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MAURUS KLUGE – FRANCISZKANIN
WŚRÓD POLAKÓW NA DALEKIM WSCHODZIE
Ojciec Maurus Kluge urodził się 5 października 1873 roku w Kłodnicy koło
Kędzierzyna-Koźla. Gimnazjum ukończył w Harreveldzie w Holandii. 25 września
1892 roku wstąpił do zakonu franciszkanów, uroczyste śluby złożył 16 stycznia
1897 roku. 1 października tego roku wraz z 7 innymi klerykami przybył do nowo
utworzonego studium filozoficzno-teologicznego franciszkanów na Karłowicach
we Wrocławiu1, które powstało na dużej 5-hektarowej parceli, stanowiącej
nieużytkowy ugór; w okresie od 1895-1901 zbudowano tu klasztor i kościół2.
23 czerwca 1900 roku otrzymał we Wrocławiu święcenia kapłańskie.
Był człowiekiem wybitnie zdolnym, zwłaszcza utalentowanym
lingwistycznie. Dlatego też wnet zatrudniono go w tutejszym kolegium
serafickim, gdzie do 1907 roku uczył języka łacińskiego i greckiego. W latach
1904-1905 mianowano go nawet rektorem tego kolegium. W następnych latach,
do 1911 roku pełnił funkcję przełożonego w Borkach Wielkich, a później w
Panewnikach koło Katowic i na Górze Św. Anny.
Kluge jednak marzył o pracy misyjnej w dalekich krajach. O uzyskanie
zgody było trudno, prowincja śląska była w fazie powstania i organizacji, ojców
było mało, każdy był potrzebny. Początkowo pragnął pracować wśród Polaków
na kontynencie amerykańskim, którzy często nie mieli należnej opieki
duszpasterskiej. Potrzebę taką widział również generałat franciszkański w Rzymie, który zwrócił się nawet kilkakrotnie do śląskiej kustodii franciszkańskiej
o wysłanie polskich ojców do franciszkańskiego komisariatu Pułaski w
Ameryce Płn. Ojciec Kluge zwrócił się z odpowiednią prośbą o przyjęcie do tej
kustodii, którego mu wstępnie udzielono 10 lutego 1911 roku, oczywiście
po otrzymaniu zgody jego macierzystej prowincji3. Podobną formę zgody
udzielił również generał franciszkanów w Rzymie 29 czerwca 1911 roku, z tym,
że po otrzymaniu zgody z jego kustodii ma się zwrócić do kurii generalnej
o potrzebny nakaz wykonawczy litterae obedientiales4. Korespondencja
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Verzeichnis der Brüder und Häuser der sächsischen Franziskanerprovinz vom
Heiligen Kreuz, Stand volm. 1. Oktober 1995, (b.r.w., bez autora), s. 9.
3
List do o. Maurusa z dn. 10.II.1911 r. z Pułaski, Klasztor OO. Franciszkanów –
Franciscan Monastery. Listy w archiwum oo. Franciszkanów we Wrocławiu –
Karłowicach.
4
List do o. Maurusa z dn. 29.IV.1911 r. z Rzymu, Segreteria Generale dei Frati
Minori, Min. Gen. Fr. Dionysius.
2

48

FRANCISZEK M. ROSIŃSKI OFM

(niekompletna) w odnośnej sprawie o. Maurusa ze zarządem swojej kustodii
jest datowana na 6. VI i VIII 19115.
Na podstawie dostępnej dokumentacji nie wiadomo, dlaczego do tego
transferu nie doszło, bo wyraźnego sprzeciwu kustodii śląskiej nie było. Zamiar
pracy misyjnej udało się ojcu Maurusowi jednak zrealizować, bo w 1912 roku
otrzymał zgodę swoich władz zakonnych na wyjazd do Chin6. Być może,
iż Kluge dostał zezwolenie do kustodii Pułaski i Chin w tym samym czasie
i wybrał alternatywę dalekowschodnią.
16 grudnia 1912 roku wyruszył w drogę przez Włochy, gdzie w Rzymie
oczekiwało nań już trzech innych misjonarzy franciszkańskich: Francuz, Włoch
i Irlandczyk. Ojciec generał wręczył im poświęcone krzyże misyjne, zostali
mianowani misjonarzami apostolskimi, a 31 grudnia podczas audiencji
u papieża otrzymali jego błogosławieństwo. Po tej uroczystości udali się
do Neapolu wraz z franciszkańskim biskupem chińskim Gracjanem Genaro.
Tu zaokrętowali się na statek Derfflinger płynący do Szanghaju. Stąd przez
Hankow, gdzie na krótko zatrzymali się u miejscowego biskupa, udali się do
docelowego punktu podróży – Taiyuan (Tajjüan) nad rzeką Fen He (dopływ
Huang He), ośrodka administracyjnego prowincji Shanxi, w środkowych
Chinach. Kościół katolicki w tym kraju rozwijał się bardzo dynamicznie,
a zapotrzebowanie na misjonarzy wzrastało, bo w wyniku budowy kolei
transsyberyjskiej wzdłuż niej osiedlało się wielu Polaków, Rosjan i Niemców,
potrzebujących stałej opieki duszpasterskiej. Maurus oprócz swojej pracy
misyjnej w Taiyuanie wnet nawiązał kontakt misyjny z mniejszością polską
zamieszkałą w Harbinie i w południowej Syberii oraz płn.-wsch. Chinach.
Później w latach rewolucji październikowej ryzykował życie, pełniąc posługę
dla Polaków, ukrywając się przed władzami radzieckimi7.
Maurus Kluge był wielofunkcyjny. W Taiyuanie szybko też wykorzystano jego talent lingwistyczny, bo brakowało szkół. Władze chińskie
chętnie zgodziły się na założenie publicznej szkoły chrześcijańskiej, w której
rozpoczął pracę 1 marca 1913 roku jako wykładowca języka angielskiego
i niemieckiego. Szkoła miała charakter interkonfesyjny, odznaczała się dobrym
poziomem nauczania, nawet mandaryni wyrażali się o niej z uznaniem. Wkrótce
też powołano go na stanowisko lektora języków obcych w miejscowym
seminarium; dobrze znał język polski i niemiecki, łaciński i grecki, angielski
i francuski, z czasem opanował dość dobrze język i znaki chińskie, później
również język rosyjski i włoski.
W liście do swego prowincjała na Śląsku z dnia 25 kwietnia 1913 roku
z Tayiuanu scharakteryzował swoją pracę w szkole chińskiej, jej model
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wychowawczy i profil środowiskowy: szkoła była 5-klasowa, dzieci liczyły
od 7-18 lat, połowa z nich była niechrześcijanami, jednak uczęszczała na lekcje
religii, personel pedagogiczny liczył 10 osób, połowa z nich była poganami;
6 było Chińczykami, 2 było chińskimi ojcami, 1 był ojcem francuskim oraz
ojciec Kluge. Początek był trudny, nie dało się nad dziećmi zapanować.
Było gorzej niż w przysłowiowym chederze żydowskim, ale teraz panuje już
porządek i dyscyplina i prawie wszystkie dzieci są bardzo pilne i zależy im na
dobrych ocenach. Nauczyciele chińscy biją dzieci bez zmiłuj się, tego życzą
sobie zresztą rodzice. W tym mieście mandaryn, którego 10-letni syn chodził
do naszej szkoły, zaznaczył kiedyś: „Jeżeli mego syna nie spierzecie jak te inne,
to zabiorę go do innej szkoły”. Nasza szkoła w mieście cieszy się wysoką
renomą, wielu dzieci nie można było przyjąć, bo sale klasowe są przepełnione.

