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Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny

Achilles RAtti i jego misjA nA góRnym Śląsku

skomplikowanej sytuacji na Górnym Śląsku, szykującym się w 1920 
roku do plebiscytu, towarzyszyła obecność międzysojuszniczej Komisji 
Rządzącej i Plebiscytowej na Górnym Śląsku z siedzibą w Opolu. na 
czele tej angielsko-francusko-włoskiej Komisji stał Francuz generał Henri  
Le Rond. Włochy reprezentował gen. Alberto De marinis stendardo 
di Ricigliano, a Wielką Brytanię – płk Harold Franz Passawer Percival. Do 
Komisji byli oddelegowani także przedstawiciele Polski, niemiec i Cze-
chosłowacji. na wiosnę 1920 roku stolica Apostolska akredytowała przy 
niej swego przedstawiciela w osobie abp. Achille Rattiego. Jego misji na 
Górnym Śląsku zostało już poświęconych dosyć sporo opracowań. W pre-
zentowanym tekście chodzi przede wszystkim o przypomnienie znacze-
nia jego roli w okresie przedplebiscytowym, a także o wskazanie źródeł, 
dzięki którym wciąż można odkrywać mniej znane szczegóły jego misji. 

Achille Ratti – wizytator i nuncjusz apostolski w Warszawie

Przypomnijmy w skrócie drogę Achille Rattiego do objęcia funkcji 
nuncjusza w Polsce1. Urodził się 31 maja 1857 roku w Desio koło me-
diolanu. W mediolanie rozpoczął studia teologiczne i przygotowanie do 
kapłaństwa. Będąc studentem trzeciego roku teologii, w 1876 roku zo-
stał wysłany do Rzymu. studiował prawo kanoniczne na Gregorianum, 
teologię na uniwersytecie sapienza i filozofię w Akademii św. Tomasza. 
Wszystkie kierunki studiów zakończył uzyskaniem doktoratów. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 20 grudnia 1879 roku. Wrócił do mediolanu, gdzie 
był do 1888 roku profesorem dogmatyki i wymowy kościelnej w semina-
rium duchownym. następnie w latach 1888–1911 pracował w Bibliotece 
Ambrozjańskiej (w ostatnich czterech latach był jej kierownikiem). W la-
tach 1911–1914 był wiceprefektem, a od sierpnia 1914 do maja 1918  

1 Postaci Achille Rattiego (Pius Xi) poświęcono wiele opracowań, m.in.: A. no-
velli, Pio XI, Achille Ratti, MDCCCLVII-MCMXXII, milano 1923; G. Frediani, Pio XI, 
Roma 1929; Pio XI nel trentesimo della morte (1939–1969). Raccolta di studi e memo-
rie, milano 1969; Y. Chiron, Pio XI. Il papa dei Patti Lateranensi e dell’opposizione ai 
totalitarismi, milano 2006.
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prefektem Biblioteki Watykańskiej. Gdy w 1918 roku biskupi polscy po-
prosili papieża, by przysłał do Warszawy swojego przedstawiciela, Bene-
dykt XV wybrał na wizytatora apostolskiego w Polsce księdza Rattiego. 
Papieska nominacja została mu oznajmiona 7 kwietnia 1918 roku przez 
sekretarza stanu kard. Pietro Gasparriego. następnego dnia zaprosił go 
do siebie Benedykt XV. Podobno długo wyjaśniał papieżowi swą niezdat-
ność do tak ważnej i odpowiedzialnej misji dyplomatycznej. Ojciec Święty 
wysłuchał wszystkiego w milczeniu. Dopiero kiedy ks. Ratti skończył, ode-
zwał się Benedykt XV: „Więc dobrze, kiedy ksiądz prałat pojedzie?”. Ratti 
rozumiejąc, że sprawa jest przesądzona, odpowiedział krótko: „Jutro”2.

Ostatecznie w podróż do Polski udał się 20 maja, a powitany został 
uroczyście w Warszawie 29 maja. Parę dni gościł w rezydencji abp. Alek-
sandra Kakowskiego, a potem zamieszkał na plebanii parafii św. Alek-
sandra. mons. Ratti był mianowany wizytatorem na ziemie polskie i li-
tewskie, a w trakcie pobytu w Warszawie jego kompetencje poszerzono 
o Finlandię i Rosję. Zaznaczyć należy, że rozpoczął swe zadania zanim 
jeszcze Polska odzyskała niepodległość, w warunkach wojennych. Gdy 
po wskrzeszeniu niepodległego państwa możliwe było nawiązanie sto-
sunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a stolicą Apo-
stolską 3 lipca 1919 roku, Ratti został ustanowiony nuncjuszem. sakrę 
biskupią otrzymał 28 października 1919 roku w katedrze warszawskiej 
z rąk abp. Kakowskiego. swoją misję pełnił do początku czerwca 1921 
roku. Pozostał w stolicy nawet wówczas, gdy Polska została zaatakowana 
przez wojska bolszewickie i w sierpniu 1920 roku zagroziły Warszawie. 
Wszyscy dyplomaci uciekli, ale nuncjusz Achille Ratti pozostał na swoim 
miejscu, oświadczając przed o. Ludwikiem Theisslingiem, generałem do-
minikanów, obecnym wówczas w stolicy Polski: „Doskonale zdaję sobie 
sprawę z powagi sytuacji, ale dziś rano przy ofierze mszy świętej poświę-
ciłem życie Bogu. Przygotowany jestem na wszystko”3. 

Źródła, wspomnienia i opracowania 
dotyczące pobytu Achille Rattiego na górnym Śląsku 

a) Źródła
W ostatnim czasie wydane zostały przez Tajne Archiwum Watykań-

skie dwa tomy Dzienników Achille Rattiego z czasów, gdy ten pełnił za-
dania wizytatora i nuncjusza apostolskiego w Polsce. niestety, obejmują 

2 J. sajdak, Pius XI – Papież Wielki, w: Pius XI. Wielkiemu Papieżowi w hołdzie, 
Poznań 1939, s. 34–35.

3 m. Pachucki, Papież Pius XI. Żywot i rządy, Poznań 1930, s. 33–34.
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one cały okres misji Rattiego w Polsce, za wyjątkiem czasu sprawowa-
nia roli obserwatora z ramienia stolicy Apostolskiej na Górnym Śląsku 
w trakcie przygotowania do plebiscytu. We Wstępie do publikacji prefekt 
Archiwum Watykańskiego abp sergio Pagano i archiwista Gianni Ven-
ditti, redaktorzy obu tomów, stawiają pytanie dotyczące brakujących no-
tatek. i, nie mogąc znaleźć jednego wytłumaczenia, podają kilka hipotez. 
Wedle jednej z nich dyplomata watykański żywił nadzieję na to, że jego 
misja na Górnym Śląsku, w Opolu, będzie trwała krótko i spisze swoje 
wspomnienia po powrocie do Warszawy. Wiemy jednak, że pobyt na 
Śląsku wydłużył się do kilku miesięcy, gdyż jego misja napotkała szereg 
przeszkód. nie można także wykluczyć i tego, że nuncjusz, przebywając 
na Śląsku, kontynuował swoje zapiski, ale nie są one odkryte (jeszcze?). 
inna z hipotez przedstawiana przez Pagano i Vendittiego mówi o tym, że 
nuncjusz po prostu nie miał czasu na prowadzenie Dziennika. Jedno jest 
pewne: aktualnie nie posiadamy dzienników Achille Rattiego z czasu, 
gdy był komisarzem na Górnym Śląsku4. 

Dzięki temu, że w pierwszych miesiącach ii wojny światowej ks. pra-
łat Carlo Colli, ówczesny radca nuncjatury w Berlinie (wcześniej radca 
nuncjatury w Warszawie), osobiście w walizkach wywiózł z Warszawy 
do nuncjatury berlińskiej część akt dotyczących działalności Achille Rat-
tiego, zachowało się wiele cennych dokumentów. Przez Berlin dostały 
się one do Watykanu, gdzie zostały włączone do zbioru Archivio segre-
to Vaticano jako część Archiwum nuncjatury w Warszawie. nadano 
im sygnatury od 190 do 207. szczególnie ważne dokumenty związane 
z czasem pełnienia przez Rattiego misji na Górnym Śląsku znalazły się 
w teczkach o numerach: 194, 203 i 2075. 

