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PROCES ODKRYWANIA „INNYCH NIEMCÓW”

1. Zmiany  po l i tyczno-spo eczne  w Europ ie  w drug ie j  po owie

XX w. Prze om demokratyczny w Polsce oraz w Europie rodkowo-Wschodniej

zapocz tkowa  now  epok  w dziejach kontynentu europejskiego. Nowy uk ad si

w stosunkach Wschód–Zachód stworzy  warunki do kszta towania bilateralnych

stosunków mi dzy pa stwami przynale nymi dot d do dwóch wrogich sobie obo-

zów politycznych, na zupe nie nowych podstawach.

Proces przeobra e  w tym regionie Europy da  pocz tek reakcji a cuchowej,

której jednym z elementów o najbardziej brzemiennych skutkach sta o si  zjedno-

czenie Niemiec. Dekomunizacja Europy Wschodniej oraz uwolnienie si  tej cz -

ci kontynentu od dominacji radzieckiej stworzy y warunki, które pozwoli y, by

wizja jedno ci niemieckiej, stanowi ca straszak dla powojennej Europy, sta a si

w sposób spektakularny i nieoczekiwany rzeczywisto ci .

Niemcy i Europa znalaz y si  na pocz tku trudnej i, jak nale y oczekiwa , d u-

giej drogi poszukiwania nowej to samo ci. Trudno znale  w Europie pa stwo, dla

którego zjednoczenie Niemiec okaza o si  tak brzemienne w skutki, jak dla Pol-

ski. Bieg historii sprawi , e oba s siaduj ce ze sob  od tysi clecia narody znala-

z y si  równocze nie w punkcie zwrotnym swych dziejów. Polacy i Niemcy, uwol-

nieni z zale no ci od obcych mocarstw, wolni i suwerenni jako narody, d  do

okre lenia na nowo swej to samo ci i miejsca w zmieniaj cej kszta t Europie. D -

enie to jest jednocze nie szukaniem normalno ci, która w wypadku Niemców ozna-

cza mi dzynarodow  akceptacj , w wypadku Polaków polityczn  i gospodarcz

stabilizacj .

Dzie  3 X 1990 r. – data zjednoczenia Niemiec – okaza  si  dla Polski godzin

prawdy, zmuszaj c do refleksji, czy jeste my gotowi do autentycznego pojednania

z Niemcami. Na ten obrachunek z przesz o ci  i tera niejszo ci  z o y o si  wiele

elementów. Przeobra enia w Polsce, które doprowadzi y w 1989 r. do wyboru pierw-

szego po wojnie niekomunistycznego rz du, przyczyni y si  do pragmatycznego

kompromisu w sprawach polsko-niemieckich. Nowa klasa polityczna w Polsce

uzna a prawo Niemców do samostanowienia, wolno  dyskusji politycznej spra-

wi a, e do g osu dosz y odmienne od tradycyjnie obowi zuj cych opcje. Ujawni-
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o si  zró nicowane postrzeganie kwestii niemieckiej. Z wolna dobiega ko ca epoka,

w której Polska widzia a si  g ównie w roli ofiary historii, zaczyna si  za  rozdzia

aktywnego tworzenia zr bów nowej polityki wobec zachodniego s siada. Do wia-

domo ci spo ecznej dociera trudna prawda, e gwarancj  bezpiecze stwa Polski

s  nie, jak chcia a tego powojenna doktryna, s abe Niemcy, lecz demokratyczny,

wolny i suwerenny s siad po zachodniej stronie granicy.

Wej cie w ycie dwóch fundamentalnych dla nowego s siedztwa polsko-nie-

mieckiego traktatów: o uznaniu nienaruszalno ci granicy na Odrze i Nysie oraz

o dobrym s siedztwie i przyjaznej wspó pracy1, otwiera nowe perspektywy w sto-

sunkach mi dzy zjednoczonymi Niemcami i Polsk . Tre , jak  przyjdzie obu na-

rodom wype ni  mi dzynarodowe umowy, zale e  b dzie w du ym stopniu od

wniosków, jakie wyci gni te zostan  z przesz o ci.

