością na tym polu odznaczał się wówczas ks. Jan Kapica11, 
z którego inicjatywy na Górnym Śląsku powstało ponad 100 kościelnych bractw 
wstrzemięźliwości, a wielu istniejącym jeszcze od lat 40. XIX w. przywrócono 
dawne znaczenie lub dokonano na nowo ich kanonicznej erekcji12.

Życie i praca ks. A. Arndta
W zapoczątkowaną przez ks. kard. J. Koppa akcję włączył się również ks. 

A. Arndt, choć nie pracował na rzecz zwalczania pijaństwa poprzez zakładanie 
bractw wstrzemięźliwości, ani też nie prowadził zakrojonej na szeroką skalę ka-
znodziejskiej, rekolekcyjnej czy misyjnej działalności. Dlatego też jego zasługi 
na tej niwie były i pozostają nadal niezauważalne. Mało kto bowiem zdaje sobie 
sprawę, że ks. A. Arndt był dokumentalistą ruchu trzeźwościowego.

Urodził się 22 VI 1851 r. w Berlinie w rodzinie protestanckiej. Na tamtejszym 
uniwersytecie studiował teologię protestancką, ale w wyniku dogłębnych badań 
nad dziejami reformacji przeszedł 29 VIII 1874 r. na katolicyzm. Dalsze studia, 
już z teologii katolickiej, odbywał w Seminarium Duchownym we Wrocławiu. 
Po usunięciu z urzędu przez rząd pruski ks. bpa wrocławskiego Heinricha Förste-
ra zlikwidowano również seminarium duchowne, a A. Arndt wyjechał do Starej 
Wsi niedaleko Brzozowa, gdzie 31 VIII 1875 r. wstąpił do zakonu jezuitów. Po 
ukończeniu nowicjatu, celem uniknięcia grożącej służby wojskowej, wyjechał do 
Francji, gdzie w mieście Amiens ukończył kurs z retoryki, a w Vals dwuletnie stu-
dia filozoficzne. W 1880 r. wrócił do Galicji i w Krakowie przez najbliższe cztery 
lata studiował teologię. Święcenia kapłańskie przyjął 28 VI 1883 r. z rąk ks. bpa 
wrocławskiego Roberta Herzoga. Przez następne kilka lat (1884–1890) prowadził 
w Krakowie wykłady z historii Kościoła, języka hebrajskiego, Pisma Świętego, 
dogmatyki oraz prawa kanonicznego. W latach 1890–1892 jako specjalny papieski 
komisarz do spraw reformy zakonnej wykładał teologię dla kleryków ze zgroma-
dzenia bazylianów w Krystynopolu k. Sokala. Po powrocie do Krakowa prowadził 
w latach 1892–1895 wykłady z historii Kościoła, teologii moralnej i dogmatycznej 
oraz z prawa kanonicznego. Od 1897 r. mieszkał kolejno w Opawie (1897–1902), 
Cieszynie (1902–1905), Wrocławiu (1905–1909) i Widnawie (1909–1923), gdzie 
w tamtejszym seminarium duchownym dla kleryków śląskich prowadził wykłady 
z teologii moralnej i rozwijał swą działalność jako pisarz i redaktor prasy katolic-
kiej. W latach 1923–1924 pracował jako duszpasterz w Czerniowcach, a od 27 XI 

11 Jan Kapica (1866–1830), ksiądz katolicki, proboszcz w Tychach. Wybitny górnośląski kazno-
dzieja i rekolekcjonista, działacz trzeźwościowy, społeczny i polityczny. Jerzy Myszor, Ksiądz Jan 
Kapica, [w:] W trosce o trzeźwość narodu. Sylwetki najwybitniejszych działaczy trzeźwościowych 
XIX i XX wieku oraz antologia ich pism. Praca zbiorowa, t. 2, red. Marian P. Romaniuk, Warszawa 
1996, s. 165, 167.

12 Idem, Ruch, s. 230–231; Wycisło, Sanktuarium, s. 189–190.
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1924 r. był wicesuperiorem domu zakonnego w Bukareszcie, gdzie zmarł 21 VII 
1925 r.13

Ksiądz A. Arndt należał do najwybitniejszych pisarzy jezuickich działających na 
przełomie XIX i XX w. Napisał i opublikował w języku niemieckim oraz polskim 
(mimo słabej jego znajomości) kilkaset prac (książek, broszur i artykułów). Niektó-
re z nich zostały przetłumaczone na języki obce (czeski, węgierski). Współpraco-
wał z wieloma czasopismami katolickimi zarówno polskimi, jak i zagranicznymi, 
m.in.: lwowską „Gazetą Kościelną”, poznańskim „Przeglądem Kościelnym”, „Pa-
stor Bonus” czy „Archiv für Katholisches Kirchenrecht”. Główną dziedziną jego 
naukowych zainteresowań były kanonistyka, prawo oraz egzegeza Pisma Święte-
go. Przysłużył się katolickim Niemcom nowym wydaniem Wulgaty (1899, 1912). 
Opatrywał naukowymi komentarzami dokumenty z ustawodawstwa kościelnego, 
komentował, opracowywał i ogłaszał drukiem dokumenty biskupie, a dla kilkunastu 
zgromadzeń zakonnych dokonał opracowania konstytucji i reguł14.