W teczce 194 znajdują się zbiory dokumentów i akt dotyczących spraw 
dyplomatycznych i politycznych (włoska nazwa zbioru: Dossiers relativi 
ad affari diplomatici e politici). interesujące z naszego punktu widzenia 
są karty 611–1001: Fasc. S – Alta Slesia. Paesi Plebiscitari. Zasobny zbiór 
dokumentów. Zawiera liczne dokumenty z numerami protokołów od 
88 do 5847. Wiele listów nuncjusza apostolskiego do ministra spraw  

4 I Diari di Achille Ratti, [vol.] i – Visitatore apostolico in Polonia (1918–1919), 
red. s. Pagano i G. Venditti, Città del Vaticano, Archivio segreto Vaticano 2013,  
Collectanea Archivi Vaticani 93; [vol.] ii – Nunzio apostolico in Polonia (1919–1920), 
red. G. Venditti, Città del Vaticano, Archivio segreto Vaticano 2015, Collectanea  
Archivi Vaticani 94. Omówienie Dzienników, autorstwa D. Bednarskiego w „Śląskich 
studiach Historyczno-Teologicznych” 50,2 (2017), s. 482–484.

5 G. Gualdo, introduzione, w: O. Cavalleri, L’Archivio di Mons. Achille Rat-
ti, Visitatore Apostolico e Nunzio a Varsavia (1918–1921). Inventario. In Appendice  
le Istruzioni e la Relazione finale, a cura di Gerardo Gualdo, Città del Vaticano 1990, 
s. XVii–XViii. 
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Zagranicznych i Parlamentu. Korespondencja od Bertrama z Wrocławia, 
od Komitetu Plebiscytowego na Górnym Śląsku, od nuncjusza Pacelle-
go z monachium, od wielu osobistości życia politycznego i kościelnego. 
Korespondencja pomiędzy nuncjaturą a sekretariatem stanu. Wiele wy-
cinków z artykułów prasy polskiej i górnośląskiej relacjonującej misję 
Rattiego. 

Druga ważna teczka o sygnaturze 203 i tytule „Górny Śląsk i Prusy 
Wschodnie i Zachodnie” (Alta Slesia e Prussia Orientale ed Ocidentale) 
zawiera 744 karty z lat 1919–1921:
− korespondencja A. Rattiego z okresu: 29 sierpnia 1919 – 25 listopada 

1920, raporty o sytuacji politycznej i kościelnej na Górnym Śląsku, 
memoriały, apele, protesty, różnego rodzaju donosy, petycje (karty 
1–421);

− dokumenty dotyczące mandatu nadanego mons. Achillesowi Rattie-
mu w regionach plebiscytowych (karty 422–744); 

− trzy numeru „Gazety Urzędowej Górnego Śląska” (karty 582–623); 
− niektóre numery tygodnika „Le messager de Haute-silésie. Journal 

Hebdomadaire paraissant le Dimanche” (karty 624–658);
− różne artykuły z prasy wydawanej na obszarze plebiscytowym, komu-

nikaty wydawane przez reprezentantów państw monitorujących sy-
tuację na Górnym Śląsku, Francja – Le Rond, Włochy – De marinis 
(karty 659–729); 

− informacja na temat przebiegu plebiscytu wraz z wykazem wyników 
głosowania w poszczególnych okręgach górnośląskich przekazana 
ministrowi spraw Zagranicznych RP (karty 730–744).
Ciekawy zbiór dokumentów odnoszących się do misji Rattiego na 

Górnym Śląsku znajduje się w kartonie o sygnaturze 207. nosi on ty-
tuł Registri diversi (różne rejestry) i zawiera między innymi zestawienie 
kosztów poniesionych przez nuncjaturę w trakcie wizyt Rattiego (i jego 
audytora Pellegrinnetiego) na Górnym Śląsku (4–10 kwietnia, 7–28 
czerwca, 6–13 lipca, 3–27 listopada 1920).

Ciekawe dokumenty zawiera watykańskie archiwum odnoszące się do 
nuncjatury berlińskiej. szczególnie ważne materiały, z punktu widzenia 
omawianego zagadnienia, znajdują się w kartonie numer 42. Odnaleźć tu 
można korespondencję, jaką nt. sytuacji na Górnym Śląsku w czasie ple-
biscytu prowadzili między sobą sekretarz stanu kard. Pietro Gasparri, 
kard. Adolf Bertram z Wrocławia, abp eugenio Pacelli, nuncjusz w Berli-
nie (do 1925 roku urzędował w monachium) i abp Achille Ratti6.

6 Archivio segreto Vaticano [dalej: AsV], Archivio della nunziatura Aposto-
lica in Berlino (nunziatura Pacelli), Busta 42. mons. Pacelli 1922–1929. Breslavia.  
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Ks. Franciszek maroń, opracowując dzieje diecezji katowickiej, sięgał 
po dokumenty znajdujące się w Archiwum Archidiecezjalnym we Wroc-
ławiu. W kontekście omawianego zagadnienia na szczególną uwagę za-
sługują akta kard. Bertrama, a zwłaszcza jego korespondencja z A. Rat-
tim oraz abp. eugenio Pacellim, nuncjuszem w monachium.

Włodzimierz Dąbrowski, prawnik i działacz niepodległościowy, uczest-
nik trzeciego powstania śląskiego, a potem poseł na sejm Śląski, w końcu 
zamordowany przez niemców w Auschwitz, opublikował w 1923 roku 
zbiór dokumentów z lat 1918–1922. ósmy rozdział antologii zatytuło-
wany „stanowisko Ks. Kardynała Bertrama” zawiera teksty związane 
z przybyciem Rattiego na Śląsk oraz kryzysem, będącym następstwem 
dekretu Bertrama. W zbiorze znalazły się: mowy wygłoszone przez Rat-
tiego i gen. Le Ronda w dniu powitania komisarza kościelnego w Opolu, 
zarządzenie Bertrama z 21 listopada 1920 roku, przemowa ks. Giovan-
niego Ogno-serra w dniu przyjęcia go w Opolu 30 grudnia 1920 roku 
oraz jego orędzie do śląskiego duchowieństwa z 21 grudnia 1920 roku7.

b) Wspomnienia
Ks. michał Lewek, naczelnik Wydziału Kościelnego Polskiego Komi-

sariatu Plebiscytowego w Bytomiu i sekretarz sekcji Teologicznej spe-
cjalnego oddziału Śląskiego Związku Akademickiego, pozostawił swoje 
wspomnienia z tego okresu. Pierwotny tekst z 1947 roku, którego treść 
opierała się wyłącznie na wspomnieniach zachowanych w pamięci, gdyż 
akta Wydziału Kościelnego uległy zniszczeniu na plebanii miechowskiej 
podczas wojny, został uzupełniony o opracowania polskie oraz niemie-
ckie i wydany w 1960 roku. Tekst zatytułowany Górnośląski Plebiscyt 
z roku 1921 oraz udział w nim duchowieństwa katolickiego ukazał się 
w siódmym tomie monumentalnej serii Sacrum Poloniae Millenium wy-
dawanej w Rzymie z inicjatywy abp. Józefa Gawliny8. 

inny uczestnik tamtych wydarzeń ks. emil szramek jest autorem bio-
grafii ks. Jana Kapicy, w której odnosi się do czasu przedplebiscytowych 
wydarzeń kościelnych na Górnym Śląsku, w tym do zamętu, jaki powstał 

niektóre dokumenty zostały już zdigitalizowane i udostępnione. Zob. http://www.
pacelli-edition.de/quellen_dokumente.html [dostęp: 28.05.2018].

7 W. Dąbrowski, Górny Śląsk w walce o zjednoczenie z Polską. (Źródła i dokumen-
ty z lat 1918–1922), Katowice 1923, s. 52–57.

8 m. Lewek, Górnośląski Plebiscyt z roku 1921 oraz udział w nim duchowieństwa 
katolickiego, w: Sacrum Poloniae Millenium. Rozprawy – Szkice – Materiały historycz-
ne, t. 7, Rzym 1960, s. 545–619.
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po publikacji dekretu Bertrama z listopada 1920 roku i jego związku 
z osobą Rattiego9. 

