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Papież Pius XI wobec państw totalitarnych

Pierwsza wojna światowa oraz związane z nią głód i choroby spowodowały nie tylko 
ogromne straty wśród ludności i w dorobku materialnym narodów, ale także ukazały 
kruchość dotychczasowych systemów politycznych, czego paradygmatyczną egzem-
plifi kacją był upadek imperiów, jakimi w niedawnej przeszłości jawiły się cesarstwo 
niemieckie, monarchia austro-węgierska czy też carska Rosja. Przebudowie geopoli-
tycznej mapy Starego Kontynentu towarzyszyły przy tym liczne napięcia na tle narodo-
wościowym i społecznym, a doświadczenia wojenne spotęgowały rozprężenie moral-
ne i zmiany obyczajowe, objawiające się m.in. coraz powszechniejszym traktowaniem 
zasad etycznych jako relatywnych i uzależnionych od panującego klimatu ideowego1. 
Rządy, zwłaszcza nowo powstałych państw europejskich, miały znaczne trudności 
z rozwiązywaniem problemów ekonomicznych wywołanych wojennym interwencjo-
nizmem (w niektórych przypadkach – etatyzmem) gospodarczym, ze złagodzeniem 
antagonizmów społecznych czy też z ustosunkowaniem się do procesu laicyzacji ob-
szaru życia publicznego oraz prywatnego. Społecznie odczuwalna nieudolność rzą-
dzących elit w sprawowaniu władzy, charakterystyczna dla większość państw Europy, 
przyczyniła się do wzrostu popularności ruchów i partii politycznych krytycznie nasta-
wionych do systematycznie liberalizujących i demokratyzujących się monarchicznych 
bądź republikańskich porządków państwowych. Posługując się demagogicznymi i po-
pulistycznymi z punktu widzenia dotychczasowego establishmentu hasłami, ruchy te 
zyskiwały coraz liczniejsze grono sympatyków pośród reprezentantów niemal wszyst-
kich warstw społecznych. Proponowany przez nie nowy typ omnipotentnego państwa 
z silnym charyzmatycznym przywódcą na czele miał bowiem stać się podstawą przy-
wrócenia powszechnie oczekiwanego bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 
gwarantem stabilizacji ekonomicznej. Jak się okazało, najbardziej podatne warunki do 
przeprowadzenia postulowanych radykalnych zmian ustrojowo-prawnych zwolennicy 
marksizmu odnaleźli na terenie Rosji, twórcy doktryny faszystowskiej we Włoszech, 
natomiast krzewiciele narodowego socjalizmu – w Niemczech. 

Kreowane i umacniane w tych krajach nowe reżimy polityczne spotkały się 
z jednej strony z aprobatą części społeczeństw, z drugiej zaś z nieufnością nie tylko 

1 To pewne, że teza o relatywnym charakterze wartości i ocen jako refl eksja fi lozofi czna sięga korzeniami 

do odległych czasów – co najmniej do prac Protagorasa. Zob. szerzej B.H.F. Taureck, Die Sophistenast. Eine 

Einfurung, Wisbaden b.d.w., s. 98 i nast. Pogląd ten jednak przez długi okres reprezentowany był tylko przez 

bardzo małe grupy osób. Zasadniczo dopiero w XIX w., pod wpływem wzrostu popularności liberalizmu w jego 

kontynentalnej wersji, przekonanie o względnym charakterze reguł etycznych czy norm życia społecznego za-

częło zdobywać szersze grono wyznawców. Na proces ten zwrócił uwagę jeden z wybitniejszych dwudziesto-

wiecznych myślicieli liberalnych, Bennedetto Croce w pracy Historia Europy w XIX w. (przeł. J. Ugniewska, 

wstępem poprzedził B. Geremek, Warszawa 1998, zob. w szczególności s. 268–282).
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przeciwników politycznych czy też elit intelektualnych, ale również przedstawicie-
li Kościołów chrześcijańskich, a szczególnie Kościoła katolickiego. Zaniepokojenie 
władz duchownych oraz wiernych wzbudziły przede wszystkim działania zmierzające 
do wyraźnej marginalizacji roli chrześcijaństwa w życiu politycznym i społecznym, 
oraz do zastąpienia go jakąś formą neopogańskiej „religii państwowej”. Gwoli ścisłości 
zaznaczmy, że w niniejszym artykule nie omówimy wszystkich negatywnych reakcji 
środowisk chrześcijańskich na totalitarne przeobrażenia zachodzących we Włoszech, 
w Niemczech i w Rosji po pierwszej wojnie światowej, lecz skupimy się wyłącznie na 
wypowiedziach papieża Piusa XI odnoszących się do przedstawionej problematyki. 

1. Papież a państwo faszystowskie

Sytuacja wewnętrzna Włoch po zakończeniu pierwszej wojny światowej cechowała 
się, podobnie jak w większości ówczesnych państw europejskich, dużym stopniem 
niestabilności. Wśród istotniejszych przyczyn tego stanu rzeczy można tu wymienić 
podgrzane skutecznym zamachem bolszewickim nastroje rewolucyjne, akceptację dla 
syndykalistycznej tezy o przemocy jako jednym z podstawowych narzędzi walki poli-
tycznej, wywołane wojną zobojętnienie na okrucieństwo i w niej też mającą przyczynę 
dezorganizację życia gospodarczego, oraz, co nie mniej istotne, powszechne rozcza-
rowanie wynikami traktatów pokojowych. Koniec wojny nie przyniósł też, co warto 
podkreślić, osłabienia antyklerykalnych postaw elit rządzących w Italii. Poza wojną 
ideologiczną toczoną z Kościołem przez środowiska lewicowe i liberalne papiestwo 
nadal borykało się również z doniosłym dla Kościoła rzymsko-katolickiego nieroz-
wiązanym problemem tzw. „kwestii rzymskiej”, ściśle związanym z brakiem od 20 IX 
1870 r. niezależności państwa kościelnego2. 

Pewne ograniczone nadzieje Stolicy Apostolskiej związane z normalizacją wzajem-
nych relacji z państwem włoskim wzbudziły publiczne deklaracje przywódcy istnieją-
cej od dnia 29 IX 1921 r. Partii Narodowo-Faszystowskiej (PNF) Benito Mussoliniego, 
w których okazywał życzliwość Kościołowi oraz obiecywał respektowanie i zwięk-
szenie praw katolików. Przyszły premier rządu, pragnąc pozyskać zwolenników dla 
swej partii nie tylko wśród hierarchów kościelnych, ale też wśród szerokich rzesz spo-
łecznych, począwszy od chłopów i robotników, na wielkich właścicielach ziemskich 
i przemysłowych kończąc, głosił uporządkowanie życia gospodarczego, poprawę bytu 
materialnego robotników, zachowanie własności prywatnej zakładów pracy, reformę 
rolną, zapewnienie przestrzegania porządku publicznego, usprawnienie działania 
administracji i organów władzy państwowej, czynną walkę z socjalizmem marksi-

2 K. Górski, Papiestwo w Rzymie, Kraków 1990, s. 48–49. Przejawem specyfi cznej niezdolności Kościoła ka-

tolickiego do włączenia się w życie polityczne powojennych Włoch była działalność powstałej w dniu 18 I 1919 r. 

partii katolickiej (Partitio Popolare), która z jednej strony nie była w stanie uzyskać w wyborach poparcia pozwa-

lającego na samodzielne rządy, z drugiej zaś spotykała się z ostrą krytyką ze strony papieża i episkopatu za próby 

wejścia w koalicje z pośrednio lub bezpośrednio antyklerykalnymi stronnictwami lewicowymi. Zob. szerzej w tej 

sprawie K.-E. Lönne, Politischer Katholizismus im XIX. und XX. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1986, s. 256.
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stowskim, a także obiecywał moralne i materialne wsparcie dla Kościoła3. Pius XI, 
wykorzystując zatem, jak się początkowo zdawało, sprzyjające dla Kościoła warun-
ki polityczno-społeczne, nie sprzeciwił się przejęciu władzy („marsz na Rzym” – 
28 X 1922 r.) przez antydemokratyczny ruch faszystowski. Na takie papieskie stano-
wisko, i tym samym stanowisko włoskiego Kościoła wobec nowego reżimu, miało 
niewątpliwie wpływ kilka istotnych czynników. Faszyści w pierwszych latach rządów 
postrzegani byli nie tylko jako partia podejmująca pozytywne działania mające na 
celu przywrócenie religii katolickiej należnego jej miejsca w państwie włoskim (m.in. 
przywrócono krzyże w szkołach, zniesiono obowiązujący od 1877 r. zakaz nauczania 
religii w szkołach elementarnych, zwolniono księży i kleryków ze służby wojskowej)4, 
ale również uznawani byli za ruch, który w obliczu wybuchu rewolucji społecznej jest 
zdolny stworzyć skuteczną zaporę dla „czerwonego widma”, jakim jawił się „bezboż-
ny komunizm”. Wierzono również, że swoją polityką społeczno-gospodarczą rozwią-
żą problem antagonizmów klasowych, niwelując przesłanki rewolucji5. Stąd władza 
faszystowska mogła, szczególnie u papieża, zyskać akceptację. Równocześnie myl-
nym jest stwierdzenie, jak komentował ks. Jan Urban – współredaktor „Przeglądu 
Powszechnego” – że Pius XI całkowicie solidaryzował się z polityką Mussoliniego. 
Już w pierwszej swej encyklice z 23 XII 1922 r. Ubi arcano Dei (opublikowanej dwa 
miesiące po „marszu na Rzym”) krytykował nadmierny nacjonalizm, który pod pre-
tekstem wspierania dobra publicznego oraz patriotyzmu ukrywa nienawiść i wrogość 
wobec innych narodów. W papieskiej opinii taki sposób postrzegania nacjonalizmu 
negatywnie oddziaływał na wzajemne stosunki między poszczególnymi jednostkami 
oraz narodami i w związku z tym nie mógł być akceptowany6. 

Pomimo pouczeń zawartych w Ubi arcano Dei ówczesna postawa papieża wobec 
polityki B. Mussoliniego i jego ruchu została krytycznie oceniona. Wielu badaczy zaj-
mujących się historią papiestwa uczyniło Piusa XI współodpowiedzialnym za zdoby-
cie władzy przez faszystów we Włoszech7. Potwierdzenia swej opinii poszukują oni 
m.in. w treści listu okólnego z 2 X 1922 r., sporządzonego przez Sekretarza Stanu 
Stolicy Apostolskiej, kardynała Pietro Gasparriego, do piastunów urzędów kościel-
nych. W piśmie tym znalazło się pouczenie, aby powstrzymywać się od udziału we 

3 M. Żywczyński, Włochy Nowożytne 1796–1945, Warszawa 1971, s. 266; por. Handbuch der Kirchengeschichte, 

B. 7: Die Weltkirche im 20 Jahrhundert, M. Jedin, K. Repgen, (Hrsg.) Freiburg–Basel–Wien 1979, s. 190.
4 Por. Die Geschichte des Christentums. Religion. Politik. Kultur, Bd. 12: Erster und Zweiter Weltkrieg. 

Demokratien und totalitäre Systeme (1914–1958), J.-M. Mayeur, (Hrsg.) Freiburg–Basel–Wien 1992, s. 480.
5 J.W. Borejsza, Szkoły nienawiści. Historia faszyzmów europejskich 1919–1945, Wrocław–Warszawa–

–Kraków 2000, s. 71. Por. też pogląd wyrażony w tej kwestii przez prof. K. Chojnicką, w: K. Chojnicka, Nauczanie 

społeczne Kościoła od Leona XIII do Piusa XII, „Nauka dla Wszystkich”, nr 462, Kraków 1993, s. 51. 
6 Pius XI, Ubi arcano Dei, „Kronika Diecezji Łucko-Żytomierskiej”, z. VI, 1923, s. 7, oraz idem, Quadragesimo 

Anno, w: Nauczanie społeczne Kościoła, Warszawa 1984, s. 63.
7 Taką opinię wyrażają m.in. J. Cornwell, Papież Hitlera. Tajemnicza historia Piusa XII, przeł. A. Grabowski, 

Warszawa 2000, s. 143, K. Grzybowski, B. Sobolewska, Doktryna polityczna i społeczna papiestwa (1789–1968), 

Warszawa 1971, s. 113, A. Jünemann, Italiens Nahostpolitik von 1880–1990, Baden-Baden 1993, s. 56, P. Johnson, 

Historia chrześcijaństwa, przeł. L. Engelking, Gdańsk 1993, s. 615, K.-E. Lönne, Politischer Katholizismus..., 

s. 257, K.-H. Deschner, Polityka papieska w XX wieku. Leon XIII, Pius X, Benedykt XV, Pius XI, przeł. R. Stiller, 

t. 1, Gdynia 1997, s. 245 i nast. 
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„wszelkim współzawodnictwie politycznym”8. Należy zauważyć, że wprawdzie okól-
nik kardynała miał spowodować ograniczenie działalności partii Popolarów we 
Włoszech, ale równocześnie dał Kościołowi możliwość zachowania neutralności 
wobec polityki faszystów. Krytyczną uwagę skierowaną przeciw papieżowi poczynio-
no także w związku z brakiem z jego strony sprzeciwu wobec likwidacji w 1926 r. 
Włoskiej Partii Ludowej oraz katolickich związków zawodowych, kas regionalnych 
i banków ludowych. Stwierdzono, że Pius XI, godząc się na delegalizację stronnictwa 
chadeckiego i tym samym sprowadzając aktywność świeckich katolików tylko do tra-
dycyjnej działalności religijno-społecznej (co wynikało z jego sceptycznego stosun-
ku do angażowania się katolickich stowarzyszeń w życie polityczne), ułatwił rządowi 
Mussoliniego pozbycie się opozycji politycznej9. Taka postawa papieża mogła spotkać 
się z negatywną oceną, tym bardziej że w latach 1925–1927 nastąpiło umocnienie 
dyktatury faszystów we Włoszech, a Kościół wydawał się na to nie reagować10.

Kolejne zdarzenie, które odczytano jako pozytywne ustosunkowanie się Piusa XI 
do rządów Mussoliniego, związane było z normalizacją stosunków Stolicy Apostolskiej 
z państwem włoskim. Papieżowi zależało przede wszystkim na rozstrzygnięciu dwóch 
istotnych spraw: przywróceniu swobody i praw Kościoła katolickiego we Włoszech 
oraz pełnej niezależności Stolicy Apostolskiej od władzy świeckiej, w tym od rządu 
włoskiego11. Również B. Mussolini był zainteresowany uporządkowaniem wzajem-
nych relacji, gdyż zdawał sobie sprawę, że Kościół mógłby stać się jednym z najistot-
niejszych problemów na drodze do przejęcia pełni władzy w kraju. Trafnie bowiem 
przypuszczał, że nie będzie można stworzyć państwa totalnego bez podporządkowa-
nia władzy publicznej instytucji, która przez wieki kształtowała mentalność miesz-

 8 M. Żywczyński, Włochy Nowożytne..., s. 270; w podobnym tonie jest utrzymany list Piusa XI Paterna 

Sane Sollicitudo z 2 II 1926 r., skierowany do biskupa Meksyku, Josepha Moray de Rio, oraz pozostałych bisku-

pów meksykańskich w: Die katholische Sozialdoktrin in ihrer geschichtlichen Entfalung. Eine Sammlung päpstliche 

Dokumente von 15. Jahrhundert bis in Die Gegenwart (Originaltexte und Übersetzung), A. Utz, B. von Galen, 

(Hrsg.) B. III, s. 2333; por. L. Civardi, Podręcznik Akcji Katolickiej, przekł. autoryzowany A. Kicińskiej, t. 1, 

Poznań 1933, s. 285.
 9 K.-E. Lönne, Politischer Katholizismus..., s. 258–259. Niektórzy historycy uważają, że papież za cenę ko-

rzystnego na rzecz Watykanu i Kościoła katolickiego uregulowania wzajemnych relacji z rządem Mussoliniego 

godził się na ustępstwa wobec faszystów, m.in. w sprawie rozwiązania chrześcijańskich stronnictw politycznych 

i organizacji społecznych – patrz: A. Jünemann, Italiens Nahostpolitik..., s. 56. K. Chojnicka, Nauczanie społeczne 

Kościoła..., s. 51–52.
10 Celem przeanalizowania drogi faszystów do zdobycia władzy dyktatorskiej we Włoszech odsyłamy do 

artykułów znawcy tematu W. Kozuba-Ciembroniewicza, Podstawy ideologiczne włoskiego faszyzmu, „Studia 

nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” (dalej – SnFiZH), t. III, 1977; Faszyzm we Włoszech 1925–1939. 

Analiza doktrynalno-ustrojowa, SnFiZH, t. VII, 1981; Funkcje polityczne ideologii faszystowskiej we Włoszech 

w latach 1926–1938, SnFiZH, t.VIII, 1982; „Doktryna faszyzmu” Benita Mussoliniego, SnFiZH, t. XIV, 1991; 

Władza totalitarna a model państwa prawnego, SnFiZH, t. XXIII, 2000; Państwo w doktrynie włoskiego faszyzmu, 

w: Studia Historyczne, t. 17, Kraków 1974.
11 Potrzebę rozwiązania „kwestii rzymskiej” Pius XI wyraził już w pierwszej swej encyklice Ubi arcano Dei, 

a w alokucji z 22 III 1924 r. Aplissimum consessum uznał zasługi rządu w sprawie przywrócenia należytego sza-

cunku do religii katolickiej we Włoszech. Natomiast w rozmowach dotyczących zawarcia porozumienia strona 

kościelna domagała się, by prawne uznanie wolności papieża w piastowaniu urzędu faktycznie oznaczało jego 

niezależność od jakiegokolwiek rządu lub partii sprawującej władzę. Por. J. Urban, Wymiana zdań w kwestii 

rzymskiej, „Przegląd Powszechny” (dalej – PP), t. 17, 1927, s. 249–250.
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kańców Italii12. Wzajemne rozmowy w tej sprawie zakończyły się podpisaniem w dniu 
11 II 1929 r. przez sekretarza stanu P. Gasparriego oraz szefa rządu B. Mussoliniego 
w Pałacu Laterańskim w Rzymie trzech umów: traktatu, konkordatu oraz konwen-
cji fi nansowej, regulujących kwestie suwerenności Państwa-Miasta Watykańskiego, 
stosunków kościelnych i religijnych w państwie włoskim, a także świadczeń fi nan-
sowych na rzecz Watykanu. Kościół za cenę ustępstw terytorialnych i fi nansowych 
zyskał suwerenność papieży nad państwem watykańskim, uznanie ofi cjalnego cha-
rakteru religii katolickiej we Włoszech, swobodę nauczania katechezy na każdym 
szczeblu szkolnictwa, prawo orzekania w określonych sprawach według przepisów 
prawa kanonicznego, uznanie cywilno-prawnych skutków ślubów kościelnych oraz 
wolność działania Akcji Katolickiej. Mussolini zaś, przystając na takie rozwiązania, 
wydawał się rozumieć, że we Włoszech nie może sobie pozwolić na lekceważenie 
wiary i Kościoła katolickiego13. Dodajmy tu jednak, że Duce od początku zawarcia 
wspomnianych traktatów traktował je wybitnie instrumentalnie. Wkrótce po ich 
podpisaniu władza świecka, często nawet nie zachowując pozorów, zaczęła jawnie ła-
mać poszczególne zapisy i nie respektowała przywilejów Kościoła zagwarantowanych 
mocą konkordatu14. 