Dzieci są bardzo przywiązane do nas europejskich nauczycieli. Ich małe,
czarne, skośne oczy z miłością i zaufaniem na nas patrzą. Nasza szkoła jest
pierwszą szkołą misyjną na prawach państwowych. Po wielkich wakacjach,
w nowym chińskim roku szkolnym zaproponowano ojcu Klugemu też
nauczanie języka angielskiego w szkole miejskiej, a także nauczanie języka
niemieckiego na uniwersytecie prowincjonalnym8.

Maurus Kluge
(1873-1927)

8

List o. Maurusa Klugego do ojca prowincjała na Śląsku z dn. 25.IV.1913,
wysłany z Taiyuan (Taj-yuen-fu): Kluge podał, że uczy się intensywnie języka
chińskiego, a dodatkowo jeszcze włoskiego.
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Dzięki wybitnemu talentowi lingwistycznemu zatrudniono ojca Klugego
również w wyższej chińskiej szkole oficerskiej, co znalazło nawet uznanie
ówczesnego rządu chińskiego; bo gdy obcokrajowcy podczas I wojny
światowej musieli opuścić Chiny, ojciec Kluge mógł jako wykładowca wyższej
szkoły oficerskiej pozostać na miejscu, dzięki interwencji wpływowego
gubernatora wojskowego prowincji Shanxi w rządzie oraz mógł swobodnie
podróżować po kraju. Otrzymał bowiem tak „mocny” paszport od gubernatora,
że czasem kontrolerzy, gdy o. Maurusa legitymowali, czuli się potem winni
popełnienia grubego nietaktu, że w ogóle o ten dokument poprosili. Jak Kluge
pisał w liście z 19 stycznia 1920 roku, jego potężny protektor – gubernator
wojskowy bardzo cenił go za wykłady dla jego oficerów, a także elewowie, dla
których miał wykłady języka niemieckiego, darzyli go dużym szacunkiem.
Jeden z jego uczniów zdobył nawet pierwszą nagrodę z języka angielskiego
podczas konkursowego egzaminu dla wszystkich szkół w tej prowincji,
w których uczono angielskiego, co stanowiło wielkie wyróżnienie dla jego
szkoły. Również biskup miejscowy z dużym uznaniem odnosił się do różnych
form jego działalności, był wdzięczny za to, że miał dobre relacje z misjonarzami chińskimi i włoskimi, bo opanował stosunkowo dobrze język włoski,
jak i to, że poznał już około 2 000 znaków chińskich, co stanowiło
wystarczający zasób leksykalny, aby móc kierować szkołą9.
Ważnym działem pracy Klugego na misjach stanowiło ewangelizowanie
wśród Chińczyków oraz duszpasterzowanie wśród tamtejszych polskich
katolików i innych mniejszości etnicznych, szczególnie w Harbinie i jego
okolicach, jak i na południu Syberii, gdzie żyła większa ich liczba w dużym
rozproszeniu. Tam prowadził życie wędrowne, ryzykowne, ciągle zmieniając
miejsce przebywania, zdany na pomoc materialną ubogich zwykle
mieszkańców, bo pomoc materialna ze śląskiej prowincji ani skądinąd doń
w warunkach pracy „konspiracyjnej” nie docierała. Stąd i korespondencja z lat
1914-1920 jest dość fragmentaryczna.
Praca duszpasterska na Syberii wśród diaspory katolickiej, zwłaszcza
po rewolucji październikowej, stawała się coraz bardziej niebezpieczna i łączyła
się z nowymi wyzwaniami. Okazało się, że na Klugego zwrócono uwagę
w Rzymie i wiązano z nim pewne zamiary. W liście z 30 maja 1921 roku
informował swego prowincjała na Śląsku, że otrzymał z Rzymu polecenie
udania się do Władywostoku, by tam zorganizować polskie seminarium
duchowne dla chłopców. Biskup wysłał go, by zorientował się, czy tam w ogóle
można się dostać. Jak wskazał Kluge, w kierunku Bajkału nie da się
podróżować z powodu wojny, bolszewików, powstania i głodu, ale na wschód
droga jest otwarta i jest nadzieja, że będzie się można dostać do miejsca
przeznaczenia. Ojciec Maurus miał do Władywostoku towarzyszyć Msgr.
de Guébriantowi, którego Rzym mianował wizytatorem dla Syberii; Guébriant
już w 1919 roku życzył sobie, by Kluge, do którego miał wielkie zaufanie,
służył mu jako tłumacz języka polskiego. We Władywostoku spotkali
75-letniego dziekana dra Śliwowskiego i ks. Mierwińskiego, który objeżdżał
swą rozległą parafię. Msgr de Guébriant założył tam we Władywostoku
9
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seminarium i mianował Klugego jego rektorem. Zakupiono dom, który
dostosowano do potrzeb seminarium i w październiku było już w nim około
tuzina Polaków. Pracy organizacyjnej było dużo. Uważał, że jest to czas
najwyższy, by dla tutejszych Polaków coś zrobić. Pochwalił też starania śląskiej
prowincji franciszkańskiej za podjęcie się misji na Sachalinie i przyrzekł jej
dopomóc z Władywostoku, co tylko będzie możliwe10.
Po względnie krótkim pobycie z bp. de Guébriantem we Władywostoku
Kluge powrócił na krótko do Taiyuanu jak pisze:
po dwumiesięcznej podróży z Syberii, Północnych Chin i Mandżurii, podczas
której nic specjalnie się nie stało, z wyjątkiem tego, że pluskwy i wszy mnie
mocno atakowały i że ukradziono mi nawet brewiarz11.

