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NK rwagi wstęéneK 

ptosunek ptoäicó Aéostoäskiej do odrodzonej moäskiI choć wieäokroć 

omawianóI nadaä wzbudza duże zainteresowanieK aając w trakcie anaäizó 

éierwszeństwo éäebiscótom éoäskoJniemieckimI starano się dostrzegać uniwersaäne 

ceäe stojące érzed éoäitóką reaäizowaną érzez tatókanK tieäce éomocne däa 

zrozumienia roäi tatókanuI zwłaszcza gego ewoäucji i adaétacji do zmieniającóch się 

warunków nowoczesności i wséółczesności okazałó sięI érace ksK érofK wógmunta 

wieäińskiegoK Autor ten éotrafi éisać o bäiskich mu emocjonaänie sérawach z rozwagą 

i dóstansemK Choć nie zawsze zgadzam się z interéretacją faktów szczegółowóchI to 

érzecież nie da się już w moäsce mówić i éisać o éoäitóce tatókanu bez éoznania 

dorobku tego autoraK 

wnaczącą éozócje w badaniu świeckiej éoäitóki tatókanu zdobół sobie 

garosław gurkiewiczK lczówiście miedzó jego éierwszómi éubäikacjami z wczesnóch 

äat éięćdziesiątóchI a éóźniejszómi istnieją séore różniceK qrudno érace te oceniać 

bez historócznego kontekstu w jakim éowstałóK térowadziłó one do obiegu wieäe 

nowóchI wcześniej érzemiäczanóch äub nieznanóch faktówK 

wa reérezentanta „krótókanckiego” nurtu w historiografii éoświeconej 

stosunkom éoäskoJwatókańskim może wséółcześnie uchodzić bdward gK małógaK 

hsiążka jego na ten właśnie temat Ez éodtótułemW ld zarania ff ozeczéoséoäitej do 

éontófikatu éaéieża moäakaF doczekała się krótócznej ocenó hrzósztofa 
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hrasowskiego w „moäitóce” E4KMOKNVUV rKFI éod nader rzadko w naszóch warunkach 

figurującóm tótułem „lstrzegam”N K 

moäska historiografia i éubäicóstóka éoświęcona Benedóktowi us nie 

wótrzómuje konkurencjiI zwłaszcza iäościowej z tekstami éoświęconómi miusowi ufI 

któró ogółowi moäaków kojarzó się z działaänością u érogu nieéodäegłościI w 

brzemiennóch äatach NVNVJNVONK ptąd też móśląc i éiszącW tatókanI Benedókt usI 

miano w érzeszłości i ma się obecnie na uwadze działaäność wizótatora aéostoäskiego 

i éóźniejszego nuncjuszaK Żadne słowa nie ma jednak tóäko jednego obäiczaK Bodaj 

żadnej kwestii najnowszóch stosunków éoäskoJwatókańskich nie éoświęcono tóäe 

uwagiI co górnośląskiemu eéizodowi nuncjaturó Achiääesa oattiegoK qak w okresie 

międzówojennóm jak i obecnie wóéowiadają się zwoäennicó skrajnóch stanowiskK 

qacó badacze jak gan BańkaI honstantó drzóbowskiI jichał iewekI hazimierz 

RędzińskiI gerzó tisłockiI gan tósockiI wógmunt wieäińskiI jieczósław 

Żówczóński i wieäu innóchI wérowadziäi do obiegu nowe źródłaI éozwaäające éełniej 

séojrzeć na ten interesującó érobäemK wwraca też uwagęI że górnośląski eéizod 

nuncjusza oattiegoI tak ważnóI a nawet érzełomowó däa jego osobistóch äosów érzez 

długie äata nie wzbudzał zainteresowania badaczó katoäickichK t okresie 

międzówojennóm éisano raczej w formuäe ogóänikowej uwzgäędniającej faktI że bółó 

nuncjusz w moäsce wóniesionó został do godności éaéieskiejK kajchętniej stroniono 

od łączenia oattiego z wódarzeniami górnośląskimiK 

ieészeI éełniejszeI bardziej wszechstronne oświetäenie reäacji éoäskoJ

watókańskichI w tóm także rzucenie nieco światła na niejasności górnośląskieI bóło 

możäiwe dzięki sięgnięciu de nowóch źródełK Chodzi o materiałó Centraänego 

Archiwum tojskowego ECAtFI dotóczące nie ekséäoatowanego éod tóm kątem 

Edotóczó to raéortów i ocen robionóch éod firmą pztabu deneraänego kaczeänego 

aowództwa tmFI różne materiałó z  Archiwum Akt kowóch EAAkFI a także – 

gromadzonóch kiedóś éod innóm kątem – materiałów z rzómskiego Archiwum 
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jinisterstwa péraw wagranicznóch EArchivio ptorico aiéäomatico jinistero degäi 

Affari bsteri – ApaF oraz Archivio Centraäe deääo ptato  w ozómie EACpFK 

t tóm ostatnim däa érzókładu znaäeziono äistó oattiego do genK Aäberto de 

jarinisaI włoskiego érzedstawicieäa w jiędzósojuszniczej homisji oządzącej i 

mäebiscótowej na dórnóm ŚląskuI które do reweäacji zaäiczane bóć raczej nie mogąI 

aäe nie bółó dotóchczas ekséäoatowaneOK 

 

OK rwarunkowania międzónarodowej aktówności tatókanu na érzełomie  

wojnó i éokojuK 

tatókan nie miał żadnego udziału w kształtowaniu sóstemu wersaäskiegoK 

jusiał go zaakceétować w formuäe wónikłej z rówaäizacji francuskoJangieäskiejK 

kadto jeszcze – ftaäia – mimo wszóstko najbäiższa ptoäicó Aéostoäskiej najwcześniej 

i najgłośniej wśród zwócięzców éomstowała na érzegranó éokójK bäementó éowóższe 

odegrałó istotną roäę w staraniach tatókanu o włączenie się do działań ściśäe 

éoäitócznego charakteruI które wzmacniałó międzónarodową éozócję éoérzez 

wséółudział w rozstrzógnięciach z udziałem wieäkich mocarstwK 

tóbórI wcaäe nie érzóéadkowó éadł na stók niemieckoJéoäskiK gego wagę 

éodkreśäałó naéięcia towarzószące odradzaniu się moäski i kształtowaniu się granicó 

wschodniej kiemiecK caktI że dokonówało się to na gruzach trzech monarchii Ejakże 

ważnóch – choć w różnóm sensie – däa tradócji watókańskich!F zachęcało ptoäicę 

Aéostoäską do włączenia się w érzógotowówane rozstrzógnięciaK mo obecności tej 

séoro obiecówaäi sobie także bezéośrednio zainteresowaniK warówno kiemcó jak i 

moäacó mieäi nadziejęI że to oni właśnie w tatókanie znajdą éożądane i oczekiwane 

wséarcieK mrzóchóänie do tóch éäanów odniosłó się także éaństwa éowołane do 

nadzorowania éäebiscótuK 

crancuzi negocjowaäi wówczas warunki normaäizacji stosunków z tatókanemK 

wachęcająca bółó zwłaszcza awanse ze stronó Benedókta usI któró éoéierał éroces 

kanonizacji goannó d’Arc i jarii jK Aäocoque oraz beatófikacji iudwiki de 
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jauriääac Ewszóstkie ta érocesó zostałó éozótównie zamknięte w ciągu NVOM rKFK 

jożäiwości udziału érzedstawicieäi crancji i tatókanu w komisjach éäebiscótowóch 

w moäsce uznawano w maróżu za zgodne z ich interesamiK 

Brótójczócó nie mieäi wątéäiwościI że ewentuaänó komisarz watókański będzie 

raczej wséierał ich fiäoniemiecki éunkt widzeniaK tnioskowano tak nie tóäko a aéeäi 

éaéieskich o äitość i miłosierdzie däa éokonanóchI aäe także séodziewaną wséóänotą 

stanowiska włoskoJwatókańskiegoK qo zaś miało już séore znaczenia wobec skrajnie 

uäokowanóchI éogäądów francuskoJbrótójskich na temat érzószłości ŚląskaK 

tséóäną äinią brótójskoJwłoską Ezarówno w zasadniczóch sérawach 

dotóczącóch konceécji rozwiązania sérawó śląskiej jak i w sérawach szczegółowóch 

néK doéuszczenia emigrantów do udziału w éäebiscócie na równóch érawach z 

miejscową äudnościąF wótóczano äicząc na możäiwość „kuéienia” ewentuaänej 

żóczäiwości brótójskiej däa séraw żówotnie interesującóch ftaäięK mrzede wszóstkim 

chodziło o „sérawó wschodnie” tjK w Azji jniejszejI gdzie głos angieäski nie tóäko 

miał równoważyć francuskie wątéäiwościI aäe takie érzeważyć szaäe na stronę 

włoskąK 

bäementó éowóższe nabierałó tóm większego znaczeniaI gdó w czerwcu NVNV 

rK na czeäe rządu włoskiego stanął crancesco paverio kittiI najgłośniejszó z 

ówczesnóch éoäitóków bntentóI éroéagator „sérawiedäiwego éokoju” rozumianego w 

ujęciu fiäoniemieckim Eaäe także siäniej niż się to éodkreśäa antófrancuskimFK 

oozwijającó się i forsowanó érzez éaéieża Benedókta us diaäog watókańskoJwłoskiI 

owocującó dobrómiI często serdecznómi stosunkami miedzó reérezentantami 

hwirónału i tatókanu będącómi w służbie dóéäomatócznej na obcóm terenie 

Eérzókład z tarszawóI a więc wséółdziałania éosła crancesco qommasiniego i 

wizótatora aéostoäskiego Achiääesa oattiegoI miał jednoznaczną wómowę!F zachęcał 

rząd włoski do żóczäiwego traktowania starań tatókanuK moza wszóstkim 

najéewniejszóm reérezentantem ptoäicó Aéostoäskiej do éracó w homisji 

mäebiscótowej bół ksiądz włoskiI z któróm deäegatom rządu włoskiego łatwiej będzie 

znaäeźć wséóänó jęzókI niż crancuzom czó AngäikomK wawsze też éozostawała 

możäiwość odwołania się do rzómskich éośrednikówI jeśäibó włoskoJwatókańscó 
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reérezentanci w komisjach éäebiscótowóch érezentowaäi rozbieżne oéinieK häuczowąI 

w każdóm bądź razie ważną roäę tłochI tak ujął tojciech horfantó w äiście do 

ministra séraw zagranicznóch bustachego paéiehóW „denerał de jarinis komisarz 

włoskiI zajmuje stanowisko chwiejneK jó tu na miejscu czónimó co możemóI abó 

éozóskać sóméatię tłochówK Cała érasa éoäska éowinna w obecnej chwiäi wórażać 

się bardzo sóméatócznie o tłochachI chwaäąc ich na każdóm kroku i wskazując na 

zacieśnienie stosunków goséodarczóch międzó tłochami a moäskąK aóéäomatów 

włoskich w tarszawie érzójmować” naäeżó ze szczegóäną atencją i schäebiać im 

érzó każdej séosobnościK mertraktacje o oddanie koéaäń tłochom w moäsce trzeba 

érzóséieszóćK ld stanowiska tłochów bardzo wieäe zaäeżó w kwestii 

górnośląskiej”PK 

mrzóchóänó stosunek rządów aäianckich do udziału w éracach homisji 

mäebiscótowej érzedstawicieäa tatókanu miał także szersze umotówowanieK 

Chodziło międzó innómi o znaäezienie dodatkowóch autorótetówI które zechcą wziąć 

na siebie wséółodéowiedziaäność za wóniki głosowania äudowego i wóéłówające z 

tego skutkiK waéewne niewieäu éoäitóków na érzełomie äat NVNVJNVOM dawało wiaręI 

że éäebiscót dotóczącó érzónaäeżności éaństwowej gakiegokoäwiek éograniczaI 

zakończó się uséokojeniem namiętności narodowościowóch narastającóch w érocesie 

historócznóch migracji äudności różnóch kuätur czó nawet rasK mrzedstawicieä 

tatókanu mógł érzósłonić rozäiczne interesó mocarstw euroéejskichI staäe 

éoszukującóch oétómaänóch däa siebie rozwiązańK 

aóéäomacja watókańska decódując się na wséółudział w odéowiedziaäności za 

rozwój sótuacji na dórnóm Śląsku zakładała éostawę éełnej neutraänościK mrobäem 

ten bół stawianó dziesiątki razó érzez różnóch dostojników i w różnóch 

konfiguracjachK kiezmiennie trzómał się tej äinii Benedókt us éodkreśäając swą 

sóméatię däa moäakówI aäe w „KKK sérawie dórnego Śląska nie może zejść ze 

stanowiska neutraäności éonieważ kwestia séorna rozgrówa się tam éomiędzó 
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katoäikami moäakami i katoäikami kiemcami”4K tatókan nie chce zrażać „KKK siänego 

koméäeksu katoäickich kiemiecI do którego naäeżó dórnó Śląsk i woäi éozostawić 

konsekwentne status quo ante KKK” – oceniano w pztabie deneraänóm kaczeänego 

aowództwa tm w raéorcie z grudnia NVOM rKR A więc nie ma neutraänej éostawó 

tatókanuX bół on bäiższó éogäądom érezentowanóm érzez éatriotów niemieckichX 

tatókan bół éo érostu niechętnó zmianom i woäał „konsekwentne status quo ante”K 

kawet bez tejI dość éesómistócznej konstatacji sótuacja na terenach 

éäebiscótowóch bóła däa aséiracji éoäskich trudnaK jimo różnóch decózjiI zarządzeńI 

a nawet dobrej woäi członków komisji międzósojuszniczóch wręcz niemożäiwe bóło 

wérowadzenie do éraktóki efektównego równouérawnienia äudności éoäskiej z 

niemieckąI które stanowiło érzecież éodstawę całej fiäozofii éäebiscótowejK tśród 

eäementów raczej mniej ekséonowanóch w historiografii naäeżó uwóéukäić roäę 

czónnika subiektównegoK ka obszarze tóm nadaä działaäi urzędnicó niemieccóI 

zwłaszcza niższóch szczebäiI którzó nierzadko w sómbiozie z picherheitaéoäizei 

stosowaäi starą éoäitókę sérawdzonómi w érzeszłości metodamiK t szczegóänie 

trudnejI wręcz dramatócznej sótuacji bóła äudność éoäska na terótoriach o 

znaczniejszej érzewadze kiemcówI którzó z koäei nie wóobrażaäi sobie odmianó swej 

érzónaäeżności éaństwowejI umacnianej érzez tradócje rodzinnąI zakładaną i 

séełnianą roäę „séołecznoJcówiäizacójną”I w końcu także éozócję goséodarcząK 

ka éodstawie różnóch cząstkowóch informacji w éoäskim jpw konstatowano 

w stóczniu NVON rK érzemożne wéłówó niemieckie w tatókanieK Bółó one tak 

daäekieI że stawianie jakiejkoäwiek sérawó éoäskoJniemieckiej wobec aäternatówó 

„mó aäbo oni” nie rokowało nadziei na éoäski sukcesW „nie mamó szans abó tatókan 

się za nami oéowiedział”K miszącó te słowa ptanisław hętrzóńskiI éodówczas 

naczeänik wódziału w jpw bół érzekonanóI że w sferach watókańskich znajdują 

éosłuch twierdzenia niemieckie o nietrwałości éaństwa éoäskiegoK kawet żóczäiwie 

däa moäski uséosobieni kuriaäiści doradzaäi éorozumienie się z kiemcamiK 

mowątéiewając w możäiwość éełnego urzeczówistnienia wiäsonowskiego érogramu 
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samostanowienia narodów wskazówano w tatókanie na konieczność uwzgäędniania 

interesów innóch éaństw i narodówW „… éo dawnemu jesteśmó uważaniI jeśäi nie są 

iméeriaäistówI to érzónajmniej są uätranacjonaäiatów”SK 

kie można érzejść obojętnie wobec takich oéiniiI które dawałó znać o sobie 

także w kołach z zasadó żóczäiwóch däa éaństwowości éoäskiejK Cóż doéiero sądzić o 

środowiskachI które znane bółó z wrogości i niechęci do tóchże aséiracjiK Chętnie 

odwołówano się do wskazówekI nieraz nawet gestów dostojników watókańskichI 

które wózóskiwano däa éoéarcia konkretnej tezóK „Benedókt us uchodził za 

érzójacieäa kiemcówI co zresztą éotwierdzało się bardziej éo zakończeniu wojnóI 

aniżeäi w czasie jej trwania – naéisał ksK érofK wógmunt wieäińskiK maéież wósoko 

cenił wierność i ofiarność katoäików niemieckich i to bóło głównóm motówem jego 

éroniemieckiego stanowiska EKKKF maéież musiał érzeérowadzić reorganizację 

kościeäną zgodnie z terótoriaänómi decózjami traktatu wersaäskiegoI aäe każde 

uszczuéäenia stanu éosiadania niemieckiego katoäicózmu bóło érzójmowana w 

ozómie jako zło konieczneK momijając troskę o dobro reäigijneI stawiane érzez 

éaéieża zawsze na éierwszóm miejscuI osłabienie katoäicózmu niemieckiego 

wódawało się w tatókanie ciągäe szczegóänie groźne tak ze wzgäędu na konkurencję 

érotestanckąI jak i aktówne éo wojnie siłó äewicó”TK 

                                                
S AAkI Ambasada maróżI sógnKNUSI kKO4 LpK hętrzóńskiI oeferat o stosunkach międzó tatókanem 
a moäską z OV stócznia NVON rKLK 
T wK wieäińskiI mapiestwo i papieże dwóch ostatnich wiekówI tarszawa NVUSI tK ffI sKTNX ostatniego 
éaździernika NVOM rK éaéież udzieäił audiencji éierwszej dużej éieägrzómce katoäików niemieckichI 
złożonej z éonad PMM osóbK pkuéiała ona – jak tego chcieäi organizatorzó – nie tóäko érzedstawicieäi 
katoäików éaństwa niemieckiegoI iäe reérezentantów katoäickiej części narodu niemieckiego bez 
wzgäędu na érzónaäeżność éaństwowąK qakie ujęcie rzómskiej éeregrónacji dodatkowo 
uatrakcójniało audiencję éaéieskąI w czasie której arcóbé koäoński pchuäte odczótał adres 
zawierającó słowa wdzięczności i nadziei na daäszą żóczäiwość i sérawiedäiwość Benedókta usK 
„kigdó nie bółó oczó wszóstkich kiemców zwrócone z większóm zaufaniem ku ozómowiK f nigdó 
więcej jak w ostatnich äatach historia éaéiestwa oraz boskie éochodzenie hościoła nie zabłósłó tak 
cudownóm  światłem  nie  tóäko  däa  nasI  aäe  nawet  däa  tóchI  którzó  stoją éoza  hościołemK  hościół 
bowiem jest érzedmurzem wszeäkiego éorządku moraänego i séołecznegoK dłębiej dziś niż 
kiedókoäwiek érzenika dusze éieägrzómów niemieckich éewnośćI że érzeciw zamętowi i 
nagromadzeniu błędów dni naszóch nie éozostaje na ziemi innej éotęgiI która bó mogła sérowadzić 
i utrwaäić éokójI jak tóäko éaéiestwo i montófikat taszej Świętobäiwości”K Adres arcbéK hoäonii 
wskazówał też na humanitarne dzieło éaéiestwa éodczas wojnóI które objęło całó świat i miało 
łączóć wszóstkie äudó éod sztandarem braterstwa i miłościK waangażowanie się Benedókta us w to 
dzieło éołączone bóło ze ściśäe stosowaną i érzestrzeganą neutraänością oraz „… nieérzerwaną 
éracąI dotąd nie uwieńczoną jeszcze sérawiedäiwóm éokojemK aobroczónnóch skutków tej 
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ka stanowisko éaéieża äiczącó się wéłów wówieraäi äiczni kuriaäiściI którzó  J 

choć w érzewadze tłosi – doceniaäi znaczenie niemieckiego katoäicózmuK 

pzczegóänie ważne bóło nastawienie nie tóäko sekretarza stanu kardónała mietro 

daséarriegoI aäe także nuncjusza w kiemczechK bugenio maceääi to indówiduaäność 

éoäitóczna tatókanu chóba nie tóäko éierwszej éołowó uu wK bx unque äeonem 

Eznać äwa éo éazurzeF mawiaäi o jego taäentach wséółcześni nuncjuszowiI którzó OV 

maja NVNT rK złożóäi äistó uwierzóteäniające króäowi bawarskiemuI a od PM czerwca 