Praca ks. A. Arndta jako dokumentalisty ruchu trzeźwościowego 
w diecezji wrocławskiej 
W 1890 r. ukazało się w Krakowie nakładem ks. Michała Mycielskiego15 dzieło 

opracowane i przetłumaczone na język polski przez ks. A. Arndta na podstawie 
niemieckiego oryginału ks. Franciszka Beringera16 Odpusty. Podręcznik dla ducho-
wieństwa i wiernych. Zatwierdziła go w Rzymie 30 VII 1890 r. Święta Kongregacja 
do spraw Odpustów i Relikwii17. W przedmowie do polskiego wydania ks. A. Arndt 
napisał: „Już od dawna było pragnieniem polskiego duchowieństwa mieć w ręku 
książkę, która by zawierała autentyczne wiadomości co do istoty odpustów, oraz 
praktyczne wskazówki dotyczące poszczególnych odpustów przywiązanych do 
pewnych modlitw i nadanych różnym duchownym stowarzyszeniom”18. Jak sam 
zaznaczył, nie ograniczył się jedynie do spolszczenia niemieckiego oryginału, lecz 
uzupełnił go o nowe cenne źródła związane m.in. z historią Kościoła katolickiego 
w diecezji wrocławskiej19. Dzieło składa się z dwóch części. W pierwszej zawar-
te zostały informacje dotyczące odpustów udzielanych przez Kościół katolicki, 

13 Ludwik Grzebień, Arndt Augustyn, [w:] Słownik polskich teologów, t. 1, s. 68–69; Arndt Au-
gustyn, [w:] Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, oprac. Ludwik 
Grzebień, Kraków 2004, s. 18. 

14 Grzebień, Arndt, s. 69; Stanisław Załęski, Jezuici w Polsce, t. 5: Jezuici w Polsce poroz-
biorowej 1773–1905, cz. 2: 1820–1905, Kraków 1906, s. 1173. 

15 Książkę wydrukowała drukarnia Władysława Ludwika Anczyca i Spółki, znajdująca się wów-
czas pod zarządem Jana Gadowskiego. 

16 Autorem książki był francuski duchowny ze zgromadzenia jezuitów ks. O. Maurel, a jezuita 
ks. F. Beringer był jedynie jej tłumaczem na język niemiecki. 

17 Fr.[anciszek] Beringer, Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych, oprac. Augustyn 
Arndt, Kraków 1890, s. I. 

18 Ibidem, s. V.
19 Ibidem, s. VI.
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a w drugiej znalazł się obszerny zbiór nabożeństw i modlitw, „do których przy-
wiązane są odpowiednie odpusty”20. 

W części drugiej, na s. 612–614, zamieszczone zostały dokumenty dotyczące 
bractwa wstrzemięźliwości erygowanego kanonicznie przez papieża Piusa IX na 
prośbę ks. kard. M. Diepenbrocka w lipcu 1851 r. Zawierają one statut bractwa 
oraz informacje o nadanych jego członkom odpustach zupełnych i cząstkowych. 
W zamieszczonym statucie opisane zostały uroczysta procedura przyjęcia do brac-
twa wstrzemięźliwości oraz powinności jego członków. Zwracają uwagę również 
informacje dotyczące Związku Nadziei pod Opieką Świętych Aniołów Stróżów, 
czyli dziecięcych bractw wstrzemięźliwości.

W 1900 r. nakładem „Posłańca Niedzielnego dla Diecezji Wrocławskiej” ukaza-
ła się we Wrocławiu kolejna publikacja na temat alkoholizmu opracowana przez ks. 
A. Arndta, zatytułowana Bractwo wstrzemięźliwości. Podręcznik na nowo wydany 
za potwierdzeniem Jego Eminencji Najprzewiel.[ebniejszego] Księcia – Biskupa 
wrocławskiego Jerzego Kardynała Koppa. Zatwierdziły ją do druku władze diecezji 
wrocławskiej 8 IV 1900 r. Rozpoczyna ją motto pochodzące z 1 Listu św. Piotra: 
„Bracia trzeźwymi bądźcie a czuwajcie”. Składa się z trzech części. Pierwsza 
zawiera ogólne dokumenty odnoszące się do bractwa wstrzemięźliwości, druga 
do ustaw brackich, a trzecia do nabożeństw. Całość kończy dodatek zawierający 
wykaz przyjęcia w szeregi członków bractwa wstrzemięźliwości oraz świadectwo 
przyjęcia do Związku Nadziei pod Opieką Świętych Aniołów Stróżów. 

W części pierwszej znalazły się cztery dokumenty: Dekret Jego Świątobliwości 
Papieża Piusa IX, List pasterski ks. Biskupa Kardynała Melchiora Diepenbrocka, 
List pasterski Księcia – Biskupa Jerzego z roku 1890 oraz List pasterski Jego Emi-
nencji Księcia – Biskupa Kardynała Jerzego Koppa z roku 1900. 

W dekrecie papieskim należy zwrócić uwagę na podniesienie istniejących od 
1844 r. Towarzystw Wstrzemięźliwości pod Opieką Najświętszej Panny Maryi do 
rangi bractw kościelnych oraz wykaz odpustów zupełnych i cząstkowych nada-
nych członkom21. 

Drugi z dokumentów to List pasterski ks. Biskupa Kardynała Melchiora Diepen-
brocka do duchowieństwa i diecezjan z 27 VIII 1851 r. W liście tym ks. kardynał 
powiadamiał wiernych, iż 28 lipca tegoż roku nastąpiła na mocy dekretu papieża 
Piusa IX kanoniczna erekcja bractw wstrzemięźliwości. W słowach skierowanych do 
duchowieństwa napisał: „Tak więc wierna praca wasza, czcigodni Bracia, którążcie 
z pobożną żarliwością w najprzykrzejszych czasu okolicznościach, wśród tysiącznych 
trudów i starań, wśród zapoznania i prześladowania, wśród szyderstw i obelg, jako 
prawi trzód waszych pasterze, ku zbawieniu ich dusz nieśmiertelnych podjęli, utrzy-
mywali i niezmordowanie ponosili, już to wynagrodzoną i zapłaconą zostaje”22! 

20 Ibidem, s. VI–VII.
21 Augustyn Arndt, Bractwo wstrzemięźliwości. Podręcznik na nowo wydany za potwierdzeniem 

Jego Eminencji Najprzewiel. Księcia – Biskupa wrocławskiego Jerzego Kardynała Koppa, Wrocław 
1900, s. 3–5. 

