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KOŚCIOŁY RFN WOBEC SZOAH 

1945— 1985

Podstw ę do opracow ania niniejszego tem atu  stanow i w ydana 
w 1988 roku  książka Die Kirchen und das Judentum. Dokumente 
von 1945 bis 1985 (Kościoły i Judaizm. Dokum enty z lat 1945— 1985)*. 
Jest to w spólna publikacja Kom isji S tudy jnej „Kościół i Judaizm ” 
Kościoła Ew angelickiego w Niemczech oraz G rupy Roboczej K o
misji Ekum enicznej K onferencji Episkopatu RFN do spraw  Ju d a 
izmu. Zbiór zaw iera soborowe, papieskie i biskupie oraz inne do
kum enty  teologów katolickich, a także wypowiedzi przedstaw icieli 
i różnych grem iów  Kościołów protestanckich, oświadczenia żydow
skie i dokum enty opracowane przez mieszane grupy chrześcijańsko- 
-zydowskie. W książce zamieszczono również w ystąpienie Jan a  
Paw ła II w  rzym skiej synagodze (13 IV 1986). In icjatyw ę sporzą
dzenia zbioru w ysunął w  1978 roku W ilhelm  G undert, ówczesny 
refe ren t kancelarii Kościoła ewangelickiego w Niemczech. Pom ysł 
został podjęty  przez biskupa K arla  Fliigela, przewodniczącego G ru
py Roboczej do spraw  Judaizm u. Dało to początek pracom  wspólnej 
protestancko-katołickiej komisji, k tó ra  podczas szeregu posiedzeń 
zebrała oficjalne dokum enty w yrażające istotne aspekty stosunków 
chrzęści jańsko-żydowskich.

1. Dokumenty Kościoła katolickiego

Na przestrzeni czterdziestu la t (1945— 1985) ukazało się 'w RFN 
19 znaczących dokum entów  Kościoła katolickiego dotyczących oma
wianego zagadnienia. Pierw szy pochodzi z 29 czerwca 1945 roku 
i zaw iera w ystąpienie biskupów katolickich skierow ane do w iernych 
z prow incji kościelnych Köln i Paderborn . Mówi się w nim  o okrop
nościach (zgrozie) obozów koncentracyjnych i wyniszczeniu całych 
narodów, chociaż nie wspom ina się w prost o mordzie dokonanym  
na narodzie żydowskim.

Na zakończenie 72 K atholikentagu we w rześniu 1948 roku w y
dano rezolucję dotyczącą m. in. kw estii żydowskiej. Uczestnicy 
zjazdu, w  duchu chrześcijańskiej pokuty, deklarow ali wolę u jaw 
nienia i napraw ienia w  ram ach możliwości w yrządzonego Żydom 
bezpraw ia i niedopuszczenie, aby znowu zapłonął antysem ityzm

* Die K irchen  und das Judentum. D okum ente  von 1945 bis 1985, Red. 
R. R e n t d o r f f  —  H.  H e n r i x ,  Paderborn — M ünchen 1988, ss. 746.



oraz prosili Żydów, aby z całą wolą włączyli się w zwalczanie ob
jawów rozkładu życia społecznego.

9 listopada 1949 roku kard . K onrad  von Preysing, biskup B er
lina, w 11 rocznicę „K ryształow ej Nocy”, będącej początkiem  w y
niszczenia (Ausrottung) Żydów, wystosował list pasterski. Przypo
m inając, że poprzedni (czytaj: hitlerow ski) rząd w ym ordow ał 
5 000 000 Żydów, zwrócił uwagę na fakt, iż w  Niem czech wciąż 
odżywają przejaw y rasow ej i narodow ej nienaw iści w yrażanej np. 
przez bezczeszczenie cm entarzy żydowskich.

W dniach od 27 do 30 sierpnia 1962 roku w Fuldzie obradowali 
biskupi niemieccy, a owocem obrad był L ist Pasterski m ający przy
gotować w iernych do zbliżającego się Soboru Powszechnego. Zaw ie
rał on wezwanie do przym ierzy i pokuty  w  duchu odpowiedzialności 
za nieludzką zagładę (Vernichtung) narodu żydowskiego.

