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Problemy kościelne i narodowe w trudnych stosunkach wzajemnych 

Nieostrożnie sformułowana wypowiedź  kardynała Glempa w czasie kazania w 
Częstochowie 15 sierpnia na temat opieki duszpasterskiej nad mniejszością niemiecką w 
Polsce, wywołała w Niemczech Zachodnich częściowo nieprzychylne echa – czego się zresztą 
należało spodziewać . Wydarzenie to nie nabrałoby jednak takiego rozgłosu, gdyby nie było – 
mimo pojednania – wyrazem trudnych nadal stosunków, w których nie sposób rozdzielać  
spraw narodowych od kościelnych. Reinhold Lehmann, długoletni sekretarz generalny Pax 
Christi (1969-1982), zaangażowany obserwator i doskonale zorientowany rzecznik 
porozumienia polsko-niemieckiego, przedstawił na łamach „Herder Korrespondenz” 
(10/1984) kryjące się za tym problemy [wstęp redakcji Pulsu]. 

W czasie przyjęcia z okazji wizyty polskich biskupów w RFN we wrześniu 1978 r. 

do kardynała Karola Wojtyły2, metropolity krakowskiego, podszedł przedstawiciel 

wysiedleńców i spytał, czy w Polsce można się spowiadać  po niemiecku. Odpowiedź  

kardynała, którego w miesiąc potem wybrano papieżem, brzmiała: „W Częstochowie, 

naszym polskim miejscu pielgrzymkowym, można się spowiadać  także po rosyjsku…”. 

Ta odpowiedź  krakowskiego metropolity wystarcza, aby prawidłowo ocenić  kazanie 

prymasa Polski i przewodniczącego Konferencji Episkopatu, kardynała Józefa Glempa3, 

z 15 sierpnia 1984 w Częstochowie. 

Nie trzeba wracać  do rozmów w kuluarach różnych spotkań ani przeglądać  

notatek z wielogodzinnych poufnych rozmów prowadzonych w ciągu ostatnich 

dwudziestu lat, aby móc zdać  sobie jasno sprawę z polskich poglądów. Zmarły 

arcybiskup wrocławski, kardynał Bolesław Kominek4, nazywany często architektem i 

budowniczym mostów w stosunkach polsko-niemieckich, oświadczył w 1972 r.: „W 

Polsce nie ma Niemców”. 

Franz Scholz, urodzony we Wrocławiu profesor teologii i etyki chrześcijańskiej, 

czynny jako niemiecki ksiądz w polskim duszpasterstwie i wolny od wszelkich zarzutów 

rewanżyzmu, musiał pogodzić  się z tą wypowiedzią. Po kazaniu Prymasa w 

Częstochowie Scholz wspomniał tamtą rozmowę, stwierdzając: „Podobnie jak wszystko 

																																																													
1 Reinhold Lehmann (1939–1998) – niemiecki publicysta. 
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metropolita krakowski. Od 1978 papież . W 2014 kanonizowany. 
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co niemieckie także i kwestię mniejszości spycha się od 1945 r. wszelkimi środkami 

przemocy i propagandy w niebyt”. 

Początki nowego sporu 

Prymas Glemp poważnie obciążył stosunki polsko-niemieckie. Lepiej nie 

poruszać  dyskutowanego do dziś  w listach do wielu redakcji pytania, czy przyłączając 

się do oficjalnej kampanii rządowej przeciw rewanżyzmowi usiłował on zapewnić  sobie 

trochę wolniejszą rękę w wewnętrznych rozgrywkach politycznych. Glemp już  

niejednokrotnie zaskakiwał swoimi wypowiedziami także Solidarność . Ma on wyraźne 

skłonności do nagłych skoków – to odważnie wysunie się naprzód, to znów się cofa. 