NVOM rK urzędował w Beräinie jako nuncjusz na całą ozeszęUK mrzóchóäność nuncjusza 

w kiemczech bóła obiektem różnóch zabiegówK moseł om w Beräinie hazimierz 

läszowski wóstarał się o wósokie odznaczenie éoäskie däa nuncjusza maceääegoI które 

miało zaéewnić jego żóczäiwość däa narodu éoäskiego i nastęénie działanie na rzecz 

zaéewnienia neutraäności duchowieństwa katoäickiego Esic!F na obszarze 

éäebiscótowómK maceääi zastrzegł sobieI bó z uwagi na jego éozócję w kiemczech 

fakt dekoracji éoäskim orderem nie został éodanó do wiadomości éubäicznejK 

Żóczeniu temu stało się zadośćVK 

kuncjusz maceääi utrzómówał ścisłeI nawet bardzo bäiskie stosunki z 

érzedstawicieäami niemieckiej hierarchii kościołaI rzómskokatoäickiegoK moczesne w 

niej miejsce zajmował äetni kardónał Adoäf BertramI któró w NVNV rK został 

érzewodniczącóm honferencji béiskoéatu kiemieckiego w cuädzieK Chociażbó z 

tego tótułu na włodarzu archidiecezji wrocławskiej ciążyła szczegóäna 

odéowiedziaäność érzed rodakamiI zwłaszcza érzed tómiI którzó od wieków toczóäi 

boje z ewangeäikami o zbawienie duszó niemieckiejK wa oczówiste uznać więc trzeba 

bäiskie stosunki kardónała Bertrama i nuncjusza maceääegoK wdarzało sięI ze nuncjusz 

bardzo szczegółowo instruował kardónała i to w sérawach wóbitnie éoäitócznej 

naturóK hiedó jesienią NVOM rK wrzało z éowodu sérzeciwu genK eenri ie oonda 

wobec wizótacji terenu éäebiscótowego érzez kardónała Bertrama nuncjusz éisałW 

                                                                                                                                                            
działaäności doznaäiśmó w kiemczech tóäe razó w séosób uérzówiäejowanóK f o tóm w kiemczech 
nie zaéomni się nigdó”K morK AAkI Ambasada iondónI sógnKSSUI kKPO i mK Ltóciąg z raéortu 
tierusz howaäskiegoN z S äistoéada NVOM rKLK 
U oozciągnięcie koméetencji maceääego wiązało się z nawiązaniem stosunków międzó oeéubäiką 
teimarską a tatókanemK Ambasador aiego von Bergen éodjął swą misję PM kwietnia NVOM rK 
V morK pK pchimitzekI arogi i bezdroża minionej epokiI tarszawa NVTSI sKNNVLNOMK 
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„tasza bminencja złożó zaéewnienie J jak zresztą zawsze éraktókowałaI że działać 

będzie w interesie éojednaniaI a nie w ceäu wówołania nieéokoju”NMK  joże dziwićI 

że nuncjusz w tak oczówistej sérawie zabierał głosX może zaś świadczóćI że 

instrukcje słane do trocławia bółó – w niektóróch sérawach – bardzo szczegółoweK 

hardónał BertramI gdzie mógłI éodkreśäał swoje érzówiązanie do ziemi 

rodzinnej i niemieckiego éaństwaK t jednóm z äistów érzedstawił się jako „niemiecki 

biskué”I co äiczni jego krótócóI zwłaszcza éoäscó mają mu bardzo za złeK lcena 

aktówności kardónała BertramaI oceniana z różnóch éunktów widzeniaI wóéada nie 

jednoäicieK kiemieccó katoäicó żądaäi od niego tego samego czego katoäicó éoäscó 

żądaäi äub oczekiwaäi od księżó i biskuéów éoäskichK Bez trudu érzeto znaäeźć można 

wóéowiedziI w któróch kardK Bertram jednoznacznie okreśäał swoje fiäoniemieckie 

stanowiskoK 

Arcóbiskué diecezji wrocławskiej nie bół obojętnó na to co się będzie działo 

éo éäebiscócie z częścią jego dotóchczasowej „owczarni”K Bół aktównó także na 

arenie międzónarodowejK kie érzeéuszczał okazji mogącóch érzeważyć sóméatią 

tatókanu na korzóść kiemiecK t czerwcu NVOM rK wódeäegował do ozómu kanonika 

wrocławskiego gana pteinmannaI któró staäe reérezentował interesó diecezji 

wrocławskiej w tatókanieNNK wresztą éozócja arcóbiskuéa Bertrama w tatókanie 

bóła stosunkowo wósokaK wwrócenia uwagi wómaga formuła zastosowanaI érzó 

nominowaniu go na kardónała z NR grudnia NVNV rKI kiedó to éodkreśäonoI że decózję 

w tej sérawie ŚwK honsóstorz éodjął już 4 grudnia NVNS rK cakt ten séecjaänie 

uwóéukäonó w Acta Aéostoäicae pedis sótuował Bertrama éowóżej kardónałów 

równocześnie nominowanóch z wszóstkimi tego konsekwencjamiK 

 

PK mowołanie homisarza watókańskiegoI jego koméetencje i działaänośćK 

mrobäem górnośląski w tatókanie rozwijał się równoäegäe do dóskusji na ten 

temat na forum konferencji éokojowej w maróżuK jarian peóda w äiście éisanóm w 
                                                
NM morK szerzej hK oędzińskiI tatókańscó komisarze a plebiscót górnośląskiI tW Człowiek i 
ŚwiatopoglądI NVURI nr TI czK fI sK RUK 
NN morK szerzej cK jarońI eistoria diecezji katowickiejI tW kasza mrzeszłośćI tK 44 LNVTRLI sK NM i nKX 
bK  gK  małóga  Emolsko-watókańskie stosunki dóplomatóczneI tarszawa NVUPI sK 4MF nazówa kardK 
Bertrama „niemieckim szowinistą”K 
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maróżu OR czerwca NVNV rK sugerował bó éoäskie jpw éodjęło inicjatówę w sérawie 

aéeäu tatókanu do duchowieństwa obszarów objętóch éäebiscótemK Chodziło o toI 

bó duchowieństwo „KKK nie wówierało éresji na äudI w érzeciwnóm bowiem razie 

mogą się księża germanizatorzó narazić na toI że będą érzemocą usunięci érzez 

komisję interaäianckąI złożoną z érotestantów i ateistów”K t äiście tóm wskazano 

także na éotrzebę mianowania érzez tatókan dwóch nadzwóczajnóch wikariuszów 

aéostoäskich däa obu obszarów éäebiscótowóchNOK qerótoria objęte éäebiscótami 

rozciągałó się na trzó diecezjeW wrocławskąI warmińską i częściowo chełmińskąK 

kajaktówniejsi bóäi katoäicó z dórnego ŚląskaK t sieréniu NVNV rK éodczas zjazdu 

biskuéów éoäskich w dnieźnie deäegacja dórnego Śląska złożyła nuncjuszowi 

oattiemu memoriał zawierającó żóczenie ustanowienia osobnej diecezji śląskiej Ea 

więc wółączenia obszaru éäebiscótowego z diecezji wrocławskiejF oraz ustanowienie 

komisarza éaéieskiegoI któró mógłbó czuwać nad zachowaniem woäności sumienia 

w czasie érzógotowań i érzebiegu éäebiscótu NPK 

mäanó te naéotókałó na zdecódowanó sérzeciw stronó niemieckiejK Anaäizując 

istniejącą w tóm zakresie sótuację w éoäskim jpw wiedzianoI że „KKK rząd niemiecki 

użówa wszeäkich środkówI abó nie doéuścić do uszczuéäenia jurósdókcji  

niemieckiego biskuéa niemieckiego na dK Śląsku i za wszeäką cenę stanowiska 

swego bronić usiłujeI a éoczónania te znajdują ogóäne éoéarcie nie tóäko katoäickiego 

centrumI aäe i innóch éoäitócznóch ugruéowań”N4K 

Bół to ważnó éowódI że tatókanI mimo różnóch éroéozócji éośrednich bół 

érzeciwnó ustanowieniu na obszarze éäebiscótowóm administratora aéostoäskiegoK 

Bółbó to – ni mniej ni więcej – éodział diecezjiI mogącó sugerować äudności 

miejscowej nazbót żóczäiwó stosunek tatókanu däa éoäskiego éunktu widzeniaK 

qego zaś chciano uniknąćK ooäa dónamicznego katoäicózmu wschodnioniemieckiego 

w tej części buroéó i w stosunkach wewnątrzniemieckich bóła däa tatókanu 

nadzwóczaj ważnaK aäatego też konsekwentnie formułowano éogäądI że nowó kształt 

                                                
NO mlebiscót na tarmiiI jazurach i mowiśluK tóbór źródełK MérK mK ptawecki i tK trzesińskiI 
läsztón NVUSI sK 4T Liist jK peódó do homisariatu koiI maróż OR czerwca NVNV rKL 
NP jK machuckiI mapież mius ufI moznań NVOVI sKPNK 
N4 AAkI Ambasada maróżI sógnK NUSI kK OR LpK hętrzóńskiI oeferatKKKLK 
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terótoriaänó diecezji może bóć rozważanó éo ureguäowaniu granic éaństwowóchI a 

wiec éo éäebiscócieK 

mowóższe stanowisko jest dobrze umotówowane w źródłachK aäatego trudno 

zgodzić się z éogäądamiI że odéowiedziaäność za konfäiktowó rozwój sérawó 

górnośląskiej séada w całości na rząd éoäskiK modkreśäa się mianowicieI że éoseł 

éoäski érzó tatókanie gózef tierusz howaäski dał się „éodejść” sekretarzowi stanu 

daséarriemuI któró zmienił generaäną konceécję rozwiązania sérawó dórnego 

ŚląskaK t miejsce wizótatora aéostoäskiego éojawiła się konceécja komisarza do 

séraw kościeänóch däa terenów éäebiscótowóch i éowierzenia tej funkcji nuncjuszowi 

w moäsceK qen wóbieg dóéäomacji watókańskiej séowodowałI że tierusz howaäskiI a 

za nim rząd éoäski zaakceétowaäi – jak éisał ostatnio wK wieäiński – tę „naiwną 

éoäitókę” brzemienną konsekwencjamiW dóéäomacja éoäska „doérowadziła omawianą 

kwestię do rozwiązaniaI którego ujemnóch skutków nikt już éóźniej nie bół w stanie 

zneutraäizować”K moseł éoäski nie zauważył bowiemI że „… zmiana konceécji –  

rzekomo jego éomósł – oznaczała zarazem érzesunięcie sérawó górnośląskiej z 

kościeänej éłaszczóznóI czósto administracójnej na éłaszczóznę éoäitóczną”NRK 

Czóżbó z tego naäeżało wnosićI że innó éoseł om bardziej zbäiżonó käasą do 

dóéäomatów watókańskich bółbó zdoänó érzechótrzóć zamiaró pekretariatu ptanuI 

działającego w okreśäonej intencji? Czó najäeészó nawet dóéäomata moäoniae 

oestitutae bółbó zdoänó érzeciwstawić się konceécji ustanowienia komisarza 

watókańskiego skoro éozótównie do tego odnieśäi się AngäicóI crancuziI kiemcó i 

Włosi? moseł tierusz howaäski w różnóch i częstóch kontaktach zaéewne i ten 

wątek éodejmowałI aäe zabiegi te nie odniosłó naäeżótego skutkuNSK 

tracam tedó do éunktu wójściaK ptroniąc od éochoénego składania winó na 

éosła tierusz howaäskiego i éoäskie jpw uważamI że tatókan ze wzgäędu na 

                                                
NR wK wieäińskiI rdział Adama ptefana papiehó w sprawie śląskiej podczas plebiscótu w roku NVONI 
tW hsięga papieżyńskaI éod redK gK toänegoI hraków NVUSI sK VPJVVK 
NS moseł tierusz howaäski NR äistoéada NVNV rK éisał do bäiskiego mu wiceministra tładósława 
pkrzóńskiegoI że odbół éoufną rozmowę z kardK qedeschimI któró zobowiązał się „… że całą 
sérawę jeszcze raz ljcu ŚwK érzedstawi i wérowadzi te konsekwencjeI na które mu zwróciłem 
uwagęI a które mogłóbó éoésuć doskonaäe stosunek éomiędzó ptoäicą Aéostoäską a nami” – éorK 
Archiwum moäitóczne fgnacego maderewskiego LcótK daäej AmfmLI tarszawa NVT4I tK ffI sK PTNK 
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oéinię niemiecką wręcz nie mógł zgodzić” się na wóodrębnienie obszarów 

éäebiscótowóch érzede wszóstkim z diecezji wrocławskiejI aäe także z éozostałóch 

dwóchI objętóch éäebiscótem na tarmii i jazurachK 

we zrozumieniem natomiast érzójąć można tezęI że éomósł éowołania oattiego 

na tósokiego homisarza wószedł z pekretariatu ptanu iI że zręcznie został on 

éodsuniętó éosłowi tierusz howaäskiemuI któró usnąwszó go za éodstawę własnego 

sukcesu „uczeéił” się go z niemaä érofesorską deséeracjąK oozwiązanie to bowiem 

mieściło się w szerszóch éäanachI dogadzało tatókanowiI któró uwaäniał się od 

sótuacji kłoéotäiwóch i niejasnóchK wachowując sobie wéłów na rozwój sótuacji na 

terenie éäebiscótowóm ptoäica Aéostoäska nie musiała brać odéowiedziaäności za 

decózje éoäitóczne tam zaéadająceK qe bowiem séadałó na głównóch członków 

homisji jiędzóaäianckiejI której oatti jako nuncjusz w moäsce bół jedónie 

éośäedniejszóm uczestnikiemK 

t tóm stanie rzeczó uéada dotóchczas éowszechnie érzójmowanó sądI że to z 

tarszawó forsowano éomósł éowierzenia funkcji komisarza éäebiscótowego 

nuncjuszowi w moäsceK gakże zresztą inaczej można zrozumieć notatkę nadesłaną do 

jpw z iondónu NV kwietnia NVOM rK moseł éoäski miał się dowiedzieć jakie 

stanowisko zajęłobó coreign lffice jeśäibó nuncjusz oatti bół éowołanó na 

komisarza watókańskiego na dórnóm ŚląskuK gakież musiało bóć zdziwienie éoäskich 

dóéäomatów w iondónieI kiedó dowiedzieäi sięI że „… rząd brótójski wóraził już 

swą zgodę na tę kandódaturę”NTK geśäi stwierdzenie éowóższe érzekazane do centraäi 

w tarszawie éołączóć m oéinią cótowaną wóżej érzez wK wieäińskiegoI że éowołanie 

oattiego bóło érzede wszóstkim sukcesem „daäekowzrocznej dóéäomacji 

watókańskiej” –  to teza o inicjującej roäi tatókanu zdaje się bóć érzekonującaK 

Bezéośrednio zainteresowanó nie kwaéił się jednak do udziału w sérawie 

wzbudzającej oäbrzómie zainteresowanieI aäe jeszcze większe emocjeK cormaänie – 

jako nuncjusz zobowiązanó do żóczäiwości wzgäędem séraw angażującóch moäskę i 

tatókan wobec éaństw trzecich – zabiegał o éowołanie na to stanowisko osobó 

                                                
NT AAkI Ambasada iondónI sógnK PSVI kK N LgK Ciechanowski do ministra séraw zagranicznóchI 
iondón N4 kwietnia NVOM rKL 
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niezaäeżnejK ptąd forsowana kandódatura duchownego hoäenderskiegoI któró jako 

obówateä éaństwa neutraänego mógł łatwiej zjednać sobie zaufanie obu stronK 

mojawiłó się także éäanó ustanowienia urzędu komisarza złożonego z nuncjuszó obu 

bezéośrednio zainteresowanóch éaństw tjK moäski EoattiFI kiemiec EmaceääiFK qego 

tóéu deäiberacje szczegóänie chętnie éodejmowano na łamach érasóI zwłaszcza 

éoäskiej i niemieckiejK w tarszawó érobäem sógnaäizował éoseł crancesco 

qommasini informując w éołowie grudnia NVNV rK rząd włoskiI że nuncjusz oatti nie 

wiedział kto ostatecznie będzie érzedstawicieäem tatókanu w komisji éäebiscótowejK 

wa éozbawioną wszeäkich éodstaw uznawał qommasini krótókę érasó éoäskiejI w 

której zarzucano tatókanowi nominację germanofiäaK fndagowanó w tej sérawie 

nuncjusz oatti wskazał raczej na tendencję érzeciwnąI gdóż w tatókanie miano 

rozważać kandódaturę ksK qeodora hubinóI éroboszcza z hatowicI bardzo dobrze 

widzianego érzez moäaków NUK 

aeäiberacje wokół wóboru oétómaänego wariantu trwałó jeszcze érzez trzó 

miesiąceK aoéiero NO marca NVOM rK kardónał daséarri éowiadomił éosła tierusz 

howaäskiego o ustanowieniu na obszarze dK Śląska rrzędu wósokiego homisarzaK 

tkrótce teżI OO marca éodano wiadomość o nominacji oattiegoK awa tógodnie 

éóźniej złożył éierwszą wizótę w léoäuK hwaterował w obszernej éäebanii 

éroboszcza śwK hrzóża ksK gK hubisaI któró naäeżał do jawnóch agitatorów éozostania 

Śląska érzó kiemczechK S kwietnia NVOM rK Achiääes oatti odwiedził trocławK mo 

konferencji z kardónałem Bertramem – jak reäacjonowała rzómska „béoca” z T 

kwietnia NVOM rK – séodziewano się oattiego w ozómieK mrowadzonóm éodczas taj 

wizótó rozmowom érzóéisówano rozstrzógające znaczenie däa okreśä äenia ceäuI 

zakresu i taktóki działania w obszarze éäebiscótowómK 

kuncjusz oatti dwukrotnie odwiedził także mrusó tschodnieI w czasie wizótó 

w czerwcu NVOM rK rozmawiał z duchowóm goséodarzem tego terenu biskuéem 

warmińskim Bäaudauem rezódującóm we cromborkuK qakże w läsztónieI dokąd 
                                                
NU Archivio ptorico aiéäomatico éresso jinistero degäi Affari bsteri ooma LcótK daäej ApaLI 
moäoniaW AW NVNVI bK N4TR Lqommasini do pciaäojaI tarszawa NR grudnia NVNV rKLX wK wieäińskiI 
LmaéiestwoI tK ffI sK VML éiszeI że niechęć oattiego do érzójęcia funkcji komisarza „… wskazówałabó 
na érzekonanie oattiego o éoäskiej érzegranejI w której érzecież osobiście nie chciał w żaden 
séosób uczestniczóć”K 
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éojechał z cromborka J kontaktował się érzede wszóstkim z niemieckimi 

érzedstawicieäami kościoła co wówołówało ostrą krótókę moäakówK horeséondowała 

ona z nieérzójazną oceną érzewodniczącego komisji éäebiscótowej na tóm obszarzeI 

generałem włoskim Angeäo maviaNVK 

ao léoäa éonownie érzójechał oatti T czerwcaK tówczas też wręczół 

érzewodniczącemu jiędzóaäianckiej homisji mäebiscótowej éaéieski reskróét 

nominacójnóK kuncjusz okreśäając swoją misję uwóéukäał éotrzebę możäiwie 

najéełniejszego zabezéieczenia sérawiedäiwej séokojnej swobodó głosowaniaOMK 

homéetencje i zadania „tósokiego homisarza hościeänego däa obszarów 

éäebiscótowóch dórnego Śląska oraz mrus tschodnich i wachodnich”I nie zostałó 

skonkretózowane mino zabiegów i naäegań éoseästwa éoäskiego érzó tatókanieK 

kaäeżó érzeto éodkreśäićI że homisarz watókański nie éosiadał żadnóch uérawnień 

jurósdókcójnóchI które naruszałóbó w jakikoäwiek séosób koméetencje właściwóch 

ordónariuszóK ptwierdzenie te éotwierdza tezęI że oatti objął funkcję éar exceääence 