Wydarzenia te utwierdziły hierarchów kościelnych, na czele z Piusem XI, w prze-
konaniu, że w Italii ugruntowuje się system polityczny odznaczający się totalitarnymi 
kompetencjami władzy, a przejawiający się m.in. w autokratycznych rządach wodza, 
omnipotencji partii faszystowskiej oraz zbiurokratyzowaniu i upolitycznieniu stosun-
ków gospodarczych15. Z niepokojem oceniano też stosunek B. Mussoliniego do pań-
stwa, które określał jako „najwyższy i najpotężniejszy” rodzaj osobowości, zawierający 
w sobie „wszystkie formy moralnego i intelektualnego życia człowieka”16. Nadto faszy-
ści, nawiązując do neoheglizmu i aktualizmu Giovanniego Gentile, traktowali sper-
sonifi kowane państwo – penetrujące i przenikające rozum oraz wolę ludzką – jako 
osobę organizującą wszelkie aspekty bytu narodu. Zgodnie z maksymą Mussoliniego, 
wygłoszoną w mediolańskiej operze La Scala (28 X 1925 r.): „wszystko w państwie, 
nic bez państwa, nic przeciwko państwu”, uznawano, że państwo było celem samym 
w sobie, celem najwyższym i niezależnym od zamierzeń ludzkich, jednostkę wraz z jej 
uprawnieniami umiejscawiano zaś na dalszym planie17. Faszyści, nie akceptując libe-

12 J.A. Gierowski, Historia Włoch, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999, s. 523; Por. A. Aquarone, Państwo 

totalitarne a dyktatura personalna, w: Faszyzmy europejskie (1922–1945) w oczach współczesnych i historyków, 

J. Borejsza (red.), przeł. A. Kreisberg et al., Warszawa 1979, s. 489–490.
13 B. Grott, Nacjonalizm chrześcijański, Kraków 1991, s. 71.
14 Mimo iż Mussolini posługiwał się terminem „państwo totalne” (po raz pierwszy użył go w publicznym 

przemówieniu 5 I 1925 r.), to w opinii Hannah Arendt nie usiłował wprowadzić tego typu rządów na pełną skalę. 

H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 1993, s. 359; por. też R. Eatwell, Faszyzm. Historia, przeł. T. Oljasz, 

Poznań 1999, s. 120–121; R. Skarzyński, W obliczu kryzysu cywilizacji: u źródeł teorii totalitaryzmu, SnFiZH, 

t. XXIII, 2000, s. 19–22.
15 Por. W. Kozub-Ciembroniewicz, Doktryna faszyzmu..., s. 47.
16 B. Mussolini, Doktryna faszyzmu, przekł. autoryzowany S. Gniadka z udziałem P. Sandauer, przejrzał 

J. Kleiner, Lwów 1935, s. 25.
17 M. Prélot, Państwo faszystowskie, przeł., słowem wstępnym opatrzył i tekstami prawodawstwa uzup. 

A. Miller, Warszawa–Kraków 1939, s. 122; por. B. Mussolini, Doktryna..., s. 22; por. też R. Rybarski, Siła i prawo, 

w: Amica Italia. Polscy prawnicy wobec włoskiego faszyzmu 1922–1939. Wybór pism, M. Marszał (red.), Kraków 

2004, s. 64–89.
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ralnych wartości, a także dążąc do zniesienia swobód indywidualnych, podkreślali 
„totalistyczny” charakter państwa. W tym też celu domeną systemu ich rządów stała 
się nie tylko dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny, lecz również nadmierne 
zainteresowanie i kontrolowanie wszelkich przejawów życia prywatnego – rodzinne-
go, intelektualnego, religijnego, zawodowego itp. Marcel Prèlot, trafnie komentując 
w 1939 r. przemiany zachodzące we Włoszech, twierdził, że państwo faszystowskie 
jest państwem „wyrocznią”, w którym wszelkie przejawy bytu ludzkiego wnikliwie 
poddaje się inwigilacji18.

Taki sposób postrzegania państwa nie mógł być zaakceptowany przez Piusa XI 
i tym samym przez Kościół katolicki. W myśli chrześcijańskiej nie występuje bowiem 
koncepcja państwa lub społeczeństwa będącego celem samym w sobie19. Z papieskiego 
nauczania możemy wnioskować, że przedmiotem dążeń wspólnoty politycznej i spo-
łecznej, a jednocześnie racją ich bytu jest dobro publiczne (zarówno materialne, jak 
i duchowe). Papież pouczał, że granicą działań oraz interwencji rządzących jest pra-
wo naturalne i Boże – nakazują one otoczyć opieką dobro wspólne, a w jego ramach 
indywidualne prawa ludzkie20. Prawdziwy porządek społeczny istnieć może wtedy, 
gdy rządzący tylko w warunkach rzeczywistej konieczności i w ograniczonym zakre-
sie interweniować będą w działalność jednostek oraz społeczności, a zatem państwo 
ma pełnić rolę subsydiarną. Stąd w przeświadczeniu Piusa XI nieporozumieniem są 
założenia totalizmu narodowego, państwowego czy też gospodarczego, traktującego 
człowieka tylko jako cząstkę zbiorowości pozbawioną osobowości, wolności sumie-
nia, myślenia oraz działania, cząstkę, której wartość sprowadza się do użyteczności 
dla racji stanu21. Pius XI zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, wytyczając zakres 
uprawnień oraz granice penetracji władzy państwowej, uznał, że istnieją pewne sfery 
bytu społecznego i indywidualnego, w które państwo nie może wkraczać. Wychodząc 
z założenia, że wspólnota polityczna powinna pełnić rolę służebną i pomocniczą 
w stosunku do społeczeństwa, nie może ona równocześnie „pochłaniać” osobowych 
praw jednostki, co wiązałoby się ze złymi konsekwencjami dla ludzkiej egzystencji. 
W myśl papieskiej koncepcji takie państwo winno respektować i uznawać za abso-
lutne uprawnienia człowieka do: życia, założenia rodziny i wychowania potomstwa 
zgodnie z nakazami wiary, swobodnego działania w rozmaitych zrzeszeniach, wyzna-
wania i kultu religii katolickiej.

Pius XI wyraził opinię – nie do zaakceptowania przez doktrynę faszyzmu – że 
państwo nie jest źródłem tych praw i tym samym nie może samowolnie dysponować 
życiem jednostki22. Rozwijając swoją naukę, pouczał, że człowiek początek życia za-
wdzięcza rodzicom, następnie od najmłodszych lat kształtowany jest przez Kościół, 
a w ostateczności staje się obywatelem państwa. Przypominał, że bezpośrednio z na-

18 M. Prélot, Państwo faszystowskie, s. 125; por. R. Skarzyński, W obliczu kryzysu cywilizacji..., s. 21.
19 Patrz alokucja Piusa XI z 14 XII 1925 r., cyt. za: PP, t. 169, 1926, s. 109.
20 Pius XI, Quadragesimo Anno..., s. 43 i 49.
21 Pius XI, List do Alfreda A. Schustera, arcybiskupa Mediolanu, z 26 IV 1931 r., w: Die Katholische 

Sozialdoktrin..., s. 1877.
22 Por. Alokucje konsystorskie Piusa XI z 14 II 1925 r., 25 III 1928 r., 20 XII 1936 r.; por. też S. Radost, Istota 

zatargu między Watykanem a Kwirynałem, „Przegląd Katolicki”, nr 30, 1931, s. 467–469.
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tury źródeł uprawnień jednostek wynikała taka hierarchia instytucji decydujących 
o losie człowieka23. Uznając powyższe założenia za słuszne, podejmował zabiegi dy-
plomatyczne mające na celu prawne zagwarantowanie zarówno uprawnień, jak i obo-
wiązków rodziny oraz Kościoła w kwestiach związanych z życiem religijnym społe-
czeństw. Dążąc do zawarcia konkordatu z państwem włoskim, dokładał starań, by 
dwustronne porozumienie potwierdzało niezależność Kościoła i prawo jednostek do 
wyznawania zasad wiary katolickiej24.

Jak już wspomniano, niektóre z postanowień konkordatu nie były jednak prze-
strzegane przez stronę włoską lub też interpretowano je niezgodnie z intencjami, jaki-
mi kierował się Kościół, zawierając umowę25. Zgodnie z nauczaniem Kościoła papież 
postulował, co zostało potwierdzone w artykule 34. konkordatu i nieprzypadkowo 
przypomniane w encyklice z 31 XII 1930 r. O małżeństwie chrześcijańskim, że prawo 
stanowione nie może naruszać przyrodzonego pierwotnego uprawnienia ludzi do za-
warcia małżeństwa ani też ograniczyć w jakikolwiek sposób istotnego przeznaczenia 
tej instytucji. Zostało ono bowiem ustanowione mocą prawa Bożego, które zakazu-
je aborcji, sterylizacji, a także ograniczania uprawnienia do zawierania małżeństwa 
przez osoby upośledzone26. Ponadto Pius XI, krytykując ogłoszone we Włoszech an-
tysemickie ustawodawstwo z 14 VII i 17 XI 1938 r., zwrócił szczególną uwagę na praw-
ny zakaz zawierania małżeństw między osobami, gdy jedna z nich jest pochodzenia 
żydowskiego. Uznał, że takie decyzje legislacyjne, podjęte bez porozumienia ze Stolicą 
Apostolską, naruszają postanowienia artykułu 34. konkordatu i pozostają w sprzecz-
ności z prawem kanonicznym27. Przypomnijmy, że faszystowska ustawa o małżeń-
stwie z 27 V 1929 r. traktowała związek małżeński jako akt „wyrzeczenia się i ofi arę 
dwóch indywiduów na rzecz dobra społecznego”. Za podstawowy obowiązek małżon-
ków uznano prokreację, zaś wychowanie dzieci w zasadniczych kwestiach przekazano 
państwu, bo tylko rzekomo ono, dysponując odpowiednimi środkami, mogło właś-
ciwie wypełniać to zadanie28. Ponadto faszyści, odwołując się do nauk biologicznych, 
wprowadzili regulacje prawne umożliwiające prowadzenie polityki eugenicznej, co 
również budziło zastrzeżenia Kościoła katolickiego29. Dodajmy, że Mussolini w peł-
ni zdawał sobie sprawę z niezgodności nowej regulacji ustawowej z zapisami trakta-
tów laterańskich. W przemówieniach wygłoszonych w Izbie Deputowanych i Senacie 
(13 i 25 V 1929 r.), nawiązując do postanowień konkordatu, oświadczył wprost, 
że w wychowywanie młodych pokoleń należy zwrócić uwagę przede wszystkim 

23 Pius XI, Divini Redemptoris, „Chrześcijanin w Świecie”, nr 5, 1990, s. 100–101; idem, Divini Illius Magistri, 

Poznań 1931, s. 11 i nast.; idem, Casti connubi, w: Rozporządzenie Urzędu Kurii Biskupiej Łomżyńskiej, Łomża 

1931, s. 4–7.
24 Por. J. Wiślicki, Umowy laterańskie, Lublin 1930, s. 43 i nast.
25 N. Nursio, Watykan a Włochy, „Przegląd Polityczny”, t. 9, z. 6, 1929, s. 175–176.
26 Pius XI, Casti connubi..., s. 3–7; por. T. Tòth, O małżeństwie chrześcijańskim, Kraków 1936, s. 7; por. też 

P. Dąbrowski, Eugenika ze stanowiska katolickiego, Poznań 1935, s. 6–7.
27 G. Passelecq, B. Suchecky, L’encyclique cachée de Pie XI. Une occasion manquée de l’Église face 

à l’antisémitisme, Paris 1995, s. 187.
28 M. Prélot, Państwo faszystowskie, s. 128–129.
29 Ibidem, s. 130.
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na kształtowanie ich „ciał i umysłów” stosownie do celów faszyzmu30. W praktyce 
monopol państwa w kwestii wychowania polegać miał nie tylko na wprowadzeniu 
tzw. „jednolitej szkoły faszystowskiej”, ale też na przymusowej przynależności dzieci 
i młodzieży do rozmaitych paramilitarnych organizacji faszystowskich31. Co więcej, 
faszyści zamierzali ograniczyć, mimo postanowień konkordatowych, wychowywanie 
młodych pokoleń w duchu religijnym, uniemożliwiając im uczestnictwo w nabożeń-
stwach kościelnych, aktywność w organizacjach katolickich, głównie Akcji Katolickiej 
oraz wyrażanie wiary w innych formach32.

Z taką polityką faszystowskiego państwa nie mógł się pogodzić Kościół. Stąd też 
Pius XI w encyklice Non abbiamo bisogno z 29 VI 1931 r., poświęconej sytuacji Kościoła 
i religii katolickiej w faszystowskim państwie, stanowczo przeciwstawił się „zmono-
polizowaniu młodzieży, od najpierwszego dziecięctwa aż do wieku dojrzałego, na cał-
kowitą i wyłączną korzyść jednej partii, jednych rządów na podłożu ideologii, która 
zdecydowanie streszcza się w prawdziwej i czystej statolatrii pogańskiej”33. Narzucany 
przez państwo model wychowania młodych pokoleń nie zgadzał się, w przeświad-
czeniu papieża, z przyrodzonymi uprawnieniami rodziców oraz nadprzyrodzonym 
prawem Kościoła. W szczególności Pius XI nie mógł się pogodzić z uzurpowaniem 
sobie przez państwo prawa do wprowadzania tylko jednego typu wychowywania 
młodzieży i zmuszania jej do pobierania nauki wyłącznie w szkołach publicznych, 
często pozbawionych lekcji religii34. Równocześnie papież, czyniąc aluzje do oświad-
czeń Mussoliniego (13 i 25 V 1925 r.), nie znajdował argumentów przemawiających 
na korzyść państwowego wychowania młodzieży, które jego zdaniem ukierunkowane 
było na rozwijanie zdolności do walki, podboju i zdobywania świata. Taki model edu-
kacji pozostawał w sprzeczności z duchem umiłowania dla pokoju i mógł przyczyniać 
się jedynie do rozwoju „nieumiarkowanego i fałszywego” nacjonalizmu oraz prze-
sadnego wyrabiania w młodzieży tzw. „ducha gwałtu”, cech jak najbardziej obcych 
chrześcijańskiemu wychowaniu35.

Kolejna istotna sfera życia społecznego, w którą, z punktu widzenia nauki Kościoła, 
państwo nie powinno nadmiernie ingerować, to naturalne uprawnienie jednostek do 
swobodnego angażowania się w działalność różnych organizacji gospodarczych, kul-
turalnych, społecznych i religijnych. Pius XI już w 1926 r. wyraził zastrzeżenie do 
nowelizacji ustawy z dnia 3 IV 1926 r. o stowarzyszeniach. Twierdził, że uchwalone 
prawo utrudniające powstawanie różnego rodzaju zrzeszeń – z wyjątkiem faszystow-

30 B. Bouff ałł, Układy luterańskie 11 lutego 1929 roku, Warszawa 1931, s. 18; por. B. Mussolini, Doktryna..., s. 34.
31 J.A. Gierowski, Historia Włoch..., s. 519. 
32 Pomimo teoretycznie gwarantowanego konkordatem prawa do istnienia młodzieżowych stowarzyszeń 

katolickich faszyści, odwołując się do nowelizacji z 3 IV 1926 r. ustawy o stowarzyszeniach wprowadzającej za-

kaz istnienia niekoncesjonowanych organizacji społecznych, uniemożliwiali ich tworzenie oraz tępili te, którym 

udało się dotąd przetrwać. Por. B. Bouff ałł, Układy luterańskie..., s. 35; M. Prélot, Państwo faszystowskie..., s. 131.
33 Pius XI, Non abbiamo bisogno, Warszawa 1931, s. 16; por. M. Loret, Italia współczesna, Rzym 1932, s. 218.
34 Pius XI podczas alokucji konsystorskich – 20 XII 1926 r. i 25 III 1928 r. – ustosunkował się do nasilających 

się wystąpień przeciw stowarzyszeniom katolickim oraz przedstawicielom Kościoła. Oświadczył, że faszyzm jest 

niebezpieczny dla chrześcijańskiego wychowania młodzieży, a także że głosi ideologię niezgodną z doktryną ka-

tolicką. Zmierza bowiem do monopolizacji wychowania nie tylko fi zycznego, ale i moralnego oraz duchowego; 

patrz W. Bronowski, Ugoda luterańska, Poznań 1929, s. 29.
35 Pius XI, Divini Illius Magistri..., s. 44–45 oraz idem, Non abbiamo bisogno..., s. 19–20.
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skich – w tym również takich, które zajmują się apolityczną, społeczną misją Kościoła, 
potwierdza tezę o wszechwładzy państwa we Włoszech. Papież ostro sprzeciwiał się 
przy tym polityce faszystów nie tylko w stosunku do młodzieżowych stowarzyszeń 
katolickich, ale również wobec organizacji robotniczych. Przypomnijmy, że reżim 
Mussoliniego, dążąc do etatyzacji gospodarki, stworzył ustrój ekonomiczny bazują-
cy na państwowych korporacjach. Zgodnie z postanowieniami Karty Pracy z 1927 r. 
korporacje miały rzekomo sprzyjać sprawiedliwemu podziałowi wytworzonych 
dóbr, łagodzić konfl ikty ekonomiczne oraz chronić interesy pracodawców i praco-
biorców. Powstała na mocy Karty Włoska Konfederacja Faszystowskich Korporacji 
Syndykalistycznych stanowiła organizację zhierarchizowaną i scentralizowaną, w któ-
rej czynnik polityczny decydował o awansie zawodowym. Stając się jednym z orga-
nów państwa i pozostając w ścisłym związku z partią faszystowską, nie przypomi-
nała niezależnego stowarzyszenia zawodowego. W zamyśle B. Mussoliniego państwo 
faszystowskie miało stać się państwem korporacyjnym, w którym poprzez zrzesze-
nia zawodowe dojdzie do upaństwowienia i zdynamizowania stosunków pracy36. 
Faszystowskie korporacje nie miały zatem charakteru autonomicznych stowarzyszeń 
pośredniczących między jednostką a państwem, a to niweczyło, zdaniem papieża, ich 
prawnonaturalny charakter i tym samym czyniło z nich niesłużące człowiekowi atra-
py. Dlatego też, pośrednio nawiązując do faszystowskich rozwiązań prawnych, Pius 
XI w encyklice Quadragesimo Anno (15 V 1931 r.) zaproponował traktowanie kor-
poracji jako istotnego naturalnego członu kształtującego ustrój społeczno-gospodar-
czy w ramach państwa. W zamyśle papieża stan zawodowy miał być samorządem, 
któremu państwo powinno zostawić swobodę w realizowaniu zadań wykonywanych 
z własnej inicjatywy i „własnymi siłami”, a samo ograniczyć się do „kontroli (…) i ka-
rania nadużyć”37. 