Prymas jest dziś  jednym z wielu głosów polskiej Konferencji Episkopatu. To wiadomo 

też  i w Rzymie: ważne jest to, co mówi Rada Główna, wiążące są oświadczenia tej Rady 

i Konferencji Episkopatu. Czego to prymas Glemp nie naopowiadał podczas swej 

podróży do Brazylii – zniechęcając tym samym sobie całą polską opozycję. A nawet 

głęboko szanowanemu w Polsce kardynałowi Wyszyńskiemu, którego siłą była właśnie 

giętkość , zarzucano, ze w szczytowym momencie walki o wolne związki zawodowe 

zdradził cele robotników. Pojawiło się hasło: „Matka Boska strajkuje”. 

Zachodnioniemiecki Kościół nie powinien się jednak mieszać  do tych wewnętrznych 

polskich problemów. 

Kardynał Döpfner5 często wracał z Rzymu rozczarowany po rozmowach z 

prymasem Wyszyńskim. Obie strony obrzucały się zarzutami. A mimo to sprawy się 

rozwijały, nawiązywano kontakty, powstawała wewnątrz-kościelna i polityczna 

solidarność . 

W sprawach narodowych nie było nigdy zasadniczych różnic między Kościołem 

z jednej strony a rządem i partią komunistyczną z drugiej. Jeś li o to chodzi, nikt nie chce 

się dać  poróżnić , a już  na pewno nie przez Niemców! Nacisk wzmacnia siły, które lubią 

getto… wzmacnia prawicowe tendencje… 

Wkrótce w niemieckim tłumaczeniu ukaże się książka, której polska wersja 

wyszła już  w Paryżu. Kardynał Wyszyński6 akredytował ją jeszcze na krótko przed 

śmiercią. Poświęcona życiu Prymasa uwidacznia, jak twardo i nieubłaganie 

przedstawiał i bronił polskich interesów w Rzymie. Głównym punktem było 

zatwierdzenie polskich diecezji na dawnych wschodnich terenach niemieckich, a 

dzisiejszych polskich ziemiach zachodnich. Kto tę książkę przeczyta, nie ulegnie już  

złudzeniom. 

Na Piusa XII mogli Niemcy liczyć ; ich wpływ dyplomatyczny na tego papieża był 

znaczny, a warunki korzystne. Ale już  za Jana XXIII i w pierwszych latach pontyfikatu 

																																																													
5 Julius Döpfner (1913–1976) – niemiecki duchowny katolicki, kardynał, arcybiskup Monachium i 
Fryzyngi. 
6 Stefan Wyszyński (1901–1981) – polski duchowny, kardynał, metropolita gnieźnieński i warszawski, 
prymas Polski w latach 1948–1981.  



	 	 	
Pawła VI sytuacja się zmieniła. 3 czerwca 1972 niemiecki parlament w Bonn 

ratyfikował układ z Polską. Jeszcze 13 czerwca kardynał Döpfner mówił do członków 

katolickiej grupy „Znak” o próbach, które wymagają czasu i rozwagi, oraz że nie wolno, 

żeby trwała decyzja została odwleczona. Już  28 czerwca 1972 mianowanych zostało 

sześciu biskupów-rezydentów na terenach Odry i Nysy. Döpfner wiedział, że decyzja 

taka po umowie warszawskiej była przesądzona. Nie wiadomo dotychczas, czy 

rzeczywiście Konferencję Episkopatu postawiono przed faktem dokonanym, niemniej 

stwarzano takie pozory. „Czyż  nie powinniśmy być  z tego zadowoleni? Ułatwiono nam 

reakcję” – uznał jeden z niemieckich prałatów. Jest to dotąd niewyjaśniony rozdział 

historii najnowszej. W każdym bądź  razie ominięto w dużej mierze Warszawę. 

Polska wraż liwość  i jej przyczyny 

Ówczesny protest przesiedleńców nie był zbyt mocny. Biskupi respektowali 

decyzję, mówili o motywach duszpasterskich, o trzydziestoletnim obciążeniu Rzymu, 

wskazywali na odpowiedzialność  Czterech Mocarstw za Niemcy jako całość  i na 

oświadczenie niemieckiego parlamentu z 17 maja 1972, poprzedzające polsko-

niemiecką umowę. Podkreś lali, że fakt ten nie przesądza uregulowania kwestii 

spornych w przyszłym traktacie pokojowym. Dwa punkty ówczesnego oświadczenia 

komisji głównej były ważne: troska o słuszne życzenia niemieckich przesiedleńców 

oraz skierowana pod adresem strony polskiej prośba o zabezpieczenie opieki 

duszpasterskiej i praw niemieckojęzycznej mniejszości w Polsce. „Niemieckojęzycznej”, 

nie niemieckiej. 

