
Kilka wreszcie uwag na temat zagadnienia szeroko przez wydawcę omówionego 
we wstępie i osobnym zestawieniu (s. 10, 17—32), tj. zagadnienia fondów-repozy- 
toriów archiwalnych. Sam wydawca zaznacza, że jest to sprawa bardzo trudna, ja 
ko że zbyt często nieznana jest droga dostania się danych archiwaliów do miejsca 
ich obecnego przechowania, tak że nie zawsze da się ustalić z archiwaliami, jakiego 
urzędu czy instytucji odpowiednie dokumenty dotarły do Archiwum. Sprawę 
utrudnia wreszcie sposób inwentaryzowania pergaminów, rozpoczęty w Archiwum 
jeszcze w XVIII w., a kontynuowany przez cały w. XIX, kiedy o zasadach pro
weniencji archiwalnej i poszanowaniu fondów (respect de fonds) nie było jeszcze 
mowy. W przeważającej tedy liczbie wypadków proweniencja aktu pokrywa się 
z osobą odbiorcy (i wówczas nie zaznaczano jej osobno w regeście), a tylko w sto
sunkowo mniejszej liczbie wypadków, na skutek zmiany właściciela przedmiotu 
darowizny, odpowiedni tytuł prawny, czyli dokument, trafił do archiwum od in
nego odbiorcy.

Zasób pergaminów Archiwum Ziemskiego Saskiego podzielony tedy został na 
82 fondy, w tym 6 świeckich, 69 duchownych (biskupstwa, zakony, klasztory), 2 nie 
oznaczone, 4 depozyty i 1 zbiór prywatny. Nie znając dziejów poszczególnych in
stytucji ani sposobu przejścia ich archiwaliów do Archiwum, trudno cośkolwiek 
wyrokować o słuszności zaszeregowania danego dokumentu do takiego właśnie re
pozytorium (fondu). Ale kilka wątpliwości nasuwa się automatycznie. Tak np. fondy 
takie, jak arcybiskupstwo Magdeburg, biskupstwo Merseburg, Quedlinburg (klasz
tor kanoniczek regularnych), posiadają wszystkie po jednym tylko pergaminie. 
Chyba nie ulega wątpliwości, że reszta odpowiednich fondów znajduje się w a r
chiwach w Merseburgu czy Magdeburgu. Podobnie ma się sprawa z dokumentem 
ks. Konrada śląskiego dla klasztoru w Żaganiu; całość aktów tego klasztoru mieś
ciła się zawsze w Staatsarchiv we Wrocławiu. Nie jestem w stanie rozstrzygnąć, 
w jaki sposób archiwalia te dostały się do archiwum drezdeńskiego; najprawdopo
dobniej drogą przypadku. Zdaje się tedy, że najwłaściwiej byłoby zaszeregować je 
do fondów nieznanych.

Te drobne uwagi treści raczej teoretycznej w niczym nie umniejszają wartości 
tego tak  potrzebnego i starannie wykonanego wydawnictwa. Każdy też, kto będzie 
się zajmował dziejami średniowiecznej Saksonii i okolicznych terytoriów, będzie 
jeszcze díugo korzystał z zawartości obecnie wydanych Regestów. Oby tylko drugi 
ich tom ukazał się jak najrychlej.

Karol Maleczyński

H. M u e l l e r ,  KATHOLISCHE KIRCHE UND NATIONALSOZIALISMUS. DO
KUMENTE 1930—1933. MIT EINER EINLEITUNG VON KURT SONTHEIMER, 
Nymphenburger Verlagshandlung, Monachium 1963, s. 433, XXVI.