Do najbardziej znaczących dokum entów  należy uchw ała Synodu 
Ogólnoniemieckiego pt. Nasza nadzieja. W yznanie wiary w  obecnym  
czasie (Unsere Hoffnung. Ein Bekenntnis zum  Glauben in dieser 
Zeit). A kt ten  został p rzy ję ty  22 listopada 1975 roku przy 225 gło
sach „za”, 26 ^przeciw ” i 15 w strzym ujących się. Określono w nim  
sytuację w iary  w  Niemczech, staw iając jednocześnie wiele k ry ty cz 
nych p y tań  i propozycji odnowy życia religijnego.

IV część dokum entu zawiera rozdział pt. Für ein neues Verhält
nis zur Glaubensgeschichte des jüdischen Volkes, k tó ry  mówiąc 
o „Bogu nadziei” w  kontekście zgrozy Oświęcimia stał się punktem  
ciężkości synodalnej kontrow ersji. Biskupi stw ierdzają, że państw o 
niem ieckie to kraj, w  którym  naród żydowski byw ał system atycz
n ie wyniszczany. W czasie narodowego socjalizmu, podczas gdy w ię
kszość in sty tucji widząc Zbrodnie dokonyw ane na Żydach milczała, 
tylko pojedyncze osoby i g rupy przeciw staw iały się m im o zagro
żenia prześladow aniom  żydowskiego narodu. M ając świadomość te 
go i nauczony grzeszną historią  Niemców Kościół katolicki oświad
czył, że pragnie nawiązać i przejąć odpowiedzialność za nowe 
stosunki z narodem  i religią żydowską.

W 40 rocznicę „K ryształow ej Nocy” wielu duchownych Kościo
ła katolickiego dało w yraz dezaprobaty  i potępienia wobec w yda
rzeń  z 1938 roku. 4 października 1978 roku  H einrich Tenhum berg, 
bp M ünster, 8 listopada Josef Stim pfle, bp A usburga, 9 listopada 
tegoż roku Johannes Joachim  Degenhardt, abp  Paderborn, a także 
F ranz Hengsbach, bp Essen, opublikow ali listy  pasterskie, w  których 
jednoznacznie potępili pogrom, będący początkiem  tzw. ostatecznego 
rozwiązania kw estii żydowskiej. W zywają, aby pamięć tych w ydarzeń 
sta ła  się im pulsem  do pokuty  i opam iętania. P rzy  te j okazji biskupi 
podejm ują ocenę m oralną innych zjawisk, jak  np. antysem ityzm u 
oraz nienaw iści rasow ej i relig ijnej, będących źródłem  zagłady 
Żydów.



8 m aja  1979, roku  ukazał się dokum ent roboczy K ręgu Dysku
syjnego „Żydzi i Chrześcijanie” istniejącego przy C entralnym  K o
mitecie K atolików  Niemieckich zatytułow any Teologiczne punkty  
ciężkości rozm ów żydowskp-chrześcijańskich. W tym  niezwykle bo
gatym  w treści dokum encie, kiedy m ow a jes t o m asowych m ordach 
dokonanych na Żydach, padają  pytan ia  czy można wierzyć w Boga 
po doświadczeniach w ytępienia i system atycznej zagłady dużej 
części narodu żydowskiego, oraz czy możliwe jest dźwiganie przed  
Bogiem te j w iary  i cierpienia.

2. Dokumenty Kościołów protestanckich

19 października 1945 roku w  słowie skierow anym  do p rzedsta
wicieli Ekum enicznej Rady Kościołów przybyłych na obrady Rady 
Kościoła Ewangelickiego w Niemczech znajdujem y oświadczenie 
nazwane Stuttgarckim  wyznaniem  winy. Choć nie poruszono w  nim 
problem atyki odpowiedzialności Kościołów i chrześcijan za zagładę 
Żydów, an i nie powiedziano w prost o m ordzie dokonanym  na n a 
rodzie żydowskim, to  zagadnienia te zostały poruszone wcześniej 
w  Stówie do wspólnot, sform ułow anym  przez zgrom adzenie Kościo
ła w Treysa w końcu sierpnia 1945 roku. Czytam y w  nim: „Tam, 
gdzie Kościół poważnie trak tu je  swoją odpowiedzialność, tam  m usi 
wzywać do przestrzegania przykazań Bożych, nazywać po im ieniu 
pogwałcenie praw a, występki, winę .za obozy zagłady, to rturow anie 
i m ordow anie Żydów i chorych”.