Dla Polski obcowanie z narodem tak wielkim, pr nym, o tak bogatych trady-

cjach ideowych i kulturowych, jak Niemcy, okaza o si  do wiadczeniem bolesnym

i bogatym zarazem, które musia o budzi  ambiwalentne odczucia i reakcje2.

Istnienie przez 40 lat Niemieckiej Republiki Demokratycznej, „pierwszego so-

cjalistycznego pa stwa na ziemi niemieckiej”, postawi o Polsk  w trudnym p o e-

niu. Zasada „milcze , by nie k ama ” wydawa a si  wówczas jedyn  mo liw  od-

powiedzi  na dwuznaczn  sytuacj 3.

W 1951 r. zapocz tkowana w Polsce fala represji pa stwa wobec Ko cio a spra-

wi a, e zagadnienia mi dzynarodowe, w tym równie  problematyka stosunków

polsko-niemieckich, musia y zej  na dalszy plan. Proces odkrywania „innych

Niemców” zacz  si  po wydarzeniach pa dziernikowych 1956 r. historycznym

Or dziem pojednania w 1965 r.

2. Da lekowzroczny  czyn  po l sk i ego  Ep i skopa tu. Or dzie pojedna-

nia przekazane przez biskupów polskich w Rzymie 18 XI 1965 r. niemieckim bra-

ciom w urz dzie pasterskim oraz ich odpowied  z 5 grudnia tego  roku nazwano

aktem pionierskim w budowaniu wzajemnych stosunków mi dzy obydwoma na-

rodami4.

Dokumenty te wyros y z klimatu Soboru Watyka skiego II, wzywaj cego do

pojednania z ca ym wiatem chrze cija skim i do szerzenia idei braterstwa i eku-
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1 Die deutsch-polnische Verträge. Traktaty polsko-niemieckie z 14 listopada 1990 r. i 17 czerw-

ca 1991 r. [b.r. i m.w.].
2 Polacy wobec Niemców. Z dziejów kultury politycznej Polski 1945–1989, red. A. Wolff-Pow -

ska, Pozna , s. 7–10.
3 T. Mech tenbe rg (unter Mitarbeit von B. Schä fe r), Engagement gegen Widerstände. Der

Beitrag der Katholischen Kirche in der DDR zur Versöhnung mit Polen, Leipzig 1998. Autorzy

w oparciu o ród a archiwalne dok adnie przedstawili ma o znane fakty dotycz ce stara  duchow-

nych i wieckich katolików w sprawie przebaczenia i pojednania polsko-niemieckiego. Droga do wspó -

pracy prowadzi a m.in. przez Trzebnic , dok d pielgrzymowali Niemcy z NRD, wiadomi wstawien-

nictwa w. Jadwigi l skiej, której po wi cono katedr  w Berlinie, a zas u one wydawnictwo

St. Benno-Verlag w Lipsku wyda o publikacj  po wi con  patronce l ska.
4 Ko ció  w PRL. Ko ció  katolicki a pa stwo w wietle dokumentów 1945–1989, t. 2: Lata:

1960–74, wybór i opr. P. Raina, Pozna  1995, s. 356–364.
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menizmu5. To historyczne wydarzenie mia o wówczas po obydwu stronach wi cej

przeciwników ani eli zwolenników. Gdy czas ostudzi  emocje, dzi  z uznaniem

mówimy o tych, którzy po zako czeniu II wojny wiatowej z odwag  g osili Chry-

stusow  nauk  o mi o ci przebaczaj cej i konieczno ci pokuty za grzechy. Z sza-

cunkiem by y przyjmowane w Polsce ekspiacyjne wypowiedzi przedstawicieli du-

chowie stwa niemieckiego i ró nych ugrupowa  spo eczno-politycznych.

W 1950 r. wysiedleni z Polski Niemcy spotkali si  w Stuttgarcie w celu podj -

cia stara  o pe ne i równe prawa dla wszystkich Niemców. Dzi ki ideom chrze ci-

ja skim sformu owana tam 5 VIII 1950 r. Stuttgarcka karta wyp dzonych mówi a

o rezygnacji z zemsty i odwetu wobec sprawców wysiedlenia. Czytamy w niej:

„Wzywamy narody i wszystkich ludzi dobrej woli, aby przy czyli si  do dzie a,

które pozwoli nam z winy, nieszcz cia, cierpienia, biedy i n dzy wej  na drog

lepszej przysz o ci”6.