Z nakazu biskupa i Rzymu udaje się do Władywostoku, gdzie tęsknie
czeka nań dwunastu chłopaków. Podał, iż z rozkazu Rzymu opuścił misję
w Chinach, aby odtąd pracować na Syberii. Zdawał sobie jednak sprawę z tego,
że będzie się to wiązało z ogromnym niebezpieczeństwem, że może zostać
uwięziony i poniesie śmierć. Ale zarazem był optymistą i posłuszny: otrzymał
nakaz z Rzymu i w duchu posłuszeństwa chciał go wypełnić. Nie wiedział,
co tam nań czeka (quae mihi ventura sunt, ignorans). I podał jeszcze pewien
szczegół: dokooptował sobie drugie nazwisko; będzie zwał się Kluge-Morawiec
(„Morawiec to nazwisko mojej polskiej matki; dołączam je do mojego
niemieckiego nazwiska”)12.
Pracy organizacyjnej, dydaktycznej, wychowawczej w małym saminarium było dużo, dochodziło jeszcze wiele innych spraw do załatwienia, nie
brakowało i pracy zwykłej, duszpasterskiej w tym dużym mieście, tak że ojciec
Maurus czuł się przeciążony obowiązkami, a może nawet psychicznie
wyczerpany. W liście z 10 kwietnia 1922 roku do prowincjałatu na Śląsku
uskarżał się, że czuje się we Władywostoku jak na syberyjskim zesłaniu, choć
jego pobyt tu ma być tylko czasowy i formalnie nadal należy do misji chińskiej.
Nadto wiele musiał podróżować; między innymi wizytator apostolski dla
Syberii posłał go przed sobą do północnej Mandżurii. Praca w seminarium
stanowiła „niełatwy krzyż, było i jest ciężko” i jak pisze: „tylko z pomocą Bożą,
bez której byłbym zupełnie stracony, udało mi się stworzyć autentyczne
kościelne małe seminarium, na zdrowym podłożu pobożności, nauki i dyscypliny. Ale z widocznym błogosławieństwem Bożym udało się z tych dzikich,
nieokiełznanych, syberyjskich wilczątek, po wielomiesięcznych trudach
bezgranicznej cierpliwości i energicznej dyscyplinie stworzyć spokojne
baranki”; teraz stanowią nawet jego pociechę i ma nadzieję, że również jego
następcy będą sprawiali radość; bo wnet ma przybyć polski biskup i kilku
księży diecezjalnych, dzięki czemu on (Kluge) będzie mógł wrócić do swoich
chińskich współbraci, których mu bardzo brakuje13.
10
List o. Maurusa Klugego do ojca prowincjała na Śląsku z Harbinu z dn.
30.V.1921 r., s. 1-4; Tenże, list z Taiyuanu, z dn. 25. VIII.1921 r., s. 1-2.
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Idem, do ojca prowincjała z dn. 7.IX.1921 r., z Taiyuanu, s. 1-4.
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Ibidem, s. 4.
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List ojca Wenceslausa Kinolda, prefekta apostolskiego, z Sapporo (Japonia),
z dnia 10.II.1922 r., do ojca prowincjała na Śląsku, s. 1-2; List ojca Maurusa do ojca
prowincjała na Śląsku, z dn. 10.IV.1922, s. 1-4; Seraphische Warte, Aus den Missionen,
Fr. Maurus Kluge, przedruk z listu do prowincjała, nr 2, I rocznik, kwiecień 1922, s. 27-28.
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O dużych trudnościach, zwłaszcza materialnych, z którymi borykał się
Kluge we Władywostoku, doniósł arcybiskup de Guébriant do Propagandy,
która skierowała do ojca Maurusa 31 marca 1922 roku list, że wszystkie
te problemy związane z ewangelizacją na Syberii ma na uwadze, że spróbuje
w miarę możliwości im zaradzić, ustanawiając śląskiego wikariusza apostolskiego, który by troszczył się o potrzeby seminarium we Władywostoku.
Zarazem z uznaniem odniesiono się do dotychczasowej jego pracy, życząc mu
i jego alumnom błogosławieństwa14.
Nie dane było jednak ojcu Maurusowi długo popracować we Władykostoku. Nie miał bowiem od władz sowieckich zezwolenia na przebywanie
we Władywostoku, rozwinięcia tam działalności misyjnej i prowadzenia
seminarium; musiał więc w 1923 roku opuścić to miasto, władze zamknęły
i zlikwidowały seminarium. W dramatycznym liście z 23 kwietnia 1923 roku
do swego prowincjała zrelacjonował wydarzenia z ostatnich dni:
Moi współbracia może już myślą, że dogorywam w jakimś sowieckim
więzieniu na Syberii, albo że zginąłem zadźgany bagnetami przez bolszewików
lub zostałem przez nich zastrzelony. Byłem bliski tego wszystkiego przez sześć
miesięcy. W końcu moje seminarium zostało zakazane, zamknięte i skonfiskowane. Gdy nie mogłem tam już dłużej pozostać, udało mi się na starej łajbie,
która podczas następnego rejsu zatonęła, przez kry i burzliwe fale przedostać się
z moim wiernym sługą do Szanghaju. Po krótkim odpoczynku po strasznych
przeżyciach na Syberii i po naprawie ubrania, które w fatalnym stanie było
w strzępach, udałem się w pięciodniową podróż łodzią na Niebieskiej Rzece
Jangcy-ciang do Hankow, by spotkać delegata apostolskiego na Chiny, któremu
Propaganda zleciła również troskę o Syberię. Ponieważ teraz na Syberii, będącej
pod władzą radziecką, nie ma szans prowadzić działalności religijnej, dlatego
delegat apostolski pozwolił mi powrócić znowu do mojej dawnej pracy
misjonarskiej, więc poniekąd na urlop, lecz z poleceniem, żebym uczył się
języka rosyjskiego. W ten sposób po 6-tygodniowej tułaczce powróciłem
do swej dawnej misji, ku wielkiej radości moich współbraci. 30 lat temu, gdy
byłem na zastępstwie duszpasterskim w Gliwicach, śpiewano mi: „Dożyłeś 30
lat, przebyłeś niejeden huragan”, teraz 20 lat później, piątego października,
o wiele słuszniej trzeba by mi zaśpiewać: „Dożyłeś 50 lat, przeżyłeś niejedną
nawałnicę”. Jednak mimo 50 lat jestem zdrowy, uczę się pilnie rosyjskiego
i czekam na zadania, które mi przypadną”15.