Niejako dopełnieniem  Deklaracji Stuttgarckiej stał się doku
m ent Bractw a Kościelno-Teologicznego W ittem bergi pt. Erklärung 
über die Gemeinschaft am Leibe Jesu Christi z 9 kw ietnia 1946 
roku. S tw ierdza się w nim, że Kościół ponosi w inę za represje  h itle 
row skie skierow ane przeciw  Żydom i judeochrześcijanom .

W Oświadczeniu o winie wobec narodu żydowskiego  w ydanym  
przez Synod Ew angelicko-Luterańskiego Kościoła K rajow ego Sak
sonii, opatrzonego datą 17— 18 kw ietnia 1948 roku, pada w prost 
określenie m ordu na Żydach jako zagłady: „Miliony Żydów, męż
czyzn, kobiet i dzieci, jedna trzecia całej populacji, została przez 
nas zgładzona” .

Na szczególną uwagę zasługuje Odezwa z  okazji 25 rocznicy 
w ydarzeń z 9 listopada 1938 roku, w ystosow ana w  Dachau 9 listo
pada 1963 roku przez Radę Kościoła ewangelickiego. Stw ierdza się 
w niej, że podpalenie Reichstagu stało się sygnałem  „do zagłady 
naszych żydowskich bliźnich” i dalej „Zanim  zaczniemy mówić 
o naszej biedzie (nędzy) m usim y i chcem y mówić o naszej winie, 
o ucieczce, głodzie, przemocy, podziałach i bezpraw iu” .

W dokum encie study jnym  Chrześcijanie i Żydzi w ydanym  przez 
tę sam ą Radę w  m aju  1975 roku użyto  po raz  pierw szy term inu  
Holocaust. W rozdziale IV zatytułow anym  Żydzi — chrześcijanie —



Niemcy ukazano fakty , które w  końcu doprowadziły do zagłady 
('Vernichtung) Żydów związanej nierozłącznie z Auschwitz. Miejsce 
to stało się dla Żydów symbolem  mordu, symbolem  doświadczenia 
zgrozy zagłady i unicestw ienia olbrzym iej części narodu. Rzeczy
wistość A uschwitz sta ła  się punktem  zw rotnym  w historycznym  
i teologicznym  m yśleniu judaizm u. Na szczególną uwagę zasługuje 
fak t w skazania na m otyw y nienaw iści wobec Żydów. Je j korzeni 
autorzy dokum entu dopatrują się też w  początkach chrześcijaństw a. 
Do innych przyczyn zaliczono spory gospodarcze, celowe fałszowa
nie inform acji o Żydach a także sięganie przez hitlerow ców  do ger
m ańskich i rasistow skich ideologii. Chrześcijanie w  Niemczech nie 
mogą i nie powinni zapomnieć o zbrodni, k tórej Niemcy dokonali 
na Żydach.

W 40 rocznicę pogromów Żydów z 9 na 10 listopada 1938 roku 
Rada Kościoła Ewangelickiego w ydała 23 października 1978 roku 
kolejny dokum ent, w którym  przypom ina się w ydarzenia „K ryszta
łowej Nocy”. A utorzy tekstu  stw ierdzają, że H itler i jego poplecz
nicy, opanowani bezsensowną ideą szczególnego posłannictw a rasy 
germ ańsko-aryjskiej, dążył do wyniszczenia (Ausrottung) wszystkich 
Żydów. 30 stycznia 1939 roku  w w ypadku w ojny zapowiedział on 
zagładę (Vernichtung) rasy  żydowskiej w  Europie. Można zauważyć, 
że choć dokum ent ten  nie zawierai słowa Szoah, to jednak inne 
term iny  posłużyły tu  do zobrazowania rzeczywistości zagłady w sen
sie Szoah.

Po opublikow aniu w  1975 roku wspom nianego wyżej doku
m entu  Chrześcijanie i Żydzi specjaliści ewangeliccy z N adrenii roz
poczęli k ilku letn ie  badania, k tó rych  efek ty  przedstaw iono na Sy
nodzie Kościoła Ewangelickiego N adrenii. 11 stycznia 1980 roku 
ukazał się dokum ent Synodu pt. W kierunku odnowy stosunków  
m iędzy chrześcijanami a Żydami. Zaw iera on tezy, na k tórych m a
ją opierać się relacje chrześcijańsko-żydowskie. Za jedną z podstaw  
do przyjęcia takiej rezolucji w ym ienia się: „Uznanie chrześcijańskiej 
współodpowiedzialności i w iny za Holocaust, za wygnanie z k raju , 
za prześladow anie i m ordow anie Żydów w Trzeciej Rzeszy”. Podano 
tam  także osiem wskazówek dotyczących sposobu naw iązania no
wych stosunków  z Żydami.