Warto sięgnąć po wspomnienia don Primo mazzolariego, który był 
kapelanem kontyngentu włoskiego na Górnym Śląsku w okresie poprze-
dzającym plebiscyt10. W swoim dzienniku oprócz wzmianek nt. posługi 
kapelana opisuje relacje z miejscowym duchowieństwem, mieszkańcami 
Śląska Opolskiego, a także spotkania z komisarzem kościelnym11. Ob-
szerne fragmenty dzienników don Primo mazzolariego przetłumaczone 
zostały na język polski i znalazły się w publikacji W obcym kraju... Woj-
ska sprzymierzone na Górnym Śląsku 1920–192212. ewidentnie pokazują 
one, że włoski duchowny jest pod wpływem księży niemieckich (jego do-
brym znajomym jest sam ks. Carl Ulitzka). nie trzeba zgadać się z jego 
punktem widzenia, niemniej wartość jego zapisków polega na tym, że 
patrzy na sytuację na Górnym Śląsku z pozycji człowieka z zewnątrz. 

Z kolei o. Kolumban sobota OFm, gwardian klasztoru franciszkań-
skiego na Górze Świętej Anny, opisał wizytę, jaką abp Achilles Ratti 
złożył w sanktuarium 14 czerwca 1920 roku13. Ponadto do misji Rattie-
go, w tym zawirowań wokół dekretu Bertrama, kilkakrotnie odnosi się 
w swoich pamiętnikach abp Aleksander Kakowski14. 

c) opracowania 
na szczególną uwagę zasługują opracowania autorstwa prof. Toma-

sza Falęckiego, gdyż sięgnął on nie tylko po archiwalia polskie, ale dotarł 

9 e. szramek, Ks. Jan Kapica. Życiorys a zarazem fragment z historji Górnego 
Śląska, Katowice 1931 [s. 74–76]. 

10 Primo mazzolari (1890–1959) – kapłan włoski, kapelan włoskiego kontyngentu 
wojskowego na Górnym Śląsku w okresie plebiscytu, przeciwnik faszyzmu, partyzant 
podczas ii wojny światowej, po wojnie publicysta zajmujący się kwestiami społecznymi, 
niezrozumiany przez władze kościelne. 20 czerwca 2017 roku jego grób odwiedził pa-
pież Franciszek, a 18 września 2017 rozpoczęto jego proces beatyfikacyjny.

11 P. mazzolari, Diario (1905–1926) e Lettere a V. Fabrizi de Biani, Bologna 1974 
[strony dotyczące wspomnień z czasów jego pobytu na Górnym Śląsku: 629, 644–
645, 660–666].

12 Tenże, Dziennik 15 lutego – 5 lipca 1920 r., aneks do tekstu s. Rosenbauma, 
„Nie przybyliśmy na Śląsk dla własnej przyjemności, ale aby wykonać pożyteczną pra-
cę”. Niektóre wątki obecności wojsk sprzymierzonych na Górnym Śląsku (1920–1922), 
w: W obcym kraju... Wojska sprzymierzone na Górnym Śląsku 1920–1922, red. s. Ro-
senbaum, Katowice 2011, s. 216–237.

13 K. sobota, Wspomnienia z lat 1919–1920–1921, do druku przygotowała, wstę-
pem i przypisami opatrzyła W. musialik, Wrocław–Opole 1998 [wizyty A. Rattiego na 
Górze Świętej Anny dotyczą strony 6–11].

14 A. Kakowski, Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki, red. i oprac. T. Krawczyk, 
R. Świętek, Kraków 2000 [interesujące z naszego punktu widzenia strony: 911–914].
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do Archivio segreto Vaticano i archiwów niemieckich. W kompleksowy 
sposób opisał sytuację Kościoła na Górnym Śląsku w latach 1919–1921  
w publikacji O narodowe oblicze katolickiego życia kościelnego na Górnym 
Śląsku. Polska – Stolica Apostolska – Niemcy (1919–1922)15. Profesor Fa-
lęcki jest także autorem innych artykułów poświęconych tej tematyce16. 
Z kolei prof. Lech Krzyżanowski w artykule Polsko-niemiecka rywaliza-
cja o Górny Śląsk (1919–1921) i jej oddziaływanie na kształt miejscowych 
stosunków wyznaniowych ukazał złożoną sytuację, która zrodziła się na 
Górnym Śląsku po publikacji dekretu Bertrama17. 

Ks. Józef Bańka był chyba jednym z pierwszych historyków, który 
podjął się próby udowodnienia, że Ratti nie miał nic wspólnego z dekre-
tem opublikowanym przez Bertrama. W 1971 roku w półroczniku „na-
sza Przeszłość” ukazał się jego artykuł Dekret ks. kard. Adolfa Bertrama  
z 21 XI 1920 roku a ks. Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI18. 

Tematyce misji Rattiego poświęcony jest fragment artykułu ks. prof. 
stanisława Wilka zatytułowanego Nuncjusz Achilles Ratti i jego rola  
w procesie kształtowania się państwa polskiego19. Z kolei ks. prof. Zyg-
munt Zieliński zajął się kwestią śląską z punktu widzenia metropolity 
krakowskiego abp. Adama sapiehy i jego kontaktów z Rattim20. 

15 T. Falęcki, O narodowe oblicze katolickiego życia kościelnego na Górnym Ślą-
sku. Polska – Stolica Apostolska – Niemcy (1919–1922), Kraków 2003.

16 Przede wszystkim: T. Falęcki, Dekret kardynała Adolfa Bertrama w sprawie 
udziału duchowieństwa w akcji plebiscytowej z 21 listopada 1920 roku, w: Kościoły 
i związki wyznaniowe a konflikt polsko-niemiecki na Górnym Śląsku w latach 1919–
1921, red. Z. Kapała i J. myszor, Bytom 2005, s. 149–167. W mniejszym wymiarze, 
ale też dotykają tej tematyki inne artykuły prof. T. Falęckiego: Nuncjatura Apostolska  
w Monachium wobec plebiscytu górnośląskiego, w: Nie tylko o Korfantym. Jeszcze o po-
wstaniach śląskich i plebiscycie w świetle ostatnich badań, red. Z. Kapała, Bytom 2000, 
s. 100–113; Stolica Apostolska a problem ewentualnego zbliżenia polsko-niemieckiego  
w 1920 roku, w: Pamięć o powstaniach śląskich czy i komu potrzebna?, Bytom 2001, 
red. Z. Kapała, W. Lesiuk, Bytom 2001, s. 136–154.

17 L. Krzyżanowski, Polsko-niemiecka rywalizacja o Górny Śląsk (1919–1921)  
i jej oddziaływanie na kształt miejscowych stosunków wyznaniowych, w: Biskup August 
Hlond i jego diecezja, red. J. myszor, Katowice 2013, s. 22–36.

18 J. Bańka, Dekret ks. kard. Adolfa Bertrama z 21 XI 1920 roku a ks. Achilles Rat-
ti, późniejszy papież Pius XI, „nasza Przeszłość” 1971, nr 36, s. 287–306.

19 s. Wilk, Nuncjusz Achilles Ratti i jego rola w procesie kształtowania się państwa 
polskiego, w: Powrót Polski na mapę Europy. Sesja naukowa poświęcona 70. rocznicy 
Traktatu Wersalskiego, red. Cz. Bloch, Z. Zieliński, Lublin 1995, s. 331–367 [s. 353–359].