Polemiki dotyczące koncepcji państwa, jego ustroju społeczno-gospodarczego 
oraz kwestii wpływu Kościoła na wychowanie młodzieży były zewnętrznym prze-
jawem fundamentalnych sprzeczności światopoglądowych występujących między 
faszyzmem a katolicyzmem. Wprawdzie Mussolini określał katolicyzm jako „religię 
pozytywną”, którą w państwie faszystowskim uważano za jeden z „najgłębszych prze-
jawów ducha”, wymagający szacunku, obrony oraz wsparcia, co znalazło potwierdze-
nie w postanowieniach konkordatu, mimo to jednak faszyści nie utożsamiali religii 
katolickiej z systemem wartości ewangelicznych, które należy przestrzegać w życiu 
codziennym. Interesował ich tylko uniwersalizm Kościoła i jego włoskie korzenie. 
Stąd już po zawarciu konkordatu, a przed wymianą dokumentów o ratyfi kacji ukła-
dów laterańskich (7 VI 1929 r.), ujawniły się rozbieżności w poglądach Piusa XI 
i Mussoliniego (liczne komentarze wywołały przemówienia szefa rządu z 13 i 25 V 
1929 r.). Papież domagał się bowiem traktowania Kościoła jako równorzędnego part-
nera, który ma zagwarantowane konkordatem prawo do wpływania na pewne sfery 
życia społecznego. Rząd faszystowski nie ułatwiał jednak podjęcia przez władze du-
chowne działań, które sprzyjałyby przestrzeganiu wspólnie przyjętych postanowień 

36 B. Mussolini, My Autobiography, London [b.d.w.], s. 230, cyt. za: Współczesna myśl polityczna. Wybór 

tekstów źródłowych, Warszawa 1994, s. 24.
37 Pius XI, Quadragesimo Anno..., s. 57. Por. K. Chojnicka, Nauczanie społeczne Kościoła..., s. 41.
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w układach laterańskich38. Stanowcza postawa Piusa XI, m.in. w sprawie prawa do 
wychowania młodzieży, swobody działania organizacji społecznych oraz realizacji 
istotnych misji Kościoła, dowodziła, że ofi cjalnego pojednania państwa włoskiego ze 
Stolicą Apostolską w traktach laterańskich nie traktował on jako rezygnacji Kościoła 
ze swych założeń doktrynalnych na rzecz ideologii faszystowskiej, w szczególności 
w sytuacji, w której faszyści wyraźnie dążyli do uzależnienia katolicyzmu od struk-
tur państwa totalnego. Mussolini głosił wręcz, że Włochy są przede wszystkim pań-
stwem faszystowskim, w którym katolicyzm jest jedynie swoistym uzupełnieniem. 
Chrześcijaństwo bowiem wykluczało ideę ubóstwiania państwa39. Oczywistym zatem 
stało się, że podjęta próba rozwiązania tego problemu w paktach laterańskich nie 
doprowadziła do kompromisu między światopoglądem katolickim i faszystowskim. 
Podstawowych wartości ewangelicznych nie można było pogodzić z założeniami to-
talitaryzmu. Wprawdzie Mussolini zapewniał, że państwo faszystowskie nie stwarza 
„swojego” Boga, ale niewątpliwie charakterystyczna dla doktryny faszystowskiej stato-
latria oraz kult wodza świadczą o tworzeniu specyfi cznego rodzaju religii politycznej40. 
Zresztą wartość ugodowych deklaracji Mussoliniego szybko zweryfi kowała praktyka 
polityczna. Zwycięstwo parlamentarne faszystów w 1929 r. pobudziło bowiem zwo-
lenników tej ideologii, przy cichym poparciu struktur państwowych, do bezprawnych 
wystąpień przeciwko Kościołowi. Wystąpienia te, szczególnie spotęgowane wiosną 
1931 r., objawiały się demolowaniem lokali należących do Akcji Katolickiej i napaś-
ciami na jej zwolenników, zakazem organizowania zjazdu katolickich stowarzyszeń 
uniwersyteckich, znieważaniem religii, jej symboli oraz osoby papieża. Pius XI, bro-
niąc Akcji Katolickiej, w liście z 26 IV 1931 r. skierowanym do kardynała Mediolanu 
Alfreda Schustera przypominał, że zgodnie z artykułem 43. konkordatu zagwaranto-
wana została wolność apolitycznych i zależnych od hierarchii kościelnej organizacji 
katolickich. Równocześnie apelował do reprezentantów władzy państwowej, by nie 
tylko z pozoru byli katolikami, ale swą postawą udowodnili, że sprzyjają Kościołowi. 
Nadto papież wystosował do rządu dwie noty protestacyjne (28 V i 3 VI), na które 
nie uzyskał odpowiedzi, a w których szczególnie napiętnował postępowanie faszy-
stów wobec organizacji katolickich41. Kolejne represje skierowane przeciw Kościołowi 
katolickiemu związane były z komunikatem dyrektoriatu partii faszystowskiej z 4 VI 
1931 r., na mocy którego zdelegalizowano Akcję Katolicką za wrogą postawę wo-
bec ruchu faszystowskiego i sprowokowanie tym samym stanu zagrożenia państwa. 
Wydarzenie to, jak również inne nieuzasadnione wystąpienia faszystów skierowane 

38 List Piusa XI do kardynała Gasparriego, Sekretarza Stanu: O umowach zawartych pomiędzy Stolicą Świętą 

a Królestwem Włoch, w: J. Wiślicki, Umowy..., s. 79. Por. PP, t. 183, 1929, s. 181.
39 Por. W. Kozub-Ciembroniewicz, „Doktryna faszyzmu”..., s. 50.
40 B. Mussolini, Doktryna..., s. 49; por. R. Eatwell, Faszyzm..., s. 121. Przedstawiony stosunek faszystów do 

katolicyzmu nie stanowił przeszkody do prowadzenia propagandy zjednywania sobie hierarchii kościelnej dla 

podniesienia powagi moralnej sprawujących władzę polityczną oraz prestiżu państwa. W tym też celu skutecznie 

wykorzystali oni fakt podpisania paktów laterańskich, który nastąpił parę tygodni przed plebiscytem parlamen-

tarnym (24 III 1929 r.). Dzięki m.in. takim zabiegom faszyści uzyskali znaczące poparcie społeczne. B. Grott, 

Nacjonalizm..., s. 47; por. PP, t. 182, 1929, s. 238–239.
41 Pius XI, List do Alfreda A. Schustera..., s. 1879 i nast.; por. Walka z nacjonalizmem, „Roczniki Katolickie”, 

t. 10, 1932, s. 414–415; por. też PP, t. 190, 1931, s. 377.
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przeciwko Kościołowi, skłoniło Piusa XI do ogłoszenia 29 VI 1931 r. wspominanej już 
kilkakrotnie encykliki Non abbiamo bisogno, która miała ujawnić prawdziwe relacje 
między faszystowską władzą państwową panującą we Włoszech a władzą duchowną 
reprezentowaną przez papieża. Papież skrytykował w niej totalną wszechwładzę zab-
solutyzowanego i zdeifi kowanego państwa we Włoszech, które skutecznie niszczyło 
autonomię rodziny, pozbawiało ją wpływu na wychowanie młodego pokolenia, a tak-
że lekceważąco traktowało misję Kościoła. Podkreślił też, że wspólnota kościelna nie 
zamierza podporządkować swoich zasad i wartości wytycznym państwa faszystow-
skiego42. Pius XI twierdził, że faszyści, systematycznie piętnując Akcję Katolicką za 
antyrządową działalność, w rzeczywistości dążą do pozbawienia Kościoła możliwości 
wpływania na wychowanie młodzieży i utrwalania w pozostałej części społeczeń-
stwa wartości ewangelicznych. Ubolewał równocześnie nad faktem, że wspomniane 
incydenty zostały świadomie sprowokowane i dokonane za przyzwoleniem „władzy 
i sił bezpieczeństwa publicznego”. Co więcej, uznał, że działania skierowane przeciw 
stowarzyszeniom katolickim są „zamachem” na wolność sumienia i religii, stanowią-
cych nienaruszalne ludzkie uprawnienia. Stąd papież zaczął wątpić, czy rzeczywiście 
początkowa przychylność rządu i partii wobec Kościoła wynikała ze szczerej sym-
patii dla religii katolickiej. Ubolewał, że początkowo przyjazne stosunki Watykanu 
z władzą świecką sprzyjały zdobyciu przez faszystów szacunku i prestiżu w świecie. 
Jednocześnie przyznał, że Stolica Apostolska obdarzyła rząd faszystowski nadmier-
nym zaufaniem – „zbyt wielka łaskawość i zbyt wielka ufność z Naszej strony”43. Stąd 
Pius XI, zwracając się w encyklice do biskupów Włoch i wiernych, przestrzegał przed 
szkodliwym błędem przyzwolenia na to, by ułatwić panowanie światopoglądu w po-
gański sposób ubóstwiającego państwo z jego „rzekomą” wszechmocą44. Uświadamiał 
również, że ruch faszystowski zmierza do podważenia wartości religii katolickiej, 
a także do wyrugowania Kościoła z życia społeczeństwa włoskiego. Uznał zatem, że 
jego obowiązkiem jest wskazać i skrytykować założenia programowe oraz metody 
działania władzy świeckiej, jeśli tylko pozostają w sprzeczności z nauką i praktyką 
katolicką. Dodał też, że swe pouczenia szczególnie kieruje do sprawujących władzę 
we Włoszech45. 

Narastający od VI 1931 r. konfl ikt obie strony próbowały załagodzić, podejmu-
jąc poufne negocjacje. W następstwie rozmów w dniu 3 IX tegoż roku zawarto po-
rozumienie w sprawie stowarzyszeń młodzieżowych zależnych od włoskiej Akcji 
Katolickiej oraz ogólnych zasad ich działania. Przedstawiciele Kościoła, de facto 
potwierdzając wcześniejsze postanowienia, wyrazili zgodę na bezpośrednie podpo-
rządkowanie tej apolitycznej organizacji biskupom i postanowili skoncentrować jej 

42 K.-E. Lönne, Politischer Katholizismus..., s. 260.
43 Ibidem, s. 8.
44 Por. Z. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, Warszawa 1999, s. 338. Pius XI, Non abbia-

mo bisogno..., s. 15–17. Por. S. Radost, Istota zatargu..., s. 467.
45 Pius XI, Non abbiamo bisogno..., s. 20–21. To pewne, że treść encykliki Piusa XI nie zyskała aprobaty 

faszystów. W prasie prorządowej szczególnie napiętnowano fakt, że papież skierował do całego świata dokument 

poruszający wewnętrzne problemy Włoch. Watykańska prasa w odpowiedzi na ten zarzut wyjaśniała, że w ency-

klice zostały podjęte ważne zagadnienia dla wszystkich katolików, tj. wolności Kościoła i jego misji. J. Urban, Ku 

porozumieniu we Włoszech?, PP, t. 191, 1931, s. 355–356.
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działanie wyłącznie na sprawach edukacyjnych i religijnych46. W dniu 30 XII 1931 r. 
Stolica Apostolska zatwierdziła nowy statut włoskiej Akcji Katolickiej, uwzględniają-
cy postanowienia układu z 3 IX 1931 r. Rząd włoski zaś w myśl zawartych porozumień 
zobowiązał się do zniesienia zakazu tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń katoli-
ckich oraz zwrócenia im skonfi skowanego majątku. Uznał też charakter wychowaw-
czy tych organizacji i tym samym wyraził – pozorną – zgodę na współudział Kościoła 
w procesie edukacji młodzieży47.

Ponowny ostry spór między Kościołem a państwem faszystowskim powstał 
w związku z próbą implementacji do faszyzmu teorii rasistowskiej. Od początku 
1938 r. nasiliła się we Włoszech działalność propagandowa, sugerująca możliwość na-
ukowego uzasadnienia rasizmu oraz istnienie ścisłej zbieżności w tym zakresie mię-
dzy nazizmem i faszyzmem. Kulminacją wspomnianej akcji było ogłoszenie w dniu 
14 VII tzw. Manifestu rasistowskiego (Manifesto degli scienziati razzisti)48. Dokument 
ten przedstawiał tezę, że rasa stanowi pojęcie czysto biologiczne, areligijne i afi lozo-
fi czne, bazujące na innych kryteriach niż pojęcia narodu oraz ludu, oraz że naród wło-
ski, poza językiem i historią, różni się od innych pod względem genetycznym i kul-
turowym, co szczególnie jest widoczne w odniesieniu do rasy żydowskiej49. Pogląd 
ten, znajdujący odbicie w nowym rasistowskim ustawodawstwie, spotkał się z ostrą 
reakcją Kościoła katolickiego. W wydanym jeszcze przed ukazaniem się Manifestu 
rasistowskiego (13 IV 1938 r.) przez Świętą Kongregację Seminariów i Uniwersytetów 
Syllabusie polecono wszystkim katolickim uniwersytetom i fakultetom, by z troską 
poświęciły swą uwagę w obronie prawdy przed „błędami” ideologii rasistowskiej50. 
Sam Pius XI także wielokrotnie osobiście odnosił się do polityki rasistowskiej państwa 
włoskiego, m.in. podczas audiencji udzielanej siostrom zakonnym ze zgromadzenia 
Notre-Dame-du Cènacle w dniu ogłoszenia Manifestu rasistowskiego, w audiencji 
udzielonej seminarzystom Miejskiego Collegium Pontyfi kalnego w dniu 28 VII, czy 
w liście z 21 VII 1938 r. skierowanym do asystentów biskupich, członków młodzie-
żowej Akcji Katolickiej. W wystąpieniach tych podkreślał, że nadmierny nacjonalizm 
i rasizm pozostają w sprzeczności z uniwersalnymi wartościami, zgodnie z którymi 
„wszyscy ludzie są równi wobec Boga i zostali powołani do życia we własnym kraju 
i w łonie własnego narodu, by głosić oraz postępować zgodnie z zasadami prawdy, 

46 Akcja Katolicka od początku swego istnienia, zgodnie z postanowieniami statutu z 30 XI 1922 r., była 

– mimo nieprawdziwych opinii faszystów – zależna i nadzorowana przez wyższe duchowieństwo, a kierowników 

organizacji zawsze mianowały władze kościelne. Por. L. Civardi, Podręcznik..., t. 2, s. 93.
47 Walka z nacjonalizmem..., s. 419. Por. M. Loret, Italia..., s. 218–219.
48 W. Kozub-Ciembroniewicz, Żydzi w doktrynie włoskiego faszyzmu na tle „Manifesto degli scienziati 

Razzisti” z 14 VII 1938 r., SnFiZH, t. XV, Wrocław 1992, s. 36; por. M. Hayes, Mit rasy, w: Faszyzmy..., s. 721.
49 W. Kozub-Ciembroniewicz, Żydzi..., s. 35–39. Por. J. Steinberg, Deutsche, Italiener und Judenast. Der ita-

lienische Widerstand gegen den Holocaust, Göttingen 1994, s. 289. Por. B. Komiat, Limina Apostolorum. Pius XI. 

Pius XII. Kościół katolicki i Polska, Londyn 1942, s. 12–13.
50 W odpowiedzi włoscy intelektualiści, niezgadzający się z rasistowskimi tezami, nawiązując do Syllabusa, 

uznali rasizm za sprzeczny ze współczesną nauką, moralnością i prawem naturalnym, zaś antagonizmy religijne 

i polityczne identyfi kowali z atakami skierowanymi przeciw chrześcijaństwu. Por. „Wiara i Życie”, nr 2, 1938, 

s. 181–182; W. Zbierowski, Rasizm a katolicyzm, „Kultura”, nr 18, 1939, s. 1.
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dobra i miłosierdzia chrześcijańskiego”51. Ponadto Stolica Apostolska, poza publicz-
nymi wystąpieniami zawierającymi krytykę antysemickiej polityki państwa, usiłowała 
również, co prawda bez powodzenia, zapobiec ogłoszeniu we Włoszech rasistowskie-
go dekretu z 17 XI 1938 r. Pius XI wystosował w tej sprawie dwa listy – jeden do 
B. Mussoliniego, a drugi do króla Emanuela III. Protesty władz kościelnych wyrażone 
zostały także na łamach „L’Osservatore Romano” (14 XI) przez kardynała Eugenio 
Pacellego oraz w alokucji papieskiej z okazji Bożego Narodzenia 1938 r.52 Jednak 
sprawujący władzę polityczną w Italii nie ustosunkowali się do nich. W opinii Karla-
-Egona Lönnego antyżydowskie prawo rasowe przyjęte we Włoszech w znaczącym 
stopniu ukształtowało moralnie uzasadniony – dla Kościoła i społeczeństwa – protest 
przeciwko faszyzmowi53.

2. Pius XI wobec nazizmu i Trzeciej Rzeszy

Jeszcze przed dojściem nazistów do władzy wśród ich oponentów ideowych znaleźli 
się znaczący przedstawiciele episkopatu niemieckiego Kościoła rzymskokatolickie-
go54. Od początku 1931 r. ogłaszane były przez poszczególnych biskupów oraz zgro-
madzenia diecezjalne dokumenty piętnujące „heretyckie” (Irrlehren) elementy świa-
topoglądu nazistowskiego55. Zakazywano w nich klerowi katolickiemu współdziałania 
z NSDAP i jej przybudówkami „w jakiejkolwiek formie”. Upominano też, aby księża 
nie dopuszczali do udziału w mszach świętych narodowych socjalistów występują-

51 „L’Osservatore Romano”, 17 VII 1938 r., cyt. za: G. Passelecq, B. Suchecky, L’encyclique cachée..., s. 161. 

B. Komiat, Limina Apostolorum..., s. 11.
52 G. Passelecq, B. Suchecky, L’encyclique cachée..., s. 187; por. P. Blet, Pius XII i druga wojna światowa w taj-

nych archiwach watykańskich, Katowice 2000, s. 237; Daniel Carpi, oceniając postawę Piusa XI, stwierdził, że pa-

pież ten podczas swego pontyfi katu zdobył się na odwagę, by na gruncie zasad katolickich zanegować doktrynę 

rasistowską, w tym rasistowski antysemityzm. D. Carpi, Th e Catholic Church and Italian Jewry under the Fascists 

(To the Death of Pius XI), „Yad Vashem Studies”, nr 4, Jerusalem 1960, s. 54.
53 K.-E. Lönne, Politischer Katholizismus..., s. 260.
54 W literaturze przedmiotu niejednokrotnie pomijano milczeniem temat negatywnego stosunku Kościoła 

katolickiego do pomysłów narodowych socjalistów artykułowanego już u zarania wzrastającej popularności 

NSDAP (por. relację J. Kozeńskiego, Opozycja w III Rzeszy, Poznań 1987, s. 17–20). Nieodosobniony jest rów-

nież dyskusyjny pogląd znanego niemieckiego historyka Ernsta Noltego, jakoby Kościół katolicki nie dopatry-

wał się przed 1933 r. głównego wroga w hitleryzmie. E. Nolte, Zeitgenössische Th eorien über den Faschismus,  

„Vierteljahrsheft e für Zeitgeschichte” (dalej – VfZ), Jg. 15, 1967, s. 264–265. Por. też w tej kwestii krytyczny osąd 

tezy E. Noltego przedstawiony przez K.  Joncę w:  Spory wokół «clama, ne cesses» kardynała Adolfa Bertrama 

(1933–1945), w: Kościół i społeczeństwo. Rewolucje – demokracje – totalitaryzmy. Studia z dziejów XIX i XX 

wieku, J. Walkusz (red.), Lublin 1993, s. 189 oraz idem, Kardynał Adolf Bertram wobec ideologii totalitarnych 

(1930–1945), w: Ludzie śląskiego Kościoła katolickiego, K. Matwijowski (red.), Wrocław 1992, s. 90–91. W opinii 

G. van Roona biskupi katoliccy przed 1933 r. odrzucali hitleryzm, jednak „bronili się nie tyle przed narodo-

wym socjalizmem jako takim, ile przed nazistowską ideologią”. G. van Roon, Widerstand im Dritten Reich. Ein 

Überblick, München 1998, s. 102. Podobnie H. Hürten, Katholische Kirche und Widerstand, w: Widerstand gegen 

den Nationalsozialismus, P. Steinbach, J. Tuchel (Hrsg.), Bonn 1994 (dalej: Widerstand...), s. 182.
55 Dla przykładu można przywołać pochodzący z 10 II 1931 r. list pasterski biskupów bawarskich zatytu-

łowany Nationalsozialismus und Seelsorge, opublikowane 14 II 1931 r. przez Adolfa kard. Bertrama na łamach 

„Kirchliches Amtsblatt” archidiecezji wrocławskiej Wskazówki pastoralne o stosunku do narodowego socjalizmu 

czy też wydany w tej samej sprawie 5 III 1931 r. okólnik biskupów diecezji kolońskiej. 



98 Fenomen totalitaryzmów

cych w zwartych kolumnach lub umundurowaniu, „gdyż – jak podkreślał przewod-
niczący Fuldajskiej Konferencji Biskupów Niemieckich kard. Adolf Bertram – takie 
widowisko kościelne mogłoby narodowi nasunąć myśl, że Kościół pogodził się z na-
rodowym socjalizmem”56. Zgoda zaś, szczególnie na płaszczyźnie doktrynalnej, była 
wielce problematyczna. Zasadniczym punktem spornym stał się dogmat rasistowski, 
który wraz z geopolityką stanowił centralną oś ideologii narodowosocjalistycznej57, 
a co za tym idzie, także i punkt odniesienia dla wszelakich rozważań i pomysłów gło-
szonych przez elity tego ruchu58. Hierarchowie zarzucali przywódcom nazistowskim, 
że dążą do zastąpienia katolicyzmu nowym światopoglądem, który kwestionuje nie 
tylko objawienie Starego Testamentu, ale nawet i dekalog, jak też „wywyższa rasę 
ponad religię”. Tego Kościół katolicki nie mógł zaakceptować. „My katolicy – pod-
kreślał z naciskiem kard. Bertram – nie znamy żadnej religii rasistowskiej”59. Biskupi 
odrzucili też zdecydowanie nazistowskie sugestie utworzenia kościoła narodowego. 
Stąd w niektórych ofi cjalnych wystąpieniach kościelnych znalazł się postulat stoso-
wania wobec ideologii narodowosocjalistycznej tych samych zasad pastoralnych, ja-
kie wcześniej podjęto w stosunku do liberalizmu, socjalizmu, wolnomularstwa czy 
Action Française60.