Papież  mianował wizytatorów apostolskich do służby duszpasterskiej wśród 

przesiedleńców. Z nimi właśnie w czasie monachijskiego zjazdu katolików niemieckich 

prymas Glemp odprawił Mszę św. Jak doszło do tego wręcz sensacyjnego gestu, nie jest 

całkowicie wyjaśnione. Na pewno jednak Glemp nie był do tego przynaglany. Wrogiej 

kampanii z tego powodu w Polsce nie było. 

Z niechęcią patrzy się w Polsce na przekroczenie swego „terytorium” przez 

wizytatorów. Również  przedwczesne propozycje personalne niemieckich polityków 

przesiedleńczych, dotyczące składu zaproponowanej przez prymasa Glempa w liście do 

kardynała Höffnera7 komisji mieszanej, przynoszą tylko szkodę. Stała Rada Niemieckiej 

Konferencji Episkopatu wywinęła się z tego dylematu przekazując biskupom, którzy od 

lat spotykają się regularnie w Polsce lub w Niemczech omówienie tej sprawy. 

Argument, że członkowie komisji „powinni znać  kraj i ludzi” tu nie pasuje. Nie można za 

wiele żądać  od polskiego Kościoła. Jest on wolny, a jednak nie całkiem wolny! 

Zainteresowane koła proponowały skierowanie do komisji polityków 

przesiedleńczych. Polakom poddałoby się w ten sposób tylko argument, że pod 

pretekstem duszpasterstwa wykorzystuje się „fikcyjny problem”, by móc uprawiać  

																																																													
7 Joseph Höffner (1906–1987) – niemiecki duchowny katolicki, kardynał, arcybiskup Kolonii. 



	 	 	
„rewanżyzm”. Argumentacja, że w RFN duszpasterstwo polskie ma  wszelkie 

moż liwości działania, w Polsce nie skutkuje. 

Prymas Glemp uważa, że problem niemieckojęzycznego duszpasterstwa jest 

sztuczny i pochodzi z RFN. W swej raczej zwięzłej wypowiedzi wystosowanej do 

kardynała Höffnera, o której treści niemieccy biskupi dowiedzieli się z prasy, Glemp 

zrzuca całą winę na mass-media – podobnie jak to chętnie czynił jego poprzednik 

Wyszyński. Zgodnie z przyjętym w takich wypadkach zwyczajem odpowiada 

wymijająco, proponując utworzenie komisji. 

Polacy cieszą się, iż  po raz pierwszy żyją w państwie zamieszkałym prawie 

wyłącznie przez Polaków. Mieli swoje kłopoty i doświadczenia z mniejszościami. Prof. 

Georges Castellan8 „obiektywny” Francuz – przynajmniej nie Niemiec! – nie waha się w 

swojej historii kościoła (Boże chroń Polskę. Historia polskiego katolicyzmu 1795-1982) 

mówić  o „polinizmie”. W Polsce międzywojennej było co najmniej 35% ludności 

niepolskiej. Bezsporne równanie „Polak=katolik” odnosiło się poza tym tylko do 

Litwinów, także katolików. Traktat Wersalski zapewnił Niemcom i Żydom „ochronę 

mniejszościową”, którą Józef Piłsudski anulował w 1934 r. Nie chodziło tylko o 

zabezpieczenie języka i kultury, ale ostatecznie również  o rewizję polsko-niemieckiej 

granicy. Ileż  to kontrowersji poprzedzało napad na Polskę! W Polsce pamięta się o tym. 

O najważniejszej mniejszości narodowej w Polsce, o Żydach, można tu tylko 

wspomnieć . Stosunek Kościoła katolickiego do Żydów nie był prosty. Mówiąc o czasach 

przedwojennych Castellan odnotowuje, że w relacjach podróżnych występują często 

antysemickie wypowiedzi księży i prałatów. 

