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Dokładnie 90 lat temu, 13 sierpnia 1930 r. diecezja wrocławska podniesiona 
została do rangi arcybiskupstwa. Decyzją Papieża Piusa XI na jej czele stanął 
arcybiskup metropolita wrocławski Adolf Bertram. Postać pierwszego metro-
polity wrocławskiego do dziś budzi wiele kontrowersji, głównie ze względu na 

podejrzenia o sympatyzowanie z władzami nazistowskimi. Czy faktycznie?

13 sIerPnIA 
  Kardynał Bertram i jego trudne decyzje

WrOCŁAWsKIe HIsTOrIe 

Adolf Bertram z pewnością nie był nazistą. 

Był za to bacznym obserwatorem życia poli-

tycznego i bardzo szybko zdał sobie sprawę 

z faktu, że położenie Kościoła katolickiego  

w Niemczech po 1933 r. jest bardzo złe. Z teo-

logicznego punktu widzenia dla katolickiego 

duchownego nazizm był nie do przyjęcia. Ber- 

tram protestował przeciwko nowej wizji rodziny 

i roli człowieka w niemieckim społeczeństwie. 

Zdawał sobie jednocześnie sprawę, że lanso- 

wanie germańskich symboli może być krokiem  

do powołania nowego, narodowego kościoła, 

opartego o pogańskie wierzenia, a tym samym  

całkowitego zmarginalizowania Kościoła ka- 

tolickiego. „Wszystkie te działania to dopiero 
początek. Następnym krokiem może być powo-
łanie Kościoła Rzeszy, który będzie obowiązywał 
w całych Niemczech, i będzie nie tylko wolny od 
Rzymu, ale również od Chrystusa i sam w sobie 
będzie Bogiem” – pisał w jednym z listów do 

papieża.

Bertram borykał się również z problemami na  

innej płaszczyźnie. Wielu z „jego księży” miało  

nieprzyjemności ze strony gestapo, niektórzy  

trafiali do więzień lub obozów koncentracyj-

nych. Klerycy oraz studenci teologii byli maso- 

wo powoływani w szeregi Wehrmachtu. Inni  

z przerażeniem obserwowali kolejne fazy wy- 

kluczenia a później deportacji wrocławskich 

Żydów czy pojawiające się w mieście grupy 

robotników przymusowych. Duchowni oczeki-

wali od Bertrama konkretnych rozwiązań: jak 

powinna wyglądać msza dla przywiezionych 
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do miasta Polaków? Czy wolno im modlić się  

w ojczystym języku i chrzcić ich dzieci? W tych  

kwestiach Bertram, zarówno jako przewodni-

czący niemieckiej konferencji biskupów w Ful-

dzie, jak i głowa śląskiego kościoła, podejmował 

niezwykle ostrożne decyzje, bojąc się otwartej 

konfrontacji z władzami. Jego dyplomacja była 

powściągliwa i pełna grzecznościowych ges-

tów, takich jak urodzinowe życzenia wysyłane 

Führerowi, czy gratulacje z okazji zajęcia Kraju  

Sudetów, cytowane przez Volkischer Beobach- 

ter: „Wielkie dzieło strzeżenia pokoju między 
narodami skłania niemiecki episkopat, występu-
jący w imieniu katolików i wszystkich niemiec-
kich diecezji, do wyrażenia z całym szacunkiem 
gratulacji i podziękowań, i zarządzenia w niedzielę 
uroczystego bicia w dzwony”. Złośliwi nazywają 

jego działania „polityką podań”.

Bertram szukał rozwiązania tej trudnej sytu- 

acji. Adresatem skarg był jednak raczej papież,  

a nie rząd w Berlinie. W czerwcu 1941 r. kard. 

Bertram informował Piusa XII, że opieka du- 

chownych nad polskimi robotnikami w Rzeszy 

znacznie kuleje. Nie analizował przyczyn tego 

zagadnienia, jednak z ogólnego położenia Ko- 

ścioła, jakie kreślił w liście, można wywniosko- 

wać, że instytucja borykająca się z utrudnie- 

niami w codziennym funkcjonowaniu, kwestię  

Polaków we Wrocławiu odsuwała na dalszy  

plan. W grudniu 1942 r., być może w związku ze  

wzrostem liczby osób wywiezionych do Rzeszy,  

o opiekę nad nimi, w imieniu Episkopatu, prosił 

książę arcybiskup Adam Stefan Sapieha. Temat 

był również przedmiotem dyskusji biskupów 

na konferencji w Fuldzie. Biskupi sugerowali 

jednak, żeby poinformować Sapiehę, iż najlep- 

szym rozwiązaniem byłoby przysłanie duchow- 

nych z terenów okupowanej Polski.„ Bardzo ża- 
łuję, ale ze względu na dzisiejsze uwarunkowania  
i bez wsparcia ze strony księży z Waszej ojczyzny,  
[…] nie mogę zrobić nic więcej” – pisał Bertram. 