Jednak niedługo trwał jego pobyt w dawnej misji, ponieważ otrzymał
polecenie, ażeby towarzyszył arcybiskupowi Costantiniemu na Syberię, by tam
później także pracować, „jak Propaganda sobie tego życzy”16. W najbliższym
więc czasie ma się stawić w Harbinie, który stanowi dużą rosyjską koncescję
w Chinach Płn., gdzie również znajduje się wielu Polaków. Ma tam założyć
14

List z S. Congregazione De Propaganda Fide z Rzymu do ojca Maurusa
Klugego, z 31.III. 1922 r., s. 1-2.
15
Seraphische Warte, 1. Rocznik 1922, Von den auswärtigen Missionen,
przedruk częściowy listu ojca Maurusa wraz z jego fotografią w otoczeniu jego
11 seminarzystów, s. 116-118; list ojca Maurusa z Taiyuanu do ojca prowincjała
na Śląsku z dn. 23.V.1923 r., s. 1-4.
16
List ojca Maurusa z Harbinu do swojego prowincjała na Śląsku,
z dn. 30.IX.1923 r., s. 1-4, tekst wykorzystany także w dalszej części tego akapitu.
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nowe seminarium dla Syberii; Kluge uważał, że delegat apostolski przecenia
jego możliwości, ale musi wykonać jego rozkaz, a także czekać na wizę
rosyjską w Harbinie, a Costantini w Pekinie, aby móc udać się na Syberię, gdzie
jest wiele kościołów i katolików, zwłaszcza Polaków, którzy nie mają księży
i może trzeba będzie w przyszłości otoczyć ich opieką duszpasterską.
Wiz wjazdowych do Rosji nie udało im się jednak uzyskać.
Na razie Costantini udzielił święceń biskupich ks. Karolowi Śliwowskiemu, zaś ojcu Maurusowi polecił utworzyć w Harbinie polskie seminarium
duchowne. Początki były bardzo skromne, było zaledwie pięciu alumnów,
jednak seminarium polskie z miejsca budziło wielkie zainteresowanie. Kluge
wykładał seminarzystom filozofię i przymierzał się do zajęć z teologii. Uważał,
że studia w jakimś seminarium chińskim czy koreańskim byłyby dla alumnów
za trudne, brano jednak pod uwagę studia za granicą, np. w Europie. A nowo
utworzona diecezja władywostocka pilnie potrzebowała księży. W 1924 roku
było ich siedmiu, a później tylko czterech w sześciu parafiach. Można
nadmienić, że ostatniego kapłana na Dalekim Wschodzie, Jurkiewicza
aresztowano w 1931 roku we Władywostoku i skazano na 10 lat łagru; zmarł
w 1941 roku17. W latach 1937-1938 większość katolików represjonowano,
najaktywniejszych rozstrzelano. Obecnie po reorganizacji struktury kościelnej
przez Jana Pawła II diecezja władywostocka weszła w skład apostolskiej
administracji Syberii, a Władywostok stał się siedzibą dekanatu w diecezji
irkuckiej.
Ojca Klugego z sędziwym bp. Śliwowskim (75 lat) łączyła serdeczna
przyjaźń; Propaganda zleciła nawet Maurusowi, by był u boku nowego biskupa
do pomocy, ale delegat apostolski zdecydował inaczej, że ma prowadzić
harbińskie seminarium, co też posłusznie uczynił. Maurus nie tylko wykładał
w seminarium, lecz angażował się także duszpastersko, np. Polakom głosił
kazania pasyjne, pomagał też różnym cudzoziemcom, których sporo było
w Harbinie18.
Po niespokojnych latach we Władywostoku, zwłaszcza po opanowaniu
tego miasta przez bolszewików w październiku 1922 i ucieczce stąd
w ekstremalnie trudnych warunkach, teraz w Harbinie, raczej w spokojnym,
bezpiecznym otoczeniu, mógł realizować obszerny program nałożonych nań
obowiązków w nowo utworzonej diecezji władywostockiej, do której także
Harbin należał. Było to miasto dość specyficzne, szybko zmieniające się,
podległe zmianom kulturowym, etnicznym i religijnym. Do 1898 roku była
to tylko niewielka wioska rybacka. Wielka jego godzina dziejowa wybiła, gdy
zaczęto budowę kolei transsyberyjskiej; stał się miastem centralnym o charakterze międzynarodowym, z dużym portem; zbudowano je trochę na modłę
moskiewską; zamieszkało w nim, zwłaszcza po rewolucji wielu Rosjan.
W 1929 roku liczył 253 tys. mieszkańców, w tym ponad 100 tys. Rosjan,
mających tu 17 cerkwi prawosławnych, trzech biskupów i ponad 100
duchownych. W 1938 roku Harbin był już półmilionową metropolią, mieszkało
17

W. Rosowski, Władywostok, Władiwostok, miasto w pd.-wsch. Rosji i hist.
diecezja, [w:] Encyklopedia katolicka, t. XX, red. E. Gigilewicz, Lublin 2014, s. 758759; tekst wykorzystano także w dalszej części tego akapitu.
18
A. Kurowska, op. cit., s. 104.
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tu 400 tys. Chińczyków, 29 tys. Rosjan, którzy mieli tu 20 cerkwi, 3 klasztory,
5 biskupów i ponad 200 duchownych. Były tu również 3 synagogi, meczet, zbór
ewangelicko-augsburski, chińska świątynia, a także egzarchat katolicki; funkcję
zwierzchnika katolików obrządku wschodniego przyjął w 1921 roku bernardyn
ojciec Gerard Piotrowski – administrator apostolski Mandżurii i części Syberii.
W Harbinie osiedliło się też sporo Polaków, w 1904 roku było ich tu około
3000-4000, a w 1909 roku poświęcono nowo zbudowany przez nich kościół,
przy którym powstała katolicka parafia, należąca do ogromnej diecezji
mohylewskiej. Na jej terenie mieszkali także Niemcy, Litwini i Irlandczycy.
Założono tu liczne instytucje religijne, kulturowe, społeczne. W 1922 roku
powstała na tzw. Przystani druga polska parafia; kościół poświęcono w 1925
roku. W Harbinie pracowało również kilka zgromadzeń zakonnych19.
Praca w Harbinie dla ojca Maurusa była trudna. Relacje z tamtejszym
środowiskiem nie układały się pomyślnie, oparcie miał przede wszystkim
w bp. Śliwowskim, będącym jego serdecznym przyjacielem, z którym mógł się
„kontaktować w sposób swobodny i szybki”20. Pracy mu przybywało
w seminarium, które mieściło się na pierwszym piętrze gimnazjum Henryka
Sienkiewicza; 5 klerykom wykładał filozofię i „jeśli nic się nie zmieni,
na początku przyszłego roku rozpoczniemy teologię”; potem przybyło jeszcze
5 dalszych21. W 1925 roku udało się jednak „wysłać do Lublina 3 kandydatów
na kapłanów na dalsze studia”22. Nękającym problemem był ogromny brak
księży w diecezji władywostockiej. Z wyjątkiem Harbinu, jak pisał bp Karol
Śliwowski,
kościoły w Nikolsku, Chabarowsku, Sachalinie i Błagowieszczańsku są
pozbawione duszpasterzy. Także warunki materialne są wyjątkowo trudne,
wierni zubożeli, nie ma intencji mszalnych (od wielu miesięcy) – ledwie można
podołać podatkom kościelnym23.