Naturalnie wielu jeszcze katolików żyło w przekonaniu, że Żydzi zamordowali 

„ich Boga”. W 1936 r. kardynał Hlond w liście pasterskim zarzucał Żydom zły wpływ na 

moralność , gdyż  trudnią się lichwą i handlem żywym towarem. Zaznaczał wprawdzie, 

że nie dotyczy to wszystkich i ostrzegał przed niemieckim antysemityzmem; 

podkreś lał, że Żydów nie wolno bić , kaleczyć  czy znieważać . Inaczej mówiąc: tylko Żyd, 

który przeszedł na wiarę chrześcijańską jest dobrym Polakiem! Żydzi działający na 

zlecenie Moskwy w służbie bezpieczeństwa albo w dyplomacji po 1945 r. mścili się na 

Polakach często w okrutny sposób. W 1968 r. Gomułka zrobił z Żydów kozłów 

ofiarnych i kilka ich tysięcy wyemigrowało do Izraela, Stanów Zjednoczonych i innych 

krajów. 

 

Kto jest Niemcem w Polsce? 

Łączy nas wspólna historia. Ale nie mamy najmniejszego prawa porównywać  

albo wręcz palcem pokazywać  na innych. Niemało było w Polsce katolików, którzy 

narażając własne życie ratowali Żydów. Liczą się oni nie tylko na tysiące, ale na 
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dziesiątki tysięcy. Do nich należy polski historyk Władysław Bartoszewski. W swojej 

książce Krew przelana nas brata opisuje on przede wszystkim działalność  zakonów i 

prostych ludzi, którzy przez całe lata ukrywali Żydów z narażeniem własnego życia. 

Polska była dla wielu mniejszości krajem tolerancji, ale gdy w wieku XX powszechnie jej 

zabrakło, to i Polska nie zdołała się temu prądowi czasu całkowicie przeciwstawić . 

Jeś li Bartoszewski, wielki polski patriota a jednocześnie obywatel świata, mówi, 

że w dzisiejszej Polsce trzeba być  Żydem albo Niemcem, żeby móc emigrować , trafia w 

sedno sprawy. Glemp i wielu innych biskupów uważają, że jest to problem 

ekonomiczny. Jeś li ktoś  dla siebie i swojej rodziny nie widzi już  żadnych perspektyw, 

przypomina sobie swoją niemiecką przeszłość . Wyszukuje ustawę o przynależności 

państwowej na dzień 31 XII 1937 i wydobywszy akt urodzenia rodziców 

zaświadczający o jego niemieckości, składa wniosek o wyjazd. W RFN dostaje 

legitymację przesiedleńca. Droga ta jest dużo wygodniejsza od drogi prawdziwego 

polskiego emigranta. Znajomość  niemieckiego zdobywa potem na kursach. 

Kto jest właściwie Niemcem? Każdy obywatel polski, który może powołać  się na 

wyżej wymienioną ustawę oraz jego potomkowie. Jest ich z pewnością milion albo 

nawet więcej. Ale wielu z nich czuje się Polakami – są Polakami. Niemcami stają się 

dopiero tu! 

Biskupi polscy uważają, że łączenie rodzin to jedynie alibi: więcej rodzin tą drogą 

się rozdziela niż  łączy. Kto Polskę opuszcza, nie jest dobrym Polakiem – i także nie jest 

dobrym katolikiem! „Volkswagenowscy Niemcy” – jakże często słyszałem to z ust 

biskupów i prałatów. Pociąga ich łatwe życie na Zachodzie, samochody, dolary, 

Wenecja i dziewczynki… 

Trzeba rozróżnić : my mówimy o wygnańcach z ojczyzny, Polacy o 

przesiedleńcach. Wygnańcami są także ci, którzy uciekali przed Armią Czerwoną na 

Zachód. Wielkie wygnanie, okreś lane w Polsce jako przesiedlenie, odbywało się według 

polskich relacji – w sposób „humanitarny i uporządkowany”, zgodnie z postanowieniami 

aliantów, w których imieniu było przeprowadzone. Kto to przeżył – choć  zadowolony, 