20 Z. Zieliński, Udział Adama Stefana Sapiehy w sprawie śląskiej podczas ple-
biscytu w roku 1921, w: Księga Sapieżyńska, red. J. Wolny, Kraków 1986, s. 89–109  
[s. 94–102]; tenże, Biskupi polscy w walce o kształt zachodniej granicy Polski 1919–
1920 (Dalbor, Teodorowicz, Sapieha), w: Powrót Polski na mapę Europy..., s. 369–392  
[s. 376–382].
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W czerwcu 2016 roku z inicjatywy dyrektora Archiwum Państwowe-
go w Opolu zorganizowano konferencję poświęconą Rattiemu. Wśród 
wygłoszonych referatów, opublikowanych później w serii watykańskiej 
Atti ed Documenti, firmowanej przez Papieski Komitet nauk Histo-
rycznych, znalazły się również teksty dotyczące górnośląskiego epizodu 
przyszłego Piusa Xi. Ks. dr Piotr Górecki przybliżył działalność Achil-
le Rattiego jako komisarza kościelnego dla obszaru plebiscytowego na 
Górnym Śląsku21, a o. Błażej Kurowski przywołał zapiski o. Kolumbana 
soboty OFm, nt. wizyty nuncjusza na Górze Świętej Anny22. Wzmianki 
dotyczące pobytu A. Rattiego na Śląsku odnajdziemy też w innych refe-
ratach z tej konferencji. Gianpaolo Romanato, profesor historii Kościoła 
z Uniwersytetu w Padwie w artykule pt. Achilles Ratti na terenie Polski 
w kontekście odnowy Kościoła katolickiego po pierwszej wojnie światowej 
przedstawia między innymi pogląd, że wydarzenia okołoplebiscytowe 
doprowadziły do konfliktu Rattiego z sapiehą: „Uwięziony pomiędzy 
dwoma ścierającymi się ze sobą stronami, nie mogąc przeciwstawić się 
Bertramowi, który wydawał się być wspierany przez Rzym, Ratti wszedł 
na kurs prowadzący go do kolizji z arcybiskupem Krakowa Adamem 
sapiehą”, i sugeruje jakoby te napięcia były przyczyną tego, że sapieha 
nie został przez Piusa Xi mianowany kardynałem23. Z kolei prof. Tade-
usz Krawczak, dyrektor Archiwum Akt nowych w Warszawie, przed-
stawił, jak społeczeństwo polskie odbierało nuncjusza Rattiego i potem 
Piusa Xi. Fragment dotyczący roli komisarza kościelnego podczas przy-
gotowań do plebiscytu opatrzył tytułem „Utrata zaufania – doświadcze-
nia plebiscytowe”24. Ks. dr hab. Dominik Zamiatała CmF prześledził 
niektóre tytuły prasowe i wspomnienia polskich elit odnoszące się do 
pobytu Rattiego w Polsce. Przywołał między innymi ciekawe zapiski 
macieja Rataja, ówczesnego ministra wyznań religijnych i oświecenia  

21 P. Górecki, Achille Ratti jako wysoki komisarz kościelny dla obszaru plebiscyto-
wego na Górnym Śląsku, w: Nunzio in una terra di frontiera. Achille Ratti, poi Pio XI,  
in Polonia (1918–1921). Nuncjusz na ziemiach pogranicza. Achilles Ratii, późniejszy 
Pius XI, w Polsce (1918–1921), a cura di Quirino Alessandro Bortolato e mirosław 
Lenart, Città del Vaticano 2017, s. 389–404.

22 B. Kurowski, Klasztor na Górze Św. Anny w czasie wizyty arcybiskupa Achillesa 
Rattiego, nuncjusza apostolskiego w Polsce, we wspomnieniach o. Kolumbana Soboty 
OFM, w: Nunzio in una terra di frontiera..., s. 405–422.

23 G. Romanato, Achilles Ratti na terenie Polski w kontekście odnowy Kościo-
ła katolickiego po pierwszej wojnie światowej, w: Nunzio in una terra di frontiera...,  
s. 271–282 [misji A. Rattiego na Śląsku jest poświęcony passus na s. 280–281].

24 T. Krawczak, Społeczeństwo polskie wobec Piusa XI, w: Nunzio in una terra  
di frontiera..., s. 283–330 [s. 312–315].



233

ACHiLLes RATTi i JeGO misJA nA GóRnYm ŚLąsKU

publicznego, niepublikowane fragmenty wspomnień abp. Józefa Bilczew-
skiego, a także wspomnienia abp. Aleksandra Kakowskiego25. 

Ks. Walerian meysztowicz, duchowny mieszkający i pracujący w Rzy-
mie od 1932 roku, najpierw jako radca w ambasadzie polskiej przy sto-
licy Apostolskiej, a potem bliski współpracownik bp. J. Gawliny, jest au-
torem opracowania La nunziatura di Achille Ratti in Polonia. Odnosi się 
w swym artykule także do działalności Rattiego na Śląsku26. nie można 
pominąć również pracy Nuncjatura Achillesa Ratti w Polsce Jarosława 
Jurkiewicza, choć została ona napisana według specyficznych założeń 
metodologicznych27.

d) Prasa
szukając dokumentacji obecności Achille Rattiego na Górnym Ślą-

sku, warto sięgnąć również po lokalną prasę, zarówno polską, jak i nie- 
miecką. Wzmianki na temat jego misji odnajdziemy między innymi 
w „Katoliku”, „nowinach Raciborskich”, „Gazecie Opolskiej”, „Dzien-
niku Śląskim”, „Górnoślązaku”, „Głosie Śląskim”, „Polaku”, „Kurierze 
Śląskim” oraz „schlesische Volkszeitung”.

misja Achille Rattiego na górnym Śląsku

Zlecona ks. Achillesowi Rattiemu misja na Górnym Śląsku w okresie 
przygotowań do plebiscytu należała do niezwykle delikatnych i wyma-
gających szczególnej dyplomacji. nie jest tajemnicą, że Ratti niechętnie 
przyjął nominację na Wysokiego Komisarza Kościelnego dla obszaru 
plebiscytowego. Zdawał sobie sprawę, że pełniąc tę misję, będzie stąpał 
po zaminowanym terenie. 

Zaplanowany na początek 1921 roku plebiscyt na Górnym Śląsku 
poprzedzony został dwoma powstaniami śląskimi. sytuacja stawała się 
coraz bardziej napięta, dlatego ustanowiona została międzysojusznicza 
Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku z siedzibą w Opo-
lu, w skład której wchodzili przedstawiciele państw alianckich: Anglii, 

25 D. Zamiatała, Okres warszawski Achillesa Rattiego w wybranych opiniach 
polskiej prasy oraz wspomnieniach polskich elit, w: Nunzio in una terra di frontiera...,  
s. 359–388 [szczególnie warte uwagi w kontekście Śląska są s. 378–383].

26 W. meysztowicz, La nunziatura di Achille Ratti in Polonia, w: Pio XI nel trente-
simo della morte (1939–1969). Raccolta di studi e memorie, milano 1969, s. 179–203  
[s. 196–197].

27 J. Jurkiewicz, Nuncjatura Achillesa Ratti w Polsce, Warszawa 1953. misji Rat-
tiego na Górnym Śląsku i na innych terenach plebiscytowych poświęcony został roz-
dział zatytułowany: „naczelny Komisarz Kościelny dla obszarów plebiscytowych” 
(strony 77–128).
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Francji i Włoch. Z kolei w charakterze obserwatorów znaleźli się w ko-
misji delegaci zainteresowanych stron: Polski, niemiec oraz sąsiadującej 
ze Śląskiem Czechosłowacji. na wyraźny wniosek aliantów i za aprobatą 
zainteresowanych państw został zaproszony także przedstawiciel stolicy 
Apostolskiej. Do tego zadania wybrał papież abp. Rattiego. Został usta-
nowiony naczelnym Komisarzem Kościelnym dla obszarów plebiscyto-
wych Górnego Śląska oraz Prus Wschodnich i Zachodnich. W poufnej 
nocie kardynał sekretarz stanu Pietro Gasparri poinformował nuncjusza 
o tym, że otrzymał to zadanie i przekazał mu następujące wskazówki:

Jurysdykcja biskupa wrocławskiego powinna zostać całkowita, a więc 
za wyjątkiem tego, co zostało ściśle określone w instrukcjach, kardynał 
Bertram zachowa swoją pełną i całkowitą władzę. 

Z tego powodu Wysoki Komisarz będzie szczególnie unikać wmie-
szania się w różne sprawy, z rodzaju tych, które się rozważa, nie będąc 
uprzednio upoważnionym ze strony ordynariusza. Także w sprawy tego, 
co dotyczy karania duchownych, którzy ewentualnie naruszą swobodę 
głosowania, Wysoki Komisarz porozumie się uprzednio z biskupem 
wrocławskim i postara się działać z umiarkowaniem, prolongując we-
dle możliwości zarządzenia, które mogłyby mieć oddźwięk gdzie indziej 
[tzn. w niemczech lub w Polsce]. Wysoki Komisarz nie tylko nie weźmie 
udziału w jakimkolwiek akcie, który by można było interpretować jako 
poparcie dla którejkolwiek ze stron, lecz postara się o uspokojenie umy-
słów i zapobieżenie incydentom.