éoäitócznąK warazem jednak nie został wóéosażonó w żadneI w każdóm bądź razie 

sérecózowane uérawnienia éozwaäające mu na wóéełnieniu tej właśnie misjiK kie 

miał więc żadnej władzó ani też sam nie bół władzą wobec miejscowego käeruK 

lczekiwania duże – uérawnienia zgoła żadneK mrzósłowiowa sótuacja międzó 

młotem a kowadłem zdaje się dobrze odzwierciedäać sótuacje oattiego jako 

komisarza éäebiscótowegoI będącego zarazem nuncjuszem w moäceK w jednaj stronó –  

                                                
NV oóżne inicjatówó érzedsiębrane w ceäu ułożenia stosunków międzó genK mavia a najogóäniej 
mówiąc moäakami nie érzóniosłó efektówK gednoznaczność sótuacji dobrze iäustruje wówiad gana 
hasérowicza däa „dazetó tarszawskiej” oéubäikowanó T i U czerwca NVOM rKI éo éobócie na 
obszarze éäebiscótowóm weséół ze ptefanem Żeromskim i znanóm krótókiem dr tładósławem 
hozickimK kie krójącI że éodróż ta dokonała się na éoäecenie ministra séraw zagranicznóch 
„największó éoeta moäski wséółczesnej” – jak charakterózowała hasérowicza „dazeta 
tarszawska” – éozwoäił sobie na krótóczne uwagi éod adresem genK maviiI którego stanowisko „… 
wówołuje wieäe zastrzeżeń wśród moäaków” – éorK mlebiscót na tarmiiI jazurach i mowiśluI sKPOR 
i P4RX także tK trzesińskiI mlebiscót na tarmii i jazurachI läsztón NVT X moseł qommasini 
konsekwentnie bronił genK mavia w raéortach słanóch do maäazzo ChigiK geden z raéortów 
obejmującóch resume działaäności włoskiego érzedstawicieäa w ?komisji kwidzóńskiej?I w związku 
z éoäskimi éäanami éodważenia wiarogodności wónikówI qommasini éisałW „nie ma żadnego 
éowodu do krótókowania éostęéowania deéutowanego maviaI którego działaänością kierowała 
zawsze äojaäna bezstronność” – ApaI Affari moäitici AK NVONI bK N4U4 Lqommasini do włoskiego 
jpwI tarszawa OR stócznia NVON rKLK 
OM CótK zaW jK machuckiI mapież mius ufI sKPOK 
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naéisał wógmunt wieäiński „KKK musiał wókonówać wszeäkie éoäecenia sekretarza 

ptanu daséarriego”I które – i to jest drugaI nie mniej znamienna strona medaäu – nie 

mogłó nie wówołówać nieéorozumień z moäskąK „Bezsiäność homisarza bóła sérawą 

oczówistąKKK”ONK 

kominacja Achiääesa oattiego wówołała niezadowoäenie kiemcówK t 

sérawozdaniu rrzędu niemieckiego mełnomocnika Ba dórnośląski lkręg 

mäebiscótowó wósłanóm de ministra séraw wewnętrznóch mrus z sierénia NVOM rKI  

nadaä zgłaszano éotrzebę éowołania neutraänego i bezstronnego érzedstawicieäa 

tatókanuK kuncjusz oattiI rezódującó w tarszawie bół traktowanó jako bäiższó 

racjom érezentowanóm érzez moäakówI którzó mieäi daäeko większe niż kiemcó 

możäiwości wéłówania na jego éogäądóI oéinie i decózjeOOK kominacja oattiego bóła 

w kołach niemieckich traktowana jako sukces éoäskiego éunktu widzeniaK t tóch 

rozważaniach nacechowanóch kontrowersjami éoäskoJniemieckimi zszedł z éoäa 

widzenia érobäem daäeko bardziej zasadniczó däa éoäitócznej roäi tatókanu w 

éowojennej buroéieI a mianowicie éowszechna zgoda na toI bó obok érzedstawicieäi 

AngäiiI crancji i tłoch funkcjonował w hoaäicji mäebiscótowejI choć na séecjaänóch 

érawachI aäe jednak érzedstawicieä ptoäicó AéostoäskiejK 

ooäa oattiego bóła tóm trudniejszaI że działaänością swą wzbudzał 

niezadowoäenie także moäakówK frótował się zwłaszcza na treść artókułów érasowóch 

zawierającóch kłamäiwe oskarżaniaK „tasza bksceäencja – éisał do genK ae jarinisa 

OM września NVOM rK – zaéewne widział i czótał to czóm mnie obdarzają ci dobrzó i 

drodzó moäacó w „moäak” z hatowic EPM sieréniaFK mrawdę mówiąc wkładają mi w 

usta słowaI któróch nigdó nie wóéowiedziałemI wóéisują äiczne niedokładnościI a 

także iméertónencje i wóéowiadają kuriozaäne éretensje…”K rżaäając się nad swóm 

äosem widział wszakże oatti także skutki éozótówne éodobnóch éubäikacjiK pą one 

„dobre däa kiemcówI którzó znajdowaäi mnie i bóć może nadaä znajdują jako 

stronniczego na rzecz moäakówX éowiedziałem éK horfantemu Eo któróm wiemI że nie 

jest daäeki od tóch sérawFI że on i jego äudzie sérawiäiI abóm działał jeszcze mniej niż 

                                                
ON morK wK wieäińskiI mapiestwoI tK ffI sKTVX tegożI rdziałI sKVRK 
OO Źródła do dziejów powstań śląskichI tK ffI sK OSMK 
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érzedtem däategoI żebó kiemcó nie mówiäiI że robię wszóstko éod wéłówem 

moäaków i ich éubäikacji”OPK 

kuncjusz oatti bół dobrze éoinformowanó o sótuacji na dórnóm ŚląskuK 

aocierałó do niego néK biuäetónó érasowe oéracowówane na éotrzebó 

jiędzósojuszniczej homisji mäebiscótowejK wnajdował w nich artókułó i sérawó „… 

które mnie interesująX niektóre z nich bółó mi znane wcześniejX bółem érzógotowanó 

nawet na gorszeX bóć możeI że one jeszcze się éojawią – zobaczómóX na szczęścieI że 

uznaje się chociaż –mniej äub bardziej – mają dobrą woäęK mrawdą jestI że sama dobra 

woäaI nawet siäna i szczera nie wóstarcza Ejak mówi jedno nasze érzósłowie 

äombardzkieF nawet do usmażenia dwóch jajek na maśäe”O4K 

tieäe więc czónników składało się na toI że nie afiszował się swą 

działaänościąK Chciał éozostać jak najmniej widocznó na scenie éäebiscótowejK joże 

däatego nie wódał żadnego okóänikaI ani też nie zdecódował się na inną formę 

zaérezentowania swej funkcji séołeczeństwu i käerowi dórnego ŚląskaK Bół więc 

osobą oficjaänąI aäe tóäko z formaänoérawnegoI międzónarodowego éunktu widzeniaK 

ae facto éozostawał w cieniuK kie wséominałó o nim ani äistó éasterskie dostojników 

diecezji wrocławskiej i fromborskiejI ani też éubäikacje oficjaäne tóch kuriiK aäatego 

też – odnotował hazimierz oędziński – księża niemieccó ignorowaäi oattiegoI któró 

bówał nieraz także ofiarą wóstąéień käeru zwaäczającego éoäską agitację 

éäebiscótowąORK 

t kiäku dostrzegaänóch inicjatówach oattiego widać wieäką troskę o jedność 

wiernóch i érzeciwdziałanie ekscótacji narodowościowej éowodowanej érzez księżóK 

t czasie wizótó w Bótomiu na éoczątku äiéca NVOM rK zabronił éubäikowania w 

érasie wiadomości o séorach wśród duchowieństwaK t zarządzeniu oéubäikowanóm 

na łanach „hatoäika” zabraniał także éubäikowania w érasie katoäickiej tekstów 

érzeciwko duchowieństwu niemieckiemu Ew érasie éoäskiejF i éoäskiemu Ew érasie 

niemieckiejFK ptanisław dłąbiński wséomina wséóäną z ksK hazimierzem 
                                                
OP ACpK Carte ae jarinisI bKNLT  Loatti do ae jarinisaI tarszawa OM września NVOM rKLK 
O4 qamżeI bKNLO Loatti do ae jarinisaI tarszawa S äiéca NVOM rKLK 
OR hK oędzińskiI czK NI sK R4X Bolesław oeiner w bncóklopedii mowstań Śląskich Lléoäe NVUOI sK 4TOL 
naéisałI że oatti bół nastawionó „éroniemiecko i antóéoäsko”K pądzęI że ani jedno ani drugieI bół 
uséosobionó érowatókańskoI a w drugiej äinii érowłoskoK 
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iutosławskim interwencję u oattiego w sérawie antóéoäskiej aktówności kardónała 

BertramaI któró érzenosił éatriotócznóch duchownóch éoäskich w rejonó nie objęte 

éäebiscótemI a osadzał na ich miejsce „kaéłanów niemczóznó”K oatti zgodził się 

interweniować w tej sérawie w ozómie mówiącW  „wiem o tómI  że kiemcó nie będą 

za to wdzięczniI aäe wzgäędó osobiste muszę odłożyć na bok”OSK hsK jichał iewek 

éozostawił świadectwo rozmowó z Achiääesem oattim kiäkuosobowej deäegacji 

księżó éoäskichI która odwiedziła nuncjusza na niesóméatócznej im éäebanii śwK 

hrzóżaK „kuncjusz érzójął nas z wieäką uérzejmością i dał nam séosobność do 

éoruszania rozmaitóch nieéokojącóch nas sérawX sam zaś zachowówał naäeżótą 

rezerwę nie chcąc widocznie w niczóm uchóbić swojej neutraäności jakiej jego urząd 

wómagałK mrzóéominam sobie jednakI że na końcu érzestrzegał nasI abóśmó się nie 

oddawaäi zbótniemu oétómizmowi”OTK 

hsięża éoäscó narzekaäi na zbót małó kontakt z oattimK caktI że bół „éoäskim” 

nuncjuszem chciał równoważyć érzez gościnę w niemieckiej éarafii ksK hubisaK 

honsekwencje takiego stanu rzeczó – jakkoäwiek ograniczone – wówołówałó jednak 

najróżniejsze komentarze na ogół däa komisarza aéostoäskiego mało żóczäiweK Bół to 

także jeden z ważnóch éowodówI że oatti „nie miał serca” däa tej funkcji związanej z 

siänómi namiętnościamiI która tak kontrastowała z dóéäomatócznąI a érzó tóm niemaä 

świętą aureoäą érzedstawicieäa éaéieża érzó rządzie éoäskimK w tótułu tej funkcjiI 

różne animozje i éretensjeI zwłaszcza naéaści érasowe o éersonaänóm wódźwięku 

bółó zgoła rzadkościąK qómczasem niemaä każdeI nawet najdrobniejsze éosuniecie 

oattiego w dziedzinie éäebiscótowej bóło utóäitarnie interéretowane érzó czóm 

bówałoI że obie stronóI z różnóch éozócji zaäecałó mu odejście od ścisłej 

neutraänościI éreéonderancję däa rozwiązań – stricte éoäitócznóch itéK itdK oatti 

widział i éoznał znaczącą érzewagę äiczbową i „stanowiskową” księżó niemieckich 

na obszarach éäebiscótowóchK guż wówczas obäiczanoI a éóźniejsze ustaäenia to 

éotwierdziłóI że na jednego księdza moäaka érzóéadało 4JR księżó niemieckichK aäa 

moäaków bółó érzó tóm „zarezerwowane” éozócje najniższeX jedónie około OMB 
                                                
OS ptK dłąbińskiI tspomnienia politóczneI meäéäin NVPVI sK RMOK 
OT jK iewekI dórnośląski plebiscót z roku NVON i udział w nim duchowieństwa katolickiegoI tW 
pacrum moloniae jilleniumI ozóm NVSMI sK RSOLRSPK 
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éarafii miało éroboszczów moäakowi im wóżej tóm gorzej – z éoäskiegoI narodowego 

éunktu widzeniaK kie mógł érzeto érzeciwstawić się frontaänie całej niemaä hierarchii 

kościeänej od éroboszczó do goséodarzó diecezjiI nie mógł nie äiczóć się z oéiniami i 

żóczeniami tóchI którzó mieäi siäne wéłówó w tatókanieK  

tszóstkie te eäementó zarówno obiektównejI jak i subiektównej naturó 

éozwaäają stwierdzićI że däa nuncjusza oattiego misja homisarza éäebiscótowego 

bóła zawadąK oeaäizował wónikające z dórektów pekretariatu ptanu zadaniaI aäe 

zdecódowanie chętniej i „éełniej” angażował się w sérawó wónikające z obowiązków 

nuncjuszaK kie bółó to sérawó drobneI tak z éoäskiegoI watókańskiegoI a nawet 

uniwersaänego éunktu widzeniaK t äiście do genK ae jarinisa z U września NVOM rK 

oatti wójaśniałI że „dramatóczneI aäarmujące i tragiczne” wódarzenia w moäsceI a 

wokół tarszawó zwłaszcza uniemożäiwiłó mu śäedzenie z naäeżótóm 

zainteresowaniem séraw górnośląskichK wamósł odwiedzin terótoriów 

éäebiscótowóch zaraz éo „wózwoäeniu tarszawó” musiał uäec odłożeniu z éowodu 

wzrastającego naéięcia miedzó moäska a iitwąOUK 

qómczasem członkowie jiędzóaäianckiej homisji bardzo éiänie chcieäi 

séotkać oattiego w związku z „burzą” wówołaną zamiarem wizótacji terótorium 

éäebiscótowego érzez kardónała BertramaK modróż miała mieć charakter 

duszéasterskiK pérzeciwiäi się jej jednak księża éoäscóI reérezentowani érzez ksK ksK 

jichała iewka i qeodora hubinęI którzó w äiście do genK ie oonda z OM äiéca NVOM 

rK wskazaäi na éoäitócznó w swej intencjiI objazd dórnego Śląska érzez kardónała 

BertramaK fnterwencja tK horfantego doérowadziła do tegoI że homisja 

jiędzósojusznicza odmówiła ordónariuszowi wrocławskiemu érawa wjazdu na teren 

éäebiscótowóK 

aecózja ta wówołała wieäkie éoruszenieK wrazu tatókan nie reagował na 

érotestó éłónące w tej sérawie do ozómu stojąc na stanowiskuI że kardónał Bertram 

éowinien wstrzómać się od éodróżó do czasu unormowania się stosunków na 

obszarze éäebiscótowómK mogäąd taki reérezentował osobiście Benedókt usI któró w 

tóm sensie instruował nuncjusza oattiegoK ldmiennego zdania bół jednak nie tóäko 

                                                
OU ACpK Carte ae jarinisI bKNLR  Loatti do ae jarinisaI tarszawa U września NVOM rKLK 
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BertramI aäe także nuncjusz maceääiI a co ważniejsze sekretarz stanu daséarriK 

„rważaäi oni – naéisał hazimierz oędziński J że Bertram ma bezwzgäędne érawo do 

wizótacji terenu éäebiscótowegoI a nałożone ograniczenia w tóm wzgäędzie érzez 

homisję jiędzósojuszniczą są wónikiem éoäskiej intrógi oraz wrogiej wobec 

kiemiec éostawó genK ia oonda”OVK mod wéłówam äobbó niemieckiego w tatókanie 

éaéież zdecódował się interweniować w tej sérawie w honferencji AmbasadorówK 

kacisk tego äobbó dotknął także oattiegoI któró został uéomnianó érzez pekretariat 

stanu bó nie ingerował w jurósdókcójne sérawó archidiecezji wrocławskiejPMK 

ae jarinis T éaździernika NVOM rK érzekazówał za éośrednictwem 

qommasiniego érośbę jiędzósojuszniczej homisji mäebiscótowejI abó oatti jak 

najéiäniej érzóbół do léoäaK „tasza obecność tutaj – teäegrafował ae jarinis – 

służyłabó złagodzeniu agitacji érasowóch w séranie tego zakazu”K gednak oatti 

zwäekał z éodjęciem éodrożóK aäatego też – także via qommasini – odéowiedziałI że 

nie może jeszcze okreśäić dnia swego érzójazduK rczónił to doéiero éo NS dniach E!F 

érecózującI że wójedzie P äistoéadaK mo krótkim éobócie w Częstochowie chciał 4 

äistoéada rano udać się do léoäaPNK 

Bół to najdłuższóI bo trzó tógodnie trwającó éobót oattiego na obszarze 

éäebiscótowómX bół to także czas najbardziej brzemiennó ze wszóstkich „dni 

éoäskich” oattiegoK 

 

4K aekret hardónała Bertrama z listopada 19O0 rK 

mołączenie stanowiska nuncjusza w moäsce i komisarza aéostoäskiego érzó 

jiędzóaäianckiej homisji oządzącej i mäebiscótowej stało się zasadniczóm éowodem 
                                                
OV hK oędzińskiI czKNI sK RUX dość ostró charakter miałó ówczesne interwencje éoäskie w 
pekretariacie ptanuK „ptan rzeczó na dórnóm Śląsku jest ciągäe groźnóK kiemcó éodminowaäi całó 
kraj tajnómi organizacjami i roznamiętnienie nie ustaje” – żaäił się jaciej ioret sekretarzowi stanu 
PM éaździernika NVOM rK hardónał daséarri sérzeciwiał się bó Bertrama „KKK érzedstawiać jako 
agitatora éoäitócznego”K rwaga ta nie stęéiła éretensji ioretaI któró wérawdzie nie chciał iść tak 
daäekoI aäe też nie wątéiłI że kardK Bertram éonosi odéowiedziaäność za to co się dzieje w jego 
diecezjiK „Agitacja éodwładnego mu käeru érzebrała jednakowoż miarę i środki zaradczeI o któróch 
ostatnio mówiłem bksceäencji są niezbędne” – éorK AAkI Ambasada iondónI sógnKSSUI kKR 
Loozmowa jK ioreta z kardK daséarrim PM éaździernika NVOM rKL 
PM cK  jarońI  eistoriaI sK N4X éorK także AK ptewart ptehäinI teimar and the satican NVNV-NVPPI 
kew gerseó NVUPI sK NMO i nK 
PN horeséondencja w tej sérawie éorK pK pieréowskiI kieznane listóI sK KKK 
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trosk Achiääesa oattiego w omawianóm okresieK bntuzjazm äudzi witającóch 

érzedstawicieäa ptoäicó Aéostoäskiej w moäsce w éołowie NVNU rK utrzómówał się 

érzez wieäe miesięcóI o tóäe séecóficznóchI że w ogóäe zaznaczonóch atmosferą tak 

radosnóch ä wieäkich wódarzeń jak éokójI odrodzenie éaństwa itéK jógł érzeto oatti 

z érzekonaniem éowiedzieć honstantemu pkirmuntowiI że nad tisłą odnaäazł drugą 

ojczóznęPOK 

traz z włączeniem się tatókanuI a więc i nuncjusza w moäsce do rozgrówki 

górnośląskiej narastała däa oattiego wóraźnie gorsza koniunkturaI której finał jest 

unikaänó w całej historii stosunków éoäskoJwatókańskichK caktI że dotknęło to 

éóźniejszego éaéieżaI a „éoäskiego biskuéa” dodawał całej sérawie dodatkowego 

koäorótuK Aäe érzecież zainteresowanie érzebiegiem misji górnośląskiej oattiego nie 

bółobó tak dużeI gdóbó nie afera związana z dekretem kardónała BertramaK Cóż 

bowiem możnaI bóło złegoI tak z niemieckiego jak i éoäskiego éunktu widzenia 

éowiedzieć o éäebiscótowej aktówności oattiego érzed äistoéadem NVOM rK 

kie znaczó toI że brak érzókładów świadczącóch o niezadowoäeniu jednej äub 

drugiej stronóK tięcej éretensji wnosiäi księża moäacóI którzó uważaäi się za 

krzówdzonóch stronniczóm stosunkiem do éäebiscótu ze stronó swóch kościeänóch 

zwierzchnikówK moäskie duchowieństwo stanowiło główne oéarcie w terenie däa 

działaczó skuéionóch wokół éoäskiego homisarza mäebiscótowegoK tojciech 

horfantó zdecódował się na utworzenie tódziału hościeänegoK ka jego kierownika i 

organizatora éowołano N września NVOM rK znanego działacza śląskiego księdza 

jichała iewkaK gako ksiądz diecezji wrocławskiej kierowanej érzez kardónała 

BertramaI naéotókał trudności érzó objęciu swej funkcjiK guż na tóm täe doszło więc 

do konfäiktu o tóäe jeszcze bardziej znamiennegoI że działaäność ksK jichała iewka 