O potrzebie pojednania z Polsk  mówi  biskup Berlina, kard. Juliusz Döpfner.

W roku stawiania „muru berli skiego” i na pi  lat przed wymian  listów, 15 X

1960 r., kard. Döpfner w czasie uroczysto ci ku czci w. Jadwigi w ko ciele w.

Edwarda (katedra w. Jadwigi by a jeszcze w odbudowie) podda  ostrej krytyce ro-

zumowanie wielu swoich rodaków. Kardyna  przypomnia  w kazaniu los narodu pol-

skiego zgotowany przez skrajnych nacjonalistów niemieckich i jakby g osem proro-

ka wo a  do swoich rodaków: „Biada Niemcom, którzy nie chc  dostrzec przyczyn

tej tragedii i zapominaj  o pokucie za wyrz dzon  krzywd ”. Wspomnia  te , e „po

wojnie z drugiej strony dopuszczono si  krzywdy, gdy miliony Niemców wyp dzo-

no z terenów, które od stuleci niezaprzeczenie uwa ali za swoj  ojczyzn . W ko cu

mog oby si  zdawa , e naród niemiecki i naród polski musz  pozostawa  w diabel-

skim kr gu wzajemnych zarzutów. Czy dla obydwu narodów ma to by  jedyne dzie-

dzictwo przesz o ci? Uwa am, e musz  one z tego zrezygnowa , aby nawzajem za-

rzuca  sobie zbrodnie. Wolimy raczej w zawstydzeniu i p aczu ukl kn  przed grobem

w. Jadwigi, która od pocz tku nale y do obydwu narodów. Uznajmy nasz  win

i b agajmy Boga, aby zes a  na nas swoje zmi owanie. (Zachowaj Panie, zachowaj

Twój lud, bo zgrzeszyli my przeciwko Tobie). Takie realne spojrzenie w przesz o

i pokorne przyznanie si  do winy utoruje now  przysz o  naszym obydwom naro-

dom w duchu w. Jadwigi”. Ukierunkowane w stron  przysz o ci kazanie mia o sil-

ne oparcie w roli kultu w. Jadwigi w dziejach obydwu narodów. „Czy nie powinni-

my przez w. Jadwig  poda  sobie r ce – powiedzia  Kardyna  – gdy  zgodne

istnienie obydwu narodów jest dla przysz o ci wa niejsze od problemu granic”7.

Tak e czynnikiem mobilizuj cym do zabierania g osu na temat problemu pol-

sko-niemieckiego by o og oszone 14 X 1965 r. memorandum niemieckiego Ko-
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5 Por. K.DK 5.
6 Verzicht auf Rache und Vergeltung. Die Charta der deutschen Heimatvertriebenen, 5. August

1950, w: Deutschland und Polen. Kirche im Dienst der Vershönung. Begegnungen, Dokumente, Per-

spektiven, hrsg. von der Pressestelle der deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1996, s. 57.
7 Predigt von Julius Kardinal Döpfner zum Fest der heiligen Hedwig, Berlin 1960. Por. Hedwigs-

jubiläum 1993. Todestag der heiligen Hedwig, Berlin 1993, s. 34–37.
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cio a ewangelickiego. Dokument, akceptowany przez niemieckich intelektualistów,

stanowi  odwa n  prób  analizy kwestii polsko-niemieckiej. Po raz pierwszy od

czasów istnienia RFN wyeksponowano wszystkie dra liwe, obci aj ce Niemców

wobec Polski problemy. Poddano krytyce argumentacj  najbardziej rewizjonistycz-

nie nastawionych si  politycznych.

A jak patrzono na w. Jadwig  w Polsce? Ko ció  na ziemiach zachodnich

w 1945 r. od razu nawi za  do dawnej polskiej tradycji ziem piastowskich, a przede

wszystkim do kultu w. Jadwigi, jako trwa ego elementu cz cego l sk z Polsk

oraz wa nego czynnika integruj cego spo ecze stwo l ska. Nikt w polskim Ko-

ciele nie by  tak zorientowany w nabrzmia ych problemach polsko-niemieckich

jak kard. Boles aw Kominek, inicjator i g ówny autor Or dzia pojednania z 1965 r.