Zanim Wysoki Komisarz uda się na teren plebiscytowy, powinien 
przedtem powiadomić o tym kardynała w sposób dosyć miły28.

Achille Ratti o swej nominacji zawiadomił 27 marca ministra stani-
sława Patka29, a 2 kwietnia wysłał telegram do kard. Bertrama z informa-
cją, że planuje wizytę na Górnym Śląsku30. Pomiędzy kwietniem a listo-
padem 1920 roku komisarz kościelny czterokrotnie przybywał na Górny 
Śląsk, by wizytować tereny plebiscytowe, wsłuchiwać się w nastroje miej-
scowej ludności, obserwować zachowania duchownych (zarówno Pola-
ków, jak i niemców), reagować w sytuacjach, gdy propaganda religijna 
zaczynała służyć celom politycznym. nie posiadał żadnych kompetencji 

28 AsV, Archivio della nunziatura Apostolica in Varsavia [dalej: AnV] 194, Fasc. 
C, Pismo kard. P. Gasparriego do nuncjusza abp. A. Rattiego z 15 iii 1920, k. 659.

29 Tamże, 194, Fasc. s, Pismo ministra s. Patka do nuncjusza abp. A. Rattiego 
z 31 iii 1920, k. 669. Zaznaczyć należy, że minister nie zrozumiał treści nominacji 
Rattiego, bo wyrażając wdzięczność papieżowi za tę nominację, wezwał Rattiego do 
jak najszybszego przejęcia jurysdykcji na terytorium plebiscytowym, do czego ten nie 
miał żadnych kompetencji. 

30 Tamże, 203, Telegram nuncjusza A. Rattiego do kard. A. Bertrama z 2 iV 
1920, k. 555.
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ustawodawczych ani wykonawczych. należy wziąć pod uwagę, że Ratti 
pełnił swe zadania na terenie podlegającym jurysdykcji biskupa wroc-
ławskiego, którym w tym czasie był kard. Adolf Bertram. strona polska 
domagała się od komisarza, aby zachęcił Bertrama do dobrowolnego od-
stąpienia od jurysdykcji aż do uregulowania sprawy śląskiej31. Głośnym 
echem odbiło się to, że kardynałowi zabroniono przeprowadzanie wi-
zytacji na terenie plebiscytowym. Bertram, owszem, pogodził się z tym 
zakazem, ale coraz głośniej mówił, że świątynie nie mogą stać się miej-
scami politycznej agitacji, a duchowni powinni zdystansować się od tego 
wszystkiego, co niezwiązane jest z pasterską misją Kościoła32. 

W opracowaniach dotyczących pobytu abp. Rattiego na Górnym Ślą-
sku pojawia się informacja o tym, że był tutaj trzykrotnie, pomijając po-
byt lipcowy. Prawdopodobnie błąd jest powielany za relacją ks. michała 
Lewka, który wspominał po latach: 

nuncjusz Ratti mógł tylko dorywczo przebywać na Górnym Śląsku. sta-
ło się to trzykrotnie: w kwietniu, aby zapoznać się z władzami w Opolu; 
w czerwcu, kiedy zapoznał się z kilkoma wybitniejszymi proboszczami 
na Górnym Śląsku oraz na początku listopada. Wszystko w roku 192033.

Także ks. Teodor Kubina w artykule w „Gościu niedzielnym”, przy-
pominającym pobyt Rattiego na Górnym Śląsku, pomylił się w wylicza-
niu jego wypraw do Opola (napisał tylko o dwóch wizytach)34. 

skąd więc informacja o czterech pobytach? W Tajnym Archiwum 
Watykańskim w aktach nuncjatury warszawskiej zachowały się rejestry 
wydatków nuncjusza z podróży na Śląsk, które jednoznacznie wskazują, 
że podróże były cztery35. Wzmianka o tym znalazła się także w prasie 
górnośląskiej36. Wreszcie potwierdza je szczegółowe intinerarium przy-
gotowane przez ks. prof. s. Wilka. Cztery podróże nuncjusza na Górny 
Śląsk miały miejsce w dniach: 4–10 kwietnia, 7–20 czerwca, 6–13 lipca 
oraz 4–27 listopada 192037.

31 s. Wilk, Nuncjusz Achilles Ratti..., s. 355–356.
32 Por. A. Bertram, Zeigt Eure Treue auch durch Opfer der Liebe, w: A. Ber-

tram, Hirtenbriefe und Hirtenworte, oprac. W. marschall, Köoln–Weimar–Wien 2000,  
s. 150.

33 m. Lewek, Górnośląski plebiscyt z roku 1921..., s. 561–562.
34 T. Kubina, Kilka kart z życia Ojca św. Piusa XI, „Gość niedzielny” 1924, nr 6, s. 5.
35 AsV, AnV, 207. Registri diversi, 1. Registri delle spese generali e delle spese 

d’ufficio, sia ordinarie che straordinarie, 1 luglio 1919 – 10 ottobre 1921, k. 1–36.
36 W gazecie „Górnoślązak” znalazła się notatka: „10 lipca Ratti wrócił do Opo-

la, bawiący kilka dni w Olsztyńskiem i Kwidzyńskiem. Tam odbył się 12 lipca plebis-
cyt”. Zob. Ks. Arcybiskup Ratii w Opolu, „Górnoślązak” 1920, nr 155, s. 1.

37 s. Wilk, Itinerarium Achillis Ratti 1918–1921, w: Acta Nuntiaturae Poloniae. 
Institutum Historicum Polonicum, t. LVii, vol. 1, Romae 1995, s. XXVii.
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Z pierwszą, nieurzędową, wizytą na Śląsk udał się komisarz kościel-
ny 4 kwietnia 1920 roku. Podróżował koleją przez Katowice. Proboszcz 
parafii mariackiej ks. Teodor Kubina witał go na dworcu katowickim. 
Wspominał potem na łamach „Gościa niedzielnego”, że było to w drugi 
dzień świąt wielkanocnych i nuncjusz nie mógł nawet opuścić dworca, 
bo jego przystanek trwał krótko:

Z okna wyglądając jedziemy z nuncjuszem tuż obok mego kościoła. 
Właśnie jest nabożeństwo. Kościół przepełniony, masy ludu nie znajdu-
ją miejsca w świątyni i otaczają bramy. Książe biskup Ratti nadzwyczaj 
rozradowany tym widokiem. Śląsk przy pierwszym kroku, który na nim 
zrobił, przedstawia mu się takim, jakim jest: pobożnym, religijnym, na 
wskroś katolickim. i ks. nuncjusz podnosi ręce i z wozu błogosławi ten 
lud, dając mi zlecenie, żebym go od niego pozdrowił38. 

Tak wyglądało powitanie Rattiego ze Śląskiem.

Dnia 6 kwietnia udał się do Wrocławia na spotkanie z kard. Bertra-
mem. O przedmiocie tej rozmowy dowiadujemy się z pisma Bertrama do 
nuncjusza z 11 kwietnia. Biskup starał się przekonać swego gościa o pol-
skim niebezpieczeństwie, na jakie narażona jest diecezja. Przekonywał 
o kościelnych i państwowych interesach niemiec, że w przypadku utraty 
Górnego Śląska diecezja wrocławska zostanie dramatycznie pomniej-
szona o 1 700 000 katolików i stanie się diecezją diaspory (Pomorza, 
Brandenburgii, Berlina i Dolnego Śląska). sugerował też, że dla Górnego 
Śląska przyłączenie do Polski oznaczać będzie spadek poziomu kultural-
nego, bo im dalej na wschód, tym kultura niższa39. Do Warszawy A. Ratti 
wrócił 10 kwietnia40. To pierwsze zetknięcie się z terenem plebiscytowym 
miało charakter rekonesansu, zaznajomienia się z ogólną sytuacją i zba-
daniem nastrojów wśród społeczeństwa i duchowieństwa. Wkrótce Ratti 
udał się do Rzymu, gdzie przekazał sekretarzowi stanu omówiony powy-
żej list Bertrama. Podczas audiencji u Benedykta XV próbował przekonać 
papieża, że funkcja komisarza kościelnego na terenach plebiscytowych 
może sprowokować napięcia w relacjach z rządem polskim i utrudnić 
jego podstawowe zadania jako nuncjusza. Chciał zrezygnować z powie-
rzonej mu misji, a zaproponować na swoje miejsce kogoś neutralnego,  

38 T. Kubina, Wielkie chwile, „Gość niedzielny” 1924, nr 6, s. 6.
39 AsV, AnV, 203, Pismo kard. A. Bertrama do nuncjusza abp. A. Rattiego z 11 iV  

1920, k. 537–538.
40 Zob. Nuncyusz papieski na Górnym Śląsku, „Katolik” 1920, nr 43 z 8 iV, s. 1; 

Ks. Arcybiskup Ratti w Wrocławiu, „Katolik” 1920, nr 44 z 10 iV, s. 1.
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na przykład Holendra. Papież nie przyjął jego argumentacji i „polecił, 
żeby natychmiast wrócił na stanowisko i spełniał rolę pojednawcy”41. 