W publikacjach znacznej większości historyków zachodnioniemieckich na tem at 
wzajemnych stosunków między narodowym socjalizmem a politycznym katolicyz
mem w latach obejmujących koniec republiki weimarskiej i okres III Rzeszy obo
wiązywał do niedawna schemat narzucony ex officio przez biskupa Neuhäuslera 
z Monachium. Wydana przez niego w 1946 r. dokumentacja 1 przedstawiła problem 
w sposób wykluczający we wnioskach wszelką myśl, jakoby istniała jakakolwiek 
współpraca między episkopatem niemieckim i różnymi świeckimi przedstawiciela
mi ideologii katolickiej a reżimem hitlerowskim. Dostojnik kościoła katolickiego

1 N e u h ä u s l e r ,  Kreuz und Hakenkreuz, Monachium 1946.



ukazał poprzez odpowiedni wybór fragmentów dokumentów „permanentną, nigdy 
nie ustającą walkę kościoła z narodowym socjalizmem i III Rzeszą” 2 * 4 5, wyklął nie
mal ludzi mających odmienne w tej sprawie zdanie i przykazał wszystkim w ier
nym, by za prawdę uznawali tylko i wyłącznie tezy zawarte w jego wynurze
niach. Tak się też stało.

Przyznać trzeba, iż w pierwszych latach powojennych „zalecenia” biskupa 
Neuhäuslera trafiły na bardzo sprzyjający klimat. Wszak poza nielicznymi w yjąt
kami J historycy niemieccy, którzy znaleźli się na zachodnim brzegu Łaby, za na j
ważniejszy swój obowiązek uważali przeprowadzenie dowodu prawdy dla tezy, iż 
„od początku” większość narodu niemieckiego była przeciwna reżimowi to ta lita r
nemu, jego ideologii i celom. Stąd owe bogactiyo literatury na tem at „niemieckiej 
opozycji” Dla dziejopisów niemieckiego oporu twierdzenie biskupa Neuhäuslera 
miało między innymi i ten walor, że 13 min. dorosłych katolików, to jest V3 narodu, 
uchodziło oficjalnie za ludzi związanych z kościołem katolickim, a więc za prze
ciwników hitleryzmu.

Poglądy biskupa Neuhäuslera z 1946 r. ostawały się przez wiele lat. Nie wcho
dząc teraz bliżej w przyczyny takiego konformizmu badaczy historycznych w NRF, 
odnotujmy fakt, że dopiero w 1958 r. ukazała się na łamach wydawanych przez 
młodych katolickich działaczy robotniczych i intelektualistów  „W erkhefte” ostra 
krytyka neuhäuslerowskiej • doktryny. Koła kościelne i czynniki dzisiejszego poli
tycznego katolicyzmu z chadecji zastosowały wobec tego wystąpienia taktykę 
milczenia (Totschweigen)

W lutym  1961 r. znane i uznane od wielu dziesięcioleci łamy katolickiego pisma 
kulturalnego „Hochland” przyniosły esej pióra Ernsta Wolfganga Boeckenfoerdego 
o roli politycznego katolicyzmu w torowaniu Hitlerowi drogi do władzy i następnie 
przy jej umacnianiu Tego wystąpienia nie można było już zignorować. Jego tenor 
brzmiał następująco: „Przywódcy niemieckiego» katolicyzmu, opowiadając się za 
,,organiczną”, to znaczy antyliberalną i antydemokratyczną, formą państwa, stali 
się w ten sposób, nie bardzo zdając sobie w ciasnocie swej ideologii sprawy z tego, 
tymi, którzy utorowali drogę do faszystowskiego przew rotu”.

Im pieczołowiciej pielęgnowano dotąd katolicko-nazistowskie tabu, tym głośniej 
odezwały się teraz echa tych słów. Rozległy się ostre protesty ze strony zaintereso
wanych kół kościelnych i świeckich, czyli całego politycznego katolicyzm u6. 
Notujemy wzmożoną kampanię na łamach czasopism i gazet7. Potępiając „subiek
tywizm” i rzekomą naukową nierzetelność Boeckenfoerdego, kler katolicki odrzucił

2 K. S c n t h e i m e r ,  Einleitung, s. 8.
:i F. M e i n e c k e, Die deutsche Katastrophe, 1946; W. R o e p k e ,  Die deutsche 

Frage, 1946; liczne prace Karla Jaspersa.
4 H. B r u e d i g a m ,  Wahrheit und Faelschung. Versuch eines kritischen Ueber- 

blicks, 1959; U. H o c h m u t ,  Waechst Gras darueber? Eine bibliographische Zusam 
menstellung, 1961. Oto dwie obszerne bibliografie obejmujące literaturę polityczno- 
-historyczną na tem at III Rzeszy, w których działy „ruch oporu” są nieproporcjo
nalnie bogate.