Najpierw w Opolu, a potem we Wroc awiu swoimi wyst pieniami przekonywa ,

i  wierno  Ewangelii nie mo e oznacza  lepoty w stosunkach mi dzynarodowych.

Kto inicjuje dialog, musi by  silniejszy moralnie. Pracowa  nad integracj  spo e-

cze stwa na l sku, a zarazem nad porozumieniem z Niemcami.

„Pomosty mi dzy narodami – pisali polscy biskupi w Or dziu – buduj  najle-

piej ludzie wi ci, tylko tacy, którzy maj  szczere intencje i czyste r ce. Nie d

oni do zabrania czegokolwiek bratniemu narodowi: ani j zyka, ani obyczajów, ani

ziemi, ani dóbr materialnych. Przeciwnie, przynosz  mu najbardziej warto ciowe

dobra kulturalne i oddaj  zazwyczaj to, co jest najcenniejsze i co sami posiadaj :

siebie samych i w ten sposób rzucaj  nasienie swej w asnej osobowo ci na yzny

grunt nowej ziemi s siedniego, misyjnego kraju; nasienie to przynosi, zgodnie ze

s owami Zbawiciela, stokrotne owoce, i to na ca e pokolenia. Tak w a nie patrzy-

my w Polsce na w. Jadwig  l sk ”. List umocni  w odwadze polskie elity kato-

lickie, które od zako czenia wojny szuka y dróg prowadz cych do nawi zania kon-

taktu z Niemcami8, mimo kampanii rozp tanej wokó  tej sprawy przez czynniki

rz dz ce. Or dzie trafnie oceni  kard. B. Kominek: „wyros o z tre ci polskich, prze-

bi o si  jednak do tre ci ogólnoludzkich”, gdy  przyczyni o si  ono do intensyfi-

kacji dialogu polskich katolików z ewangelikami i katolikami niemieckimi. Uni-

wersalny charakter Or dzia przychodzi nam atwo doceni , gdy po up ywie czasu,

a zw aszcza po podpisaniu ze Zjednoczonymi Niemcami traktatu o nienaruszalno-

ci granicy i dobrym s siedztwie politycy i dzia acze spo eczni po obu stronach

granicy polsko-niemieckiej nawi zuj  do jego tre ci, jako ideowych przes anek

obecnego prze omu. Jan Józef Lipski w eseju Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy okre-

li  list biskupów jako „najodwa niejszy i najbardziej dalekowzroczny czyn pol-

skiej historii powojennej”.

Prze amaniem obowi zuj cego tabu by o pisanie o Wicie Stwoszu i jego twór-

czo ci jako przyk adzie polsko-niemieckiej wspó pracy w dziedzinie sztuki oraz

o w. Jadwidze jako patronce l ska, za o ycielce klasztoru w Trzebnicy, z po o-

eniem akcentu na jej niemiecki rodowód. Ona sta a si  matk  polskich Piastów,

Ks. Antoni Kie basa SDS

8 Por. m.in. liczne wypowiedzi na amach „Tygodnika Powszechnego” w latach 1945–1951 zna-

nych publicystów: A. Go ubiewa, P. Jasienicy, S. Kisielewskiego i ks. J. Piwowarczyka.
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których wychowa a do odpowiedzialno ci za kraj, a w dalszej perspektywie za Eu-

rop  i kultur  chrze cija sk . Znany jest jej wp yw na syna, Henryka Pobo nego,

bohatera bitwy legnickiej9. Jadwiga przyby a do Polski z wyra nie okre lonego ro-

dowiska benedykty skiego. Przez siedem lat by a wychowywana wed ug regu y

w. Benedykta w Kitzingen. Regu a ta by a „pierwsz  konstytucj  europejsk ”, in-

spiruj c  nowe rozwi zania wspólnotowe. Daje to podstaw  do traktowania za o-

yciela rodziny benedykty skiej, zgodnie ze wskazaniami papie a Paw a VI, jako

jednego z ojców Europy, a w ko cu patrona Starego Kontynentu.