Po raz drugi zjawił się w Opolu w czerwcu. Zamieszkał na plebanii 
parafii św. Krzyża, goszcząc u ks. Józefa Kubisa, znanego z nastawienia 
proniemieckiego, co naturalnie zaniepokoiło działaczy polskich. Ratti tłu-
maczył to tym, że kierował się chęcią zachowania równowagi, ponieważ 
jego obecność na Górnym Śląsku z natury rzeczy była postrzegana jako 
wspierająca stronę polską42. W położnym nieopodal kościele św. leksan-
dra sprawował codziennie msze43. Dnia 10 czerwca 1920 roku został ofi-
cjalnie przyjęty w pałacu Prezydentury przez Komisję Rządząca i Plebis-
cytową. Przedstawił im swoją nominację, w której znalazł się zapis o tym, 
że ustanowiony został komisarzem kościelnym „celem coraz to lepszego 
zabezpieczenia sprawiedliwej i spokojnej swobody głosowania”. W dal-
szej części swego przemówienia Ratti uzasadniał swoją misję tak:

Czuję się wysoce zaszczyconym posłannictwem, które, z tak wysokiego 
miejsca pochodząc, ma cel szlachetny i przeznacza mnie na uniżonego 
współpracownika Panów w tym dziele sprawiedliwości i pokoju, swo-
body i porządku, któremu Panowie poświęciliście wszystkie swe siły 
i zdolności znakomite. Świętość, z której wypływa posłannictwo me, 
pomoc, którą mi zapewnia pobłażliwa dobroć Panów, ta dobroć, obja-
wiająca się już w życzliwym przyjęciu, zgotowanem mi przez Panów; 
współzawodnictwo wszystkich dobrych chęci kraju, do którego przeze 
mnie zwraca się Ojciec wspólny wszystkich katolików: wszystko to przy 
pomocy Bożej, o którą błagam z głębi serca mego, napełnia mię głęboką 
i otuchę dodającą ufnością, że mimo skromności i nieudolności osoby 
mej, posłannictwo poruczone mi przez Ojca Świętego zrodzi niejedne 
skromne owoce błogosławieństwa i dobra powszechnego, jak to jest 
moim szczerem życzeniem44.

Parę dni później, w niedzielę 13 czerwca, odbyło się uroczyste powi-
tanie abp. Rattiego w kościele Świętego Krzyża. Przemówił do wiernych 
podczas mszy świętej. Po łacinie podziękował za serdeczne powitanie,  
a w jego imieniu proboszcz Kubis odczytał po polsku i niemiecku orę-
dzie do całego ludu górnośląskiego:

41 A. Kakowski, Z niewoli do niepodległości..., s. 912. 
42 AsV, AnV, 194, Raport nuncjusza abp. A. Rattiego dla kard. P. Gasparriego 

z 19 Vii 1920, k. 706.
43 s. Koszyk, W walce o górnośląski kraj rodzinny. Wspomnienia Polaka-opolani-

na, Katowice 1935, s. 6.
44 Przyjęcie oficyalne Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupa Ratti, Wysokiego Komisa-

rza Kościelnego na Górnym Śląsku, „Katolik” 1920, nr 73 z 17 Vi, s. 1.



238

Ks. DAmiAn BeDnARsKi

Za twe serdeczne i pełne ducha religijnego słowa powitania składam ci, 
przewielebny księże proboszczu z głębi serca płynące podziękowanie. 
Ponieważ jesteś pośrednikiem między mną a tym ludem wiernym i tak 
niezwykle religijnym, zechciej proszę możliwie najdokładniej przedło-
żyć mu wyraz mych myśli i uczuć. Powiedz wszystkim tu obecnym, a ci 
niech rozgłoszą wszędzie swym domownikom i przyjaciołom, że na-
miestnik Chrystusowy, Ojciec Święty, Benedykt XV posłał mnie do was 
na znak i dowód ojcowskiej swej miłości ku wam wszystkim. Dba on 
bowiem o wszystkich swych synów katolickich, gdziekolwiek się znajdu-
ją na całym świecie. Dlatego też w tych czasach burzliwych postanowił 
rozesłać do wszystkich prawie zakątków świata swych wysłanników, by 
ci zanieśli ojcowskie błogosławieństwo i pociechę dzieciom jego, zapo-
znali się z potrzebami ludu i zdali wiernie sprawę Jego Świątobliwości, 
służąc zarazem w miarę możności swoją pomocą temu ludowi. Z tego 
powodu i w tym celu wyznaczył mnie Ojciec Święty tu do was na Śląsk 
Górny, do kraju słynącego z bogactw przyrodzonych i z pobożności 
i cnotliwości ludu, który Jego sercu szczególnie miły i drogi45. 

W poniedziałek, 14 czerwca, wysoki komisarz w towarzystwie ks. Ku-
bisa oraz ks. ermenegildo Pellegrinettiego, swego sekretarza, odwiedził 
klasztor franciszkanów na Górze Świętej Anny46. następnie, 17 czerw-
ca, ponownie udał się do Bertrama, a spotkanie dotyczyło planowanej 
wizytacji duszpasterskiej wrocławskiego biskupa na Górnym Śląsku47. 
W dniu 19 czerwca samochodem z Opola przybył do bytomskiego ob-
wodu przemysłowego w towarzystwie ks. Pelegrinettiego i ks. Kubisa. 
Zwiedził kopalnię „Joanna” pod Bobrkiem, następnie pojechał do Pie-
kar Śląskich, gdzie nawiedził kościół parafialny i kalwarię. Z Piekar udał 
się do Bytomia i po zwiedzeniu świątyni nmP gościł u ks. dziekana ema-
nuela Buchwalda48. Z kolei 20 czerwca udał się do Koźla, gdzie został 
zaproszony przez ks. Primo mazzolariego, kapelana żołnierzy włoskich, 
wchodzących w skład wojsk sprzymierzonych, pilnujących porządku na 
tym terenie w okresie przedplebiscytowym. Papieski wysłannik został 
dobrze przyjęty. Ks. mazzolari odnotował w swoim dzienniku: „Wywo-
łał znakomite wrażenie na żołnierzach i oficerach. Ludność – powiedział 
– uczestniczyła w przyjęciu legata papieskiego tłumnie i z otwartym ser-
cem”49. Włoski kapelan zauważył też, że niestety agitatorzy rozpuścili 

45 Wysoki Komisarz dla spraw kościelnych, „Katolik” 1920, nr 74 z 19 Vi, s. 1.
46 K. sobota, Wspomnienia z lat 1919–1920–1921..., s. 6–11.
47 T. Falęcki, O narodowe oblicze..., s. 58. 
48 Wiadomości kościelne. Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Ratti, „Katolik” 1920, 

nr 76 z 24 Vi, s. 3. 
49 P. mazzolari, Diario (1905–1926)..., s. 661. 
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oszczerstwa na temat misji i postawy Rattiego, oskarżając o sprzyjanie 
Koalicji50. 

Trzecia wizyta w Opolu miała miejsce w dniach 6–13 lipca. Potem  
w związku z napiętą sytuacją w kraju oraz wojną polsko-bolszewicką nie 
ruszał się z Warszawy. Po raz ostatni udał się na Górny Śląsk 4 listopada 
i był tutaj do 27 tegoż miesiąca51. 