22 Ibidem, s. 8.
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W święto Matki Boskiej Gromnicznej, 2 II 1890 r., ks. kard. J. Kopp skiero-
wał list do duchowieństwa i wiernych z podległej mu diecezji, w którym zwracał 
uwagę na wstrzemięźliwość od alkoholu jako cnotę. Pisał o niewłaściwym wycho-
wywaniu dzieci i młodzieży przez nadużywających trunków rodziców, opiekunów 
i nauczycieli oraz o zatraceniu przez alkoholików takich wartości, jak: wierność, 
rzetelność, sumienność, pracowitość, a nawet szacunek do samych siebie. Środków 
zaradczych upatrywał w reaktywowaniu bractw wstrzemięźliwości. Wspominał też 
jednego ze swoich poprzedników – ks. kard. M. Diepenbrocka – i jego pracę na 
tej niwie. List kończył apel skierowany do wiernych, aby zechcieli wziąć udział 
w walce z pijaństwem23. 

Kolejny list pasterski w sprawie wstrzemięźliwości wystosował ks. kard. J. 
Kopp do wszystkich wiernych z diecezji wrocławskiej 2 II 1900 r. Przypomniał 
w nim o apelu skierowanym do nich w 1890 r. i niewielkim odzewie z ich strony. 
Nawoływał diecezjan do wstępowania w szeregi „żołnierzy walczących przeciw 
pijaństwu”24. 

W części drugiej dzieła zawarł ks. A. Arndt obowiązujące ustawy, zarówno dla 
bractwa wstrzemięźliwości, jak i dziecięcych towarzystw abstynenckich. Można 
tutaj znaleźć informacje dotyczące: celu i organizacji bractwa, uroczystości brac-
kich, warunków wstąpienia, praw i obowiązków członków i promotorów. Uwagę 
zwraca ostatni punkt ustaw, w którym zachęcano członków do prenumeraty prasy, 
a zwłaszcza dodatku do „Posłańca Niedzielnego dla Diecezji Wrocławskiej”, czyli 
pisemka „Wstrzemięźliwość”. Interesujące są informacje dotyczące Związku Na-
dziei pod Opieką Świętych Aniołów Stróżów. Z jego ustaw wynika, że członkami 
mogły być dzieci i młodzież, które nie ukończyły 16. roku życia. Przyjęcie w sze-
regi członków przewidziano na 2 października, czyli w święto Aniołów Stróżów, 
bądź w niedzielę po tym święcie. Członkowie Związku musieli wystrzegać się spo-
żywania tzw. palonych napojów alkoholowych (spirytus, wódka, arak, rum), a inne 
spożywać z umiarkowaniem i jedynie za zgodą rodziców, opiekunów, nauczycieli 
czy majstrów. Bez potrzeby i pozwolenia osób dorosłych nie mogli odwiedzać 
lokali, gdzie sprzedawany był alkohol. Nie mogli też przebywać w towarzystwie 
osób pijanych i pijących25. 

W części trzeciej wykazał ks. A. Arndt wszelkie nabożeństwa bractwa wstrze-
mięźliwości. Zwrócił m.in. uwagę na uroczyste i mniej uroczyste nabożeństwa 
związane z przyjęciem do organizacji brackiej, uroczyste odnowienie przyrzeczeń 
w święta Zwiastowania, Nawiedzenia i Narodzenia Najświętszej Panny Maryi oraz 
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia, na rocznicowe nabożeństwa odprawiane 
w intencji zmarłych członków. Zawarł także informacje odnośnie do nabożeństw 
związanych z przyjęciem i odnowieniem obietnic przez członków Związku Nadziei 
pod Opieką Świętych Aniołów Stróżów26.

23 Ibidem, s. 14–32.
24 Ibidem, s. 33–48.
25 Ibidem, s. 49–60.
26 Ibidem, s. 61–109.
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Dzieło kończy dodatek zawierający m.in. wykaz przyjęcia do bractwa wraz 
z rotą tzw. zaślubienia wstrzemięźliwości i wyjątkami z ustaw brackich oraz 
z przestrogami m.in. lekarzy na temat zgubnych skutków spożywania napojów 
alkoholowych. Załączony jest również dokument dotyczący osób należących do 
Związku Nadziei pod Opieką Świętych Aniołów Stróżów i zawierający świadectwo 
przyjęcia z tekstem przyrzeczenia i wykaz powinności27. 

Ważną rolę w propagowaniu wstrzemięźliwości od alkoholu na terenie diece-
zji wrocławskiej odegrała prasa, a zwłaszcza wspomniana „Wstrzemięźliwość” 
– samoistny wydawniczo dodatek do „Posłańca Niedzielnego dla Diecezji Wro-
cławskiej”. Redaktorem naczelnym obu tych pism był ks. A. Arndt. „Posłaniec 
Niedzielny dla Diecezji Wrocławskiej” był oficjalnym organem prasowym tej 
diecezji związanym z duszpasterstwem rodzin. Wychodził we Wrocławiu nakła-
dem Związku Wydawnictwa „Schlesische Volkszeitung”. Ukazywał się w języku 
niemieckim pt. „Katholisches Sonntagsblatt der Diözese Breslau zugleich Organ 
des Vereines der hl. Familie” oraz w języku polskim jako „Posłaniec Niedzielny 
dla Diecezji Wrocławskiej zarazem organ Związku św. Rodziny”. Inicjatorem po-
wstania był pasterz diecezji ks. J. Kopp, który mimo rozlicznych zajęć osobiście 
nadzorował każdy publikowany numer, i to nie tylko od strony treściowej, ale 
również wydawniczej. Pierwszy28 numer ukazał się 6 I 1895, a ostatni 15 II 1939 r. 
„Posłaniec Niedzielny dla Diecezji Wrocławskiej” był tygodnikiem o charakterze 
publicystyczno-informacyjnym, a jego zawartość treściowa oscylowała wokół 
zagadnień religijnych, kościelnych i społecznych. Miał również znamiona gaze-
ty religijno-kulturalnej, kulturalno-obyczajowej oraz popularnoreligijnej, a jego 
język odznaczał się potocznością. Adresowany był do duchowieństwa oraz osób 
świeckich zaangażowanych w sprawy religii i Kościoła katolickiego. Życzeniem 
inicjatora periodyku ks. kard. J. Koppa było jednak, aby docierał do każdego ka-
tolickiego domu i każdej katolickiej rodziny w diecezji wrocławskiej. „Posłaniec 
Niedzielny dla Diecezji Wrocławskiej” miał dwa dodatki – „Wstrzemięźliwość” 
oraz „Dodatek Ilustrowany do Posłańca Niedzielnego”. W późniejszym okresie 
drugi z dodatków wychodził pt. „Świat Katolicki” i stanowił ilustrowaną kronikę 
z życia diecezji wrocławskiej29.