éoéieraäi érómas bdmund aaäborI a zwłaszcza biskué Adam ptefan paéiehaK 

wadania tódziału hościeänego sérecózowano nastęéującoW 

NK Śäedzenie i érzeciwstawianie się agitacji niemieckiejX 
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OK rświadamianie ŚlązakówI abó także ze wzgäędów reäigijnóch głosowaäi za       

érzółączeniem Śląska do moäskiX  

PK rtrzómanie kontaktu ze ptoäicą Aéostoäską i éoäskimi biskuéamiI abó 

érzeciwstawiać się zamiarom niemieckiego duchowieństwaPPK 

 tódział hościeänó rozwinął żówą i wszechstronną agitację zarówno éoérzez 

„ambonę”I jak i érasęI broszuróI a nawet wieceK lkoło SM kaéłanów z różnóch 

diecezjiI zwłaszcza éoznańskiejI wséierało tę działaänośćK frótowało to księżó 

niemieckichI uznającóch się z koäei za wséółodéowiedziaänóch w éozótównóm däa 

kiemiec wóniku éäebiscótuK mroéaganda nie tóäko zresztą niemieckaI aäe także 

brótójska i włoska okreśäałó érzónaäeżność dórnego Śląska jako niezbędnó warunek 

odrodzenia się goséodarczego „okaäeczonóch” kiemiecI duszonóch érzez ciężaró 

reéaracójneI któróch nie będzie można séłacić jeśäi zabraknie węgäa z koéaäń 

śląskichK pzeroki zakres tej éroéagandó nie mógł ominąć i nie ominął tatókanuK 

Bardzo źäe widziano rówaäizację katoäickich księżó reérezentującóch niemożäiwe do 

éogodzenia interesó narodu éoäskiego i niemieckiegoK kajérościej bóło wódać zakaz 

udziału księżó w agitacji éäebiscótowej o co zabiegaäi zwoäennicó fiäoniemieckiego 

rozwiązaniaK ptoäica Aéostoäska nie mogła jednak érzójąć rezoäucji wóstawiającej 

katoäików na zarzutI że w godzinie decódującej éróbó éozostawiono rozwój séraw 

narodowóch swojemu własnemu biegowiK 

kie bółó to dóäemató błaheI tóm bardziejI że érzóbäiżającó się termin 

éäebiscótu wzmacniał ton wóéowiedzi i dosadność argumentacjiK t „dazecie 

léoäskiej” z V éaździernika NVOM rK ukazał się artókuł firmowanó érzez „księżó 

éoäskich z dórnego Śląska” zatótułowanó nader wómownieW „tołanie o 

sérawiedäiwośćK Bo księdza arcóbiskuéa oattiego wikariusza éaéieskiego na dórnó 

Śląsk”K t tekście tóm znaäazło się kiäka słów érzókróchI obrazującóch oczekiwania 

wcaäe nie łatwe do séełnieniaW „kiestetó msgr oatti raz jeden jedónó tóäko érzóbół do 

nasK mowiedzieäiśmó mu wtedó wszóstko co nas boäiK jsgr oatti wósłuchał nasI 

érzórzekł séełnić nasze żóczenia i od tego czasu nie éokazuje się zuéełnieK młóną do 
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niego nasze skargiI które wnosimó éisemnieI aäe od dwóch érzeszło miesięcó nie 

otrzómujemó najmniejszej na nie odéowiedzi”K 

Głos księżó éoäskich został wósłuchanóK t czasie éobótu oattiego na Śląsku w 

äistoéadzie NVOM rK érzójął on gruéę księżó éoäskie! którzó kierowani érzez ksK ksK 

iewka i hubinę skarżóäi się na drastóczne ograniczenie aktówności éoäskich 

duchownóch érzez érzełożonóch niemieckichI ośmieäanóch wótócznómi metroéoäitó 

wrocławskiegoK mrzókładem takiego kierunku działaäności kardónała Bertrama bóło 

rozéorządzenie zawarte w séecjaänóm äiście éasterskim wódanóm PN sierénia NVOM rK 

Ea wiec éo wóbuchu ff éowstania śląskiegoFI w któróm „naéominał katoäików 

górnośląskich” bó nikt z kaéłanów nie brał udziału w éoäitócznóch zgromadzeniach 

mającóch éodburzającó charakterK oozwijająca się érzez nastęéne miesiące dóskusja 

érasowa nie éozostawiła wątéäiwościI że kardK Bertram trzóma zdecódowanie stronę 

niemieckich katoäikówK „dazeta iudowa” NV äistoéada NVOM rK éisała néK że kardK 

Bertram „księżom éoäskim nie zezwoäił éracować w éoäskich towarzóstwach 

kuäturaänóchI éozwaäa natomiast księdzu räitzce i gankowskiemu na orgie 

éoäitóczne”P4K 

kiemieccó z koäei zdecódowanie érotestowaäi érzeciwko naéłówowi na teren 

éäebiscótowó księżó z innóch éarafii EdiecezjiFK pkarżąc się na nadużówanie ambonó 

érzez tóch jakobó zawodowóch agitatorów zarówno kardK Bertram jak i nuncjusz 
                                                
P4 tieäkie éoruszenie wówołał tzwK krwawó wiec zorganizowanó NN grudnia NVOM rK w wabrzu éod 
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äudność éoäską gdóżW 

NK wiec zorganizowano wkrótce éo zarządzeniu kardK BertramaI któró séowodował 
wócofanie się m działaäności księżó éoäskich i éozostawienie woänego éäacu däa kiemców 
z ksK räitzką na czeäeX 

OK miał zgoła érowokacójną wómowę z éowodu „… demagogicznóch i nieäicującóch z 
sutanną księżą obeäg i naéaści na wszóstko co éoäskie”K kotatka séorządzona na temat 
tóch zajść na éodstawie érasó éoäskiej zawierała taką interéretację rozwoju wóéadkowi 
gdó obecni na wiecu moäacó zaczęäi słownie érotestować érzeciw nieérzózwoitóm 
antóéoäskim naéadom „… bojówki niemieckie rzuciłó się na moäaków bijąc i raniąc ich do 
krwiK ddó érośba moäaków o érzósłanie éoäicjantów zabrskich okazała się bezskutecznaI 
mieszkańcó wabrzaI którzó tómczasem naéłónęäi éod saäę obrad zażądaäi wéuszczenia na 
saäęI wobec czego ksK räitzką uciekł z bojówkami ze wabrza” – éorK AAkI Ambasada 
iondónI sógnK PSVI kK RK 
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maceäii doéominaäi się jakiegoś ograniczenia ich éoäitócznoJéroéagandowej 

działaänościK mrzeciwwagą däa tej tendencji udała bóć neta jacieja ioreta złożona w 

pekretariacie ptanu NR éaździernika NVOM rKI w której z koäei skarżono się na 

nadużócia niemieckiego käeru oraz bezczónność oattiegoK fnterwencja ta – zdaniem 

hK oędzńskiego – „… érzóséieszóła zgodę tatókanu na wódanie érzez Bertrama 

rozéorządzenia zabraniającego duchowieństwu éoäskiemu udziału w waäce 

éäebiscótowej”PRK 

jożna bóło się séodziewaćI że tatókan dążyć będzie do oddaäenia wszóstkich 

duchownóch od agitacji éäebiscótowejI a nie tóäko księżó éoäskichK Bółobó to zgodne 

z zabiegami zrazu formułowanómi także érzez dóéäomację éoäskąK hazimierz 

läszowskiI éoseł éoäski kiemczech za ceä swoich zabiegów wobec nuncjusza 

aéostoäskiego uznawał właśnie „zaéewnienie neutraäności duchowieństwa 

katoäickiego na obszarze éäebiscótowóm”PSK A więc całego duchowieństwa 

niezaäeżnie od narodowościK Chodziło o ich obiektówizmI neutraäność i niemieszanie 

się do éoäitókiK 

t takim właśnie nurcie wókäuwało się słónne zarządzenie kardónała BertramaI 

którego rezonans tak ocenił kardK Aäeksander hakowskiW „t miastach i miasteczkach 

i éo wszóstkich zakątkach zjednoczonej moäski rozäegł się jeden krzók zgrozó i 

oburzenia w érasieI na wiecach i rozérawach stronnictw éoäitócznóch i érzede 

wszóstkim w sejmieK t sejmie zaéanowała atmosfera rozgoróczeniaI grożono 

zerwaniem stosunków ze ptoäicą Aéostoäską éodejrzewając nuncjusza o wséółudział 

w ogłoszeniu dekretu…”PTK 

kie uäega wątéäiwościI że dokument ten bół znanó i anaäizowanó w ozómieK 

gego érojekt bół gotów ON éaździernika NVOM rK hardónał Bertram ekséonował groźbę 

rewoäucji mogącej wóbuchnąć z éowodu agitacji éoäskich księżó łatwo docierającóch 

do „ciemnego äudu éoäskiego éłonącego fanatózmem”K Świadom wrażenia jakie – w 

dwa miesiące éo „cudzie nad tisłą” – robiła groźba rewoäucji kardK Bertram 

informował pekretariat ptanuI że księża wierniejsi ordónariuszowi uéorczówie 
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domagają się ukrócenia agitacji éoäitócznej käeruK aodawał zarazemI że księża 

érzekraczającó granicę dozwoäonej działaäności éoäitócznej są moäakamiPUK 

mo trzech tógodniachI NS äistoéada nuncjusz maceäii érzekazał Bertramowi 

wiadomość o aérobacie ptoäicó Aéostoäskiej däa érojektu jego rozéorządzeniaK 

tięcej nawetW na érośbę Bertrama w tatókanie ustaäono karó kościeäneI a wiec 

zawieszenie w czónnościach kaéłańskich däa tóch duchownóchI którzó nie 

zastosowaäibó się do rozéorządzeniaPVK 

warządzenie ordónariusza wrocławskiego zostało wódane ON äistoéada NVOM rKI 

a wiec na czteró miesiące érzed ustaäoną datą éäebiscótuK bsencję rozéorządzenia 

można sérowadzić do dwóch éunktówW  

NK zakaz obejmującó księżó i käeróków érowadzenia działaäności éoäitócznej i 

wógłaszania wszeäkich érzemówień bez zgodó miejscowego éroboszczaX 

OK zakaz wszeäkiej działaäności éoäitócznej na obszarze éäebiscótowóm 

księżom séoza diecezji wrocławskiejK  

l wókroczeniach érzeciw tóm normom miejscowó éroboszcz éowinien 

niezwłocznie éowiadomić dekretodawcęI któró éosiadał uéoważnienie éaéieża do 

karania aż do wókäuczenia z łona kościoła włącznie4MK 

t trakcie äekturó éowóżej érzótoczonego dokumentu zwraca uwagę toI że 

kardK Bertram niemaä z natarczówością odwołówał się do aérobató ptoäicó 

AéostoäskiejK pzczegóänie do éaéieskiego uéoważnieniaI a więc aérobató już nie 

instótucjiI äecz konkretnej osobóI która uéoważniła go do wóéełniania okreśäonego 

zadaniaK 

fnicjatówa kardK Bertrama stała się sérawą éubäicznąX érzebojem wkroczóła na 

łamó érasóI do domów i urzędówK matriotóczna oéinia éoäska nie éosiadała się z 

oburzeniaK włością obdzieäano zarówno instótucje jak i osobóI zaäeżnie od 

indówiduaänóch zaéatrówań i érzekonańK kajczęściej érzewijałó się nazwiska 
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BertramaI oattiego i tierusz howaäskiegoI rzadziej Benedókta usI a zgoła 

incódentaänie maceääego i daséarriegoK 

w éoseästwa włoskiego w tarszawie informowano ministra Caräo pforzęI że 

ogół moäaków w gwałtownej formie domaga się róchłej naérawó doznanej krzówdó i 

ukarania winnóch4NK 

oozwój sótuacji éäebiscótowej na skutek dekretu Bertrama rozważano na 

séecjaänóch éosiedzeniach rządu éoäskiegoK „wagrożenie käątwą kościeäną 

wóéłoszóło stamtąd większą część duchowieństwa éoäskiego z innóch dzieänicI a 

obezwładniło duchowieństwo miejscowe” referował tincentó titos S grudnia 

éogäąd érzedstawionó mu érzez horfantegoK „ddóbó nie ostatnie wóéadki – 

kontónuował titos – a w szczegóäności rozéorządzenie biskuéa BertramaI ¾  

äudności dórnego Śląska oświadczółobó się za moäską”K aążąc do zminimaäizowania 

skutków niekorzóstnej ewoäucji érobäematu górnośląskiego rząd éowziął nastęéujące 

éostanowieniaW 

NL rząd zwróci się do księdza érómasa aaäbora bó zwołał zjazd biskuéów 

éoäskich ceäem zaérotestowania érzeciw rozéorządzeniu biskuéa BertramaX 

OL rząd uważa za éotrzebne séowodowanie interéeäacji sejmowej w tóch 

sérawachI na które odéowie minister séraw zagranicznóchX  

PL rząd zäeca ministrowi séraw zagranicznóch éoczónienia kroków w 

tatókanie ceäem cofnięcia wzmiankowanego rozéorządzenia4OK 

mrogram ten został wdrożonó z dużą energiąK tszóstkie trzó eäementó 

érzeéäatałó się i zazębiałóK moäscó księża J z wszóstkimi konsekwencjami takiej 

aktówności J włączóäi się do agitacji érzeciwko dekretowi wrocławskiego księcia 

hościołaK tódział hościeänó érzó moäskim homisariacie mäebiscótowóm zwołał na 

PM äistoéada NVOM rK zebranie księżó éoäskichK wjawiło się VN duchownóchI którzó 

zdecódowaäi się érzekazać do ozómu séecjaäną rezoäucjęK aekäarując wierność 

ptoäicó Aéostoäskiej i éodéorządkowanie się ze wzgäędów kanonicznóch jurósdókcji 

biskuéa wrocławskiegoI stwierdzaäi niesérawiedäiwość wódanego rozéorządzenia 
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wobec äudu i duchowieństwa éoäskiegoK mrzewidówaäiI że dekret kardK Bertrama 

érzóczóni się do jeszcze większego rozgoróczenia umósłówI do niezgodó wśród 

duchowieństwa i äudu i érzóniesie szkodę hościołowiK „aäatego éoczónimó 

odéowiednieI a äegaäne krokiI abó rozéorządzanie to zostało zniesione äub zmienioneK 

gednocześnie oświadczamóI że nadaä stać będziemó wiernie i wótrwaäe éo stronie 

äudu éoäskiego”K qe mocne słowa wóéowiedziane érzez bäisko setkę księżó 

obradującóch w Bótomiu érzekazano także do wiadomości érómasa aaäboraI 

któremu dziękowano za éomoc księżó z ościennóch diecezji i stwierdzanoI że „KKK 

aaäsza éożóteczna éraca tóch księżó jest nie tóäko éożądanaI aäe i konieczna”4PK 

aekret kardK Bertrama miał bóć érzez wóżej wómienionóch duchownóch 

bojkotowanóK waéowiedź tego bojkotu érzekazano do wiadomości éoäskiej hierarchii 

kościeänejI której érominentni érzedstawicieäe wówczas właśnieI PM äistoéada zebraäi 

się w rezódencji kardónała Aäeksandra hakowskiegoK mrzewidując nawet 

niebezéieczeństwo zerwania stosunków éoäskoJwatókańskich éostanowiäi oni 

wóstosować deéeszę do Benedókta us stwierdzającą krzówdę jaką dekret Bertrama 

wórządza éoäskim interesom na ŚląskuK t deéeszó tej éodéisanej érzez kardónałów 

aaäbora i hakowskiego oraz biskuéów BiäczewskiegoI paéiehęI qeodorowiczaI 

cuämana i mrzeździeckiego donoszonoW „hardónał BertramI biskué wrocławski dnia 

ON äistoéada zakazał duchowieństwu górnośląskiemu éod groźbą suséensó iéso facto 

uczestniczóć w akcji éäebiscótowej bez éozwoäenia miejscowego éroboszczaI 

nienaäeżącemu zaś do diecezji wrocławskiej duchowieństwu zabronił w ogóäe brać 

udział w rzeczonej akcjiK oozéorządzenie kardónała Bertrama jest niesérawiedäiweK 

lddaje bowiem éäebiscót w ręce duchowieństwa niemieckiegoI éonieważ TRB 

éroboszczów na ŚląskuI wskutek działania éruskiego jest narodowości niemieckiejK 

mozbawia ona kaéłanów i käeróków érawa udziału w akcji éäebiscótowejK 

oozéorządzenie sérzeciwia się zasadom traktatu wersaäskiegoK gakkoäwiek kardónał 

Bertrama éowołuje się na séecjaäne éełnomocnictwa udzieäone mu érzez ptoäicę 

AéostoäskąI wiemóI że to nie odéowiada właściwemu stanowi rzeczó i intencjom 

ptoäicó AéostoäskiejK jó biskuéi éragnąc dobra hościołaI utrzómania sónowskiego 
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stosunku narodu éoäskiego ze ptoäicą Aéostoäską i zabezéieczenia narodowi 

niezaäeżnej woänościI wóznajemó ljcze śwKI że narodowi éoäskiemu tóm 

zarządzeniem stała się krzówdaK t obronie sérawiedäiwości błagamó cię ljcze śwK 

abóś éowagą aéostoäską zło nam wórządzone odwrócił”44K 

qrwające w tóm czasie obradó pejmu rstawodawczego stałó się okazją däa 

interéeäacji éoseäskichI które zresztą zaéäanował rząd na éosiedzeniu w dniu OV 

äistoéadaK qreści interéeäacji érzekraczałó jednak oczekiwania rządu i wówołałó 

dóskusjeI które wószłó éoza ramó sejmowej debatóI dodatkowo éodniecając umósłóK 

jarszałek sejmu PM äistoéada éoinformował fzbęI że wéłónęłó trzó niezaäeżne od 

siebie wnioskiI dotóczące rozéorządzenia karaK BertramaI érzedstawione érzez 

bdwarda BubanowiczaI gózefa Buźka i eerberta BaräickiegoK mosłowie uznaäi 

zasadność dóskusji nad tómi wnioskamiK gako éierwszó zabrał głos éoseł 

aubanowicz z katoäickiego karodowego wjednoczenia iudowegoI którego wniosek 

zawierał stanowisko PO éosłów4RK pentencja wniosku brzmiałaW 

 „tobec tegoW 

NL że éozostawienie äudności dórnego Śląska éod kościeänóm zarządem 

niemieckiego biskuéstwa we trocławiu jest sérzeczne z éostanowieniami qraktatu 

tersaäskiegoI 

OL że ptoäica Aéostoäska w innóm wóéadkuI mianowicie w oijece wódzieäiła 

obszar séornó z diecezji jugosłowiańskiej i dała mu osobnego Administratora 

AéostoäskiegoI 

PL że zabiegi kardónała Bertrama na rzecz kiemiec wóstawiają na ciężką éróbę 

wierne uczucia narodu éoäskiego däa ptoäicó Aéostoäskiej”I éosłowie wnosiäi bó 

tósoki pejm raczół uchwaäić wniosek o nastęéującej treściW „pejm wzówa oządW abó 

zarządził éotrzebne krokiI iżbó załatwienie séraw międzó moäską a ptoäicą Aéostoäską 

złożone bóło w érzószłości z obu stron w odéowiednie ręceI abó uzóskać 
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bezwzgäędne wódzieäenie dórnego Śląska z zarządu niemieckiego diecezji 

wrocławskiej i mianowanie däań osobnego Administratora Aéostoäskiego”K 

moseł aubanowicz mówił o érzókrości jaką sérawia érzedstawicieäowi häubu 

hatoäickiego i éraktókującemu katoäikowi konieczność zabrania głosu w takiej 

sérawieK Świadom jednak ważności däa interesów narodu éoäskiegoI choć érzede 

wszóstkim däa kościoła katoäickiego zwracał się „érzeciw świeckiej éoäitóce 

tatókanu”K druéa éosłów katoäickich uznałaI że éowstała sótuacja jest skutkiem 

błędu éoéełnionego „KKK érzez naszego érzedstawicieäa w ozómieI érofesora 

howaäskiegoI człowieka dobrej woäiI aäe niestetó nieudoänego”4SK 

qen sam argument znaäazł się w interéeäacji PO éosłów reérezentującóch ruch 

äudowóG ptwierdzono w niejI że zachodzi „wszeäkie érawdoéodobieństwo”I iż 

éoseästwo éoäskie érzó tatókanie „… nie wóéełniło swoich obowiązków obronó 

interesów éoäskich wobec ptoäicó Aéostoäskiej”K t komentarzu do treści tego 

wniosku érzedstawionego z tróbunó sejmowej éoseł gózef Buzek zwrócił uwagę na 

toI że éertraktacje na temat rozéorządzenia kardK Bertrama bółó długotrwałeK „kasz 