Komisarz kościelny sporządzał z przebiegu swojej misji raporty, które 
przesyłał do sekretariatu stanu52. ich lektura przekonuje, że właściwie 
diagnozował istotę konfliktu narodowościowego na Górnym Śląsku. 
Oceniał także postawę duchowieństwa, polskiego i niemieckiego, które 
wzajemnie oskarżało się o wykorzystywanie Kościoła, zwłaszcza ambo-
ny, do agitacji53. Zauważał, że kler niemiecki jest znacznie liczniejszy  
i obsadził prawie wszystkie kierownicze stanowiska w diecezji. Ratti nie 
wahał się zarzucić Bertramowi otwartą proniemieckość i ostrzegał sekre-
tariat stanu, by ostrożnie podchodził do informacji słanych do Watykanu 
przez biskupa wrocławskiego, który jako lojalny niemiec nie pozosta-
wał bezstronny. nuncjusz przypomniał, iż co prawda w liście pasterskim  
z czerwca 1919 roku Bertram pozostawił wszystkim swobodę opinii, ale 
jednocześnie wyraził życzenie, by Górny Śląsk pozostał przy niemcach. 
Zarzucał też hierarsze z Wrocławia, że podobnie jak jego poprzednicy, 
mając w swojej diecezji ponad milion wiernych narodowości polskiej, 
nie nauczył się języka polskiego54. 

sytuacja komisarza była trudna, gdyż jego możliwości działania były 
niezwykle ograniczone. nie rozumiał tego polski rząd ani Polski Komi-
sariat Plebiscytowy, które były rozczarowane brakiem efektów jego misji 
na Górnym Śląsku. Pod koniec czerwca 1920 roku Komisariat złożył 
Rattiemu memoriał Die kirchenpolitischen Verhältnisse im oberschlesis-
chien Abstimmungsgebiet (Polityczny aspekt stosunków kościelnych na 
górnośląskim terenie plebiscytowym). Żądano w nim, aby opublikował 
odezwę do ludności w sprawie wolności głosowania i podkreślił brak 
moralnych zobowiązań wobec państwa niemieckiego. Domagano się, 
aby pomógł sprowadzić na Górny Śląsk księży polskich, przeniesionych 
do niemieckich części diecezji. Proszono także o skierowanie księży do 

50 Tamże.
51 s. Wilk, Itinerarium Achillis Ratti 1918–1921, w: Acta Nuntiaturae Poloniae, 

Institutum Historicum Polonicum, t. LVii, vol. 1, s. XXVii. 
52 AsV, AnV, 194, Raport nuncjusza abp. A. Rattiego z 19 Vii 1920, k. 706–718; 

tamże, 196, Raport nuncjusza abp. A. Rattiego z 6 X 1920, k. 142–143; tamże, 194, 
Raport nuncjusza abp. A. Rattiego z 14 Xi 1920, k. 808–816.

53 Tamże, 194, Raport nuncjusza abp. A. Rattiego z 19 Vii 1920, k. 707–708.
54 Tamże, 194, Raport nuncjusza abp. A. Rattiego z 19 Vii 1920, k. 714.
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pracy w polskich organizacjach katolickich, wprowadzenie równoupraw-
nienia językowego w domach zakonnych i utworzenie przy komisarzu 
ciała doradczego, składającego się z księży niemieckich i polskich. Pismo 
kończyło się postulatem kościelnego usamodzielnienia Górnego Śląska, 
bez względu na to, czy przypadnie niemcom, czy też Polsce55. Autorzy 
memoriału nie zdawali sobie sprawy, że wszystkie postulaty pozostawały 
poza kompetencjami wysokiego komisarza i dziwili się, że Ratti pozosta-
wał „bezczynny”. On sam, atakowany z obu stron, polskiej i niemieckiej, 
groził nawet dymisją56. 

Dekret Bertrama i zakończenie misji Rattiego

Pomiędzy czerwcem a październikiem 1920 roku kard. Bertram 
bezskutecznie czynił starania, żeby uzyskać zgodę na przeprowadzenie 
wizytacji na Górnym Śląsku. W tej sprawie kontaktował się z sekreta-
riatem stanu, skarżył się eugenio Paccellemu, nuncjuszowi w mona-
chium, i próbował wywierać presję na Rattim. nuncjusz nie zamierzał 
ustępować. Przy okazji snuto intrygi wokół Rattiego, któremu rzekomo 
w międzyczasie poszerzone zostały kompetencje w zakresie kościelnej 
jurysdykcji57. 

Wkrótce Ratti stanął wobec najtrudniejszej kwestii, gdy pod koniec 
listopada Bertram wydał dekret, w którym surowo zabraniał na tere-
nie plebiscytowym księżom i klerykom wszelkiej narodowości i języka 
udziału w demonstracjach politycznych oraz wygłaszania jakichkolwiek 
przemówień politycznych i innych bez wyraźnej zgody miejscowego pro-
boszcza. Biskup zakazywał także duchownym nieinkardynowanym do 
diecezji wrocławskiej wszelkiej agitacji politycznej niezależnie od tego, 
czy posiadają zgodę miejscowego proboszcza, czy nie. Tym, którzy by 
nie podporządkowali się ustaleniom zawartym w dekrecie, groziła kara 
suspensy ipso facto. Przypominał księżom, by unikali wszelkiej agitacji 
politycznej, zwłaszcza w kościele i przy spełnianiu funkcji kapłańskich. 
Kardynał w kilku miejscach powoływał się na pełnomocnictwa stolicy 
Apostolskiej58. To nadawało dokumentowi specjalną rangę i sugerowało, 
że całość została skonsultowana z papieżem. 

55 Tamże, 203, Die kirchenpolitischen Verhältnisse im oberschlesischien Abstim-
mungsgebiet, czerwiec 1920, k. 9–14.

56 K. Rędziński, Stolica Apostolska a plebiscyt na Górnym Śląsku, „studia Ślą-
skie” 1986, t. 44, s. 123.

57 Dokumentację w tej materii gruntownie prześwietlił i opisał prof. Tomasz Fa-
lęcki. Zob. tenże, O narodowe oblicze..., s. 57–65. 

58 Tekst dekretu w języku polskim: Verordnungen des Fürstbischöflichen General- 
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W ogniu krytyki znalazł się A. Ratti, gdyż wielu sądziło, że dekret 
powstał za jego przyzwoleniem. Atakowały go media, burza rozpęta-
ła się w sejmie, a prymas edmund Dalbor interweniował w telegramie 
do sekretariatu stanu. Dnia 30 listopada grupa 91 księży zebrała się 
w Bytomiu i uchwaliła rezolucję, w której wyrazili niezachwianą wier-
ność Kościołowi, posłuszeństwo zarządzeniom władzy kościelnej, ale 
zarazem wyrazili „głębokie ubolewanie”, że ukazuje się ono w czasie 
niezwykle napiętym, nieomalże w przededniu plebiscytu, że to jest cios 
w społeczeństwo polskie. Zapowiadali, że poczynią legalne kroki, zmie-
rzające do zniesienia lub zmienienia tego rozporządzenia oraz że nadal 
będą stali „[...] po stronie ludu polskiego w tem przekonaniu, że w ten 
sposób najlepiej przysłużymy się sprawie Kościoła”59.

Tymczasem, opierając się na ustaleniach historyków, należy domnie-
mywać, że wysoki komisarz nic nie wiedział o planowanym dokumencie, 
a po jego publikacji próbował się upewnić, w jakiej mierze był on aktem 
samowoli Bertrama60. 

Finał sprawy był taki, że 30 listopada 1920 roku zebrał się sejm w War-
szawie i podczas burzliwych obrad zostały złożone trzy wnioski, z któ-
rych najskrajniejszy domagał się zerwania stosunków dyplomatycznych 
z Watykanem. Rząd złożył protest na ręce nuncjusza i przedstawicieli 
międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej oraz polecił posłowi Kowal-
skiemu w Rzymie, aby zażądał odwołania rozporządzenia bp. Bertrama 
i wydzielenia terenu plebiscytowego spod jego władzy. Z kolei episkopat 
Polski poprosił telegraficznie papieża o cofnięcie dekretu, a abp Teodo-
rowicz i abp sapieha udali się do Rzymu, by przedstawić sprawę osobi-
ście w imieniu polskich biskupów. 

sprawę udziału Rattiego w publikacji nieszczęsnego dekretu próbo-
wał wyjaśnić jeszcze poseł na sejm, ks. Kazimierz Kotula. stąd 14 grud-
nia 1920 roku zwrócił się do samego nuncjusza, by ten odniósł się do 
zarzutów. Otrzymał odpowiedź sekretarza nuncjatury, że Ratti nic 
nie wiedział ani o zamiarze, ani o treści dekretu Bertrama. Co więcej, 
dzień wcześniej rozmawiał z kardynałem, ale ten słowem nie wspomniał  

vikariatamtes zu Breslau, Breslau, 21 Xi 1920, nr 682 z 25 Xi 1920, w: Źródła do dzie-
jów powstań śląskich (styczeń – grudzień 1920), oprac. T. Jędruszczuk, Z. Kolankow-
ski, Wrocław 1970, s. 470–471; tekst dekretu w języku niemieckim zob. m. Lewek, 
Górnośląski Plebiscyt z roku 1921..., s. 563–564. 