W latach 1898–1918 redaktorem naczelnym „Posłańca Niedzielnego dla Die-
cezji Wrocławskiej” był, jak już zostało wspomniane, ks. A. Arndt. Funkcję re-
daktorów odpowiedzialnych pełnili zaś w tym okresie kolejno: ks. Repetent (Jan) 

27 Ibidem, s. 111–112.
28 W grudniu 1894 r. ukazał się numer okazowy (zwiastun) tego pisma. 
29 Augustyn Arndt, Jerzy Kardynał Kopp. Książę – biskup wrocławski (1887–1914), Wrocław 

1914, s. 28; Polskie czasopisma religijno-społeczne w XIX wieku. Materiały do katalogu, red. Bar-
bara Lesisz et al., Warszawa–Lublin 1988, s. 508; Antoni Kiełbasa, Początki prasy katolickiej na 
Śląsku, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura”, 3, 2004, s. 28–30; Krzysztof Kunert, Posłaniec Nie-
dzielny dla Diecezji Wrocławskiej, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, [1], 2004, 1, s. 56–57; Joachim 
Giela, Rola polskiej prasy katolickiej w diecezji wrocławskiej (1895–1939), [w:] Śląsk a czynniki 
zewnętrzne w XIX–XX wieku, red. Leonard Smołka, Wrocław 1992, s. 51.
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Melzer, ks. Antoni Strzybny, ks. Leopold Brühl (Bruehl) oraz ks. Franciszek Skiba. 
Trudno ustalić listę współpracowników nadsyłających do redakcji artykuły, gdyż 
większość opublikowanych tekstów nie została podpisana imieniem i nazwiskiem. 
Zidentyfikować można zaledwie kilku z autorów, np. papieża Leona XIII czy ks. 
kard. Camilla Mazzolla – prefekta Kongregacji do spraw Obrzędów30. 

Istotnym elementem „Posłańca Niedzielnego dla Diecezji Wrocławskiej” był 
ukazujący się w latach 1900–1917 dodatek pt. „Wstrzemięźliwość”, adresowany do 
członków bractwa wstrzemięźliwości. Choć podtytuł pisma brzmiał „Dodatek mie-
sięczny do »Posłańca Niedzielnego« dla Bractwa Wstrzemięźliwości”, to jednak 
od rocznika ósmego za 1907 r. „Wstrzemięźliwość” wychodziła z częstotliwością 
dwumiesięczną. Redaktorem naczelnym pisma był ks. A. Arndt, a funkcję redaktora 
odpowiedzialnego pełnił dopiero od stycznia 1908 r. ks. L. Brühl. „Wstrzemięźli-
wość” ukazywała się we Wrocławiu nakładem Związku Wydawnictwa „Schlesische 
Volkszeitung”. Objętość pojedynczego numeru wynosiła cztery strony, podzielone 
na dwie kolumny tekstu. Podobnie jak w wypadku „Posłańca Niedzielnego”, na 
łamach „Wstrzemięźliwości” ukazywały się z reguły artykuły niepodpisane przez 
autorów imieniem i nazwiskiem. Wyjątkiem mogą być np. teksty: papieża Leona 
XIII, ks. kard. J. Koppa, ks. J. Kapicy, lekarza Stanisława Kamieńskiego czy re-
daktora i literata Pawła Hübschera. Przypuszczać więc można, że wiele opubliko-
wanych tam artykułów to autorskie teksty ks. A. Arndta i ks. L. Brühla.

Tematy poruszane we „Wstrzemięźliwości” obejmowały profilaktykę oraz 
edukację antyalkoholową. Na łamach pisma pojawiały się również moralizatorskie 
opowiadania, utwory wierszowane, pieśni i piosenki, a ponadto rubryka Wiado-
mości bądź Rozmaitości z ruchu trzeźwości, „złote myśli” i ogłoszenia dotyczące 
zakupu druków abstynenckich, m.in. tekstów przyrzeczeń dla wstępujących do 
bractw, wykazów osób przyjętych czy dzieła opracowanego przez ks. A. Arndta pt. 
Bractwo wstrzemięźliwości. Teksty pisane były potocznym (popularnym) językiem, 
zrozumiałym dla każdego czytelnika.

Numer pierwszy rozpoczynają słowa Leona XIII, w których papież zachęca 
do wstępowania do bractw wstrzemięźliwości, zasługujących jego zdaniem na 
szczególne uznanie31. 

W podobnym tonie utrzymany jest tekst ks. kard. J. Koppa, wzywającego nie 
tylko do zachowania trzeźwości podczas zbliżającego się wielkiego postu, ale 
również do przyłączania się do członków bractw wstrzemięźliwości: „Wstąpcie 
wszyscy do bractwa wstrzemięźliwości, jakiegokolwiek stanu, wieku i płci jeste-
ście. Przykład wyższych stanów [...] i innych do wstąpienia pobudzi. Nie mówcie: 
Ja nie jestem pijakiem, nie mam zatem powodu do ślubowania trzeźwości. Brac-
two wstrzemięźliwości bowiem jest dla każdego, nie tylko dla pijaków. [...] Prze-
to wszyscy, mężczyźni, niewiasty i dzieci powinni wstąpić do tego bractwa. Być 
członkiem jego, to zaszczyt, a kościół św. nagradza to licznymi łaskami. Wszakżesz 

30 Kunert, Posłaniec, s. 59; Giela, Rola, s. 51.
31 Głos Ojca świętego Leona XIII, „Wstrzemięźliwość”, nr 1 z 25 III 1900.
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to sama Królowa Niebieska jest patronką tego bractwa, a jej uroczystości – Oczysz-
czenia i Ofiarowania – są zarazem uroczystościami bractwa”32.