Z tego typu problemami, kierując seminarium czuł się ojciec Maurus
ciągle konfrontowany.
Jak Wrocławska Centrala Misyjna w 1926 roku komunikowała, ojciec
Maurus w grudniu wyraził życzenie duszpasterzowania na Syberii, gdzie 23 tys.
katolików niemieckich pozbawionych było obsługi duszpasterskiej. Tylko
10 tys. z nich korzystało z pomocy dwóch „wypożyczonych” księży z diecezji
tyraspolskiej (w Mołdawii). Jednak delegat apostolski w Pekinie nie pozwolił
mu zaangażować się w to duszpasterstwo, ponieważ Maurus kierował
seminarium i nie było zastępstwa na stanowisko rektora ( 5 tys. osób w 16
19

J. Misiurek, Harbin, ros. Charbin, [w:] Encyklopedia katolicka, t. VI, red.
J. Walkusz, Lublin 1993, s. 548-580; Harbin (hasło), [w:] Brockhaus die Enzyklopädie,
t. 9, Leipzig 1996, s. 488-490.
20
Raport rektora seminarium ojca Maurusa Kluge OFM z Harbina – 1924 –
Archiwum biskupa J.B. de Guébriant, AZ – (oryginał w języku łacińskim), raport
udostępniono mi z archiwum prowincjałatu oo. Franciszkanów we Wrocławiu, s. 1-3;
tekst wykorzystano i cytowano także w dalszej części tego akapitu.
21
Listy księdza biskupa Karola Śliwowskiego z Władywostoku (1924, 1926) –
Oryginał bpa J.B. de Guébriant, AZ-23 (oryginał po francusku), raport udostępniono mi
z archiwum prowincjałatu oo. Franciszkanów we Wrocławiu, s. 7-8.
22
J. Misiurek, op. cit., s. 549.
23
Listy księdza biskupa Karola Śliwowskiego, op. cit., s. 7-8.
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wioskach prosiło o jego przyjście, nazw miejscowości nie podano). 16 maja
1926 roku ojciec Kluge otrzymał dla niemieckich katolików na Syberii pewną
pomoc finansową z Berlina. Jego list przyszedł z Chefoo (Shangdong, Chiny).
Jakie relacje miał Kluge z obdarowanymi Niemcami, w liście nie podano24.
Jak wspomniano, w Harbinie znajdował się również egzarchat greckokatolicki. Maurus chyba nie miał początkowo bliższych z nim kontaktów.
Początki egzarchatu wiązały się z konwersją na katolicyzm grupy
ortodoksyjnych Rosjan z duchownym Konstantynem Koroninem i jego ojcem
Janem. Proboszcz kościoła katolickiego w Harbinie – Władysław Ostrowski
(+1936) starał się o wybudowanie dla nich kaplicy, która stała się ośrodkiem
późniejszej parafii obrządku wschodniego. 20 maja 1928 roku Stolica
Apostolska ustanowiła w Harbinie egzarchat apostolski dla Rosjan obrządku
bizantyjskiego i katolików obrządku wschodniego w Mandżurii, którym
zarządzał Fabian Abrantowicz, marianin, profesor filozofii. Księża marianie
w 1934 roku założyli w Harbinie dom zakonny, w którym zamieszkało trzech
ojców i czterech braci, zaś w 1937 roku otworzyli nowicjat dla kandydatów
obrządku wschodniego25.
Z czasem Maurus zapoznał się z problematyką unicką, z którą wnet
zaczęły się większe problemy. W raporcie do abpa Guébrianta o obrządku
słowiańskim wyraził się jednak o nim pozytywnie i optował za tym,
by w Harbinie stworzyć seminarium dla kandydatów obrządku wschodniego:
Bardzo mi się podoba pomysł realizowany obecnie w Lille, by tworzyć
seminarium obrządku słowiańskiego. Po pewnym doświadczeniu wydaje
mi się, że „masowe” nawrócenia na Syberii i w Rosji możliwe są tylko
za pośródnictwem kapłanów katolickich obrządku wschodniego. Także
tu powinno istnieć takie seminarium. Jest także prawdą, że kapłani obrządku
łacińskiego zawsze będą konieczni na Syberii. Zobaczymy, w jaki sposób
Opatrzność Boża postąpi26.