59 e. szramek, Ks. Jan Kapica. Życiorys a zarazem fragment z historji Górnego 
Śląska, Katowice 1931, s. 75.

60 AsV, AnV, 194, List kard. P. Gasparriego do kard. A. Bertrama z 8 Xii 1920, 
k. 884–887.
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o przygotowanym dokumencie. W artykule opublikowanym w „Gazecie 
Porannej” poseł Kotula dopowiadał:

Również stolica Apostolska nie upoważniła kard. Bertrama do wyda-
wania listu tej treści, a nuncjatura ma pewne wiadomości, że za 2 lub 
3 dni otrzyma list od stolicy Apostolskiej, w którym listowi kardynała 
Bertrama będzie odmówiona powaga stolicy Apostolskiej. [...] nuncjusz 
Ratti był i chce pozostać życzliwym przyjacielem Polski61. 

Rzeczywiście, sekretarz stanu Gasparri już 8 grudnia wystosował do 
Bertrama pismo, w którym ostro skrytykował jego dekret. Pisał, że lek-
tura dekretu go przygnębiła, tym bardziej, że wplątał w sprawę autorytet 
stolicy Apostolskiej. Dowodził, że Bertram bezprawnie powołał się na 
aprobatę papieską, gdyż stolica Apostolska uznała tylko, że w ramach 
władzy ordynariusza mieści się także możliwość opublikowania takiego 
dekretu. natomiast z treści dokumentu można było wnosić, że inicjaty-
wa jego wydania należała do stolicy Apostolskiej. Poinformował kardy-
nała, że na Śląsk zostanie wysłany nowy komisarz kościelny62. Został 
nim ks. prałat Giovanni Ogno-serra. Przybył on niezwłocznie do Opola 
i już 21 grudnia 1920 roku wydał nowy, bardziej ogólny i łagodniejszy 
od wrocławskiego, dekret o powstrzymaniu się księży od agitacji plebis-
cytowej. 

Przejęty całą sytuacją i nagonką sam abp Ratti poprosił sekretarza 
stanu, by stanął w jego obronie i podał do publicznej wiadomości treść 
pisma stolicy Apostolskiej do Bertrama z 8 grudnia. Pisał:

Byłbym Waszej najczcigodniejszej eminencji rzeczywiście bardzo 
wdzięczny, gdyby zechciał uważać, że może zamieścić w swoim liście 
jedno słowo (możliwe do powtórzenia), które chociaż z daleka wska-
zywałoby na brak porozumienia ze mną kardynała Bertrama, a tym 
samym na brak mego współudziału w czynie tegoż kardynała, brak 
współudziału, w który i na Górnym Śląsku, i tu, w Polsce, pomimo mo-
jego stwierdzenia, nikt nie wierzy, utrzymując, że przedstawiciel stolicy 
Świętej nie mógł nie wiedzieć o dokumencie, którego wrocławski kar-
dynał przypisuje autorstwo tejże stolicy Świętej, tak jak wyjawia także 
Wasza najczcigodniejsza eminencja63.

niestety, kard. Gasparri nie spełnił prośby nuncjusza. Jeszcze przez 
kilka miesięcy był przedstawicielem stolicy Apostolskiej w Warszawie, 

61 K. Kotula, Samowolny czyn Bertrama. Wbrew Stolicy Apostolskiej i nunc. Rat-
tiemu, „Gazeta Poranna” 1920, nr 330, s. 3.

62 AsV, AnV, 194, List kard. P. Gasparriego do kard. A. Bertrama z 8 Xii 1920, 
k. 884–887.

63 Tamże, 194, List abp. A. Rattiego do kard. P. Gasparriego z 29 Xii 1920,  
k. 889.
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ale już nie zdążył odbudować swej pozycji sprzed wybuchu „sprawy 
górnośląskiej”. Pod koniec maja 1921 roku został odwołany do Rzymu. 
W miejcie zmarłego kard. A. Ferrariego został mianowany arcybiskupem 
mediolanu. W lipcu 1921 roku dołączył do grona kolegium kardynalskie-
go, a 6 lutego 1922 roku wyszedł z Kaplicy sykstyńskiej jako papież. 

***
Biskup Józef Gawlina w swoich Wspomnieniach opisał, jak to po 

śmierci papieża Benedykta XV na probostwie w Orzeszu spotkało się 
grono śląskich kapłanów i wymieniano się opiniami na temat ewentual-
nych kandydatów do papieskiego tronu. Wówczas ks. Władysław Robo-
ta, proboszcz z Gierałtowic, miał powiedzieć: „mówcie co chcecie, nie 
będzie papieżem nikt inny, jak kardynał Ratti, gdyż ja mam objawienie”. 
i opowiedział historię z czasów pobytu Rattiego na Górnym Śląsku:

Przed plebiscytem wybraliśmy się do niego, gdy był komisarzem papie-
skim w Opolu, księża Kapica, Kubina i ja. nie był jeszcze biskupem. 
Toteż nie zgodziłem się na zaproponowany przez obu kolegów sposób 
powitania go genufleksem i pocałowaniem go w pierścień, lecz ukło-
niłem mu się przed i po audiencji po gentlemańsku. Ledwośmy probo-
stwo opolskie, jego siedzibę wówczas, opuścili, poślizgnąłem się przed 
drzwiami i pokaleczyłem się poważnie w twarz i prawe kolano. i zaraz 
sobie powiedziałem: „To jakiś znak z niebios. niezwykły to człowiek, 
gdyż mnie niebo ukarało za brak dla niego szacunku. Będzie on na pew-
no papieżem”64.

i jeszcze jedno wspomnienie Gawliny, które obrazuje, jak różnie był 
postrzegany Ratti. Gdy został wybrany papieżem, Gawlina akurat prze-
jeżdżał przez Racibórz, a dodatki nadzwyczajne do gazet głosiły wybór 
Piusa Xi. i wówczas usłyszał od pewnego niemca: „na da haben die 
doch wirklich den Polen gewählt (Rzeczywiście wybrali tego Polaka”. 
Z kolei jego parafianie w Czerwionce kręcili głowami i mówili: „Za do-
brze mówi po niemiecku. Czy to aby nie niemiec?”65. 

Polska rzeczywiście zapisała się głęboko w jego sercu. W dniu konkla-
we zwrócił się do kardynałów z Polski: Kakowskiego i Dalbora:

W Waszych osobach widzę Polskę, pozdrawiam ją i proszę jej synów, 
aby się za mnie modlili. Widziałem bowiem, jak Polacy modlić się  

64 J. Gawlina, Wspomnienia, s. 43. We wspomnienie wdarła się nieścisłość, bo 
Ratti przyjął sakrę biskupią 28 Xi 1919, a misję na Górnym Śląsku pełnił w 1920 roku.

65 Tamże.
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umieją. Podziwiam Polaków i kocham i nadal kochać będę drogą Polskę, 
za którą modlić się nie przestanę66.

Znakiem tej jedności Piusa Xi z Polską pozostał obraz matki Boskiej 
Częstochowskiej zawieszony w kaplicy papieskiej w Castel Gandolfo67.

66 J. Andrasz, Pius XI – ojciec chrześcijaństwa, Kraków 1922, s. 44.
67 Obraz matki Bożej Częstochowskiej do dziś znajduje się w kaplicy w Castel 

Gandolfo. Zob. http://niedziela.pl/artykul/105348/nd/Razem-przed-matka-Boza- 
-Czestochowska [dostęp: 28.05.2018].