Stanowisko Polaków podziela o wielu ludzi w Niemczech. Podczas 81. Zjazdu

Katolików Niemieckich w Bambergu (13–17 VII 1966 r.) uczestnicy dzi kowali

polskim biskupom za ich odwag  w poszukiwaniu pojednania. Podkre lano wyra -

nie, i  Niemcy musz  respektowa  narodowe prawo Polaków do egzystencji,

a adne problemy gwarantuj ce pokój nie mog  by  za atwiane na drodze walki.

Wkrótce wypróbowanym partnerem dla Polaków szukaj cych pojednania z Niem-

cami stali si  sygnatariusze memorandum Bensberger Kreis z marca 1968 r. Odwa -

nie postawili oni kwestie granic, krytykuj c rz d zachodnioniemiecki za trwanie

przy tzw. postawie prawnej w kwestii zachodniej granicy Polski. W odpowiedzi

na ten memoria  11 IV 1968 r. wysiedleni z Polski Niemcy zadeklarowali potrzeb

rozwi zywania tej kwestii na zasadach pokojowych, prawdy i sprawiedliwo ci. Bu-

dowanie przysz o ci polsko-niemieckiego s siedztwa oraz nowej Europy na pod-

trzymywaniu nienawi ci oznacza o drog  donik d.

Wspólnototwórcza rola kultu w. Jadwigi w powojennej Polsce odnosi a suk-

cesy na p aszczy nie krajowej i mi dzynarodowej. „Ko ció  w Polsce nie odwo u-

je si  do w. Jadwigi l skiej przypadkowo – powiedzia  abp B. Kominek w Trzeb-

nicy w 1966 r. – Je li nie chcemy si  wyrzec tutejszego rodzimego fundamentu

dziejowego, zbudowanego przez królewski szczep Piastowy, nie mo emy pomi-

n  tej wi tej ma onki ksi cia Henryka Brodatego i wi tej matki Henryka Po-

bo nego. Mimo e historia nigdy nie zostanie w pe ni docieczona, wiemy, e wiel-

kie inicjatywy i wspania e, zwyci skie poczynania Piastów l skich w XIII w. nie

mog y powsta  bez jej wp ywu ani bez oddzia ywania jej pot nego ducha”10.

W ci gu wieków grób w. Jadwigi nie by  nigdy opuszczony. By nie sprzeniewie-

rzy  si  swemu powo aniu na piastowskiej ziemi, Ko ció  na Dolnym l sku roz-

win  kult swojej patronki do tego stopnia, i  przerós  wszystkie dotychczasowe

formy dawnych stuleci.

Podczas obchodów 700-lecia kanonizacji w. Jadwigi w Trzebnicy w 1967 r.

kard. B. Kominek powiedzia : „Przy samym mo cie Tumskim we Wroc awiu, wio-

d cym na Wysp  Piaskow , stoi kuta w kamieniu Jadwiga. Stoi na mo cie cz -

cym wschodni i zachodni brzeg Odry. Wszystkim przechodz cym ka e na siebie

Proces odkrywania „innych Niemców”

9 A. Kie basa, Rola w. Jadwigi w kszta towaniu postaw Henryka Pobo nego i jego synów, w:

Bitwa legnicka, historia i tradycja, red. W. Korta, Wroc aw / Warszawa 1994, s. 352–367.
10 B. Komine k, Otwarcie Milenijnego Te Deum w Trzebnicy (16 X 1966), w: P. Re in a, „Te

Deum” narodu polskiego. Obchody Tysi clecia Chrztu Polski w wietle dokumentów ko cielnych,

Olsztyn 1991, s. 424.
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spogl da  i ka e im pomy le , e wszyscy s  bra mi, na którymkolwiek brzegu

mieszkaj ”11. Ten obraz w. Jadwigi przywo a  znowu w 1983 r. papie  Jan Pawe

II w czasie pobytu we Wroc awiu, dodaj c, e w dziejach Polski i w dziejach Eu-

ropy stoi w. Jadwiga l ska, jakby posta  graniczna, która czy ze sob  dwa na-

rody: naród niemiecki i naród polski. czy na przestrzeni wielu wieków historii,

która by a trudna i bolesna. w. Jadwiga w ród wszystkich dziejowych do wiad-

cze  pozostaje przez siedem ju  stuleci or downiczk  wzajemnego porozumienia

i pojednania12.