Powołanie na urząd kanclerski Hitlera stworzyło zupełnie nową sytuację dla 
Kościoła katolickiego. Odtąd bowiem ideologia nazistowska uzyskała status ofi cjal-
nej doktryny wspieranej autorytetem państwa. Należy przy tym pamiętać, że powsta-
ły 30  I 1933 r. rząd był powszechnie, w tym także i przez hierarchów katolickich, 
uznawany za legalną władzę. To zaś wymuszało odpowiednią zmianę zachowań. 
Dodatkowo na złagodzenie stanowiska niemieckiego Kościoła wobec nazistów wpły-
wały toczone w pierwszej połowie 1933 r. przez nowy rząd ze Stolicą Apostolską per-
traktacje w sprawie zawarcia konkordatu. Nie bez znaczenia były też pojednawcze 

56 K. Jonca, Kardynał..., s. 91.
57 A. Wolff -Powęska, Treść i polityczne funkcje geopolityki w Niemczech (1919–1944), SnFiZH, t. IX, 1985, s. 3.
58 Dotyczyło to także kwestii religii i zaowocowało wysunięciem przez nazistów koncepcji „pozytywnego 

chrześcijaństwa”, czyli chrześcijaństwa zmodyfi kowanego pod kątem konglomeratu tez rasistowsko-socjaldar-

winistycznych. Postulat ten został umieszczony w punkcie 24. programu NSDAP z 1920 r. Zob. szerzej w tej 

sprawie M. Maciejewski, Ruch i ideologia narodowych socjalistów w Republice Weimarskiej. O źródłach i począt-

kach nazizmu 1919–1924, Warszawa–Wrocław 1985, s. 319. Ciekawego przykładu postrzegania chrześcijaństwa 

przez pryzmat doktryny narodowosocjalistycznej dostarcza praca W. Stapela, Sechs Kapitel über Christentum 

und Nationalsozialismus, Hamburg–Berlin 1931.
59 „Wir katholische Christen kennen keine Rassen-Religion”, cyt. za: P.E. Lapide, Rom und die Juden, 

Freiburg–Basel–Wien 1967, s. 52. Por. też K. Jonca, Kardynał..., s. 90–91; idem, Spory wokół «clama, ne cesses»..., 

s. 189–190. 
60 Godzi się tu jednak przypom nieć, że w łonie niemieckiego episkopatu nie było pełnej zgodności co do oceny 

ruchu nazistowskiego. Kilku biskupów, jak Christian Schreiber, Wilhelm Berning czy Konrad Gröber, oponowało 

przeciwko zdecydowanemu potępieniu nazizmu i poszukiwało dróg porozumienia z nim. Jak można przypuszczać, 

problem pojawiających się na tle stosunku do narodowych socjalistów sporów wewnątrz niemieckiego Kościoła 

musiał być szczególnie bolesny dla kardynała Bertrama. Świadczy o tym reprymenda, jaką arcybiskup Wrocławia 

udzielił przeorowi klasztoru w Krzeszowie, gdy ten podał w wątpliwość jednomyślność wszystkich uczestników 

Fuldajskiej Konferencji Biskupów w negatywnym stosunku wobec nazizmu. K. Jonca, Kardynał..., s. 91. W spra-

wie relacji zachodzących między Kościołem katolickim a narodowymi socjalistami przed 30 I 1933 r. por. też: 

W. Kinkel, Kirche und Nationalsozialismus. Ihre Auseinandersetzung zwischen 1925 und 1945 in Dokumenten darge-

stellt, Düsseldorf 1960; H. Müller, Katholische Kirche und Nationalsozialismus, München 1965. 
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tony pojawiające się w wypowiedziach przywódcy NSDAP, jak np. w przemówieniu 
z 23 III 1933 r., w którym zapewnił on, że jego rząd będzie respektował umowy za-
warte przez Watykan z Bawarią (1924), Prusami (1929) i Badenią (1932), oraz zade-
klarował chęć utrzymania znaczenia kościołów w życiu kraju61. Te, jak czas wkrótce 
wykazał, z gruntu nieprawdziwe zapewnienia Hitlera nie zdołały całkowicie uspokoić 
wszystkich członków episkopatu niemieckiego. W szczególności sceptyczny wobec 
nowej władzy pozostał kardynał Bertram. Zdaniem świadka ówczesnych wydarzeń, 
ks. Waltera Adolpha, przewodniczący Fuldajskiej Konferencji Biskupów był świa-
dom zdecydowanej wrogości nazistów wobec Kościoła i jego nauczania, a w walce 
NSDAP z katolicyzmem dostrzegał analogie do bismarckowskiego „Kulturkampfu”62. 
To ostatnie spostrzeżenie może tłumaczyć, dlaczego wrocławski kardynał nie zde-
cydował się na otwartą konfrontację z władzami Trzeciej Rzeszy i do końca swego 
urzędowania pozostał wierny dewizie «clama, ne cesses». W tym kontekście godzi 
się zauważyć, że przyjęta przez kardynała Bertrama taktyka obrony wartości chrześ-
cijańskich i Kościoła przed narodowym socjalizmem, polegająca przede wszystkim 
na zakulisowej dyplomacji i cierpliwym wystosowywaniu do władz petycji, budziła 
poważne kontrowersje63. Bez względu wszak na ocenę postępowania przewodniczą-

61 Tezę tę Hitler powtórzył w skierowanym do kardynała Bertrama liście z 28 IV 1933 r. Kanclerz zapewnił 

go w nim, że władze nie będą ingerowały w działalność tych organizacji katolickich, które nie przejawią wrogich 

i antyrządowych tendencji. Zaznaczył również, że rząd nie dąży do konfl iktu z Kościołami, „lecz opowiada się za 

szczerą współpracą dla dobra państwa i kościołów”. List ten został w Polsce opublikowany przez M. Sadowskiego, 

Korespondencja kardynała Adolfa Bertrama z Adolfem Hitlerem (1933–1944), w: Ludzie śląskiego..., s. 119–120. 

Postulat pojednania Kościoła z nowym rządem Rzeszy pojawił się po wystąpieniu Hitlera w artykułach zamiesz-

czanych na łamach wpływowych czasopism „Reich und Kirche” i „Zentrum Germania”. G. Lewy, Die katholische 

Kirche und das Dritte Reich, München 1965, s. 54. Kardynał Bertam okólnikiem z 24 III 1933 r. polecił rów-

nież duchownym swojej prowincji, aby nie zabraniali udziału w mszach świętych umundurowanym członkom 

NSDAP, „nawet gdyby przybyli w większych grupach”, jednocześnie jednak nie powinni zezwalać na wnoszenie 

sztandarów nazistowskich. W osobnym liście do Hitlera z 6 V 1933 r. kard. Bertram wyraził nadzieję, że na pod-

stawie wzajemnego zaufania możliwe jest współdziałanie [Kościoła i władz – T.S.] dla dobra narodu i państwa. 

Zob. szerzej K. Jonca, Spory wokół «clama, ne cesses»..., s. 191–192.
62 W. Adolph, Hirtenamt und Hitler-Diktatur, Berlin 1965, s. 105. Obawę wystąpienia „głębokich rozdźwię-

ków między państwem a Kościołem” pod rządami nazistowskimi wyraził kardynał Bertram w liście 11 III 1933 r. 

skierowanym do nuncjusza apostolskiego Cesare Orsenigo. K. Jonca, Kardynał..., s. 91. Przewodniczący 

Fuldajskiej Konferencji Biskupów zwrócił się też bezpośrednio do prezydenta Rzeszy Hindenburga o roztocze-

nie opieki nad instytucjami kościelnymi. 
63 Działalność kardynała Bertrama w okresie nazistowskim, określana jako Eingabenpolitik, spotkała się 

z bardzo skrajnymi ocenami. Z jednej strony pojawiały się opinie afi rmujące postawę metropolity wrocławskiego, 

czego przykładem może być wypowiedź arcybiskupa Freiburga C. Gröbera o „po mistrzowsku sformułowanych 

memoriałach” Bertrama, jego „bogatym i wszechstronnym doświadczeniu, (...) bystrości i niestrudzoności jego 

umysłu”. B. Stasiewski, Adolf Kardinal Bertram als Historiker, Kirchenpolitiker und Seelsorger, w: N. Kozlowski, 

B. Stasiewski, Es geschah vor 40 Jahren, Eichstätt 1985. Z drugiej strony można spotkać się z określeniami tego 

hierarchy jako „prototypu kolaboranta” (tak nazwał go związany z Kościołem Wyznającym Heinrich Albertz, 

cyt. za: K. Jonca, Kardynał..., s. 89), czy nawet jako energicznego zwolennika Hitlera. K.-H. Deschner, Die Politik 

der Päpste im 20. Jahrhundert, Leck 1991, t. 1, s. 219. Gwoli ścisłości trzeba tu jednak podkreślić, że w szczegól-

ności ostatnia z wymienionych opinii, zważywszy na treść materiałów zarówno już opublikowanych (por. Akten 

deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche 1933–1945, t. 1–3, B. Stasiewski (Hrsg.), Mainz 1968–1976–1979, 

t. 4–6, L. Volk (Hrsg.), Mainz 1981–1983–1985), jak i znajdujących się jeszcze w archiwach, jest, oględnie mó-

wiąc, wielce dyskusyjna. Szerzej w sprawie kontrowersji wokół postawy kardynała Bertrama zob. J. Köhler, Adolf 

Kardinal Bertram (1859–1945) im Kreuzfeuer der Kritik, w: Archiv für Schlesische Kirchengeschichte (dalej – ASK), 

t. 40, 1982, s. 247–262; K. Jonca, Spory wokół «clama, ne cesses»...,s.185–189 oraz passim.
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cego Fuldajskiej Konferencji Biskupów trudno nie zgodzić się z opinią, iż wytrawna 
dyplomacja wrocławskiego kardynała zapobiegła otwartemu konfl iktowi i zerwaniu 
kontaktu z rządem, a zarazem uchroniła Kościół katolicki w Niemczech od rozdar-
cia, na podobieństwo tego, czego doświadczyli niemieccy ewangelicy64. Bezsprzecznie 
Kościół niemiecki pod przewodnictwem kard. Bertrama poszukiwał jakiegoś mo-
delu modus vivendi z reżimem narodowosocjalistycznym. Stąd deklarowano „po-
słuszeństwo wobec zwierzchności państwowej (Obrigkeit)”65, jednak w granicach 
wyznaczonych nakazem, by bardziej słuchać Boga niż człowieka66. Stąd też z równą 
stanowczością przewodniczący Fuldajskiej Konferencji Biskupów ostudzał począt-
kowy entuzjazm fryburskiego arcybiskupa Konrada Gröbera, który opowiadał się za 
„dalekosiężnym dopasowaniem”, jak później hamował hierarchów przed zbyt ostrym 
występowaniem przeciw rządom Hitlera. Można przypuszczać, iż wielu niemieckich 
chrześcijan wiernych Rzymowi odebrało podpisanie 20 VII 1933 r. przez Watykan 
i Rzeszę konkordatu właśnie jako wyznaczenie zasad współżycia między Kościołem 
a autorytarnym państwem67. Nadzieje na ułożenie poprawnych stosunków w tym 
zakresie były jednak płonne. Jeszcze w lipcu 1933 r. władze wprowadziły regulacje 
prawne legalizujące sterylizację68, w kilka miesięcy później zaś rozpoczęły starania 
o usunięcie z niemieckiego kodeksu karnego zakazu eutanazji (§ 216 nkk). Innym 
przejawem walki światopoglądowej prowadzonej przez reżim nazistowski było ogło-
szenie w styczniu 1934 r. Alfreda Rosenberga, autora jednoznacznie antychrześcijań-
skiej pracy Mit XX wieku, ofi cjalnym ideologiem partyjnym69. Jednocześnie nastą-
piło nasilenie coraz lepiej zorganizowanych ataków na osoby i organizacje związane 
z Kościołem katolickim. O podjętych przez rząd działaniach w stosunku do polityków 
wywodzących się z formacji konfesyjnych pisaliśmy już w innym tekście70. Podobne 
szykany, poza może tak jawnie popełnianymi w okresie „puczu Röhma” mordami po-

64 K. Jonca, Kardynał..., s. 89; por. też opinię w tej kwestii bliskiego współpracownika kardynała i członka 

wrocławskiej kapituły ks. Ludwika Cuno, którą przytacza W. Adolph w: Geheime Aufzeichnungen aus dem natio-

nalsozialistischen Kirchenkampf 1935–1943, bearb. v. U. von Hehl, Mainz 1979, s. 16.
65 Wypowiedź Bertrama podczas przemówienia inauguracyjnego wrocławskiego synodu diecezjalnego 

w 1935 r., cyt. za: W. Adolph, Hirtenamt..., s. 107–108. Por. też A. Leugers, Adolf Kardinal Bertram als Vorsitzender 

der Bischofskonferenz während des Kriegsjahre (1939–1945), ASK, t. 47/48, 1989, s. 23. 
66 A. Leugers, Adolf Kardinal Bertram..., s. 19.
67 W Kościele katolickim nie było jednomyślności w ocenie konkordatu. Wśród przeciwników jego za-

warcia znaleźli się m.in. kardynał Kolonii Karl J. Schulte oraz biskup Eichstätt K. von Preysing. G. van Roon, 

Widerstand..., s. 109. Również Stolica Apostolska nie ukrywała ambiwalentnego stosunku do traktatu. W wyjaś-

nieniach przesłanych przez Watykan biskupom austriackim pouczono ich, że podpisanie konkordatu nie ozna-

cza akceptacji narodowego socjalizmu, lecz wynika ze specyfi cznej sytuacji Kościoła w Niemczech, w których 

władza państwowa należy do nazistów. G. Lewy, Die katholische Kirche..., s.124. W sprawie kontrowersji wokół 

konkordatu por. też E.-W. Böckenförde, Der deutsche Katholizismus im Jahre 1933, w: Hochland, Bd. 53, 1961, s. 

215 i nast.; K. Repgen, Über die Entstehung der Reichskonkordats-Off erte im Frühjahr 1933 und die Beduetung des 

Reichskonkordats, VfZ, Jg. 26, 1978, s. 499 i nast.; idem, Zur vatikanischen Strategie beim Reichskonkordat, VfZ, 

Jg. 31, 1983, s. 506 i nast.; K. Scholder, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. I, Berlin 1977, s. 541–587.
68 Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, „Reichsgesetzblatt I” (dalej – RGBl. I), 1933, s. 529. Na 

życzenie Papena wydanie tego aktu prawnego utrzymano w tajemnicy do czasu podpisania konkordatu.
69 G. van Roon, Widerstand..., s. 113.
70 Por. T. Scheffl  er, Europa po Hitlerze. Ład międzynarodowy w koncepcjach konserwatywnej opozycji 

w Trzeciej Rzeszy, Wrocław 2006, s. 29–37.
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litycznymi, zaczęto stosować wobec krytycznie nastawionych do narodowego socja-
lizmu duchownych, w tym także i członków episkopatu71. W 1935 r. naziści zmodyfi -
kowali metody walki z Kościołem katolickim, skupiając się odtąd przede wszystkim 
na podważaniu zaufania świeckich do duchowieństwa z jednej strony, z drugiej zaś na 
ograniczeniu wpływu hierarchii na wiernych poprzez usuwanie z życia publicznego 
stowarzyszeń i prasy katolickiej. Zasadniczym sposobem dyskredytacji duchownych 
stały się w tym czasie silnie nagłaśniane w środkach masowego przekazu postępowa-
nia karne, w trakcie których oskarżano ich głównie o popełnienie przestępstw dewi-
zowych oraz obyczajowych72. Uderzono też w szkolnictwo konfesyjne, dokonując jego 
„reorganizacji”, co w praktyce kończyło się niejednokrotnie likwidacją konkretnych 
placówek. Wprowadzono również dla młodzieży obowiązek przynależności do orga-
nizacji hitlerowskich przy jednoczesnym zakazie uczestniczenia w podobnych struk-
turach katolickich. Ważnym instrumentem walki o panowanie nad zachowaniami 
społecznymi zastosowanym przez dyktaturę NSDAP był czasowy lub całkowity zakaz 
wydawania określonych czasopism związanych z Kościołem73.

Rozpętana przez państwo antykościelna nagonka, której kulminacyjna fala przy-
padała na lata 1936 i 1937, wywołała zróżnicowane skutki. Organizowane przez wła-
dze ataki doprowadziły do wzrostu nastrojów nieprzychylnych nazistom, i to zarówno 
wśród świeckich, jak i wśród kleru. Przykładem obrazującym te tendencje może być 
postać monachijskiego metropolity kard. Michaela Faulhabera, który początkowo po-
zytywnie ustosunkował się do nowego reżimu, lecz z upływem czasu, osobliwie zaś 
po spotkaniu z Hitlerem w 1936 r., nabrał wyraźnej awersji do narodowego socjali-
zmu74. Niektórzy z biskupów, na czele z biskupem Berlina K. Pressingiem, postępo-

71 Dla przykładu można tu przywołać zorganizowane w dniu 7 IV 1934 r. najście na pałac biskupi w Würz-

burgu. H. Müller, Katholische Kirche..., s. 258. Do 1937 r. co najmniej 127 duchownych zesłano do obozów 

koncentracyj nych. Watykański sekretarz stanu E. Pacelli w I 1934 r. w nocie do rządu Rzeszy wytknął, że w nie-

których diecezjach liczba aresztowanych duchownych przewyższa liczbę pozba wio nych wolności w okresie 

Kulturkampfu. P.E. Lapide, Rom..., s. 58–59. K. Jonca, Kardynał..., s. 94. 
72 Szczegółowo zagadnienie to opracował Günther Hockerts, Die Sittlicheitsprozesse gegen Ordensangehörige 

und Priester 1936/1937, Mainz 1971.
73 W pierwszych latach rządów Hitlera zakazano publikacji blisko 200 tytułów katolickich. P.E. Lapide, 

Rom..., s. 58. Dobrym przykładem trudności, na jakie narażone były pisma związane z Kościołem w Trzeciej 

Rzeszy, może być los reprezentującego katolicki ruch młodzieżowy periodyku „Junge Front”. Warto zwrócić tu 

uwagę, że pomimo stawianych przez władzę przeszkód nakład „Junge Front” w chwili ostatecznego zakazu wy-

dawania w styczniu 1936 r. był ponad dziewięciokrotnie większy niż w momencie ukazania się jego pierwszego 

numeru. G. van Roon, Widerstand..., s. 115–116. 
74 Godzi się tu zauważyć, że stanowisko zajmowane przez kardynała Faulhabera wobec narodowego socjali-

zmu w pierwszej połowie lat trzydziestych nie było jednoznaczne. Przed 30 I 1933 r. wraz z pozostałymi bisku-

pami bawarskimi krytykował nazizm za jego antychrześcijański charakter. Jednocześnie jednak – jak zauważył 

Karol Jonca – tuż po hitlerowskiej Machtübernahme kardynał Faulhaber nie taił podziwu dla Hitlera, którego 

uznawał za wielkiego męża stanu (K. Jonca, Kardynał..., s. 97). Kilka miesięcy później, tj. jesienią 1933 r., wygło-

sił słynne „kazanie adwentowe” zawierające zdecydowany protest przeciwko deprecjonowaniu wartości Starego 

Testamentu. Kazanie to, będące w istocie atakiem na politykę religijno-światopoglądową Trzeciej Rzeszy, odbiło 

się szerokim echem w kraju i za granicą, szczególnie zaś w środowiskach żydowskich. Wywołało również gniew-

ne reakcje władz nazistowskich. Podobny proces usztywnienia stanowiska wobec nazistów można było zauważyć 

również u arcybiskupa Paderborn Lorenza Jaegera. Por. H. Gruß, Erzbischof Lorenz Jaeger im Spiegel sicherheit-

spolizeilicher Berichte, w: Das Erzbistum Paderborn in der Zeit des Nationalsozialismus. Beiträge zur regionalen 

Kirchengeschichte 1933–1945, U. Wagener (Hrsg.), Paderborn 1993, s. 13 i nast. Także wspomniany już arcybi-
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wanie reżimu traktowali jako casus belli i domagali się od episkopatu jednoznaczne-
go potępienia nazizmu75. Co prawda większość uczestników Fuldajskiej Konferencji 
Biskupów uznała ten postulat za zbyt daleko idący, niemniej jednak w styczniu 1937 r. 
hierarchowie zdecydowali się na wystosowanie do ministra Rzeszy ds. wyznań Hansa 
Kerrla protestu przeciwko permanentnemu łamaniu przez rząd postanowień konkor-
datu. Rozdźwięk między zapisami prawnymi a faktycznym postępowaniem organów 
administracji został w memoriale podkreślony powtarzającą się kilkanaście razy frazą: 
„Zgodnie z konkordatem... – w rzeczywistości...”.76 Bardzo silny impuls do wytrwa-
nia przy kanonach wiary i do niepoddawania się presji propagowanego „naukowego” 
światopoglądu narodowosocjalistycznego77 dał katolikom niemieckim papież Pius XI, 
który w dniu 14 III 1937 r. ogłosił słynną encyklikę Mit brennender Sorge78. Odczytanie 

skup Gröber oraz biskup Osnabrück Wilhelm Berning należący w początkach lat trzydziestych do nielicznej 

w łonie niemieckiego episkopatu grupy akceptującej ruch nazistowski w okresie wzmożonej walki z Kościołem 

zajęli zdecydowane stanowisko odrzucające wszelki kompromis z dyktaturą. J. Kozeński, Opozycja..., s. 19–20. 