Sporo uwagi redakcja poświęciła również powstałemu w latach 80. XIX stulecia 
w Kolonii niemieckiemu Stowarzyszeniu Niebieskiego Krzyża (Blaues Kreuz)33. 
Opiekunem organizacji był ks. kard. Anton Fischer – arcybiskup Kolonii. Członko-
wie stowarzyszenia zobowiązani byli „wśród modlitwy do Zbawiciela na krzyżu” 
powstrzymywać się od wszelkich napojów alkoholowych oraz opłacać kwartalne 
składki w wysokości 50 fenigów. Przyjęciu do Niebieskiego Krzyża towarzyszyło 
uroczyste przyrzeczenie złożone w kościele i ofiarowanie się w opiekę św. Jana 
Chrzciciela34. Wcześniej jednak należało pomyślnie przejść przez trwający trzy 
miesiące tzw. okres próbny, podczas którego przyszły członek musiał udowodnić 
zarządowi stowarzyszenia całkowitą abstynencję od alkoholu. Nowo przyjęty 
otrzymywał dyplom wstrzemięźliwości oraz odznakę (złoty krzyż na niebieskim 
tle). W każdy pierwszy piątek miesiąca w intencji członków stowarzyszenia odpra-
wiana była „msza św. na cześć Zbawiciela Boskiego”. Celem stowarzyszenia było 
roztaczanie opieki nad alkoholikami, pouczanie i informowanie o szkodliwości 
spożywania trunków, popieranie zakładów leczniczych, ludowych lokali bezalko-
holowych, szkół gospodarstwa domowego, spółek oszczędnościowych, bibliotek 
i czytelni czasopism. Stowarzyszenie prowadziło też szeroko zakrojoną akcję anty-
alkoholową wśród kobiet oraz dzieci i młodzieży. Przy Niebieskim Krzyżu powstał 
nawet Związek „Anioła Stróża” skupiający młodzież w wieku 14–16 lat. Stowa-
rzyszenie chciało również zwrócić uwagę władz państwowych i samorządowych 
(gminnych i miejskich) oraz pracodawców, aby włączyli się w walkę z alkoholi-
zmem. W 1906 r. do Niebieskiego Krzyża należało 23 635 członków skupionych 
w 465 stowarzyszeniach lokalnych działających na terenie Niemiec35.

Oddziały stowarzyszenia funkcjonowały również we Wrocławiu. Jeden z nich 
powołał do istnienia 1 IX 1909 r. redaktor i literat P. Hübscher. Zebranie orga-
nizacyjne odbyło się przy udziale 24 członków. Początkowo grupa znana była 
pod nazwą Towarzystwa Katolików Abstynentów, lecz 2 II 1910 r. połączyła się 
z Przymierzem Krzyżowym i od tej pory funkcjonowała jako „Przymierze krzyżo-
we Towarzystwo katolików abstynentów”. W wyniku połączenia liczba członków 
wzrosła do 56 osób, a wkrótce było ich już 115. Przewodniczącym został ks. Paul 
Zimbal – proboszcz parafii pw. św. Elżbiety we Wrocławiu. Zebrania odbywały 
się raz w tygodniu. Wygłaszano wówczas stosowne odczyty, wykłady, pogadanki 
i prelekcje, a ponadto starano się wesoło i przyjemnie spędzać czas np. podczas 

32 Bractwo wstrzemięźliwości. (Z listu pasterskiego Jego Eminencji), ibidem.
33 Stowarzyszenie funkcjonowało też pod nazwą Związku św. Krzyża, Katolickiego Związku 

Krzyżowego, a nawet „Przymierza krzyżowego Towarzystwa katolików abstynentów”.
34 Św. Jan Chrzciciel uważany był za patrona stowarzyszeń abstynenckich.
35 Anton Fischer, Katolicki związek krzyżowy, „Wstrzemięźliwość”, nr 2 z 11 II 1906; Kato-

licki związek św. Krzyża dla ratowania pijaków i przeciw nadużyciu alkoholu, ibidem, nr 1 z 17 I 
1909; Główne stowarzyszenie niemieckiego Niebieskiego Krzyża (Blau-Kreuz), ibidem, nr 2 z 14 III 
1909.
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wycieczek, pokazując innym, że i bez alkoholu można się bawić. Celem towarzy-
stwa była walka z nałogiem pijaństwa, przejawiająca się np. w roztaczaniu opieki 
nad alkoholikami i ich rodzinami. Co godne podkreślenia, członkowie towarzystwa 
odwiedzali alkoholików w ich domach i starali się namówić ich do wstrzemięźli-
wości, doradzali i pomagali w wyjściu z nałogu, zapraszali na organizowane przez 
towarzystwo zebrania, zachęcali do czytania pism abstynenckich. Nie zawsze ich 
praca przynosiła wymierne korzyści, a podczas prób odwiedzin spotykali się z szy-
derstwami, kpinami i wyzwiskami. Jednak z „miłości do Boga i bliźniego” wracali 
niejednokrotnie do tych najbardziej nieprzejednanych. Informowali też władze 
miejskie Wrocławia o wynikach tych odwiedzin i gdy trzeba było, interweniowali 
u nich w sprawie skierowania osób niepoczytalnych do placówek leczniczych. 
Ponadto sami organizowali im stosowną opiekę. Pomagali opuszczającym zakłady 
lecznicze, by nie powracali „na drogę pijaństwa”36. 

Z artykułów związanych z profilaktyką oraz edukacją antyalkoholową na uwa-
gę zasługuje chociażby Gorzałka a zdrowie. Anonimowy autor wskazuje w nim, 
że za przykład abstynentów uznać należy naród turecki, który choć jest narodem 
pogańskim, to jednak zawierzył prorokowi Mahometowi, który nazwał alkohol 
trucizną i dlatego postanowił nie spożywać go, „a ciebie ani księża, ani doktorzy 
nie mogą przekonać, że zabijasz siebie, pijąc wódkę”37. 