5 E. W. B o e c k e n f o e r d e ,  Der deutsche Katolizismus im  Jahre 1933 (Hoch
land. R. 53, 1961 z. II, s. 215—239).

6 Przez „polityczny katolicyzm” rozumiemy z jednej strony świecką działalność 
episkopatu niemieckiego, z drugiej — ściśle z episkopatem powiązaną pracę partii 
politycznych, organizacji związkowych, kulturalnych, fachowych. Dawniej partią 
taką była Centrum plus BVP, dziś katolicka część CDU i CSU.

7 H. B u c h  h e i m ,  Der deutsche Katolizismus im  Jahre 1933. Eine kritische 
Auseinandersetzung mit E. W. Boeckenfoerde (Hochland, R. 53, z. IV); K. B u c h 
h e i m ,  Warum das Zentrum  unterging (Hochland, R. 53, z. X).



iego tezę jako niczym nie uzasadnioną „Hochland-Legende” 8 9. Nie ustosunkowując się 
merytorycznie do postawionych zarzutów, autorzy szeregu apologetycznych artyku
łów wyszukiwali w jego wywodach pewne luki dokumentacyjne, dyskwalifikując — 
jak twierdzili — całość jego „dyletanckich” wywodów. Celowo pominęli w swych 
artykułach powszechnie już wówczas znany fakt, że to właśnie biskup Neuhäusler 
spreparował w tendencyjny sposób dostępne mu dokumenty, opuszczając w nich 
te fragmenty, które zaprzeczały jego tezie (walka i tylko walka). Jednym z przy
kładów biskupiej „korekty” było skreślenie odpowiednich fragmentów z memoriału 
Konferencji Biskupiej w Fuldzie z 28 III 1933 r., bądź też całkowite przemilczenie 
wiernopoddańczych oświadczeń obradujących 25 i 26 kwietnia w Berlinie biskupów. 
Do porządku dziennego przeszli przeciwnicy Boeckenfoerdego również nad tym, że 
kierownicy archiwów kościelnych w NRF odmawiali świeckim badaczom dostępu 
do potrzebnych akt. Ci sami autorzy przemilczali również zalecenie nuncjusza pa
pieskiego w NRF, w myśl którego wszelkie przeznaczone do publikacji dokumenty 
na tem at rokowań w sprawie konkordatu z 1933 r. muszą uprzednio uzyskać „pla
cet” nuncjatury.

Raz rozpętanej dyskusji nie można było już położyć kresu. W międzyczasie 
szereg badaczy uzyskało dostęp do dokumentów będących dotąd w gestii aliantów 
do m ateriałów przekazanych przez Stany Zjednoczone do archiwum federalnego 
w Koblencji, do prywatnych zbiorów czy wreszcie do zespołów znajdujących się 
w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu (Akta kardynała Bertrama). W ślad 
za tym również niektóre kurie zachodnioniemieckie udostępniły historykom swoje 
archiwa (Akwizgran, Paderborn, Trewir i Limburg).

W takim oto klimacie powstawała w ciągu kilku lat obszerna dokumentacja, 
opublikowana w marcu bieżącego roku. Opracował ją dr Hans Mueller, pracownik 
naukowy uniw ersytetu w Monastyrze, człowiek emocjonalnie związany z kościołem 
katolickim. v