Ju  w czasie pierwszego spotkania na Jasnej Górze (5 VI 1979 r.) z mieszka -

cami ziemi dolno l skiej papie  podkre la  potrzeb  dostrze enia analogii pomi -

dzy budowaniem jedno ci narodowej przez w. Stanis awa bp. a po rednictwem

w. Jadwigi w sprawie pojednania narodów. Papie  mia  nadziej , e wsparty przy-

k adem i wstawiennictwem w. Stanis awa i w. Jadwigi b dzie móg  owocnie s u-

y  sprawie jedno ci narodowej we wspó czesnym wiecie, a przede wszystkim

w procesie pojednania mi dzy Polakami a Niemcami13.

Przedstawiona tu rola w. Jadwigi stale powraca i dzi  we wszystkich polsko-

-niemieckich spotkaniach w Trzebnicy. „Z Andechs do Trzebnicy! Panie, przez

wstawiennictwo w. Jadwigi b ogos aw narodom polskiemu i niemieckiemu” –

napisa  w ksi dze pami tkowej kard. J. Döpfner w dniu 25 X 1973 r. Jego na-

st pca na urz dzie przewodnicz cego Konferencji Episkopatu Niemiec, kard.

Józef Höffner, w tej samej ksi dze 25 IV 1997 r. napisa : „ wi ci buduj  mosty

mi o ci mi dzy narodami. w. Jadwiga jest po redniczk  pokoju mi dzy naro-

dem polskim i niemieckim”. Dla dalszych kontaktów mi dzynarodowych mia a

znaczenie wspólna polsko-niemiecka modlitwa biskupów obu krajów przy gro-

bie w. Jadwigi w dniu 12 IX 1980 r. Przedstawiciele episkopatów polskiego

i niemieckiego wraz z wiernymi prosili patronk  l ska o pomoc w przezwyci -

eniu, za jej przyk adem, dziel cych ich trudno ci w budowaniu nowej Europy.

Podczas uroczysto ci z o enia trumny zmar ego w 1945 r. kard. Adolfa Bertra-

ma w krypcie katedry wroc awskiej 9 XI 1991 r. Trzebnic  odwiedzi o wielu

Niemców wraz z arcybiskupem Kolonii ks. kard. Joachimem Meisnerem, który

pozostawi  w ksi dze pami tkowej nast puj ce s owa: „ wi ta Jadwiga jako

wspó twórczyni chrze cija skiej Europy niech nam pomaga zbudowa  now

chrze cija sk  Europ ”14. Dnia 20 VIII 2001 r. kardyna  J. Meisner napisa

w za o onej w 1998 r. Ksi dze pami tkowej nast puj ce s owa: „W Trzebnicy,

w domu w. Jadwigi, ka dy Europejczyk jest w domu. Dzi kujemy salwatoria-

nom, jako wiernym stró om tego wi tego miejsca, za ich s u b ”.

Ks. Antoni Kie basa SDS

11 B. Komine k, Po siedmiu wiekach. S owo powitalne na uroczysto ci 700-lecia kanonizacji w.

Jadwigi w Trzebnicy 15 X 1967 r., „Przewodnik Katolicki” 57 (1967), nr 46, s. 409–410.
12 Pokój tobie Polsko! Ojczyzno moja! Jan Pawe  II znów na polskiej ziemi, red. S. Dziwisz,

J. Kowalczyk, T. Rakoczy, Vaticano 1983; B ogos awieni, którzy akn  i pragn  sprawiedliwo ci,

Wroc aw-Partynice 1983, s. 152–153.
13 Jan  Pawe  II, Nauczanie spo eczne. Pielgrzymka do Polski 1979, Warszawa 1982, s. 107.
14 Ksi ga Pami tkowa. Bazylika w Trzebnicy (1946–1998).
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Niemiecko-polskie spotkania przy grobie w. Jadwigi sta y si  sta  praktyk ,

wp ywaj c  korzystnie na wzajemne zrozumienie i wspó prac 15.