Za czynniki odwodzące chrześcijanina od pijaństwa uznawano przede wszyst-
kim grzech, który „wtrąca człowieka do piekła”. Twierdzono nawet, że pijaństwo 
jest „matką grzechów” i czyni „ludzi rozpustnikami, rozkiełznanymi, zdolnymi 
do wszelkich występków”. Stanowiło ono przyczynę wielu chorób i to nie tylko 
ciała, ale i duszy. Prowadziło do ruiny moralnej i materialnej, kłótni rodzinnych 
i sąsiedzkich, wywoływało bójki, odbierało pamięć i rozum, było wreszcie przy-
czyną przedwczesnej starości, a nawet śmierci. Pijaństwo sprawiało też, że dzieci 
z rodzin nim dotkniętych były zwykle słabsze fizycznie i podatniejsze na choroby. 
A tym, którzy pragnęli rozpocząć „nowe życie” – wolne od nałogu – radzono, aby 
prosili Boga o nawrócenie, a spowiednika o „praktyczny środek zaradczy”38.

Za przyczyny pijaństwa redakcja „Wstrzemięźliwości” uznawała biedę, zanie-
dbywanie pożycia rodzinnego i wreszcie zbyt dużą liczbę miejsc, gdzie można 
było bez najmniejszych przeszkód nabyć napoje alkoholowe. Starano się również 
wykazać, że istnieją odstępstwa od tych trzech, jak najbardziej zresztą uzasadnio-
nych, przyczyn39.

W innym tekście, zatytułowanym Gorzałka nie lekarstwo, autor, być może sam 
ks. A. Arndt, dowodził, że alkoholu nie należy uznawać za środek leczniczy i leczyć 
nim wszelkie choroby, choć zdaniem lekarzy w niektórych schorzeniach okazywał 
się pożyteczny, ale jedynie dla tych pacjentów, którzy na co dzień go nie spożywali. 

36 Paweł Hübscher, Pierwsze sprawozdanie z działalności grupy miejscowej 2 „Przymierza 
krzyżowego Towarzystwa katolików abstynentów” we Wrocławiu, ibidem, nr 1 z 15 I 1911. 

37 Gorzałka a zdrowie, ibidem, nr 10 z 30 XII 1900.
38 Nauka moralna przeciw pijaństwu, ibidem, nr 5 z 25 V 1902.
39 Przyczyny pijaństwa, ibidem, nr 2 z 14 II 1904.
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Nie powinny go pić pod żadnym pozorem kobiety ciężarne i karmiące, gdyż ich 
potomstwo będzie słabsze i bardziej narażone na liczne przypadłości zdrowotne: 
„Uważ tedy, że jeśli wódka nawet psom i szczeniętom tak wielce szkodliwa, jak 
tedy człowiekowi i dzieciom jego ma służyć? [...], z pijaństwa [...] często bardzo 
przeróżne choroby, jak np. podagry, chiragry, chrapoty, dychawice, trądy, boleści 
głowy, zapalenia, gorączki, maligny, paraliże i innych wiele; ale co najgorsze, 
że z pijaństwa najrozmaitsze nieszczęśliwe przypadki, kalectwa, szwanki, nagłe 
śmierci itp.”40. Podobny wydźwięk miał tekst S. Kamieńskiego Zatrucie dzieci 
alkoholem41. 

W artykule Czy dzieciom dawać wódkę? już na wstępie stwierdzono, że pod 
żadnym pozorem nie powinny one spożywać trunków, a z ich alkoholizacją musi 
podjąć natychmiastową walkę zarówno szkoła, jak i dom rodzinny. Niestety, już 
od najmłodszych lat dzieci stykały się z napojami alkoholowymi. Były nimi czę-
stowane przez rodziców i krewnych, a i niejeden ojciec, „który się sam pokrzepia 
trunkami”, był zdania, że syn musi wypić kufel piwa, kieliszek wina lub wódki 
celem wzmocnienia tężyzny fizycznej. Prowadzone badania wykazywały jednak, że 
dzieci nie powinny spożywać żadnych trunków, gdyż nawet wino i piwo stanowiły 
truciznę i „psuły dziecku smak do mleka”. Dlatego niewskazane były one rów-
nież dla kobiet karmiących. Dzieci pijące alkohol „traciły świeżość ciała i ducha”, 
stawały się krnąbrne, kłótliwe i gorzej się uczyły. Ponadto cierpiały na rozliczne 
choroby: jelit, żołądka oraz na anemię. Istniało też duże prawdopodobieństwo, że 
w przyszłości będą alkoholikami. Artykuł kończył się apelem skierowanym do 
rodziców i opiekunów, by nie dawali dzieciom alkoholu, gdyż stanowiło to ich 
moralny obowiązek względem „Boga i duszy dzieci”42. 

Oprócz dzieci alkohol spożywały kobiety, co również spotkało się z krytycz-
nym stanowiskiem redakcji „Wstrzemięźliwości”. O ile pijany mężczyzna stanowił 
widok „przykry”, o tyle widok pijanej kobiety był wręcz „straszny i obrzydliwy”. 
Spożywające alkohol kobiety zaniedbywały swoje domowe obowiązki: „[...] brud 
i niechlujstwo w izbie, dzieci niepomyte, w każdym kącie tak brudno, że się do 
ściany przylepić można, to znak żony i matki, która do kieliszka zagląda”. Taki 
przykład negatywnie oddziaływał na pozostałych domowników, a zwłaszcza męża, 
który tylko przy stroniącej od alkoholu żonie był w stanie ustrzec się od „towarzy-
stwa niepotrzebnego”43.