Jest to publikacja o kapitalnym  znaczeniu. Choćby najkrótsze scharakteryzowa
nie całego zawartego w dokumentacji m ateriału zdaje się przekraczać ramy tej 
recenzji. Stwierdźmy więc, że przedstawiając dokumenty z la t 1930—1935, A utor 
dzieła chciał czytelnikowi dać możność prześledzenia ewolucji postawy kościoła 
nie w sposób izolowany, lecz w dłuższym okresie. Mamy więc dokumenty z czasu, 
gdy episkopat, zmuszony do tego rozwojem wydarzeń, ustosunkował się negatywnie 
najpierw  do całego ruchu nazistowskiego, a potem jedynie do jego tez ideowych. 
Następnie dokumenty charakteryzują stadium pośrednie roku 1933 i wreszcie 
sytuację w następnych latach, gdy na tle in terpretacji i realizacji konkordatu, 
w związku z totalitarnym i zapędami państwa do ogarnięcia również kościoła, 
doszło do walki między kościołem a państwem i partią.

Na m ateriał dokumentacji składają się: oświadczenia episkopatu jako całości 
oraz poszczególnych książąt kościoła, listy wymieniane między nimi, ich korespon
dencja z politykami — kanclerzem, prezydentem i m inistram i — okólniki i listy 
pasterskie poszczególnych kurii, protokoły z Konferencji Biskupiej w Fuldzie, 
uwierzytelnione relacje ze spotkań przedstawicieli episkopatu z reprezentantam i 
władzy państwowej, protokoły instancji NSDAP, teksty dwustronnych umów — 
kościół—państwo — instrukcje dla kleru, artykuły z różnych czasopism. Zbiór nie 
obejmuje przekazów charakteryzujących stanowisko świeckich działaczy katolic
kich, działaczy Centrum, Volksverein, Katholische Aktion, chrześcijańskich związków

8 J. P a u l u s ,  Eine „Hochland”-Legende (Rheinischer Merkur, 10 III 1961).
9 Documents on German Foreign Police, 1918— 1945 (Ser. C, t. I, Londyn 1957).



zawodowych i około 400 najróżniejszych organizacji podległych k u rio m 10 11. Tej 
problematyce poświęcone są inne współczesne opracowania zachodnioniemieckieu .

Dokumentacja zawiera 200 przekazów. W części zostały one już opublikowane 
w latach trzydziestych. Drukowane jednak w pismach kościelnych lub organach 
związkowych katolików o bardzo małym nakładzie, poszły w zapomnienie. Zresztą 
dopiero dokładna kwerenda roczników wielu czasopism pozwoliła uzyskać obraz 
całości. Najczęściej Autor sięga do następujących czasopism: „Ecclesiastica”, „Tre- 
m onia”, „Katholische Korrespondenz”, „Gelbe H efte”, „Academia”, „A m stblaetter” 
(różnych kurii), „Schoenere Zukunft”, „Germ ania”, „Koelnische Volkszeitung”, 
„Westdeutsche Arbeiterzeitung”, „Rhein-M ain-Zeitung” (cztery ostatnie to organa 
Centrum). Szereg dokumentów przedrukowano z publikowanych swego czasu na 
prawach rękopisu „Protokołów z Konferencji Biskupiej w Fuldzie”. 58 dokumentów 
pochodzi z wymienionych uprzednio archiwów kościelnych12.

Każdy z przedrukowanych lub podanych dokumentów opatrzony jest numerem 
kolejnym, tytułem  i szeregiem not merytorycznych i wydawniczych, typowych dla 
współczesnych dokumentacji naukowych.

Cała książka, poprzedzona wstępem K urta Sontheimera, podzielona jest na 
cztery działy według porządku chronologicznego. Dział pierwszy obejmuje lata 
1930 — luty 1933 (dokumenty 1—18), drugi dotyczy tylko roku 1933 (dokumenty 
19—115), trzeci dział to rok 1934 (116—167), pozostałe, odnoszące się do 1935 r., 
składają się na część czwartą.