Najbogatszy w ró ne akcje podejmowane dla rozwoju kultu w. Jadwigi l -

skiej okaza  si  obchodzony w 1993 r. Jadwi a ski Rok Jubileuszowy z racji 750.

rocznicy mierci patronki l ska16. Jubileusz stanowi  wa ne ogniwo w realizo-

wanym od lat programie dobrej twórczej wspó pracy mi dzy narodami. wi ta Ja-

dwiga, integralnie nale ca do narodu polskiego i niemieckiego, jest czczona przez

Polaków i Niemców jako po redniczka pokoju i patronka pojednania oraz twór-

czej wspó pracy17.

3. Chrze c i j a sk ie  wiadec two  Po laków i  Niemców. Promulgowa-

ne w dniu 13 XII 1995 r. S owo pasterskie, zredagowane wspólnie przez episkopa-

ty Polski i Niemiec, nawi zuje do wymiany listów z 1965 r. Zosta o opracowane

w poczuciu odpowiedzialno ci obydwu Ko cio ów za przysz e losy Europy. Sy-

gnatariusze dokumentu uwa aj  je za proklamacj  or dzia ewangelicznego u progu

nowego tysi clecia. „Tak oto Ko cio y wytyczy y drog  ku pojednaniu i w istotny

sposób przyczyni y si  do zburzenia muru wrogo ci, muru, jaki mi dzy naszymi

narodami wznios a II wojna wiatowa i jej nast pstwa. Gest pojednania, rozwija-

j cy si  dialog i budowanie braterskich stosunków s u y o tak e pokojowi pomi -

dzy naszymi narodami”18 – napisali polscy i niemieccy biskupi. Powo uj  si  te

w nim mi dzy innymi na rol  wi tych w budowaniu mostów pojednania: „Ju

w li cie biskupów polskich z 1965 r. wskazano na obchody Tysi clecia Chrztu Pol-

ski, za dwa lata b dziemy wi towa  tysi clecie m cze stwa wi tego Wojciecha

(Adalberta). By  praskim biskupem, bliskim przyjacielem cesarza Ottona III i po-

chodz cego z Francji papie a Sylwestra II. Na biskupa wy wi ci  go w Weronie

bp moguncki Willigis. Dzie o jego ewangelizacji, nawet jeszcze po jego mierci,

przyczyni o si  do tego, e wieccy w adcy w szcz liwej chwili naszej wspólnej

historii spotkali si  jako pielgrzymi przy jego grobie w Gnie nie. Z wdzi czno ci

przypominamy równie  innych wspólnych wi tych Europy. Wspominamy w.

Brunona z Kwerfurtu i w. Ottona z Bambergu, którzy i naszym narodom przynie li

Ewangeli . Wspóln  nasz  wi t  jest te  w. Jadwiga, która jako graniczna po-

sta  czy oba nasze narody”.

Te wi te postacie m czyzn i kobiet stanowi  o to samo ci Europy. S  dla nas

zobowi zaniem, by my po okresie obco ci i zam tu ostatnich stuleci mogli ponow-

15 A. Kie bas a, Deutsch-polnische Begegnungen am Grab der hl. Hedwig, w: Hedwig von Schle-

sien, Patronin der Kathedrale des Bistums Berlin, Berlin 1993, s. 5–9.
16 A. Kie basa, Jadwi a ski Rok Jubileuszowy w archidiecezji wroc awskiej, z okazji 750-lecia

mierci Patronki l ska, w: Ksi ga Jadwi a ska. Mi dzynarodowe Sympozjum Naukowe „ wi ta Ja-

dwiga w dziejach i kulturze l ska”, red. M. Kaczmarek, M.L. Wójcik, Wroc aw–Trzebnica 21–23

wrze nia 1993 roku (AUWr, No 1720, Wroc aw 1995), s. 469–490.
17 Z okazji wspomnianego jubileuszu odby o si  we Wroc awiu i Trzebnicy mi dzynarodowe sym-

pozjum naukowe w dniach 21–23 IXa 1993 r. na temat „ wi ta Jadwiga w dziejach i kulturze l -

ska”, którego pok osiem jest Ksi ga Jadwi a ska…, s. 496.
18 Wspólne s owo polskich i niemieckich biskupów z okazji 30. rocznicy wymiany listów (1965–1995),