éoseł éowinien o tóm wiedziećI éowinien bół éoczónić wszóstkoI co bóło w jego 

mocóI abó obronić interes narodowó moäski wobec zakusów niemieckich”K 

tnioskodawcó stwierdziäiI ze rozéorządzenie całkowicie kręéuje akcje 

éäebiscótową duchowieństwa éoäskiegoI natomiast „otwiera na oścież wrota agitacji 

duchowieństwa niemieckiego”K rznając krok Bertrama za wrogi wobec moäski i 

całkowicie sérzecznó z zasadami bezstronności wnioskodawcó zaznaczaäiI że huria 

ozómska może „w każdej chwiäi cofnąć to rozéorządzenie”I gdóż „KKK zostało ono 

wódane z uéoważnienia ptoäicó Aéostoäskiej”K druéa interéeäującóch skuéiona 

wokół éosła Buska wnioskowałaI bó rządW  

NL érzedstawił komisji séraw zagranicznóch sejmu ocenę działaäności 

éoseästwa éoäskiego érzó tatókanie w tej sérawieX  

OL użył wszeäkich éozostającóch mu do dóséozócji środków ceäem uzóskania 

od ptoäicó Aéostoäskiej cofnięcia rozéorządzenia kardK Bertrama4TK 
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kajdaäej idącóm i najostrzejszóm bół wniosek złożonó érzez gruéę éoseäską 

mmpK t jej imieniu érzemawiał éoseł qadeusz oeger ze Śląska CieszóńskiegoI 

éełniącó w pejmie rstawodawczóm funkcję mrzewodniczącego homisji lchronó 

mracóK tóstęéując érzeciwko antóéoäskiej akcji tatókanu domagano się żebó „KKK 

oddać éaéieró uwierzóteäniające monsignorowi oattiemuI któró érzójechał jako 

wósoki komisarz éäebiscótowó – jeszcze jeden jakiś komisarz nad nami z ozómu – a 

siedzi tu tóäko éo to abó razem z kiemcami hakatóstami uérawiać éoäitókę érzeciw 

moäakom”K pocjaäiści éoäscó wóstęéowaäi érzeciw käerókaäizmowi watókańskiemuI 

érzeciw wrogiej narodowi éoäskiemu éoäitóce kościeänej uérawianej érzez hierarchię 

kościeänąK „wważówszó – mówił éoseł oeger – iż TR do UMB éroboszczów na 

dórnóm Śląsku stanowią kiemcóI uérawiającó z rozkazu wóższego hakatóstóczną 

éoäitókęI zarządzenie éowóższe skierowuje się głównie érzeciwko księżomJmoäakom 

i éaraäiżuje agitację éoäskąI éozostawiając niemieckim éroboszczom woäną rękęK Że 

biskué Bertram w tejI a nie innej intencji wódał swe zarządzenieI widocznóm jest s 

faktuI iż ten znanó agitator hakatóstócznó na stoäcu biskuéia wezwał äistownie 

niemieckie zakonnice Boromeuszki z Cieszóna do érzóbócia na dórnó Śląsk w ceäu 

głosowania za kiemcamiK warządzenie éowóższe nie mogło bóć wódane bez 

éorozumienia z nuncjuszem éaéieskim oattim w tarszawieI któró jest komisarzem 

éäebiscótowóm na dórnóm Śląsku z ramienia tatókanuK 

waznaczamóI że biskué wrocławski do tej chwiäi roztaczaI swe wéłówó 

hakatóstóczne i na Śląsku CieszóńskimI naäeżącóm do diecezji wrocławskiejK tobec 

tego éodéisani stawiają wniosek nastęéującóW tósoki pejm raczó uchwaäićW 

NK oząd éoäski natóchmiast odwoła éosła swego érzó tatókanie éK 

howaäskiego i zwróci éaéieró uwierzóteäniające nuncjuszowi éaéieskiemu w 

tarszawie éK oattiemuK 

OK oząd éoäski natóchmiast éoczóni odéowiednie stanowcze kroki w ceäu 

wółączenia éod wzgäądem kościeänóm Śląska Cieszóńskiego m diecezji wrocławskiej 

i érzółączenia go do innej diecezjiI néK krakowskiej”4UK 
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moruszenie sejmu bóło tóm większeI że dekret Bertrama zbiegł się z 

wiadomościąI że rządó crancji i Angäii zgodziłó się doéuścić do głosowania na 

dórnóm Śląsku także osobó urodzone na obszarze éäebiscótowómI choć już tam nie 

mieszkająceK moseł dłąbiński PM äistoéada NVOM rK mówiłI że jeśäi istotnie wiadomość 

taka jest érawdziwa to dowodzi onaI iż tendencje antóéoäskie wzięłó góręI zwłaszcza 

jeśäi wiadomość te éorówna się z dóskutowanómi właśnie konsekwencjami orędzia 

kardK BertramaK pejm miał wezwać rząd „abó éodjął najenergiczniejsze kroki däa 

niedoéuszczenia w móśä artK UU qraktatu éokojowego z kiemcami do głosowania na 

dórnóm Śląsku osóbI które tam wcaäe nie mieszkająI a zarazem do niedoéuszczenia 

nikogo do głosowania w niemieckich miejscowościachI éołożonóch éoza tóm 

krajem”4VK 

qen ostatni wniosek uwóéukäa złożoną sótuację w jakiej znaäazł się rząd éoäski 

w związku z érzógotowaniami głosowania na dórnóm ŚląskuK kie mógł kontekstu 

międzónarodowego ignorować zwłaszcza minister bustahó paéiehaK t odéowiedzi 

na interéeäacje érzóéomniał onI że rząd éoäski słał do ozómu äiczne skargi na księżó 

niemieckichI którzó nadużówaäi ambonó i władzó kaéłańskiej do agitacji érzeciw 

moäsceK Anaäogiczne skargi éłónęłó ze stronó niemieckiej na księżó éoäskichK w jednej 

wiec stronó „mó samiI do éewnego stoéniaI sérowokowaäiśmó wtrącanie się ptoäicó 

Aéostoäskiej w tę sérawę”K w drugiej zaś nie naäeżó się dziwićI że ptoäica Aéostoäska 

„… mogła wódać éewne rozéorządzeniaI które nie bółó skierowane érzeciw 

moäakomI aäe miałó za zadanie do éewnego stoénia reguäowanie tej sérawó i 

usuwania éewnóch nadużyć”K tóraźnie uséakajające érzemówienie ministra 

zawierało także domniemanieI że tatókan z rozéorządzeniem Bertrama nie miał 

niczego wséóänegoK „… jam bardzo éoważne éowodó do sądzeniaI że ta rzecz 

odbóła się zuéełnie bez zgodó ptoäicó AéostoäskiejK gak tóäko wiadomość ta érzószłaI 

zainteréeäowano oficjaänie kuncjusza maéieskiegoI jsgr oatti kategorócznie wóéarł 

sięI że o tej rzeczó wiedział i twierdzi kategorócznieI że tatókan takiego 

rozéorządzenia wódać nie mógł”K jinister paéieha éowiadomiłI że rząd „zażądał 

kategorócznie” odwołania rozéorządzenia oraz wódzieäenie z jurósdókcji kardK 
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Bertrama terótorium éäebiscótowego i mianowanie administratora watókańskiegoW 

„kto wie czó ksK Bertram nie oddał nam érzósługiI czó obecnie nie dadzą nam tegoI 

czego nam érzedtem ptoäica Aéostoäska dać nie chciała”RMK 

t uséokajającóm tonie érzemówił także éoseł ksK ptanisław jaciejewiczI 

któró zganił éosłówI że éoéäątaäi i éomieszaäi sérawó księżó niemieckich i éoäskichI a 

całą rzecz érzedstawiäi takI że „KKK nie kiemcó są winneI aäe érzede wszóstkim 

katoäiccó biskuéi i księżaI a éotem wskutek tego winni moäacó”K hsK jaciejewicz 

najsurowiej obszedł się z wnioskiem socjaäistówI któró jego zdaniem mógłbó 

wówołać konfäikt o charakterze międzónarodowómK moseł oeger nie ustęéował 

jednakK monowne jego wóstąéienieI zawierające cótowane wóżej żóczenie odwołania 

éosła z tatókanu i rezógnacji z usług nuncjusza oattiego nie érzekonało większości 

éosłówRNK 

t raczej już uséokojonej atmosferze zabrał głos arcóbiskué gózef 

qeodorowiczK mowiadomił on pejm o wónikach séotkania Biskuéów obradującóch 

tego samego dniaI którzó w imieniu całego éoäskiego béiskoéatu wósłaäi PM äistoéada 

NVOM rK do éaéieża teäegram éiętnującó „KKK akt éoäitócznó kardK BertramaI jako 

wdzierającó się w koméetencję obówateäskąI jako aktI któró chce érzesądzić 

éäebiscót oddaniem go w ręce księżó niemieckichI zajmującóch dzięki éruskiemu 

sóstemowi w TM érzeszło érocentach érobostwa niemieckieI słowem jako akt wósoce 

krzówdzącó moäskę”K t związku z tóm biskuéi éoäscó – informował arcóbé 

qeodorowicz – érosiäi éaéieżaI abó najwóższóm swóm autorótetem wórządzoną 

moäsce krzówdę odwróciłK tnoszono o to érzóéuszczającI że éowołanie się kardK 
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Bertrama na éaéieża nie odéowiada intencjom éaéieża ani faktócznemu stanowi 

rzeczóROK 

tóéowiedź ta w całej éełni mieściła się w érogramie działania rząduI któró 

érzecież zabiegał o to „KKK abó kroków zbót éochoénie nią robićI zanim sérawa nie 

zostanie naäeżócie wóświetäona”K qómi słowó bustahó paéieha kończół cótowane 

wóżej érzemówienie w pejmie raz jeszcze éodkreśäającI że zanim cała sérawa się nie 

wójaśni jest „… bezwarunkowo niedoéuszczaäneI ażebó wobec ptoäicó Aéostoäskiej 

jakiekoäwiek kroki robić”K 

jogło to zabrzmieć także jak érzestroga zaadresowana do dóéäomacji 

watókańskiejK bwentuaäne ograniczenie äub nawet zerwanie doéiero co nawiązanóch 

stosunków dóéäomatócznóch bóło rozważane także w innóch gremiachRPK ka 

éosiedzeniu rządu OV äistoéada wiceéremier fgnacó aaszóński éroéonował 

odwołanie z ozómu éosła tierusz howaäskiegoK mrzójęcie tego wniosku odroczono 

„do chwiäi bezskuteczności interwencji biskuéów i ministra séraw zagranicznóch w 

tatókanie”K t niewieäe éonad tódzień éóźniejI S grudnia rząd słuchał oéinii 

tojciecha horfantegoI któró uważałI że naäeżó zdobóć się na krok stanowczó i éosła 

z tatókanu odwołaćI gdóż „KKK inaczej grozi nam na Śląsku käęska”K ticeéremier 

aaszóński sformułował wniosekI według którego rząd éoäeca ministrowi séraw 

zagranicznóch érzógotować wszóstko ceäem odwołania éosła om érzó tatókanieK 

Anaäogiczne stanowisko zajął jaciej oatajI ówczesnó minister wóznań reäigijnóch i 

oświecenia éubäicznegoI któró sugerował jednakI bó odwołanie nastąéiło w wóniku 

decózji resortu séraw zagranicznóchI a nie na éodstawie uchwałó rząduK qen éunkt 

widzenia éodzieäił minister paéiehaI któró éonownie sérzeciwił się działaniom 

raétownómK ldwołanie tierusz howaäskiego z funkcji éosła traktował jako swoistą 

„dóéäomatóczną” ofiarę na ołtarzu éoérawó stosunków éoäskoJwatókańskichK kie 

chodziło więc o zerwanie stosunków dóéäomatócznóchI czego doéominał się 

aaszóński w czasie éosiedzenia rządu zarówno OV äistoéadaI jak i S grudniaK jinister 
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paéieha dowodziłó że brak éosła érzó tatókanieI a tóra bardziej zerwanie stosunków 

dóéäomatócznóch w érzededniu éäebiscótu „KKK bółobó däa moäski rzeczą tragicznąI a 

däa sérawó dórnego Śląska katastrofą”K geśäibó wniosek wiceéremiera został érzójętó 

érzez rządI to bK paéieha nie mógłbó daäej w nim uczestniczóćK 

téadek gabinetu bół S grudnia dość bäiskiK tniosek aaszóńskiego éoéarło S 

ministrówI éunkt widzenia paéiehó – U członków rząduK t tej sótuacji éowrócono do 

érogramu ustaäonego OV äistoéadaW naäegania na cofniecie wzmiankowanego 

rozéorządzenia kardónała BertramaR4K 

qej éojednawczej i ustęéäiwej éostawó nie éodzieäał tojciech horfantóI któró 

éodéowiadał bardziej zdecódowane środki działaniaK t raéorcie do ministra paéiehó 

z T stócznia NVON rK éisałI że nie widzi innego séosobu na załatwienie sérawó dekretu 

Bertrama „… jak odwołanie éana howaäskiego z ozómuK tatókan musi się 

érzekonaćI że moäska energicznie umie bronić swóch éraw”RRK 

mrogram ten nie znajdował jednak w tarszawie dostatecznego zrozumieniaK 

moza możäiwościami dóéäomacji éoäskiej bóło ewentuaäne zerwanie wzajemnóch 

stosunkówK ptanisław hętrzóński w ocenie stosunków watókańskoJéoäskich 

séorządzonej w końcu stócznia NVON rK uznałI że zerwanie z tatókanem „KKK mogłobó 

mieć najfataäniejsze nastęéstwaI szczegóänie w sérawie dórnego Śląska ze wzgäędu 

na katoäickie uczucia tamtejszej äudnościI kiemcó bowiem nie omieszkaäibó tego 

faktu jak najrozciągäej wózóskaćK Że kiemcó i w tóm kierunku działają dowodzą tego 

doszłe do éoseästwa wieściI że w tatókanie érzógotowani bóäi na to zerwanieI i że 

niektóre sferó chciałóbó nawetI abó do tego doszło”RSK 

tódaje się jednakI że ewentuaäne zerwanie stosunków éoäskoJwatókańskich 

bółobó nie mniej dotkäiwe również däa tatókanu ze wzgäędu na roäę jaką nuncjatura 

warszawska miała do séełnienia w tej części buroéóI a zwłaszcza z uwagi na 
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wóraźnie éoäitócznoJdóéäomatóczne stanowisko watókańskiego homisarza érzó 

jiędzósojuszniczej homisji oządzącej i mäebiscótowejK kie mogło wchodzić w grę 

„wómówienie” oattiemu tej funkcji érzez rządI gdóż „akredótował się” on érzó 

homisji genK ie oondaK qrudno jednak bóło mu funkcjonować jako nuncjuszowi w 

sótuacjiI gdó rząd éoäski strącił wobec niego zaufanie w sérawie górnośląskiejK 

mośrednioI aäe de facto oatti musiał znaäeźć się w sótuacji éersona non grataI a więc 

osobó której roäa dóéäomatóczna została uznana są wóczeréanąK 

„Afera Bertrama” istotnie zaszkodziła nuncjuszowiK ld końca äistoéada NVOM rK 

éojawiła się wrogość ze stronó séorej części séołeczeństwa éoäskiegoK geszcze kiäka 

tógodni éo wóbuchu aferó kiäkunastu zaéroszonóch érzez nuncjaturę na raut gości 

wómówiło się od udziału äub éo érostu zrezógnowało z zaéroszenia bez 

usérawiedäiwieniaK kaäeżó érzó tóm staäe éamiętaćI że oatti bół dziekanem koréusu 

dóéäomatócznegoI érzedstawicieäem ptoäicó AéostoäskiejI ljca ŚwiętegoK 

jimo wósiłków oattiego i jego érzójaciół w séołeczeństwie éoäskimI zarówno 

ze sfer władzó jak i tzwK uäicóI éanowało érzekonanie o wséółudziaäe nuncjusza w 

éowstaniu dekretu BertramaK t czasie éosiedzenia rządu S grudnia NVOM rK éojawiła 

się néK oéinia tojciecha horfantegoI że ksK oatti „KKK éomaga kiemcom i do wódania 

wzmiankowanego rozéorządzenia się érzóczónił”RTK 

tóérowadzanó na taj éodstawie wniosek éotęéiającó AK oattiego oéierał się 

na założeniuI że w érzeddzień jago wódania nuncjusz séotkał się we trocławiu z 

kardK BertramemK wa wręcz nieérawdoéodobnó uznać można bóło wówczas éogäądI 

że kardK Bertram świadomie zataił istotną treść dekretu czó nawet w ogóäe zamiar 

jego róchłego ogłoszeniaK kie dziw érzetoI to autorzó éoäscó tak dawniejsi jak i 

wséółcześni mieäi dość łatwe zadaniaK mrzókładów takiego éodejścia do sérawó jest 

séoroK 

ao najbardziej rozéowszechnionego éogäądu naäeżó łączenie dekretu Bertrama 

z érzózwoäeniem tatókanuI aäe także wiedzą i akceétacją oattiegoK tódawcó źródeł 

do dziejów éowstań śląskichI qK gędruszczak i wK hoäankowski tak właśnie widzą ten 
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érobäem éiszącI że éowstał on „KKK w éorozumieniu z tatókanem oraz komisarzem 

éaéieskim na obszarze éäebiscótowóm ksK Achiääesem oattim”RUK 

tobec tak sformułowanego éogäądu rodzi się szereg wątéäiwościK jusi néK 

zastanawiać konsekwencja z jaką bronił się oatti érzed łączeniem go z inicjatówą 

kardK BertramaK t końcu NVOM rK księża qeodor hubina i jieczósław iewek 

odwiedziäi nuncjusza oattiego w tarszawie z zamiarem wórażania uboäewania z 

éowodu tak boäesnóch däa niego érzejśćI któróch érzóczóną bół właśnie dórnó ŚląskK 

tówczas to „KKK zaéewniał nas uroczóście i stanowczoI że o dekrecie owóm nie bół 

éoinformowanó érzez kardK BertramaK kie ma najmniejszego éowoduI bó nie wierzóć 

zaéewnieniom érzószłego éaéieża”RVK 

modobnó érzebieg miała rozmowa z abéem hakowskimI wobec którego żaäił 

się nawet na nieäojaäność BertramaI któró zobowiązanó bół do érzedóskutowania tej 

sérawóI a nawet uzóskania jego zgodóK ldéowiedziaäność Bertrama za dekret – éisze 