Kardynał był również doskonale poinformo-

wany o losie wrocławskich Żydów. W jednym  

z dokumentów przechowywanych we wrocław- 

skim Archiwum Archidiecezjalnym, a pocho-

dzącym z sekretariatu Bartrama, znajduje się 

wstrząsająca relacja jednego ze świadków ma- 

sowych morderstw na terenie Litwy. „Niemcy 
pochodzący z D. musieli się całkowicie rozebrać, 
przy osiemnastu stopniach mrozu, zostali zapro-
wadzeni nad dół wykopany przez radzieckich 
jeńców wojennych i tam rozstrzelani. […] Wszy-
scy, zarówno litewscy Żydzi jak i niemieccy,  
a także żydowscy chrześcijanie umarli spokojni 
i przygotowani. Mieli przed śmiercią modlić się  
i śpiewać psalmy” – pisał informator.

W dokumencie mowa jest o żydowskich chrze- 

ścijanach–konwertytach. Bertram uważał bo- 

wiem, że może reagować jedynie w przypadku  

represji wobec tej grupy ludności – „niearyj-

skich chrześcijan“. Kościół wielokrotnie poma- 

gał im w emigracji, ofiarował pomoc materialną 

oraz możliwość ukrycia się. Jeszcze w 1941 r.  

zezwolono duchownym katolickim na udziela-

nie tajnych małżeństw w sytuacji, gdyby jedna 

z zawierających związek osób miała żydowskie 

korzenie. Związki takie były dopuszczalne przez  

prawo kanoniczne, a informację o ślubie prze-

chowywano jedynie w tajnym archiwum kurii.  

Biskupi uznali, że w ten sposób będzie zarówno 

chroniony sakrament małżeństwa, jak i aryjski  

współmałżonek, który mógłby zostać deporto-

wany lub siłą zmuszany do rozwodu. 

Prawdziwym sprawdzianem dla Bertrama była 

kwestia ministerialnego nakazu oznaczania Ży- 

dów w miejscach publicznych żółtą gwiazdą.  

Jezuita o. Teodor Richardt w nieco gorzkim to- 

nie prosił Bertrama o konkretne rozwiązania: 

„Co my mamy robić? Stawiać osobne ławki, robić  
na nie rezerwacje? Organizować osobne nabo-
żeństwa?”. Episkopat sprawę przemilczał. Obo-

wiązek noszenia gwiazdy wprowadzono jesienią 

1941 r. Dopiero w styczniu  1944 r. Bertram 

podpisał ostry w tonie list protestacyjny prze-

ciwko terrorowi narzuconemu przez nazistów 

tej grupie ludności. 
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Okolicznościowa pocztówka z okazji wyniesienia Bertrama do 
godności kardynalskiej, fot. ze zbiorów Michała Karczmarka

Katedra pw. św. Jana Chrzciciela przed II wojną światową,  
fot. ze zbiorów Michała Karczmarka

Postawę Bertrama trudno dziś jednoznacznie 

ocenić. Być może bał się, że jakakolwiek ostra 

reakcja z jego strony sprawi, że wypadki poto- 

czą się tak jak w Holandii, gdzie latem 1942 r., 

w odwecie za list holenderskiego episkopatu 

w obronie Żydów, dokonano masowych aresz-

towań wśród tej grupy ludności. Jej ofiarą padła 

m.in. wrocławianka Edith Stein, zamordowana 

kilka dni później w KL Auschwitz-Birkenau [zob.  

także Wrocławskie Historie z 9 sierpnia „Edyta  

Stein i jej Wrocław”]. Być może powodem był 

wiek duchownego i problemy ze zdrowiem. 

Bertram urodził się 14 marca 1859 r. w Hil-

desheim. Tam zaczynał swoją karierę, jednak 

sakrę biskupią przyjął już we Wrocławiu. Był  

wrocławskim metropolitą, przewodniczył bi- 

skupom, dwukrotnie brał udział w konklawe.  

W chwili wybuchu II wojny światowej miał 

80 lat. Umarł krótko po jej zakończeniu, 6 lip- 

ca 1945 r. na zamku w Jaworniku, gdzie uciekł  

z oblężonego Wrocławia. Jego ciało złożono na  

przyzamkowym cmentarzu, w grobie biskupa 

Josepha zu Hochenloe. 

Pod koniec 1991 r. ciało kard. Adolfa Bertrama 

– jako biskupa diecezjalnego w latach 1914– 

–1945, w tym od 1930 r. arcybiskupa metropoli- 

ty – przeniesiono do wrocławskiej katedry pw.  

św. Jana Chrzciciela. Razem z nim do Wrocławia 

dotarła plotka o tym, iż w maju 1945 r. Bertram 

kazał księżom ze swojej archidiecezji odprawić 

uroczyste requiem ku pamięci Adolfa Hitlera. 

Taka sytuacja nigdy nie miała miejsca, a zda- 

niem jednego z sekretarzy kardynała, Bertram 

planował uroczyste requiem, ale… po zamachu 

na Führera latem 1944 r. Ponieważ Hitler nie  

zginął, dokument pozostał na biurku duchow-

nego, ale był przekreślony grubą, czerwoną 

kreską. 