Zwracano też uwagę na alkohol jako przyczynę licznych chorób umysłowych. 
Dowodzono, że w Niemczech co szósta, a w Ameryce co trzecia choroba umysło-
wa wywołana została przez nadmierne spożywanie trunków. Osoby nadużywające 
alkoholu cierpiały na „pomieszanie zmysłów” zwane też psychozą alkoholową, 

40 Gorzałka nie lekarstwo, ibidem, nr 1 z 27 I 1901; Gorzałka nie lekarstwo. (Ciąg dalszy), ibi-
dem, nr 2 z 24 II 1901. 

41 Stanisław Kamieński, Zatrucie dzieci alkoholem, ibidem, nr 12 z 11 XII 1904. 
42 Czy dzieciom dawać wódkę?, ibidem, nr 6 z 28 VI 1903.
43 Co powiedzieć o niewiastach, pijących wódkę, ibidem, nr 1 z 17 I 1904. 
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„manię zazdrości”, „moralne nudy”, zaniki pamięci, „obłęd pijacki” (delirium 
tremens) czy „podrażnienie nerwów”, którego objawami są drżenie rąk, niespo-
kojny sen lub bezsenność, szumy uszne itp. Za jedną z najgroźniejszych chorób 
umysłowych wywołanych alkoholem uznawano „paralityczne nadwyrężenie umy-
słu, czyli szaleństwo połączone z obezwładnieniem”, które rozpoczyna się bólem 
głowy, rozdrażnieniem, zmęczeniem i zanikami pamięci, a kończy paraliżem 
przyspieszającym „ruinę cielesną i umysłową, która przechodzi aż do zupełnej 
głupowatości”. Podobny przebieg ma „epilepsja alkoholiczna” – schorzenie dzie-
dziczne, które można złagodzić, o ile chory „żyć będzie w korzystnych warunkach 
zdrowotnych”44.

Czytelnicy i prenumeratorzy „Wstrzemięźliwości” mogli również dowiedzieć 
się o negatywnym wpływie alkoholu na czynność mięśni. Badania na ten temat 
prowadzone były m.in. przez niemieckiego fizjologa i biochemika Gustawa von 
Bunge. Uczeni zaobserwowali, że tuż po spożyciu alkohol korzystnie wpływa na 
pracę mięśni, lecz już po półgodzinie działa „wybitnie obezwładniająco”, czego 
nie zauważono u pijących napoje bezalkoholowe, a nawet te uznawane za używki, 
jak kawa czy herbata45. 

Jeżeli alkoholik nie mógł sam zaprzestać spożywania trunków, to w wyjściu 
z nałogu pomocne mogły być stosowne zakłady lecznicze. Na łamach „Wstrze-
mięźliwości” pisano o jednej z takich placówek, mieszczącej się w Miechowicach 
k. Bytomia. Prowadzili ją duchowni ze zgromadzenia kamilianów. Zakład (dom) 
pw. św. Jana w Miechowicach, bo o nim mowa, powstał 1 VIII 1904 r. Dobro-
czyńcami lecznicy byli: właściciel Niemodlina hr. Fryderyk Leopold von Prasch-
ma (Prażma) oraz trzej kapłani: ks. Karol Nerlich z Piekar, ks. Franciszek Kokot 
z Tarnowskich Gór oraz ks. Jan Kuboth z Miechowic. Pacjentami opiekował się 
lekarz z Bytomia Karl Seiffert. Pobyt w zakładzie trwał nie krócej niż pół roku, 
a dzienna opłata wynosiła dwie marki: „Fundamentem tego zakładu jest ufność 
w Bogu, murami są cierpliwość i łagodność, a duchem pokrywająca wszystko 
miłość bliźniego. Oby dom ten spełnił swoje zadanie, oby był przytułkiem dla na-
szych nieszczęśliwych bliźnich, nie wiedzących wskutek nieszczęśliwego nałogu, 
gdzie szukać ratunku”46. W 1907 r. za zgodą władzy diecezjalnej, a przy pokaźnym 
wsparciu finansowym hr. Łazarza Henckela von Donnersmarck, zakład przeniesio-
no do nowo wybudowanego gmachu mieszczącego się w Tarnowskich Górach47. 

Na łamach „Wstrzemięźliwości” redakcja donosiła też o powstaniu ok. 1910 r. 
przy magistracie we Wrocławiu (referat ds. ubóstwa) dwóch tzw. stacji opiekuń-
czych dla alkoholików. Pierwszą kierował lekarz psychiatra Traugott, a druga po-

44 Alkohol jako przyczyna wielu chorób umysłowych, ibidem, nr 1 z 25 I 1903; Alkohol jako przy-
czyna wielu chorób umysłowych. (Ciąg dalszy), ibidem, nr 2 z 22 II 1903; Alkohol jako przyczyna 
wielu chorób umysłowych. (Ciąg dalszy i dokończenie), ibidem, nr 3 z 29 III 1903. 

45 Wpływ alkoholu na czynność mięśni, ibidem, nr 2 z 17 III 1912.
46 Lecznice dla alkoholików, ibidem, nr 1 z 15 I 1905. 
47 Izabela Krasińska, Placówki lecznictwa alkoholowego na ziemiach polskich do 1914 r., „Ar-

chiwum Historii i Filozofii Medycyny”, 72, 2010, s. 92.
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wstała z inicjatywy radcy zdrowia Hahna. Wśród alkoholików, którym wrocławskie 
stacje opiekuńcze udzieliły wsparcia, najwięcej było robotników i drobnych rze-
mieślników. Największy odsetek pijących, a korzystających z ich usług, stanowiły 
osoby w wieku średnim, 40–50 lat48. 

Podsumowanie
Choć ks. A. Arndt nie prowadził na rzecz zapobiegania alkoholizmowi dzia-

łalności rekolekcyjnej, misyjnej czy kaznodziejskiej, jak np. ks. J. Ficek czy o. S. 
Brzozowski, ani też, podobnie jak ks. J. Ficek, ks. J. Kapica oraz inni śląscy kapła-
ni, nie był organizatorem lub promotorem żadnego bractwa wstrzemięźliwości, to 
jednak jego zasługi na tym polu są ogromne. Dzięki jego pracy dokumentacyjnej 
możemy dziś korzystać z cennych drukowanych źródeł na temat ruchu trzeźwościo-
wego w diecezji wrocławskiej. Dzieła takie, jak Odpusty. Podręcznik dla ducho-
wieństwa i wiernych czy Bractwo wstrzemięźliwości, stanowią ważne świadectwo 
pracy kapłanów i dostojników kościelnych, którzy poprzez swą działalność reko-
lekcyjną, misyjną i kaznodziejską oraz zdolności organizacyjne przyczynili się do 
spadku spożycia alkoholu, a przez to do podniesienia moralności społeczeństwa. 