Godna odnotowania była także zmiana postawy biskupa-koadiutora i wikariusza generalnego Miśni Heinricha 

Wienkena, który wygłoszone po swoim ingresie przemówienie poważył się zakończyć wzniesieniem toastu za 

Hitlera. W kilka miesięcy później jednak nawet ten hierarcha poczuł się zobowiązany do zadeklarowania „wier-

ności dogmatowi i Rzymowi”. W. Adolph, Geheime..., s. 43; K. Jonca, Spory wokół «clama, ne cesses»..., s. 196. Na 

marginesie tej kwestii warto odnieść się do jednego z wątków bardziej znanych prac dotyczących Trzeciej Rzeszy, 

a mianowicie książki kanadyjskiego historyka Martina Kitchena, Nazistowskie Niemcy w czasie wojny, przeł. J.P. 

Szyft er (Warszawa 1997). Autor ten, m.in. odwołując się do przykładu działalności arcybiskupa Gröbera, posta-

wił tezę, iż hierarchia Kościoła katolickiego w Niemczech, poza kilkoma nielicznymi wyjątkami (biskup Pryesing 

i kilku duchownych niższych rangą), poparła reżim nazistowski i prowadzoną przez niego politykę. Co zasta-

nawiające, M. Kitchen z faktu poparcia, jakiego Gröber udzielał narodowym socjalistom w początkach lat trzy-

dziestych, wyciągał wniosek, że późniejsze wskazywane przez niego antynazistowskie wystąpienia arcybiskupa 

bądź w rzeczywistości nie miały miejsca, bądź motywowane były urazami osobistymi, nie zaś kwestiami świato-

poglądowymi. Zob. M. Kitchen, Nazistowskie Niemcy..., s. 265–266 i 269. Dodajmy, że insynuacje przedstawione 

przez Kitchena nie zostały poparte żadnymi dowodami. Ze swojej strony przypomnijmy kazanie, jakie Gröber 

wygłosił do blisko 5000 wiernych w dniu 19 XI 1939 r., a zatem w okresie, gdy wśród Niemców panował jesz-

cze entuzjazm związany ze zwycięstwem nad Polską. Arcybiskup, wbrew powszechnym nastrojom, przestrzegał 

wówczas: „Die Kirche ist keine Kriegstreiberin und war auch nie eine solche. Darum verbietet sie auch jedem 

Katholiken, zum Kriege zu hetzen oder bei Kriegstreibereien behilfl ich zu seinast. Kriege werden geführt, wenn 

man glaubt, dadurch das Reich vergrößern zu können”. Cyt. za: K. Mammach, Widerstand 1939–1945. Geschichte 

der deutschen antifaschistischen Widerstandsbewegung im Inland und der Emigration, Berlin 1987, s. 23.
75 Do poważnego sporu między biskupem Preysingiem a kardynałem Bertramem na tle sposobów obrony 

przed nazizmem doszło w 1937 r. Preysing, będący od 1935 r. biskupem Berlina, skłonny był jeszcze w 1936 r. 

uznać trafność przyjętej przez wrocławskiego metropolitę tzw. Eingabenpolitik, już w następnym roku wszak 

wypowiadał się o niej krytycznie. W. Adolph, Geheime..., s. 39.
76 Warto w tym kontekście przypomnieć, że Watykan, będąc na bieżąco informowany przez nuncjusza 

apostolskiego w Berlinie, arcybiskupa Cesarego Orseniga, o położeniu Kościoła w Niemczech, systematycznie 

słał do rządu Rzeszy noty protestacyjne. Jak zauważył z pewną ironią Joachim von Ribbentrop podczas pro-

cesu norymbers kiego, jego szufl ady były wprost zawalone protestami pochodzącymi ze Stolicy Apostolskiej. 

Do 1939 r. na 55 not rząd niemiecki raczył odpowiedzieć zaledwie na 10. P.E. Lapide, Rom..., s. 59; K. Jonca, 

Kardynał..., s. 94.
77 Przeciwstawianie „naukowości” nazizmu „zacofanemu” i „nienaukowemu” chrześcijaństwu było typo-

we dla sposobu myślenia Hitlera. Zob. przykładowo Adolf Hitler. Rozmowy przy stole 1941–1944. Rozmowy 

w Kwaterze Głównej zapisane na polecenie Martina Bormana przez jego adiutanta Heinricha Heima, przeł. 

z niem. zespół, Warszawa 1996, s. 103–107. Por. też A. Bullock, Hitler. Studium tyranii, przeł. T. Evert, Warszawa 

1997, s. 333–335.
78 W. Corsten, Kölner Aktenstücke zur Lage der katholischen Kirche in Deutschland 1933–1945, Köln 1949, 

dok. 144, s. 174–186.
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jej w dniu 21 III 1937 r. w kościołach na terenie całej Rzeszy wywołało gwałtowną 
reakcję władz. Część osób uczestniczących w upublicznieniu tego dokumentu zostało 
aresztowanych i osadzonych bądź w więzieniach, bądź w obozach koncentracyjnych. 
Represje dotknęły też drukarzy powielających encyklikę79, która notabene stała się 
prohibitem w Niemczech. Rząd nakazał również zaostrzenie inwigilacji duchownych 
oraz skierował ofi cjalny protest do Stolicy Apostolskiej80. Charakterystycznie bowiem 
dla systemów totalistycznych rządzący uznali, że przypominanie o istnieniu wartości 
chrześcijańskich i ponadpaństwowych praw natury stanowi mieszanie się do polityki 
i tym samym łamie postanowienia konkordatu. Jedną z najdrażliwszych dla reżimu na-
rodowosocjalistycznego kwestii poruszonych w encyklice było ostre potępienie przez 
Piusa XI tendencji do ubóstwiania wartości z natury swojej relatywnych, takich jak 
państwo, naród i rasa. Papież dobitnie przypomniał też w tym kontekście, zresztą nie 
po raz pierwszy i nie po raz ostatni, że Kościół katolicki nie może tolerować rasizmu81. 
Jednoznaczna krytyka anty chrześ cijań skich aspektów ideologii nazistowskiej wyraź-
nie wspierała autorytetem Stolicy Apostolskiej wcześniejsze wypowiedzi biskupów 
niemieckich82. Papież szczególnie napiętnował założenia ideologii nazistowskiej, które 
odwoływały się do idei ubóstwienia wodza, „mitu rasy i krwi” czy też omnipotencji 
państwa i wręcz nakazywały oddawanie im „czci bałwochwalczej”. Jak podkreślał, nie 
jest to prawdziwy porządek rzeczy, stworzony i ustalony przez Boga83. Propagowanie 
kultu wodza i państwa narodowego z równoczesną pogardą i nienawiścią do innych 
nacji stanowi bowiem zaprzeczenie zasad etyki i moralności chrześcijańskiej. W imię 
wierności państwu nie można się przecież – przypomniał Pius XI – wyrzec wiary 
i Kościoła, a wszelkie środki przymusu stosowane w tym celu są nieludzkie i sprzeczne 

79 Podejmowane przez hierarchię próby obrony drukarzy, poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności za 

powielanie encykliki, nie przyniosły rezultatu. Por. list kard. Faulhabera z 3 IV 1937 r. oraz przykładowe orze-

czenie w sprawie z tym związanej w Der Nationalsozialismus. Dokumente 1933–1945, von W. Hofer, (Hrsg. und 

komment.), Frankfurt am Main 1957, s. 154–155. 
80 Szerzej w tej kwestii zob. L. Volk, Die Fuldaer Bischofskonferenz von der Enzyklika «Mit brennender Sorge» 

bis zum Ende der NS-Herrschaft , „Stimmen der Zeit” (dalej – StdZ), 91 (1966), s. 241 i nast.; H. Hürten, Katolische 

Kirche..., s. 185–186; E. Kozerska, Krytyka narodowego socjalizmu w papieskiej encyklice „Z palącą troską”, 

SnFiZH t. XXI, Wrocław 1998, s. 125 i nast. 
81 „Herezjom rasizmu” poświęcony był m.in. tekst sygnowany przez Piusa XI, opublikowany w „L’Osservatore 

Romano” tuż przed wizytą Hitlera w Rzymie w V 1938 r. Papież ten wspierał organizacje niosące pomoc emi-

grantom żydowskim z Niemiec (np. St. Raphael Verein), a niedługo przed śmiercią zwrócił się bezpośred-

nio do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej z apelem o pomoc dla Żydów. 

W I 1939 r. Pius XI powierzył też biskupowi Berningowi misję wdrożenia programu emigracyjnego i osadnicze-

go dla ludności żydowskiej. Daleko idącą pomocą w tym dziele służył biskupowi Osnabrück kardynał Bertram. 

P.E. Lapide, Rom..., s. 69–70 i 73; K. Jonca, Kardynał..., s. 101. W sprawie pomocy udzielanej przez kardynała 

Bertrama Żydom zob. K. Jonca, Judenverfolgung und Kirche in Schlesien (1933–1945), w: Deutsche–Polen–Juden, 

S. Jersch-Wenzel (Hrsg.), Berlin 1987, s. 223 i nast.
82 Por. List pasterski biskupa Monasteru Franza von Galena z 26 III 1934 r. (H. Portmann, Bischof Graf von 

Galen spricht! Ein apostolischer Kampf und sein Widerhall, Freiburg i. Br., 1946, s. 23), List pasterski niemieckie-

go episkopatu z 7 VI 1934 r. (Kinkel, Kirche und Nationalsozialismus..., s. 67–68), opracowany przez kardynała 

Bertrama Hirtenbrief über religiös-sittliche Irrtümer in der Rassenlehre czy też Denkschrift  der deutschen Bischöfe 

an den Führer und Reichkanzler zur religiös-kirchlichen Lage im April 1935. K. Jonca, Spory wokół «clama, ne 

cesses»..., s. 195. 
83 Pius XI, Mit brennender Sorge, „Znak” nr 7–8, 1982, s. 738–739.
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z prawem84. Nie można zatem pozbawiać ludzi ich naturalnych, przyrodzonych upraw-
nień, a tym bardziej wymagać od nich „mistycznej ofi ary” i bezwzględnego podpo-
rządkowania wyimaginowanemu interesowi państwa, co charakterystyczne było dla 
Trzeciej Rzeszy. Papież, szczególnie biorąc w obronę takie uprawnienia jednostki jak 
prawo do wiary i kultu religijnego oraz prawo rodziców do wychowywania potomstwa 
zgodnie z nakazami ich wyznania, uznał je za fundamentalne dla człowieka. Są one 
bezsprzeczne i nie podlegają rewizji ze strony jakiegokolwiek stanowionego porządku 
prawnego. Rządzący bowiem, żądając od jednostek najwyższych ofi ar, w tym nawet 
wyrzeczenia się wiary, na rzecz korzyści dobra publicznego, z czasem stracą w nich 
posłusznych obywateli, przyczyniając się do swej zguby i upadku85. Papież w encykli-
ce, podtrzymując na duchu tych, którzy pozostali wierni dogmatom Kościoła kato-
lickiego, apelował do nich równocześnie, by nie akceptowali ideologii polegającej na 
przymusowej organizacji życia przez państwo i pozostawali wierni nakazom nauki 
chrześcijańskiej. 

W sprawie poparcia ogłoszonej encykliki kardynał Bertram w imieniu niemie-
ckiego episkopatu wystosował 26 III 1937 r. protest na ręce ministra Kerrla. Kopię pis-
ma przysłał nuncjuszowi apostolskiemu w Niemczech, Cesare Orsenigo, zapewniając 
równocześnie o solidarności niemieckich biskupów ze Stolicą Apostolską86. W pierw-
szych dniach po odczytaniu Mit brennender Sorge gestapo przeprowadziło nawet 
rewizję w berlińskiej kurii biskupiej87. Niemiecki ambasador przy Watykanie, Diego 
von Bergen, złożył 12 IV 1937 r. ofi cjalny protest rządu Rzeszy, w którym nawiązał 
do ogłoszonej papieskiej encykliki. Sekretarz stanu Pacelii w nocie z 30 IV dokonał 
sprostowania wobec zarzutów postawionych przez D. von Bergena i oświadczył, że 
Stolica Apostolska potwierdza stanowisko wyrażone już w Mit brennender Sorge88. 
Z postawą Piusa XI i przedstawicieli niemieckiego Kościoła katolickiego nie zgodzi-
ły się władze Rzeszy. Rozpoczęła się nowa seria „procesów w obronie moralności”, 
w których próbowano udowodnić nieetyczny styl życia niemieckiego duchowieństwa. 
Uważano tym samym, że kler wywiera zły wpływ na duchowy oraz cielesny na rozwój 
młodzieży. W połowie 1937 r. lokalne władze państwowe, wbrew ustaleniom konkor-
datu, wydały zarządzenia nakazujące odebranie osobom duchowym prawa nauczania 
religii, a ich miejsce zająć mieli ludzie świeccy, pewni pod względem ideologicznym89. 

84 Por. K. Chojnicka, Nauka społeczna Kościoła katolickiego (zarys historii), Kraków 2001, s. 97.
85 Pius XI, Mit brennender Sorge..., s. 749; por. J. Pastuszka, Rasizm jako światopogląd, Poznań 1939, s. 47. 
86 W kwietniu (7 i 27 IV) miała również miejsce bezskuteczna wymiana not między H. Kerrlem 

a A.  Bertramem. Por. K. Jonca, Kardynał..., s. 98. Kardynał Bertram wystosował również w tej kwestii notę 

protestacyjną (11 VII 1937 r.) do ministra spraw wewnętrznych Trzeciej Rzeszy. Zob. Mit brennender Sorge. Das 

päpstliche Rundschreiben gegen den Nationalsozialismus und seine Folgen in Deutschland, S. Hirt (Hrsg.), Freiberg 

1946, s. 71–82.
87 A. Rhodes, Der Papst und die Diktatorenast. Der Vatikan zwischen Revolution und Faschismus, Wien–

–Köln–Graz 1980, s. 174.
88 Mit brennender Sorge..., s. 49–65. Kolejna, bezskuteczna, wymiana not protestacyjnych między 

Pacellim i rządem Rzeszy miała miejsce w V i VI 1937 r. Por. H.-G.Hockerst, Die sittlichkeits Prozesse..., 

s. 147–149.
89 L. Volk, Die Fuldaer Bischofskonferenz von der Enzyklika „Mit brennender Sorge” bis Ende der NS-

-Herrschaft , w: Katholische Kirche..., s. 67; W. Adolf, Hirtenamt..., s. 61–62; H.-A. Raem, Pius XI..., s. 111 i nast.
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Prześladowania katolików, kontynuowane po opublikowaniu encykliki, stały się 
przedmiotem wystąpień papieskich przeciw reżimowi nazistowskiemu. Na audiencjach 
udzielanych pielgrzymom oraz duchowieństwu niemieckiemu (m.in. 19 V, 9 i 16 VI, 
13 i 24 XII) papież wyrażał dezaprobatę dla polityki Hitlera oraz antyreligijnych me-
tod działania stosowanych przez zwolenników narodowego socjalizmu. W wigilijnym 
posłaniu z 24 XII 1937 r. przestrzegał przed niebezpieczeństwami grożącymi Europie 
ze strony antychrześcijańskiej polityki rządów. Zwracał uwagę na fakt, iż każdy, kto 
wyznaje „idee błędne i szkodliwe”, nieświadomie współpracuje z tymi, którzy utrud-
niają lub przeciwdziałają realizacji misji Kościoła katolickiego90. Panującego napię-
cia między Stolicą Apostolską a Rzeszą Niemiecką obie strony nie próbowały zneu-
tralizować nawet podczas wizyty Hitlera w Rzymie w pierwszych dniach V 1938 r. 
Papież na wieść o planowanym przyjeździe Führera do Włoch opuścił Watykan i udał 
się do Castel Gandolfo. Nakazał też zamknąć na ten okres muzea watykańskie. 
Znamienny był również brak komentarzy związanych z włoską wizytą wodza Rzeszy 
w „L’Osservatore”. Równocześnie A. Hitler, decydując się na podróż do Rzymu, nie 
poprosił o audiencję u papieża91.

Kolejne wystąpienia Piusa XI dotyczyły przede wszystkim problemu rasizmu, za-
sadniczego elementu ideologii nazistowskiej w Niemczech92. Nasilające się antago-
nizmy rasowe w 1938 r. skłoniły papieża, przy okazji audiencji udzielonej belgijskim 
pielgrzymom (6 IX), by poprzez słowa „duchowo jesteśmy semitami”, stwierdzić, 
że źródeł chrześcijaństwa należy poszukiwać w dziejach społeczności żydowskiej93. 
Wszelkie działania skierowane przeciw Żydom Pius XI uznał za niegodziwe i niedo-
puszczalne, a nawet przyznał tej społeczności prawo do obrony w przypadku realnego 
zagrożenia dla ich dobra osobistego. Co zastanawiające, papieska alokucja nadawana 
przez radio watykańskie nie znalazła oddźwięku we włoskiej prasie katolickiej94. 

Problem nasilających się prześladowań Kościoła katolickiego papież poruszył 
ponownie w XI 1938 r. W przemówieniu podczas kongresu archeologii kościelnej 
w Rzymie napiętnował działania skierowane przeciw katolikom, szczególnie zauwa-
żalne w Niemczech i Austrii. W jego opinii naziści, dążąc do wyeliminowania z ży-
cia publicznego i prywatnego wartości chrześcijańskich, stosują do tego celu nazbyt 
„zuchwałe” metody i środki postępowania. Z troską zauważył też, że prześladowa-
nia katolików, jakie mają miejsce we wspomnianych państwach, świadczą przede 

90 J. Neuhäusler, Kreuz und Hakenkreuz. Der Kampf des Nationalsozialismus gegen den kirchliche Widerstand, 

München 1946, s. 12–13; por. „Przegląd Katolicki” (dalej – PK), nr 1, 1938, s. 12.
91 A. Rhodes, Der Papst..., s. 176.
92 Po raz pierwszy papież wyrażał swoją opinię na temat rasizmu za pośrednictwem dekretu Świętego 

Ofi cjum z 25 III 1928 r. Dekret ten zawierał pouczenie, iż Stolica Apostolska potępia „w najwyższym stopniu 

nienawiść przeciwko ludowi dawniej wybranemu przez Boga. Nienawiść, którą dzisiaj określa się jako antysemi-

tyzm”. Inne wystąpienia Piusa XI przeciw antysemityzmowi przedstawione zostały we fragmencie dotyczącym 

polityki rasistowskiej Włoch faszystowskich.
93 Według relacji prałata Picarda, papież otrzymał od pielgrzymów mszał, w którym zaznaczył wersy 

z Księgi Rodzaju (14,18) oraz Psalm (109,4) i List do Hebrajczyków (7,1–15) – fragmenty dotyczące stosunku 

Kościoła do Semitów. Por. G. Levy, Th e Papacy and Totalitarianism between the Two World Wars, New York–

–London–Sydney–Toronto 1974, s. 65; por. J.M. Osterreicher, Der Papst und die Juden, Münster 1962, s. 10–11.
94 G. Passelecq, B. Suchecky, L’encyclique cachée..., s. 187.
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wszystkim o pogardzie zwolenników narodowego socjalizmu dla godności ludzkiej95. 
Wprawdzie Pius XI nie zajął zdecydowanego stanowiska wobec „nocy kryształowej” 
(9/10 XI 1938 r.)96, ale podczas wigilijnej alokucji 1938 r. po raz kolejny odniósł się 
do sytuacji panującej w Niemczech oraz Austrii. Powołując się na świadków wyda-
rzeń, wnioskował, że w krajach tych upokorzeń i przykrości doświadczają wszyscy 
mieszkańcy, bez względu na ich zaangażowanie religijne. Wyraził też zdziwienie z po-
wodu coraz większego wpływu niemieckiego rasizmu na „duszę i kulturę” Włoch. 
Pozwolił sobie nawet na stwierdzenie, że niemiecka swastyka jest „krzyżem wrogim 
krzyżowi Chrystusa”97. Silny niepokój Piusa XI budziła również polityka międzynaro-
dowa Trzeciej Rzeszy. Inkorporacja Austrii (13 III 1938 r.) oraz Sudetów (1 X 1938 r.) 
uzmysłowiła papieżowi, jak bardzo zagrożony jest pokój międzynarodowy. Uważał 
on, że niedopuszczalne są działania Niemiec mające na celu ingerencję w wewnętrzne 
sprawy niepodległych państw. „Przekleństwem” nazwał wszelkie przedsięwzięcia wy-
nikające z „przesadnego nacjonalizmu”, którego wyraźnych początków należy szukać 
w Niemczech98.