że nie dostał się na Syberię! – inaczej o tym opowiada. Ciągle i wciąż  napływają dalsi 

Niemcy – również  w wyniku umowy emerytalnej i kredytowej z 1975 r. Obecnie znowu 

125 tysięcy osób chce wyjechać . Jest to liczba, która była ustalona w 1975 r. i którą 

Polacy już  dawno wypełnili „ponad plan”. Chętnych nie ubywa, bo życie w Polsce stało 

się trudniejsze. Przyczyny tego leżą tak w nieumiejętności partii stworzenia Polakom 

ludzkich warunków bytu, jak i w systemie importowanym prosto z moskiewskiej 

garkuchni. Albo inaczej, naukowo, mówiąc: w eksporcie systemu carsko-leninowskiego 

do Polski. Kto zostaje, musi odznaczać  się wysokim morale i być  mocno zakorzeniony w 

polskości. 

Tak więc jesteśmy skonfrontowani z wewnątrz-politycznym problemem Polski. 

Ale to wszystko spowodowaliśmy my, Niemcy, jako skutek II wojny światowej. 

Naturalnie z pomocą Stalina i przy politycznym niedołęstwie zachodnich aliantów. Póki 



	 	 	
jednak w Polsce rządzi się wedle woli Moskwy, ani Polacy ani Niemcy nie są w stanie 

niczego zmienić .   

 

 

Nowy początek – stare problemy 

Na „drodze do pojednania” – jak, nieraz przedwcześnie, nazywali ten dziesiątki 

lat trwający proces biskupi podczas uroczystych nabożeństw albo przyjęć  – jeszcze 

wiele do zrobienia. W 1965 r. polscy i niemieccy biskupi wymienili listy. Wyszyński 

przetrzymał ówczesne napięcie z reżymem, co jest wielką zasługa. Potem przynaglał 

kardynała Döpfnera, aby praktycznie ze swej strony ratyfikował umowę warszawską, 

Döpfner zasłaniał się polityką… Zostało nawiązanych tysiące kontaktów, które i dziś  

wytrzymują różne napięcia także wewnątrz kościołów. Zasługi na polu porozumienia 

dawnego sekretarza niemieckiej Konferencji Episkopatu a dzisiejszego biskupa z 

Hildesheim, Josepha Homeyera, są dziś  jeszcze nie do ocenienia. Rozpiętość  jest duża i 

sięga od Pax Christi poprzez „Kolbe-Werke” (pomoc dla kacetowców) do katolickich 

przesiedleńców i parafii, w których od 1980 r. zbiera się i przygotowuje paczki i 

transporty z lekarstwami, ubraniami i żywnością do Polski. Rozpiętość  ta sięga 

obszaru, o którym nie tak wiele się mówi: pomocy wewnątrzkościelnej. Na temat tej 

wielomilionowej pomocy odzywały się także głosy krytyczne, wskazujące na głód i 

potrzeby krajów Trzeciego Świata. Dotyczy to szczególnie ryzykownego planu polskiej 

fundacji rolniczej, do której Niemcy w pierwszej kolejności mają wnieść  poważny 

wkład finansowy. 

Ale w Polsce odkryliśmy też  część  naszej własnej przeszłości. Widzieliśmy, że w 

Oświęcimiu w pierwszym rzędzie mordowano Polaków. Widzieliśmy, co w oczach 

Polaków znaczy okupacja. 

Ile trudności trzeba było przezwyciężyć , by zorganizować  imprezę naukową, 

przyjąć  albo wysłać  delegację. Odraczania, rozczarowania – ale jednak pokonywało się 

przeszkody, bo miliony ludzi w Niemczech Zachodnich i w Polsce zrozumiało, że trzeba 

zacząć  od nowa, także i dlatego, żeby było więcej pokoju w Europie. Izrael, Francja i 

Polska – tego po prostu nie można oddzielać . 

I tak wszystkie problemy, które się odsuwało, które tonęły w komunikatach 

końcowych, wyłaniają się na nowo. Rok w rok wracają. Nawet przy najlepszych 

chęciach po obu stronach. Pojednania nie można wyczarować  słowami, trzeba je 

czynnie realizować . 