Każdy z działów posiada krótki wstęp pióra Hansa Muellera. Autor wprowadza 
czytelnika w sytuację danego okresu, wskazuje na ewolucję postaw obu zaintere
sowanych stron, podkreśla niektóre problemy. Wprowadzenia te uzupełnione są 
licznymi przypisami o charakterze erudycyjnym, rozszerzającym wiadomości czy
telnika. Inform ując o oprawie edytorskiej, nie sposób pominąć prócz drobiazgowego 
wykazu dokumentów bardzo cennej bibliografii obejmującej — z odpowiednim 
rozbiciem na tem atykę — 311 pozycji książkowych oraz 49 tytułów czasopism 
i dzienników, a także indeksu osobowego, i rzeczowego.

Książka, choć nie wydana w ramach większej serii ani nie związana z kon
kretną placówką naukową, zasługuje na opinię rzetelnej dokumentacji o nie
wątpliwych walorach poznawczych, a w swych „wprowadzeniach” także w arto
ściujących.

Wynika z niej niezbicie, że postawa episkopatu niemieckiego i całego politycz
nego katolicyzmu przyczyniła się w obiektywny sposób do utorowania drogi narodo
wemu socjalizmowi jako formy organizacji i ustroju państwa oraz przejawu zawsze 
przez katolicyzm pożądanej „unifikacji społecznej”, wreszcie jako najpewniejszej 
tamy przeciw „bolszewizmowi”. Stanowisko zajęte przez niemieckich książąt ko
ścioła katolickiego wobec hitleryzmu po 30 stycznia, a zwłaszcza po 23 marca 
1933 r., uważać możemy za wyraz zasadniczej afirmacji świeckich celów nowego 
reżimu. Oto prawdy w świetle dokumentów zebranych przez Muellera w pełni 
udowodnione.

Nie są to tezy nowe. Sądom opartym dotąd na bezpośrednich obserwacjach 
współczesnych i na przekazach pośrednich przydano obecnie solidną bazę dokumen

]0 Pełny wykaz organizacji AAW, I A 25, k. 152.
11 R. M o r s e y, Das Ende der Zentrumspartei, Duesseldorf 1960; H. G r e b i n g, 

Geschichte der deutschen Parteien, Steiner, Wiesbaden 1963.
12 W tym dwa dokumenty z AAW, A I 25. W zespole tym znajduje się również 

20 oryginałów spośród 56 pozostałych dokumentów. Mueller skorzystał w tym 
wypadku z odpisów przekazywanych przez kardynała Bertrama jako przewodniczą
cego Konferencji Biskupiej w Fuldzie innym biskupom.



tacyjną. Wartość dokumentacji nie ogranicza się jednak do jej demaskatorskich 
momentów. Lektura m ateriału zmusza bowiem z drugiej strony do rewizji i k ry 
tycznego ustosunkowania się do niektórych schematów, stosowanych dotąd przy 
ujmowaniu tego tem atu także w Polsce. Uproszczeniem wydaje się sąd, że c a ł a  
działalność episkopatu niemieckiego była afirmacją c a ł e g o  ruchu hitlerowskiego, 
wszystkich jego stron i przejawów. Przy traktow aniu o tych problemach nie wolno 
zapominać, że kościół katolicki działa stale w dwóch — w praktyce ze sobą zwią
zanych — płaszczyznach: swego religijnego apostolstwa oraz w ramach swych 
szerokich ambicji świeckich.

Kościół katolicki nie rezygnował z walki ze światopoglądem hitlerowskim. Przez 
cały okres historyczny, w którym  obie ideologie — nazistowska i katolicka — 
stykały się ze sobą na gruncie Niemiec, walka ta trwała. Niemieccy książęta ko
ścioła, potępiwszy w maju 1930 r.-„herezje” zawarte w hasłach NSDAP (Neuheiden
tum, ras.izm jako zaprzeczenie dogmatu o równości ludzi przed Bogiem, postulat 
„Los von Rom” itp.), nigdy nie odwołali swych zastrzeżeń. Także w głównym 
orędziu z 28 III 1933, wydanym przez plenum „Konferencji Biskupów w Fuldzie” n , 
orędziu, które w swej politycznej części było aktem lojalności i pomocy dla Hitlera, 
nakazywali oni wiernym bezkompromisową walkę z ideologicznymi „błędami” na
zizmu Vl. Pewnego rodzaju „zawieszenie broni” — przynajmniej ze strony kościoła — 
trw ało jedynie w okresie od kwietnia do sierpnia — września 1933 r., kiedy 
v. Rzymie trw ały rozmowy na tem at konkordatu oraz kiedy ważyły się losy obu
stronnej ra ty fik ac ji15. Jednak już w następnych miesiącach rozgorzała na nowo 
ostra walka, która do końca III Rzeszy nie ustała. I godzi się podkreślić, że kler 
katolicki umiał z podziwu godną ofiarnością, zaciętością i konsekwencją trwać przy 
swoim, iść do więzień i obozów koncentracyjnych. To także jest historyczna 
prawda 16.