Napięte stosunki między Watykanem i Kościołem katolickim w Niemczech 
a rządem Rzeszy, jak również wzmożona fala prześladowań społeczności żydowskiej 
w 1938 r. spowodowały, że Pius XI na przełomie VII i VIII tegoż roku polecił trzem 
jezuitom (Gustawowi Gundlachowi, Johnowi La Farge, Pierrowi Desbuguis) przygo-
towanie encykliki, która poruszałaby najistotniejszy w owym czasie problem rasizmu 
oraz antysemityzmu99. W projekcie encykliki Humani generis unitas (Jedność rodzaju 
ludzkiego) podjęto się przede wszystkim analizy wpływu systemu totalitarnego na 
życie społeczne i jednostkowe, wskazano podstawy jedności i różnorodności ludz-
kiej oraz stosunku Kościoła do tych zagadnień. Część drugą dokumentu jego twórcy 
poświęcili rozważaniom na temat rasizmu. Dowodzili, że koncepcja zróżnicowania 
rasowego eksponowana w ideologii nazistowskiej stanowi zaprzeczenie teorii jednoś-
ci rodzaju ludzkiego, a także wyraża pogardę dla godności człowieka oraz prawdzi-
wych wartości moralnych i religijnych. Nadto uznali, że dyskryminacja niektórych 
ras wywiera zgubny wpływ na rozwój społeczeństw, a w szczególności na młodzież 
i jej edukację. Stanowi też zagrożenie dla idei miłosierdzia i pokoju, przynosząc je-
dynie nienawiść, której Kościół nie może zaakceptować ze względu na podstawowe 
założenia chrześcijaństwa100. Projekt encykliki prawdopodobnie został przedłożony 

95 „Roczniki Katolickie”, t. 17, 1939, s. 72–73. 
96 G. Passelecq, B. Suchecky, L’encyclique cachée..., s. 187.
97 J. Neuhäusler, Kreuz und Hakenkreuz..., s. 14; por. B. Komiat, Limina Apostolorum. Pius XI. Pius XII. 

Kościół katolicki i Polska, Londyn 1942, s. 12.
98 A. Rhodes, Der Papst..., s. 178–179.
99 Prawdopodobnie papież polecił sporządzenie encykliki, pozostając pod wpływem lektury książki amery-

kańskiego jezuity J. la Farge, Sprawiedliwość międzyrasowa, oraz rozmowy z autorem, który przedstawił Piusowi 

XI problem rasizmu w USA, a szczególnie kwestii „Czarnych” – zob. G. Passelecq, B. Suchecky, L’encyclique 

cachée..., s. 81–85. Projekt encykliki odkrył dopiero w 1968 r. w archiwum La Farge’a student teologii T. Breslin.
100 Eine Enzyklika gegen den Antisemitismus – Entwurf von 1938 w zbiorach Institut für Zeitgeschichte (IfZ), 

NZZ, 16, 12, 72, s. 6. Por. G. Passelecq, B. Suchecky, L’encyclique cachée..., s. 217–310. Por. też E. Kozerska, 

T. Scheffl  er, Kryzys cywilizacji i rasizm w projekcie encykliki „Humani generis unitas” z 1939 r., SnFiZH, t. XXXI, 

2009, s. 77–98.
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papieżowi 21 I 1939 r., ale jej ogłoszeniu przeszkodziła śmierć Piusa XI, która nastą-
piła z 9 na 10 II 1939 r.101 

3. Pius XI i Rosja Radziecka

Trwająca w Europie pierwsza wojna światowa sprzyjała pogłębianiu się rewolucyj-
nych nastrojów w Rosji. Kryzys społeczno-gospodarczy oraz ponoszone klęski wojen-
ne ułatwiły ugrupowaniom lewicowym pozyskanie coraz silniejszego poparcia mas 
dla głoszonych antywojennych i antyrządowych haseł. W dniu 24 II 1917 r. rozpo-
częła się w Piotrogrodzie polityczna manifestacja, która z czasem przekształciła się 
w strajk powszechny. Kilka dni później, 2 III, utworzono socjaldemokratyczny Rząd 
Tymczasowy, którego premierem został książę Jerzy Lwow (od 7 VII urząd ten spra-
wował Aleksander Kiereński), a 3 III abdykował car Mikołaj II. Rosja przekształciła 
się w republikę102. Wewnętrzne konfl ikty oraz zagrożenia zewnętrzne spowodowały, 
że nowy rząd nie był w stanie ustabilizować sytuacji w kraju. Chaos i apatia panu-
jąca w społeczeństwie rosyjskim umożliwiły tym samym przejęcie władzy bolszewi-
kom, którzy 7 XI 1917 r., na czele z Włodzimierzem Leninem, przeprowadzili za-
mach stanu i utworzyli pierwszy swój rząd – Radę Komisarzy Ludowych. Rozpoczął 
się wówczas proces systematycznego i brutalnego likwidowania przeciwników poli-
tycznych oraz wprowadzania w życie zasady jednopartyjnych rządów bolszewików. 
Do realizacji wspomnianych zamierzeń wykorzystano jedną z podstawowych insty-
tucji nowego ustroju – powołaną do życia 20 XII 1917 r. policję polityczną, zwaną 
Czeka (Wszechrosyjska Nadzwyczajna Komisja do walki z sabotażem, kontrrewo-
lucją i spekulacją)103. Kolejnym dziełem wodza rosyjskiej rewolucji, które miało słu-
żyć umocnieniu ustroju socjalistycznego według jego zamysłu, stało się uchwalenie 
10 VII 1918 r. konstytucji Rosyjskiej Federacji Socjalistycznych Republik Rad. W swym 
założeniu gwarantować miała ona wolność słowa, prasy i zgromadzeń przede wszyst-
kim dla klasy robotniczej oraz w ograniczonym zakresie dla „pracującego chłopstwa”. 
W rzeczywistości stworzono nową hierarchię społeczną, w której najbardziej uprzywi-
lejowaną grupę stanowili komuniści, następnie bezpartyjni robotnicy, biedacy i śred-
niozamożni wywodzący się z chłopstwa. Pozostali członkowie społeczeństwa uznani 
zostali za wrogów klasowych, przeznaczonych do reedukacji lub eksterminacji104.

Po śmierci Lenina w 1924 r. kontynuowano „budowę socjalizmu” według kon-
cepcji Józefa Stalina, ówczesnego sekretarza generalnego partii. Proces kształtowania 
nowego ustroju przebiegał w warunkach konfl iktu wewnątrzpartyjnego oraz złożonej 
sytuacji zewnętrznej. J. Stalin podejmował działania zmierzające do umocnienia jego 

101 Por. B.J.J. Visser, Gewalt gegen Gewissenast. Nationalsozialismus – Vatikan – Episkopat. Die Entlastung 

einer Geschichtsfälschung, Würzburg 1947, s. 110 i nast.
102 Historia ZSRR, t. 1: Od czasów najdawniejszych do Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, 

Warszawa 1983, s. 389–392.
103 J. Smaga, Narodziny i upadek imperium ZSRR 1917–1991, Kraków 1992, s. 26–35; L. Bazylow, Historia 

Powszechna 1789–1918, Warszawa 1981, s. 962.
104 T. Jankowski, Studium ZSRR (maszynopis), Londyn 1953, s. 13–16. Por. też A. Walicki, Marksizm i skok 

do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii, Warszawa 1996, s. 371–372.
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autorytetu jako sekretarza generalnego KC Wszechrosyjskiej Partii Komunistycznej 
bolszewików (WKP(b)). Z czasem zaczął porzucać kolektywne zasady rządzenia 
w partii i państwie. Nowe rządy wskazywały na wzrost kierowniczej roli partii w życiu 
ZSRR, a w jej ramach akcentowano doniosłe znaczenie uprzywilejowanej elity – „do-
wódczego korpusu” – oraz umacniano kult Stalina105. 

Od początku rządów bolszewickich jednym z kluczowych kierunków polityki 
państwa stała się minimalizacja, a w dalszej konsekwencji usuwanie wpływu religii na 
społeczeństwo oraz ścisłe uzależnienie wszelkich Kościołów od władzy politycznej. 
Ambicje poddania Kościoła pod kontrolę organów państwowych niewątpliwie wią-
zały się z panującą w Rosji bizantyjskiej tradycją cezaropapizmu. Pamiętać bowiem 
należy, że carowie znacząco oddziaływali na politykę religijną Cerkwi prawosławnej, 
która z kolei zapewniała władzy ziemskiej doskonały fundament. Ideolodzy rewolu-
cji, chcąc zatem sprawować nieograniczoną i niepodzielną władzę w Rosji, musieli 
zniszczyć dotychczasowy porządek opierający się na koherencji caratu i Cerkwi106. 
Stąd w ówczesnych warunkach za niedopuszczalną uznali realizację tendencji do usa-
modzielnienia się przez Kościół prawosławny, ale też nie godzili się na rozwój innych 
niezależnych kościelnych instytucji (np. Kościoła katolickiego, wspólnot żydowskiej 
czy islamskiej) związanych z odmiennym, w porównaniu z preferowanym w Rosji 
Radzieckiej, światopoglądem. 

Radykalne zmiany polityczne, które następowały w Rosji po rewolucji lutowej, 
osobliwie zaś po tzw. rewolucji październikowej, zmusiły do zajęcia wobec nich sta-
nowiska przez silnie związany z dawnym systemem Kościół prawosławny. Wytrawny 
znawca historii politycznej Rosji, Richard Pipes, oceniając postawę Cerkwi wobec ów-
czesnych realiów, stwierdził, że wydawała się ona zdezorientowana w obliczu zacho-
dzącej transformacji ustrojowej. Wypowiedzi duchowieństwa prawosławnego w tej 
kwestii były niejednoznaczne i wyrażały zróżnicowane poglądy, począwszy od akcep-
tacji rozluźnienia stosunków państwo-kościół, poprzez „nieprzyjazną neutralność”, 
aż po jawną wrogość107. 

W przeciwieństwie do części duchowieństwa prawosławnego, utożsamiającego 
się z polityką carską, Kościół katolicki w przemianach ustrojowych w Rosji dostrze-
gał możliwość poprawy, a nawet umocnienia swej pozycji w tym kraju108. Żywiąc 
nadzieję na tolerancję religijną, pozytywnie zapatrywał się na otwarcie dawnego 
mocarstwa Romanowów na wpływy zewnętrzne. Jednocześnie, jak zauważa Maciej 
Mróz, Watykan dostrzegał potrzebę szybkiego zawarcia pokoju między państwami 
uczestniczącymi w pierwszej wojnie światowej a Rządem Tymczasowym, by zapo-

105 M. Ciesielczyk, Z historii czerwonej dyktatury 1917–1953, Poznań 1989, s. 20–40. Por. R. Pipes, Rosja 

bolszewików, przeł. W. Jeżewski, Warszawa 2005, s. 493 i nast.
106 Pogląd ten, z którym należy się zgodzić, wyraził R. Pipes, Rosja..., s. 363, za: R. Fülöp-Miller, Geist und 

Gesicht des Bolschewismus, Zürich 1926, s. 356. Podobną opinię znajdujemy w monografi i Mikołaja Bierdiajewa 

(Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, przeł. i oprac. W. Paprocki, Kęty 2005, s. 128–129), wybitnego fi lozofa 

pochodzenia rosyjskiego, którego poglądy ewoluowały od poparcia marksizmu poprzez jego krytykę, aż do pro-

pagowania chrześcijaństwa.
107 R. Pipes, Rosja..., s. 364 i nast.
108 Pod względem liczebności wyznawców Kościół katolicki w Rosji i ZSRR zajmował czwarte miejsce po 

prawosławiu, judaizmie i islamie.
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biec przejęciu władzy w tym kraju przez bardziej radykalne siły lewicy, które mo-
głyby dokonać ekspansji ideologii socjalistycznej na katolicką Europę Środkową109. 
Co warte odnotowania, sprawujący władzę w Rosji Radzieckiej, począwszy od Rządu 
Tymczasowego po rządy Lenina (pomimo jego zdecydowanej antyreligijnej posta-
wy), ze względów taktycznych i propagandowych starali się w latach dwudziestych 
utrzymać nieofi cjalne kontakty z Watykanem. Rząd radziecki liczył się bowiem z fak-
tem, że Kościół katolicki miał znaczące wpływy na arenie międzynarodowej, a Stolica 
Apostolska utrzymywała dyplomatyczne kontakty z państwami zachodniej Europy110. 
Rząd A. Kiereńskiego zapowiadał zatem m.in. zwiększenie swobód dla katolików oraz 
wyrażał wolę nawiązania ofi cjalnych stosunków ze Stolicą Apostolską111. Taki przebieg 
wydarzeń sprzyjał optymistycznemu przyjęciu wiadomości o obaleniu rządów caratu 
w Rosji przez Kościół katolicki. Sądził, że w nowych warunkach ustrojowych osią-
galne stanie się krzewienie katolicyzmu zgodnie z jego posłannictwem. Świadom też 
był, szczególnie po przejęciu władzy przez bolszewików, że podejmowanie wysiłków 
ku nawiązaniu dyplomatycznych stosunków między Stolicą Piotrową a państwem 
radzieckim nie może zniwelować zasadniczych różnic dzielących marksistowsko-
leninowski światopogląd wcielany w życie w Rosji Radzieckiej i doktrynę katolicką112. 

Pomimo istnienia przeciwieństw między nauką Kościoła a ideologią komunistycz-
ną, to po rewolucji październikowej początkowo nie doszło do radykalnych zmian 
polityki państwa w stosunku do Kościoła katolickiego113. Nie oznaczało to jednak po-
rzucenia ateistycznego kierunku polityki wewnętrznej w kraju. Od początku istnienia 
państwa radzieckiego tworzono instytucje mające na celu propagowanie antyreligij-
nych poglądów. Ponadto w latach 1922–1928 została powołana przy KC Rosyjskiej 
Komunistycznej Partii (bolszewików) (RKP(b)) specjalna Komisja do spraw realizacji 
rozdziału Cerkwi, w tym Kościoła katolickiego, od państwa (jej kompetencje w okre-
sie 13 VI–17 XI 1928 r. przejęła Komisja Antyreligijna przy KC WKP(b)). W latach 
późniejszych zadania Komisji przeniesiono bezpośrednio na OGPU114. Należy też 
podkreślić, że Lenin wyrażał się o religii w sposób jednoznacznie negatywny, co nie-
wątpliwie miało przełożenie na stosunek aparatu państwowego do niej oraz instytucji 
ją reprezentujących. Jako „wojujący” ateista nie tolerował rozbieżności między władzą 
a wiarą. Religię zakwalifi kował do dziedziny spraw prywatnych, pod warunkiem, że 
przestrzeganie jej zasad przez obywateli nie będzie kolidować z interesem partii ko-

109 M. Mróz, W kręgu dyplomacji watykańskiej. Rosja, Polska, Ukraina w dyplomacji watykańskiej w latach 

1917–1926, Toruń 2004, s. 48.
110 R. Dzwonkowski, Kościół katolicki w ZSRR 1917–1939. Zarys historii, Lublin 1997, s. 218 i nast.
111 R. Riemeck, Moskau und der Vatikanast. Das Zarenreich, die Sowjetunion und die Päpstliche Diplomatie, 

Frankfurt am Main 1965, s. 123–124, por. E. Winter, Rom und Moskau. Ein halbes Jahrtausend Weltgeschichte in 

ökumenischer Sicht, Wien–München–Zürich 1972, s. 255.
112 Por. J. Mikes, Komunizm i nacjonalizm w świetle chrześcijańskiego światopoglądu, Poznań 1935, s. 6–7 

oraz A. Szymański, Bolszewizm jako prąd kulturalny i cywilizacyjny, w: Kultura i cywilizacja, Lublin 1937, 

s. 218 i nast. Por. też: I. Czuma, Państwo sowieckie, w: Absolutyzm ustrojowy. Wybór pism, M. Marszał (red.), 

Kraków 2003, s. 360–378.
113 H. Stehle, Tajna dyplomacja Watykanu: papiestwo wobec komunizmu (1917–1991), przeł. R. Drecki,  

M. Struczyński, Warszawa 1993, s. 17.
114 J. Smaga, Narodziny i upadek..., s. 61, por. też P. Johnson, Współczesność: historia polityczna świata od 

lat dwudziestych do lat osiemdziesiątych, przeł. T. Pisarek, A. Waksman i zesp., Warszawa–Wrocław 1989, s. 50.
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munistycznej115. W świetle takich założeń nie budzą wątpliwości intencje, jakimi kie-
rowali się oddani reżimowi komunistycznemu ludzie, którzy podejmowali działania 
konsekwentnie utrudniające swobodny rozwój formacji religijnych w Rosji. W. Lenin, 
zamierzając prawnie uregulować sytuację wierzących oraz instytucji kościelnych, do-
prowadził do wydania przez Radę Komisarzy Ludowych 23 I 1918 r. dekretu „o roz-
dziale Cerkwi od państwa i szkoły od Cerkwi” (dekret dotyczył w takim samym za-
kresie Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych). Gwarantował on 
wolność wyznania dowolnej religii, także „żadnej religii”, oraz swobodę kultu, jeśli nie 
narusza ładu publicznego. Zakazywał natomiast nauczania religii w szkołach i kościo-
łach (obywatelom pozwolono jedynie prywatnie studiować swą religię i nauczać jej), 
Kościół pozbawiał prawa do posiadania i własności gruntów, budynków oraz przed-
miotów przeznaczonych do kultu religijnego (udostępnianych wspólnotom religij-
nym tylko na zasadzie bezpłatnego użytkowania według stosownych rozporządzeń 
rządu), a także osobowości prawnej116. W tym akcie prawnym uznającym rozdział 
szkoły od Kościoła wyjaśniono, że nauczanie religii we wszelkich naukowych zakła-
dach państwowych, komunalnych, a nawet prywatnych jest zabronione, duchownych 
zaś pozbawia się prawa nauczania także świeckich przedmiotów w szkołach oraz zaj-
mowania w nich jakichkolwiek stanowisk. Konsekwencją wydania dekretu stała się 
całkowita laicyzacja szkolnictwa na wszystkich szczeblach. Edukacja polegać miała 
głównie na przekonywaniu o nieistnieniu Boga oraz wyśmiewaniu praktyk religij-
nych117. Nowe areligijne metody pedagogiczne miały służyć kształtowaniu odpowied-
nich wzorców osobowościowych. Dyskredytując rodzinę, religię i Kościół, chciano 
stworzyć nowy typ człowieka, podatnego tylko na manipulację ze strony państwa ko-
munistycznego. 