Strona polska powinna wreszcie zwrócić  się z dobrym słowem do 

„przesiedleńców”, słowem, które dotąd tylko jeden Polak wyraźnie wypowiedział: 

Bartoszewski, w zeszłym roku przed Komitetem Centralnym Katolików Niemieckich. 

W Polsce Kościół i partia dadzą mu się jeszcze z tego powodu „we znaki”. 



	 	 	
Dawny więzień Oświęcimia zwrócił najpierw uwagę na stan świadomości i 

dojrzałości społeczeństwa, który biskupi muszą w swych decyzjach uwzględniać . Rzym 

dużo wymagał od „przesiedleńców”. Wrocław był ich diecezją do 1972 r. Tam się 

urodzili i legalnie żyli. Miasto to było ich ojczyzną. A ojczyzna to coś  więcej niż  miejsce 

pracy i noclegi. Ojczyzny się nie traci. Ale chodzi o pokój. A pokój wymaga 

sprawiedliwości. Czy wysiedlenie było sprawiedliwe? Pokój wymaga wolności. Czy 

Polacy są wolni? 

Ktokolwiek spośród niemieckiej Konferencji Episkopatu zastanawia się nad 

dalszym rozwojem naszych stosunków, powinien przeczytać  referat Bartoszewskiego. 

Wspomina on w nim na wstępie ogromne psychologiczne znaczenie pomocy 

praktycznej od 1980 r. do dziś . Skutki tej solidarnej postawy można ocenić  prawidłowo 

tylko jeś li się rozumie psychikę Polaków. Jednocześnie jednak nie zataj on, co się działo 

po polskiej stronie: 

Przyczyniliśmy się do tego, że straciły ojczyznę miliony ludzi, z których część  

okryła się na pewno winą przez to, że wspierała Hitlera, inni przez to, że bezczynnie 

dopuszczali do zbrodni hitlerowskich, jeszcze inni przez to, że nie potrafili się zdobyć  na 

heroizm walki przeciwko potwornej machinie w sytuacji, gdy ich kraj prowadził wojnę. 

Wszystko zło, i to największe, któregośmy doznali, nie jest i nie może być  

usprawiedliwieniem zła, które sami wyrządziliśmy innym. Wysiedlanie ludzi z ich 

ojczyzny może być  w najlepszym wypadku mniejszym złem, ale w żadnym wypadku 

dobrym uczynkiem. Z pewnością nie byłoby sprawiedliwe, gdyby naród napadnięty 

przez dwóch bandytów musiał dodatkowo ponosić  jeszcze wszystkie tego koszta. 

Wybór wyjścia, które – jak się wydaje – jest mniejszą niesprawiedliwością, wyborem 

mniejszego zła, nie może jednak uniewraż liwić  na sprawy etyki. Zło jest złem a nie 

dobrem, nawet jeś li jest mniejszym złem i nie do uniknięcia. Tak to już  jest: albo chce się 

być  chrześcijaninem, albo nie. Jeś li się nim jest, to się wie, że zasada 

współodpowiedzialności zbiorowej nie ma nic wspólnego z etyką, do której się 

odwołujemy; że nie wolno nam, nawet jeś li musieliśmy wybierać  mniejsze zło, nazywać  

go dobrem; że czynienie komuś  zła nas obciąża, nawet jeś li ten, któremu to zło 

czynimy, sto razy więcej nam zła uczynił i na domiar wszystkiego nie kwapi się zbytnio 

do zadośćuczynienia.     

Musimy ustalić  priorytety 

Nie wszyscy Polacy zasiadający przy stołach konferencyjnych kierują się takimi 

historycznymi, politycznymi i chrześcijańskimi przesłankami jak Bartoszewski albo 



	 	 	
polski rzecznik praw człowieka Jan Józef Lipski9. Są bardziej ciaśni, mniej odważni, nie 

tak dalekowzroczni. A ich niemieccy partnerzy? 