AK hakowski – nie uwoäniła oattiego od ciężkich érzeżyć będącóch nastęéstwa 

éowstałóch koméäikacjiK tszóstko to „KKK wstrząsnęło do głębi stanem ésóchicznóm i 

fizócznóm nuncjuszaK waéadł w ciężką chorobęI z éowodu której érzeäeżał kiäka 

tógodni w łóżkuK ddóm go odwiedził choregoI roztrząsał całó érzebieg sérawó i 

éowiedział do mnie inimicus homo hoc fecit”K qe same słowa éowtórzół w mowie 

wógłoszonej do warszawskiego duchowieństwaI kiedó mu składano żóczenia z 

éowodu Świąt Bożego karodzeniaK „tierzóäiśmó w szczerość oświadczenia 

nuncjusza w tej sérawieKKK”SMK 

mogäądó wówczas dominujące zwięźäe ujął crancesco qommasiniI 

zaérzójaźnionó z nuncjuszem i szczerze zmartwionó wóbuchem niechęciI która na 

érzełomie äat NVOMLNVON zawładnęła éoäską oéinią éubäicznąK t znanejI w dobrej 

wierze éisanej książce éokazującej éroces stawania się moäski ldrodzonejI éoseł 

włoski naéisałI te kardónał Bertram wódał dekret „KKK z własnej inicjatówóI 

érawdoéodobnie éowodowanó wzgäędami narodowómi”SNK 
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qommasini skuéiając uwagę na kardK Bertramie świadomie oddaäał wszeäkie 

zarzutó éod adresem oattiegoI aäe i tatókanuK Bóło to zresztą zgodne z 

oświadczeniem nuncjusza érzótoczonóm érzez ministra paéiehę w odéowiedzi na 

interéeäacje éoseäskie PM äistoéada NVOM rK modobnó éogäąd zawarto w raéorcie 

éoseästwa włoskiego w tarszawie z NT grudnia NVOM rKI gdzie érzótoczono 

wóéowiedź sekretarza nuncjuszaI któró z éowodu chorobó swego érzełożonego 

złożył takie oświadczenieW „tatókan nigdó nie uéoważnił do oéubäikowania 

éodobnego äistu i nuncjusz sądziI że w tóch dniach otrzóma komunikat tatókanuI w 

któróm oficjaänie zaérzecza się tekstowi kardónała”K homentując éowóższe głowa 

wskazanoI że nuncjatura chce uséokoić wieäkie wzburzenia wówołane érzez 

BertramaI a także „odéowiedzieć na ataki różnóch éartii w pejmie na éoäitókę 

tatókanuI które w konkretnej sótuacji nie mogą nie dotókać éersonaänie samego 

nuncjusza”SOK 

jała koäonia włoskaI także éośrednio dotknięta ostracózmem moäaków 

séieszóła z éociechąI której oatti bardzo éotrzebowałK t äiście do genK de jarinisa 

éisałW „Brak mi słówI które wóraziłóbó éodziękę za taszą dobroć i uérzejmość w 

czasach tak mętnóch i tak mało érzójemnóch”K oatti érzeéraszałI że odéowiada z tak 

wieäkim oéóźnieniemI które séowodowała chorobaK qeraz éisał OS stócznia NVON rK – 

wózdrowiałem jużI a i sérawó są już znacznie séokojniejszeK lkazana érzójaźń i 

zaufanie éaństwa de jarinis oraz „KKK pzanownóch hoäegów homisarzóI któróm 

éroszę éonownie érzekazać moje éodziękowanieI tak jak to czónię wobec manaI że 

nie wątéiäiście we imię i ze nie obarczaäiście ranie odéowiedziaänością za toI co się 

wódarzółoK qeraz także dóséozócje éowzięte i dane érzez ptoäicę Aéostoäską 

wskazują dostatecznie dobrzeI kto éonosi są to odéowiedziaäność i gdzie jej naäeżó 

szukaćK geśäi satósfakcja osobista wóstarczółabó tamI gdzie w grę wchodzą dobra i 

interesó wséóäneI nie éozostawałobó nic innegoI jak éogratuäować sobie tegoI co się 
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stałoI éonieważ nie mógłbóm nigdó oczekiwać éełniejszej satósfakcjiI jaśniej 

wórażonej i to z najwóższej stronóI jak to się właśnie stało w tej sótuacji”SPK 

qo bardzo ważne wóznanie oattiegoK tnioski éłónące z tej äekturó naäeżó 

éołączóć z sótuacją komisarza watókańskiego na dK ŚląskuI któró wséółuczestniczół 

w äicznóch rozważaniach na temat séosobów mogącóch doérowadzić do uséokojenia 

coraz siäniejszej agitacji angażującej także księżóI wzajemnieI nieraz brutaänie się 

zwaäczającóchK Całó érobäem jednak w tómI czó kardK BertramI w tej konkretnej 

sótuacji zechciał jeśäi już nie dóskutować Loatti nie miał żadnóch koméetencji w 

zakresie jurósdókcji archidiecezjiL to érzónajmniej éowiadomić komisarza 

watókańskiego o istocie swego zarządzeniaK geśäibó taka informacja miała miejsceI te 

oatti mógł érzóstać na formułę wcześniej zastosowaną érzez BertramaI w czasie ff 

éowstania śląskiegoI kiedó ostre naéominał wszóstkichI bez wójątku duchownóch 

żądając od nich wółączenia się z bezéośredniej działaäności koäidującej z ich 

duszéasterskimi zadaniamiK qak więc éomósł wółączenia najbardziej krewkich 

księżóI wóeäiminowania wzajemnóch naéadów duchownóchI odgrodzenia kościoła 

od namiętności narodowóchI aäe jednocześnie oddaäenie zarzutuI że kościół stoi na 

bokuI kiedó się ważą äosó „ziem rodzinnóch”I otóż wszóstkie te érobäemó bółó staäe 

rozważane érzez érzedstawicieäi hierarchii duchownej zarówno éoäskiej jak i 

niemieckiejK kie mogłó i nie stanowiłó tematu mało znanego w sferach 

watókańskichK hażdó z nich dążył do éoznania séoru obejmującego éoäskich i 

niemieckich katoäikówI każdó z nich chciał dać receétę rozwiązaniaI które bó 

zäikwidowało éłónące zagrożenia däa interesów kościoła z toczącej się waäkiI lgóäna 

atmosfera tatókanu – jak się rzekło – bóła w owóm czasie bardziej żóczäiwa däa 

éokonanóchI zewsząd szaréanóch kiemiecK gakaż nadzwóczajna okazja do rozwoju 

éogäądu o miłosierdziuI które w ujęciu fiäoniemieckich rozérzestrzeniało się tóm 

łatwiejI że kojarzóło się z tamą zamókającą rozäewanie się érądów äewicowóch na 

daäsze krajeK moäskaI jak tego dowiodłó wódarzenia äat NVOM rK oraz nadaä jeszcze nie 

zamkniętó konfäikt z oosją oadziecką nie bóła dość siänóm eäementem owego 

układuK lddaäić érzeto naäeżó utrzómującó się nadaä w äiteraturze éogäądI całkowicie 
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nieuzasadnionóI jakobó tatókan zwłaszcza zaś pekretariat ptanu nie miał udziału w 

éowstawaniu dekretu BertramaK tiedziano zresztą o tóm w éoäskim jpwK 

jinister bK paéieha w instrukcji érzesłanej éosłowi tierusz howaäskiemu OR 

stócznia NVON rK konstatujeI że hardónał daséarri „znał całó tekst rozéorządzeniaK 

kie można érzeto twierdzićI jak to starano się wmówić w sferó éoäskieI żebó 

tatókan éojawieniem się orędzia kardK Bertrama bół zaskoczonó”S4K 

kie da się też éoważnie traktować stanowiskaI że całó ten érobäem éowstał 

wskutekI jak naéisał jK iewekI „fataänej éomółki”K hardónał Bertram érzóéuszczał 

jakobóI że uzóskał zgodę ptoäicó AéostoäskiejK tieäokroć cótowanó wK wieäiński 

także kwestionuje odéowiedziaäność tatókanu uznającI że Bertram „KKK z éewnością 

nie wówiózł z ozómu wskazań uéoważniającóch go do zajęcia tak stronniczej 

éostawó”K fnaczej na tę sérawę séogäąda gózef BańkaI któró odwołuje się do tekstu 

dekretuK hardónał Bertram wóraźnie zaznaczaI z kim éertraktowałI kto wiedział o 

zamiarze dekretuI jakie instótucje i osobó bółó o rozéorządzeniu éoinformowaneK 

pkoro brak wskazania na roäę oattiego znaczó toI że brak éodstaw do uznania 

nuncjusza za wmieszanego w tę sérawę SRK 

oozważania wokół wséółautorstwa dekretu Bertrama są o tóäe trudneI że 

autorzó wskazują ogóänikowo na tatókanK qómczasem – jak o tóm éisano wóżej – 

sam tekst rozéorządzenia éozwaäa na ściśäejsze umiejscowienie wséółautorstwaK 

gestem érzekonanó o niewinności oattiegoK Bez wątéienia wiedział on o zamiarze 

uczónienia jakiegoś kroku zmierzającego de uséokojenia księżó tak éoäskich jak i 

niemieckichK gednak cäou sérawó to antóéoäski éunkt mówiącó o roäi éroboszczówI w 

oäbrzómiej większości kiemcówI uérawnionóch do wórażania zgodó ma aktówność 

księżó na terenie ich éarafiiK cormaänie w zarządzeniu tóm nie bóło niczego 

skandaäizującegoK mroboszcz zawsze miał bóć éełnóm goséodarzem w obrębie swojej 

éarafiiI ani érawo kanoniczneI ani tradócja nie stwarzałó éod tóm wzgäędom żadnóch 

wątéäiwościK Łatwo też mógł zaakceétować Benedókt us zakaz naéłówu na teren 

éäebiscótowó księżó z innóch dzieänicK jożäiwości éozóskania akceétacji éaéieża w 
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tej sérawie bółó tóm większeI im szerzej do wséółczesnej doktrónó tatókanu 

zaczęłó wdzierać się rożne nowinkiK pzczegóänie głośne bółó séoró międzó tzwK 

katoäikami integraänómi i nieintegraänómiK ka domiar wszóstkiego głównóm 

rozsadnikiem szeroko rozumianej móśäi modernistócznej bóła crancjaI której 

érzedstawicieä grał éierwsze skrzóéce na dórnóm ŚląskuK rłatwiając naéłów księżó z 

innóch éarafii ułatwiano érzenikanie na teren dórnego Śląska äudzi – z 

watókańskiego éunktu widzenia – nieodéowiednichK 

kiewątéäiwa zgoda éaéieska na dekret bóła skutkiem istotnóch niedomówień – 

na jakie éozwoäiło sobie najbäiższe jego otoczenie z kardónałem daséarrim na czeäeK 

pkoro érzójmie się takie stanowiskoI bez trudu będzie można uznać także toI że oatti 

éadł ofiarą „intrógi watókańskiej”I w której éierwszorzędną roäę odegrał daséarriI a 

wséółtowarzószami mu bóäi maceääi i BertramK waéewne każdó z tóch dostojników 

miał co innego ma widokuX złączółó ich ceäe uzewnętrznione w zarządzeniu kardK 

BertramaK tómaga dokładniejszego rozéoznania sérawa ewentuaänego 

wséółautorstwa nuncjusza oattiego w oéracowaniu dekretu BertramaK waéewne oatti 

nie mógłbó zgodzić się na ten dokumentI gdóż oznaczałbó onI że éaéieski komisarz 

éäebiscótowó zadekäarował się éo jednej LniemieckiejL stronie układu éäebiscótowegoK 

kieéowodzenie sérawó éoäskiej ma Śląsku nie rokowało żadnóch nadziei ma sukces 

nuncjaturó w moäsceK wa érawdziwą érzeto uznać można tezęI że nuncjusz nie znał 

szczegółów okóänika kardK BertramaI że bół nim zaskoczonóI że oburzał się na 

éostęéowanie „złego człowiekaI któró to uczónił” Ljak to okreśäił oatti w rozmowie z 

abéem hakowskimLK htóż nią bół? 

guż O grudnia NVOM rK nastąéiło odwołanie oattiego z funkcji watókańskiego 

komisarza na dórnóm ŚląskuK wnaczóło toI że tatókan uznał oattiego winnóm 

skandaäu wówołanego érzez okóänik kardK BertramaK Żadna inna interéretacja nie 

może wchodzić w gręX aäbo winnó i wówczas naäeżó go odwołaćI aäbo jest niewinnó i 

wtenczas szuka się rozwiązania dającego satósfakcję nie tóäko bezéośrednio 

zainteresowanemuI aäe także „rządu”I któró reérezentujeK t konkretnej sótuacji 

tatókan éoświęcił oattiego i to w dwa dni éo burzäiwóm éosiedzeniu pejmu 

rstawodawczegoI w czasie którego mówiono z tróbunó sejmowej o konieczności 
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odwołania oattiegoI a nawet o zerwaniu stosunków z tatókanemK tszóscó zaś 

éosłowie z abéem qeodorowiczem i ministrem paéiehą żądaäi wójaśnienia sérawó u 

źródełK f w tej właśnie atmosferze z nadzwóczajnóm éośéiechemI bez formaänej 

inicjatówó rządu éoäskiego éojawia się decózja odwołująca oattiego z funkcji 

homisarza Aéostoäskiego érzó homisji mäebiscótowejK kotę érotestacójną rządu 

éoäskiego złożono w pekretariacie ptanu doéiero 4 grudniaK aomagano się w niej 

odwołania rozéorządzenia Bertrama oraz wórażono dezaérobatę däa éostawó 

komisarza éäebiscótowegoI któró zachował się biernie mimo naäegań rządu 

éoäskiegoSSK 

mrzez kiäka najbäiższóch tógodni éo wódaniu dekretu kardK Bertrama sótuacja 

nuncjusza oattiego uäegła wóraźnej éoérawieK guż na érzełomie stócznia i äutego 

NVON rK nastąéiłó zdarzeniaI które w całej éełni satósfakcjonowałó oattiegoK 

aokonało się to na skutek osobistej inicjatówó Benedókta usK wazwóczaj stroni się 

od wskazania na istnienie w łonie tatókanu różnóchI słónnóch „correnti”I a wiec 

orientacjiI tendencjiI grué tworzonóch i łamanóch na éodstawie najróżniejszóch 

króteriówI éersonaänóch nie wółączającK mrzełom wojnó i éokoju dodatkowo 

uzewnętrzniał te tradócójne niejako érzetasowania – dodając im swoistegoI 

éoäitócznego koäorótuK oatti wónoszącó się stoéniowo w hierarchii kuriaäistów stał 

się eäementem tej gró o tóäe wógodnómI że jedónie okresowo zagäądającóm do 

ozómuK t tóm stanie rzeczó fiäoniemiecka intróga Bertrama zbiegła się z interesami 

kardónałów daséarriego i maceääegoI kuriaäistów z wieäkimi éerséektówami i 

niewątéäiwómi ambicjamiK 

rkładó te mógł naruszóć jedónie sam éaéieżK qóäko on mógł zakończóć 

anormaäną sótuację nuncjusza w tarszawieI de facto éozbawionego możäiwości 

działaniaI aäe nadaä urzędującego i to jeszcze érzez éół rokuK tezwanemu do ozómu 

oattiemu éaéież ofiarował ważnąI oéróżnioną właśnie metroéoäię medioäańskąK 

                                                
SS hK oędzińskiI czK ffI sK UNK 
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tkrótceI NV äiéca został kardónałem érezbiterem Ekościół tótuäarnó pan jarino ai 

jontiFSTK 

 

5K aziałalność ksK lgno perróK 

l éäanowanej zmianie éersonaänej na stanowisku kościeänego komisarza 

éäebiscótowego éowiadomiono éoseästwo éoäskie érzó tatókanie R grudniaK 

kominację dotóchczasowego chargé d’affaires nuncjaturó w tiedniu ksK érałata 

lgno perra ogłoszono U grudniaSUK w tatókanu wówiózł on érzekonanie o éotrzebie 

wérowadzenia zakazu udziału w akcji éäebiscótowej wszóstkim księżomI tak éoäskim 

jak i niemieckimK 

guż 4 grudnia bół we trocławiuI gdzie konferował z kardK BertramemK w 

nuncjuszem oattim kontaktu nie nawiązałK mrzóbówszó do léoäa zamieszkał J 

éodobnie jak jego éoérzednik J u ksK éroboszcza hubisaI któró zachował érawie 

éoäną kontroäe nad kontaktami deäegata éaéieskiegoK Bardzo też oburzół sięI gdó 

érzedstawicieäe duchowieństwa éoäskiego éroéonowaäi inną kwateręK denerał eK ie 

oond érzógotował nawet samodzieäne mieszkanieK gednakże z éroéozócji tej nie 

skorzóstanoK makt tenI jak i dotóchczasowa działaäność érałata lgno perra jako 

watókańskiego chargé d’affaires w tiedniuI sérzójał zarzutom o sóméatie 

niemieckieK kominacja ta – zdaniem éoäskich kół wojskowóch – dowodziła „KKK 

érzónajmniej nieuérzejmości tatókanu wobec moäskiK kie można érzecież uważać 

za érostó érzóéadekI że tatókan wóznacza na Śląsk äudzi éracującóch däa kiemcówI 

zwłaszczaI że na dórnóm Śląsku érzemawiają za tóm interesó kościoła”SVK 

                                                
ST gK BańkaI sK PM4X gK pchmidäin Emapstgeschichte der neusten weitK jćnchen NVPVI voäK 4I sK NSF 
naéisał krótkoI że „pérawiedäiwe i bezstronne zachowanie się oattiego znaäazłoI wbrew éoäskim 
zabiegomI całkowitą aérobatę éaéieża”K 
SU tóéada zaznaczóćI że Acta Aéostoäicae pedisK Commentarium lfficiaäeI AK uffI voäK uffI 
oomae NVOMI nie éodałó nominacji na stanowisko homisarza Aéostoäskiego däa dórnego ŚląskaK 
modano wszakże EtamżeI sK RPF jego nominację z NP stócznia NVOM rK na stanowisko Chargé 
d’affaires w tiedniuK oozéowszechnione w äiteraturze éoäskiej dwuczęściowe nazwisko w 
nominacji tej nie wóstęéuje Ediovanni Battista lgnoI äub odéowiednie łacińskie foannes BaétK 
lgnoFK warazem jednak w éierwszóm orędziu z ON grudnia NVOM rK nowó homisarz watókański 
érzedstawił się nastęéującoW ksK érałat dr diovanni Battista lgno perraK 
SV CAtI katmK pztab deneraänóI sógnK OMP Eoaéort z grudnia NVOM rKF 
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mierwszó kontakt z ekiéą ksK jichała iewka zaéisał się w dobrej éamięci 

księżó éoäskichK lgno perra érzójął ich z wieäką uérzejmością i wójaśnił swoje 

obszerniejsze od éoérzednika koméetencjeK waéoznał także z treścią swego 

éierwszego orędzia „KKK które zniesie iéso facto niefortunnó dekret kardK BertramaK 

waéewnił nas takżeI że wszóstkie nasze éostuäatóI wzgäędnie żóczenia zostaną 

chociaż nieformaänieI aäe w samej rzeczó séełnioneK jnie osobiście i zaéewnił 

jeszczeI że éostara się o naäeżótó kontakt z moim urzędemTMK 

tatókański komisarz w miesiąc od wódania dekretu Bertrama ogłosił 

dokumentI w któróm rozciągał zakaz uérawiania éroéagandó na obszarze 

éäebiscótowóm na wszóstkich kaéłanów bez wzgäędu na narodowość i éodäegłość 

diecezjaänąK wakazem éroéagandó objęto także obiektó sakraäneI gdóż „KKK miejsca te 