Ojciec Kluge prawie cztery lata próbował podołać nałożonym nań
obowiązkom w Harbinie i pracom duszpasterskim, których podjął się z własnej
inicjatywy. Czuł się jednak coraz bardziej przeciążonym, a pomoc z macierzystej prowincji nie nadchodziła. Psychikę jego deprymowały ponadto pewne
problemy, od niego niezależne, np. było mu trudno, bo nie został w swoim
środowisku zaakceptowany, może ze względu na swą przynależność etniczną.
Jedyną jego pociechą w tej sytuacji było to, że bp Śliwowski szanował go i miał
do niego zaufanie. Problemy były i w seminarium: alumni mieszkali w nieodpowiednich warunkach i dopiero później udało się kupić odpowiedni budynek.
Również seminarzyści stwarzali pewne kłopoty; skarżył się na różne ich
„niestosowności”, które utrudniały mu życie jako rektorowi seminarium. Duże
obciążenie dla niego stanowiła również niepewność materialna seminarium,
a także nieprzewidywalność sytuacji politycznej, czy bolszewicy nie zechcą
24
Missionsverwaltung der Franziskaner Breslau X-Carlowitz, 1926 r., kopia
sprawozdania z archiwum oo. Franciszkanów, jak wyżej. List ojca Maurusa z Chefoo
(Shangdong, Chiny), do ojca prowincjała franciszkanów we Wrocławiu, z dn.
16.V.1926, s. 1-2.
25
J. Misiurek, op. cit., s. 568-569.
26
Raport rektora ojca Maurusa, op. cit., s. 1-2; z tekstu tego częściowo
korzystano także w następnym akapicie.
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zająć kolei transsyberyjskiej w Harbinie. Tę ogólną niepewność odczuwali
także Polacy: w najbliższym czasie miała nastąpić repatriacja ok. 800 osób
do Polski i już wielu uboższych Polaków wróciło do kraju, co oczywiście
znacząco uszczupliło liczbę harbińskich katolików. Zaczęły się też
zarysowywać konflikty z unitami, a także problemy z misją bernardyńską, która
zaczęła rozwijać tu swoją działalność duszpasterską, szczególnie wśród
miejscowej Polonii. Ojciec Maurus przez cztery lata zmagał się z nadmiarem
obowiązków, tymczasem coraz bardziej podupadał na zdrowiu. Bardzo ucieszył
się, że ma wnet przybyć ojciec z Polski do pomocy w misji i okoliczność tę
chciał wykorzystać, by poprosić o urlop po czternastu latach pracy misyjnej,
choć zdawał sobie sprawę, że Rzym niechętnie do tej prośby przystanie27.
Zdaje się, że misjonarz oprócz deficytów zdrowotnych i przemęczenia
przeżywał też częściowo stan wewnętrznego „wypalenia” i może depresji,
np. w liście z 16 lutego 1925 roku pisze:
tu muszę użerać się z kilkoma polskimi chłopakami, co mi wcale już nie
odpowiada, zwłaszcza, że tu zaczyna teraz dominować atmosfera wielkopolska,
tak że straciłem prawie wszelką ochotę. Mam zamiar napisać do najprzewielebniejszego ojca generała, by pozwolił mi powrócić albo do mojej misji
w Shanxi albo do mojej prowincji macierzystej. Tu zrujnuję moje nerwy.
Tęsknię za tym, by odpocząć od życia publicznego. Jakże szczęśliwy jest ten,
kto może zamieszkać w celi klasztornej. Zazdroszczę mu po 12-letniej pracy
misyjnej w Chinach i Syberii. Ale niech się dzieje święta wola Boża28.

Wraz z przybyciem ojca Piotrowskiego, ojciec Maurus miał nadzieję,
że nareszcie z Rzymu otrzyma zgodę na urlop. Tak też się faktycznie stało, jak
podał w liście z 16 maja 1926 roku, że otrzymał telegraficzną zgodę z Rzymu,
ale z poleceniem, by w drodze na Śląsk przyjechał do Rzymu29. Do prowincji
Shandong musiał z polecenia lekarzy natychmiast udać się na leczenie,
by poratować swoje zdrowie nadszarpnięte przez uporczywą astmę. Na wyjazd
ten zgodził się także delegat apostolski. Według diagnozy lekarskiej i wyników
badań medycznych, powinien poddać się kuracji w Marienbadzie, a później
jeszcze w Wiesbaden. Otrzymał też propozycję, by wygłosił przemówienie na
zjeździe katolików we Wrocławiu w 1926 roku; proponował jednak, by funkcję
tę powierzyć lepszemu mówcy, tym bardziej, że nie miał pewności, że na czas
Katholikentag zdąży przybyć.
Przybycie ojca Gerarda Piotrowskiego do Harbinu ułatwiło uzyskanie
zgody Rzymu na urlop dla ojca Maurusa. Ojciec Gerard został nawet
mianowany 28 listopada 1924 roku administratorem apostolskim na Południową Syberię i Mandżurię, z siedzibą w Harbinie, a tym samym stał się
poniekąd przełożonym zakonnym ojca Klugego. Jak jednak zaznacza ojciec
A. Chaddam, w Harbinie fakt tej nominacji miejscowe duchowieństwo,
przeważnie polskiego pochodzenia, a szczególnie proboszcz parafii
św. Stanisława – Władysław Ostrowski dość chłodno przyjęli:
27

A. Kurowska, op. cit., s. 104-105.
List ojca Klugego, wysłany z Harbinu 16. II. 1925 r. do prowincjała
we Wrocławiu.
29
List ojca Maurusa z Chefoo (Shandong nad Morzem Żółtym) do prowincjała,
z dn. 16.V.1926, s. 1-2.
28
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Niechętny dla ojca Piotrowskiego, przynajmniej początkowo, był także
ordynariusz tych terenów, bp Karol Śliwowski […]. Tym mniej podobał się im
plan administratora apostolskiego obsadzania agend administratury przez jego
współbraci zakonnych. Ojciec Piotrowski działał jednak szybko i zdecydowanie.
Uzyskał zgodę na osiedlenie się ojców na terenie misji, tak z kongregacji, jak
i od generała zakonu30.

Razem też z ojcem Paulinem Wilczyńskim i bratem Zachariaszem
Banasiem zamieszkali w seminarium. „Schematyzm prowincji bernardyńskiej
na rok 1927 pisze o Missio Sibiriensis”, jako o placówce bernardyńskiej,
ale było to trochę na wyrost, bo bez kanonicznego ustanowienia – za mało było
tam współbraci. Bernardyni harbińscy rozwinęli bardzo intensywną działalność,
zwłaszcza wśród licznych miejscowych Polaków i zamieszkałych wzdłuż kolei
transsyberyjskiej. Bp Śliwowski mianował w 1927 roku ojca Piotrowskiego,
celem uniknięcia problemów kompetencyjnych, swym wikariuszem generalnym
na terenie Mandżurii. Na zaangażowanie duszpastersko-misyjne zwróciła
uwagę również Kongregacja do Rozkrzewiania Wiary, która 28 listopada 1924
roku mianowała Gerarda Piotrowskiego administratorem apostolskim na
Syberii. „S. Congregatio de Prop. Fide […] Rev. mum P. Gerardum Pietrowski
O.F.M. Administratorem Apostolicum in Siberia” wyznaczając mu jako
siedzibę Harbin.
W mieście tym czcigodny ojciec Maurus Kluge od kilku już lat zarządza
seminarium diecezji władywostockiej […]. Kongregacja postulowała,
by po przybyciu trzeciego ojca z prowincji czcigodnego ojca administratora
utworzyć małą wspólnotę31.