(Dokumenty, nr 91, maj 1996, s. 90–101).
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nie wst pi  na prawie tysi cletni  wspóln  drog . Sobór Watyka ski II przypomnia

dobitnie, i  powo anie do wi to ci odnosi si  do ka dego z nas. Tylko je eli podej-

miemy i urzeczywistnimy to powszechne powo anie do wi to ci, mo emy przy-

wróci  Europie jej chrze cija sk  dusz  i tym samym po o y  podwaliny pod trwa y

pokój. M ni wiadkowie chrze cija skiej wiary naszego stulecia – Maksymilian

Kolbe, Edyta Stein, Rupert Meyer, bp Kozal i jego wspó towarzysze m cze stwa,

Bernhard Lichtenberg i wielu innych – mog  by  dla nas w tym wzgl dzie wzo-

rem i wyzwaniem.

To chrze cija skie wiadectwo musimy dzisiaj sk ada  w ekumenicznej jedno-

ci, wespó  z naszymi prawos awnymi i ewangelickimi bra mi i siostrami. Tylko

je li b dziemy usilnie zabiega  o pojednanie roz czonych Ko cio ów, mo emy by

wiarygodnymi wiadkami i narz dziami pojednania mi dzy ludami Europy. Pierw-

szym krokiem do pog bienia dialogu mi dzy katolikami i protestantami jest na-

sze wspólne d enie do zrozumienia, kim jest dla nas w. Jadwiga l ska. wi -

tych trzeba odkrywa  na nowo. Ksi na Jadwiga u boku swojego m a, ksi cia

Henryka Brodatego, anga uje si  w chrystianizacj  l ska, dba o jego religijny roz-

wój i poprzez dzia alno  spo eczno-charytatywn  uczestniczy w yciu politycz-

nym kraju. Wzór wi tej w adczyni, która nie ucieka od „ wiata”, ale w nim pe ni

swoje powo anie, jest dla braci protestantów elementem zbli aj cym ich do tej

wyj tkowej niewiasty. Da  temu szczególny wyraz ewangelicki pastor Walter Nigg

(zm. 1988) w swoich publikacjach: Die Heiligen kommen wieder. Leitbilder chri-

stlicher Existenz19 i Hedwig von Schlesien20.

Wspólne chrze cija skie wiadectwo dotyczy zarówno naszego osobistego ycia,

jak i odnowy chrze cija skiego ycia w rodzinach. Musi ono obj  tak e ycie pu-

bliczne, staj c si  ewangelicznym zaczynem odnowy we wszystkich dziedzinach

kultury, w o wiacie i nauce, w gospodarce i polityce, a tak e w rodkach spo ecz-

nego przekazu, które dzisiaj wywieraj  ogromny wp yw na my lenie i postawy lu-

dzi21.

19 W. Nig g, Die Heiligen kommen wieder. Leitbilder christlicher Existenz (Herderbücherei, t. 468)

Freiburg / Basel / Wien 1978 (wyd. 8, 1982). Autor w obszernym wst pie (s. 19) stwierdza, e wi -

tych trzeba stale na nowo odczytywa . Je eli przestaniemy si  nimi interesowa , powoli zapomnimy

te  o Bogu. W. Nigg odwo uje si  do wypowiedzi G. Bernanosa: „Ko ció  nie potrzebuje reformato-

rów, ale wi tych” (s. 25) oraz do zapisu D. Cortèsa: „Jedynie wi ci s  dzi  w stanie da  chorej ludz-

ko ci oczekiwany ratunek” (s. 26). Czym by by wiat bez wi tych? – pyta Nigg. Czy w ogóle by

jeszcze istnia  lub by by ju  dawno zatopiony w g bokim chaosie? (s. 27).
20 W. Nig g, Hedwig von Schlesien, Würzburg 1991, ze wst pem biskupów A. Nossola z Opola

i P.W. Scheelego z Würzburga; t um. polskie: W. Nigg, wi ta Jadwiga l ska, prze . S. Fr cz, Opole

1991 (wyd. 2, 1997).
21 A. Kie bas a, Zeugnis der hl. Hedwig – Güte gegen Grenzen. Kazanie wyg oszone w katedrze

w. Jadwigi w Berlinie 18 IX 1993 r. podczas obchodów 750-lecia mierci w. Jadwigi l skiej (mps

u autora).