érzeznaczone są do użótku reäigijnego”K waéowiadając działania oéierające się na 

bezstronności „… żadnej stronieI ani niemieckiej ani éoäskiej nie będę dawał 

éierwszeństwa”K hsK lgno perra nakazówał bó kaéłani éracowaäi däa jedności i 

éokoju ważąc co „… érzóstoi kaéłanom i co jest woäą kajwóższego masterza…”K 

ddóbó wskazania éowóższe nie znaäazłó zastosowaniaI to „… zastosuję takie karóI 

do jakich Święta ptoäica Aéostoäska mnie uéoważniła”TNK 

aokument ten wówołał séoróI które zrodziłó się aäe tóäko m odmiennóch 

interéretacjiI aäe érzede wszóstkim niezaséokojonóch oczekiwańK t środowisku 

éoäskim zawód bół niemaä całkowitóK 

t ocenie sótuacji érzógotowanej érzez lddział ff kaczeänego aowództwa 

tojska moäskiego z érzełomu äat NVOMLNVON naéisanoI że w séorach éoäskoJ                    

Jniemieckich tatókan zajmuje nie tóäko stanowisko żóczäiwe däa kiemiecI aäe także 

däa moäski nieérzóchóäneK aäatego też „… jsgr lgnoI choć w innóch słowachI 

éowtórzół zarządzenie Bertrama utrudniające uświadamianie moäaków na dórnóm 

ŚląskuK geżeäi na terótorium éäebiscótu jazurów i tarmii tatókan sérzójał 

kiemcom ze wzgäędów narodowóch Laäe mógł sérzójać i moäsce ze wzgäędów 

reäigijnóchI bo w ten séosób wieäki kawał kraju odéadłbó od érotestanckich mrusI a 

                                                
TM jK iewekI sK RTNK 
TN mełnó tekst éodaje jK iewekI sK RTNJRTPX także gK BańkaI sK OVSLOVTK 
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érzóéadłbó katoäickiej moäsceLI to na dórnóm Śląsku obódwa wzgäędó érzemawiają 

są kiemcamiI a tatókan nie zechce odstręczać od siebie éotężnegoI katoäickiegoI 

niemieckiego centrumI érzez oderwanie od niego katoäickiego dórnego Śląska”TOK 

w dokumentu tego wónika takżeI że strona éoäsko oczekiwała na jakieś 

uérzówiäejowanie érzez tatókan księżó éoäskich w zakresie działaäności éoäitócznejK 

lczekiwanie teI czó też żądaniaI bółó w tatókanie odbierane co najmniej z 

mieszanómi uczuciamiI choć na ogół niechętnie äub wrogoK tóchodząc z założenia 

neutraänego i równościowego nie bardzo chciano érzójąć tam do wiadomościI że 

generaänó zakaz udziału wszóstkich księżó w akcji éäebiscótowej wódanó érzez 

érałata lgno perra nadaä faworózuje kiemcówK horonnó argument stronó éoäskiejI 

że kiemcó mają na obszarze éäebiscótowóm äiczną inteäigencję LurzędnikówI 

nauczócieäiI érzemósłowcówLI éodczas gdó z racji wieäoäetniej éoäitóki władz 

éruskich – éoäska inteäigencja ogranicza się wółącznie do księżóI bówał 

interéretowanó w tatókanie na korzóść kiemiecK 

t tóm niezmiernie zróżnicowanóm koäorócie séraw i äudzi widzieć trzeba 

misję biskuéów paéiehó i qeodorowiczaI którzó zostaäi érzójęci érzez éaéieża ON 

grudnia NVOM rKTP iiderem deéutacji bół bé paéiehaI któró odął dobre stosunki z 

éaéieżem i séorą gruéą kuriaäistówK tładósław coäkierski w éośmiertnóm 

wséomnieniu éoświeconóm wieäoäetniemu metroéoäicie krakowskiemu wskazałI że 

wójątkowo dobrze znał on tatókanW „tiedział äeéiej niż ktokoäwiekI iäe intróg 

éäącze się éod grzecznością uśmiechniętą monsignorów! tszak kiäkadziesiąt 

różnóch nacji krzóżuje tam széadó dóéäomatócznej i éoäitócznej sztuki”T4K 

tósiłki béa paéiehó miał wséierać abé gózef qeodorowiczI któró nie naäeżał 

do osób żóczäiwie uséosobionóch wobec nuncjusza oattiegoK gego éostawę bez 

ogródek oéisał jaciej oatajK kotowałI że arcóbiskué éowstałą w kraju burzę z 

                                                
TO CAtI katmK lddział ffI sógnK NVV ElcenaK tłochó bez datóFK 
TP jK iewek EsK RTRI érzóéK VF éodajeI że wójazd do ozómu biskuéa nastąéił O stócznia NVON rKX 
także tę datę érzójął wK wieäiński ErdziałI sK  NMMFX  bK  gK  małóga  Emolsko-watókańskieI sK RVI érzóéK 
SSF éodaje dzień érzójazdu do ozómu OO grudniaX éorK też mrawda o podróżó rzómskiej ksK 
biskupów w sprawie górnośląskiejK hraków NVONI sK VK 
T4 tK coäkierskiI tielki charakter – kardónał papiehaK tW hsięga papieżyńskaI éod redK gK 
toänegoK hraków NVUSI qK ffI sK SNPK 
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éowodu dekretu Bertrama „… bardzo zręcznie skierował érzeciw nuncjuszowiI 

głosząc na äewo i érawoI iż nuncjusz jestI jeśäi nie bezéośrednio sérawcą zakazuI to w 

każdóm razie éośrednio – bo niedokładnie äub zgoła fałszówie informował ptoäicę 

Aéostoäską”K jaciej oataj äiczół bardzo na archiwa watókańskieI gdzie ewentuaänó 

széeracz znajdzie „… niejeden raéort nuncjusza oattiego bardzo däa arcóbiskuéa 

qeodorowicza nieérzóchóänóK ldrabiał oéinię wótworzoną érzez te raéortó ksK 

qeodorowicz éodczas częstóch swoich wócieczek do ozómuI zwókäe w towarzóstwie 

oddanego mu ksK biskuéa krakowskiego paéiehó „szójąc butó” w tatókanie i 

nuncjuszowiI i miłsudskiemuK qak érzónajmniej informował wówiad ff lddziału 

pztabu deneraänegoI któróI jak mi wiadomo z najéewniejszego źródła otaczał ksK 

arcóbiskuéa czułą oéiekąI tak w krajuI jak i w czasie éodróżó za granicę”TRK 

Benedókt us éodczas drugiej audiencji udzieäonej biskuéom éoäskim miał 

zaakceétować érojekt érzedłożonej mu dekäaracjiI która zmierzała do rozwiązania 

nastęéującóch séraw W 

NL zakaz agitacji w kościołach i szkołach éarafiaänóchX  

OL zakaz ów nie dotóczół zgromadzeń éubäicznóchX  

PL orzeczenie całkowitej swobodó głosowania za wóbraną stronąK  

tónikiem zabiegów biskuéów qeodorowicza i paéiehó bóło ich oświadczenie 

„…zaakceétowane érzez ljca ŚwK i kardónała sekretarza stanu z éoäeceniem 

ogłoszenia tego w moäsce – w któróm zakaz kardK Bertrama został usuniętó érzez 

éozwoäenie dane érzez ljca ŚwK na biskuéów däa księżó uczestniczenia na wiecach” 

Léodkreśäenie w tekścieLTSK 

tedług éoäskich źródeł interweniującóm w ozómie biskuéom wójaśnionoI że zakaz 

udziału käeru w agitacji éäebiscótowej odnosi się do kościołaK qak wiec „…kaéłaniI 

którzó mają érawo obówateäskieI mogą głosić swoje érzekonania narodowe na 

zgromadzeniach éubäicznóch”K fnteréretacja ta éodana została de éubäicznej 

wiadomościI a także érzekazana oattiemu érzez pekretariat ptanu oraz jpw w 

tarszawie érzez éosła tierusz howaäskiegoK katomiast ksK lgno perraI P stócznia 

                                                
TR jK oatajI mamiętnikiK tarszawa NVSRI sK RPK 
TS mrawda o podróżóI sK NRX także wK wieäińskiI rdziałI sK NMNK 
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NVON rK ogłosił wójaśnienieI że duchowni mogą brać udział w zgromadzeniach 

éubäicznóchI o iäe zachowają się na nich éasównieK 

tójaśnienie to dezawuowało dekäarację daną biskuéomK ptąd interwencójna 

wizóta éodsekretarza jpw LlkęckiegoLI któró dowiedział się w léoäuI żeW 

NK lgno perra nie otrzómał z ozómu żadnóch instrukcji éozwaäającóch na zmianę 

jego dekretu z ON grudnia w duchu oświadczenia oéubäikowanego érzez biskuéów 

paéiehę i qeodorowiczaX  

OK qeäegram wósłanó do oattiego o audiencji udzieäonej érzez éaéieża biskuéom 

paéieże i qeodorowiczowi „… nic go nie obchodziI bo ksK oatti nie jest jego 

zwierzchnikiem”TTK 

jimo éonownóch interwencji biskuéów paéiehó i qeodorowiczaI oficjaäne 

stanowisko tatókanu nie uäegło zasadniczej zmianieK pótuacja ta stała się źródłem 

najróżniejszóch interéretacjiI as do séekuäacji włącznieK rznać można za 

érawdoéodobneI że Benedókt uv w czasie érzógotowówania dekretu BertramaI nie 

bół na tóäe zorientowanó w istocie érobäemuI bó séodziewać się energicznóch 

érotestów éoäskiejI hierarchii kościeänejK gednakże na érzełomie grudnia i stócznia 

NVOMLNVON rK Benedókt fs został szczegółowo éoinformowanó o tóm zagadnieniu nie 

tóäko érzez wósłanników éoäskiego eéiskoéatuI aäe także érzez hrK Adama 

ŻółtowskiegoI érzedstawicieäa moäskiego homisariatu mäebiscótowego w homisji 

jiędzósojuszniczej Lwósłanego séecjaänie do ozómu érzez horfantegoL oraz 

oczówiście érzez éoseästwo érzó tatókanieK jimo to éaéież nie éoäecił zmienić 

zarządzeniaK mrzeciwnieI pekretariat ptanu mógł éotwierdzićI że ostatnie 

oświadczenie érałata lgno perró jest zgodne z éogäądami éaéieżaK w éowodu tej 

taktóki wśród moäaków nagromadziło się wieäe goróczóK tojciech horfantó uważałI 

że sótuacja ta demaskuje „… éaéieskiego sekretarza stanu jako człowiekaI którego w 

niedóéäomatócznóm jęzóku nazówamó éoséoäitóm kłamcąK Cała afera jest tóm 

wstrętniejszaI że dzieje się ona wśród najwóższóch dostojników hościoła”TUK 

                                                
TT mrawda o podróżóI sK NSX także hK oędzińskiI czK ffI sK URK 
TU Źródła do dziejów powstań śląskichI qK fffI sK SN i nK 
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wamieszanie éanowało także w jinisterstwie péraw wagranicznóchI jinister 

bustahó paéieha éisał de éosła tierusz howaäskiego OR stócznia NVON rKI że od 

éoczątku rząd éoäski naéotókał na wóraźną niechęć tatókanuI któró nie chciał usnąć 

éoäskich dezóderatów w sérawie dórnego ŚląskaW „… obecnie stoimó wobec 

nowegoI bardzo nieéożądanego faktuK kie mogę bowiem érzóéuścićI abó biskuéi 

qeodorowicz i paéieha móäiäi się co do danóch im zaéewnieńK kasuwa się więc 

érzóéuszczenieI że co innego éowiedziano biskuéom éoäskimI a co innego kazano 

jonsignorowi lgno ogłosić”K t zaistniałej sótuacji – konstatował minister paéieha 

– käer éoäski na Śląsku nie wieI jak éostęéowaćK Część éowodowana różnómi 

obawami zaérzestała érowadzenia akcjiK horfantemu minister paéieha doradzałI abó 

käer éoäski nie zrezógnował z érowadzenia agitacjiI nie ekséonując się zbótnioK t 

éoäskim jpw séodziewano sięI że msgr lgno nie będzie wóstęéował zbót 

energicznie w egzekwowaniu zarządzeń będącóch bądź co bądź w sérzeczności z 

obietnicami danómi éoäskim biskuéom érzeć éaéieżaK jinister paéieha chciał 

séowodować instrukcję däa ksK lgnoI bó dekret swój możäiwie łagodnie traktowałK 

moseł tierusz howaäski miał érzekazać kardónałowi daséarriemu zdziwienie rządu 

éoäskiego z éowodu zaobserwowanóch sérzecznościK „qoteż rząd éoäski rozważa z 

całą gruntownością sótuacjęI jaka się érzez to wótworzóła i w razie éotrzebó éoczóni 

odéowiednie krokiK waäeżeć to będzie w głównej mierze od tegoI jak się co do 

séornóch éunktów stosunki w éraktóce na dórnóm Śląsku ułożą”TVK 

qrzeba więc stwierdzićI że wóérawa biskuéów paéiehó i qeodorowicza 

zakończóła się nieéowodzeniemK jiało to deérómującó wéłów na séołeczeństwo 

éoäskieK „hurier tarszawski” OU stócznia NVON rK ogłosił wójaśnienie biskuéówI 

które niezuéełnie zgodne bóło z faktamiK „ljciec ŚwK nie miał nie wséóänego z tóm 

orędziem LBertramaLI którego éojawieniem się bóäi tu wszóscó zaskoczeniK aoérawdó 

érzóchodzi nam éodziwiać mądrość ljca ŚwKI któró umiał wónaäeźć séosób wójścia 

z tej tak zagmatwanej sótuacji”K jożna zrozumieć dążenie biskuéówI bó osłonić 

Benedókta us od zarzutu udziału w sérawieI któraI zdaniem moäakówI jawnie ich 

krzówdziłaK kieérzekonująco zabrzmiał także innó fragment tego komunikatuI 

                                                
TV qamżeI sK SPLSPK 
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będącego raczej kaéituäacją érzed éoäitóką watókańskiego pekretariatu ptanu i 

niemieckim éatriotózmem BertramaI wobec którego sformułowano wérawdzie słowa 

érzókreI aäe oéatrzone wójaśnieniem „… że i on sam éadł raczej ofiarą zręcznie 

dookoła jego osobó osnutej robotó tóchI którzó się nimI jako swóm narzędziem 

éosługiwać chcieäi”UMK 

waäecone érzez tatókan uséokojenie sótuacji na dórnóm Śląsku stało się 

móślą érzewodnią działania wszóstkich zaangażowanóch na tóm terenie hierarchówK 

qakże lgno perra starał cię zachować neutraäność będącą skutkiem dokładnego 

wóéełniania wskazówek z ozómuK Aäe im bäiżej éäebiscótuI tóm bardziej naéięcie 

rosłoK wasadę neutraäności łamaäi także biskuéi éoäscó z ksK érómasem aaäborem na 

czeäeK lto bowiem na kiäkanaście dni érzed éäebiscótem ukazała się ich odezwa 

będąca oczówistą i jawną éroéagandą éoäskiego éunktu widzeniaK waadresowana do 

„Braci dórnoślązaków” éodkreśäałaI że od nich właśnie będzie zaäeżało „… czó kraj 

ten éowróci do  moäskiI która wóciąga do tas ręce jako do najäeészóch swóch 

sónówI czó też na dórnóm Śląsku będzie éo dawnemu rządził mrusakK tó wiecieI 

czego się możecie séodziewać éo moäsceI która tas érzójmie jako ukochanóch braciK 

tó też najäeéiej wiecieI co tas czeka od kiemcówI którzó tam nigdó nie wóbacząI 

że jesteście moäakami LKKKL Bracia dórnoślązacóI głosujcie soäidarnie za moäskąI jak 

jeden mąż idźcie do urnó éäebiscótowejI abó zaéewnić sobie i moäsce wieäką i 

szczęśäiwą érzószłość”UNK 

péorom wokół rozwiązania sérawó dórnego Śląska towarzószóło stałe dążenie 

moäaków do wódzieäenia tego terenu séod jurósdókcji biskuéa wrocławskiegoK 

mrobäem ten staäe obecnóI ze zdwojoną siłą éojawił się éo éäebiscócieK aäa stronó 

éoäskiej odebranie kardK Bertramowi jurósdókcji nad dórnóm Śląskiem miało 

ukierunkować decózjo mocarstwK ao iondónuI a zaéewne takie do innóch stoäic 

                                                
UM morK gK gurkiewiczI kuncjatura Achillesa oattiego w molsceK tarszawa NVRRI sK VNLVOX rozważając 
różne aséektó sótuacji éowstałej na täe dekretu Bertrama nie można uwoänić się od słów 
wóczótanóch w książce gK tiśäickiego éoświęconej działaäności kardK daséarriegoK Chodzi 
mianowicie o toI że Benedókt us érzójmował codziennie daséariego międzó godziną V a NM rano i 
„wóéótówał go o wszóstkie szczegółó i dawał dokładne dóséozócje” – éorK gK tiśäickiI hardónał 
miotr dasparriK iubäin NVPRI sK VMK 
UN morK gK BańkaI sK OVTX także jK iewekI sK RTUK 
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wséółdecódującóch o äosie dórnego käąskaI éoäskie jpw OT kwietnia NVON rK 

érzekazało fnformację mogącą érzóczónić się do usunięcia jurósdókcji biskuéa 

niemieckiego nad terótorium stanowiącó Läub mającóm stanowićL część éaństwa 

éoäskiegoK wwrócono uwagę aa treść érzósięgiI jaką biskué wrocławski musiał złożyć 

króäowi éruskiemu obejmując swój urządK t tekście tej érzósięgi biskué 

zobowiązówał sięI że „będzie wiernó i éosłusznó gego jajestatowi hróäowi mrus”I a 

także jego érawomocnóm éełnomocnikom w rządzie tak jak najłaskawszemu króäowi 

i éanomI érzórzekam zaéobiegać szkodom i stratomI a w szczegóäności dążyć do 

tegoI abó w duszach i umósłach duchownóch i gmin éowierzonóch mojemu 

biskuéiemu kierownictwuI starannie éieäęgnować głęboki szacunek i wierność däa 

króäaI miłość däa ojczóznóI éosłuszeństwo däa érawa i wszóstkich cnót okreśäającóch 

dobrego éoddanegoK kie będę toäerowałI abó éoddane mi duchowieństwo bóło 

nauczane äub wókorzóstówane däa érzeciwstawnóch ceäówK pzczegóänie uroczóście 

érzórzekamI że nie éozwoäę na istnienie jakichkoäwiek wséóänot i związków 

wewnątrz äub éoza granicami krajuI które mogłóbó bóć niebezéieczne däa 

bezéieczeństwa éubäicznegoK geżeäi stwierdzęI że gdziekoäwiek w mojej diecezji 

doszło do wóstąéień szkodäiwóch däa éaństwaI nie zawaham się wskazać winnóch 

gego hróäewskiej jości”UOK 

mrobäem wódzieäenia części éoäskiej dórnego Śląska séod władzó Bertrama 

bół badanó także w tatókanieK jsgr lgno perra w rozmowie z ksK jK iewkiem NP 

kwietnia NVON rK wókäuczół możäiwośćI bó ptoäica Aéostoäska zgodziła się na 

nominację osobnego administratora äub komisarza aéostoäskiegoK ptanowczośćI z 

jaką lgno perra érezentował swój éogäądI érzekonała rozmówcęI że sérawa ta bóła 

érzedmiotem uzgodnień nie tóäko z trocławiemI aäe i tatókanemK Brano éod uwagę 

możäiwość utworzenia osobnego wikariatu generaänegoI anaäogicznie jak w rejonie 

cieszóńskimK ptrona éoäska zabiegała o toI abó generaänó wikaró został wóéosażonó 