Musimy widzieć  i ustalić  priorytety. Pierwszym z nich jest wolność  myś li i 

odwaga wobec historycznych faktów. Do tego dochodzi ocena sytuacji: czego się 

można spodziewać  od Kościoła w danych okolicznościach politycznych? 

Nie wolno przeceniać  problemów niemieckiej mniejszości w Polsce. Trzeba 

rozmawiać  z księżmi. Nabożeństwa w Polsce są nie tylko liturgicznymi obrządkami ale 

manifestacjami, które są często demonstracją postaw opozycyjnych. Udział w 

niemieckim nabożeństwie byłby rodzajem głosu przeciwko reżymowi, ale w tym 

wypadku z akcentem polityki zagranicznej, niemieckiej. 

Biskup polski Alfons Nossol10, który jako Ślązak jest aż  nadto dobrze obeznany z 

tymi sprawami, mógłby dla niemieckiej Konferencji Episkopatu wygłosić  referat na ten 

temat, przedstawiając swój punkt widzenia. Jego alumni zresztą uczą się w seminarium 

duchownym również  języka niemieckiego. 

Przed wojną zamieszkiwały Śląsk miliony ludzi znających oba języki albo 

przynajmniej mogący się w nich porozumieć . Błędem byłoby okreś lać  ich jako 

mniejszość  niemiecką, która potrzebuje koniecznie niemieckiego języka dla zbawienia 

duszy i zrozumienia liturgii i sakramentów. W końcu Niemcy, którzy po wojnie przyjęli 

polskie obywatelstwo, aby móc pozostać  albo których do tego zmuszono, by byli 

potrzebni dla przemysłu i handlu, poddawani byli na siłę polonizacji. Tego prymas 

Glemp nie powinien by przeoczyć  – a przemilczał to. Irytuje to „przesiedleńców” i ich 

duszpasterzy. Jeś li odnajdują oni obecnie swoją niemieckość , brak im w ogóle 

językowych podstaw, aby móc żądać  niemieckich nabożeństw. 

Na skutek nacisku zewnętrznego nie pielęgnowano w rodzinach znajomości 

języka niemieckiego; w szkołach był on zabroniony. Czyż  to więc aż  tak zaskakujące, że 

przesiedleńcy z Rumunii czy Związku Sowieckiego mówią po niemiecku we wszystkich 

trzech pokoleniach – a Polacy, którzy tu rychło stają się Niemcami, na ogół, 

przynajmniej ci urodzeni po wojnie, nie mówią? Nie dotyczy to tych, którzy mają ponad 

40 lat. Pytanie do prymasa: czy istnieje jakiś  niezbadany mechanizm, który powoduje, 

że wszystko, co jest tłumione, np. język, prowadzi do niezadowolenia? Jest to 

zagadnienie z pewnością psychologiczne – choć  jednocześnie bardzo polityczne. 

Czy przyjechałoby do nas mniej ludzi, gdyby otrzymali prawa mniejszościowe? 

Czy Polacy musieli tak postępować  na ziemiach zachodnich? Czyż  wszystko co 

niemieckie nie miało dla nich wydźwięku „Herrenrasse”? 

Żądanie dwujęzycznych nabożeństw przez organizacje przesiedleńcze mogło 

być  przed wojną w niektórych miejscowościach uzasadnione, ale dzisiaj nie jest to 
																																																													
9 Jan Lityński (ur. 1946) – matematyk, uczestnik protestów w Marcu 1968, działacz opozycji 
demokratycznej w PRL. Współpracownik KOR od 1976, w 1980 doradca „Solidarności”, uczestnik obrad 
Okrągłego Stołu 1989. 
10	Alfons Nossol (ur. 1932) – duchowny, teolog. Biskup opolski w latach 1977–2009. Arcybiskup ad 
personam od 2009. 



	 	 	
aktualne. Wystarczy pojechać  do Friedlandu i posłuchać , kto tam jeszcze mówi po 

niemiecku. Oczywiście ma to związek z polską polityką oświatową i kulturalną. Ale 

dzisiaj na zmianę tego jest już  za późno i większość  Polaków jest z tego zadowolona. 

