
Przemoc i niezgoda
0 biskupie ktrolu l[arii Spletcie

z ks. infułatem Stanislawem Bogdanowiczem rozmawia Marcin Ręczmin

i e s zkaj ąq, w N i emcze c lt

prz.edv,oj e mi gdańszclani e

traktują go jak tnęr:rynnikct,
Pokq, potępiają za rzekoną ł,spółpru-
cę :,l,titlerov,cami. Gdzie leż; prawda o
b i skup i e gdańskim Karolu S ple t cie ?
Na to pltanie starul się odpowiedzieć
w svrljej książt:e ,,Klrol Mariu Splett.
Biskup gduński " ksiądz i ltfLlut Sttuli-
słalr Bogdanow,icz,. Niedlugo uka:e się
kole.jna praca tego outort|, tlon,kająca
trutlnl,ch spruu, Kościoła gdańskiego v,
okresie Wolnego Miusta Gdańsktt ,,Bo
yt, mieście widię prletnoc i niezgrilę".
\Y ,,Sledl te strul\"' pis:,eil1\, o tl,stlbttch

i lltdur,uitlclt, które nas3,1ll adunient
:ashLgują na 1lamięć i prawdę. Jetlnt1 :,

t,ttt j ba rdz i e i kontrov,e r sv jltl,c h o s obi st o -

,śt,i XX v,ieku jest bc:, vrypienia lliskLt1l

tll:i,svwany p r7,e 1, infukttt.

PrzysĘ::ffi4re.ha l{o*cł*
la udzil sĘ w l898 r. w Sopocie. Je-
go ojciec ĘtNiemcern nauczycieIem
w szko]e klfolickiej, wicepreą,deniem
Wolnego Miasu Cdańska idzjalmzem
zwalczanej przez nazistów Partii Cen-
trum, Mad<,abiskupa była Polką. Spłett
wychowywał śę w religijnlłn domu i
nikago *i§ fiSaiirł',lił }r,,Tbór iów
teologicznych w seminarium duchow-
nym w PeĘIirub. SwojąedŃacjęĘlen
konrymuołtrł w Rzymie. W czasie po-
byfu we Wloszech został włąpzony do
powstaĘ w l922 r. Administralury
Apostolskiej w Gdansku. Po powro-
cie do Wolnego Miasta karień Splet-
ia,; lr,catr,|lłĘ}a., Ę. błyska*.iąnien;
1{y.k#fi ottl$.;;gp,g{$s!łjącysiĘ..§!ĘĘ.
mą językami kap!ą szybko awanso-
wd i w l9J8 r. zostal_biskupem dię-

ę,lji..§&.i{ś.Ęćj,
tyćńie zńieniI śĘ w czasie wojny.
Najgmsze przyvło jednak p jej za-
kończeni[ Ałeąowane§o po wkro-
erelłitl;. q!Ęą{=
żono..{i, ]]1nffi,$, d l e'.§'** s an§t].1ys_;;l

pal§riĘ& id. ilyĘjdb:.,
komunistycarej propa§and' pro€ę§ie
skazarc'§skupa na dfu §olenrie wię-:,
zienie. Jednak okrurrięi nź Ńięzienid
obeszła się ze Ęlettem historia. W-
Polsce do Ęś slawiany jest na równi
z fuŃcjonarluszami m R"eoy.

M,ĄRCIN RĘCZMIN: Jakiej narodowo-
ści był biskup Karol Maria Splett?

KS. STAN]Sł,AW BoGDANoWlcZ: Był
obywatelem Gdańska. Co ciekawe. histo-
rl"cy atakują nie tylko samego biskupa.
ale takżejego ojca, wiceprezydenta śena-
tu Wolnego Miasta Gdańska i dzialacza
zwalczanej przez nazistów Partii Cen-
trum. Matka biskupa była Polką. Po woj-
nie Splett złożył do tak zwanej komisji
rłery,fikacyjnej prośbę o przyznanie pol-
skiego obywatelstwa. która została odrzu-
cona. Gdi by nie pokazowy proces prze-
prowadzon,v przez komunistów, zostałby
praudopodobnie lv Gdańsku.
W jakich okolicznościach został bisku-
pem diecezji gdallskiej ?
- Splett bllł iłażną osobą w Gdańsku