Lecz właśnie na tym tle stanowisko zajęte przez episkopat niemiecki w odnie
sieniu do świeckich celów polityki nazistowskiej i jej widocznych przecie od 
samego początku zbrodn i17 budzić musi tym większe wątpliwości, zastrzeżenia 
i sprzeciwy typu zarówno politycznego, jak i moralnego. W wielu skądinąd bardzo 
wartościowych publikacjach zachodnioniemieckich 18 czytamy, że katolicyzm niemiec
ki nie zdał w 1933 r. egzaminu: „hat versagt, die Situation falsch eingeschaetzt” itp. 
Błędna to ocena. Lojalność wobec państwa hitlerowskiego, afirm acja jego w ewnętrz
nych i zagranicznych celów nie wypływały wcale z „fałszywej oceny narodowego 
socjalizmu”. Niemieccy biskupi jeszcze przed dojściem Hitlera mieli dość dokładne 
wyobrażenie o tym, czego się mają spodziewać po reżimie NSDAP. A przecież 
pomogli przy jego powstaniu. Połowiczne wydaje się także tłumaczenie, że legalny * 10

i:i Instytucja istniejąca od 1867 r. Co roku biskupi niemieccy zjeżdżali na kilka 
dni do Fuldy, by uzgodnić swe postępowanie w sprawach kościelnych i świeckich. 
Uchwały konferencji były wiążące dla wszystkich niemieckich katolików.

Vi Orędzie to wyraża równocześnie nadzieję, że wobec rządowych haseł „po
zytywnego chrześcijaństwa” walka ta okaże się zbędna.

lr’ Owa powściągliwość obowiązywała tylko na zewnątrz, gdy we własnym 
gronie, a także w korespondencji z władzami wciąż przypominano o nie wyjaśnio
nych problemach polityki szkolnej, kulturalnej i wychowawczej.

10 Piszą o tym m. in. E. K o g o n, Der SS-Staat, 1957; F. S t r o b e l ,  Christliche 
Bewährung, 1948; A. D e l p ,  Im  Angesicht des Todes, 1947; W. C o r  s t e n, Koellner 
Aktenstücke zur Lage der kath. Kirche in Deutschland 1933-1945, i wielu innych.

Episkopat wiedział, jakie w arunki panują w obozach koncentracyjnych; por. 
Protokoll d. Plenar-Konferenz d. Bischöfe in Fulda v. 29. — 31. V lil. 1933, Punkt 
XVII. AAW, I A 25-b 166.

18 E. E y c k, Geschichte der Weimarer Republik, t. I i II, 1950; D. K. B r a c h e  r, 
W. S a u e r ,  G. S c h l u z ,  Die nationalsozialistische Machtergreifung, I960.