Reakcja przedstawicieli hierarchii kościelnej katolickiej i prawosławnej na dekret 
dotyczący rozdziału Kościoła od państwa okazała się niejednolita. Najwyższy do-
stojnik Kościoła katolickiego w Rosji Radzieckiej, arcybiskup wileński i mohylew-
ski Edward von der Ropp, w przeciwieństwie do gwałtownej reakcji prawosławnego 
patriarchy Tichona, nie odważył się publicznie skomentować, a tym bardziej skry-
tykować decyzji władzy świeckiej118. Dyplomatyczny sposób działania arcybiskupa 
odpowiadał ówczesnej taktyce Watykanu. Stolica Apostolska wychodziła z założenia, 
że zmiany polityczne, jakie następują w państwach Europy i świata, wymuszają na 
Kościele konieczność zapewnienia możliwie największej ilości swobód dla katolików, 
a także zdobywania wiernych na terenach – z pozoru – niedostępnych. W tym też celu 
papież Benedykt XV (1914–1922) powołał w dniu 29 V 1918 r. na stanowisko wizy-
tatora apostolskiego w Warszawie biskupa Achille Rattiego (późniejszego Piusa XI), 
który miał za zadanie m.in. podejmować działania sprzyjające zachowaniu pozytyw-
nych stosunków Watykanu z państwem radzieckim. Mimo to papieskie próby upo-

115 Por. A. Walicki, Marksizm..., s. 302–303; por. B. Komiat, Limina Apostolorum..., s. 5.
116 W. Maser, Genossen beten nicht. Kirchenkampf des Kommunismus, Köln 1963, s. 66–67. Por. R. Pipes, 

Rosja..., s. 367–368.
117 J. Urban, Prawodawstwo religijne w Rosji Sowieckiej, PP, t.18, 1930, s. 137–138; P. Stopniak, Cerkiew rosyj-

ska wobec bolszewizmu, w: Bolszewizm, Lublin 1938, s. 55.
118 J. Piwowarczyk, Socjalizm i chrześcijaństwo, Kraków 1934, s. 46–47; por. R. Pipes, Rosja..., s. 367–370.
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minania na drodze dyplomatycznej władzy w Rosji Radzieckiej w kwestii zaniecha-
nia prześladowań Kościoła katolickiego i prawosławnego nie przyniosły pożądanych 
efektów119. Niemniej jednak brak możliwości wzajemnego zbliżenia wynikał nie tyl-
ko z przybranego kierunku polityki antyreligijnej, stanowczo realizowanej w Rosji 
Radzieckiej. Nieufność strony radzieckiej wobec Stolicy Apostolskiej wzmagał fakt, że 
wyznawcami religii katolickiej w tym kraju byli głównie Polacy, a pełnomocnik papie-
ża do spraw Rosji sprawował swą funkcję w Warszawie. Wzajemne relacje utrudniała 
też wewnętrzna i zewnętrzna sytuacja w Rosji Radzieckiej (wojna domowa, konfl ikt 
z Polską oraz antykomunistyczna interwencja ze strony państw Europy Zachodniej)120.

Próbą znalezienia rozwiązania problemu religii w państwie radzieckim stała się 
inicjatywa Benedykta XV udzielenia pomocy humanitarnej głodującej ludności ro-
syjskiej. Finansowej pomocy towarzyszyć miało zawarcie wzajemnej umowy, w której 
Watykan uznałby – de facto – legalność władzy bolszewickiej w Rosji Radzieckiej. 
Po negocjacjach państwo radzieckie zobowiązywało się do zagwarantowania wol-
ności religijnej i swobody działania wysłannikom papieskim, o ile nie będą wrogo 
nastawieni do bolszewików. Nadto pełnomocnicy papieża, powstrzymując się od pro-
pagandy politycznej, mieli się poświęcić jedynie akcji wspierania ludności poprzez 
„rozdział żywności”. Poufne porozumienie między Stolicą Apostolską a rządem Rosji 
Radzieckiej podpisane zostało 12 III 1922 r. (a więc już za pontyfi katu Piusa XI), sta-
jąc się podstawą prawną dla działalności Papieskiej Misji Charytatywnej. Tydzień 
po podpisaniu porozumienia Pius XI wysłał do Moskwy amerykańskiego jezuitę 
Edmunda Walsha, aby zapoznał się z panującą tam sytuacją polityczno-społeczną, 
a szczególnie religijną121.

Kolejna możliwość nawiązania bliższych stosunków Stolicy Apostolskiej oraz 
państw Europy Zachodniej z rządem radzieckim nadarzyła się na międzynarodowej 
konferencji gospodarczej w Genui (rozpoczętej 10 IV 1922 r.). Pius XI dostrzegał w tej 
konferencji szansę, która „ułatwi zwyciężonym szybkie wypełnienie ich zobowiązań, 
co w ostatecznym rachunku będzie korzystne również dla zwycięzców”122. Wśród 
państw zwyciężonych – nie wprost – papież umieścił Rosję Radziecką. Świadom był, 
że po wersalskim porozumieniu z 1919 r. nadal istnieją antagonizmy wynikające z nie-
korzystnych konsekwencji dla państw pokonanych podczas pierwszej wojny świato-
wej, które mogą stać się zarzewiem nowego międzynarodowego konfl iktu. Uważał, że 
podstawą prawdziwego pokoju między narodami może być tylko wzajemne zaufanie 
i przyjaźń. Stąd konferencja mogłaby, jak komentował papież w liście do arcybisku-
pa Genui, przynieść korzyści narodom, a szczególnie tym doświadczonym przez we-
wnętrzne walki, głód, epidemie i prześladowania religijne. W tym też celu Pius XI, za 
pośrednictwem prałata Giuseppe Pizzardo, w memorandum z 5 V 1922 r. zwrócił się 
do szefów rządów europejskich z prośbą, by ponownie nawiązali kontakty dyploma-
tyczne z Rosją Radziecką, zobowiązując ją równocześnie do ustępstw w sprawach reli-

119 Wymiana not protestacyjnych nastąpiła w II i III 1919 r.
120 Por. R. Dzwonkowski, Kościół katolicki..., s. 270.
121 W. Maser, Genossen..., s. 140–141; E. Winter, Rom und Moskau..., s. 292–293.
122 List Piusa XI z 7 IV 1922 r. do arcybiskupa Genui, Josue Signori, w: Die katholische Sozialdoktrin..., 

s. 2893.
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gijnych. Stolica Apostolska sugerowała, by w układzie zawartym przez przedstawicieli 
państw europejskich uwzględniono następujące klauzule: 1) uznanie pełnej wolności 
sumienia wszystkich obywateli Rosji i cudzoziemców zamieszkałych w tym kraju, 
2) zagwarantowanie wolności prywatnych i publicznych praktyk religijnych, 3) posza-
nowanie praw wspólnot religijnych oraz zwrot świątyń stanowiących własność które-
gokolwiek wyznania. W osobnej nocie przedstawiono nadużycia władz radzieckich 
wobec religii katolickiej i prawosławnej123. W trakcie dyskusji nad papieskim memo-
randum wiadomym się stało, że postulat trzeci może utrudnić realizację pozostałych 
propozycji Piusa XI. Okazało się też, że wpływowi politycy Europy Zachodniej nie 
byli zainteresowani inicjatywą papieża124. Taka postawa ułatwiła delegacji radzieckiej 
odniesienie się z dystansem do memorandum. W komunikacie z 12 V 1922 r. przy-
pomniano, że w ZSRR prawnie zagwarantowana jest swoboda religijna, w tym moż-
liwość użytkowania niezbędnych dla kultu budynków i przedmiotów liturgicznych.

Należy zauważyć, że nie istniały wówczas sprzyjające okoliczności do kontynu-
owania rozmów w sprawie wzajemnego zbliżenia. Stolica Apostolska została poin-
formowana o osadzeniu (10 V 1922 r.) w areszcie domowym patriarchy Tichona 
oskarżonego o rozniecanie krwawych zamieszek w ZSRR, podczas których po-
szkodowani zostali katolicy. Prałat G. Pizzardo, w imieniu papieża, interweniował 
w nocie z 14 V u władz radzieckich w sprawie uwolnienia patriarchy oraz zapropo-
nował oddanie sprzętu liturgicznego w depozyt Stolicy Apostolskiej w zamian za 
wypłacenie środków fi nansowych, przeznaczonych na rzecz głodujących Rosjan. 
G. Cziczerin w odpowiedzi na prośby papieskie stwierdził w liście z 17 V, że pro-
pozycje należy poważnie przeanalizować. Ostatecznie konferencja w Genui oraz 
prośby w sprawie uwolnienia Tichona i wykupienia przedmiotów liturgicznych nie 
przyniosły Kościołowi katolickiemu oczekiwanych efektów125. Powiodło się jedynie 
utrzymanie w mocy porozumienia w sprawie misji charytatywnej. W dniu 25 VIII 
1922 r. papiescy wysłannicy udali się do ZSRR celem udzielenia pomocy materialnej 
ludności cywilnej126. Wraz z misjonarzami do Związku Radzieckiego pojechał ojciec 
E. Walsh, który jako quasi-dyplomatyczny pełnomocnik Stolicy Apostolskiej został 
upoważniony do nawiązania kontaktów z organami władzy politycznej w kwestiach 
związanych z poprawą położenia katolików w tym państwie. Realizacja misji przez 
wysłanników papieskich nie stanowiła przeszkody, by w pierwszych dniach XII 1922 
r. policja w Piotrogrodzie zamknęła wszystkie Kościoły katolickie, poza francuskimi, 
co Pius XI na konsystorzu 11 XII uznał jako ewidentne ograniczanie swobód religij-
nych w państwie bolszewickim127. 

123 M. d’Herbigny, Wschód prawosławny a katolicy, PP, t. 164, 1924, s. 9–10, oraz D. Proskura, Watykan 

a Rosja. „Sprawy obce”, Warszawa 1929–1930, t. 1, s. 551–552.
124 R. Dzwonkowski, Kościół katolicki..., s. 272.
125 E. Winter, Rom und Moskau..., s. 295–297; por. M. d’Herbigny, Wschód prawosławny..., s. 7–9.
126 W ciągu dwuletniej działalności wysłanników papieskich zebrano w krajach katolickich ok. 2 mln do-

larów na rzecz głodujących Rosjan. W tym samym czasie amerykańska organizacja pomocy American Relief 

Administration (ARA) rozdała żywność i inne towary o wartości 66 mln dolarów. Por. G. Adriány, Geschichte der 

Kirche Osteuropas im 20. Jahrhundert, Paderborn–München–Wien–Zürich 1992, s. 15–17.
127 H. Stehle, Tajna dyplomacja..., s. 43. Por. D. Alvarez, Historia szpiegostwa w Watykanie. Od Napoleona do 

Holokaustu, przeł. C. Murawski, Kraków 2003, s. 212–214.
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Kolejnym dowodem prześladowania Kościoła katolickiego stało się aresztowanie 
oraz przeprowadzenie pokazowego procesu (21–26 III 1923 r.) sufragana Roppa – 
arcybiskupa Jana Cieplaka, wikariusza generalnego Konstantego Budkiewicza, rosyj-
skiego egzarchy Leonida Fedorowa oraz dwunastu innych duchownych. Wspomniani 
dostojnicy kościelni zostali oskarżeni o stawianie oporu w związku z realizacją dekre-
tu o rozdziale Kościoła od państwa oraz dekretu o zajęciu majątków kościelnych128. 
Wobec takiej sytuacji papież, w ściśle tajnej instrukcji z 9 IV 1923 r. skierowanej 
do E. Walsha, zwrócił się z prośbą, by ten zapewnił pomoc uwięzionym, dokładnie 
sprawdził dowody obciążające oskarżonych duchownych, a także kontynuował akcję 
charytatywną w ZSRR. To nad wyraz umiarkowane stanowisko wynikało z faktu, że 
Pius XI nadal zamierzał utrzymywać, w miarę możliwości, pozytywne kontakty z wła-
dzą radziecką. Dla Watykanu szczególnie istotne były rokowania prowadzone – pod-
czas dyskretnych spotkań – przez nuncjusza apostolskiego w Niemczech E. Pacellego 
z ambasadorem radzieckim w Berlinie Nikołajem Krestinskim oraz sekretarza stanu 
P. Gasparriego z Wacławem Worowskim, przedstawicielem delegatury radzieckiej 
w Rzymie. Stolica Apostolska starała się też wykorzystać możliwości dyplomacji 
państw zachodnich (głównie Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii) do wpływania na 
politykę religijną władzy radzieckiej. Zamierzała bowiem zawrzeć umowę z rządem 
ZSRR, aby zapewnić minimum uprawnień Kościoła katolickiego oraz możliwość pra-
cy duszpasterskiej na terenie państwa radzieckiego. W tym celu miejsce kontrower-
syjnego dla strony radzieckiej ojca E. Walsha zajął Edward Gehrmann, a przebywa-
jący w Moskwie od końca V 1924 r. jezuita Giulio Roi przygotowany był do objęcia 
stanowiska delegata apostolskiego Watykanu129. 

Papież informowany za pośrednictwem dyplomatów w Moskwie oraz nuncjatu-
ry apostolskiej w Berlinie o sytuacji politycznej i społecznej w Związku Radzieckim, 
a także o prześladowaniu katolików (m.in. kolejne aresztowania księży i zakonników 
w IV i V 1923 r., antyreligijne działania podjęte w okresie Bożego Narodzenia 1923 r. 
w Moskwie, Piotrogrodzie, Pskowie i Kazaniu), nie chciał przystać na proponowane 
przez przedstawicieli rządu ZSRR warunki porozumienia (głównie – uznanie de iure 
władzy radzieckiej, gwarantowanie katolikom tylko nielicznych uprawnień)130. Tym 
samym zakończono działalność papieskiej misji charytatywnej, a ojciec E. Gehrmann 
i G. Roi opuścili 18 IX 1924 r. Moskwę131. 

Wobec pogarszającej się sytuacji Kościoła katolickiego na terenie Związku 
Radzieckiego, papież – niezależnie od prowadzonych mało skutecznych zabiegów dy-

128 Arcybiskupa J. Cieplaka i wikariusza K. Budkiewicza skazano „za działalność kontrrewolucyjną” na 

śmierć przez rozstrzelanie, zaś egzarchę Fedorowa na dziesięć lat obozu pracy. Interwencja Sekretarza Stanu 

Gasparriego u przewodniczącego Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego – Michaiła 

Kalinina spowodowała zmianę wyroku J. Cieplaka na 10 lat więzienia. Prośbę o ułaskawienie Budkiewicza od-

rzucono. Por. A. Wenger, Rom et Moscou 1900–1950, Paris 1987, s. 135–136.
129 H. Preuschoff , Diener der Kirche in zwei Diktaturen, t. 4: Zeitschrift  für die Geschichte und Altertumskunde 

Ermblands, Osnabrück 1984, s. 35–37, oraz R. Dzwonkowski, Kościół katolicki..., s. 271.
130 Pius XI na kolegium kardynalskim 23 V 1923 r. wspominał wszystkich prawosławnych i katolickich du-

chownych uwięzionych lub zamordowanych przez rząd ZSRR. Patrz M. d’Herbigny, Wschód prawosławny..., 

s. 3–4.
131 A. Starodworski, Polityka sowiecka wobec Kościoła, PK, nr 50, 1930, s. 790.
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plomatycznych – podjął decyzję wysłania do tego kraju jezuity Michela d’Herbigny’ego 
ze specjalnym posłannictwem132. Celem jego misji stało się stworzenie ukrytych 
struktur hierarchii katolickiej i reorganizacja administracji kościelnej w ZSRR, a tak-
że niesienie różnego rodzaju bezpośredniej pomocy. Wysłannik papieski w pierw-
szej kolejności miał dokonać konsekracji kilku nowych biskupów, w tym księdza 
Piusa Eugeniusza Neveu, mianując go na stanowisko administratora apostolskiego 
w Moskwie dla obu obrządków. W dniu 1 IV 1926 r. d’Herbigny, nie zdradzając praw-
dziwych zamiarów, udał się do Związku Radzieckiego pod pretekstem odbycia „po-
dróży duszpasterskiej” celem duchowego wsparcia francuskich, angielskich, włoskich 
i niemieckich katolików, zwłaszcza pracowników ambasad133. Podróżując w IV i V 
1926 r. po terenach ZSRR, nadawał sakrę biskupią wyznaczonym przez papieża księ-
żom oraz przekazywał im uprawnienia jurysdykcyjne, mianując na stanowiska admi-
nistratorów apostolskich określonych diecezji134. Równocześnie d’Herbigny podejmo-
wał wstępne rozmowy z członkiem CKW (Centralnego Komitetu Wykonawczego), 
odpowiedzialnym za sprawy religii, Piotrem G. Szmidowiczem, w sprawie utworze-
nia w Odessie seminarium duchownego oraz mianowania administratora apostol-
skiego dla terenów podległych ZSRR. Podczas kolejnej podróży, którą rozpoczął 
3 VIII, d’Herbigny odczuł zmianę nastawienia władz radzieckich wobec jego misji. 
Ograniczając mu prawo poruszania się po obszarze republik radzieckich, władze wy-
musiły na nim opuszczenie ZSRR (6 IX) bez możliwości przedłużenia wizy poby-
towej. Równocześnie obietnice P. Szmidowicza już po kilku tygodniach okazały się 
kłamstwem135. 

Wizyta d’Herbigny’ego w ZSRR przyczyniła się do kontynuowania wzajemnych 
rozmów na drodze dyplomatycznej. W dniu 11 IX 1926 r. G. Cziczerin przesłał 
E.  Pacellemu tzw. „cyrkularz” – zarządzenie zawierające wykaz zaleceń wewnątrz-
państwowego ustawodawstwa religijnego. W dokumencie tym wyrażano gotowość 
zaaprobowania kontrolowanego kontaktu rosyjskich katolików z rzymskim zwierzch-

132 M. d’Herbigny był zwierzchnikiem Papieskiego Instytutu Studiów Wschodnich oraz doradcą Kongregacji 

Kościołów Wschodnich, papieskiego departamentu odpowiedzialnego za sprawy Kościoła w Rosji i innych kra-

jach słowiańskich. Przed wyjazdem z Rzymu d’Herbigny otrzymał nadzwyczajne pełnomocnictwa papieskie, 

niezbędne do wypełnienia zleconych zadań, zawarte w dwóch dokumentach – motu prioprio Plenitudine prote-

statis oraz dekrecie Quo aptius z 10 III 1926 r.
133 Była to druga podróż d’Herbigny’ego, odbyta w okresie od 1 IV do 15 V 1926 r. Podczas pierwszej (4–15 X 

1925 r.) miał możliwość zapoznania się z sytuacją obu Kościołów (prawosławnego i katolickiego) w ZSRR. Patrz 

R. Dzwonkowski, Kościół katolicki..., s. 280–281.
134 Administratorami apostolskimi zostali: w Moskwie biskup P. Neveu, który równocześnie miał papie-

skie pełnomocnictwo do konsekrowania biskupów na terenie ZSRR oraz reprezentowania Watykanu w rozmo-

wach z władzami radzieckimi; w Mohylewie i Mińsku – Boleslaw Slonskans, Leningradzie – Antoni Malecki, 

Charkowie – Wincenty Ilgin, w Kazaniu, Samarze i Sybirsku – Michał Jodokas, w diecezji triaspolskiej 

w Odessie – Aleksander Frison, w Saratowie – Augustyn Baumtrog, w Piatigorsku – Johann Roth, w Tibilisi 

– Stefan Demurow, w diecezji żytomierskiej – Teofi l Skalski, w diecezji kamienieckiej – Jan Świderski. Por. 