już w latłch dlł udziestleh. Nrjpierrł zo-
stał administratorem Katedry Oliwskiej i
quasi-kapelanem biskrrpa Edwarda O'Ro-
urke. W 1937 roku O'Rourke zrezvgno-
wał z urzędu. Przyczyn było kilka. m.in.
niepowodzenia w sprawie zawarcia odręb-
nego konkordatu między WMG a Waty-
kanem. Ważną rolę odegrała też frustra-
cja z powodu nienawiści między polski-
mi a niemieckimi katolikami. Jego na-
stępcą miał zostać ksiądz Franciszek Sa-
wicki. Przeciwko tej nominacji o§ro la-
protestował senat. Prasa pisała. żejeżeli
w mieście pojawi się polski prałat. to po-
witają eo oddziułr SA. Ktlmpromisorł,ym
kandytatem Watvkanu oraz senatu Został
IGrol Splen. ZaakceptowĄ,go także wła-
dze Rzeczypospolitej.
Homilia podczas konsekacji Spletta zo-

stała wygłoszona po niemiecku. Wymógł
to na biskupie urząd referenta do spraw
kościelnych przv senacie W\{G. Ale rv

tym samym dniu Splett wydał list paster-
ski po polsku i niemiecku, a na pamiąt-
kowych obrazkach konsekracyjnych by-
ły także polskie napisy.
To przecież nie mógł być powod do po-
stawienia go przed sądem. Co zarzuca-
no biskupowi po wojnie?
- Wiele niepralvdziwych rzeczy. Na

przykład to, że był przyjacielem gaulei-
tera Forstera. A do ich pierwszego spot-
kania doszło, kiedy biskup interweniował
we wrześniu 1939 r. w sprawie areszto-
wanego księdza. Opinie o biskupie naj-
częściej opierają się tylko na liście z 4
września 1939 r., w którym wyrażał ra-
dość z powrotu Gdańska do Niemiec i
modlił się za fiihrera, Nie powinniśmy
dziwić się takiemu zachowaniu Spletta.
Podobne dokumenty były publikowane
w całej Rzeszy. Splettbył Niemcem i jak
większość Niemców przeciwnikiem po-
stanowień traktatu wersalskiego. Zawsze
uwazał Gdańsk za miasto niemieckie.
W czasie wojny jego rytuacja stała się

dramatyczna. Mógł głośno protestować

przeciw działaniom hitlerou,ców. ale po-
stanowił zachować się tak. jak Watykan.
Z opublikowanych niedau,no dokumen-
tór.v wynika, że przyszĘ,kardynał Dome-
nico Tardini przekonał Piusa XII. że z ta-
kim szaleńcem. jak Hitler. trzeba postę-
pować ostrożnie. Jego zdaniem ostre pro-
testy mogły tylko spotęgować agresję
Niemców i uniemożliwić niesienie jaliiej-
kolwiek pomocy ofiarom Rzeszy. Jest w
tym sporo racji. Przecież po lł,ydaniu
słynnego listu biskupów holenderskich.
poępiającego aresztowania, doszkl w Ho-
landii do całkowiĘ eksterminacji wszyst-
kich, nawet ochrzczonych, Zydów. Na
procesie norymberskim sam Rosenberg
przyznawał, że protest1, Kośoioła tylko
pogorszyĘbv splawę. Mimo to Splett wie-
lokotnie \\,),stęporł,ał w sprawie areszto-
wanych i mordowanych księży polskich i
niemieckich. Splettowi zarzuca się. że rł y-

dał zakaz sfuchania spowiedzi po polsku.
Podobne zakazy obowiązywały na
wszystkich terenach okupowanych przez
Rzeszę i stanou,,iły je władze świeckie.
Biskup chciał ogłosić. że zakaz wprowa-
dza gestapo, ale cenzura tę akurat infor-
mację wycięła. Decyzję pozostawił wo-
im księżom. Sam przez calą wojnę spo-
wiadał również po polsku.
Mało kto wie, że Splett wspóĘracował

z polską pańyzantką. Kiedy chciał prze-
nieśćjednego z proboszczów do innej pa-
rafii. pojawiła się u niego delegacja,,Gry-
fa Pomorskiego" i poprosiła o pozosta-
wienie na miejscu owego księdza, który
był ich łącznikiem. Splett oczywiście nie
przeniósł księdza.
Jak dosżo do procesu Spletta?
- Biskup został aresztowany w 1 945 r.