W Rzymie zdawano sobie jednak sprawę z ogromnej rozległości tej misji,
że jest największą misją katolicką na świecie („Missio haec Siberiensis quoad
extensionem territorialem est maxima inter omnes Missiones catholicas totius
orbis”),
gdyż sięgała od Morza Kaspijskiego i Kaukazu do Oceanu Spokojnego,
na północy od Oceanu Lodowatego Syberyjskiego i Cieśniny Beringa,
na południu do Persji i Afganistanu, Turkiestanu, Mongolii, do prowincji
syberyjskich nad Amurem, która stanowi osobną diecezję, skąd tamtejszy biskup
musiał ujść do Chin ze względów politycznych i dokąd też musiał przenieść swe
seminarium, którego dyrektorem, jak powyżej podano, ustanowił czcigodnego
ojca Maurusa Klugego.

Propagandy nie zadowalały dotychczasowe działania w pełni i nalegała,
by bardziej intensyfikować aktywności prounijne. Pierwszym zadaniem
Piotrowskiego miało być zbudowanie wielkiej, okazałej cerkwi greckokatolickiej w Harbinie i kształcenie dla tego przedsięwzięcia księży unijnych.
30

A. Chaddam, Rezydencje bernardyńskie poza Polską historyczną. Harbin,
[w:] Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych (Monasteria
ordinis fratrum minorum bernardinorum in Polonia intra eius fines historicos),
red. H. E. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 467-470; tekst wykorzystano
i w dalszej części tego akapitu.
31
Acta Ordinis Minorum, AN. XLIV, fasc. IV, Ad Claras Aquas (Quaracchi)
1925, s. 124, stąd także kolejne 2 cytaty w tym akapicie.
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Unitów było jednak w Harbinie niewielu, na masowe konwersje prawosławnych na katolików się nie zanosiło, a ci, co się na nią zdecydowali, woleli
przejść na obrządek łaciński. Piotrowski urządził prowizoryczną cerkiew,
postarał się o proboszcza i personel cerkiewny, ale i to uważano
za niewystarczające, a cała ta działalność nie była dobrze widziana przez
miejscową Polonię, pomną na swe przykre doświadczenia i prześladowania
za caratu. Nastąpiła ponadto reorganizacja kompetencyjna: 20 lutego 1928 roku
Wikariat Syberyjski przekazano pro Russia w Kongregacji Kościołów
Wschodnich. A sytuacja mocno się skomplikowała, gdy w czerwcu 1929 roku
do Harbinu przyjechał Aleksander Abrantowicz, Białorusin, z upoważnienia
ordynariusza obrządku wschodniego. Przeciągał łacinników na obrządek
wschodni, niekiedy dość bezceremonialnie, by wzmocnić Cerkiew Unicką
i wykazać się aktywnością w Rzymie, gdzie miał poparcie. Wnet doszło do
konfliktu z Piotrowskim, który na początku lipca 1929 roku złożył rezygnację
z funkcji administratora apostolskiego. Rezygnację przyjął delegat apostolski
w Pekinie. Piotrowski wyjechał z Harbinu, później, korzystając z propozycji
ojca Agnellusa Kowarza; udał się na Sachalin. Wilczyński i Banaś chwilowo
jeszcze w Harbinie pozostali, ale też w 1930 roku wyjechali z Harbinu z częścią
kleryków do Polski32.
Ojciec Maurus cieszył się z przyjazdu ojca Piotrowskiego, bo to umożliwiło otrzymanie zgody na wyjazd po czternastu latach pracy misyjnej
na konieczny urlop zdrowotny do swojej prowincji macierzystej. Podanie złożył
do Stolicy Apostolskiej na ręce Msgr. Costantiniego w Pekinie; do podania
dołączył opinie lekarskie i zalecenia medyczne dotyczące leczenia i rehabilitacji. Tym razem podanie zostało rozpatrzone pozytywnie. Miał jednak
po urlopie znowu wrócić do Harbinu, by nadal kierować seminarium. W liście
z 2 czerwca 1926 roku, pisanym już w drodze do ojczyzny w Dairien, w pobliżu
Port Artur (Lüshun nad Morzem Żółtym), podał, że w Harbinie urządzono mu
wspaniałe pożegnanie, w którym uczestniczyli Polacy, Niemcy, Rosjanie
i Chińczycy, z widocznym wzruszeniem odprowadzili go do przystani.
W Dairen miał wsiąść na okręt, tym razem na Vogtland, z kursem do Genui,
dokąd miał przybyć około 20 lipca 1926 roku33.
I tu nasuwa się pewien problem: według nekrologu w Seraphische Warte
z 1928 roku na stronie 24 we wspomnieniach o ojcu Maurusie podano,
że 25 lutego 1927 roku, ogromnie szczęśliwy, mógł wejść w Genui
na europejski kontynent, a w następnym zdaniu, dosłownie,
z okazji wrocławskiego dnia katolików zapytał go nuncjusz Pacelli,
czy chciałby przyjąć duszpasterstwo na Syberii. Natychmiast i z radością wyraził
swoją gotowość do tego34. Kłopot w tym, że wspomniany zjazd katolików
niemieckich (Deutscher Katholikentag) we Wrocławiu odbył się w dniach
od 21-25 sierpnia 1926 roku za prezesa Johannesa Horiona35.
32

A. Chaddam, op. cit., s. 469-470.
List ojca Maurusa Klugego z Harbinu z 21.II.1926 r. do swego prowincjała
na Śląsku; list z 02.VI. 1926 r. z Dairen k. Port Artur (Lüshun) do prowincjała
o rozpoczętym wyjeździe na urlop.
34
Seraphische Warte, nr 1, rocznik VII, 1928, Ogłoszenia, s. 23-24.
35
T. Grosssmann, Katholikentage, [w:] Lexikon für Theologie und Kirche, t. V,
W. Kasper (Hrsg.), Freiburg 1996, s. 1342.
33
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Widok kościoła św. Antoniego na Karłowicach we Wrocławiu.

Datę 1926 rok dla obecności we Wrocławiu potwierdza także list
Pacellego z Berlina z 15 lutego 1927 roku:
Czcigodny ojciec Maurus Kluge O.F.M., który przez lata był czynny na
Dalekim Wschodzie, w grudniu minionego roku wyraził gotowość udania się na
Syberię
i skierował pytanie do ojca prowincjała:
Czy wg waszego uznania tenże ojciec, który o sobie informował, że znajduje
się na terenie waszej prowincji, będzie w stanie podjąć się tej czynności?36.