R. Dzwonkowski, Kościół katolicki..., s. 283–284. W opinii Dawida Alvareza, amerykańskiego politologa bada-

jącego nowożytne dzieje papiestwa, tajna misja M. d’Herbigny’ego tworzenia hierarchii kościelnej od samego 

początku była zdekonspirowana i ściśle kontrolowana przez władze radzieckie. Stąd też z góry skazana na niepo-

wodzenie. D. Alvarez, Historia szpiegostwa..., s. 219.
135 G. Weigel, Ostateczna rewolucja. Kościół sprzeciwu a upadek komunizmu, przeł. W. Buchner, Poznań 

1995, s. 99–100. 
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nikiem, sprzeciwiano się natomiast przyznaniu katolickim wspólnotom w Związku 
Radzieckim osobowości prawnej, prawa do własności nieruchomości i innych przed-
miotów służących kultowi religijnemu, nauki religii młodzieży i dzieci, a także prawa 
tworzenia centralnego kierownictwa kościelnego. Jak komentował niemiecki amba-
sador w Moskwie, hrabia Brockdorff -Rantzan, rząd radziecki był gotów negocjo-
wać z Watykanem. Nie zamierzał wprawdzie zawierać konkordatu, ale wyrażał wolę 
uzgodnienia ze Stolicą Apostolską tzw. „cyrkularza”, który regulowałby prawną po-
zycję Kościoła katolickiego na terenie ZSRR136. W odpowiedzi na ofertę Cziczerina 
nuncjusz E. Pacelli oświadczył 6 X 1927 r. ambasadorowi Krestinskiemu, że Stolica 
Apostolska jest gotowa uwzględnić stanowisko rządu radzieckiego przy obsadzaniu 
urzędu biskupiego. Równocześnie zwrócił się z prośbą o umożliwienie otworzenia se-
minariów na terenie ZSRR oraz wysłania tam duchownych odpowiadających władzy 
świeckiej i wspierania ich w pracy duszpasterskiej. Propozycja Pacellego nie została 
rozpatrzona przez stronę radziecką.

Tymczasem papież, nie tracąc nadziei na uregulowanie wzajemnych stosunków 
ze Związkiem Radzieckim, utworzył 15 VIII 1929 r. w Rzymie Papieskie Kolegium 
– Russicum – w którym mieli być kształceni księża w przyszłości przeznaczeni do 
pełnienia misji odnowy chrześcijańskiej wiary we wschodniej Europie137. W ZSRR na-
tomiast nasiliły się aresztowania i represje duchownych katolickich, w tym biskupów 
konsekrowanych przez M. d’Herbigny’ego138. Nadto 8 IV 1929 r. utworzono w ramach 
CKW Komisję do spraw kultu pod kierownictwem P. Szmidowicza. Doprowadzono 
też do ujednolicenia i zaostrzenia dotychczasowego ustawodawstwa religijnego. Mocą 
dekretu z dnia 8 IV 1929 r. podporządkowano wspólnoty religijne rygorystycznej kon-
troli państwa. Wyznaczono też na dzień 1 V ostateczny termin rejestracji wszystkich 
istniejących w ZSRR grup wyznaniowych. Wspólnoty katolickie mogły podjąć dzia-
łalność tylko w miejscowościach, w których znajdowały się kościoły. Jednocześnie 
pozbawiono je prawa świadczenia swym członkom pomocy materialnej, nauczania 
religii, a nawet wspólnego czytania Biblii i literatury. Kontynuacją dekretu stała się 
poprawka konstytucyjna z 18 V 1929 r. Zgodnie z artykułem 4. konstytucji z 1918 r. 
zapis „o wolności propagandy religijnej oraz antyreligijnej propagandy” przekształco-
no w „wolność religijnego wyznania i antyreligijnej propagandy”. Tym samym niele-
galne stały się wszelkie sposoby szerzenia wiary niezwiązane bezpośrednio z „kultem 
religijnym”. Co więcej, w ZSRR wprowadzono obowiązek pracy również w niedzielę, 
duchownych pozbawiono praw wyborczych, prawa do mieszkań socjalnych i kartek 
żywnościowych, nakładano na nich wysokie podatki i zwiększano czynsze za wynaj-
mowane przez nich mieszkania. W kodeksie karnym wprowadzono przepis (para-
graf 123) zakazujący nakłaniania obywateli do wiary w przesądy. W toku kampanii 
antychrześcijańskiej zachęcano ludność rosyjską do zamykania kościołów, głównie 
na wsiach, zaś w okresie Bożego Narodzenia 1929 r. urządzano pochody karnawa-
łowe, demonstracje i organizowano odczyty, podczas których poniżano wiarę oraz 

136 H. Stehle, Tajna dyplomacja..., s. 97 i 336.
137 Zob. D. Alvarez, Historia szpiegostwa..., s. 225. 
138 G. Weigel, Ostateczna rewolucja..., s. 98–99; por. też J. Urban, Pius XI a Rosja desydencka, PP, t. 184, 1929, 

s. 264.
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ośmieszano przedmioty kultu religijnego, a robotników systematycznie zmuszano, 
pod rygorem utraty kartek żywnościowych i mieszkań, do podpisywania deklaracji 
stwierdzających ich apostazję139.

Pius XI, świadom represji stosowanych wobec Kościoła katolickiego w ZSRR, po-
przez list z 2 II 1930 r. skierowany do kardynała-wikariusza Rzymu Bazylego Pompili 
(pt. Dla wynagrodzenia za okrutne deptanie praw boskich w państwie rosyjskim) we-
zwał wiernych całego świata do modlitewnej „wyprawy krzyżowej”. Zapraszał ich na 
19 III do bazyliki św. Piotra i Pawła na uroczystą Mszę świętą w intencji Związku 
Radzieckiego. Apelował do katolików, by pokutowali za „haniebne poczynania” pla-
nowo organizowane na obszarach ZSRR. Z trwogą przypominał też o zbrodniach i ak-
tach nienawiści bolszewików skierowanych przeciw Bogu i bliźnim. Potępiając działa-
nia antyreligijne w Związku Radzieckim, wypomniał rządom Europy Zachodniej, że 
podczas konferencji w Genui zaniedbały ideę zadeklarowania „szacunku dla sumie-
nia każdego człowieka, wolności praktyk religijnych i wolności dóbr kościelnych” jako 
warunku uznania rządu radzieckiego. 

W odpowiedzi na papieski list organizowano w ZSRR publiczne protesty przeciw 
„akcji politycznej” państwa watykańskiego. Niemniej jednak odezwa Piusa XI wywar-
ła wrażenie w Związku Radzieckim oraz zyskała uznanie wśród państw katolickich, 
protestanckich i prawosławnych140. W dniu 14 III na pięć dni przed nabożeństwem 
w Rzymie, któremu miał przewodniczyć papież, KC WKP(b) skrytykował „niedo-
puszczalne odchylenia od linii partii w walce przeciwko przesądom religijnym”, 
a szczególnie administracyjne zamykanie kościołów przy sprzeciwie mieszkańców 
wsi. W punkcie 7. przyjętej rezolucji stwierdzono, że każdy, kto zlekceważy uczucia 
religijne mieszkańców wsi, pociągnięty zostanie za ten czyn do odpowiedzialności 
karnej. Przejściowo złagodzono politykę kościelną w ZSRR. Już na Wielkanoc 1931 r. 
uroczystości kościelne przebiegały bez większych zakłóceń, do IV 1931 r. odnotowa-
no jednak jeszcze 27 aresztowań duchownych katolickich, amnestią objęto niektórych 
księży, a w ciągu następnych miesięcy nie nastąpiły nowe represje wobec katolików. 
Jednak faktycznego odprężenia we wzajemnych stosunkach Watykan nie mógł się 
spodziewać141.

Pius XI, znając podstawowe założenia ideologii komunistycznej, a także obserwu-
jąc metody wcielania jej w życie w ZSRR, przekonywał w swym nauczaniu, że nikt nie 
może być „dobrym katolikiem i zarazem socjalistą”. W encyklice Quadragesimo Anno 
z 15 V 1931 r. zwrócił się do wszystkich katolików, by prawdy chrześcijańskie prze-
ciwstawili doktrynie marksistowskiej, krytykowanej już przez papieża Leona XIII. Jak 
wyjaśniał, zwolenników i propagatorów takich poglądów należy uznać za „nieprzyja-
ciół i otwartych wrogów” Kościoła oraz Boga. Równocześnie przestrzegał wszystkich 

139 J. Urban, Prawodawstwo..., s. 140–142; PP, t. 182, 1929, s. 241–242.
140 Na apel papieża negatywnie zareagował prawosławny patriarcha Moskwy Sergiusz. Podczas ofi cjalnego 

wystąpienia 16 II zmuszony został przez władze sowieckie do zakwestionowania informacji o podejmowanych 

w ZSRR prześladowaniach katolików i prawosławnych. List Ojca Świętego do kardynała Bazylego Pampili..., 

s. 3–12. Por. PP, t. 185, 1930, s. 383–384; R. Riemeck, Moskau und der Vatikanast. Das Zarenreich, die Sowjetunion 

und die päpstliche Diplomatie, Frankfurt am Main 1965, s. 132.
141 H. Stehle, Tajna dyplomacja..., s. 120–121.
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tych, którzy nie doceniają niebezpieczeństw grożących ze strony komunizmu i tym 
samym nie reagują na ich hasła nakłaniające do przewrotu społecznego. Twierdził, że 
nawet przy zbieżności niektórych postulatów społecznych ideologia ta jest sprzeczna 
z myślą chrześcijańską142. Kreuje bowiem nowy typ społeczeństwa i człowieka, dla 
których Bóg nie stanowi autorytetu, a we wszelkich przejawach egzystencji ludzkiej 
odrzuca się wartości moralne wynikające z prawd wiary. Stąd nie do zaakceptowania 
są, w opinii Piusa XI, określenia „socjalizm religijny” czy „socjalizm chrześcijański”. 
Papież zauważył też, że „ojcem tego obyczajowego i oświatowego socjalizmu” jest li-
beralizm, a „spadkobiercą będzie bolszewizm”143. 

Encyklika Quadragesimo Anno nie wzbudziła zainteresowania ani niepokoju 
wśród aparatu politycznego ZSSR, nie spowodowała też zmiany stanowiska w kwe-
stii kontynuacji polityki represyjnej wobec Kościoła katolickiego w tym państwie. 
W 1932  r. Komisja do walki z religią opracowała pięcioletni plan zwany „piatilet-
ką bezbożnictwa”, do realizacji którego przystąpiła na mocy dekretu z 15 V. Poprzez 
zorganizowaną akcję zamierzano doprowadzić do całkowitego zniszczenia wszelkich 
„przesądów religijnych”. Twórcy planu zakładali, że w ciągu pierwszego roku jego obo-
wiązywania zostaną zamknięte szkoły, w których jeszcze nauczano religii (m.in. aka-
demie prawosławne, seminaria duchowe, kursy katechetyczne), a duchowni zostaną 
pozbawieni wszelkich praw. W kolejnym roku zamierzano usunąć z przedsiębiorstw 
i urzędów państwowych pracowników deklarujących swą przynależność do Kościoła 
prawosławnego lub katolickiego. Dekret stanowił też, że stopniowo będą zamykane 
świątynie – do 1 V 1934 r. – w stolicach republik radzieckich, a do 1 V 1937 r. na 
całym obszarze ZSRR. Duchowni, którzy wykonywaliby jeszcze swoje posługi dusz-
pasterskie, mieli zostać do 1 V 1935 r. przymusowo wydaleni poza granice państwa. 
Równocześnie wzmożono, za pośrednictwem prasy, teatru, radia i kina, propagandę 
antyreligijną, wprowadzono też zakaz wydawania książek i czasopism o treści reli-
gijnej oraz produkcji przedmiotów służących do kultu religijnego144. Wobec takiego 
kierunku polityki religijnej przyjętej w ZSRR Pius XI w wigilijnym przemówieniu 
w 1933  r., skierowanym do korpusu dyplomatycznego, ubolewał, że wiele rządów 
utrzymuje poprawne stosunki z państwem radzieckim, nie domagając się od nie-
go zakończenia prześladowań Kościoła oraz propagandy komunistycznej szerzonej 
nawet za granicą145. Godzi się w tym kontekście jednak zauważyć, że w nowej kon-
stytucji ZSRR z 5 XII 1936 r. przywrócono uprawnienia obywatelskie „służebników 
kultu religijnego” (tj. kapłanów), którzy dotychczas, w myśl artykułu 69. konstytucji 
z 1924 r., pozbawieni byli praw wyborczych, prawa do kartek żywnościowych, miesz-
kań socjalnych i niższych podatków. Mocą artykułu 124. ustawy zasadniczej z 1936 r. 
wszystkim obywatelom przyznano prawo do sprawowania czynności kultowych oraz 
swobodę antyreligijnej propagandy. Od uznania radzieckich organów państwowych 

142 Pius XI, Quadragesimo Anno, w: Nauczanie społeczne Kościoła. Dokumenty, Warszawa 1984, s. 64–65; 

por. K. Chojnicka, Nauczanie..., s. 61–62.
143 Pius XI, Quadragesimo Anno..., s. 66–67.
144 F. Suchodolska, Propaganda ateistyczna komunizmu, „Ruch Katolicki”, nr 3, 1933, s. 433.
145 E. Winter, Rom und Moskau..., s. 354; por. też znajdujące się w pracy E. Wintera: Przemówienie Piusa XI 

na konsystorzu 13 III 1933 r., s. 346–734.
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miało zależeć, jakie przejawy życia religijnego określą mianem „czynności kulto-
wych”. Konstytucja 1936 r. zniweczyła też możliwość funkcjonowania zorganizowa-
nego Kościoła w Związku Radzieckim146.

Ostatnią próbę uzyskania na drodze dyplomatycznej gwarancji dla praw religijnych 
obywateli Związku Radzieckiego podjęła Stolica Apostolska w 1934 r. Dyplomacja 
watykańska nakłoniła niektórych przedstawicieli państw zachodnich, uczestniczą-
cych w konferencji Ligi Narodów w Genewie, by zobowiązali rząd radziecki – jako 
warunek przyjęcia do organizacji – do złożenia pisemnego oświadczenia zawierające-
go gwarancje dla wolności religijnej wszystkich obywateli ZSRR. Ostatecznie jednak 
nie przedstawiono władzom Związku Radzieckiego wspomnianych warunków jako 
uzależniających przystąpienie tego państwa do Ligi, pozwalając tym samym na kon-
tynuację represyjnej polityki147.

Skutecznie realizowane antyreligijne działania władz ZSRR spowodowały, że do-
tychczasowe zabiegi Watykanu związane z poprawą sytuacji katolików w tym kraju 
stały się daremne. Pius XI, bezradny wobec polityki rządu radzieckiego, uznał, że je-
dyną formą sprzeciwu, jaką mógł wykorzystać, było ogłoszenie encykliki potępiającej 
ideologię komunistyczną. W dokumencie Divini Redemptoris (O bezbożnym komu-
nizmie) z 19 III 1937 r. przestrzegał narody świata przed niebezpieczeństwem popad-
nięcia na nowo w barbarzyństwo, którego źródłem tym razem będzie „bolszewicki 
oraz bezbożny komunizm”, wyraźnie zmierzający do tego, aby „do szczętu zniszczyć 
wszelki ład społeczny i podważyć same podwaliny kultury chrześcijańskiej”148. Papież 
uznał za swój obowiązek, podobnie jak jego poprzednicy na tronie Piotrowym, uka-
zać skutki, jakie społeczeństwom może przynieść światopogląd ateistyczny149. Pius XI, 
polemizując ze złudnymi założeniami komunizmu, przypominał, że podstaw tej dok-
tryny należy poszukiwać w materializmie dialektycznym (fi lozofi i przyrody) oraz hi-
storycznym (teorii rozwoju ludzkości) głoszonym przez Karola Marksa. Społeczność 
ludzka według teorii tego naukowca jest przejawem czy też formą materii, rozwijającą 
się według prawideł ewolucji. W swym światopoglądzie odrzucił zatem ideę Boga 
jako twórcy wszechświata, nie uznawał różnicy między duchem a materią oraz nie 
przyjmował nauki o życiu pozagrobowym150. Ponadto, jak dostrzegał papież, doktry-
na ta pozbawiała człowieka prawdziwej wolności – „duchowej podstawy wszelkich 
norm życiowych”, godności i praw moralnych, a traktowała jako element „wtłoczony 
w tryby maszyny”, który musi być bezwzględnie podporządkowany interesowi ogó-
łu151. W ustroju komunistycznym, jak pouczał Pius XI, wspólnotę społeczną traktuje 
się zaś jako kolektyw, zbiorowisko, kierujące się jedynie wymogami systemu gospo-

146 A. Kozłowski, Stan religii chrześcijańskiej w Rosji Sowieckiej, w: Bolszewizm..., s. 64; por. Z. Ziegler, 
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147 R. Dzwonkowski, Kościół katolicki..., s. 277.
148 Pius XI, Divini Redemptoris, „Chrześcijanin w Świecie”, nr 5, 1990, s. 93; por. W. Leonhardt, Kreml und 
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149 Idee socjalistyczne skrytykowali papież Pius IX w encyklice Qui pluribus z 9 IX 1846 oraz papież Leon 
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150 Por. B. Olszewska-Dyoniziak, Antropologia totalitaryzmu europejskiego XX wieku, Wrocław 1999, s. 29–
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151 Pius XI, Divini Redemptoris..., s. 96.
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darczego, który z kolei wyznacza zasady moralne i porządek prawny, regulujące życie 
codzienne społeczeństwa socjalistycznego. Są one zatem, w opinii papieża, relatywne 
i przemijające152. 

Pius XI, podsumowując swój wywód na temat założeń komunizmu, stwierdził, że 
głosiciele tej doktryny ukazują ją jako „nową ewangelię”, umożliwiającą „odkupienie 
ludzkości”. W rzeczywistości stworzyli system: „błędów i sofi zmów, sprzeciwiający 
się tak objawieniu, jak i zdrowemu rozumowi; niszczący wszelki ład społeczny, pod-
ważający jego podwaliny; zapominający prawdziwe pochodzenie, naturę i istotny cel 
państwa; odmawiający w końcu człowiekowi prawa, godności i wolności”153. Papież 
wyjaśniał też, że socjalizm i komunizm nie zdobyłyby zwolenników, gdyby sprawują-
cy władzę w poszczególnych państwach nie odrzucili nauki Kościoła. W przeszłości 
rządzący, budując struktury życia społecznego i gospodarczego na zasadach liberal-
nych oraz laickich, kwestionując wartości chrześcijańskie, stworzyli nietrwałe podsta-
wy dla funkcjonowania państwa. Stąd papież apelował do „piastunów władzy” oraz 
ich podwładnych, by „uzdrowili” i odnowili życie prywatne oraz publiczne według 
zasad ewangelii głoszonych przez Kościół. Tylko ta instytucja jest w stanie wskazać 
prawdziwe fundamenty życia społecznego, politycznego i gospodarczego, którymi są 
zasady miłości i sprawiedliwości społecznej. Równocześnie nakazuje unikać niena-
wiści i walki, gdyż na takich „wartościach” nie można zbudować trwałego porządku 
publicznego154.

Wprawdzie Divini Redemptoris nie została – co oczywiste – pozytywnie przyjęta 
przez władze radzieckie, ale też nie spowodowała wzmożenia represji wobec religii ka-
tolickiej i jej wyznawców. Warto jednak zauważyć, że w 1937 r. w Związku Radzieckim 
nie istniało już praktycznie ofi cjalne życie religijne. Brak reakcji komunistów na pa-
pieski dokument można tłumaczyć faktem, że Kościół katolicki przestał stanowić 
realne zagrożenie dla funkcjonowania państwa radzieckiego w myśl przyjętej przez 
nie ideologii. Planowo realizowana „piatiletka bezbożnictwa” przyniosła oczekiwane 
przez państwo radziecki efekty. W 1936 r. na terenie ZSRR posługę kapłańską pełniło 
50 księży katolickich, w 1937 r. czynnych było 11 kościołów, w których 10 księży peł-
niło swoje obowiązki duszpasterskie, a w 1939 r. – w chwili śmierci Piusa XI – katolicy 
mieli możliwość kontaktu z duchownymi tylko w dwóch kościołach (w Leningradzie 
z francuskim dominikaninem ojcem Michaelem Florentem i w Moskwie z amerykań-
skim asumpcjonistą ojcem Leopoldem Braunem)155.

152 Ibidem, s. 97.
153 Ibidem, s. 97; por. Pius XI, Mortalium Animos (encyklika O popieraniu prawdziwej jedności religii 
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154 Pius XI, Divini Redemptoris..., s. 105–110. por. też M. Bierdiajew, Źródła…, s. 135–136.
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