po wkoczeniu Armii Czerwonej. Jego
los podzielili wszyscy duchowni oliwscy.
Wkótce uwolniono go i do sierynia ad-
ministrował diecezją. Wojewoda gdański
zaproponował mu udosĘpnienie samolo-
tu i wyjazd do Berlina. Jednak Splett, któ-
ry jeszcze przed wkroczeniem Rosjan
wzywał księży do pozostania, odmówił.
Został ponownie afesztowany we wrześ-

niu 1945 r. W tę sprawę było zaangazo-
wanych wielu ofi cerów pochodzenia ż.v -

dowskiego. Prawdopodobnie byĘ to dzia-
łania mające na celu podsvcenie atmos-
fery antysemityzmu w Kościele.
W śleclztwie zarzucono Splettowi dzia-

łanie na szkodę Polski oraz clyskrymino-
wanie polskiej ludności i polskich kapła-
nów. Media grzmiały. że popełniał zbrod-
nie ..ręka w rękę z gestapo". Było dwóch
głównych śrviadktirv oskrżenia. Jeden w
tl.:óle nie przeb5rłal rr ezasie rłrljn5 rł
WN1G. Drugi był człowiekiern wątpliwej
poczytalności. Przed wojną rozrabiał w
polskich organizacjach. a potem ogłosił
się marszałkiem mniejszości polskiej. W
pokazowym procesie skazano Spletta na
osiem lat więzienia. Tirk naprawdę odpo-
wiedział za wszystkie antypolskie dzia-
łania hitlerowców.
Casus Spletta poshrżył komunistom ja-

ko jeden z najważniejszych argumentów
do zerwania konkordatu. Znajdował się
w nim zapis. że Watykan nie osadzi w
żldrrej ptlIskiej diecczji obcokrajowca. a

Splett został w grudniu l 940 administra-
torem diecezji chełmińskiei. Ale w ofi-
ojaInych dokumentach występował jako
adrninistrator tymczasowy. Poza tym z
pewnośoią chodziło o zantagonizowanie
Kościoła poIskiego i niemieckiego.
Polscy duchowń nie stanęli w jego
obronie?
- Z akt procesu wynika, że wszyscy

polscy duchorvni. narażając się na ataki
komunistów. bronili Spletta. Prokurator
generalny grzmiał. że broniąc Niemca,
postępująw imię dziwnej i niezrozumia-
łej solidamości,
Co działo się z biskupem w więzieniu?
- Wbrew zapewnieniom władz. Splett

był maltretowany i poniżany. Zamykano
go w wypełnionym po pas wodą karce-
rze, konfiskowano listy i paczki. Odbie,
rano prawo do spaceru. głodzono. Po wyj-
ściu z więzienia byłjeszcze trzy lata in-
temowany w kilku klasztorach, a później
wyjechał do Niemiec.
Czy powyjeździe nie czułżalu do Po-
laków?
- Absolutnie. Wielokrotnie podkeślał,

że skazali go nie Polacy, ale komuniści.
Co dzieje się w sprawie Sp|etta?
- Ę tacy, którzy wciąz wierzą w to, co

na jego temat głosiła komunistyczna pro-
paganda. Niemieccy gdńszczanie postu-
lująrewizję nadzwyczajną procesu. Na po
czątk,u lat dziewięcdziesiątych zwrócili się
z tirkąprośbą do ministra sprawiedliwości
Wiesława Clrzanowskiego, ale ten uznał,
że na takie działaniejest za wcześnie. Nie
chcę przesądzać o niewinności biskupa,
ale jestem przekonany, że jakkńdy za-
sługuje na uczciwy proces.
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