                                                
UO AAkI Ambasada iondónI sógnK PSVI kK NT Egackowski do moseästwa moäskiego w iondónieI 
tarszawa OT kwietnia NVON rKF 
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w najéotrzebniejsza koméetencjeK gednak reaäizacja tego zamiaru okazała się bardzo 

trudna”UPK 

mewien wéłów na ten stan rzeczó miał wóbuch fff éowstania śląskiego w 

éierwszóch dniach maja NVON rK hsięża éoäscó na séecjaänóm séotkaniu w Chorzowie 

uchwaäiäi NS czerwca NVON rK odezwę soäidarózującą się z éowstaniemI o czóm 

świadczół aéeä zaadresowanó do „kochanego äudu górnośląskiego”K Bół on sérzecznó 

z zaäeceniami éaéieżaI aäe także – w éewnóm sensie – éodważał nie tóäko 

skutecznośćI aäe wręcz wiarógodność dotóchczasowóch wósiłków ptoäicó 

Aéostoäskiej zabiegającej o odgrodzenie księżó od éroéagandó nieéodäegłościowejK 

qómczasem księża éoäscó we wséomnianej odezwie éisaäiI że „… rozumieäi 

najzuéełniej” rozéacz kochanego äudu górnośląskiego i uéatrówaäi w éowstaniu „… 

bohaterską waäkę o najszäachetniejsze dobra äudzkieI o woäność i niezawisłość kraju”K 

t aéeäu uboäewanoI że doszło do krwawej waäkiI aäe zarazem zachęcano do jej 

kontónuowaniaI gdóż „… nigdó bez krwi ofiaró nie zdobędą narodó swej woänościK 

gako qwoi sónowie i éasterze stoimó i zawsze stać chcemó nierozerwaänie érzó 

qwoim boku i wzówanó CięI abóś mimo wszeäkich trudności na zewnątrz i wewnątrz 

mężnie wótrwał aż do uéragnionego ceäu…”U4K 

qegoż samego dnia uchwaäono także tekstó dwóch teäegramów wósłanóch 

bezéośrednio do éaéieżaK t éierwszóm éoäscó księża górnośląscó érotestowaäi 

érzeciw niesłóchanóm gwałtomI jakich doznają ze stronó niemieckiejK mroszono gego 

ŚwiątobäiwośćI bó się ujął za duchowieństwem i äudem éoäskim i érzóczónił cię do 

tegoI bó na teäegramie zwracano uwagęI że od mniej więcej dwóch äat katoäicki 

dórnó Śląsk jest faktócznie jakbó bez éasterzaK homunikacja z lrdónariuszem jest 

bardzo utrudnionaI a w czasie rozruchów i éowstań zuéełnie érzeciętaK „oozruchó 

                                                
UP qamżeI kK NSJNT Ekotatka wewnętrzna jpw bez datóFK geszcze w końcu NVON rK éoseł tładósław 
pkrzóński mówił Benedóktowi usI że cała moäska séodziewa się i oczekuje jak najróchäejszego 
wódzieäenia érzóznanej moäsce części dórnego ŚląskaK kie tóäko kuriaäiściI aäe i sam éaéież 
éodkreśäałI że takich séraw ptoäica Aéostoäska nie załatwia bez séokojnego i sumiennego 
érzestudiowania „kaäeganie o natóchmiastowó éodział decózji – raéortował tK pkrzóński – bółobó 
żądaniem tegoI czego się nie otrzóma i ésuciem nastrojuI któró ze wzgäędu na wieäe innóch séraw 
starać się muszę naérawiać” – éorK AAkI Ambasad maróżI sógnK NUSI kK R4NR Eoaéort tK 
pkrzóńskiegoI tatókan T grudnia NVON rKFK 
U4 qekst éodaje jK iewekI sK RUMJRUNK 



 RM

mogą się éowtórzóćK tiara i żócia katoäickie w wieäkim niebezéieczeństwieK w wieäu 

éarafii księżó wógnanoK pérawa – oéuszczonóch éarafii wómaga natóchmiastowego 

ureguäowaniaK tedług naszego éokornego zdania lrdónariusz nie może temu 

zaradzićK aäatego érosimó éokornie o natóchmiastowe zamianowanie Aéostoäskiego 

aeäegataI któróbó wóéosażonó we wszeäką władzę mógł zaéobiec daäszóm szkodom 

i érzówrócić éożądane däa hościoła stosunki”UR K 

fnicjatówó te séotkałó się z wrogą reakcją lgno perróK t séecjaänóm okóäniku 

wódanóm OV czerwca NVON rK zaérezentował niemiecki éunkt widzenia na sótuacje na 

ŚląskuK lbwiniając księżó o wichrzenie éoäitóczne i wséółwinę za éowstanieI 

oskarżył ich o sérzeniewierzenie się nauce i éraktóce hościołaK pugerowałI że 

rozäiczne zbrodnie érzeciw księżom i miejsca kuätu zostałó éoéełnione właśnie érzez 

moäakówK t orędziu rozéowszechnianóm z ambon lgno perra dał uéust wrogości 

wobec éowstania i niechęci däa éoäskich księżóK „oównież będziemó zmuszeni 

wómienić i naéiętnować uroczóście w obäiczu całego świata burzócieäi éokoju i 

éorządku éubäicznegoI tóm więcejI że serca wzdraga się na móśä o tómI że trzeba 

wómienić éomiędzó burzócieäami éewnóch mężówI którzó naéomnieäi o swej 

godności sług ChróstusowóchI z któróch jedni siaäi nienawiść międzó braćmiI inni nie 

wstódziäi się chwócić za broń dłonią namaszczoną świętóm charózmemI stawać na 

czeäe zbrojnóch szeregów i nawołówać do krwi rozäewu”USK 

Bóło to ostatnie orędzie érzedstawicieäa tatókanu na obszarze 

éäebiscótowómK qóm siäniej zaciążyło ono na ocenie jego działaänościI która éołożyła 

się cieniem na stosunkach łączącóch hurię ze sérawami ważnómi däa moäaków i 

kiemcówK hrakowski „Czas”I daäeki od dosadności w ocenie érzedsięwzięć 

tatókanuI które w moäsce éowszechnie oceniano jako niekorzóstneI éisał 4 äiéca 

                                                
UR qekst éodaje jK iewekI sK SMVJSNNX we fragmentach gK gurkiewiczI tatókan a molska w okresie 
międzówojennómK tW pzkice z dziejów papiestwaK tarszawa NVRUI sK RMMK 
US CótK  zaW  wK  wieäińskiI  rdziałI sK NMUI érzóéK SUX odmienne tendencje obserwujemó u kiemcówK 
hsiążę eatzfeäd zu qrahenbergI niemiecki éełnomocnik na dórnośląski lkręg mäebiscótowóI w 
sérawozdaniu z 4 marca NVON rK érzesłanóm do Austwärtige Amt informowałI że msgr lgno 
zamierza natóchmiast éo głosowaniu wójechać z dórnego ŚląskaK hsiążę eatzfeäd sądziłI że bółobó 
wskazane dłuższe éozostanie ksK lgno na obszarze éäebiscótowómI nie tóäko däa uséokojenia 
miejscowej atmosferóI aäe także ceäem informowania tatókanu o rozwoju sótuacji EéorK Źródła do 
dziejów powstań śląskichI qK fffI sK NSVF 
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NVON rKW „kie wchodząc w szczegółó trzeba stwierdzićI że gdóbó msgr lgno 

reérezentował na Śląsku nie hurię ozómskąI aäe rząd éruskiI na bardziej nieérzójazne 

wobec nas wóstąéienie nie mógłbó sobie éozwoäić”K 

lkóänik lgno perró wówołał także niezadowoäenie éoäskiej hierarchii 

kościeänejK Biskué Adam pK paéieha w äiście do daséarriego uznał go za 

nieodéowiedni i szkodäiwóK płowa komisarza nie mogą bóć usérawiedäiwioneI 

zwłaszcza kiedó się wie „… co uczóniäi kiemcó i jeszcze wiedzącI że äist został 

naéisanó éo zakończeniu waäk i éotem érzeznaczonó do odczótania wiernóm w 

kościeäeK ddóbó tasza bminencja zechciała odwołać monsK lgnoI bółbó to akt 

sérawiedäiwości i wieäkiej uägi däa hościoła w moäsce”K 

lgno perraI atakowanó z różnóch stronI zamiäkł całkowicieK t éaździerniku 

tegoż roku bez żadnego rozgłosu oéuścił léoäe i osiadł w ozómie jako kanonik 

bazóäiki panta jaria jaggioreK t działaäności dóéäomatócznej tatókanu więcej nie 

wóstąéiłK 

 

modsumowanieK 

aäa ocenó stosunku tatókanu i jego reérezentantów w akcjach 

éäebiscótowóch na éodkreśäenie zasługuje kiäka momentów tak oto ujętóchW 

NK rstanowienie komisarza watókańskiego däa obszarów éäebiscótowóch miało 

doniosłe znaczenie o wóbitnie éoäitócznóm charakterzeX tatókanI choć éóźno i 

éośrednio zdołał jednak włączóć się do negocjacji nad éokojemI o co usiänieI acz 

bez skutku zabiegałI zwłaszcza od NVNT rK 

OK lwe éoäitóczne interesó tatókanu nakazówałó włączenie w katoäicki krwiobieg 

niemiecki dodatkowej äiczbó wiernóchI zwłaszcza z obszarów dórnego Śląska 

éotrzebnóch däa równoważenia wéłówów érotestanckichX érzółączenie ich do 

moäski nie dawało tóchI ani innóch éodobnóch korzóści érzede wszóstkim däategoI 

że érzewaga katoäików w moäsce bóła zdecódowanaX  

PK tatókan czasu Benedókta us i kardónała daséarriego miał „słabość” däa séraw 

niemieckich o tóäe łatwiejszą do érezentowania i uzasadniania éo wojnieI że w grę 

wchodziła obrona éaństwa i narodu zewsząd „szaréanego” érzez zwócięzców i ich 
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sojusznikówK kiewątéäiwe aktó miłosierdziaI któróch Benedókt us bół 

inicjatorem Lnie tóäko w czasie wojnóI aäe także éo niejLI dodatkowo uzasadniałó 

obronę éodstaw egzóstencji narodu niemieckiegoK kie można érzó tóm 

zaéominaćI że tak éaéież jak i jego najbäiższe otoczenie wórosło i funkcjonowało 

we włoskiej kuäturze éoäitócznejI która – nawet w czasie trwania wojnó – nie bóła 

antóniemieckaK ka tóm właśnie éodgäebiuI zwłaszcza w éółnocnej ftaäii wórósł i 

nabrał znaczenia ruch fiäoniemiecki mającó od konferencji w maróżu coraz 

äiczniejszóch i bardziej wéłówowóch zwoäennikówX 

4K hsK oatti érzóbół do tarszawó w éorozumieniu z niemieckimi władzami 

okuéacójnómi i godził się na wséółéracę z nimiI choć w ograniczonóm zakresieK 

rmacniając érzez swe érzóbócie oadę oegencójną stawał się iéso facto częścią 

sóstemu organizowanego i oéierającego się w tej części buroéó o kiemcóK cakt 

ten nieéomiernie ułatwił éerceécję niemieckiego éunktu widzenia 

érezentowanego érzez okreśäonąI wcaäe znaczącą część działaczó éäebiscótowóch 

mającóch do niego ułatwionó dostąéX  

RK tizótator aéostoäskiI éóźniejszó nuncjusz znał jK niemieckiI aäe éoznał äedwie 

kiäka słów éoäskichK gego kontaktó z animatorami éoäskiego éunktu widzenia na 

obszarach éäebiscótowóch ograniczałó się zasadniczo do érzedstawicieäi hierarchii 

Lznającej włoski i najczęściej także francuskiLK kie można im odmawiać 

zaangażowania i éatriotózmuI aäe ich argumentacja z naturó rzeczó éozbawiona 

bóła niezbędnego „żaru”I właściwego „érostóm” księżom éoäskimK w tómi 

ostatnimi nuncjusz oatti séotókał się rzadkoK wresztą jakie skojarzenia musiałó 

towarzószóć tóm séotkaniomI kiedó ksiądz éatriota wóéowiadał się za 

érzółączeniem ziem éäebiscótowóch do moäskiI aäe mówił o tóm najczęściej w jK 

niemieckim? 

SK kiemiecki éatriotózm kardK BertramaI włodarza duchowego śląskiego obszaru 

éäebiscótowegoI mógł się uzewnętrznić jedónie w warunkach Lco najmniej 

domniemanejL akceétacji jego éosunięć w ozómieI mrobäem odgrodzenia księżó 

od działaäności éoäitócznejI szczegóänie dobrze znanó i od dziesiątków äat 

dóskutowanó w ozómie Lformuła „non exéedit”L zmateriaäizował się za 
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watókańskim érzózwoäeniem däa obronó jedności katoäików na obszarach 

éäebiscótowóchK hardK Bertram w éorozumieniu ze swoim bezéośrednim 

érzełożonóm – maceääim oraz za wiedzą i zgodą kardónała pekretarza ptanu – 

zaéroéonował rozwiązanie zastosowane w dekrecie z ON äistoéadaK maéież znającó 

zasadnicze idee éäanowanóch zarządzeń mógł nie mieć éowodów do obawI jeśäi 

za istotę éäanowanego zarządzenia uznawano éełną kontroäę éroboszczów nad 

księżmi działającómi na ich terenieK t tej formuäe éäanowane zarządzenie däa 

obszarów éäebiscótowóch nie bóło czómś nowóm w éoäitóce scentraäizowanegoI 

aäe i też ściśäe zhierarchizowanego kościoła katoäickiegoX 

TK kie daję wiaró bó nuncjusz oatti nie wiedział o éäanowanóm „zamachu”X bó érzó 

swej ogromnej staranności wóniesionej także z działaäności w Ambrosianum i 

Bibäiotece tatókańskiej „érzeoczół” éäanowanó érzez Bertrama „zamach” na 

księżó éoäskich aktównóch w działaäności éoäitócznoJéäebiscótowejK oatti 

zaéewne nie wiedziałI że dekret zostanie wódanó nazajutrz éo jego odwiedzinach 

we trocławiu i rozmowie z kardK BertramemK Aäe nie daję wiaróI bó w ogóäe nie 

bół zorientowanó w istocie érowadzonóch érac érzógotowującóch „dodatkowe 

éunktó” däa niemieckiego ŚląskaK oatti bół érzecież integraäną częścią 

zhierarchizowanej strukturó biurokratócznej i musiał äiczóć się nie tóäko ze 

zdaniem swego niemieckiego koäegi LnuncjuszaLI aäe zwłaszcza swego 

bezéośredniego érzełożonegoI tjK sekretarza stanuK tółamanie się z tej strukturóI 

éoérzez bojkotowanie czó oéaczne interéretowanie sugestii éłónącóch z 

tatókanu nie mogło wchodzić w gręK t tóm sensie oatti bół ofiarą ówczesnej 

éoäitóki reaäizowanej érzez tatókanX 

UK mroniemiecki éunkt widzenia tatókanu uzewnętrznił się w działaäności nastęécó 

oattiego na stanowisku wósokiego komisarzaI ksK lgno perróK tónegocjowane w 

ozómie érzez biskuéów paéiehę i qeodorowicza ustęéstwa w interéretacji 

antóéoäskiego dekretuI aäe dałó éraktócznóch efektówI gdóż ksK lgno perra 

żadnóch nowóch instrukcji nie otrzómałK pformułowanie to éotwierdza ścisłąI 

oczówistą skądinąd koreäację międzó zamierzeniami tatókanuI a działaänością 

wósokich komisarzó i nuncjuszóX 
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VK w watókańskoJniemieckoJéoäskiego éunktu widzenia można uznać nuncjusza 

oattiego za éierwszego „kozła ofiarnego”I któró z éokorąI bóć może też z 

érzeświadczeniem o éotrzebie érzójęcia na siebie faäi éoäskiej niechęciI 

zdecódował się nieść odium są winó érzez siebie nie éoéełnioneK mozostaje 

wszakże interesujące éótanieI kogo miał oatti na móśäi uskarżając się érzed 

abéem hakowskim i ksK iewkiemI że „nieérzójaznó człowiek to uczónił”? tobec 

kogo nieérzójaznó – wobec moäskiI moäakówI a noże dekret Bertrama znaäazł się w 

takichI a nie innóch konsteäacjach z éowodów osobistóchI choćbó niechęci do 

oattiego fiäoniemieckiej trójki i daséarriI maceääiI BertramK Czó mogłó na tę 

konsteäację mieć wéłów rozważania dotóczące nastęéstwa na tronie éiotrowómI 

choć Benedókt us miał tóäko SR äatI aäe bół zawsze słabego zdrowia i kieéskiej 

kondócji fizócznejK pkoro niewieäe éonad éół roku od ustania misji oattiego w 

moäsce został on éaéieżem Lchoć doéiero w N4 głosowaniu i jako kandódat 

niezbędnego koméromisuLI to érzecież nazwisko jego widocznie zaczęło 

érzewijać się wśród éuréuratów rozważającóch äosó ptoäicó Aéostoäskiej w 

érzószłościK tręcz żeäaznóm éunktem éodobnóch rozważań bóła kandódatura 

wóbitnego kuriaäistó mietro daséarriegoI najstarszego z bardzo ciekawieI choć 

érzóéadkowo ukształtowanego kwartetu z udziałem dwóch éaéieżóW Benedókta 

usI miusa uf oraz dwóch sekretarzó stanu daséarriego i maceääego Lnoto bene 

éóźniejszego miusa uffLK miętro daséarri już od éonad dwóch dziesięcioäeci 

odgrówał wóbitną roäę w żóciu tatókanuK kaäeżó éamiętaćI że bół on 

organizatorem i de facto éierwszą osobą éodjętóch érzez miusa u érac nad 

kodófikacją érawa kanonicznegoK jiarą zasług bół kaéeäusz kardónaäski LNVMT rKL 

i towarzószące tej godności rozważania na temat jego kandódaturó na éaéieżaK 

qómczasem ljcem ŚwK w NVN4 rK została osoba wóniesiona da godności 

kardónaäskiej äedwie érzed trzema miesiącamiK kowó éaéież uznając éozócję i 

koméetencje kardK daséarriego éowierzół mu funkcję sekretarza stanuK Bół wiec 

daséarri éod wieäoma wzgäędamiI érzónajmniej naturó éoäitócznej i 

dóéäomatócznejI niemaä równorzędnóm czónnikiem wobec éaéieżaI skądinąd 
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także wótrawnego dóéäomatóK daséarri uchodził za możäiwego i 

érawdoéodobnego nastęécę chorowitego Benedókta usK 

jisja séełniana érzez oattiego na tschodzie buroéóI jako wséółudział w 

rozstrzóganiu nabrzmiałego äicznómi konfäiktami séoru éoäskoJniemieckiegoI misja 

rosójska będąca obiektem éowszechnegoI najżówszego zainteresowania Lnie tóäko 

érzecież w NVOM rKL éozwaäała widzieć w SP äetnim nuncjuszu w moäsce wóbijającą 

się indówiduaäność o znamionach konkurentaK guż sam fakt nominowania go na 

stanowisko wósokiego komisarza érzó jiędzósojuszniczej homisji mäebiscótowej 

Lwłaśnie oattiegoI a nie maceääegoI co także brano éod uwagę!L érzónajmniej däa 

niektóróch miało swoją wómowęK gednak ta właśnie nominacjaI od éoczątku 

kontrowersójna miała także innóI wséóänó ceäI äeżącó na äinii węższóch interesów 

kardónałów daséarriegoI BertramaI a także maceääego Lbądź co bądź konkurenta na 

stanowisku nuncjuszaLK Aäians ten miał kiäka słabóch éunktówK mrzede wszóstkim 

Benedókt us ujął się w séosób nie budzącó wątéäiwości za oattim wónosząc go do 

godności kardónaäskiej i dziękując za éoświęcenie z jakim wóéełniał misję w moäsceK 

honkäawe zaśI zawsze dążąc do utrzómania niezbędnej równowagi różnóch tendencji 

i animozji nie mogło zdecódować się na wóbór éaéieża uznawanego za 

fiäoniemieckiegoK tcaäe äiczni zwoäennicó tej orientacji tak w tatókanie jak i w 

konkäawe mogäi zarazem akcentować zasługi oattiego jako nuncjusza w moäsce i 

wósokiego homisarza na terenach éäebiscótowóchI któró woäał ustąéić niż 

wóéowiedzieć się érzeciwko aséiracjom żówiołu niemieckiegoK geśäi tak bółoI to 

daséerri i maceääi dwaj éo sobie nastęéującó sekretarze stanu érzegraäi broniąI którą 

sami wérowadziäi do gróK Bóła to broń niemieckaKKK 

 

 

Tekst powstał na przełomie lat UM i VMK uu wiekuI od OMMO rK dostępnó w wersji 

elektronicznej tBCK moznanKpl 
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