Boleśnie odczuwają to ci, którzy – mimo że sami dotknięci są utratą ojczyzny – nie 

rozumieją, że jest to konsekwencja przegranej wojny. Hitler chciał Polskę zniszczyć  

całkowicie. „Problem ten”, wedle okreś lenia Himmlera, miał być  zlikwidowany. W 1945 

r. Polskę „oswobodziła” Armia Czerwona. To „oswobodzenie” trwa do dziś . 

Kto zdaje sobie sprawę z tego, ile milionów Polaków cierpi co dzień nie tylko 

dlatego, że noszą blizny ówczesnych prześ ladowań, ale również  dlatego, że muszą 

wyrzekać  się duchowych i materialnych dóbr, które dla nas są oczywiste? 

Świadomi Polacy powinni z zadowoleniem spoglądać  na daleko idącą integrację 

niemieckich przesiedleńców. Rolę czynników stabilizacyjnych odegrały w tym procesie 

Kościoły, które przyczyniły się do tego, że nie powstała żadna „irredenta”. W innej 

sytuacji umowa warszawska raczej nie mogłoby być  ratyfikowana. W 1950 r. 

przesiedleńcy zrzekli się w swoim akcie konstytucyjnym zemsty i rewanżu. W 1966 r. w 

czasie uroczystości millenijnych katolicy polscy odpowiedzieli na pytanie prymasa 

Wyszyńskiego: „Przebaczamy!” 

Nasze trudne nadal stosunki są mocno obciążone najnowszą historią, wymagają 

przeto koncentracji na zasadniczych zagadnieniach. Obie strony muszą okazać  dużo 

cierpliwości: nie wolno się wzajemnie zniechęcać . Jeś li dziś  problemem 

mniejszościowym podkopiemy dotychczasowe osiągnięcia, zniszczymy to, co powstało 

z wielkim trudem i ofiarnością w obu krajach. 

Zacząć  znowu od początku 

Stosunki polsko-niemieckie są tak trudne i złożone, że – choć  brzmi to 

zaskakująco – wymagają radykalnego zaangażowania. Istnieje na to tylko jedynie 

wytłumaczenie i oświadczenie: „Kocham was, bo wiem, jak cierpieliście”. A przenosząc 

to na polską sytuację rezygnacji choć  i nadziei na rzeczywiste uwolnienie” „…i ponieważ  

nadal co dzień cierpicie”. Zrozumie to ten, kto przez dłuższy czas przeżywał przygodę 

stosunków polsko-niemieckich. 

Polacy mają prawo do tego, żeby Niemcy ich zrozumieli. Do pokoju może 

doprowadzić  tylko ten, kto potrafi wczuć  się w sytuację drugiej strony. Dlatego trzeba 

mniej mówić , a więcej robić : trzeba spotykać  się na wszystkich płaszczyznach, mimo że 

stało się to dziś  dużo trudniejsze. Celem jest pokój w Europie nie bez Polski. Jak dalecy 

jesteśmy jeszcze od tego celu uwidoczniają wydarzenia we Wrocławiu podczas wizyty 

papieskiej i kazanie kardynała Glempa – jak też  nasze zdziwione reakcje. 

Nie wystarczy stwierdzenia, że Polacy i Niemcy „już  często się razem modlili” 

(Glemp). Muszą więcej ze sobą rozmawiać  i to na wszystkich płaszczyznach, a więc 

także i świeckich. Rozmowy te zostały przerwane wydarzeniami w Polsce. Polacy byli i 

są zajęci sami sobą. Powoli rysują się fatalne skutki stanu wojennego. 



	 	 	
Tak więc w wielu wypadkach musimy zaczynać  od początku. Dla niektórych jest 

to może bolesne, ale nie wolno dopuścić , aby „duszpasterska wojna językowa” stała się 

miernikiem stosunków polsko-niemieckich! Wbrew wszystkiemu właśnie dziś  Niemcy 

spotykają się w Polsce z serdecznym przyjęciem, bowiem zarówno przed jak i po 

wprowadzeniu stanu wojennego miliony Polaków naocznie przekonały się, że są też  i 

„inni Niemcy”. 

     Z niemieckiego przełożyła Nina Kozłowska       