Odpowiedź ojca prowincjała z 22 lutego 1927 roku do nuncjusza
E. Pacellego była pozytywna, zauważył jednak, że zdrowie ojca Maurusa
zdaniem lekarzy jest tak nadwątlone, że wymagać będzie dłuższej rewalidacji,
gdyż np. jego ciśnienie krwi wynosi ponad 250. Ale jest nadzieja, że jesienią
będzie mógł udać się w tę podróż na Syberię. Daty te są więc nijak spójne
z „przeszczęśliwym” wstąpieniem na ląd ojca Maurusa w Genui dopiero zimą
25 lutego 1927 roku, bo w tym terminie był już dawno na Śląsku. Szkoda, że tej
niespójności nie zauważyli Klose, Kurowski i Kurowska, a szczególnie autor
nekrologu, przyjmując termin 25 lutego 1927 roku jako dzień przybycia
Maurusa do Genui. Poprawnie rok przyjazdu: 1926 podaje Maksymilian
Damian37.
36

Eugeniusz Pacelli, Nunziatura Apostolica Germania, do czcigodnego ojca
prowincjała, list z 15.II.1927 r., wysłany do Wrocławia-Karłowic.
37
Nekrolog Prowincji Św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych, red. M. Damian,
Wrocław 2018, s. 198.
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Ciężko chorego ojca Maurusa władze prowincji skierowały na leczenie
i rehabilitację do nowo zbudowanego klasztoru w Dusznikach Zdroju,
by później mógł wznowić swą apostolską działalność na Syberii. Jednak mimo
troskliwej opieki i chwilowej poprawy zdrowia, stan jego coraz bardziej zaczął
się pogarszać, organizm jego wyczerpany przegrał walkę o odzyskanie sił;
powrót do pracy misyjnej na Syberii zdezaktualizował się , o czym trzeba było
powiadomić Rzym, że ze względu na ciężką chorobę nie będzie mógł powrócić
do Chin („non posse illuc redire infirmitatis causa”). Rzym w liście
skierowanym do ojca prowincjała z 12 sierpnia 1927 roku zgodził się,
by misjonarz mógł pozostać w swojej prowincji („concedimus, ut in sua
provincia remanere possit”)38.
Misjonarz cierpliwie znosił swe cierpienia i agonię; współbrat ojciec
Franciszek , obecny przy jego śmierci dnia 25 września 1927 roku był głęboko
wzruszony jego pobożnym zejściem. Zmarł w Dusznikach w 35 rocznicę swych
obłóczyn zakonnych. Dwa dni później przewieziono jego ciało do Wrocławia
Karłowic, gdzie pochowano go „przy dużym udziale współbraci i wiernego
ludu na przyklasztornym cmentarzu (…) w cieniu kościoła; widział, jak kościół
klasztorny budowano, przeżywał jego poświęcenie, tu pracował, gdy był młody
i gdzie rozpoczął swą apostolską działalność”39.
Można mieć pewne wątpliwości, czy wyznaczenie klasztoru dusznickiego na miejsce rewalidacji dla ciężko chorego ojca Klugego było fortunną
decyzją. Leczenie w jakimś renomowanym szpitalu specjalistycznym czy
klinicznym we Wrocławiu, a potem w dobrym sanatorium, o czym nawet pisał
Kluge, być może, stanowiłoby lepsze rozwiązanie. Klasztor dusznicki mimo
niewątpliwej troski o jego zdrowie i opiekuńczości nie miał jednak takich
możliwości medycznych i terapeutycznych, jak specjalistyczne ośrodki
medyczne dysponujące dobrymi specjalistami, jak np. szpital kardiologiczny.
Jakim człowiekiem był Maurus Kluge? – w ocenie współbraci i ludzi,
z którymi się spotykał, był zakonnikiem ogromnie utalentowanym, wybitnym,
gorliwym, pracowitym duszpasterzem i wyróżniającym się misjonarzem
apostolskim. Odznaczał się świetną pamięcią, zwłaszcza łatwo uczył się
języków; był poliglotą. Miał rozległą wiedzę, choć nie wysłano go na studia,
a szkoda, że nie. Miał dużą łatwość nawiązywania kontaktów, co bardzo
ułatwiło mu pracę duszpastersko-apostolską, a potem misyjną. Był człowiekiem
o poglądach ekumenicznych, dialogował z ludźmi o różnych poglądach, nawet
dziwnych i agresywnych. W dostępnej mi korespondencji, choć nie z wszystkimi i ze wszystkim się zgadzał i choć niekiedy trochę użalał się, to w zasadzie
jednak nie robił kogoś „na szaro” czy „czarno”, o niektórych wydarzeniach
wolał raczej milczeć, nie pomstował na nikogo. Jako przełożony był
wielkoduszny, wyrozumiały, operatywny, sam pracował bardzo dużo, okresowo
nawet ponad swoje siły. Pracy misyjnej poświęcał się całym sercem, cierpliwie
znosił udręki i prześladowania, liczył się nawet z możliwością męczeństwa
z rąk bolszewików. Jego życie było pełne wyrzeczeń, ustępowania przełożonym
38

Obydwa cytaty w liście z Segreteria Generale dei Frati Minori, Roma
12 Augusti 1927 do ojca prowincjała Kazimierza Krajczyka, Breslau.
39
Seraphische Warte, nr 1, rocznik VII, 1928, nekrolog ojca Maurusa Klugego,
s. 24-25.
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i szacunku dla nich. Był człowiekiem ogromnej prawości, pracowitości oraz
skromności, a przy tym był radosny, sympatyczny, życzliwy i pomocny, jak
tylko mógł. Usposobienie miał łagodne, wrażliwe, altruistyczne, może za mało
dbał o swoje interesy i karierę. Był wiernym człowiekiem Kościoła,
bezinteresownym, żył dla Boga, kochał ludzi i takim pozostał w pamięci tych,
z którymi się w życiu spotkał. Miał nieomalże ukrytą pobożność, która
stanowiła istotną jego cechę. W końcowej fazie swego życia przejawiał wielką
cierpliwość i moc ducha. Według ojca Fidelisa Klosy życie i działalność ojca
Maurusa Wilhelma Klugego, pełne wyrzeczeń, gorliwości misjonarskiej,
skromności i miłości zasługuje na głębsze i wnikliwsze opracowanie40.

Kamień nagrobny o. Maurusa Klutego na przykościelnym cmentarzyku.

***
40

Ibidem; częściowo także A. Kurowska, op. cit., s. 109-110; F. Klosa, op. cit.,
s. 6; B. Kurowski, op. cit., s. 282; opinia także na podstawie korespondencji ojca
Maurusa Klugego.
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