Zwraca uwagę również praca ks. A. Arndta jako redaktora i publicysty czołowe-
go periodyku kościelnego „Posłańca Niedzielnego dla Diecezji Wrocławskiej” oraz 
jego samoistnego wydawniczo dodatku „Wstrzemięźliwość”, adresowanego do 
członków i promotorów istniejących na terenie diecezji kościelnych bractw wstrze-
mięźliwości. Jak już zostało wspomniane, większość tekstów zamieszczonych na 
łamach „Wstrzemięźliwości” nie było podpisanych imieniem i nazwiskiem, a więc 
istnieje duże prawdopodobieństwo, że ich autorem był właśnie ks. A. Arndt. To on 
i jego współpracownicy, zarówno ci anonimowi, jak i o ustalonych personaliach, 
starali się w przystępnej formie ukazywać na łamach pisma negatywne skutki 
spożywania alkoholu. Radzili też, jak pozbyć się tego zgubnego dla ciała i duszy 
ludzkiej nałogu – powodującego liczne choroby, prowadzącego do śmierci oraz 
wywołującego wiele nieszczęść w życiu jednostki, rodziny i społeczeństwa. 

Księdza A. Arndta należy uznać więc za prekursora historiografii ruchu trzeź-
wościowego w diecezji wrocławskiej, a być może i na ziemiach polskich w okresie 
zaborów.

48 Opieka nad pijakami Wrocławskiej administracji dla ubogich, „Wstrzemięźliwość”, nr 1 z 15 I 
1911.
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IZABELA KRASIŃSKA

THE SCHOLARLY, JOURNALISTIC AND EDITORIAL ACTIVITIES 
OF AUGUSTIN ARNDT FOR THE PURPOSE OF TEMPERANCE (1890-1917)

Augustin Arndt was among the most prominent Jesuit authors active at the turn of the 20th cen-
tury. Among his interests were the law, exegesis of the Bible and Canon law. However, few know 
that Arndt can be considered a temperance activist. The subject matter of this article concerns Arndt’s 
activities in the fight against alcoholism. He edited two texts: Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa 
i wiernych (Indulgences. The manual for clerics and the faithful) and Bractwo wstrzemięźliwości 
(The Brotherhood of temperance). He also edited a well-known ecclesiastic periodical „Posłaniec 
Niedzielny dla Diecezji Wrocławskiej“ (“The Sunday Courier for the Wrocław Diocese”) as well as 
a supplement to said periodical, the editorially autonomous “Wstrzemięźliwość” (“Temperance”). It 
was a periodical targeting the promoters and members of Church temperance brotherhoods, which 
formed in the Wrocław diocese as early as in the 1840’s. Some of them lasted until the end of Kul-
turkampf, but still required clerical aid.

Due to Arndt’s works it is possible to reconstruct the history of the temperance movement within 
the Wrocław diocese. The people whose missionary and organisational activities started and later 
continued and aided this movement are known. A. Arndt can be considered a forerunner of the his-
toriography of the temperance movement in the Wrocław diocese.

Translated by Maciej Zińczuk 

IZABELA KRASIŃSKA

WISSENSCHAFTLICHES UND PUBLIZISTISCH-REDAKTIONELLES 
ENGAGEMENT AUGUSTIN ARNDTS 

FÜR DIE ALKOHOLABSTINENZ (1890–1917)

Augustin Arndt gehört zu den bekanntesten Jesuitenschriftstellern, die an der Wende vom 19. zum 
20. Jahrhunderts wirkten. Zu seinen wissenschaftlichen Interessen gehörten die Rechtswissenschaften, 
die Exegese der Heiligen Schrift sowie die Kanonistik. Es ist jedoch kaum bekannt, dass A. Arndt sich 
für die Alkoholabstinenz einsetzte. Gegenstand des Beitrags ist daher die Darstellung der Aktivitäten 
A. Arndts auf dem Gebiet der Bekämpfung des Alkoholismus. Er verfasste zu diesem Thema zwei 
Werke auf polnisch: Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych (Die Ablässe. Handbuch für 
Geistliche und Laien) sowie Bractwo wstrzemięźliwości (Die Bruderschaft der Abstinenz). Darüber 
hinaus redigierte er das bekannte kirchliche Organ „Posłaniec Niedzielny dla Diecezji Wrocławskiej“ 
(deutsche Entsprechung: „Katholisches Sonntagsblatt der Diöcese Breslau“) sowie die eigenständige 
Beilage dieser Zeitschrift unter dem Titel „Wstrzemięźliwość“ („Die Abstinenz“). Diese Zeitschrift 
war an die Förderer und Mitglieder kirchlicher Abstinenzbruderschaften gerichtet, die bereits in den 
1840er Jahren auf dem Breslauer Diözesangebiet entstanden sind. Einige von ihnen überdauerten gar 
die Zeit des Kulturkampfs und bedurften weiterhin seelsorglicher Betreuung.

Dank der Arbeiten von A. Arndt können wir heute die Geschichte der Alkoholabstinenzbewe-
gung auf dem Gebiet der Diözese Breslau rekonstruieren. Wir kennen diejenigen Personen, die mit 
ihren Exerzitien, ihrer missionarischen, Prediger- und organisatorischen Tätigkeit diese Bewegung 
initiierten, förderten und fortsetzten. A. Arndt kann man auf dieser Grundlage als den Vorläufer der 
Geschichtsschreibung der Abstinenzbewegung in der Diözese Breslau bezeichnen.
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