K ilka następnych dokum entów takich, jak  np. oświadczenie 
Synodu Kościoła Ewangelickiego N adrenii o stosunkach między 
chrześcijanam i a Żydam i ze stycznia 1983 roku, oświadczenie k ie
row nictw a Zjednoczonego Kościoła Ew angelicko-Luterańskiego 
w Niemczech z 3 czerwca 1983 roku, oświadczenie Synodu K rajow e
go Kościoła Ewangelickiego w Badenii na tem at Chrześcijanie i Ż y 
dzi z 3 m aja  1984 roku oraz podobne oświadczenia innych k ra jo 
wych Kościołów protestanckich różnych denom inacji, są próbą 
zgłębienia m. in. problem u zagłady. W przew ażającej części są to 
pow tórzenia treści zaw artych w poprzednich dokum entach, s tw ier



dzających winę i współodpowiedzialność chrześcijan w Niemczech 
za planową eksterm inację Żydów. Jednak  w niektórych z nich teo
logowie ew angeliccy próbują dojść do źródeł idei unicestwienia tego 
narodu, w ym ieniając tu  np. antyjudaistyczne nastaw ienie związane 
z oskarżeniam i Żydów o odpowiedzialność za mękę i śmierć Jezusa 
Chrystusa, a także społeczne konflikty w yzw alające antysem ityzm . 
Sugerują także, że nowe stosunki z Żydam i pow inny opierać się na 
podstaw ach biblijnych.

1. W ypowiedzi dotyczące zagłady Żydów pojaw iają się najczę
ściej p rzy  okazji wspom inania rocznic w ydarzeń, będących punktam i 
zw rotnym i w  historii stosunków żydowsko-niemieckich. Do takich 
należą przede w szystkim  rocznice „K ryształow ej Nocy” (Reich- 
kristallnacht) oraz zakończenia wojny.

2. Inną sposobność do w yrażenia swojego stosunku do zagła
dy m iały Kościoły przy  podejm ow aniu problem atyki antysem ityzm u 
lub w iny i grzechów wobec Żydów. Teksty, w  k tó rych  mówiono 
o zagładzie Żydów w kategoriach w iny, w yraźnie w skazują na po
czucie współodpowiedzialności za wyniszczenia Żydów. W ośmiu 
dokum entach katolickich i czternastu  protestanckich mówi się w prost 
o winie Niemców bądź państw a niemieckiego za zbrodnie na Żydach. 
S tąd  też znajdujem y w nich wiele w ezwań do pokuty jako form y 
chrześcijańskiego zadośćuczynienia.

3. Isto tnym  elem entem  kościelnych stosunków niem iecko-ży- 
dowskich jest zachęta do w spółpracy chrześcijan niem ieckich z Ży
dami, pomimo obciążeń pozostałych po Szoah. Ma ona dokonywać się 
na polu nauki, życia gospodarczego, religii, k u ltu ry  i stosunków 
międzyludzkich.

4. Na zakończenie w arto zacytować zdanie Franza von Ha
m m ersteina, duchownego ewangelickiego, dyrektora  Akademii Ewan
gelickiej w Berlinie Zachodnim, wieloletniego aktyw nego uczestnika 
dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. W artyku le  Dialog chrześcijań- 
sko-żydow ski w  ekumenicznej perspektyw ie  (Studia i Dokum enty 
Ekumeniczne, 3/1986/, 31), naw iązując do dokum entu Teologiczne 
punkty ciężkości rozmów żydowsko-chrześcijańskich . stw ierdza, że 
„gdy patrzy  się na te  katolickie k rok i i porów nuje się je z krokam i 
chrześcijan-ew angelików , nie sposób oprzeć się refleksji, że Kościo
łowi katolickiem u w RFN w obliczu Holocaustu i powstania państw a 
Izrael trudn ie j jest niż nam  zdecydować się na oparcie nowych s to 
sunków  z narodem  żydowskim na nowej całkiem  płaszczyźnie” .
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