sposób dojścia H itlera do władzy stworzył sytuację, w której przywódcy politycz
nego katolicyzmu śmiało mogli powołać się na dogmat katolickiej doktryny spo
łecznej, w myśl której w s z e l k a  władza pochodzi od Boga. Rzecz raczej w tym, 
że po całej serii „społecznych” encyklik papieskich, a zwłaszcza po ogłoszonej 
w 1931 r. „Quadragesimo anno”, powstała dla katolicyzmu i nazizmu wspólna 
platform a porozumiewawcza w sprawach przezwyciężenia coraz ostrzejszych kon
fliktów klasowych oraz w sprawie organizacji przyszłego „państwa porządku 
i ładu”. Hasło „ugody k las” było wspólne dla obu stron. Nie negując wcale istnienia 
mniej lub bardziej subtelnych różnic w sposobie ujmowania tych problemów przez 
obie strony, można wszak powiedzieć, że zalecały one stosowanie tego samego 
„panaceum” na wszelkie bolączki społeczne owych czasów w postaci utworzenia 
systemu korporacji zawodowych zrzeszających ludzi wszelkich „stanów”, biednych 
i bogatych, robotników i fabrykantów, służbę folwarczną i hrabiów. Nie był to 
jedyny punkt styku między obu w istocie swej równie totalitarnym i ruchami 
i św iatopoglądam i19 20. Dla jednych i drugich aktualnie najważniejszym problemem 
było „pokonanie bolszewizmu”. W tej mierze dokumenty są zupełnie jednoznaczne.

Z jednej strony kościół bezkompromisowo walczący o zachowanie swych pozycji 
światopoglądowych, z drugiej — absolutne uznanie państwa hitlerowskiego i jego 
politycznych celów. Jedno i drugie było świadome, determinowane zasadniczymi 
względami, którym i kierował się i kieruje kościół katolicki.

Czyż zatem nie ńiogą narodzić się wątpliwości? Jakież muszą się wydawać 
owe szczytne, nienaruszalne wartości etyczne, w których obronie tysiące księży 
katolickich ginęło w obozach koncentracyjnych, jeśli katolicyzm jako całość godził 
się ze zbrodniami. To prawda, że episkopat protestował przeciw programowi eutha- 
nazji, że podniósł nawet swój głos w sprawie obozów koncentracyjnych, notabene 
późno, fatalnie późno. Ale prawdą jest także, że kościół milczał, gdy w 1933 r. 
tysiącami mordowano komunistów, socjalistów, pacyfistów i przekonanych, kon
sekwentnych demokratów. Kościół milczał, gdy w kwietniu 1933 r. zaczęto zabijać 
pierwszych Żydów7 2n. Biskupi jedynie protestowali przeciw temu, by rasistowskie 
praktyki hitlerowców odnosiły się także do konwertytów. W tym czasie obradujący 
w Fuldzie biskupi niemieccy nawoływali wiernych do posłuszeństwa nowej władzy 
i chwalili H itlera za jego deklarację wyrażającą gotowość oparcia się na „pozytyw
nym chrześcijaństwie”. Te fakty, przypomniane i uściślane przez zbiór Muellera, 
określają dziś nasz pogląd w sprawie współodpowiedzialności politycznego katoli
cyzmu za rozwój wydarzeń niemieckich w latach trzydziestych.

Julian Bartosz

M. B r o s z a t ,  NATIONALSOZIALISTISCHE POLENPOLITIK (Schriftenreihe 
der V ierteljahreshefte für Zeitgeschichte, S tu ttgart 1961, z. 2, s. £00).

Praca M. Broszata jest pierwszą w historiografii zachodnioniemieckiej, a chyba 
i zachodnioeuropejskiej, próbą syntetycznego przedstawienia hitlerowskiej polityki 
wobec narodu polskiego. Zresztą i u nas wciąż jeszcze przeważają ujęcia mono
graficzne, a ujęcia syntetyczne noszą raczej charakter popularnonaukowy. W NRF 
tem atykę hitlerowskiej polityki okupacyjnej na ziemiach polskich podejmował już

19 Tak arcybiskup Freiburga Groeber w kwietniu 1933.
20 AAW, I A 25, k. 135. Wymiana depesz z 3 i 4 IV 1933. Na prośbę berlińskiej 

Rady Współpracy Wyznań kardynał Bertram przeprowadził telegraficzny sondaż 
u 5 pozostałych arcybiskupów w sprawie zachowania kościoła wobec bojkotu 
Żydów. Wszystkie odpowiedzi brzmiały: nie ingerować!


